
 

TĨNH TÂM THÁNG 01 & 02 NĂM 2023  ⚫  1 

  



THƯ MỤC VỤ  ……………………………………………………………..………………………………………….   

2  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

  



 ………………………………………………………………..………………………………………  THƯ MỤC VỤ 

TĨNH TÂM THÁNG 01 & 02 NĂM 2023  ⚫  3 

 

 
Anh chị em thân mến! 

húng ta đang bước vào năm mới Dương lịch 2023. Chính 
vì thế, Thư mục vụ đầu tiên sẽ trình bày Chương trình 

Tu đức, Mục vụ, và Loan báo Tin Mừng của Giáo phận 
trong năm mới này. 

Trước hết, chúng ta ý thức về bối cảnh hiện tại của Giáo 
phân, mà trong đó Chương trình Tu đức - Mục vụ - Loan báo 
Tin Mừng sẽ được thực hiện.  

Trong lịch sử 63 năm của mình (1960-2023), Giáo phận 
Long Xuyên được hiện diện và hoạt động trong một di sản 
truyền thống của địa phương là nền văn hóa miệt vườn, “hài 
hòa, dung dị, và thân thiện”. Tuy nhiên, trong xu hướng tục 
hóa hiện nay, với nhu cầu vật chất ngày càng đòi hỏi khắc 
nghiệt, thì tiền tài, danh vọng, thú vui… đang trở thành những 
ngẫu tượng cám dỗ nhiều người, đặc biệt giới trẻ. Bên cạnh đó, 
tại vùng nông thôn, những giá trị của gia đình, gia tộc, như dĩ 
hòa vi quý, lòng thảo hiếu, kính trên nhường dưới, còn được 
bảo tồn và chuyển thông cho thế hệ tương lai. Nhưng tình trạng 
di dân đang là thách đố lớn cho những giá trị này và cho việc 
giáo dục của gia đình dành cho thế hệ con cháu. Ngoài ra, tự 
bản chất, con người có nhu cầu sinh hoạt cộng đoàn với các 
tương quan gia đình, xã hội, tôn giáo. Nhưng hiện nay, chủ 
nghĩa cá nhân ích kỷ và tự do hưởng thụ đang làm suy yếu 

C 
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đáng kể mối tương quan giữa người với người. Cũng được ghi 
nhận rằng, lòng đạo đức trong các sinh hoạt tôn giáo, nhất là 
các sinh hoạt đạo đức bình dân, vẫn còn là sinh hoạt đem lại 
những lợi ích thiêng liêng cho cá nhân và tập thể, tại các cộng 
đoàn Kitô hữu trong giáo phận. Tuy nhiên những thành quả 
của khoa học và kỹ thuật đang là cám dỗ con người lơ là với 
các nhu cầu tâm linh. Trong bối cảnh này, ngày càng có sự 
thêm sự hiện diện của các dòng tu với những sinh hoạt tông đồ 
đa dạng và phong phú, đang góp phần cho sinh hoạt của giáo 
phận có hiệu quả hơn trong tu đức, mục vụ và loan báo Tin 
Mừng. Nhưng cũng có thể nẩy sinh nhiều nguy cơ từ sự xung 
khắc của những khác biệt và cục bộ. Cuối cùng, sống trong 
cộng đồng xã hội, cộng đồng Kitô hữu ngày càng có uy tín 
trong các tương quan xã hội, đặc biệt là nhờ những hoạt động 
xã hội đem lại cho tha nhân niềm vui tinh thần và tình yêu vô 
điều kiện của Tin Mừng Chúa Kitô. 

Từ những ghi nhận trên, trong dịp tĩnh tâm linh mục đoàn 
của giáo phận vừa qua (từ 21 đến 25/11/2022), giáo phận đã 
đưa ra Chương trình Tu đức, Mục vụ, và Loan báo Tin Mừng 
của năm 2023. 

Về tu đức,  

Vì là Năm thánh kỷ niệm 50 năm cung hiến Nhà Thờ 
Chánh Tòa (NTCT), nên câu kinh thánh được chọn cho dịp kỷ 
niệm này cũng là câu kinh thánh được chọn cho năm 2023 - 
“Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người” (Tv 148).  

Trước hết, Giáo phận là một gia đình của Thiên Chúa, 

được Thiên Chúa vui thích hiện diện trong gia đình của Ngài. 

Vì NTCT được dâng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, nên 

Thư mục vụ mô tả gia đình của Thiên Chúa từ 5 màu nhiệm 

Mân Côi. Một là ngắm thứ I năm sự vui; Giáo phận là một gia 
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đình của Thiên Chúa, được hình thành bởi những người sẵn 

sàng nói lời xin vâng như Mẹ Maria. Hai là ngắm thứ V năm 

sự Sáng; Giáo phận là một gia đình Thánh thể, được quy tụ cử 

hành Thánh Thể, trong đó, mọi người được mời gọi đón nhận 

Mình và Máu Chúa, đồng thời cũng được mời gọi trở nên của 

ăn của uống cho anh chị em mình. Ba là ngắm thứ V năm sự 

Thương; Giáo phận là một gia đình hiệp thông nhờ màu nhiệm 

Vượt Qua của Chúa Kitô, được mời gọi tham dự vào sự đau 

khổ của Đức Kitô, để cũng chia sẻ những đau khổ của anh chị 

em mình. Bốn là ngắm III năm sự Mừng; Giáo phận là một gia 

đình của sứ vụ, theo mô hình của cộng đoàn sơ khai, luôn cầu 

nguyện đón nhận Chúa Thánh Thần, để hiệp thông tham gia 

đồng trách nhiệm vì sứ vụ loan báo Tin Mừng. Năm là ngắm 

thứ V năm sự Mừng; Giáo phận là gia đình lữ hành tiến về nhà 

Cha, trong cuộc hành trình này, có Mẹ Maria đồng hành và là 

gương mẫu cho ta trong cuộc hành trình đời ta. 

Ngoài ra, vì NTCT là mẹ của các nhà thờ trong giáo phận, 

và các nhà thờ là nơi cử hành các bí tích, và để đối phó với xu 

hướng tục hóa của xã hội, năm nay Giáo phận nhấn mạnh đến 

việc tôn sùng Thánh Thể, một bí tích cực thánh. Các sinh hoạt 

tôn sùng Thánh thể được liệt kê là cử hành Thánh Lễ, chầu 

Thánh Thể, làm Giờ Thánh, viếng Thánh Thể. Đó là hàng năm 

chầu Thánh Thể thay cho giáo phận (chầu lượt), hay cung 

nghinh Thánh Thể theo truyền thống dịp lễ kính Mình Máu 

Thánh Chúa. Đó cũng còn là hiệp thông với Đức Giáo Hoàng 

Phanxico và với toàn thể giáo hội cử hành Chầu Thánh Thể, 

24 giờ cho Chúa. Tôn sùng Thánh Thể trong nghi thức, để sống 

Thánh Thể trong cuộc sống.  
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Về mục vụ:  

Giáo phận đề nghị những sinh hoạt mục vụ sau đây: 

Hành hương NTCT. Cổ vũ mọi thành phần dân Chúa, 
cá nhân và tập thể, tham gia các cuộc hành hương NTCT trong 
năm thánh này, để lãnh ơn toàn xá. Cụ thể là các liên giáo hạt, 
các Ủy ban, các Hội đoàn Đạo đức, các thành phần linh mục, 
tu sĩ, chủng sinh, dự tu, lễ sinh…. Cao điểm sẽ là cuộc hành 
hương của toàn giáo phận vào ngày 15/8/2023, ngày kỷ niệm 
50 năm cung hiến NTCT (15/8/1973-2023).  

 Với các linh mục: Năm nay, tập trung vào đời sống 
nội tâm của hàng giáo sĩ. Bí tích Thánh thể và Bí tích Truyền 
chức cùng được thiết lập trong bữa tiệc ly, nên đời sống nội 
tâm của linh mục được nhắc lại và nhấn mạnh là cần phải được 
cắm rễ vào bí tích Thánh thể. Lý tưởng là linh mục trở nên hiện 
thân của Chúa Kitô trong Thánh lễ trên bàn thờ, để cũng là 
hiện thân của Chúa Kitô dâng lễ trong đời sống và tác vụ linh 
mục.  

 Với các tu sĩ: Cùng với hàng gíao sĩ, các tu sĩ được tạo 
điều kiện để chăm sóc đời sống nội tâm theo đặc sủng của 
Dòng mình, và tích cực góp phần loan báo Tin Mừng theo sứ 
vụ của Dòng mình, được cụ thể hóa tại giáo phận Long Xuyên. 
Vì thế, năm này, các tu sĩ được cổ vũ thực hiện sứ vụ loan báo 
Tin Mừng bằng sự dấn thân vào công tác giáo dục tại địa 
phương. 

 Mục vụ Thiếu Nhi: Thiếu nhi là đối tượng được quan 
tâm trong chương trình mục vụ năm 2023. Mọi thành phần dân 
Chúa đều được mời gọi tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm 
vì công cuộc mục vụ thiếu nhi của giáo phận, cách riêng là Ủy 
ban Thiếu Nhi và Ủy ban Giáo lý Đức Tin. Giáo phận ý thức 



 ………………………………………………………………..………………………………………  THƯ MỤC VỤ 

TĨNH TÂM THÁNG 01 & 02 NĂM 2023  ⚫  7 

rằng, Thiếu nhi là ân huệ Chúa ban cho giáo phận, làm nên sự 
sinh động, vui tươi và trẻ trung của các sinh hoạt trong hiện 
tại, và là niềm hy vọng trong tương lai. 

Về Giáo dân. Năm nay mãn nhiệm kỳ của HĐMVGX. 
Các cộng đoàn, dưới sự điều hành của Ùy Ban Giáo Dân và sự 
cộng tác của các linh mục phụ trách các giáo xứ, giáo họ, sẽ 
hình thành nhân sự cho nhiệm kỳ mới, tổ chức tập huấn và 
tuyên hứa lãnh nhận nhiệm vụ. Đồng thời, UB giáo dân cũng 
được khuyến khích tổ chức cuộc họp mặt để ghi công các thành 
viên của HĐMVGX vừa mãn nhiệm. 

Về Loan báo Tin Mừng: 

Ngoài trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa phải cầu 
nguyện cho công cuộc Loan báo Tin Mừng và thực hiện công 
cuộc bác ái phục vụ cho những người nghèo khổ, năm 2023 
giáo phận sẽ ưu tiên ba (03) công việc sau đây:  

 Ưu tiên gửi nhân sự, là linh mục, tu sĩ, chủng sinh, đến 
các vùng xâu vùng xa để hiện diện, chia sẻ, phục vụ, và làm 
chứng cho giá trị của Tin Mừng. 

 Tòa giám mục khích lệ các linh mục quan tâm đến các 
nhóm giáo dân rải rác trong địa bàn giáo xứ giáo họ của mình, 
để tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung, phục vụ nhu cầu tôn 
giáo của anh chị em và cũng là cơ hội để tiếp xúc với dân cư 
địa phương. 

 Phương thế loan báo Tin Mừng đặc biệt của năm 2023 
là dấn thân trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên. Dấn 
thân vào lãnh vực giáo dục trong các sinh hoạt được liệt kê như 
sau: đó là điều hành các trường lớp mẫu giáo gương mẫu, tổ 
chức quỹ khuyến học, mở các lưu xá cho học sinh, sinh viên 
nghèo, thực hiện chương trình kỳ hè cho học sinh, sinh viên… 
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Dấn thân vào công tác giáo dục cũng còn là thái độ trân trọng 
dành cho các giáo chức, tham gia vào hội phụ huynh học 
sinh… 

Anh chị em thân mến! 

Bước vào Năm mới Dương lịch với chương trình Tu đức, 
Mục vụ, và Loan báo Tin Mừng của năm 2023, chúng ta cầu 
xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và hai thánh tử đạo 
Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, hoàn tất 
những điều tốt đẹp Người đã khởi sự nơi giáo phận thân yêu 
của chúng ta. Để bước vào năm Dương lịch trong vui mừng, 
hy vọng, và phó thác, chúng ta hẹn gặp nhau trong cuộc hành 
hương tôn kính Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, bổn mạng của 
Giáo phận, tại giáo xứ Hòn Chông để lãnh nhận ơn toàn xá dịp 
đầu năm 2023.  

+ Giuse Trần Văn Toản 

Giám mục GP Long Xuyên 
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Khi tôi nhớ Quê Hương, Quê Hương không hiện lên như 

một tư tưởng, nhưng hiện lên như một toàn cảnh. 

Toàn cảnh này mang một tính chất rất riêng biệt đối với 
tôi. 

Bầu trời ấy, với những chân trời ấy có những vẻ đẹp riêng. 
Không đâu thay thế được. 

Cánh đồng ấy, với những màu xanh và làn gió thơm mát 
riêng. Không đâu thay thế được. 

Những con sông ấy, với những dòng nước lên xuống, 
chuyên chở tôm cá và tắm gội cho cỏ cây, súc vật và những 
con người một cách thân thương riêng biệt. Không đâu thay 
thế được. 

Những âm thanh ấy, linh thiêng của chuông nhà thờ và 
chuông đền chùa, ủi an của những tiếng mẹ ru con, gắn kết của 
những trò chuyện từng nhóm người đi làm ăn vất vả. Tất cả 
đều đọng lại trong lòng tôi một hương vị đặc biệt. Không gì 
thay thế được. 

Những con người ấy, hầu hết là lam lũ, sống với nhau, 
sống cho nhau và sẵn sàng cứu nhau. Tấm lòng của họ hồn 
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nhiên, mang vẻ đẹp thiên nhiên, toả sáng một sức sống bình dị 
xinh đẹp. Không gì thay thế được. 

Những cảnh đẹp trên đây đã và đang in sâu vào ký ức tôi. 
Những kỷ niệm êm đềm ấy chìm xuống cõi vô thức của tôi, 
làm nên một thế giới thầm kín, vô hình mà sống động. 

 
Quê Hương tôi còn có một lịch sử riêng. 

Lịch sử ấy có những chuyển biến. Đã có nhiều biến cố 
theo nhau xảy ra trên Quê Hương. 

Những biến cố đã và đang đổi thay cuộc sống trên Quê 
Hương tôi thuộc nhiều loại. Để đơn giản hoá, tôi gọi những 
biến cố lớn là những cuộc cách mạng. 

Cách mạng chính trị, 

Cách mạng văn hoá, 

Cách mạng khoa học, 

Cách mạng kỹ thuật, 

Cách mạng công nghệ, 

Cách mạng nông thôn. 

Những cuộc cách mạng này đã đem lại nhiều hiệu quả. 
Đặc biệt là chúng tạo ra nhiều mô hình mới về cuộc sống. Từ 
đó đã nảy sinh ra nhiều nhu cầu mới, nhiều ham muốn mới 
trong từng người. Đang khi đó lại có nhiều mời gọi mới, hướng 
về nhiều cái mới về mọi lãnh vực. 

Trong một tình hình như thế, phân biệt cái đúng cái sai, 
cái tốt, cái xấu không là việc dễ. 

Nơi mỗi người vẫn có những xung đột nội tâm, để chọn 
điều tốt, xa tránh điều xấu. 
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Trong gia đình, xã hội cũng không tránh được những xung 

đột khi phải lựa chọn những gì mình ưa thích. 

Xung đột quá nhiều sẽ gây nên khủng hoảng. 

Bên cạnh những khủng hoảng hiện nay, còn có vô số 

những vết thương cũ do chiến tranh gây nên trong lòng đồng 

bào. 

 
Đến một lúc nào đó, với những ngổn ngang khó tránh, khi 

đạo đức xuống, tình hình sẽ trở nên bất ổn. Bất ổn trong lòng 

mỗi người, bất ổn trong các gia đình, bất ổn trong xã hội về 

nhiều mặt. Bất ổn nguy hại nhất là bất ổn trong lãnh vực đạo 

đức. Khủng hoảng này là rất nghiêm trọng. 

Nhận thấy tình hình bất ổn trên Quê Hương là một khủng 

hoảng phức tạp, tôi rất thương đồng bào của tôi. 

Tôi để ý cách riêng đến khủng hoảng về đạo đức. Khủng 

hoảng đạo đức luôn xảy ra trong lịch sử. Nhưng nguy hiểm 

nhất là khi khủng hoảng đó bị coi thường. Nó gây nên các thứ 

sạt lở trong lương tâm. Nhưng bao người vẫn coi đó là bình 

thường. Nó gây nên những lốc xoáy, giông bão trong nội tâm. 

Nhưng người ta vẫn coi đó là không có gì đáng lo. Chính thái 

độ vô tâm đó làm tôi lo sợ. 

 
Tôi đem những lo sợ của tôi trình bày với Chúa. Chúa biến 

đổi nó thành tình yêu. Vốn đã yêu thương đồng bào, thì nay tôi 

càng yêu thương hơn. 
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Chúa dạy tôi hãy yêu thương như Chúa yêu thương. Nghĩa 

là: 

Ưu tiên hãy đến với những người nghèo khó, bệnh tật, bé 

mọn, khổ đau. 

 
Đến với họ, tôi sẽ không giới thiệu với họ những gương 

cao siêu của những người thông thái, những người biết được 

nhiều điều bí ẩn, những người chuyển núi dời non, những 

người can đảm để mình bị thiêu, những người quảng đại bố thí 

hết cả gia tài của mình. Nhưng tôi đến với họ bằng tất cả tình 

yêu thương. 

Tôi làm như thế, theo lời dạy của thánh Phaolô: 

“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và 

của các thiên thần đi nữa, mà không có đức ái, thì tôi cũng 

chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 

“Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết mọi điều 

bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có đức tin đến chuyển núi dời 

non, mà không có đức ái, thì tôi cũng chẳng là gì. 

“Giả như tôi có đem hết cả cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp 

cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức ái, thì cũng 

chẳng ích gì cho tôi”. 

Thánh Phaolô dạy tôi hãy tập trung vào yêu thương, khi 

đến với người khác. 

“Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không 

vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm 
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tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi 

thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 

“Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, 

chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,1-7). 

 

Khi tìm hiểu ý nghĩa lời dạy “chịu đựng tất cả”, tôi được 

Chúa cho biết là hãy theo gương Chúa Giêsu, mà cùng chịu 

đau khổ với người đau khổ, nhất là dám hy sinh chịu đau khổ 

thay cho họ một cách khiêm nhường. Chúa nhấn mạnh đến sự 

khiêm nhường trong chịu đựng theo gương Chúa. 

 

Tới đây, tôi hiểu tình yêu Quê Hương của tôi phải là một 

cuộc dấn thân, một cuộc dấn thân lặng lẽ và tế nhị cho đồng 

bào của tôi. Tôi nắm lấy tay họ. Tôi ở bên họ. Tôi lắng nghe 

tim họ đập. Tôi có cảm tưởng những người khổ đau, bé mọn 

là bậc thầy dạy tôi nhiều điều căn bản. 

Tình yêu Quê Hương như thế chính là một đồng hành. 

Đồng hành trong những cơn đau. Có thể là đồng hành đi tới 

một cái chết nào đó không sao tránh được. Nhưng đi tới đó với 

một niềm hy vọng và một niềm tin. Trong suốt cuộc đồng 

hành, luôn có tình yêu tha thiết, một tình yêu chấp nhận hy 

sinh đau đớn. Trong tình yêu Quê Hương, cái tâm là quan 

trọng nhất. Cái tâm đó phải rất hiền lành và khiêm nhường, 

theo gương trái tim Chúa Giêsu. 
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Hiền lành và khiêm nhường, nên phải quên mình, để hy 

sinh cho người khác. Đó là một chứng từ của trái tim đã gặp 

được Chúa Giêsu, là cửa để vào Nước Trời. 

Chúa phán: “Hãy phấn đấu để qua được cửa hẹp mà vào, 

vì Ta nói cho các con biết: Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà 

không thể được” (Lc 13,24). Lời Chúa cho thấy: Tình yêu Quê 

Hương đúng như ý Chúa không phải việc dễ. Nhờ ơn Chúa, tôi 

bắt đầu lại mỗi ngày với sự trở về không ngừng của cái tâm. 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn ở bên con trên con đường yêu 
thương Quê Hương Việt Nam, mà con gắn bó, đúng theo ý 
Chúa đã sai con đi.  
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Suy niệm Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa 

Ds 6, 22-27; Gl 4, 4-7; Lc 2,16-21 

KHÁT VỌNG SỐNG BÊN MẸ 

ó một chàng thanh niên kia 
sống bê tha và tội lỗi. Anh 

cảm thấy chán nản và tuyệt vọng... 
Trong cơn khủng hoảng ấy, tình cờ 
anh bước chân vào khuôn viên 
Thánh Đường; và đến ngồi trước 
tượng Đức Mẹ. Anh không thuộc 
một lời kinh nào để cầu nguyện. 
Anh cũng chẳng biết Đức Mẹ là ai. 

Vì thế anh đã thốt lên: Nếu quả 
thực Ngài hiện diện ở nơi đây, thì 
xin hãy làm cho con được bình an. 
Bỗng dưng có một làn gió mát thổi vào tâm hồn anh; và anh 
cảm thấy được bình an. Sau đó, anh đã quyết tâm làm mới lại 
cuộc đời. 

Từ câu chuyện trên, ta nhận thấy Mẹ Maria không phải 
chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là mẹ của mỗi người chúng ta. 
Mẹ hằng yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ chúng ta, nhất là 
những khi ta chạy đến với Đức Mẹ. 

C  
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Khi sinh Chúa Giêsu, thì đồng thời, Mẹ cũng sinh ra một 
nhân loại mới, như lời Thánh Phaolô đã xác quyết: “Khi thời 
gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài xuống thế, sinh 
làm con một người nữ và sống dưới chế độ luật Do Thái, để 
cứu chuộc những người sống dưới luật đó, hầu chúng ta trở 
thành con cái Thiên Chúa” (Gl. 4,4-6). 

Công đồng Vat. II đã diễn tả: qua Mầu Nhiệm Nhập Thể, 
Con Thiên Chúa đã tự liên kết mình với mọi người. Ngài làm 
việc bằng đôi tay, suy nghĩ bằng khối óc, hành động bằng sự 
chọn lựa, và yêu thương bằng trái tim loài người. 

Sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Giêsu đã thực 
sự trở thành một người trong chúng ta, hoàn toàn giống như 
chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. 

Đức Maria là mẹ chúng ta, nên Mẹ luôn nâng đỡ bầu cử 
cho chúng ta trước mặt Chúa. Vì thế, ai không biết đến Mẹ, là 
không biết đến món quà quí giá mà Thiên Chúa đã ban tặng. 
Đó chính là tình mẫu tử của Mẹ Maria đối với chúng ta. 

Điều này khiến chúng ta nghĩ tới Năm Mới. Năm Mới với 
niềm hy vọng mới, với cuộc đời mới, là cơ hội mới để chúng 
ta bắt đầu lại. Năm cũ đã qua rồi. Năm Mới như trang giấy mới 
đang mở rộng trước mắt mỗi người chúng ta. Mình ghi trên 
trang giấy ấy điều tốt hay điều xấu, là tùy ở thái độ sống của 
mỗi người. 

Thật là thích hợp khi Giáo Hội chọn ngày đầu năm để 
mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Sự kiện này nhắc 
chúng ta nhớ đến tình mẫu tử của Mẹ. Nhờ đó chúng ta có 
được niềm hy vọng mới và cuộc đời mới trên trang giấy mới 
cuộc đời vừa mở ra. 

Nếu chúng ta đang tìm cho mình một hướng đi trong Năm 
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Mới, thiết tưởng không một hướng đi nào vừa bảo đảm, lại vừa 
tốt đẹp, cho bằng hãy chạy đến với Mẹ Maria. 

Với chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có đủ khả năng để 
bầu cử và giúp đỡ chúng ta. Với địa vị làm mẹ chúng ta, Mẹ 
có dư tình thương, để sẵn sàng thực hiện những điều chúng ta 
van xin. Vì vậy, chúng ta vẫn thường đọc: “Xưa nay chưa từng 
nghe nói có người nào chạy đến cùng Mẹ, mà Mẹ chẳng nhận 
lời”. Bởi đó trong giây phút linh thiêng này, chúng ta hãy đặt 
trọn 365 ngày của Năm Mới 2023, dưới sự che chở và nâng đỡ 
của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta.  

 

Suy Niệm Lễ Hiển Linh, A 

Is 60,1-6; Êp 3,2-6; Mt 2,1-12 

KHÁT VỌNG SỐNG TRUYỀN GIÁO 

ễ Hiển Linh là lễ Thiên Chúa tỏ mình ra cho anh em 
lương dân, mặc khải cho họ biết: Hài Nhi Giêsu là Con 

Thiên Chúa, là Vua vũ trụ, là Ngôi Sao hy vọng, là Mặt Trời 
công chính, là Ánh Sáng đến trong thế gian. Chúa đến để xua 
tan bóng đêm tội lỗi và sự chết, để dẫn đưa muôn dân bước đi 
trong ánh sáng, tìm về nguồn mạch bình an và hạnh phúc, tìm 
về cội nguồn Chân-Thiện-Mỹ. 

Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian, như lời Ngài phán: 
“Ta là Ánh Sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ không phải đi trong 
bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 
8, 12). Chúa đến để soi sáng cho thế gian, để đẩy lùi nền văn 
minh sự chết, để khai mở nền văn minh sự sống, văn minh tình 
thương. Những ai đón nhận và bước đi trong ánh sáng của 
Chúa, thì sẽ được sống và sống dồi dào (Ga 10,10). 

L 
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Kitô hữu là ngôi sao sáng, như lời Chúa phán: “Chính 
anh em là ánh sáng cho trần gian… Ánh sáng của anh em phải 
chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt 
đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên 
trời” (Mt 5, 14-16). 

Người Kitô hữu được mời gọi trở nên ngôi sao sáng của 
Chúa trong môi trường mình sống. Mỗi việc tốt ta làm, mỗi lời 
hay ý đẹp ta nói, mỗi cử chỉ yêu thương ta dành cho tha nhân, 
mỗi ánh mắt trìu mến, mỗi nụ cười trao tặng cho nhau, mỗi cái 
bắt tay thân thiện, v.v... đó là những ánh sao sáng ngời, ta chiếu 
tỏa cho những người chung quanh, để họ nhận ra Chúa. Như 
thế là ta đang góp phần dẫn đưa họ về với Chúa. 

Kitô hữu là ngôi sao truyền giáo. Thực tế cho thấy vẫn 
còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, chưa nhận ra ánh 
sáng của Chúa, vẫn lần mò trong bóng đêm tội lỗi. Cũng có 
nhiều người đã nhìn thấy ánh sáng, nhưng không muốn đón 
nhận, như lời Thánh Gioan nói: “Ánh sáng đã đến thế gian, 
nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc 
họ làm đều xấu xa” (Ga 3, 19). Tệ hơn nữa, có kẻ còn ghét ánh 
sáng, tìm cách loại trừ ánh sáng như bạo chúa Hêrôđê ngày 
xưa, vì họ yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng. 

Trong hoàn ấy, ta sẽ sống như thế nào? Ta đã được ánh 
sáng hiển linh Chúa soi dẫn, thì ta cũng có trách nhiệm đem 
ánh sáng hiển linh của Chúa đến với anh chị em, nhất là những 
người chưa nhận biết Chúa, những người nghèo khổ, cô đơn, 
tàn tật, những người đang phải lầm lạc đi trong bóng đêm cuộc 
đời. 

Ước gì ta biết đón nhận và bước đi theo ánh sao của Hài 
Nhi Giêsu soi chiếu, để tìm đến thờ lạy Chúa, dâng lên Chúa 
những lễ vật quý giá là việc lành phúc đức của ta. Những manh 
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áo ta giúp cho anh em, là ta giúp cho Chúa đỡ giá rét trong 
mùa đông. Những đồng tiền, bát gạo ta giúp cho anh em, là ta 
giúp cho Chúa đỡ đói khổ. Những lời an ủi động viên ta dành 
cho anh em, là ta đang an ủi Chúa khi Ngài chịu cực hình... Có 
biết bao việc lành là có biết bao ánh sao truyền giáo ta có thể 
làm cho mọi người hôm nay. 

Lạy Chúa Giêsu, là Ngôi Sao chiếu soi cuộc đời dương 
thế. Xin Chúa là Ngôi Sao sáng dẫn đưa chúng con đến thờ lạy 
Chúa, như đã dẫn ba nhà hiền sĩ đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu nơi 
hang đá Bêlem xưa. Xin cho chúng con cũng trở thành những 
ngôi sao sáng, ngôi sao hy vọng, ngôi sao truyền giáo, dẫn 
đường cho nhiều người tìm gặp Chúa.  

 

Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, A 

Is 42,1-4. 6-7; Cv 10. 34-38; Mt 3,13-17 

KHÁT VỌNG SỐNG THANH TẨY 

hiên Chúa khiêm hạ vô cùng. 
Tuy là Chúa, nhưng nay Ngài 

đã trở thành người phàm, lại còn tự 
nguyện xếp ngang hàng với các tội 
nhân và dìm mình trong dòng sông. 
Đó là hình ảnh tột cùng của phép 
rửa bằng Máu Thập Giá sau này. Đó 
là dấu chứng của sự từ bỏ tuyệt đối, 
vô biên. 

Nhìn vào các gia đình hiện nay, 
ta thấy dòng nước đục của tội lỗi 
vẫn còn. Sự xấu vẫn tiếp tục được khuấy lên, khiến cho mỗi 

T  
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thành viên trong gia đình cảm thấy bất hạnh, chán ngán, nghi 
ngờ. Nhất là khi tính ích kỷ được biểu dương, sự tự do cá nhân 
được hô lớn, thì con người càng ngày càng quy về chính mình 
hơn. 

Vì thế, mỗi thành viên trong gia đình hãy luôn tự thanh 
tẩy mình. Thanh tẩy mọi chuyện, mọi vấn đề, để gia đình mình 
được sống trong yên vui đầm ấm: 

Hãy thanh tẩy mình khỏi những tư tưởng và lời nói xấu, 
bằng những suy nghĩ và lời nói tốt đẹp. Hãy thanh tẩy mình 
khỏi vất vả lo toan, bằng đời sống chu toàn nhiệm vụ. 

Hãy thanh tẩy mình qua những gian nan và thử thách, 
bằng đời sống kiên trì và nhẫn nại. Hãy thanh tẩy mình qua 
những đau khổ và bất hạnh, bằng đời sống lạc quan và phấn 
khởi. 

Hãy thanh tẩy mình khỏi những nghi ngờ và hiểu lầm, 
bằng đời sống tin tưởng và cảm thông. Hãy thanh tẩy mình 
sạch những kiêu căng và tự phụ, bằng đời sống khiêm tốn và 
hoà nhã. 

Hãy thanh tẩy mình sạch những lười biếng và hèn nhát, 
bằng đời sống siêng năng và can đảm. Hãy thanh tẩy mình sạch 
những tranh chấp và bất hoà, bằng đời sống yêu thương và hiệp 
nhất. 

Hãy thanh tẩy mình khỏi chè chén say sưa, bằng đời sống 
tiết độ và chừng mực. Hãy thanh tẩy mình khỏi ghen tương và 
cố chấp, bằng đời sống hiền lành và vâng phục. 

Hãy thanh tẩy mình khỏi những khô khan và nguội lạnh, 
bằng đời sống tích cực và nhiệt thành. Hãy thanh tẩy mình sạch 
những xét đoán và lên án, bằng đời sống tha thứ và bao dung. 

Hãy thanh tẩy mình khỏi những ghen ghét và so đo, bằng 
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đời sống yêu thương và quảng đại. Hãy thanh tẩy mình sạch 
những nông nổi và bồng bột, bằng đời sống chín chắn và thận 
trọng. 

Hãy thanh tẩy mình khỏi những cẩu thả và giả dối, bằng 
đời sống cẩn thận và thật thà. Hãy thanh tẩy mình sạch những 
bất trung và bất hiếu, bằng đời sống trung tín và hiếu thảo. Hãy 
thanh tẩy mình khỏi những thô lỗ và tục tằn, bằng đời sống nhã 
nhặn và lịch sự. 

Sống là thanh tẩy. Có bao nhiêu ngày để sống, thì cũng có 
bấy nhiêu ngày để thanh tẩy. Nếu ta thanh tẩy nhiều, ta sẽ sạch 
nhiều. Nếu ta thanh tẩy ít, ta sẽ sạch ít. Nếu ta không thanh tẩy, 
ta sẽ dơ bẩn cả đời này lẫn đời sau. Tất cả tuỳ thuộc vào sự lựa 
chọn và quyết định của chính ta. Vậy, noi gương Chúa Giêsu, 
ta hãy thanh tẩy bản thân mình và góp phần thanh tẩy gia đình 
mình mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.  
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Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên, A 

Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 

LÀM CHỨNG CHO CHÚA 

hủ đề của Chúa Nhật thứ 2 Mùa Thường Niên có thể 
được tóm lại trong một câu Kinh Thánh: "Lạy Chúa, này 

con xin đến để thực thi Ý Chúa" (Dt 10,7). Thực thi ý Chúa là 
làm chứng cho Chúa. Qua mẫu gương của thánh Gioan Tiền 
Hô, ta có thể nhận ra ba yếu tố căn bản của người làm chứng 
cho Chúa: 

Yếu tố thứ nhất: Người làm chứng cho Chúa là người 
đã nhận được lời chứng từ Thiên Chúa Cha. Thánh Gioan 
đã làm chứng cho Chúa Giêsu, vì chính Gioan đã nhận được 
lời chứng từ Thiên Chúa Cha: "Phần tôi, tôi đã không biết 
Ngài, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước phán 
bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó 
chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Và tôi đã thấy 
và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa" (Ga 1,33-
34). 

Yếu tố thứ hai: Người làm chứng cho Chúa là người 
biết vâng theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Nếu 
không có Thiên Chúa chỉ dạy cho ta trước, thì ta không thể làm 
chứng cho Chúa Giêsu. Làm chứng cho Chúa Giêsu là một 
hồng ân, nhưng đồng thời cũng là một bổn phận ta đáp lại lời 
chứng của Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Thánh Thần sẽ soi 
sáng và tác động cho ta làm chứng cho Chúa. 

Thánh Gioan làm chứng rằng: "Tôi đã thấy và tôi làm 
chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa" (Ga 1,34). Lời chứng 
này rất phù hợp với lời chứng của Thiên Chúa Cha về Chúa 

C 
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Giêsu trong biến cố Ngài chịu phép rửa: "Này là Con Ta yêu 
dấu” (Mc 1,11). 

Yếu tố thứ ba: Người làm chứng cho Chúa là người 
biết nhường chỗ cho Chúa Giêsu trong tâm hồn người 
khác. Ta không được chiếm chỗ của Chúa, không được che 
khuất Chúa, nhưng ta phải chỉ cho mọi người nhìn thấy Chúa. 

Khi thấy Đức Kitô đến với mình, Thánh Gioan đã nói: 
"Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). 
Qua lời nói đó, thánh Gioan muốn nói với các môn đệ của mình 
rằng: Anh em hãy theo Đức Kitô. Tôi không phải là Đấng phải 
đến. "Ngài đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi và cao trọng hơn 
tôi" (Ga 1,15). Thánh Gioan đã nhìn nhận sự thấp hèn của mình 
trước mặt Chúa. Đó là tấm gương sáng thánh Gioan muốn nêu 
cho ta, khi ta làm chứng cho Chúa. 

Sứ mạng của người làm chứng là hướng dẫn người ta đến 
gặp Chúa. Một khi người nghe đã gặp được Chúa rồi, thì người 
làm chứng phải rút đi. Vai trò của mình đã xong. Hãy để cho 
Chúa trực tiếp hướng dẫn các linh hồn ấy trên con đường mà 
Chúa muốn. 

Hai môn đệ của thánh Gioan đã theo Chúa và ở lại với 
Chúa. Họ đã quên thánh Gioan, để rồi đến phiên họ, họ cũng 
làm chứng cho Chúa: "Đây Chiên Thiên Chúa. Đây Đấng xóa 
tội trần gian" (Ga 1,29). 

Năm 2023 là “Năm Củng Cố Sự Hiệp Thông”, Hội Thánh 
mời gọi ta suy nghĩ và thực hiện tấm gương làm chứng cho 
Chúa của Thánh Gioan Tiền Hô. Ước mong mỗi người là một 
Gioan trong cánh đồng phúc âm hóa sự hiệp thông. Đó là sống 
nhiệt tâm và quảng đại làm chứng cho Chúa: “Ngài phải lớn 
lên. Còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30).  



SUY NIỆM LỜI CHÚA ……………………………………………..………………………………………….   

24  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

Suy Niệm Mùng Một Tết Quý Mão 

Mt 6,25-34 

CỨ LO, NHƯNG HÃY LẮNG 

rong muôn loài thụ tạo, chỉ có con người mới biết lo. Lo 
theo nhiều nghĩa: biết suy nghĩ, có tư duy, biết dùng lý 

trí mà phán đoán; biết quan tâm, ưu tư cho mình và cho người 
khác, nhất là cho những người thân.  

Càng lớn lên, ta càng lo nhiều. Hình như câu nói: “Ăn 
chưa no, lo chưa tới” chỉ là đặc ân của thời thơ ấu mà thôi. 

Thế mà theo mặc khải, con người biết lo ấy lại là hình ảnh 
của Thiên Chúa, là con của Cha trên Trời. Chúng ta là con của 
Chúa, mà đã hay lo lắng như thế! Vậy thì cứ suy bụng ta ra 
“bụng Trời”, thì Thiên Chúa của chúng ta là một người Cha 
rất mực lo lắng. Ngài  hằng quan tâm, dự phòng mọi sự cho 
con cái của Ngài. Vì Ngài không chỉ là một Thiên Chúa toàn 
năng, mà còn là một Người Cha rất giầu lòng thương xót. 

Thật là một niềm an ủi lớn lao cho chúng ta, trong dịp đầu 
năm mới Quý Mão này, khi chúng ta được nghe câu nói từ 
miệng Chúa Giêsu: “Các con đừng lo”.  

Hai chữ “đừng lo” ấy tựa như là một bao lì xì, Thiên Chúa 
ban tặng cho con cái của Ngài trong buổi đoàn tụ gia đình hôm 
nay.  

Chúa muốn nhắc lại cho chúng ta một sự thật, mà chúng 
ta rất hay quên. Sự thật đó là: Chúng ta là con người, là con 
của Cha trên Trời, là thụ tạo cao trọng hơn cả chim trời cá biển, 
đáng giá hơn cả cỏ hoa đồng nội. Nếu Thiên Chúa còn nuôi 
dưỡng cả chim trời cá biển, còn trang điểm cho những bông 

T 
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hoa cỏ dại ven đường, lẽ nào… Thiên Chúa lại dửng dưng với 
con người hay sao?  

Anh chị em chúng ta ngày hôm nay đang tất bật lo toan 

chuyện cơm áo gạo tiền, tần tảo lo toan giữa cảnh đời nhộn 

nhịp. Thế sự biến đổi thăng trầm, lòng người cũng thay đổi, 

đổi thay… Thiên Chúa là Đấng hay lo, và Ngài quan tâm đến 

từng người, theo một cách thức rất riêng tư, rất tế nhị, và cũng 

rất huyền nhiệm. 

Tết Nguyên Đán là dịp để mỗi người chúng ta dừng chân, 

ngước nhìn lên Thiên Chúa, nhìn xem cây cỏ chim trời, ngắm 

xem cành mai cội đào… Rồi chợt nhìn lại chính mình, và bỗng 

nhận ra: mình chính là con của Thiên Chúa. 

Khi bảo chúng ta “đừng lo”, Chúa Giêsu không có ý 

khuyên chúng ta cứ sống ỷ lại, hay lười biếng. Nhưng Chúa 

muốn nhắc lại cho chúng ta chân lý về Thiên Chúa và con 

người: Chúa là Cha, và ta là con.  

Trong tiếng Việt, người ta thường hay nói “Lo lắng”. Đầu 

năm mới này, Lời Chúa như nhắn nhủ chúng ta: Lo thì cứ lo, 

nhưng hãy biết lắng.  

Lắng lại trong bình an của Thiên Chúa, là Cha rất giầu 

lòng thương xót. Thiên Chúa là Đấng- hay- lo- cho- con- 

người. 

Lắng lại trong Lời của Chúa, vì Chúa đã phán: “Hãy tín 

thác đường đời cho Chúa. Chính Chúa sẽ ra tay” (Tv. 36). 

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu, xin ban cho 

chúng con luôn biết phó thác nơi bàn tay yêu thương của Chúa, 

nhất là trong năm mới này.  
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Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên, A 

Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12 

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 

rong những ngày Xuân, đi đâu người ta cũng cầu chúc 
cho nhau những điều hạnh phúc. Vì từ cổ chí kim, nhân 

loại luôn khát khao đi tìm hạnh phúc. Nhưng họ đâu biết rằng 
chỉ có Thiên Chúa mới là Cội Nguồn hạnh phúc thật. Cũng 
như chỉ có một vầng trăng thật in thành hàng tỷ bóng trăng trên 
các ao hồ khe suối, thì cũng chỉ có một Cội Nguồn Hạnh Phúc 
là Thiên Chúa toả xuống vô vàn mảnh vụn hạnh phúc nơi các 
sự vật đời này. 

Tiếc thay, nhiều người thay vì tìm về Cội Nguồn hạnh 
phúc là Thiên Chúa, thì lại dại dột gieo mình vào những chiếc 
bóng của ảo ảnh phù vân, mà tưởng đó là hạnh phúc. Thực vậy, 
nhiều người cho rằng hạnh phúc ở nơi của cải, nơi lạc thú vật 
chất... nên họ đâm đầu vào đó như những con thiêu thân lao 
vào ánh lửa. 

Thời thanh xuân, Augustino là 
người khao khát hạnh phúc rất 
mãnh liệt. Anh bôn ba khắp nơi, 
kiếm tìm hạnh phúc trong văn 
chương, triết lý, trong dục vọng và 
lạc thú trần gian... nhưng Anh đã 
thất vọng ê chề và cảm thấy tâm hồn 
chất ngất những niềm đau. 

Mãi đến năm 33 tuổi, 
Augustino mới cảm thấy tất cả 
những lạc thú trần gian kia chỉ là ảo 

T 
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ảnh của hạnh phúc, chẳng khác gì bóng trăng in hình đáy nước. 
Anh ngộ ra rằng, chỉ có Thiên Chúa mới là “Vầng Trăng” thật, 
là Hạnh Phúc thật mà thôi. Bấy giờ, với tâm hồn tràn đầy hoan 
lạc, Augustino kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho 
Chúa, nên hồn con thổn thức khôn nguôi, cho đến khi được an 
nghỉ trong Chúa”. 

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ cho 
chúng ta những nẻo đường đưa nhân loại về Cội Nguồn Hạnh 
Phúc, đó là tám mối phúc thật. Ai bước theo tám nẻo đường 
này, chắc chắn sẽ đi đến Cội Nguồn Hạnh Phúc là Thiên Chúa, 
là Nước Trời, là Đất Hứa. Tám nẻo đường đó được liệt kê như 
sau: 

• Nẻo đường thứ nhất: là sống tinh thần nghèo khó, biết 
nhận ra sự nghèo nàn của nội tâm mình. Mình không là gì cả. 
Tất cả những gì ta có, đều là của Chúa ban. 

• Nẻo đường thứ hai: là cư xử hiền lành, biết nhường nhịn 
và mềm mỏng với mọi người. 

• Nẻo đường thứ ba: là chấp nhận sầu khổ hơn là gây khổ 
đau cho người khác. 

• Nẻo đường thứ bốn: là khao khát trở nên người công 
chính. 

• Nẻo đường thứ năm: là đầy lòng xót thương, đối xử 
nhân ái với mọi người. 

• Nẻo đường thứ sáu: là giữ tâm hồn trong sạch, không 
chất chứa điều gian ác, bất công. 

• Nẻo đường thứ bẩy: là chung tay xây dựng hoà bình, 
sống hoà thuận với mọi người, cũng như làm cho mọi người 
hoà thuận với nhau. 
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• Nẻo đường thứ tám: là sẵn lòng chịu bách hại vì sống 
công chính, thanh liêm. 

Tám nẻo đường hạnh phúc đã rộng mở. Bí quyết vào Nước 
Trời cũng đã được giãi bày. Vấn đề còn lại, là ta có chấp nhận 
bước theo con đường mà Chúa đã đề nghị với ta hay không. 

Lạy Chúa! Xin chỉ dạy con đường đi của Chúa, và giúp 
con quyết tâm thực thi thánh ý Ngài.  

 

Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên, A 

Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16 

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG 

in Mừng Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở 
nên “Ánh Sáng và Muối Đất”. Đó cũng là lệnh truyền 

cấp bách mà Chúa Giêsu gởi đến mỗi người. 

Lệnh truyền thứ nhất: “Chính anh em là muối cho 
đời” (Mt 5,13). Muối là một sản phẩm không thể thiếu trong 
đời sống con người. Muối vừa làm phân bón cho đất đai màu 
mỡ; vừa làm gia vị cho các món ăn thêm thơm ngon đậm đà; 
vừa bảo quản thực phẩm cho khỏi hư thối. 

Nếu muối muốn ướp cho “mặn đời”, thì muối phải biết 
chấp nhận hòa tan, phải biết “mất đi” chính mình, để hoá thân 
trong chất mặn, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon, vị 
mặn nồng của quảng đại, của yêu thương và tha thứ… 

Lệnh truyền thứ hai: “Chính anh em là ánh sáng cho 
trần gian” (Mt 5,13). Đây là lời mời gọi tuyệt vời dành cho 
người Kitô hữu, bởi lẽ chỉ Thiên Chúa mới là Ánh Sáng (1Ga 
1,5). Chỉ Chúa Giêsu mới dám nhận mình là Ánh Sáng (Ga 

T 
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8,12). Nếu ta muốn trở thành ánh sáng như Chúa Giêsu, thì ta 
phải ở gần Ngài: gần đèn thì ta được toả sáng. 

Ánh sáng không thiên vị ai. Ánh sáng không thích người 

này và cũng không chê người kia. Ánh sáng của mặt trời lan 

tỏa khắp nơi, chiếu sáng cho mọi người và mọi nhà. Ánh sáng 

của người Kitô hữu cũng vậy. 

Chúa Giêsu nói: “Ánh sáng của anh em phải ở trên cao, 

vượt trên mọi danh vọng, tiền tài, lạc thú. Không phải để khoe 

khoang, tự kiêu, nhưng là để tôn vinh Chúa Cha, Đấng ngự 

trên trời” (Mt 5,16). 

Ánh sáng của cây nến tuy nhỏ bé, nhưng cũng đủ toả sáng 

cả một căn phòng, làm cho bóng tối phải lùi bước. Một khi ánh 

sáng của ngọn nến bừng lên, đó cũng là lúc ngọn nến bị đốt 

cháy, bị tan biến đi. Người Kitô hữu cũng vậy, ta phải mất đi 

chính mình, phải tan biến đi, để “Ánh Sáng Chúa Kitô” được 

lan toả khắp nơi, khắp mọi nhà, khắp mọi tâm hồn. 

Khi bị đốt cháy, ngọn nến nhận sức nóng từ ngọn lửa và 

cho đi ánh sáng. Người Kitô hữu trong thế giới hôm nay cũng 

phải giống như vậy.  

Giờ đây trong suy tư thinh lặng, ta tự hỏi lòng mình: “Ta 

đang nhận điều gì trong cuộc sống hôm nay? Và ta sẽ cho 

người anh chị em chung quanh ta điều gì?” Rất có thể hôm nay 

ta chỉ là một thứ muối quá nhạt nhẽo, nên thế giới này đang trở 

nên vô vị. Rất có thể hôm nay ta đang là một ngọn đèn đã hết 

dầu, nên thế giới này vẫn còn nhiều bóng tối. 

Nhưng thế giới này sẽ mang một bộ mặt mới, nếu ta thực 

thi lời mời gọi của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: 

“Anh em là muối cho đời… Anh em là ánh sáng cho trần gian”. 
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Lạy Chúa Giêsu! 

Xin giúp con lắng nghe tiếng Chúa và nỗ lực thực thi Lời 
Chúa trong cuộc sống của con hôm nay, để đời con thành 
muối, thành ánh sáng cho cuộc đời.  

 

Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên, A 

Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 

NAM NỮ NHÌN NHAU 

rên đường đời, nếu có những 
lối đi yên tĩnh, thì cũng có 

những ngõ vắng xôn xao. Nếu có 
những con đường làng quạnh hiu, 
thì cũng có những xa lộ rộn rã. 
Tương tự như thế, tình yêu cũng có 
những xa lộ thênh thang và có cả 
những lối mòn chật hẹp. 

Luật Cũ dạy: “Chớ giết người, 
chớ ngoại tình”… Đó là những xa 
lộ tình yêu rộng rãi thênh thang. Ai cũng thấy, cũng biết và dễ 
dàng chấp nhận. Nhưng Luật Mới dạy rằng: “Ai giận anh em 
mình, ai bảo anh em mình là khùng, là ngốc… thì đáng bị tòa 
án luận phạt”. Đó lại là những lối chật hẹp của tình yêu, mà 
hình như ai cũng dễ dàng vấp té và khó lòng chấp nhận. 

Chúa Giêsu còn nói thêm: “Ai nhìn người nữ mà thèm 
muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. Đó cũng 
là một lối mòn chật hẹp. Phải chăng đó chính là “điều mắt 
chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ 

T  
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tới, là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến 
Ngài”, mà Thánh Phaolô nói tới trong Bài Đọc II hôm nay? 

Có người nói: “Lạy Chúa, Chúa quá quắt! Chúa đi guốc 
trong bụng đàn ông…”; nhưng cũng không ít người tạ ơn 
Chúa, vì Chúa quá tế nhị, quá nhân ái, khi Chúa không dám 
nói thêm: “Ai nhìn người nam mà thèm muốn, thì trong lòng 
đã ngoại tình với người ấy rồi”. Vì thế, có lẽ đây là đoạn Tin 
Mừng mà mỗi khi nghe nói đến, là ta nhăn mặt; một đoạn Tin 
Mừng hiếm khi được chọn để suy niệm trong các buổi chia sẻ. 

Vậy hôm nay, ta thử nhìn thẳng vào vấn đề, xem Chúa 
Giêsu muốn nói gì ở đây? Phải chăng Chúa muốn nói đến đức 
ái trọn hảo? Phải chăng Chúa muốn nói đến sự thanh khiết hồn 
nhiên của những ai theo Chúa? Hay Chúa muốn nói đến những 
đòi buộc triệt để, để giúp ta tiến “nhanh hơn, cao hơn và xa 
hơn” trong đời sống làm con Chúa? Thưa, tất cả những điều 
đó đều là những câu trả lời hoàn toàn chính xác. 

Chúa Giêsu, Đấng ba lần thánh, dẫu hoàn toàn vô tội… 
nhưng Ngài cũng là “một con người rất người”. Ngài biết rõ 
những xung năng vật vã trong thân xác con người. Ngài biết 
cả những cuồng si ươn hèn, những cám dỗ chết người nơi thân 
phận bọt bèo của kiếp nhân sinh. Ngài biết người nam cũng 
như người nữ, trẻ cũng như già, khoẻ mạnh cũng như bịnh tật. 
Ngài biết rõ những người sống đời dâng hiến, cũng như những 
ai ở bậc vợ chồng. Vì Ngài là Thiên Chúa làm người, nên Ngài 
biết rất rõ từng tế bào và những xung động nghiệt ngã và da 
diết của con người. 

Kitô hữu là người đi giữa dòng đời, nhưng lại không thuộc 
về thế gian. Chúng ta là người con của Chúa và thuộc hoàn 
toàn về Chúa. Vì thế, ta đừng ngần ngại tìm sự cô tịch cho tâm 
hồn mình ở những lối đi chật hẹp! Đừng do dự trổ hoa giữa 
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những sa mạc cằn khô! Cũng đừng băn khoăn khi phải chắt 
chiu niềm vui nơi những lối đi gập ghềnh.  

Lạy Chúa! 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con dùng sự tự do Chúa 
ban, để đi vào đường lối của Chúa: là yêu thương và tôn trọng 
nhau. Một khi đã yêu thương và tôn trọng nhau, xin cho chúng 
con không giận ghét, mắng chửi nhau. Nhưng luôn giữ cho 
nhau tâm hồn trong sạch cao quí, xứng đáng là đền thờ của 
Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,19). 

 

Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên, A 

Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 

BÃO LÒNG 

heo quan niệm chung, thì yêu thương cũng phải có qua 
có lại, theo kiểu “Bánh ít đi. Bánh qui lại”, chứ làm gì 

có chuyện “tình cho không biếu không”! Ngay cả anh chị em 
ruột thịt trong gia đình, mà yêu nhau đã khó; phương chi là yêu 
thương những người hàng xóm, xem ra lại khó hơn; và yêu 
thương kẻ thù thì khó gấp bội. 

Yêu thương kẻ thù, trên lý thuyết hay trên môi miệng, thì 
có thể chấp nhận được. Nhưng yêu thương thật sự một kẻ thù 
trong lòng thì khó lắm. Thế mà Chúa Giêsu lại dạy ta hãy yêu 
thương mọi người, và yêu cả kẻ thù. 

Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho ta qua cuộc sống và 
cái chết của Ngài. Ngài đã yêu hết mọi người, yêu cả kẻ thù; 
và đã tha thứ tất cả lỗi lầm của mọi người. Chúa đã chấp nhận 
chịu mọi cực hình oan trái đến chết, để mang Ơn Cứu Độ cho 

T 
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mọi người. 

Với sức tự nhiên của con người, ta khó lòng mà vượt qua 
những ranh giới của xác thịt, những yếu đuối của bản năng. 
Bản năng luôn đòi sự công bằng tự nhiên: “Mắt đền mắt, răng 
đền răng” (Mt 5,38). Đó là lẽ thường, vì trong bản năng của 
con người có một động lực tiềm ẩn của sự báo thù do tội 
nguyên tổ. 

Chẳng hạn, khi ta giận dữ, thì cơn giông bão hận thù và 
ghen tương nổi lên trong lòng ta như một khao khát, đốt cháy 
cả tâm can. Lúc đó, ta rất khó cầm lòng, để có sự bình tĩnh mà 
xét xử hơn thiệt. Người ta nói “giận quá mất khôn” là rất đúng. 

Đã thế, đôi khi trong cơn giận dữ ấy, lại có người đổ thêm 
dầu vào lửa, thì cơn giận ấy càng có cơ hội bốc cháy ngùn ngụt. 
Những giận hờn, thù ghét chua cay và những gian dối che phủ 
mất lòng nhân ái. Hành động khi giận dữ dễ đưa đến những 
hậu quả tác hại vô lường. 

Vì thế, Chúa dạy “Hãy yêu thương thù địch. Hãy làm lành 
cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những kẻ bắt 
bớ và vu khống các con”. Ta có thể cầu nguyện cho họ; nhưng 
làm lành, hay yêu thương kẻ thù, thì khó có thể, nhưng không 
phải là không thể. 

Kinh nghiệm cho thấy: Nhiều khi chỉ cần nhắc lại chuyện 
cũ không vui, thì sự tức giận trong lòng ta cũng đã trào lên 
nghẹn tới cổ rồi. Có những sự kiện nhỏ nhặt thôi, nhưng ta 
cũng khó lòng bỏ qua. Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của họ, 
là ta đã thấy ghét cay ghét đắng, thì làm sao ta có thể dung hòa 
và tha thứ được chứ? Ai cũng hiểu yêu thương là tha thứ, 
nhưng đi vào thực hành, thì vẫn còn một khoảng cách cần lấp 
đầy. 
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Cha ông ta khuyên rằng: "Một sự nhịn bằng chín sự lành". 
Trong cuộc sống, chúng ta va chạm nhau rất nhiều. Có những 
điều cố ý, và có những điều vô ý, hoặc rất vô tình… Một câu 
chuyện bịa đặt thêm, cũng có thể là nguyên nhân của chuyện 
thù ghét oán hờn. 

Ước gì chúng ta luôn cố gắng xây dựng hòa bình bằng sự 
trong sáng, chân thật và tình yêu thương tha thứ. Thánh Phaolô 
khuyên dạy chúng ta: “Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: 
chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4,26). 

Lạy Chúa! 

Xin dạy con biết tha thứ để được thứ tha; biết thương xót 
để được Chúa xót thương.  
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húng ta đang cử hành phụng vụ Lời Chúa năm A, đọc 
Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Chúng ta cùng  tìm hiểu 

vai trò của Tin Mừng này trong bài đọc thánh lễ để việc đọc 
Lời Chúa phát sinh những hoa trái thiêng liêng trong đời sống 
đức tin. Chu kỳ bài đọc ba năm cho thánh lễ được thiết lập sau 
Công đồng Vaticanô II hoàn toàn đúng đắn khi dành năm đầu 
tiên trong ba năm cho một sách Tin Mừng luôn được xếp ở vị 
trí đầu tiên, và cũng có thể nói là quan trọng nhất trong các 
sách Tin Mừng. 

Việc Gioan từ lâu đã được hình dung như một con đại 
bàng bay vút trên các sách Tin Mừng khác về mặt thần học có 
thể khiến chúng ta quên rằng, trong thời Giáo hội sơ khai và 
với các Giáo phụ, chính Mátthêu chiếm ưu thế trong các bài 
chú giải, bài giảng và giáo lý, và thường đóng vai trò như bản 
văn căn bản cho việc trình bày Giao Ước Mới. Dù Tin Mừng 
Gioan chứa đựng kho tàng sâu sắc về thần học, nó không đóng 
vai trò là văn bản nền tảng cho kerygma (lời rao giảng tiên 
khởi) của Giáo hội vì nó bỏ qua nhiều sự kiện quan trọng trong 
cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu (ví dụ: biến cố giáng sinh, 
chịu phép rửa, chọn nhóm Mười Hai, Biến hình, thiết lập Bí 
tích Thánh Thể, v.v.); nó giả định rằng người đọc đã biết về 
những điều đó (ví dụ: Gioan 7,42; 1,33; 6,67; 1,14; 6,11, 53-
56, v.v.); Tin Mừng Gioan cũng bỏ qua truyền thống nói chung 
hoặc một số chi tiết từ các Tin Mừng khác. Tuy nhiên, Mátthêu 
không giả định trước rằng người đọc đã quen thuộc với các 
nguồn và truyền thống Kitô giáo vì nó trình bày một cách có 

C 



THÁNH KINH ………………………………………………..………..………………………………………….   

36  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

hệ thống các biến cố chính trong cuộc đời và sứ vụ của Chúa 
Giêsu, cũng như những điểm nhấn và nội dung chính trong lời 
rao giảng của Người. Mátthêu thường trình bày theo chủ đề 
hơn là theo trình tự thời gian chặt chẽ, điều này thuận tiện cho 
việc tập hợp những giáo huấn của Chúa Giêsu về một số chủ 
đề qua các diễn từ giúp dễ dàng giải thích và ghi nhớ. Do đó, 
từ những thế hệ đầu tiên của Giáo hội, người ta có khuynh 
hướng bắt đầu với Mátthêu trong việc tìm hiểu, rao giảng và 
giáo huấn đức tin, đồng thời bổ sung thêm nội dung từ các sách 
Tin Mừng khác một cách thích hợp. Không giống như Gioan, 
Mátthêu có thể dùng làm bản văn nền tảng để giáo huấn đức 
tin, để tuyên xưng đức tin và cử hành các thừa tác vụ của Giáo 
hội; Tin Mừng này đã phục vụ như vậy, và vẫn tiếp tục như 
vậy. 

Một đặc điểm khác của Tin Mừng Mátthêu đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho tính ưu việt của nó trong số các Tin Mừng 
khác là nó thường xuyên nhắc đến phần Kinh Thánh cổ xưa 
của Israel, “Lề Luật và các Tiên Tri” mà chúng ta gọi là Cựu 
Ước. Cả bốn sách Tin Mừng đều liên quan chặt chẽ đến phần 
Kinh Thánh cũ hơn này, bằng những cách thức như ám chỉ, 
vọng lại, khơi lại và qua các phương pháp gián tiếp hoặc thủ 
thuật tinh tế khác, tuy nhiên chỉ Mátthêu đáng chú ý về tần suất 
trích dẫn Cựu Ước rõ ràng với mục đích chứng minh sự ứng 
nghiệm nơi Tân Ước. Do đó, Tin Mừng Mátthêu được xếp đặt 
một cách đáng ngưỡng mộ với vị trí là sách đầu tiên và trong 
sự phân chia theo quy điển là sách chuyển tiếp giữa Cựu Ước 
và Tân Ước. Đặc biệt theo thứ tự quy điển, Cựu Ước kết thúc 
với các sách Tiên Tri, thì việc Mátthêu thường xuyên trích dẫn 
những lời của các Tiên Tri được ứng nghiệm trong cuộc đời 
và sứ vụ của Chúa Giêsu có chức năng đưa người đọc vào kỷ 
nguyên của “những ngày sau cùng” mà các vị tiên tri đã báo 
trước. 
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Ai là tác giả của Tin Mừng này, Tin Mừng của sự chuyển 
đổi văn bản từ Giao Ước cũ sang Giao Ước mới? Nó được viết 
khi nào, ở đâu? Giáo hội đã trả lời những câu hỏi này bằng 
cách chỉ ra tông đồ Mátthêu, người được các Giáo phụ ghi 
nhận là tác giả. Điều này thật thú vị khi Đức Giáo hoàng Leô 
XIII (1810-1903) trích dẫn Công đồng Trentô, đã dạy rằng sự 
nhất trí của các Giáo phụ là không thể sai lầm. Ngoài ra, những 
thủ bản cổ xưa lưu giữ phần đầu hoặc phần kết của Tin Mừng 
đều gán nó cho Mátthêu. Thật vậy, không có bằng chứng lịch 
sử nào cho thấy Mátthêu từng được lưu hành trong cộng đoàn 
sơ khai mà không dưới tên của vị tông đồ này. 

Mátthêu là ai? Các Tin Mừng Nhất Lãm xác định ngài 
trước hết là một người thu thuế được Chúa Giêsu kêu gọi đi 
theo Người trong một biến cố đáng nhớ mà cả ba đều ghi lại 
(Mt 9,9-13; Mc 2,13-17; Lc 5,27-32). Riêng Mátthêu gọi môn 
đệ xuất thân từ người thu thuế này là “Mátthêu”; Marcô và 
Luca xác định ngài là “Lêvi”, và Marcô lưu ý rằng ngài là “con 
ông Alphê”. Truyền thống Kitô giáo thường cho rằng tên khai 
sinh của ngài là “Lêvi”, nhưng chính Chúa đã đổi cho ngài một 
tên mới, cũng là tên thường gọi là “Mátthêu” (xem Mc 3,17; 
Ga 1,42), trong tiếng Hibri có nghĩa là “Món quà của Chúa.” 
Việc cha của ngài là một ông “Alphê” nào đó làm tăng khả 
năng ngài là anh của Giacôbê Hậu cũng là con của ông Alphê 
(Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15), mà theo truyền thống được xác 
định là “anh em của Chúa” (Gl 1,19) và là tác giả của thư 
Giacôbê (Gc 1,1). Điều thú vị là các nhà chuyên môn cho thấy 
có mối liên hệ chặt chẽ về mặt thần học và văn học giữa Tin 
Mừng Mátthêu (đặc biệt là Bài giảng trên Núi) và thư Giacôbê. 
(còn tiếp)  
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BA NHÀ CHIÊM TINH  

                  VÀ NGÔI SAO LẠ 

Lm. Từ Tâm 

 

rong ngày lễ Chúa Hiển Linh, Phụng vụ Lời Chúa cho 
chúng ta nghe lại câu chuyện: Ba nhà chiêm tinh đi tìm 

Ngôi Hai giáng trần (Mt 2,1-12). Ba vị này đã phát hiện một 
dấu lạ trên bầu trời, đó là một ngôi sao sáng xuất hiện. Họ tin 
rằng, một vĩ nhân đã xuất hiện hay một quân vương đã chào 
đời.  

Ba nhà chiêm tinh là ai ? Tại sao họ được gọi là vua, tên 
họ là gì ? Ngôi sao sáng xuất hiện cho ta hiểu thêm về điều gì? 

1. Ba nhà chiêm tinh là ai ?  

Từ Hy lạp: ὁ  μάγος- nghĩa là nhà chiêm tinh. Trong bản 
văn tin mừng Mátthêu: μάγοι- dạng số nhiều, nghĩa là “các nhà 
chiêm tinh”. Từ “ὁ  μάγος”, cũng được dịch là “nhà hiền triết” 
hoặc “pháp sư” hay “đạo sỹ”. Trong bản văn Tin mừng theo 
thánh Matthêu, câu đầu tiên chương hai ghi rằng: “Khi Đức 
Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có 
mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giêrusalem” (Mt 
2,1). Bản văn ghi Hêrôđê là vua, liền sau đó ghi nhận: “có mấy 
nhà chiên tinh”. Như vậy, những người đến từ Phương Đông 
được gọi là “các nhà chiêm tinh”, chứ không phải là “vua”.  

T 
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“Nhà chiêm tinh” là cách dịch trong bản văn Thánh Kinh của 
Nhóm Phụng Vụ các Giờ Kinh, ấn bản 2011. 

Trong thế giới Hy-La cổ xưa, các pháp sư và các nhà 
chiêm tinh được xem là những người có khả năng nhận ra các 
dấu hiệu của thời đại để báo trước các sự kiện quan trọng của 
thế giới, bao gồm cả sự tồn vong một triều đại hay sự trỗi dậy 
của các vị vua mới. Các nhà chiêm tinh trong bản văn tin mừng 
có lẽ mang vai trò là những thầy tế lễ thuộc vùng Mêđia, có 
thể họ là thành phần tư tế tôn giáo Ba Tư cổ. Họ có khả năng 
nghiên cứu về ngành chiêm tinh, quan sát vị trí và chuyển động 
của các vì sao. Họ tìm hiểu về những tinh tú trên bầu trời và 
có niềm tin về sự sống hay vận mệnh của con người liên quan 
đến sự vận hành của các tinh tú đó. 

Thánh sử Mátthêu ghi nhận, sau khi các nhà chiêm tinh 
nhìn thấy ánh sao lạ xuất hiện, họ đã tìm theo dấu hiệu này. Họ 
đến kinh thành Giêrusalem, đi vào triều đình vua Hêrôđê và 
hỏi về dấu hiệu ngôi sao mới. Câu trả lời cho họ là: “Tại 
Bêlem, miền đất Giuđê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: 
Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là 
thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt 
Israel dân Ta sẽ ra đời” (Mt 2,5-6). Sau đó, họ lại tiếp tục ra 
đi, hướng về Bêlem cùng với ánh sao chỉ đường. 

2. Tại sao gọi các nhà chiêm tinh là ba vua, họ có tên không?  

Thánh sử Mátthêu ghi nhận, “các nhà chiêm tinh” đến 
Giêsusalem để tìm hiểu về việc ngôi sao lạ xuất hiện. Trong 
trình thuật Mt 2,1-12, không chỗ nào ghi nhận họ là “vua” và 
cũng không nói đến số lượng của các nhà chiêm tinh. Theo 
truyền thống xa xưa cho rằng, có ba nhà chiêm tinh. Dựa vào 
đâu để biết có ba người ? Có lẽ người ta căn cứ vào ba món 
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quà mà họ mang đến dâng cho Hài Nhi Giêsu: vàng, nhủ 
hương và một dược (Mt 2,11).  

Trong bản văn Thánh kinh này cũng không ghi nhận về 
tên của các nhà chiêm tinh. Tuy nhiên, theo Bách khoa từ điển 
Thánh kinh chuẩn quốc tế (The International Standard Bible 
Encyclopedia), những tên riêng gán cho họ: Gaspar, Melchior 
và Balthasa đều là dựa trên truyền thuyết.  

Các nhà chiêm tinh này được xem là những người ngoại 
giáo. Họ đến từ Phương Đông xa xôi để triều bái Đấng Messia 
của dân Do thái. Điều này cũng gợi lại hình ảnh xa xưa trong 
Cựu Ước, nữ hoàng Sơva từ phương xa đến viếng thăm vua 
Salomon và tặng nhiều vật phẩm như hương liệu, vàng, đá 
quý... cho nhà vua (1V 10,1-2). Sách ngôn sứ Isaia cũng nói 
về những hình ảnh tương lai: dân dân lũ lượt đưa nhau tới, 
nước nước dập dìu kéo nhau đi (x. Is 2,2-3); chư dân sẽ đi về 
phía ánh sáng, vua chúa hướng về ánh bình minh mà tiến bước; 
lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Mađian và Êpha, tất cả 
những người từ Sơva kéo đến, đều mang theo vàng với trầm 
hương (x. Is 60,3.6). 

 3. Ngôi sao sáng xuất hiện cho ta hiểu thêm về điều gì? 

 Thánh Mátthêu trình bày cho chúng ta một biến cố huyền 
nhiệm về Con Thiên Chúa giáng trần kèm theo một hiện tượng 
lạ trong vũ trụ. Một ngôi sao mới xuất hiện ở phía Đông, đây 
là dấu hiệu để ba nhà chiêm tinh định hướng và đi tìm. 

Hình ảnh ngôi sao lạ xuất hiện như gợi lại cho những 
người đọc tin mừng theo thánh Mátthêu lời loan báo thuở xưa: 
“Một vì sao xuất hiện từ nhà Gia cóp, một vương trượng trỗi 
dậy từ Israel” (Ds 24,17). Lời sấm thuở xưa tiên báo cho một 
sự việc trọng đại ở tương lai. Khi một vì sao mới xuất hiện, 

https://www.jw.org/vi/thu-vien/kinh-thanh/nwt/cac-sach/Ma-thi-%C6%A1/2/#v40002011
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một số người tin rằng Đức Chúa đã dùng thụ tạo trong vũ trụ 
do chính tay Ngài dựng nên để soi dẫn những nhà chiêm tinh 
đến gặp Hài Nhi Giêsu- Đấng được tiên báo, đã ra đời. 

Từ “ngôi sao” xuất hiện 4 lần trong đoạn tin mừng Mt 2,1-
12. Các nhà chiêm tinh thấy ngôi sao xuất hiện ở Phương 
Đông. Vua Hêrôđê hỏi cặn kẻ ngày giờ ngôi sao xuất hiện. Các 
nhà chiêm tinh được ngôi sao tiếp tục dẫn đường đi trước. Các 
ngài vui mừng khi nhìn thấy ngôi sao luôn ở bên họ. Ngôi sao 
như là phương thế để chuyển tải ân ban Thiên Chúa cho các 
nhà chiêm tinh, nhờ đó các ngài tìm được kết quả như khát 
mong. Ngôi sao luôn “đi trước họ” và hằng “ở bên họ” như gợi 
lại hình ảnh tình thương che chở của Thiên Chúa cho dân 
Người trong thời Xuất hành. Khi dân Do thái rời khỏi đất 
Aicập, “Đức Chúa đi đằng trước họ: ban ngày thì ở trong cột 
mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng” 
(Xh 13,31).  

4. Cùng đi với ba vua (các nhà chiêm tinh) 

Ba nhà chiêm tinh từ Phương Đông xa xôi đến triều bái 
Hài Nhi Giêsu- vị vua nhân loại mới sinh ra. Điều nghịch lý ở 
đây là, những người được xem là bậc thông thái nhất trong 
kinh thành Giêrusalem: vua quan, thượng tế kinh sư, các nhà 
lãnh đạo Do Thái đã mở và đọc Thánh kinh, nhưng tiếc thay 
họ lại chối từ Đấng Cứu Thế; còn những người ở ngoài thành 
Giêrusalem là các mục đồng hay dân ngoại bên ngoài vùng đất 
Israel lại hăm hở lên đường đi tìm và đón mừng Vua nhân loại 
giáng trần. Hình ảnh này như gợi lại lời nhắc bảo của Chúa 
Giêsu: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều 
kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” (Mt 19,30).  

Ba nhà chiêm tinh không biết Thánh kinh nhưng cảm nhận 
được tín hiệu từ trời, đó là nhờ sự thiện tâm nơi tâm hồn. Xuất 
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phát từ lòng thiện nên các ngài đã gặp được Đấng Thánh Tối 
Cao. Điều ghi nhận thêm ở đây là, sau khi rời kinh thành 
Giêrusalem, các nhà chiêm tinh đã nhận ra mưu kế gian hiểm 
của vua Hêrôđê và không hợp tác với kế hoạch dã tâm của vị 
vua này. Các ngài đã đi đường khác trở về xứ sở của mình. Các 
ngài có quyết định như thế là nhờ khả năng lắng nghe tiếng 
Chúa trong tâm hồn.  

Ba nhà chiêm tinh luôn đặt câu hỏi “Vua dân Do thái mới 

sinh ở đâu ?”. Câu hỏi dành cho chính các ngài và câu hỏi này 

cũng gởi đến cho vua Hêrôđê, thượng tế và kinh sư. Từng 

người có cách đáp trả và hành động khác nhau. Hôm nay, câu 

hỏi này cũng gởi đến cho từng người. Ngắm nhìn mầu nhiệm 

Ngôi Hai giáng trần, tất cả đều được mời gọi gẫm suy ý tưởng 

này: “Chúa Cứu Thế đang ở đâu trong cuộc đời ta ?”. Hãy để 

cho “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 

1,14). Hãy cho Ngôi Hai Thiên Chúa một chỗ trong ngôi nhà 

ta và cả trong tâm hồn ta. 

Ngôi sao Bêlem là phương tiện được dùng để dẫn đưa ba 

nhà chiêm tinh gặp gỡ Đấng Cứu Độ. Một cảm nghiệm được 

rút ra ở đây là, ánh sao sáng đã soi đường rồi nhưng để kết quả 

thì luôn cần có hành động của con người. Muốn gặp được 

Đấng Cứu Độ, con người cần lên đường đi tìm. Các nhà chiêm 

tinh đã lên đường, đi theo ánh sao. Kết quả mỹ mãn là các ngài 

đã gặp được Hài Nhi Giêsu. 

Ngôi sao lớn lao nhất không phải là ngôi sao lạ trên bầu 

trời Bêlem, nhưng là chính Đấng mà Thiên Chúa mặc khải cho 

nhân loại- Ngôi Hai Thiên Chúa. Đấng là ánh sáng duy nhất 

muôn dân trên toàn cõi địa cầu đợi trông để hưởng ơn cứu độ. 

Ngài là Vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Khi Ngài hạ sinh 



 ……………………………………………………..……..…..………………………………………  THÁNH KINH 

TĨNH TÂM THÁNG 01 & 02 NĂM 2023  ⚫  43 

làm người thì không trung với muôn vàn thiên binh hợp với sứ 

thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa 

trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (x. Lc 

2,14). 

 

*** 

Đầu năm mới, chúng ta cần ánh sáng dẫn đường như các 
nhà chiêm tinh ngày xưa. Hãy chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu- 
Ngài là ánh sáng muôn dân và là Đấng Cứu Độ của chúng ta. 
Xin Ngài luôn hướng dẫn lối đường chúng ta. 

Đầu năm mới, hãy hành động ngay chính với sự thiện tâm 
như các nhà chiêm tinh ngày xưa. Hãy luôn biết bước đi trong 
đường lối thánh thiện của Đấng Cứu Độ. 

Đầu năm mới, hãy xin cho tâm trí chúng ta luôn biết tin tưởng 
vào Chúa: “Hãy tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện... Và 
hãy ký thác đường đời trong tay Chúa, tin tưởng vào Người, 
Người sẽ ra tay” (Tv 36,3.5). 
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Nghi Thức An Táng được chia thành 3 giai đoạn:  

- Giai đoạn I: tại nhà tang 

- Giai đoạn II: tại nhà thờ (Đón tiếp - Thánh lễ an táng - 
Nghi thức phó dâng và từ biệt) 

- Giai đoạn III: tại phần mộ1 

Cũng cần lưu ý rằng, Thánh Lễ an táng (các bản văn 
phụng vụ về lễ cầu hồn) có thể cử hành mọi ngày, trừ những 
lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua, và 
các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh. Ngoài 
ra phải giữ mọi điều luật đã quy định (RM 380). Tuy nhiên, 
khi phải an táng người quá cố vào những ngày luật phụng vụ 
không cho phép cử hành thánh lễ an táng thì vẫn được cử hành 
những phần còn lại trong nghi thức an táng. 

I - Những ai được hoặc không được an táng theo nghi thức của Giáo 

hội? 

1- Những người phải được an táng theo nghi thức của Giáo 
Hội: 

1.1. Các Kitô hữu: 

 
1 X. SÁCH NGHI LỄ ROMA - NGHI THỨC AN TÁNG, Ủy Ban Phụng Tự, Hội 

Đồng Giám Mục Việt Nam, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội 2014. 



 ………………………………………………………..……..…..………………………………………  GIÁO LUẬT 

TĨNH TÂM THÁNG 01 & 02 NĂM 2023  ⚫  45 

- Các Kitô hữu đã qua đời phải được an táng theo nghi 
thức Giáo Hội chiếu theo quy tắc của luật (Điều 1176  §1). 

1.2. Người Dự tòng: 

- Về những gì liên quan đến việc mai táng, các người dự 
tòng phải được coi như các Kitô hữu. Vì thế, họ cũng phải 
được an táng theo nghi thức của Giáo Hội (Điều 1183  §1). 

2- Những người có thể được an táng theo nghi thức của Giáo Hội: 

2.1. Trẻ em chết trước khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội: 

Đấng Bản Quyền địa phương có thể ban phép cử hành an 
táng theo nghi thức Giáo Hội cho những nhi đồng nào mà cha 
mẹ đã có ý xin rửa tội, nhưng đã chết trước khi được rửa tội 
(Điều 1183 §2). 

Để cử hành nghi thức an táng cho các trẻ em này, cần 
phải hội đủ hai điều kiện: 

1/ Cha mẹ đã có ý xin rửa tội thật sự. Trong trường hợp 
bình thường, ý định này phải phù hợp với quy định tại điều 
8672, nếu là một ý định mơ hồ “để sau sẽ tính” hoặc “tới đâu 
hay tới đó” thì xem như không đủ điều kiện. 

2/ Phải có  phép của Đấng Bản Quyền địa phương. 

2.2. Những người đã được rửa tội trong một Giáo Hội không 
Công Giáo (Tin lành, Chính Thống, Anh Giáo) 

Tuỳ việc xét đoán khôn ngoan của mình, Đấng Bản 
Quyền địa phương có thể ban phép cử hành an táng theo nghi 

 
2 Điều 867 §1: “Các bậc cha mẹ buộc phải lo cho con cái mình được 

rửa tội trong vòng những tuần lễ đầu tiên; vào dịp sớm nhất sau khi 

sinh và ngay cả trước khi sinh, họ phải đến gặp cha sở để xin ngài ban 

bí tích cho con mình và để được chuẩn bị kỹ lưỡng về bí tích ấy”. 
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thức Giáo Hội cho những người đã được rửa tội trong một Giáo 
Hội hoặc một cộng đoàn giáo hội không công giáo, trừ khi thấy 
rõ họ muốn cách khác và với điều kiện là không thể có được 
thừa tác viên riêng của họ (Điều 1183 §3). 

- Để có thể cử hành nghi thức an táng cho những người 
đã được rửa tội trong một Giáo Hội hoặc một cộng đoàn giáo 
hội không công giáo thì cần phải hội đủ các điều kiện sau: 

- Người quá cố đã được rửa tội. 

- Không có thừa tác viên của họ. 

- Không có một dấu hiệu nào cho thấy người quá cố đó 
không muốn an táng theo nghi thức Công Giáo. 

- Phải có phép của Đấng Bản Quyền. 

Điều khoản này không áp dụng cho những người ngoại 
giáo. 

3- Những người không được an táng theo nghi thức của Giáo Hội: 

Việc an táng theo nghi thức của giáo Hội là dấu chỉ của 
sự hiệp thông trong Giáo Hội, cũng như tất cả các hoạt động 
phụng vụ (x. Điều 837). Vì thế, việc an táng theo nghi thức của 
Giáo Hội chỉ thích cho những ai đã sống sự hiệp thông này và 
đã không đánh mất quyền được an táng theo nghi thức của 
Giáo Hội. 

Điều 1144 quy định: 

§1. Trừ khi đã biểu lộ dấu chỉ sám hối nào đó trước khi 
qua đời, những người sau đây không được an táng theo nghi 
thức giáo hội: 

1o những người bội giáo, những người lạc giáo và những 
người ly giáo hiển nhiên; 
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2o những người đã chọn hoả táng thi hài mình vì những 
lý do nghịch với đức tin Kitô giáo; 

3o những tội nhân hiển nhiên khác, mà việc an táng theo 
nghi thức giáo hội không thể không sinh gương xấu công khai 
cho các tín hữu. 

§2. Nếu nảy sinh một hồ nghi nào, thì phải tham khảo ý 
kiến của Đấng Bản Quyền địa phương và phải tuân theo phán 
quyết của ngài. 

3.1. Những dấu chỉ sám hối: (Điều 1144 §1) 

Có thể là đã thú nhận tội lỗi và xin Chúa tha thứ, mời linh 
mục đến, hôn kính tượng chuộc tội, hoặc là khi còn sống họ đã 
tham gia vào các công tác của Giáo Hội, lo cho con cái học 
giáo lý... Trong trường hợp người quá cố có những dấu chỉ sám 
hối, thì người có trách nhiệm phải trình bày công khai điều đó 
cho các tín hữu để tránh gây cớ vấp phạm (x. Sắc lệnh Patres 
Sacrae Congregationis, Bộ Giáo Lý Đức Tin, 20/09/1973, 
AAS 65 [1973] 500; DC 70 [1973] 1006). 

3.2. Bội giáo, lạc giáo và ly giáo: (Điều 1144 §1 10) 

- Bội giáo: là chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo. 

- Lạc giáo: là ngoan cố chối bỏ một chân lý phải tin với 
đức tin thần khởi và công giáo hoặc ngoan cố hồ nghi về chân 
lý ấy sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. 

- Ly giáo: là từ chối vâng phục Đức Giáo Hoàng hoặc từ 
chối hiệp thông với các chi thể của Giáo Hội thuộc quyền ngài 
(Điều 751). 

Cũng nên lưu ý rằng, nếu không có tính cách công khai, 
nghĩa là không hiển nhiên chắc chắn, thì vẫn được cử hành 
nghi thức an táng. 
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3.3. Hoả táng thi hài mình vì những lý do nghịch với đức tin 
Kitô giáo: (Điều 1144 §1 20) 

Đây có thể xem như là trường hợp lạc giáo, chẳng hạn 
như vì không tin vào sự sống lại và sự sống đời sau, nên cố 
tình chọn hình thức hỏa táng để phủ nhận tín điều này. 

Giáo Hội tha thiết khuyên nhủ nên duy trì tục lệ lành 
thánh chôn xác người quá cố, tuy nhiên Giáo Hội không cấm 
hoả táng, trừ khi chọn hoả táng vì những lý do nghịch với đạo 
lý Kitô giáo (Điều 1176 §3). 

3.4. Những tội nhân hiển nhiên khác: (Điều 1144 §1 30) 

Để từ chối cử hành nghi thức an táng cho những trường 
hợp này phải hội đủ hai điều kiện: 

1/ Tội hiển nhiên: tức là tội không chỉ công khai mà còn 
chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. 

2/ Gương mù: nếu cử hành an táng sẽ gây gương mù công 
khai cho các tín hữu. 

Nếu thiếu một trong hai điều kiện trên thì vẫn có thể cử 
hành an táng cho họ. Trong trường hợp từ chối cử hành nghi 
thức an táng thì không nên ngăn cản việc cầu nguyện hay cho 
họ, ngay cả khi cử hành thánh lễ cách riêng tư chiếu theo quy 
định của Điều 9013. 

3.5. Trường hợp hồ nghi: (Điều 1144 §2) 

Trong trường hợp hồ nghi, phải hỏi ý kiến của Đấng Bản 
Quyền địa phương chứ không được tự mình quyết định. (Còn 
tiếp 

 
3 Điều 901: “Tư tế có trọn quyền dâng ý lễ cho những người còn sống 

cũng như cho những người đã qua đời”. 
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ĐÁP: Về bài ca nhập lễ, tại nhiều nơi có xảy ra tình trạng 
khi có lễ trọng, lễ kính, lễ an táng, hay lễ theo nhu cầu… thì 
đôi khi thấy các đội kèn thổi bài ca đi kèm cuộc rước khi chủ 
tế cùng đoàn rước tiến tới bàn thờ, và sau khi đội kèn thổi xong 
thì ca đoàn mới hát ca nhập lễ. Nhiều khi chủ tế đã tới ghế chủ 
tọa rồi mà ca đoàn vẫn còn hát ca nhập lễ kéo dài lê thê. Vậy, 
đâu là quy định phụng vụ về việc hát ca nhập lễ? 

 Mục đích của bài ca nhập lễ 
không chỉ để tạo ra bầu khí của ngày 
lễ, mà còn để mở đầu việc cử hành, 
hướng tâm trí các tín hữu tham dự 
vào mầu nhiệm của ngày lễ hay mùa 
phụng vụ, tạo nên sự hiệp thông 
giữa những tín hữu đang quy tụ để 
cùng nhau ca ngợi Thiên Chúa, để 
chào đón Chúa vì Chúa chính là 
trung tâm của sự tôn thờ: “Tất cả 
những lễ nghi đi trước phụng vụ lời 
Chúa, tức là ca nhập lễ, lời chào, 
hành động thống hối…và lời nguyện 
nhập lễ đều có tính cách mở đầu, dẫn nhập và chuẩn bị. Mục 
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đích của các lễ nghi này là giúp cho các tín hữu đang tụ họp 
được hiệp thông với nhau và chuẩn bị tâm hồn họ nghe lời 
Chúa cách nghiêm chỉnh và cử hành Thánh lễ cách xứng 
đáng…”4 

 Ca nhập lễ là bài ca giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn, là 
bài ca đi kèm cuộc rước vào nhan Chúa mà đoàn rước là đại 
diện để hân hoan tôn vinh chính Chúa Kitô đang tiến vào 
(Không phải là rước chủ tế hay rước đoàn đồng tế, đây cũng 
không phải là lúc để hướng đến chủ tế và đoàn đồng tế chỉ để 
chụp hình, quay phim…).   

Ca nhập lễ được hát khi nào?  

Ca nhập lễ phải được hát đang khi chủ tế cùng đoàn rước 
tiến đến bàn thờ. Vì là bài ca đi kèm cuộc rước, nên cũng phải 
chấm dứt khi cuộc rước kết thúc.  Do dó, khi đoàn rước di 
chuyển thì hát ca nhập lễ chứ không đợi chủ tế tới bàn thờ rồi 
mới hát ca nhập lễ. Khi chủ tế tới bàn thờ, bái chào, hôn bàn 
thờ, xông hương (hay bỏ hương) xong, chủ tế về ghế chủ tọa 
thì cũng phải chấm dứt hát ca nhập lễ chứ đừng hát quá  dài: 
“Khi dân chúng đã tụ họp và đang khi linh mục cùng với phó 
tế và các thừa tác viên tiến vào thì hát ca nhập lễ. Bài ca này 
có mục đích mở đầu việc cử hành, giúp hợp nhất cộng đoàn, 
hướng tâm hồn họ về mầu nhiệm mùa phụng vụ hay ngày lễ và 
để kèm theo cuộc rước linh mục và các thừa tác viên tiến đến 
bàn thánh.”5 

Ca nhập lễ được hát thế nào?  

Có 4 cách hát ca nhập lễ: “Ca nhập lễ được hát luân phiên 
giữa ca đoàn và cộng đoàn, hoặc cũng theo thể thức ấy, giữa 

 
4 X. Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 46. 
5  Ibid, số 47. 
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ca viên và cộng đoàn, hoặc tất cả do cộng đoàn hay ca đoàn 
hát...”6. Ca nhập lễ không phải là bài hát mang tính cá nhân, 
nhưng là bài hát mang tính cộng đoàn đang quy tụ đề ca ngợi 
Chúa. Vì thế, cần chú ý tính cộng đoàn của ca nhập lễ, việc 
chọn lựa hát cộng đoàn đối với ca nhập lễ phải được coi là lựa 
chọn ưu tiên hơn là chỉ có ca đoàn hát.  

Nếu không hát ca nhập lễ, thì đọc ca nhập lễ. Không nên 
vừa hát ca nhập lễ và sau đó lại đọc ca nhập lễ trong sách lễ 
Roma: “Nếu không hát ca nhập lễ, thì tất cả hoặc một vài giáo 
dân hoặc một độc viên, đọc ca nhập lễ ghi sẵn trong Sách lễ. 
Nếu không có ai đọc, thì chính linh mục đọc”7  

Tiêu chí cho việc chọn lựa ca nhập lễ? 

Sự lựa chọn ưu tiên nhất: “Có thể dùng tiền xướng cùng 
với thánh vịnh đi kèm có trong sách Các bài ca tiến cấp của 
Phụng vụ Rôma (Graduale Romanum) hay sách Các bài ca 
tiến cấp đơn giản của Phụng vụ Rôma (Graduale Romanum 
simplex); hoặc dùng một ca khúc nào khác thích hợp với cuộc 
cử hành, hoặc với tính chất của ngày lễ hay mùa phụng vụ mà 
bản văn đã được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận.”8 

 Đối với các bài ca nhập lễ hình thức thể hiện là lặp lại đối 
ca sau các câu thánh vịnh9. 

Sự lựa chọn kế đến là bài ca nhập lễ được sáng tác dựa 
theo ý đối ca và thánh vịnh đã được chỉ định làm ca nhập lễ 
trong Graduale romanum/ Graduale Simplex, bản văn đã được 

 
6  Ibid, số 48. 
7  Ibid., số 48 
8  Ibid., số 48 
9 Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Ca Tiến cấp phổ thông [ Graduale Simples], bản 

dịch tiếng việt 2017 từ bản Latinh (Reimpression 2007), số 13, 19. 
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Hội đồng Giám mục chuẩn nhận10: “Có thể tìm thấy ca nhập 
lễ và ca hiệp lễ trong Sách lễ Rôma. Nếu muốn dệt nhạc bằng 
bản dịch Việt ngữ những đối ca và các thánh vịnh đã được chỉ 
định này, các nhạc sĩ sáng tác có thể rút từ sách Graduale 
Romanun, hoặc dùng trọn vẹn bản văn hoặc dùng những điệp 
khúc đã được rút ngắn dành cho cộng đoàn và ca đoàn.”11 

 Sự lựa chọn cuối cùng là bài ca nhập lễ đã được Hội 
Đồng Giám Mục hoặc Giám Mục Giáo Phận chuẩn nhận12, 
mang tính quy tụ, hướng tâm hồn tín hữu về mầu nhiệm mùa 
phụng vụ hoặc ngày lễ, kèm theo cuộc rước lên bàn thánh.  

 

 

 

 

 
10 Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma 2002, số 48. 
11 X. Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc 4.2017, số 74. 
12 Ibid., số 133b. 
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MÔN ĐỆ THI HÀNH SỨ VỤ 13 

Bối cảnh 

attheu viết Tin Mừng vào những năm 80 của thế kỷ I. 

Tại thời điểm này, Do Thái giáo thuộc trào lưu Phariseu 

đang chọn một lập trường chống đối quyết liệt với cộng đoàn 

Kitô hữu. Mặc dù cộng đồng của của ông chủ yếu (thậm chí 

toàn bộ) là người Do Thái, nhưng các thành viên của cộng 

đồng này không còn sống trên mảnh đất quê hương tổ tiên nữa. 

Họ trở thành một cộng đồng khép kín tại Syria. Đây là một 

cộng đồng trong thời kỳ quá độ, bị đồng bào của mình chối bỏ, 

mà chưa có một căn tính mới. Đây cũng là một cộng đồng đang 

chia rẽ, giữa những tín hữu phấn khích (sống theo Thần Khí) 

và những người bảo thủ với Lề Luật (sống theo truyền thống), 

còn lại là phần đông những người ở giữa hai thái cực đó. 

Mô hình sứ vụ 

 Căn tính của cộng đoàn, đó là môn đệ thi hành sứ vụ: 

Từ đầu đến cuối, Tin Mừng của Mattheu thấm nhuần quan 

niệm về một sứ vụ được dành cho người Do Thái cũng như 

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

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

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

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

(New York), 1991.  

M 
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cho dân ngoại, nhất là ở đoạn kết thúc về “huấn lệnh truyền 

giáo” khi Đức Giêsu sai các môn đệ của Người đi vào thế gian. 

Mattheu làm nổi bật căn tính này bằng những cách diễn đạt 

như “hãy đi”, “vậy”, “tuân giữ”, “truyền”, “Thầy ở với anh 

em”, “cho tới tận thế”. 

 Hình thái Kitô học: Mattheu nhấn mạnh hai điều trong 

việc mô tả các môn đệ. Một đàng, các môn đệ rất giống Đức 

Giêsu, rất gần gũi với Người, gần như là những học trò chung 

quanh thầy của mình. Mặt khác, đó là thái độ cung kính và phụ 

thuộc của các môn đệ đối với Đức Giêsu. 

- Điểm nhấn mạnh thứ nhất giúp ông thể hiện Đức 

Giêsu sống lại, không hẳn như là Đấng đã lên trời ngự bên hữu 

Thiên Chúa và từ đó một ngày kia Người sẽ trở lại, cho bằng 

như là Đấng vẫn mãi mãi còn ở lại cùng các môn đệ của Người 

cho đến ngày tận thế (x. Cv 1,11). Đức Giêsu là Emmanuen, 

Thiên Chúa ở cùng chúng ta (1,23). Ông chăm chú tập trung 

vào tình cảnh hiện tại của cộng đoàn chứ không tập trung vào 

ngày tận thế. Điều này mang lại giá trị một cách thường xuyên, 

bởi vì mầu nhiệm nhập thể liên tục tồn tại trong sự hiến thân 

vốn là sự phục vụ của các môn đệ vì lợi ích cho thế gian: “Đức 

Kitô phục sinh hiện diện giữa các vị thừa sai.” Họ đi đến tận 

cùng thế giới với sự tin tưởng nhận được từ lời Đức Giêsu: “Ai 

đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”, y hệt như: “Ai đón tiếp Thầy 

là đón tiến Đấng đã sai Thầy” (10,40). Tất cả nói lên rằng Đức 

Giêsu vẫn ở gần các môn đệ của Người, vẫn còn ở với họ mãi 

mãi. 

- Điểm thứ hai Mattheu nhấn mạnh đó là Đức Giêsu 

không chỉ là một người dẫn dắt những người khác, theo cách 

ông Môsê, nhưng là Đức Chúa của các môn đệ, và là Đấng đã 
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được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Trong tinh thần này, 

sự thể làm môn đệ và thừa sai là một thực tại luôn luôn được 

sống trong một sự căng thẳng sáng tạo giữa hai điểm nhấn 

mạnh được đề cập. Nhờ đó ta hiểu rõ sứ vụ đặc trưng của 

Mattheu là gì. 

 Trong mô hình sứ vụ, Mattheu vừa là người theo 

truyền thống vừa là người canh tân. Mattheu nhìn nhận cả 

Do Thái và Dân Ngoại: Trước sự mâu thuẫn và căng thẳng 

trong cộng đoàn giữa khuynh hướng Do Thái và Dân Ngoại, 

một mặt Mattheu khẳng định cần thiết phải xúc tiến sứ vụ nơi 

những người dân ngoại; nhưng mặt khác, ông mô tả Đức Giêsu 

như là Đấng đã chỉ được sai đến với Israel mà thôi. Do vậy, 

ông không tìm cách chế ra một luận chứng thần học để dung 

hòa hai lập trường mâu thuẫn này. Ông chỉ đơn giản khẳng 

định và nhìn nhận cả hai. Điều này cho phép ông duy trì sự 

tiếp xúc với hai cánh cực đoan trong cộng đoàn của ông: nhóm 

nhấn mạnh sự trung thành tuyệt đối với Lệ Luật và nhóm tuyên 

bố phải phó thác cho các chỉ thị của Thần Khí. 

Cụ thể, Mattheu đề cập nhiều đến những việc thực hành 

chính thống, trích dẫn nhiều tường thuật mà truyền thống lưu 

truyền về Đức Giêsu, về việc làm của Người, những lời nói 

của Đức Giêsu về việc sinh hoa kết quả, thi hành ý muốn của 

Thiên Chúa, giữ các giới răn của Ngài, nên trọn lành, thực hành 

sự công chính. Ấy vậy, Mattheu không nhấn mạnh chút nào 

trên giáo thuyết chính thống như một óc duy Lề Luật, ngược 

lại ông cũng không nói điều gì có thể công nhận những kẻ phấn 

khích là đúng. Theo ông, việc khẳng định mình được Thần Khí 

hướng dẫn chỉ có ý nghĩa nếu người đó mang lại hoa quả tốt 
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lành (x. 3,8). Chung quy, một cái cây chỉ tốt nếu nó mang quả 

tốt (7,19tt). 

Từ đó, ông trình bày người môn đệ phải sống những giáo 

huấn của Đức Giêsu: không thể nào tách mình ra khỏi cuộc 

sống Kitô hữu thể hiện bằng tình yêu và sự công chính. Tư 

cách môn đệ bao hàm sự dấn thân vì triều đại Thiên Chúa, vì 

sự công chính và tình yêu thương. Đó là một sự tuân phục hoàn 

toàn ý muốn của Thiên Chúa. Điều này loại trừ mọi quan niệm 

hẹp hòi về sứ vụ. Sứ vụ không chỉ là một hoạt động nhờ đó 

một số cá nhân sẽ trở thành những tạo vật mới, hoặc chủ yếu 

cung cấp cho họ sự bảo đảm được ban phúc một cách chắc 

chắn và được “cứu rỗi” đời đời. Như thế, những tín hữu mới 

trở nên nhạy cảm trước những nhu cầu của những người khác, 

họ mở rộng mắt và tâm hồn ra trước sự bất công, sự đau khổ 

và áp bức đang hành hạ những ai đã thất bại trên lề cuộc sống. 

Thực vậy, trở thành môn đệ phải bao hàm một sự thay đổi 

không thể đảo ngược trong cách cư xử đối với Thiên Chúa và 

tha nhân. Từ đây phát sinh một cuộc hành trình mới không có 

hồi kết. Người ấy không ngừng phát hiện những chiều kích 

mới của tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Chính trong đời sống 

của người môn đệ mà “vương quốc và sự công chính của Thiên 

Chúa hiển hiện” (6,33) và ngày càng gia tăng. 

 Tin Mừng Mattheu làm nổi bật khái niệm về Hội Thánh 

và được soạn cho Hội Thánh sử dụng: Từ Hội Thánh 

“ekklêsia” được đặt nơi miệng Đức Giêsu duy nhất được thấy 

trong Tin Mừng Mattheu trong hai dịp: 16,18 và 18,17. Khi 

hiểu sứ vụ là việc “làm nên những môn đệ”, Mattheu không 

nghĩ đến việc tăng thêm các thành viên mới cho một “cộng 

đoàn” hay “hệ phái”. Suy cho cùng, là môn đệ không phải là 
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việc làm thành viên một “Giáo hội” địa phương, và “làm nên 

những môn đệ” không đồng nghĩa với sự bành trước của Giáo 

hội về số lương. Mattheu cũng cho thấy, về lý tưởng, mỗi thành 

viên của Hội thánh phải là một môn đệ đích thực, nhưng thực 

tế trong các cộng đoàn Kitô hữu thời Mattheu thì không phải 

như thế. Do vậy, ông nhắc đến dụ ngôn cỏ lùng mặc chung với 

lúa (13,24-30) và hình ảnh trong mẻ lưới của Nước Trời đôi 

khi cũng bắt được những con cá xấu (13,47-50). Có những 

người trở lại đạo hời hợt, chối bỏ niềm tin của mình lúc bị bách 

hại; những người khác thì sa chước cám dỗ hay sa vào áp lực 

của thế gian này (13,20-22). Qua đó, Mattheu nhấn mạnh phải 

trả giá đắt để trở thành môn đệ. Ông còn nhấn mạnh rằng Giáo 

hội chỉ tồn tại khi có những môn đệ sống trong sự hiệp thông 

đời sống với nhau và với Đức Chúa của họ. Điều đó chỉ có thể 

xảy ra khi họ tìm cách sống phù hợp “với ý muốn Chúa Cha.” 

Đằng khác ông luôn nói về Hội thánh trong viễn tượng của sự 

chờ đợi cánh chung. Triều đại Thiên Chúa là một thực thể cánh 

chung, Giáo hội cũng là một thực thể cánh chung, mặc dù 

Mattheu không bao giờ lẫn lộn hai thực thể đó. 

Tóm lại, Mattheu mô tả việc thực hành sứ vụ của Đức 

Giêsu và các môn đệ của Người rồi từ đó mô tả việc thực hành 

sứ vụ của cộng đoàn vào thời của ông và trong tương lại. Bởi 

đó, ông sử dụng những từ như “sai đi”, “đi”, “công bố”, “chữa 

lành”, “trừ quỷ”, “xây dựng hòa bình”, “làm chứng”, “dạy 

bảo”, và “làm nên những môn đệ”. Dựa trên cơ sở của thừa tác 

vụ, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu, Mattheu đem đến 

sự bảo đảm là “con đường” sứ vụ đi đến những người Dân 

Ngoại đã rộng mở. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu và các môn 

đệ được kêu gọi công bố sự chiến thắng dứt khoát của Đức 

Giêsu trên quyền lực của sự dữ, làm chứng rằng Người luôn 
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luôn hiện diện và dẫn dắt thế gian nhìn nhận tình yêu của Thiên 

Chúa. Với ông, người Kitô hữu tìm thấy lẽ sống của mình khi 

dấn thân vào sứ vụ, bằng cách truyền đạt cho những người 

khác một lẽ sống mới, một cái nhìn mới về thực tại, một cái 

nhìn mới về Thiên Chúa, và khi người ấy dấn thân vì công 

cuộc giải phóng và cứu rỗi những người khác, một cộng đoàn 

là thừa sai khi tự biết mình khác biệt với thế giới xung quanh 

và cũng dấn thân vì nó.  

 



 

TĨNH TÂM THÁNG 01 & 02 NĂM 2023  ⚫  59 

 

 

ốn năm một lần. Nhiều người háo hức chờ đợi những 
trận cầu hấp dẫn của các đội bóng đến từ các châu lục. 

Đây được xem là môn thể thao vua. Môn bóng đá. Các đội đua 
tranh hết sức mình để có thể dành được chiếc vé đi dự World 
Cup. Và rồi cũng đến ngày trái bóng được lăn trên sân. Nhiều 
người thức để xem những trận cầu hấp dẫn và mang lại niềm 
vui và tiếng cười. Họ xem để thưởng thức. Họ xem để thấy 
được tài năng và sự thu hút của các cầu thủ. Nhưng không phải 
ai cũng có một mục đích giải trí và xả stress. Có nhiều người 
trái banh chưa lăn mà họ đã phải lăn hết chỗ này đến chỗ khác 
để kiếm tiền bằng cách cá độ bóng đá. Ngày nay muôn hình 
muôn dạng xuất hiện những hình thức cá độ bóng đá. Bởi lòng 
tham và máu cá độ của một số không ít trong xã hội hôm nay. 
Muốn có tiền nhanh khỏi phải làm lụng vất vả. Thế nhưng 
chuyện đời đâu phải như mơ. 

Bắt đầu những trận mở màn. Tính già hóa non. Mình tính 
không bằng trời tính. Hay cũng không bằng hên. Phong độ chỉ 
là tức thời. Đẳng cấp mới là mãi mãi. Mình không đá mà người 
khác đá. Bạn và tôi lại ngồi với nhau cá cược để rồi hậu quả 
để lại không ai nghĩ tới. 

Mới là những trận khai mạc, đã có một số anh phải quy 
tiên về với suối vàng bởi thua độ. Bởi đội bóng mình bắt không 
thể cứu mình thoát khỏi món nợ khổng lồ. Họ chơi mà bạn và 
tôi lại lãnh hậu quả. Cái giá quá đắt. Và cái giá phải trả đó là 
con đường cùng lên cầu nhảy xuống sông. Đó được coi là con 

B 
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đường giải thoát. Đó là cách mà bạn và tôi xem như là lối giải 
thoát cho chính mình. Không biết khi những người đó đứng 
trên thành cầu họ có suy nghĩ gi? Họ có gia đình hay chưa? 
Cha mẹ già, vợ con sẽ ra sao khi biết mình trầm mình dưới 
dòng nước để tự giải thoát cho mình khi thua độ.  

Trong xã hội thời nay có rất nhiều cách để kiếm tiền trang 
trải cho cuộc sống. Có rất nhiều con đường mở ra để bạn và tôi 
có thể tìm cho mình một cuộc sống đầy đủ hơn. Có rất nhiều 
cơ hội bạn và tôi kiếm được những đồng tiền công chính. Ham 
mê tiền bạc ai cũng có không ít thì nhiều. Nhưng dùng cách 
kiếm tiền như thế nào mới là quan trọng. Cá cược. Bán độ. Nó 
sẽ làm ảnh hưởng không những đến chính đương sự mà còn 
làm tan nhà cửa nát. Đồ đạc trong nhà không cánh mà bay. Và 
tệ hại hơn là dẫn tới những cái chết đáng lẽ không xứng đáng. 
Thế nhưng với những người máu mê cờ bạc, cá độ sẽ không 
sớm thì muộn cũng để lại những hậu quả khó lường. 

Trong những ngày tranh đua cái cúp thế giới. Một niềm 
hãnh diện của đất nước vô địch. Nó cũng là niềm mơ ước của 
biết bao con người say mê môn thể thao vua này. Nhưng cũng 
đừng vì máu đỏ đen. Muốn kiếm tiền nhanh. Muốn giàu nhanh 
mà không phải làm lụng vất vả và đánh mất tài sản và đánh 
mất chính mạng sống của bạn và tôi. 

Thời khắc của năm mới dương lịch 2023 đã đến. Năm mới 
bạn và tôi luôn khao khát niềm vui và hạnh phúc đến với mọi 
người. Đừng để vào những dịp quan trọng của bạn và tôi lại là 
cơ hội cho những kẻ xấu rình mò trộm cướp để đầu tư vào 
chuyện đỏ đen cá độ làm mất đi sự bình an và niềm vui trong 
những khoảng thời gian đầy ý nghĩa. Bạn và tôi cũng đừng trở 
thành những kẻ đỏ đen vì tham, vì ham, vì muốn giầu có mà 
đi đến đâu mọi người cũng đều phải cảnh giác và tránh né. 
Năm dương lịch đã đến và cái Tết âm lịch Quý Mão cũng đang 
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dần được mở ra. Hy vọng mọi người đều an tâm và hạnh phúc 
trong những khoảng khắc đầy ý nghĩa đang chào đón bạn và 
tôi. 

Chúc bạn đọc năm mới 2023 nhiều niềm vui, bình an và 
hạnh phúc trong tình yêu của Chúa là Chúa của mùa xuân. 
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QUÊ HƯƠNG  

dưới cái nhìn Kitô giáo 

Đóa Hoa Vô Thường 

 

1. Con người là một 
mầu nhiệm, được định nghĩa 
như sau: “Đầu đội trời, chân 
đạp đất”. Qua cái nhìn này, 
chúng ta hiện hữu trên trần 
gian như gạch nối giữa đất 
với trời. Trong con người, 
vừa có trời, vừa có đất. Cũng 
trong con người, vừa có phần 
“con”, tức là bản năng tự 
nhiên, và có phần “người”, 
tức là phần linh thiêng siêu 
thoát. 

Thân phận con người 
vừa được nắn từ bùn đất, vừa 
là linh hồn bất tử. Từ khi lọt 
lòng mẹ, cất ba tiếng khóc 
chào đời, con người khởi đầu 
một hành trình dương thế. 
Trong hành trình này, có sự 
hòa quyện giữa trời với đất, 
tức là giữa thanh tao và ti 
tiện, giữa quảng đại và ích 

kỷ, giữa ánh sáng và bóng 
tối. 

Hành trình đời ta cũng là 
hành trình thanh luyện bản 
thân, để rồi, đạt tới trưởng 
thành, làm cho phần “con” 
trong ta nhỏ dần, để nhường 
chỗ cho phần “người” lớn 
lên. Dưới nhãn quan Kitô 
giáo, hành trình cuộc đời là 
hành trình từ quê hương dưới 
đất hướng về Quê Hương 
trên Trời. 

2. Mầu nhiệm ấy được 
bật mí: Khi nói về việc Chúa 
sáng tạo con người, Cựu Ước 
đã kể chính lời của Thiên 
Chúa: “Chúng ta hãy làm ra 
con người theo hình ảnh 
chúng ta” (St 1,26). Dưới ánh 
sáng của Mặc Khải, vì con 
người mang hình ảnh của 
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Thiên Chúa, nên tự bản tính 
là tốt lành, cũng như người Á 
đông chúng ta thường nói: 
“Nhân chi sơ tính bản thiện”.  

Tuy vậy, con người có tự 
do để chọn lựa làm điều tốt 
hay điều xấu, và họ phải lãnh 
trách nhiệm về hành động 
của mình. Lịch sử nhân loại 
đan xen giữa bóng tối và ánh 
sáng. Lịch sử cá nhân đời 
người cũng vậy. Đó là quá 
trình chiến đấu cam go để 
làm cho hình ảnh của Thiên 
Chúa mỗi ngày một tỏ rạng, 
qua đời sống tốt lành nhân 
đức cụ thể. 

Hành trình đời ta cũng là 
hành trình đi từ đất lên trời. 
Đi từ quê hương dưới đất lên 
Quê Hương Trên Trời. Đây 
không phải là một lý luận 
nhằm ru ngủ con người, để 
giới thiệu một tương lai xa 
vời, mù mịt ở trên tít tầng 
mây cao xanh. Thực ra, Quê 
Hương Trên Trời đã khởi đầu 
ở quê hương dưới đất.  

Nước Trời đã khai mở 
nơi trần gian. Đó chính là nội 
dung giáo huấn của Chúa 

Giêsu. Như thế, tuy ta đang 
sống ở trần gian, với bao ưu 
phiền lo lắng, ta vẫn có thể 
tiếp cận cõi trời. Nói cách 
khác, chúng ta đang hướng 
về Quê Hương Trên Trời.  

Nói đến “quê” là nói đến 
nơi mang đầy kỷ niệm, là nơi 
trái tim chúng ta luôn hướng 
về. Thực vậy, nhiều người, vì 
công việc và hoàn cảnh, đã 
phải rời xa quê hương xứ sở 
của mình, để đi định cư ở một 
quê hương khác, nhưng tấm 
lòng của họ luôn hướng về 
cội nguồn của mình. Thánh 
Phaolô đã khẳng định với 
chúng ta: “Quê hương chúng 
ta ở trên trời, và chúng ta 
nóng lòng mong đợi Đức 
Giêsu Kitô từ trời đến cứu 
chúng ta” (Pl 3,20).  

Người tín hữu coi Nước 
Trời là quê hương đích thực 
của mình. Vì thế, hình ảnh 
Nước Trời luôn đem lại cho 
ta niềm hy vọng, giữa cuộc 
đời còn quá nhiều thử thách 
gian nan. 

3. Qua mầu nhiệm 
Nhập thể, Chúa Giêsu chính 
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là chiếc cầu nối giữa quê 
hương dưới đất và Quê 
Hương trên Trời. 

Ngài vừa là Thiên Chúa 
tối cao chí thánh, vừa là Con 
Người sống kiếp trần gian. 
Ngài vừa thể hiện uy quyền 
của một Thiên Chúa (giảng 
dạy và làm phép lạ), vừa diễn 
tả những yếu tố của một con 
người đích thật (mệt mỏi, 
giận dữ).  

Trong Hội đường của 
người Do Thái, ma quỷ đã 
phải công khai tuyên nhận 
thân thế và sứ mạng của 
Chúa Giêsu (x. Lc 4,31-37). 
Trên chiếc cầu nối mang tên 
Giêsu, Quê Hương Trên Trời 
và quê hương dưới đất đã gặp 
nhau. Thiên Chúa đã đến để 
ở với con người. Hố sâu cách 
biệt do tội Nguyên Tổ đã 
được san bằng. “Thầy là 
đường, là sự thật và là sự 
sống. Không ai đến được với 
Cha mà không qua Thầy” 
(Ga 14, 6).  

Qua lời tuyên bố này, 
Chúa Giêsu đã chứng minh 
vai trò trung gian của Ngài. 

Sau này, tác giả thư Do Thái 
tiếp tục khẳng định và diễn 
giải nội dung này (x. Dt 
9,15). Ngày hôm nay, Đức 
Kitô vẫn tiếp tục vai trò trung 
gian ấy. Ngài hằng chuyển 
cầu, ban Chúa Thánh Thần 
cho các tín hữu và luôn nâng 
đỡ Hội Thánh. 

Bốn mươi ngày sau khi 
sống lại, Chúa Giêsu đã được 
cất lên trời, trước sự kinh 
ngạc của các Tông đồ. Có 
đám mây quyện lấy Ngài; và 
từ đó các ông không còn nhìn 
thấy Ngài nữa (x. Cv 1,1-11). 
Cách diễn tả này muốn chứng 
minh tính chất thần thiêng 
của Đức Giêsu. Mây bao phủ, 
cho thấy Ngài là Đấng thuộc 
về “cõi trên” như các vị thần 
linh. Êlia và Môisen, sau 
cuộc đàm đạo với Chúa 
Giêsu, cũng được mây bao 
phủ và cuốn đi (x. Lc 9,28-
36). 

4. Ơn gọi của Kitô hữu: 
Qua sự kiện Đức Giêsu về 
Quê Trời, người Kitô hữu 
nhận ra tương lai của mình, 
tức là phần thưởng cho 
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những ai trung tín với Chúa. 
Bởi lẽ, Chúa Giêsu đã đi 
trước để dọn chỗ cho chúng 
ta, để rồi Ngài ở đâu, thì 
chúng ta cũng sẽ được ở đó 
với Ngài, để cùng với Ngài 
chiêm ngưỡng vinh quang 
của Chúa Cha (x. Ga 17,24-
26). 

Lời cầu nguyện của Hội 
Thánh trong ngày lễ Chúa 
Giêsu Lên Trời đã diễn tả 
điều đó: “Là thủ lãnh, Ngài 
đã đi trước mở đường dẫn 
chúng con vào Nước Chúa, 
khiến chúng con là những chi 
thể của Ngài nắm chắc phần 
hy vọng sẽ cùng Ngài hưởng 
phúc vinh quang” (Lời 
nguyện nhập lễ). 

Hiện nay, mặc dù ta 
đang bước đi trong hành trình 
quê hương dưới đất, nhưng ta 
vẫn được mời gọi tiến về Quê 
Hương Trên Trời, được 
“sống lại” làm một với Đức 
Kitô Phục Sinh. Thánh 
Phaolô, vị Tông đồ dân 
ngoại, dường như đã quên hết 
quãng đời dương thế của 
Chúa Giêsu, mà chỉ chú tâm 

vào Chúa Giêsu Phục Sinh. 
Đối với thánh Phaolo, sự kiện 
phục sinh là cốt lõi của đức 
tin Kitô giáo (x. 1Cr 15,14-
19).  

Chúa Giêsu đã sống lại, 
thì cuộc đời của người Kitô 
hữu cũng phải sang trang, để 
mặc lấy Đức Kitô. Một khi đã 
đoạn tuyệt với quá khứ nơi 
quê hương dưới đất còn 
nhiều khiếm khuyết, người 
Kitô hữu mong được phục 
sinh với Chúa, và tiến thẳng 
về Quê Hương Trên Trời.  

Thánh Phaolô đã khẳng 
định: “Anh em đã được chỗi 
dậy cùng với Đức Kitô, nên 
hãy tìm kiếm những gì thuộc 
thượng giới, nơi Đức Kitô 
đang ngự bên hữu Thiên 
Chúa. Anh em hãy hướng 
lòng trí về những gì thuộc 
thượng giới, chứ đừng chú 
tâm vào những gì thuộc hạ 
giới” (Cl 3,1-2). 

“Hướng về thượng 
giới”, hay hướng về Quê 
Hương Trên Trời, đây chính 
là ơn gọi của người Kitô hữu. 
Đây cũng chính là ý nghĩa 
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của cuộc đời. Là thân phận 
“đầu đội trời, chân đạp đất”, 
việc hướng về thượng giới sẽ 
giúp ta vững vàng trước 
những thử thách cam go, và 
sống thanh tao, thánh thiện 
trước những lôi kéo cám dỗ 
của quê hương dưới đất này 
(x. Cl 3,8-10).  

5. Ngày mai bắt đầu từ 
hôm nay: Hướng về Quê 
Hương Trên Trời không làm 
ta sao lãng bổn phận trần thế, 
vì hạnh phúc vĩnh cửu ta đạt 
được trong tương lai, chính là 
nhờ những điều tốt lành ta 
đang thực hiện hôm nay, ở 
chính mảnh đất quê hương 

dưới đất này. Hơn thế nữa, 
những cố gắng xây dựng một 
xã hội công bằng nhân ái, 
chính là cộng tác, để “Nước 
Cha trị đến” nơi trần gian.  

Hôm nay, “Nếu ta hướng 
về phía mặt trời, thì bóng tối 
sẽ ngả về phía sau ta” (Danh 
ngôn Nam Phi). Đức Giêsu là 
Mặt Trời công chính. Ngài 
chiếu rọi ánh sáng siêu nhiên, 
để sưởi ấm cõi lòng ta, và 
hướng dẫn ta trong hành trình 
thiêng liêng. Hướng về Chúa, 
bóng tối sẽ bị xua tan, tội lỗi 
sẽ bị diệt trừ, và tâm hồn ta sẽ 
chan chứa niềm vui.  
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Lm. JB. Trần Đinh Tử 

ói đến Quê Hương là nói về một chốn linh thiêng, thật 
chẳng quá đáng khi nói “quê hương nếu ai không nhớ, sẽ 

không lớn nổi thành người”. Nhất là vào những dịp đoàn viên 
như dịp nghỉ hè, lễ tết… không được về quê là một điều hụt 
hẫng. 

Quê Hương đất mẹ thiêng liêng, 

Khi xa luyến nhớ chốn riêng tìm về! 

“Lá rụng về cội” tiền nhân xưa dạy thật chẳng sai, nỗi 
niềm đau đáu trong những người con xa quê: 

Thế giới mênh mông vạn nơi đến 

Quê Hương nhỏ bé một chốn về. 

Trong tiếng thuần Việt để chỉ: nơi dòng họ, gia đình sinh 
sống lâu đời; từ Quê đã được sử dụng. Để viết từ Quê dạng 
chữ Nôm (khi chưa có chữ quốc ngữ như ngày nay) thì mượn 

nguyên từ Hán 圭 Khuê (Ngọc khuê: Ngọc trên nhọn dưới 

vuông, thiên tử phong vua chư hầu thì ban cho ngọc đó). Chắc 
hẳn còn nhiều từ khác gần âm với Quê nhưng Tiền Nhân Dân 
Việt chọn từ Khuê để viết diễn tả Quê, cũng có ý muốn nói 

N 
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Quê là điều đáng trân quý. Vua chư hầu không giữ Ngọc Khuê, 
không còn là vua. Người nào từ chối Quê là vong thân. 

Có lẽ theo lối nói ‘cặp nhíp’ (một cặp từ, hai từ: Hán + 
Việt) từ này giải nghĩa cho từ kia, mà ngày nay tiếng Việt có 

từ kép QUÊ-HƯƠNG: QUÊ (=Khuê 圭: Ngọc Khuê) chỉ xứ 

sở, nơi dòng họ, gia đình sinh sống lâu đời ghép với HƯƠNG 

(Hương 鄉: quê quán, quê nhà: nơi mình sinh trưởng hoặc cư 

ngụ đã lâu) để chỉ nơi “chôn nhau cắt rốn” của một người, nơi 
được sinh ra và được trưởng thành. 

Cần biết thêm trong chữ HƯƠNG (phồn thể) 鄉: (danh từ) 

quê quán, quê nhà (nơi mình sinh trưởng hoặc cư ngụ đã lâu) 

được tạo ra do Hương (giản thể) 乡 ghép Lang 郎: (danh từ) 

chức quan. § Về đời nhà Tần 秦, nhà Hán 漢 thì các quan về 

hạng lang đều là sung vào quan túc vệ. Về đời sau mới dùng 

để gọi các quan ngoài, như thượng thư lang 尚書郎, thị 

lang 侍郎. Ở bên Việt ta thì các quan cai trị thổ mán đều gọi 

là quan lang. Lang: tiếng phụ nữ gọi chồng hoặc tình nhân; 
tiếng xưng hô của đày tớ đối với chủ 
(http://vietnamtudien.org/hanviet/). Điều này còn diễn tả một 
sự thân thiết, đáng tôn trọng và trân quý khi dùng từ Quê 
Hương. 

Trong thơ văn Việt có rất nhiều bài viết về Quê Hương, 
nhưng xin ghi lại đây vài câu mà chúng đang vang lên trong 
tâm trí lúc này: 

“Anh đi anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương” . (ca dao) 

http://vietnamtudien.org/hanviet/
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Quê Hương dù không giàu có tiện nghi nhưng rất thiêng 
liêng không có gì thay thế được, điều tốt nhất của mỗi người 
chính là góp phần làm cho quê hương ngày mai tươi sáng. 

“Mẹ ơi, thế giới mênh mông,  

Mênh mông không bằng nhà mình”.  

(“Mẹ Tôi” – Trần Tiến) 

Quê Hương nơi ắp đầy tình thương và kỷ niệm đẹp, ở đó 
có dòng họ thân thương… 

Xin được hiệp thông với mọi người hướng về Quê Hương 
Dân Tộc đặc biệt trong dịp Tết Cổ Truyền: 

QUÝ MÃO nguyện Chúa xuống ơn lành, 

CỦNG CỐ Đức Tin quyết HIỆP HÀNH. 

Thiên Quốc vinh quang luôn tỏ hiện, 

Quê Hương dương thế mãi Bình An. 

Là người Công Giáo, chúng ta cùng nhau xây dựng quê 
hương tại thế nhưng không quên hướng về Quê Trời. 

“Thầy đi để dọn chỗ cho anh em…. để Thầy ở đâu thì 
anh em cũng sẽ được ở đó với Thầy” (Ga 14,3).  

Thánh Phaolô cũng đã nhắc nhở cho tín hữu Philipphê và 
mỗi chúng ta, nắm vững chân lý này: Trần thế này chỉ là nơi 
tạm trú chứ không phải là nơi ở vĩnh cữu, khi nói: “Quê hương 
chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu 
Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20). 

Ước chi được như vậy. 
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TẾT QUÊ NHÀ 

 

 

 

 

 
Tom Điều 

i trong chúng ta cũng 
đều có một gia đình, 

một quê hương. Quê hương 
nơi ta được sinh ra và lớn lên 
gắn liền với những kỉ niệm 
tuổi thơ tươi đẹp, êm đềm 
bên cha mẹ, anh chị em, bạn 
bè. Lớn lên dù xuôi ngược 
trăm nơi ta vẫn luôn nhớ về 
gia đình, quê hương, nhớ 
những cảnh vật đẹp đẽ nơi 
quê hương nơi ta thường vui 
chơi với bạn bè. Nhớ sân nhà 
thờ rợp bóng mát ta cùng bạn 
bè sinh hoạt vui chơi sau 
những giờ kinh, lễ. Nhà thơ 

Đỗ Trung Quân nhớ “chùm 
khế ngọt” quê hương, có 
người nhớ “bánh đa, bánh 
đúc” quê nhà. Nhưng trên hết 
nhớ quê hương là nhớ người, 
những người thân yêu dù còn 
sống hay đã ra đi. Quê hương 
chất chứa kí ức êm đềm bên 
những người thân yêu khiến 
lòng ta luôn muốn quay về 
nhất là trong những ngày giỗ 
chạp, lễ hội nơi quê nhà. Đặc 
biệt trong những ngày tết 
Nguyên Đán, người người 
đều tìm đủ cách để trở về nhà 
sum họp bên gia đình. 

A 
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Ngày nay người khôn 
của khó. Đất đai chật hẹp. 
Chưa kể đến cảnh được mùa 
rớt giá, đất không nuôi nổi 
người. Thanh niên nam nữ kẻ 
lên thành phố học tập, người 
lên thành phố kiếm việc làm. 
Những ngày áp tết, sinh viên, 
công nhân đi học, đi làm dù ở 
thành phố Hồ Chí Minh, 
Bình Dương hay Biên hòa 
đâu đâu cũng vậy; họ lo mua 
vé xe, vé tàu về quê ăn tết từ 
rất sớm. Những người chậm 
chân chen lấn mua vé xe 
những ngày cận tết thật vất 
vả. Những ngày cuối năm 
nhìn dòng người lũ lượt xếp 
hàng dài tại các nhà ga, bến 
xe, kẻ xuôi Nam, người 
ngược Bắc. Nhiều người 
không mua được vé, chấp 
nhận mua vé chợ đen. Thế 
nhưng vẫn có những người 
không mua được vé xe để về. 
Họ quyết định vượt hàng 
mấy trăm cây số về quê bằng 
xe Honda. Như vậy đủ hiểu, 
ngày thường dù xuôi ngược, 
bôn ba nơi đâu, nhưng tết đến 
nhất định phải về quê sum 
họp với gia đình. 

Vào dịp đầu năm mới, ai 
ai cũng vậy dù đi đâu, làm gì, 
cũng đều trở về gia đình vào 
dịp Tết để được gặp gỡ cha 
mẹ, anh em, bạn bè, họ hàng, 
làng xóm. Gặp gỡ nhau trong 
những ngày đó để cùng chia 
sẻ với nhau những tình cảm, 
những nỗi niềm, công việc 
làm ăn trong năm. Mọi người 
cùng hàn huyên, tâm sự với 
nhau nhân lúc cùng nhau 
chuẩn bị Tết như gói bánh 
chưng hay làm cỗ trong ngày 
Tết. Dịp Tết là dịp các gia 
đình cùng tập trung nhau lại 
để làm những công việc như 
trang hoàng nhà cửa, trang trí 
bàn thờ, sắm cỗ để nhớ về tổ 
tiên, nhớ những người đã 
khuất. Tết quê nhà còn cho ta 
những món ăn ngon quen 
thuộc, hợp khẩu vị từ tấm bé, 
cho ta những sản vật quê 
hương khó tìm được ở nơi 
khác. Trở về để cùng ăn với 
nhau bữa cơm thân mật, đoàn 
tụ. Nếu người nào không về 
quê, không về được gia đình 
trong ngày Tết thì đều rất 
buồn, rất tủi thân kể cả những 
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người do công việc mà phải ở 
lại thì cũng rất nhớ nhà. 

Ý nghĩa thiêng liêng 
nhất của Tết Nguyên Đán là 
ở chỗ đây là dịp để người 
Việt nhớ về cội nguồn, ông 
bà tổ tiên. Hướng về tổ tiên, 
kính nhớ tổ tiên là một trong 
những nội dung quan trọng, 
một ý nghĩa nhân bản sâu sắc 
của Tết cổ truyền của người 
Việt Nam. Tổ tiên, là tổ tiên 
cụ thể của từng gia đình. Có 
thể các vị này đã khuất, 
nhưng người Việt tin rằng 
vong linh các vị này vẫn hiện 
diện bên con cháu. Được trở 
về nhà trong dịp tết là niềm 
hạnh phúc nhất với mỗi con 
người Việt Nam. Nhưng 
trong tâm thức của người 
Việt Nam Công Giáo, hướng 
về tổ tiên còn là hướng lòng 
lên Thiên Chúa chính là tổ 
tiên, nguồn cội đã tác sinh, 
tạo dựng muôn loài, muôn 
người.  

Trong những ngày Tết, 
người ta luôn mong được trở 
về quê hương. Hai tiếng Quê 
hương, gia đình trở nên vô 

cùng thiêng liêng và gần gũi 
đối với mỗi người Việt Nam 
trong dịp Tết đến Xuân về. 
Những ngày Tết không chỉ 
trở về với gia đình, với Tổ 
tiên, ông bà, cha mẹ. Đây còn 
là dịp được trở về làng quê 
của mình với tất cả những 
người thân yêu, bạn bè từ 
thuở thiếu thời nay mỗi đứa 
mỗi phương chỉ có thể gặp lại 
nhau dịp tết nơi quê nhà. Đây 
cũng là dịp thăm lại bà con, 
làng nước đã cưu mang đùm 
bọc mình và cũng cũng từ nơi 
đây người ta đã trưởng thành 
và ra đi. Do tình nghĩa sâu 
nặng với quê hương nên mỗi 
khi quê hương có việc trọng 
đại như xây, sửa nhà thờ, làm 
cầu làm đường hay xây sửa 
các công trình văn hóa những 
người con xa xứ vẫn sẵn lòng 
góp phần vào công việc xây 
dựng, tô điểm cho quê hương 
thêm tươi đẹp.   

Như vậy, dịp tết là cơ hội 
để mỗi người có thể hiệp 
thông với gia đình, còn là dịp 
ta tỏ lòng biết ơn, yêu mến 
đối với cha mẹ, tưởng nhớ 
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công ơn Ông Bà Tổ Tiên, và 
thể hiện tình liên đới hiệp 
thông với bạn bè, anh chị em 
trong họ, ngoài làng, hướng 
về cộng đoàn và làm việc tôn 

thờ Thiên Chúa là tổ tiên trên 
hết đã tạo dựng nên ta, nuôi 
dưỡng ta và gìn giữ ta từng 
giây từng phút, Ngài còn là 
Chúa của mùa Xuân.  

 

 

HIỆP HÀNH  

cùng  

quê hương 

Lapvianney 

 
ó nhiều chỗ để đi 
nhưng chỉ một nơi để 

về, đó là “nhà” chúng ta. 
“Nhà” này chính là quê 
hương, nơi chúng ta đã sống, 
đã gắn bó và để lại nhiều dấu 
ấn không thể phai mờ. Xuân 
về chính là thời điểm tốt nhất 
để mọi người trở về quê 
hương của mình đoàn tụ với 
gia đình, gặp gỡ bạn bè thân 
hữu. Trong bầu khí hiệp 
hành, mỗi Ki-tô hữu cũng 
hãy thể hiện tinh thần ấy nơi 

những gia đình còn nhiều khó 
khăn để cùng nhau vui hưởng 
một mùa xuân thực sự ý 
nghĩa, qua đó, chúng ta cùng 
hướng lòng về mùa xuân 
vĩnh cửu trên Thiên quốc, nơi 
quê hương đích thực của 
chúng ta. 

1. Ngày Tết sum vầy 

Chắc hẳn những ai đi 
làm, đi học hoặc định cư ở 
một nơi xa xôi nào đó cũng 

C 
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đều ước mong sẽ được đoàn 
tụ trong những ngày đầu năm 
mới cùng với những người 
thân yêu của mình, tại nơi 
quê hương mà mình đã trải 
qua thời thơ ấu, đã lớn lên và 
ghi dấu nhiều kỉ niệm vui 
buồn. Bởi từ trong sâu thẳm 
tâm hồn của con người Việt 
Nam đều gắn bó và nặng tình 
với quê hương xứ sở và yêu 
thương xóm làng cùng người 
thân của mình. Cho dù là 
nghèo đói, khó khăn, bận rộn 
thì họ cũng cố gắng sắp xếp 
để về đoàn tụ với gia đình 
trong dịp xuân về. Trong mùa 
xuân năm nay, có lẽ nhiều gia 
đình sẽ kém vui vì kinh tế còn 
nhiều eo hẹp. Số lượng công 
nhân phải nghỉ việc tăng khá 
nhiều. Vì thế, để ngày xuân 
thực sự trở thành niềm vui, 
chúng ta cùng nhau hiệp 
thông và chia sẻ với những 
anh chị em gặp khó khăn 
bằng những món quà cụ thể. 

2. Hiệp hành ngày xuân 

Trong những ngày cuối 
năm, có một số công ty đã sa 
thả số lượng lớn công nhân. 

Quả là một sự thật đáng 
buồn. Những công nhân 
không còn chỗ để làm việc. 
Họ không biết phải xoay sở 
ra sao. Những tưởng cố gắng 
làm đến cuối năm để kiếm ít 
tiền ăn tết cho vui nhà vui 
cửa. Ấy thế mà lại trở nên tay 
trắng. Họ cũng không biết 
phải làm gì để có tiền sinh 
sống chứ chưa dám nghĩ đến 
đón xuân. Trong bầu khí hiệp 
hành cùng Giáo hội, mà cụ 
thể là với những gia đình còn 
khó khăn về kinh tế và yếu 
kém về niềm tin, chúng ta 
cùng chia sẻ vật chất và niềm 
vui với họ. Tuy chúng ta 
không có nhiều của cải 
nhưng vẫn không vì thế mà 
chúng ta không cho đi. Có 
nhiều cho nhiều, có ít cho ít. 
Qua sự chia sẻ đó, chúng ta 
trao đi niềm tin vào cuộc 
sống, hơn hết là niềm tin vào 
một Thiên Chúa tình thương. 
Có lẽ việc cho đi những món 
quà vật chất chính là cách 
thức cụ thể để hiệp hành với 
nhau. Qua đó, chúng cùng 
hướng về một mùa xuân vĩnh 
cửu trên Thiên quốc. 
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3. Hướng về mùa xuân Thiên 

quốc 

Chúng ta trông mong trở 
về quê hương trần thế khi xa 
nhà, xa gia đình và xóm làng 
thế nào thì chúng ta lại phải 
càng mong chờ ngày trở về 
trên quê hương Nước Trời 
bấy nhiêu. Bởi nơi đó mới là 
quê hương đích thực của 
chúng ta. Muốn đón mùa 
xuân thanh bình trên Thiên 
quốc thì đòi hỏi chúng ta phải 
tích cực sống Tin mừng của 
Chúa Giê-su trong đời sống 
thường ngày của mình. Mùa 
xuân trên Thiên quốc là mùa 
xuân vĩnh cửu. Sẽ không còn 
cảnh những người nghèo lo 
lắng tết này gia đình mình sẽ 
ăn gì, chơi gì, đi đâu. Cũng 
không còn cảnh tang tóc và 
chia lìa, mặc dù trong những 
ngày đoàn viên. Chỉ có bình 
an, vui tươi, thánh thiện và 
ngập tràn hạnh phúc vì được 
sống tại nơi mình đã được 
chuẩn bị trước. Đó là hy vọng 
và là mục tiêu phấn đấu cho 
mỗi chúng ta. 

 

Mỗi chúng ta đều có ít 

nhất hai quê hương. Quê 

hương trần thế thì có thể 

nhiều nhưng quê hương 

Nước Trời thì chỉ có một. 

Đoàn tụ, xum họp trong 

những ngày đầu năm là điều 

ai cũng mong muốn. Hiệp 

hành cùng với anh chị em 

công nhân và gia đình khó 

khăn chính là cách thức để 

chúng ta hướng về mùa xuân 

vĩnh cửu trên Thiên quốc. 

Những món quà đó tuy 

không nhiều nhưng cũng làm 

cho gia đình của họ thêm vui 

tươi, phấn khởi và ấm lòng. 

Chỉ khi nào họ cảm nhận 

được tình thương mà chúng 

ta, những môn đệ của Chúa, 

dành cho họ, lúc đó họ mới 

dám mở lòng để đón nhận 

Đấng dạy chúng ta sống như 

thế. Cầu chúc các gia đình 

đón nhận một mùa xuân tràn 

đầy tình thương mến và ấm 

áp trong suốt cả năm mới 

này.  
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NGÀY XUÂN và nỗi lòng 

NGƯỜI XA XỨ 

Ngày xuân con én đưa thoi, 

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. 

Cỏ non xanh tận chân trời, 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 

Đào Quốc Dũng 

ức tranh đầu xuân của 
thi hào Nguyễn Du 

được đưa ra với những hình 
ảnh rất đời thường. Hình ảnh 
chim én bay lượn, ngọn cỏ 
xanh rì, những bông hoa lê 
trắng nở rộ là dấu hiệu cho 
một mùa xuân mới đang về 
trên quê hương Việt Nam. 

Không biết từ bao giờ, 
tết cổ truyền lại trở nên linh 

thiêng trong tâm hồn của 
người con đất Việt như thế. 
Tết Việt Nam linh thiêng có 
lẽ do nhiều phong tục cổ xưa 
tự ngàn đời gắn liền với văn 
hóa mà giờ đây hậu thế vẫn 
còn thực hiện và cổ súy. Tết 
Việt Nam có sức hút lạ lùng 
vì diễn tả tâm thức của người 
dân Việt với lễ hội và các sự 
kiện tâm linh mang đậm đà 
bản sắc dân tộc. Tết Việt 

B 
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Nam sâu lắng vì qua tất cả 
các sự kiện diễn ra đều xoay 
quanh chiều kích đạo đức của 
con người. Tâm thức người 
Việt đón nhận chiều kích ấy 
linh thiêng đến độ gọi đó là 
Đạo Hiếu. 

 ‘Con người ta có rất 
nhiều nơi để đến, nhưng chỉ 
có một chốn để quay về’. 
Thật vậy, con người chỉ có 
một nơi để về, nơi đó là chính 
tổ ấm, gia đình, và quê 
hương. Do vậy, mà không lạ 
gì, nó thấy người Việt dù đi 
đâu cũng hướng lòng về quê 
cha đất tổ trong những thời 
điểm linh thiêng, nhất là  thời 
điểm diễn ra tết cổ truyền của 
dân tộc.  

Có lẽ năm nay là năm 
đầu tiên nó đón tết xa quê. Sở 
dĩ nói là xa quê, vì vào những 
thời điểm quan trọng của tết 
âm lịch, nó không được hiện 
diện bên gia đình, người thân 
và xứ đạo quê nhà.  

Quê nó, vào mỗi dịp tết, 
ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, 
mua sắm, chuẩn bị những 
món ăn truyền thống; người 

ta thường có một vài hoạt 
động nổi bật khác. Nếu bức 
tranh ngày xuân của Nguyễn 
Du có chim én bay lượn, 
ngọn cỏ xanh rì, những bông 
hoa lê trắng nở rộ thì bức 
tranh quê nó được phác họa 
bằng những đường nét của 
việc chăm sóc hoa mai. 

Nó thích cảm giác đi dọc 
bờ sông Kinh 5 vào những 
ngày tết để ngắm những hàng 
mai đẹp. Hoa mai nở là dấu 
hiệu cho một mùa xuân trên 
đất phương Nam đang về. Tết 
miền Nam mà không có hoa 
mai thì chẳng phải là tết. Do 
vậy, chăm sóc mai được xem 
là một hoạt động thiết yếu. 
Để hoa mai được nở kịp tết, 
người làm vườn cần phải có 
kỹ thuật từ việc cắt nước 
ngày nào, cách lặt lá mai ra 
sao, lặt bao nhiêu ngày trước 
tết, coi thời tiết thế nào để tùy 
nghi linh động. 

Nhớ hồi đó Nội còn 
sống, cứ tầm rằm tháng chạp 
âm lịch là bà lặt lá mai. Nhớ 
có năm thời tiết lạnh hơn, tết 
đến rồi mà những chùm mai 

https://www.danhngononline.com/?s=Con+ng%C6%B0%E1%BB%9Di
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chỉ vừa mới hé nụ. Nội kêu 
nó chở nội đi mua vội một 
chậu mai người ta bán sẵn để 
chưng trước di ảnh ông nội. 
Nội bảo với nó ‘ông con hồi 
còn sống rất thích mai’. 

Thời gian trôi nhanh, 
bây giờ Nội đã trở về với 
lòng đất mẹ, nhưng sở thích 
chưng mai của nội vẫn còn 
được con cháu thực hiện mỗi 
dịp xuân về. Thằng Tuấn, em 
nó, có sở thích y chang nội. 
Cứ gần tới tết là nó chỉ lúi húi 
bên gốc mai được trồng bên 
hiên nhà. Đôi khi nó cứ ngắm 
nhìn từng cành, đọt, hoa và 
cả những lộc mai mới nhú mà 
quên cả ăn uống. Dường như 
người yêu mai nào cũng đều 
lấy làm hứng thú khi ở bên 
cạnh bảo vật mà mình yêu 
thích. Có lẽ do quan niệm 
mai nở đúng tết là dấu hiệu 
của sự sung túc, phúc lộc và 
là điềm báo may mắn; cho 
nên nhà nào có mai, người ta 
cũng chăm sóc, để mong cây 
mai nhà mình có thể nở rộ 
vào đúng những ngày đầu 
xuân.  

Song song với việc chăm 
sóc hoa mai, người dân quê 
nó còn chú ý tới việc trang trí 
phần mộ của ông bà. Chăm 
sóc phần mộ của ông bà là 
một trong cách thể hiện đạo 
hiếu của con cháu. Người 
Việt nói chung và người công 
giáo Việt Nam nói riêng có 
nhiều cái hay. Một trong 
những cái hay đó là niềm tin 
được xây trên nền tảng chữ 
hiếu. Cho nên ngày tết không 
chỉ là dịp đoàn viên của 
người còn sống, mà còn là 
dịp con cháu trong gia đình 
quây quần bên phần mộ của 
tiền nhân để thắp hương, đọc 
kinh và cầu nguyện. 

Cao điểm của việc thể 
hiện đạo hiếu cho người đã 
khuất là việc tham dự thánh 
lễ mùng 2 tết tại nghĩa trang. 
Con cháu cùng quy tụ bên 
phần mộ của những người 
thân yêu để cùng với Cha Xứ 
dâng thánh lễ cầu nguyện cho 
những người đã qua đời. 
Việc tham dự thánh lễ một 
đàng để cầu nguyện cho các 
ngài, một đàng để nhắc bảo 
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con cháu về những công lao 
của các bậc tiền nhân. Nghĩa 
trang xưa nay vốn được xem 
là ‘thành phố buồn’ nhưng 
những ngày đầu xuân lại trở 
nên nhộn nhịp. Có lẽ chính sự 
quy tụ đã làm lan tỏa hơi ấm 
nơi nghĩa trang nhờ vào tình 
thương của những người còn 
sống dành cho những người 
đã qua đời. 

Có người đã nói: ‘Sau 
hai mươi tuổi thì đất khách 
và quê nhà giống nhau, vì đi 
đâu cũng phải thích ứng’. 
Câu nói trên hẳn là tâm trạng 
của người xa quê, vì chỉ có kẻ 
xa quê mới thấm thía nỗi lòng 
của những người ở trên đất 
khách. Số phận của người xa 
xứ là phải thích ứng. Không 
thích ứng sao được vì hoàn 
cảnh đã đưa đẩy họ phải tìm 
kế mưu sinh bằng cách tha 
phương lập nghiệp. 

Nó tự nhận mình là 
người xa quê, nhưng không 
chỉ có nó, mà chính Đức 
Giêsu cũng là người xa quê. 
Ngài đã từ bỏ chốn trời cao 
xuống nơi đất thấp ở với con 

người để cứu độ con người. 
Trong suốt hành trình dương 
thế, Đức Giêsu không có một 
nơi ở cố định. Ngài đã từng 
dứt khoát trả lời cho người 
thanh niên muốn theo 
Ngài: ‘Con chồn có hang, 
chim trời có tổ, Con Người 
không có chỗ gối đầu’ (Mt 
8,20). Chắc chắn người môn 
đệ đang bước theo Đức Giêsu 
cũng phải đi vào hành trình 
mạo hiểm đó. 

Lời mời gọi của Đức 
Giêsu xem ra không phải lúc 
nào cũng dễ dàng đối với 
người môn đệ. Đi theo Đức 
Giêsu đồng nghĩa với việc 
người môn đệ phải lựa chọn 
lối sống từ bỏ, bước vào linh 
đạo Thập giá và Cửa hẹp để 
thi hành ý muốn của Thiên 
Chúa. Đi theo Đức Giêsu 
cũng đồng nghĩa với việc 
người môn đệ được mời gọi 
gác lại những sở thích, tâm tư 
và cả những nguyện vọng 
được xem như rất chính đáng 
để chu toàn sứ vụ được trao. 

Đức Giêsu cũng là người xa 
quê nên chắc chắn Ngài hiểu 
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rõ tâm trạng của những kẻ xa 
xứ. Người xa quê sẽ không 
phải sợ cô đơn vì chính Chúa 
Giêsu là bạn tri kỷ của những 
trái tim xa quê. Ngài sẽ ban 
ơn giúp sức cho những kẻ 
chạy đến cùng Ngài. ‘Lạy 
Chúa, Chúa chính là mùa 

xuân của con’. Thiết tưởng 
đó là một lời cầu nguyện và 
là một xác tín nâng đỡ cho 
những tâm hồn xa quê biết 
phó thác đời mình cho Chúa 
trong mọi bậc sống và mọi ơn 
gọi trong mọi hoàn cảnh.  
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Sống tình hiệp thông 

NĂM MỚI 

Joachim 

ùa Xuân thiên nhiên 
đến mỗi năm một lần. 

Mùa Xuân về trên mảnh đất 
quê hương thân thuộc, đất 
trời chuyển mình khoác lên 
bộ áo mới của Tạo Hoá. 
Nhưng nếu hiểu hết ý nghĩa 
của Mùa Xuân là thời gian 
vui tươi và tràn đầy sức sống 
thì Mùa Xuân có ý nghĩa rất 
riêng trong cuộc đời mỗi 
người. Mùa Xuân ấy xuất 
hiện rất riêng trong không 
gian và thời gian của từng 
người. Nhưng có một điểm 
quan trọng là Mùa Xuân còn 
là khoảnh khắc nối kết sự 
hiệp thông giữa trời và đất 

mà còn là sự nối kết giữa 
người với người. Thời gian 
này là lúc ta nhìn lại sự hiệp 
thông nơi tha nhân để nối kết 
qua sắc thái của: vui mừng, 
đổi mới, tha thứ và hy vọng. 

1. Hiệp thông trong Vui 

Mừng. 

Tết đến Xuân về có 
nhiều lý do để vui mừng, vì 
tiết đông đã qua đi và nắng 
xuân ấm áp trở về, cây cối 
đâm chồi nẩy lộc, sơn hà nở 
rộ hoa tươi, chim chóc đua 
nhau ca hát, muôn loài hăm 
hở hò reo,…. Con người 
cũng cảm thấy vui hơn khi 

M 
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Mùa Xuân đến. Lòng người 
cảm thấy nồng nàn hơn khi 
nắng xuân về, và con người 
đã đem niềm vui cho nhau 
trong những ngày xuân này. 

Gia đình ấm cúng đoàn 
tụ sum vầy hạnh phúc vui vẻ 
chung chia, cho ta cảm giác 
cái Tết trở nên đầm ấm hơn. 
Gia đình là điểm hẹn niềm 
vui được trao ban giữa những 
thành viên: ông bà, cha mẹ, 
anh chị em hội ngộ; con cháu 
vui chơi nô nức một cách vô 
tư và hạnh phúc. 

Trong những ngày Tết, 
người Việt Nam luôn mong 
được trở về tổ ấm của gia 
đình, trở về cội nguồn và quê 
hương, để cảm nhân niềm vui 
nối kết của tình thân và tình 
dân tộc. Dường như trong sự 
vui mừng đoàn tụ, con người 
quên hết những cực nhọc, lo 
lắng, bon chen của năm qua 
để sống phút giây bên gia 
đình và người thân. 

Quả thật, Mùa Xuân với 
dịp Tết đến là cơ hội để củng 
cố sự hiệp thông trong vui 
mừng. 

2. Hiệp thông trong Đổi Mới 

Mùa Đông giá rét kéo 
dài đã làm cho sức sống của 
muôn loài như ngưng lại. Khi 
Mùa Xuân đến vạn vật như 
bừng tỉnh vươn sức sống để 
vươn lên. Những cành cây 
đâm chồi nẩy lộc, muôn hoa 
khoe sắc, cành lá xanh rờn 
phủ cả một bầu trời. 

Cũng vậy, “mùa đông” 
của con người là sống trong 
sự tội, trọng sự rạn nứt của 
các mối tương quan và mang 
những dáng dấp của sự giả 
hình; những mâu thuẫn bất 
đồng trong cuộc sống mà ta 
đang chạm trán với người 
anh chị em xung quanh; 
những tư tưởng thành kiến, 
đố kỵ, đóng khung của ta cho 
những người xung quanh. 

Mùa Xuân của Tạo Hoá 
là đón nhận sự tha thứ. Bước 
sang thềm năm mới là thời 
điểm mỗi người chúng ta 
thay đổi đời sống mới bằng 
cách sống tình liên đới yêu 
thương, mở lòng đón nhận tất 
cả mọi người. Trong những 
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ngày Xuân, ta cùng nhìn lại 
để thức tỉnh sống tinh thần 
khoan dung, xoá đi sự hận 
thù đố kỵ, nhằm đạt được 
một cuộc sống bình an, hạnh 
phúc và tốt đẹp hơn giữa 
người với người, giữa các 
dân tộc với nhau, các quốc 
gia, sắc tộc và tôn giáo. 

3. Hiệp thông trong Hy Vọng 

Mùa Xuân còn là mùa hy 
vọng. Sau một năm mưu sinh 
vất vả, con người sống trong 
tình xuân của đất với trời và 
của người với nhau. Điều đó 
càng làm cho mọi người cùng 
nhau hy vọng những điều tốt 
đẹp nhất. Không vì thế mà 
mỗi năm khi gặp nhau, người 
ta thường chúc nhau những 
điều tốt đẹp nhất trong năm 
mới về sức khoẻ, tiề tài, danh 
vọng, công việc…Với những 
con người thì có những hy 
vọng khác nhau. Người 
nghèo khổ ước mong có một 
cuộc sống no đủ hơn; người 
bệnh tật hy vọng được trở 
nên mạnh khoẻ; người buồn 

bã hy vọng cuộc đời bớt tẻ 
nhạt hơn; người cô đơn hy 
vọng cuộc đời đầm ấm…. 
Với mỗi người dân Việt 
Nam, chúng ta mong ước 
được sống trong an bình và 
ấm no; luôn sống trong nền 
văn minh tình thương và sự 
sống. Hy vọng một cuộc sống 
hạnh phúc và niềm vui trong 
từng khuôn mặt của con 
người. 

Như thế, mùa Xuân quả 
là tuyệt đẹp khi có sự giao 
hòa giữa đất trời, giữa con 
người với con người. Lại một 
mùa Tết dân tộc đến trên quê 
hương, với mỗi Kitô hữu ta 
được mời gọi sống tình hiệp 
thông với mô mẫu là Ba Ngôi 
Thiên Chúa. Hiệp thông 
trong vui mừng của đoàn tụ, 
tình thân và nối kết. Hiệp 
thông trong đổi mới bằng sự 
liên đới, đón nhận và tha thứ. 
Và sau cùng, hiệp thông 
trong hy vọng về một cuộc 
sống tốt đẹp hơn trên quê 
hương và dân tộc cũng như 
trong cuộc đời mỗi người.  
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Hương vị 

TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÊ TÔI 

MAP 

Ở Việt Nam có rất nhiều Tết và lễ hội. Khi kể đến Tết có: 
Tết Nguyên Đán, Tết Thượng Nguyên (rằm tháng giêng), Tết 
Trung Nguyên (rằm tháng bảy), Tết Trung Thu (rằm tháng 
tám), Tết Hạ Nguyên (rằm tháng mười)…Về lễ hội có: hội cầu 
mưa, hội đua ghe ngo, hội đấu vật, hội kéo co, hội chọi gà… 
Trong những ngày Tết và lễ hội đó, Tết Nguyên Đán được coi 
là ngày lễ lớn và quan trọng của người Việt Nam, mang đậm 
nét văn hóa truyền thống dân tộc. Dù đã nhiều lần ăn Tết, 
nhưng mấy khi tôi dành thời gian tìm hiểu ý nghĩa tên gọi, 
nguồn gốc, cũng như đâu là điểm khác nhau giữa Tết và lễ hội? 
Sau đây là một vài cảm nghiệm về hương vị Tết quê tôi. 

1. Ý nghĩa tên gọi Tết Nguyên Đán. 

Tết Nguyên Đán có người còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết 
Âm lịch, Tết Cổ truyền…Trong nhiều tên gọi đó, tôi thấy tên 
gọi tết nguyên đán, gần gũi được nhiều người sử dụng, nên tôi 
chọn tên này cho bài viết của mình. Về mặt chữ, từ “Tết” được 
đọc chệch âm từ chữ Hán của chữ “tiết”. Theo cách tính lịch 
xưa, người ta chia một năm gồm 24 tiết, trong đó nguyên đán 
được coi là tiết đầu tiên trong năm. Trong tiếng Hán “nguyên” 
có nghĩa là khởi đầu, “đán” có nghĩa là buổi sáng sớm, khi 
ghép lại “nguyên đán” tức là buổi sáng khởi đầu năm mới. 

2. Nguồn gốc về ngày Tết Nguyên Đán. 

Có giả thuyết cho rằng, nước ta thuộc văn minh lúa nước, 
vì nhu cầu canh tác nông nghiệp, người ta chia thời gian trong 
năm thành 24 tiết như kể trên, tiết quan trọng nhất, cũng là dịp 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG .………………………………………..………………………………………….   

86  ⚫ TĨNH TÂM – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

khởi của chu kỳ canh tác, nên ông bà ta chọn tiết này để ăn 
mừng, cầu mong một vụ lùa bội thu. Từ đó hình thành nên tục 
mừng Tết Nguyên Đán. 

Theo truyền thuyết, từ thời dựng nước Văn Lang, Lạc 
Long Quân kết hôn với Âu Cơ sinh ra Vua Hùng, lúc ấy người 
Việt đã có tục ăn tết. Nhưng theo các nhà sử học tết bắc đầu từ 
thời Lý – Trần – Lê, tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có tài liệu 
chính xác về thời gian xuất hiện ngày Tết truyền thống này. 

Nhiều người lầm tưởng rằng tết nguyên đán Việt Nam bắt 
nguồn từ Trung Quốc. Nhưng điều này có vẻ không hợp lý vì 
tết nguyên đán Việt Nam được tính theo chu kỳ quay của mặt 
Trăng (tức là Âm lịch), trong khi tết nguyên đán của Trung 
Quốc lại được tính theo mặt trời (tức là Dương lịch). Vì thế 
đôi lúc hai ngày mừng lễ Trung Quốc và Việt Nam không 
trùng nhau. Điều này cho thấy Tết Nguyên Đán Việt Nam có 
bề dày lịch sử, mang đậm nét bản sắc văn hóa cổ truyền Việt. 
Ngày lễ này góp phần làm nên nét văn hóa dân tộc, mang đậm 
nét Á Châu, gần gũi với tâm thức người Việt. 

3. Phân biệt giữa Tết và lễ hội14. 

Tết và lễ hội là hai ngày lễ mang những giá trị văn hóa 
khác nhau. Tết thiên về vật chất (ăn uống), còn lễ hội thiên về 
tinh thần (vui chơi), nên người ta thường nói “ăn tết” nhưng 
“chơi hội”. Tết mang nét đóng giới hạn trong gia đình, còn lễ 
hội mang nét mở lôi cuốn mọi người tham dự. Tết duy trì quan 
hệ tôn ti trật tự giữa các thành viên trong gia đình, lễ hội thể 
hiện quan hệ dân chủ bình đẳng giữa các thành viên trong làng 
hay xã. Tết phân bổ theo thời gian khi xen vào các khoảng 
trống trong lịch thời vụ, trong khi lễ hội phân bổ theo không 

 
14 Trần Văn Thiêm, Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam, nxb Giáo dục, tr 150 
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gian thể hiện ước vọng con người, cũng như giúp con người 
rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn và khéo léo. 

4. Cảm nghiệm về hương vị Tết quê tôi. 

Ở Việt Nam phong vị Tết ở từng miền bắc, trung, nam có 
chút khác nhau. Nhưng nhìn chung giống nhau ở nét truyền 
thống như tục chúc tết, mừng tuổi, biếu quà, kính nhớ ông bà 
tổ tiên…được lưu truyền từ ngàn xưa. Hình ảnh quen thuộc 
trong những ngày tết vẫn là bánh chưng xanh, vại dưa hành, 
dưa hấu đỏ, nhiều nơi xuất hiện hoa mai, hoa đào, hoa cúc 
trang hoàng ngày tết. Đồng thời không khí Tết ở bất cứ nơi đâu 
cũng vui tươi và nhộn nhịp.  

Quê tôi những ngày giáp Tết, đường quê tấp nập người 
qua lại, xa xa là tiếng nhạc xuân du dương, những cánh én bay 
lượn trên bầu trời tạo nên không khí tưng bừng ngày Tết. 
Trong những ngày này nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp nhà 
cửa, trang hoàng lại bàn thờ, người thì lo sắm tết, người thì lo 
những bổn phận ngày Tết như biếu quà ông bà, làm sạch phần 
mộ tổ tiên. Nhiều gia đình quây quần tổ chức gói bánh chưng, 
đón giao thừa chung với nhau, cho thấy Tết đến với mọi nhà. 

Có thể nói Tết là ngày vui nhất trong năm, bởi đây là dịp 
để mọi thành viên trong gia đình gặp gỡ thể hiện sự quan tâm 
cũng như tình cảm với nhau. Con cháu chúc tết ông bà, con cái 
trao cho cha mẹ những lời chúc tốt đẹp, bạn bè hàng xóm đến 
thăm nhau, dành tặng nhau những lời chúc ý nghĩa. Ra đường 
mỗi khi gặp nhau ai cũng niềm nở, chúc nhau những điều họ 
đang mong mỏi. Con cái, cháu chắt trao cho ông bà cha mẹ 
những món quà ý nghĩa chứa chan tình cảm. 

Tết còn là dịp để mọi người ăn những đồ ăn ngon, diện 
những bộ đồ thật đẹp. Trẻ con được nhận tiền mừng tuổi may 
mắn từ người lớn trong nhưng bao lì xì thật đẹp. Đó là những 
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đồng tiền mới, tiền lấy may, tiền mang ý nghĩa đem lại may 
mắn đến cho con cháu. Là dịp để mọi người đoàn tụ, vui xuân 
với những chò chơi dân gian bầu cua tôm cá, lô tô…gắn kết 
tình thân. Đây là nét văn hóa truyền thống mang nhiều ý nghĩa. 

Tóm lại, dù đã lớn tôi cũng rất háo hức Tết. Bởi đây là dịp 
đứa con xa nhà như tôi trở về sau những tháng ngày xa cách. 
Đối với nhiều người, họ thường dùng từ “ăn Tết” còn riêng tôi 
là “nghỉ Têt”. Bởi Tết là cơ hội tôi có vài ngày nghỉ, không 
phải bận tâm điều gì. Được trở về gia đình tận hưởng niềm vui 
xuân, cùng không khí ấm áp khi được xum họp bên gia đình. 
Điều đặc biệt tôi được ăn cơm mẹ nấu, được phụ giúp cha việc 
này việc kia... Mà chỉ ít ngày Tết mới có cơ hội. Tết chính là 
dịp để tôi vun đắp tình thân, dịp để thể hiện sự yêu thương 
quan tâm đến cha mẹ. Mặc dù những ngày tết đã dần khép lại, 
âm hưởng của nó vẫn còn mãi.  
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Xuân này… cún con  

không về nữa 
Ngàn Hạc Giấy 

 

Trên đường từ giáo điểm 
trở về nhà xứ, ông cha già 

chạy thật chậm, đầu óc cứ 
miên man nghĩ về lời nói của 
cậu bé mà xót xa trong lòng: 
“ông cố ơi! Mùa xuân này 
cún con không về với con nữa 
rồi?”. Có những cuộc chia ly, 
xuân về còn hy vọng gặp gỡ 
đoàn tụ. Nhưng cuộc chia ly 
của cậu bé và con chó nhỏ sẽ 
là ngàn thu vĩnh biệt. 

Nghe người trong giáo 
điểm kể về hoàn cảnh gia 

đình cậu bé mà cảm động 
rưng rưng nước mắt. Gia đình 
neo đơn chỉ có 2 mẹ con 
nương tựa nhau sống qua 

ngày. Cha nó đâu nó không 
biết. Nó có hỏi mẹ mà chưa 
bao giờ nhận được câu trả lời 
ngoài ánh mắt quay đi đượm 
buồn giọt lệ sầu len lén tâm 
tư. 

. Hằng ngày mẹ nó đi 
làm thuê làm mướn. Ai 

nhờ gì làm đó, quần quật suốt 
ngày để có miếng cơm manh 
áo và cho nó cũng được cắp 
sách đến trường với bè với 
bạn. Gần Tết rồi, nên mẹ nó 
gắng gượng làm thêm để có 
chút tiền mua vé xe về quê 
ngoại ăn Tết. Cũng nhiều 
năm rồi hai mẹ con tha hương 
cầu thực, nhớ quê nhớ ngoại 

1 

2 

3 
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mà cũng ráng dằn lòng tự 
nhủ: “đợi hai ba năm nữa… 
sẽ về thăm quê… không biết 
nơi ấy có còn sương trắng 
miền quê ngoại hay không?” 

. Thế rồi đùng một cái tai 
họa ập đến. Mẹ nó phát 

hiện ung thư giai đoạn cuối. 
Bao nhiêu tiền bạc tích góp 
cũng dần dần không cánh mà 
bay theo những cơn đau và 
những toa thuốc điều trị. Hiện 
tại mẹ nó đang nằm trên bệnh 
viện thành phố. Một thân một 
mình chống chọi với căn 
bệnh quái ác nhờ lòng thương 
từ thiện của mọi người. Từ 
lúc mẹ nó đi, nó chưa lên 
thăm mẹ lần nào. Nó muốn 
lên thăm lắm nhưng bận còn 
đi học và nuôi con chó con là 
người bầu bạn duy nhất còn 
sót lại. Nhưng đó chỉ là lý do 
phụ thôi, lý do chính là… nó 
không có tiền. 

. Cuối cùng nó cũng phải 
đi đến lựa chọn đau lòng 

nhất, đó là mang con chó đi 
bán để lấy chút tiền mua vé xe 
lên thăm mẹ. Bởi vì nó nghe 
mọi người quanh xóm nói: 

“mày ráng lên thăm mẹ đi, 
biết đâu còn gặp mặt mẹ lần 
cuối”. Nghe vậy, nó về nhà 
buồn nhiều lắm. Nó ôm con 
chó và khóc… khóc ngày… 
khóc đêm. Dương như con 
chó cũng khóc vì hiểu được 
nỗi lòng của cậu chủ. Con 
cún cứ lấy mõm hít hửi vào 
má cậu chủ, rồi ư ử cái gì ấy. 
Nó mới nói với con chó: 
“đừng nói rằng tao bán mày 
đi nhé… tao không làm được 
đâu… tao không thể bán mày 
như Lão Hạc bán chó Vàng 
đâu”. Nhưng rồi… nó không 
còn lựa chọn nào khác…  

. Lúc cầm xấp tiền ít ỏi 
và vuốt ve con cún con 

lần cuối, nó cảm thấy không 
phải chết trong lòng một ít… 
mà là chết rất nhiều, như cắt 
đi khúc ruột của nó vậy. Nó 
quay mặt đi không dám nhìn 
lại cún con vì sợ cún con cũng 
khóc. Tạm biệt mày nhé cún 
con… xuân này chắc mày 
không về với tao được nữa 
rồi… 

7. Khi ông cha cố lấy tay 
lên gạt dòng nước mắt, cũng 

4 

5 

6 
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là lúc tiếng chuông giáo 
đường ngân lên giữa trời 
hoàng hôn. Ông cố vào nhà 
thờ, gục đầu bên thánh giá 
thầm thĩ khấn nguyện. Ông 
cố khấn xin gì nhỉ? Không ai 

biết. Nhưng có lẽ xin Chúa 
ban cho mẹ nó được hồi phục, 
xin cho một ngày nào đó… 
nó và cún con gặp lại nhau… 
để mùa xuân đất trời được 
trọn niềm vui.

  

Gốc mai quê nhà 
Hồng Hà CMR 

 

 

 

ió đưa khí se lạnh của 
mùa đông đi để nhường 

cho những tia nắng ấm áp của 
mùa xuân lại về với quê 
hương chỉ khi nhắm mắt để 
lòng mình một chút lặng cảm 
nhận sự nhung nhớ mái ấm 
nơi mình xuất phát nơi mà chỉ 
có thể gọi bằng một từ “Quê” 
làm ấm lòng bao người con 
xa quê, là cả một ký ức với bà 
con lối xóm với những đứa 
bạn thân nhau như anh em 
của mình, quê ấy còn là cả 
một lối sống ân tình nhào nặn 
nên con người hiện tại của 
mỗi người nữa. Nơi ấy có mái 

nhà không chỉ che nắng mưa 
nhưng còn là nơi có sự che 
chở của ba và mẹ. Nơi quê 
nhà ấy có người đang đợi 
những đứa con trở về có tấm 
lòng người Ba người Mẹ 
đang chăm chỉ dệt đời mình 
trong năm tháng, mà mỗi 
tháng năm trôi đi nếp nhăn 
trên trán ba thêm hằn vết chân 
chim cũng đậm thêm trên mắt 
Mẹ. Bên hiên nhà gốc mai 
đang chờ tay ai đó hái lá để 
chuẩn bị cho cái tết đoàn viên 
của gia đình. Ngoài trời cơn 
mưa phùn nhòe qua cửa sổ, 
Hưng nhìn dòng người đang 

G 
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mải miết trở về quê, ca trực 
tối nay ở Bệnh viện làm Hưng 
không thể ngừng nhớ về 
những kỷ niệm như vừa mới 
xảy ra 

Nhớ! Cái tết về nhà nằm 
dài tiếng cằn nhằn của Má 

- “Học gì thì học phải 
nhớ mình là người có Đạo là 
con của Chúa nữa nhớ chưa!” 

Con lao đầu vào học 
ngành Y miệt mài với bài vở 
và những tuần thực tập lay lất 
tại các bệnh viện những ca 
trực đêm mệt mỏi đối với con 
không có ngày Chúa Nhật 
nữa con không nhớ gần chỗ 
con ở và đi học có nhà thờ 
nào nữa vì từ ngày nhập học 
đến giờ con đã chưa tìm đến 
nhà thờ để đi lễ, những địa chỉ 
con tìm kiếm là thư viện, là 
bệnh viện, là chỗ học nhóm, 
là quán ăn, là chỗ giải trí ….. 
mà nhà thờ thì không một lần 
con tìm kiếm. 

Nhớ! Năm Y4 về quê ăn 
tết Ba vừa nhặt là cây Mai 
vừa nhắc nhở 

- “Làm bác sỹ thì tốt 
thật đó, nhưng có tin vào 
Chúa thì mới chữa bệnh cho 
người ta được” 

- Con làu bàu, Khoa học 
tiến bộ những gì trong Thánh 
kinh dường như đang được 
giải thích bởi khoa học các 
bệnh tật Chúa Giêsu chữa 
trong Kinh Thánh hiện nay y 
học cũng đã làm được như bị 
sốt, bị phong cùi, tê bại….. 
Kinh Thánh còn đáng tin hay 
không? Sao Ba Mẹ vẫn cứ 
Tin vậy  

Nhớ! Năm cuối đại học y 
về quê nghỉ tết có 3 ngày thế 
mà Mẹ vẫn nhắc nhở  

- “Phải biết tự chăm sóc 
bản thân mình, ba mẹ cho con 
một thân xác nhưng Thiên 
Chúa mới ban cho con sự 
sống phần còn lại là con phải 
biết duy trì sự sống ấy cho tốt 
nhớ chưa” 

Con đã ăn không biết bao 
nhiêu gói mỳ nữa vì nó tiện 
lợi và con cũng lười biếng 
nữa ăn vội cho hết đói, đã 
không ít lần con bị đau dạ 
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dày, con nhớ những bữa cơm 
của mẹ miếng cà giòn, khúc 
cá mặn và tô canh rau đay.  

Nơi quê nhà ấy điều con 
nhớ nhất là đôi tay nhỏ nhắn 
của Mẹ, đôi tay ấy ẵm bế con 
từ thuở nhỏ, nắm lấy tay con 
khi đến trường, ôm lấy con 
khi đêm về, đôi tay mẹ chăm 
sóc con những bữa ăn, khi 
con bị đau ốm tay mẹ không 
rời con, đôi tay mẹ vỗ về con 
khi con thất bại, và cũng đôi 
tay Mẹ dạy con bài học đức 
Tin đầu tiên với dấu Thánh 
Giá, và cùng cầm lấy tay con 
lần chuỗi Mân côi, Đôi tay 
lớn của Ba nắm lấy bàn tay 
con dắt con đi trên bờ ruộng 
trơn trượt, bàn tay lớn của Ba 
nắm chặt con không cho con 
khóc nhè để trở nên một đứa 
con trai mạnh mẽ, với con hai 
đôi tay ấy như khiên thuẫn 
bảo vệ con cả về thể lý lẫn 
tinh thần. Ngày con tốt 
nghiệp Đại học con thấy niềm 
vui và tự hào trong mắt  ba 
mẹ nhưng cũng đượm nét 
lắng lo cho con, chiếc áo Blu 
trắng tinh con tuyên lời thề 

Hippocrates, Mẹ như gạt đi 
giọt nước mắt hạnh phúc nhìn 
con, con trở thành Bác sỹ 
nhưng chưa một lần tự tay lấy 
thuốc cho mẹ, khám bệnh hay 
chăm sóc cho Ba được vì đại 
dịch ập đến con lên đường 
vào bệnh viện dã chiến nơi 
đây công việc nhiều gấp năm 
lần so với ở bệnh viện bình 
thường, con lao vào công việc 
trong bộ áo bảo hộ nóng nực, 
bức bối con cố gắng hết sức 
với mỗi bệnh nhân để chờ đợi 
điều kỳ diệu của sự sống mỉm 
cười với bệnh nhân nhưng rồi 
dường như ngày nào con 
cũng phải lặng lẽ tiễn chân 
một số bệnh nhân không thể 
vượt qua được, Và rồi Mẹ 
người bệnh nhân làm con 
thổn thức khi chính mẹ cũng 
nhiễm bệnh Covid này, con 
cầm tay mẹ, con chao đảo, 
đầu óc trống rỗng  hoang 
mang khi nhìn mẹ nằm trên 
chiếc băng ca, nước mắt con 
lăn dài, trong chiếc áo bảo hộ 
kín mít, mẹ có nhận ra con 
không? Tất cả các thủ thuật 
làm cho mẹ con run rẩy 
không làm nổi, một đồng 
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nghiệp biết đó là Mẹ của con, 
anh đặt tay lên vai con và kéo 
con ra khỏi phòng bệnh, con 
gào thét: 

- Bỏ ra………………. 
mẹ ơi!................ mẹ! 

- Cậu phải bình tĩnh mới 
có thể cứu được bác gái! 
Tiếng đồng nghiệp thở dài 

Con lao vào phòng bệnh 

- Mẹ ơi tỉnh lại đi 

- Mẹ ơi mở mắt ra nhìn 
con đi! Cứ thế đôi mắt Mẹ 
nhắm nghiền suốt ba ngày và 
con ở bên mẹ con quên cái 
đói cái mệt, đồng nghiệp kéo 
con ra khỏi khoa bệnh, con 
chợt bừng tỉnh mình phải 
bình tĩnh để sống để ở bên 
mẹ, ly sữa con cầm uống với 
con lúc này không có mùi vị 
gì cả, hộp cơm con ăn cho 
xong cho qua bữa để đủ sức ở 
bên Mẹ. 

Nhưng rồi căn bệnh 
Covid này đã cướp mẹ khỏi 
cuộc đời con, con ôm mẹ lần 
cuối trước khi mẹ ngừng thở, 
bao nhiêu máy móc như 

chẳng có tác dụng gì nữa, Mẹ 
như nhận ra con mẹ mỉm cười 
khẽ nói mẹ về với Chúa và rồi 
chuỗi hạt trên tay mẹ rơi 
xuống, con gạt dòng nước 
mắt quỳ xuống tiếng khóc 
không thành lời nữa con chợt 
nhận ra mình vừa mất một 
điều quý giá nhất trong cuộc 
đời, con mồ côi mẹ. 

Con ngưng công việc 
đón mẹ về nhà ôm chặt hài 
cốt mẹ trong tay về nhà dù 
chẳng phải ngày tết nhưng 
cây mai đâu đó chùm hoa 
vàng đong đưa buồn thả 
những cánh mai rơi xuống 
đất. Ngôi nhà như lạnh lẽo 
hơn vì không còn Mẹ nữa, 
giọt nước mắt lăn dài từ hốc 
mắt khô khốc của Ba. 

Thời gian khéo xua tan 
những nỗi buồn của phận 
người. Quê nhà ấy giờ đây chỉ 
có Ba sáng tối ra vào mấy anh 
chị em thay phiên nhau về 
thăm Ba, con đứa con út mỗi 
tuần nghỉ làm con lại về cuộn 
tròn mình trên chiếc chõng 
tre mà Mẹ hay ngồi ngoài mái 
hiên như cố níu kéo hơi ấm 
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của tình Mẹ của ngôi nhà thân 
thương này. Ba vẫn ra vào 
nhắn nhủ con làm người tốt, 
cứu người thương người  

- Ba à sắp tết rồi hai ba 
con mình đi hái lá cây mai 
bên hiên nhà đi. Ba nheo mắt 
nhìn lịch khẽ tính toán gì đó 

- ừa cũng đến ngày hái 
lá mai rồi ông Táo chầu trời 
hái là vừa  

- con thay mẹ nhặt lá 
mai với ba nè 

- Mẹ bây nhặt nhanh mà 
gọn còn bây hái khéo kẻo rơi 
hết nụ đó nghe 

Gió đưa câu chuyện thủ 
thỉ của người ba với đứa con 
trai đến tận chỗ mẹ  

Gốc mai già đã chứng 
kiến bao cái tết của gia đình 
bao buồn vui của những con 
người trong ngôi nhà này. 
Nhắc nhớ từng thành viên 
trong gia đình về những kỷ 
niệm bên nhau quy luật của 
phận người hay quy luật của 
đất trời có đủ bốn mùa xuân 
hạ thu đông đời người cũng 
có hợp có tan có vui có buồn 
như cánh mai vàng kia cố 
gắng nở cho kịp độ tết về. 

 

Ngày đầu đời chúc tết đức cha 

Bác Dương 

 

 

i cũng có những ngày 
đầu đời.  

 Nó và M là đôi bạn 
thân, một hôm đẹp trời M 
bảo: 

- Ê! Tết này dự tu tụi 
mình được đi lên Tòa Giám 
Mục chúc tết Đức Cha 

- Ơ! Động đất à? (nó 
tròn mắt) 

A 
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- Không phải, đấy là 
bọn mình đang “đi lên” 

- Thật không? (nó hỏi 
lại, lòng chờ mong một lời 
khẳng định nữa từ M) 

- Hôm bữa cha sở thông 
báo ở nhà thờ, mày không 
biết hả? 

- Tao trốn lễ! 

… 

Ông trời đã tạo nên địa 
chấn, và cái lười của nó là 
điểm nhấn. Nó thân với M là 
vì hai đứa vẫn thường đi giúp 
lễ cùng nhau. M cái gì cũng 
hơn nó: học giỏi, đạo đức, 
siêng năng. Nó thì hoàn toàn 
ngược lại, nó cũng thật tự hào 
vì đã có được một thằng bạn 
như M. Những khi buổi sáng 
trời mưa, nó làm biếng định 
bỏ giúp lễ; nhưng nghĩ tới M, 
nó đành phải đi.  

Rồi ngày ấy cũng đến; 
đúng 24 tết, ngày ông Táo về 
trời. Sáng sớm, khi trời còn 
tối mịt mẹ nó thúc dậy giục đi 
cho chóng, cha nó điệu nó ra 
nhà thờ hạt trên chiếc “Cup 

50”. Nó thấy trên sân nhà thờ 
hạt nhốn nháo toàn những 
gương mặt thân quen, tất cả 
đã từng cùng nó chia ngọt sẻ 
bùi: tắm sông, nhảy cầu, thả 
diều, bắt dế, bắn bi, chọi gà 
cồ… Những đứa cùng nó 
chấm chung một gói nêm mì 
tôm, giờ lại đưa gót cùng đi 
trên một chuyến xe định 
mệnh. Mấy thằng oách con 
dự tu cấp II như chúng nó, 
đâu ngờ cũng có ngày được 
đi chúc tết Đức Cha.  

Đám nhóc đang mù khú 
những chuyện trên răng dưới 
rốn, thình lình một chiếc xe 
thật to nhưng đời đã cũ chạy 
tới bo cua, khép góc đậu ngay 
trước mặt nhả khói đen 
ngòm. Chiếc xe gầm rú, thốc 
lên một mùi ám ảnh cho 
những thằng say xe. Có đứa 
bịt mũi, thốt lên: 

- Tao say xe lắm! 

Thằng Tí Béo nhanh 
nhảu: (nó là thằng mập tròn 
béo tốt và tài lanh nhất trong 
đám; uy lực nó vô biên, trí 
tuệ nó khôn lường) 
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- Nam nhi chi chí, đầu 
đội mặt trời chân đạp mặt 
trăng mà bị say xe à? yếu thế! 

Chiếc xe chở nó cùng vài 
chục linh hồn anh em giáo 
hạt lướt êm trên những cung 
đường của miền dinh điền 
Cái Sắn. Trên xe thằng nào 
cũng nhấp nhổm, đứng ngồi 
không yên, một đứa hỏi: 

- Ê này, tụi mình đi 
chúc tết Đức Cha nào vậy? 

- Sao mày ngu thế! Đức 
Cha giáo phận mình chứ Đức 
Cha nào? 

- Nhưng sao tao nghe 
nói ở Tòa Giám Mục có tới 
ba Đức Cha lận mà? 

- Vậy hả?  

- Hay là chúng mình 
chúc hết cả ba Đức Cha luôn, 
chúc nhiều được lì xì nhiều 
chứ sao! 

 Cả đám phá lên cười, 
thằng MAP ngồi trên bĩu 
môi: 

- Lũ ham tiền !... 

… 

Chiếc xe định mệnh cuối 
cùng cũng đã cập bến Tòa 
Giám Mục. Xe vừa dừng, 
thằng Tí Béo lao xuống ôm 
cây cột điện ói lấy ói để; rõ… 
nó vừa là đứa mạnh miệng 
tuyên bố không bao giờ say 
xe trước mặt người đời. 

Trên sân Tòa Giám Mục, 
một cảnh tượng hối hả: đứa 
tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai 
bá cổ, cặp sách đùa trên 
lưng… Nó thấy những gương 
mặt hồn nhiên cười nói, có 
đứa háo hức lăng xăng như 
mong chờ một điều gì đó. Có 
đứa ngồi im không nói gì, chỉ 
đưa ánh nhìn xa xăm. Vài 
đưa hát nghêu ngao: “… ngọt 
ngào đến mấy cũng tan thành 
mây”. Đứa nghiêm trang đạo 
mạo, mày râu nhẵn nhụi áo 
quần bảnh bao, xúng xính 
tron bộ áo thụng. Đứa bảnh 
tỏn mặc cả áo lót bên trong, 
trông y hệt như cha sở của nó 
ở nhà vậy. Và cả những đứa 
chửi thề… 

Một anh dự tu nhà 
Têrêxa vẻ mặt tươi sáng, rạng 
ngời trong nụ cười thánh 
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thiện, tới phát cho mỗi đứa 
chúng nó một cây Thánh Giá 
gỗ, có khoảng trống là hình 
Chúa Giêsu ở giữa. Đức Cha 
dặn rằng: “Chúng con mỗi 
người có thấy khoảng trống 
kia không? Chúng con hãy tự 
cắt tỉa bản thân mình sao cho 
vừa vặn, để ướm mình vào 
khoảng trống trên cây thập 
giá Chúa”. 

Có anh sau lưng thọt lên 
một câu:  

- Ê! Mấy đứa mập sao 
nhét vừa ta? 

Đám nhóc bịt miệng 
cười hí hí… đứa nào cũng 
quay xuống nhìn về phía 
thằng Tí Béo đang say xe, 
mặt còn xanh như tàu lá. 

Ôi! Rồi khoảnh khắc 
mong chờ cũng đã đến, một 
anh nhà Têrêxa khác điển 
trai, cao lớn nhưng vẻ mặt 
đầy nhăn nhó, mồ hôi ướt áo 
đến phát cho mỗi đứa một 
bao lì xì (bên trong có tiền lì 
xì và một câu Lời Chúa). 
Chẳng đứa nào quan tâm đến 

câu Lời Chúa viết gì, đứa nào 
cũng vội vã mở ra, rồi ngó 
ngang ngó dọc hỏi nhau: 

- Ê, mày được bao 
nhiêu vậy? 

- Tao được 2 Đôla… 
Tao 1 Đô… 

Cuối cùng, một anh đại 
diện cho tất cả dự tu trong 
giáo phận có “dài lời” chúc 
tết Đức Cha. Và để mở đầu 
cho bài chúc mừng của mình, 
anh nói:  

- “Kính thưa Đức 
Cha!... Dự tu là con ngươi 
của Đức Giám Mục giáo 
phận…” 

Nó quay sang hỏi một 
anh lớn bên cạnh: 

- Anh ơi! “Con ngươi” 
có nghĩa là gì vậy anh? 

Anh nháy mắt trả lời: 

- À! “Con ngươi” thì nó 
phải sáng đấy em! 

… 

“Nguyện xin Chúa giúp con 
bắt đầu, và lại bắt đầu”.
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Bao lì xì đỏ 

Cao An 

 

 

ên khung cửa sổ, thằng 
Rùa ngồi ngước nhìn 

về phía xa xăm, nó nghĩ bâng 
khuâng. Nó nhớ đến cái quần 
jean lưng chun với cái áo 
trắng số 10 mang tên Huỳnh 
Đức, mà nó được mẹ mua 
cho. Chả là vì ngày hôm đó 
nó cùng thằng Tý đi chúc tết. 
Buông theo những hình ảnh 
ấy đã gợi lại cho nó thấy nội. 
Người bà mà nó kính yêu. 

Rùa vẫn nhớ những câu 
chúc ngày ấy:  

- Chúc nội năm mới: 
Mạnh khỏe an khang. Xóa 
tan sầu thương. Tình Chúa 
miên trường. Đám cháu 
chúng con. Xin cùng kính 
chúc.  

Câu chúc mà mẹ nó dạy 
cho thuộc từ mấy ngày trước 
đó. 

Nó cũng nhớ giọng nói 
ấm áp của nội: 

- Thằng Rùa với Thằng 

Tý nay ra dáng quá ta, diện 

đồ mới trông như con nhà 

giàu. 

Nội vừa cười vừa lấy ra 

trong túi áo nâu bà ba 2 bao lì 

xì đỏ đỏ. 

- Nội mừng tuổi 2 

đứa…nhớ mau lớn, ngoan 

ngoãn, học giỏi nghe! 

Giọng nói của nội thật 

ấm. Nhưng với đứa trẻ kia thì 

thú vị hơn vẫn là bao lì xì đỏ. 

Sau năm đó. Nội nó vì 

cuộc sống mưu sinh đã rời đi 

B 
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lên vùng trên. Bỏ lại Rùa, bỏ 

lại vùng quê thanh bình. 

… 

Năm tháng trôi qua. Rùa 
lớn lên, còn nội đã phai màu 
tóc. 

Mỗi dịp tết, Rùa lên trên 
nội chơi. Nó thích ngồi bên 
nội để kể cho nội nghe 
chuyện xóm đạo dưới quê, 
rồi chuyện học hành của nó. 
Nội cũng kể cuộc đời của nội. 
Nội hay bảo Rùa: 

- Nội thích ở quê hơn, 
gần tiếng chuông nhà thờ. 
Đã quen rồi những hôm kinh 
lễ. Lên trên này, nội cũng 
phải chuyển chỗ ở hai lần: 
Cũng chỉ vì muốn được gần 
nhà thờ.  

Có lần Rùa buột miệng 
hỏi:  

- Lên trên này xa quê, 
chắc nội buồn lắm? 

 Nó hỏi mà không dám 
nhìn, sợ bắt gặp ánh mắt 
buồn của nội. 

Nội trả lời: 

- Ừ! Nhớ quê. Nhớ mọi 
người dưới đó lắm. Và nhớ 
ngôi nhà thờ. Mỗi lúc buồn 
hay những lúc gặp trắc trở, 
nội thường cầu nguyện với 
Chúa. và nội cảm nhận Chúa 
giúp nội biết cách để đối diện 
với mọi khó khăn. 

Nội của Rùa bị bệnh hơn 

10 năm. Mang trong mình 

nhiều căn bệnh đau đớn, 

khiến nội thường xuyên với 

việc nằm viện. Mỗi lần lên 

thăm, Rùa đã quen thấy nội 

ngồi ở đó, trong căn phòng 

nhỏ. Trước ảnh là tượng 

Chúa Chuộc Tội, tượng Đức 

Mẹ và Thánh Cả, bên cạnh là 

tấm ảnh Lòng Chúa Thương 

Xót. Nội ngồi ở đó cả tiếng 

đồng hồ để cầu nguyện. Đó là 

không gian mà nội đến gặp 

Chúa mỗi ngày. 

… 

Rùa hay tin nội đau 

nặng. Lần này nghe cô nói 

nội khó qua khỏi. Lòng nó 

quặn đau. Nó bắt xe lên thăm. 

Ngồi trên giường bệnh. Nó 
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thấy nội nắm tay nó. Bàn tay 

gày gò, nhăn nheo, lạnh ngắt. 

Nó thấy thương nội lắm. Nó 

hỏi nội: 

- Nội ơi! nội còn vướng 
bận điều chi không? 

Nội lắc đầu. 

Bác lên tiếng nói:  

- Cha đã xức dầu và cho 
nội rước Chúa rồi. 

 Rùa ghé sát tai nội, với 
giọng đủ nghe:  

- Đau đớn vậy nội có tin 
Chúa luôn bên nội không? 

Nội gật đầu. Cái gật đầu 
đồng ý xen lẫn cả nước mắt 
nội và nước mắt của Rùa. Cả 
cuộc đời nội đã chiến đấu cho 
niềm tin ấy. Một con người 
biết nghĩ cho người khác. 
Vẫn âm thầm là tấm gương 
sáng cho đám cháu đàn con. 

Nội đã gục ngã, giã biệt vì 
căn bệnh ung thư. Nhưng lại 
chiến thắng trong cuộc chiến 
với trần gian. Và hình ảnh nội 
vẫn còn mãi trong lòng 
Rùa… 

Bên cửa sổ, những cơn 

gió đã bớt lạnh. Lá già đã 

rụng. Trên cành cây đã dần 

xuất hiện những chồi non. Nụ 

hoa đang căng phồng, sẵn 

sàng bung nở để đón mùa 

xuân mới…Rùa hít một hơi 

dài: Nó nhận ra một điều gì 

đó. Hình như nó hiểu ra rằng 

nó là mầm non mà nội để lại. 

Nó có trách nhiệm với đời, 

với quê hương. Nó thầm nhủ: 

Nội cũng đang cười với nó, 

nụ cười ấy đẹp lắm. Trên tay 

nội có cầm bao lì xì đỏ. Bên 

ngoài có đề chữ: “Giấy thông 

hành về quê trời”.  
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“Anh em phải mặc lấy con người 
mới, là con người đã được sáng 
tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để 
thật sự sống công chính và thánh 
thiện”  (Ep 4:25) 

 

1. Thế nào là tính chân thật? 

Tính chân thật hàm chứa trong chính lời nói và hành động 
của bạn. Không nói dối, dù để bảo vệ mình hay người khác là 
cách bạn sống chân thật và nói lên sự thật. Bạn không bao giờ 
nói dối. Bạn cho người khác thấy con người thật bằng chính 
hành động của mình mà không phóng đại hay khoác lác để gây 
ấn tượng hoặc ảo tưởng. 

Sự chân thật không cho phép bạn tin vào những gì không 
đúng. Bạn không nói dối người khác cũng không dối chính 
mình. 

Sống chân thật giúp bạn biện phân được thật giả. Quả 
thực, trong con người của bạn luôn tồn tại cả hai điều: sự chân 
thành và giả dối. Sống thật với chính mình là sống bằng chính 
bản chất thực sự của con người mình, bằng chính bản ngã của 
bạn. 
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2. Tại sao cần thực hành tính chân thật? 

Khi con người không sống chân thật, thì chẳng ai biết 
được người đó có đang sống sự thật hay không. Họ cũng chẳng 
đủ tin tưởng để nghe bạn nói về sự khác biệt giữa sự thật và 
giả dối, giữa chuyện bịa đặt và điều thực sự xảy ra. Như thế, 
cuộc sống thiếu vắng niềm tin và chỉ còn lại là rắc rối và bất 
nhất! 

Nếu một người sống trong sự thật thì chúng ta có thể tin 
tưởng những gì người ấy nói vì lời nói và suy nghĩ của họ 
thống nhất với nhau. Sự chân thật cho bạn tình yêu và lòng tin 
tưởng. Người khác biết là họ đang được ở bên một người chân 
thật và lương thiện. 

Khi con người khám phá sự thật cho chính mình, họ không 
để cho người khác điều khiển suy nghĩ của mình. Họ loại bỏ 
khỏi mình những định kiến hay sự bất công hoặc những kết 
luận không đúng sự thật. 

3. Thực hành như thế nào? 

Bạn thực hành sống chân thật nghĩa là bạn chọn để sống 
cho sự thật mà không quan trọng những điều sẽ xảy ra. Nếu ai 
đó hỏi bạn về suy nghĩ của mình, bạn sẽ nói cho họ biết điều 
bạn thực sự suy nghĩ (nhưng thật khéo léo). Khi mắc phải sai 
lầm hay làm điều gì sai trái, bạn thừa nhận nó mà không cố 
gắng che giấu. 

Bạn thực hành sống chân thật bằng cách dùng sự công 
bằng và sự phân định để phân biệt sự thật và giả dối. Nếu ai đó 
cố gắng gieo rắc trong bạn những điều không hay về một người 
khác mà bạn không tận mắt chứng kiến sự việc thì đừng chấp 
nhận “sự thật” đó. Bạn hãy tự mình khám phá ra sự thật. 
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Sống sự chân thật cho bạn khả năng để nói lên sự khác 
nhau giữa ảo tưởng và thực tế, không mị dân khi trình bày vấn 
dề này. Nếu bạn muốn dùng trí tưởng tượng của mình, điều đó 
rất tuyệt vời! Đó là món quà Chúa trao cho bạn. Bạn có thể 
dùng nó để nghĩ ra một câu chuyện, để kể nó với sự hăng say. 
Ví dụ như “Tôi mới nhìn thấy một viên kim cương trong 
vườn.” Sau đó, bạn nói ra sự thật “Đó chỉ là hạt mã não được 
đánh bóng thôi!” Nếu bạn đang ở giữa câu chuyện, bạn cũng 
có thể dừng lại và nói lên sự thật. 

Bạn cho phép người khác nhìn bạn như bạn là. Không 
mong mình trở nên quan trọng bằng cách thổi phồng hay đánh 
bóng nhưng ý thức bạn quan trọng vì chính bạn là. 

 Một người sống chân thật phản ứng thế nào khi? 

- Ai đó nói cho bạn biết người bạn thân của mình đang nói 
những lời không hay về bạn và không muốn làm bạn với mình 
nữa? 

- Bạn thấy mình đang bào chữa để che giấu sai lầm? 

- Bạn thích thổi phồng tài năng của mình? 

- Một người bạn hỏi ý kiến của bạn về cách cô ấy đeo 6 
cái bông tai? 

- Ai đó đang bình luận về những người khác chủng tộc? 

- Bạn thích tưởng tượng ra một câu chuyện lập dị để dọa 
em gái mình? 

4. Dấu hiệu của sự thành công 

Chúc mừng bạn khi: 

- Chỉ nói lên sự thật 

- Thực thi công bình bằng cách khám phá ra sự thật 
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- Có thể thấy được sự khác biệt giữa sự thật và điều tưởng 
tượng 

- Cho người khác biết bạn đang tưởng tượng 

- Thừa nhận sai lầm 

- Biết rằng mình như thế là đủ không thổi phồng hay dối 
gạt để gây ấn tượng trên người khác 

 Hãy cố gắng khi: 

- Chấp nhận những gì bạn nghe được mà không cần phải 
tìm hiểu 

- Bị rối bời khi không phân biệt được thật, giả 

- Nói dối 

- Cố gắng để phỉnh gạt hay làm người khác bị lạc hướng 

- Thổi phồng để gây ấn tượng cho người khác 

Khẳng định: 

Tôi sống chân thật. Tôi nói lên sự thật và làm chứng cho 
nó. Tôi không cần phải gây ấn tượng cho người khác hay phải 
thổi phồng về mình. Tôi tự hào là chính mình.  

Trích sách: The Family Virtues Guide 
Chuyển ngữ: Hướng Dương 
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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...) 

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

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 

 

………………………………………………………...…………………….. 

Toà Giám Mục Long Xuyên 

80/1 Bùi Văn Danh, 

Tp. Long Xuyên, T. An Giang 

 
Kính thưa: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông 

bà anh chị em, 

Theo dự kiến, vào ngày 14 tháng 01 năm 2023, Đức Giám Mục 

Giáo Phận sẽ truyền chức Phó tế cho 11 chủng sinh, 2 tu sĩ dòng 

Mẹ Đấng Cứu Chuộc và 1 tu sĩ dòng Thánh Gia có tên sau đây: 

RAO BÁO  
PHONG CHỨC PHÓ TẾ 

 

mailto:buanhmynh2018@gmail.com
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Xin quí cha, quí tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị 

em cầu nguyện đặc biệt cho quý thầy, và nếu biết thầy nào có điều 

gì không xứng đáng, thì theo lương tâm, phải trình bày cho Đức 

Giám Mục Giáo Phận, Giuse Trần Văn Toản, hạn chót ngày 

01/01/2023. 

Xin chân thành cảm ơn. 

  Long Xuyên, ngày 01 tháng 12 năm 2022 

 Lm. Micae Lê Xuân Tân 
 Đại Diện Giám Mục



………………..………………...……..………………………….  TRUYỆN SUY GẪM NGÀY TẾT 

TĨNH TÂM THÁNG 01 & 02 NĂM 2023  ⚫  111 

 
 

Nơi dãy chợ bày Hoa và Cây Cảnh Tết, một phụ nữ khoảng 

ngoài 40 ‘trên mặc ấm dưới mặc rét’, đôn đáo đi hết hàng 

này đến quán khác. Một tay khệ nệ nặng những đồ Tết, 

dừng lại một góc gần cuối chợ, chị ngắm nghía một hồi sang 

trái ngoái phải, rồi dừng lại ở một hàng nhỏ, vươn tay ra cầm 

chắc nịch một cành Đào tầm vừa rất đẹp, mặt không ngẩng lên, 

hỏi cậu thanh niên bán Hoa: - Cành này bao nhiêu? Cậu thanh 

niên: - Thưa chị 200 ngàn ạ! 

Chị ta mặt vẫn không nhìn vào người thanh niên, cúi 

xuống cái xắc đeo bên người lấy 150 nghìn: - Đây trả cho mày, 

thế thôi, không bán bây giờ thì có ma mua. 

Người thanh niên: - Chị ơi, hôm qua cành này là 500 

nghìn ạ, nhưng bây giờ em cố bán thêm về đưa tiền cho mẹ 

tiêu Tết, em không nỡ bán rẻ hơn thế được đâu ạ. 

Có vài người xung quanh nhìn ngắm cành đào đó, như có 

ý đợi chị kia bỏ đi để họ đến mua. Chị kia: - Bọn chúng mày 

lúc nào chả có câu ấy cơ chứ, thôi cầm lấy trăm rưỡi đi, để 

sớm xong chợ. Nói thế, chị ta vẫn cầm chắc cành Đào và tự ý 

thả tiền vào mặt chiếc bàn nhỏ tạm kê làm giao dịch. 

Người thanh niên tiến tới: - Xin chị đừng nói gì thêm và 

đặt ngay cành Đào xuống chỗ cũ và không được làm hỏng nó. 

Người như chị tham cả năm, trân tráo cả năm chưa đủ hay sao 

còn đợi lúc này ra đây làm trò đó. 

1 
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Một người đàn ông như đã về hưu bước nhẹ tới: - Vậy tôi 

xin được mua của cậu 200 nghìn nhé. 

Cậu thanh niên: - Vâng, cháu cảm ơn bác, để cháu chỉnh 

lại cho cẩn thận để bác mang về ạ. 

Chị kia hứ lên một tiếng: - Gớm sĩ diện! Thân tuy đã quay 

bước nhưng mặt vẫn còn hướng lại, va ngã vào xe máy đang 

chạy!  

 

Một chị trung niên giản dị, từ tốn đi dọc các gian hàng 

nhỏ, mua đồ đặt vào chiếc xe đẩy xinh xinh vài thứ rau 

củ của vụ Đông. Chắc cũng tạm đủ, chị kéo xe ra khỏi 

khu cổng chợ. Tới bên ngoài có một tiếng bé gái cất lời trong 

veo: Bác ơi, bác mua chậu Hồng này cho cháu đi. 

Chị quay lại nhìn: một cô bé con khoảng 10 tuổi gầy gò, 

ăn mặc đơn sơ nhưng đáng yêu, đang ôm trên hai tay một chậu 

Hồng nhỏ có hai bông đang nở. Chị cười thân thiện, cúi xuống 

cô bé, đáp: - Sao cháu không vào trong chợ mà bán và chỉ ôm 

theo một chậu Hồng nhỏ này? 

Cô bé: - Thưa bác vào trong đó chỉ là người có nhiều hàng 

và phải đóng tiền chợ mới được bán, còn bố mẹ vẫn bận đi 

làm, bảo cháu mang chậu Hồng này đi bán là cho cháu tiền 

Tết. 

Thế bố mẹ cháu có nói giá bao nhiêu không? Chị hỏi từ 

tốn. 

2 


