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Kính gởi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận
Anh chị em rất thân mến,
1. Năm Linh Mục khai mạc ngày 19.6.2009 và bế mạc ngày
19.6.2010. Vào ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thứ
Sáu 11.6.2010, chúng tôi muốn đánh dấu thời điểm sắp kết
thúc Năm Linh Mục này bằng nghi lễ trao tác vụ linh mục
cho một số phó tế triều - dòng, đồng thời bằng việc quy tụ
cha mẹ của các linh mục đang lo mục vụ trong giáo phận.
Quy tụ để cùng nhau tạ ơn Chúa đã thương gieo nhiều hạt
giống ơn gọi linh mục trên thửa đất gia đình giáo phận.
Đồng thời để đại diện gia đình giáo phận bày tỏ lòng chân
thành biết ơn đối với các gia đình ông bà cố đã quảng đại
cống hiến những người con thân yêu chăm sóc vườn nho
của Chúa, và đã dày công vun tưới cho các hạt giống ơn gọi
linh mục phát triển bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện,
cùng những hy sinh và mồ hôi nước mắt.
2. Chúng tôi cũng mong muốn các tân linh mục cùng tất cả
các linh mục biến thời điểm kết thúc Năm Linh Mục này
thành khởi điểm cho một hành trình mới. Hành trình bước
theo Vị Mục Tử nhân lành trên con đường tình yêu cứu độ,
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tình yêu hội nhập và dấn thân phục vụ, tình yêu hy sinh và
đổi mới phận người của mọi người.
3. Trong hành trình trên đường tình yêu cứu độ, có lúc linh
mục, giống như Chúa Kitô, bước đi trong đêm tối của
những thử thách gian truân. Chúng ta hãy luôn cầu xin
Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng và trợ giúp cho các linh
mục, đặc biệt khi gặp sự cố trong cuộc đời mục tử, biết
dùng ánh sáng Lời Chúa và sức mạnh Chúa Thánh Thần,
biến sự cố thành cơ hội mở đường cho bản thân cùng mọi
người kiên trì bước đi trong ánh sáng chân lý và tình
thương của Chúa Kitô, khiêm tốn phục vụ cho sự sống cùng
sự phát triển của mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và
đồng loại.
4. Xin anh chị em hãy chuyên cần cầu nguyện cho các giám
mục cùng các mục tử đang phục vụ cho anh chị em cũng
được như vậy.
Gioan B. Phạm Minh Mẫn + Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục của anh chị em

SỐNG LỜI KINH THÁNH
Một ông trẻ tuổi mới được bầu lên làm chủ tịch cộng đoàn.
Cha xứ dặn ông:
- Chúng ta phải sống Lời Kinh Thánh, có nghĩa là chúng ta
nói gì cũng bắt đầu với Lời Kinh Thánh. Thí dụ như có ai đến
tìm Cha mà Cha chưa ra, thì ông hãy nói:
- Giờ Cha chưa đến. Ông nhớ chưa?
Tuần sau, lễ bổn mạng cộng đoàn vào lúc 5 giờ sáng. Cha
xứ vì mệt nên ngủ quên. Cả cộng đoàn đọc hết 150 Kinh thì
Cha mới ra. Vừa thấy Cha ở dưới cuối Nhà thờ, ông tân chủ tịch
vội bước lên bục cầm micro phôn nói lớn:
- Giờ Cha đã đến!
Cha xứ: ???!!!...
(St)
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Giáo Dục Đức Tin

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Trái tim được xem như là trung tâm của tất cả của con
người: Tư tưởng, hoạt năng,
tình cảm, lý trí và ý chí, sức
khỏe và mạng sống. Bao hàm
nhiều ý nghĩa nên trái tim cũng
là sự biểu lộ toàn vẹn tình yêu
của Thiên Chúa với nhân loại
trong trái tim Chúa Giêsu.
Trái tim người:
Một trái tim người trong Thiên Chúa, đó là một đỉnh cao
của mọi trái tim nhân loại được Thiên Chúa mang lấy trong
hạ sinh của Con Thiên Chúa làm người. Một trái tim mới
Edêkiel loan báo: “Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt
thần khí mới vào lòng chúng” (Ed 11, 19). Thiên Chúa ban
tặng trái tim mới, một trái tim tinh khiết, một trái tim hết lòng
hết sức quy hướng về Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu. Nhân
loại mới được khai sinh, trước hết là trái tim Đức Maria, người
được hưởng trước ân huệ cứu độ của chính Chúa Giêsu, Con
Thiên Chúa làm người trong cung lòng Mẹ. Một trái tim tinh
tuyền, kết quả của tình yêu đón nhận. Thiên Chúa ban tặng
một trái tim mới, khôi phục lại tất cả những gì tội lỗi đã làm
hoen úa nơi con người. Con người được phục hồi toàn vẹn
trong trái tim Chúa Giêsu chịu đâm thâu.
Trong Thánh Kinh hơn cả ngàn lần sử dụng với nghĩa ẩn
dụ: ý nghĩ, quyết định, dự liệu, trách nhiệm... Và khi nắm
được trái tim ai đó là chiếm được tón thể con người ấy. Bởi
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đó Thiên Chúa làm người khi mang lấy trái tim nhân loại là đã
mang lấy tất cả thân phận trong nhân loại, “Thiên Chúa đổi
mới mọi sự trong trái tim Người” (Kh 21, 5).
Hơi thở thần linh.
Trái tim là nơi tiếp nhận của hơi
thở qua nhịp tuần hòan của sự
sống: hít – thở. Trái tim lành mạnh
mang lại sức sống dồi dào phong
phú cho người thụ hưởng nó. Cũng
vậy, “Trái Tim Mới” mà Chúa Giêsu
ban tặng trong trái tim của Người, là sự sống dồi dào ban
tặng cho nhân loại mới, một nhân loại được khai sinh lại
trong trái tim Chúa. Hai nhịp điệu thở hít được diễn tả qua
đời sống hướng về Thiên Chúa trong nhân loại, chết đi với tội
lỗi và sống lại trong Thiên Chúa: “Vì được dìm vào trong cái
chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người.
Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ
quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được
sống một đời sống mới” (Rm 6, 4). Hít thở trong Thánh Thần
nơi Trái Tim Chúa Giêsu mà con người tiếp nhận được sống
sự sống mới không ngừng trong Chúa. Nhân loại mới được
khai sinh trong Chúa Giêsu Kitô và triển nở không ngừng
trong nhân loại nơi những người sống trong Chúa Giêsu Kitô.
Trái tim là Bàn Thờ Thiên Chúa.
Trái tim được diễn tả đi song hành cùng với tinh thần:
“Trái tim mới, Thần Khí mới” (Ed 36, 26); “Trái tim sám hối
và tinh thần sám hối” (Tv 51, 19). Trái tim vì thế không chỉ
biểu thị cho đời sống thể lý mà còn biểu thị trong đời sống
tâm linh. Trái tim là bàn thờ Thiên Chúa trong con người cách
hoàn hảo để thực thi lời Chúa dạy: “yêu mến Thiên Chúa, hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,
30). Nếu Đền thờ là thân thể của Chúa Giêsu Kitô, thì trái tim
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là Bàn thờ trong Đền Thờ. Cũng vậy, Thánh Phaolô khi nói
“thân xác là Đền thờ Thiên Chúa” (1 Cor 6, 19), thì trái tim
của con người là bàn thờ Thiên Chúa đích thực. Trái tim hoen
úa như bàn thờ hoen úa thì không thể dâng của lễ tinh tuyền,
cần được thanh tẩy trong Máu của Chúa Giêsu Kitô, bởi đó để
tham dự vào hy lễ của Chúa Giêsu con người cần được thanh
tẩy qua bí tích Giải tội, để tham dự vào trái tim tinh tuyền
Chúa Giêsu. Mỗi lần tham dự Thánh lễ là mỗi lần con người
nhận lãnh “Thần Khí mới và trái tim mới”, để sống dồi dào
trong Thiên Chúa.
Trái tim biểu lộ nhân cách của con người.
Một nhân cách xứng đáng là người chỉ xuất hiện trong
con người mang trái tim tinh tuyền, không tỳ ố. Nhân cách
ấy, có thể thấy nơi Mẹ Maria, Thánh Giuse… là những người
trong nhân loại được thánh hóa trong Thiên Chúa. Một đời
sống của trái tim nhân lành thể hiện bằng đời sống đức ái
toàn vẹn: “Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen
tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất
chính, không tìm 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 Cor 13, 4 – 7). Hoa trái của con
người sống nhân cách hoàn hảo ấy là trong Thần Khí mới:
“bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm,
trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5, 22 - 23).
Trái tim mang hình tượng chiếc bình trong văn tự tượng
hình Ai Cập. Trong chén lễ chứa đựng Máu Thánh Chúa
Giêsu, trái tim Người chứa đựng Máu giao ước vĩnh cửu, đổ
ra và nhiều người được cứu độ. Trái tim Người vẫn không
ngừng đổ máu để thanh tẩy tội lỗi nhân loại trong chén hy lễ
chính Chúa Giêsu dâng lên. “Một trái tim mới, một thần khí
mới”, đó là tất cả những nguyện ước xin Chúa ban cho nhân
loại trong Tháng Kính Thánh Tâm Chúa này.
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Trang Giáo Dục Gia Đình

Ban Biên Tập (St)

Sẽ rất shock với các bậc cha
mẹ khi lần đầu tiên nghe con trẻ
chửi thề, văng tục. Họ sẽ rất lo
lắng và tìm hiểu xem con họ đã
học “cái thứ ngôn ngữ” đó ở đâu.
Và con họ có thực sự hiểu những
gì chúng nói hay không. Các bậc
cha mẹ sẽ phản ứng thế nào khi
con trẻ chửi thề sẽ tác động và
ảnh hưởng tới hành vi văng tục
chửi thề của trẻ sau này.
Bạn có biết?
• Kết quả từ cuộc khảo sát chủi thề văng tục trực tuyến
của chúng tôi chỉ ra rằng 99% các bậc cha mẹ nghĩ rằng chửi
thề là không thể chấp nhận.
• Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng việc chửi thề văng tục
ở trẻ từ 1-3 tuổi là 42% và ở độ tuổi 4-7 là 69%.
Vì sao trẻ văng tục chửi thề?
Trẻ nhỏ thường chửi thể văng tục vì chúng đang khám
phá ngôn ngữ. Chúng có thể thử nghiệm một từ mới, có lẽ để
hiểu ý nghĩa của nó. Chúng cũng có thể cố gắng để thể hiện
cảm giác như thất vọng. Hoặc đơn giản là chúng thấy từ đó
có vẻ vui vui hoặc chỉ để phản ứng. Trẻ em cũng có thể bắt
chước người lớn khi chúng thấy người lớn chửi thề văng tục
Cha mẹ nên làm gì: Hành động tức thì
Cách hiệu quả nhất để đối mặt với việc con bạn chủi thề
văng tục là “lờ tịt đi từ đó hoàn toàn” Không nói chuyện,
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không nhìn. Nếu hành vi này là việc tìm kiếm sự chú ý thì
thông thường là cách tốt nhất để chặn việc văng tục của trẻ.
Phản ứng của bạn sẽ ảnh hưởng tới việc con mình sẽ
văng tục một lần nữa. Giữ bình tĩnh là chìa khóa. Việc này
cần về lâu về dài để ngăn ngừa con chửi thề văng tục
thêm nữa.
Nếu con bạn tiếp tục văng tục , hoặc bạn cảm thấy đó là
một cơ hội tốt để dạy con về việc văng tục, hãy thử nói
chuyện với con về sự lựa chọn từ ngữ của con mình. Ví dụ,
bạn có thể nói, “Chúng ta không sử dụng những làm người
khác buồn”.
Trẻ nhỏ có thế không hiểu hoàn toàn những từ chúng nói
nhưng chúng có thể hiểu rằng những từ đó có thể làm đau
người khác. Cha mẹ hãy giúp con mình !
Cha mẹ có nên giải thích nghĩa của từ cho trẻ?
Thông thường trẻ nhỏ không cần việc giải thích cho
những từ văng bậy. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được những
khái niệm liên quan đến những từ văng tục thông dụng. Chỉ
cần nói “Đó là từ không hay” là đủ với trẻ.
Trẻ lớn hơn có thể lĩnh hội được việc giải thích đơn giản
tùy theo từng trẻ. Nếu cha mẹ nghĩ con mình có thể hiểu
được ý nghĩa của từ đó, bạn có thể hỏi xem con nghĩ từ đó có
nghĩa gì. Sau đó dùng những khái niệm đơn giản để giải thích
cho con hiểu vì sao từ đó không đúng, không thích hợp. Ví
dụ, cha mẹ có thể nói “Đây là từ dùng để chỉ bộ phận cơ thể
nhưng không phải là từ hay để sử dụng”.
Cha mẹ nên làm gì: Hành động dài hạn
Sẽ rất tốt nếu các thành viên trong gia đình cùng thảo
luận và đồng ý về cách sử dụng từ ngữ có thể chấp nhận
được. Ví dụ, ở một số gia đình việc dùng từ “chết tiệt, liệu cái
thần hồn…” “Damn” là có thể chấp nhận được nhưng không
chấp nhận việc sử dụng các từ khác.
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Thảo luận với các thành viên về các từ ngữ thích hợp với
con trẻ. Ví dụ, cha mẹ có thể nói “Con nên dùng từ đẹp hơn”
hoặc “Chúng ta không sử dụng từ này nữa nhé”.
Nếu cha mẹ thấy khó có thể dừng việc văng tục, hãy cố
gắng tìm từ khác thay thế hoặc sử dụng cách nào đó để đối
mặt với tình thế. Người lớn thường văng tục khi họ thất vọng
hoặc tức giận. Thay vì chửi thề, hãy dùng cách khác để thể
hiện như “Tôi cảm thấy quá bức xúc quá tức giận”. Bằng cách
này bạn sẽ tạo được hình ảnh đẹp hơn trong mắt trẻ khi thể
hiện cảm xúc của mình.
Cẩn trọng với những gì trẻ xem, nghe và chơi. Thời nay
việc coi TV, có máy tính kết nối internet trong nhà là việc
không mấy khó khăn. Nếu các bậc cha mẹ không thể thường
xuyên giám sát việc coi TV, chơi máy tính… hãy kiểm tra
hướng dẫn để biết con mình đã xem gì. Đồng thời hãy để điều
khiển vào nơi mà con bạn không lấy được. Việc này sẽ hạn
chế được sự tò mò khám phá của con trẻ tiếp xúc với ngôn
ngữ không phù hợp (và cả những hành vi không đúng nữa).
Khen ngợi con khi bạn thấy con đang xử trí đúng đắn khi
con buồn bực, tức giận, nếu con trẻ kể với bạn rằng có bạn
đang dùng từ văng bậy để khiêu khích chòng ghẹo con bạn,
hãy khuyến khích con tránh xa tình thế đó và không dùng từ
đó. Con trẻ dễ dàng học theo những từ của người lớn vì bản
tính của trẻ là tò mò và thích khám phá. Do vậy người lớn
quanh trẻ cũng cần cẩn trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ
của mình.
Xử trí khắc phục việc văng tục bằng cách xử lý tình huống
Nếu cha mẹ biết vì sao con nói bậy họ có thể sẽ đưa ra
những giải pháp phù hợp.
Nếu nói bậy chỉ vì tức giận, bạn có thể dạy con mình rằng
cảm giác đó là chấp nhận được. Nhưng sẽ tốt hơn nếu con
thể hiện cảm xúc của mình bằng cách sử dụng những từ ngữ
đúng thích hợp hơn hoặc bỏ qua điều người khiến con tức
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giận. Ví dụ, nếu con bạn tức giận với bạn cùng chơi, hãy bảo
con thôi không chơi nữa hoặc nhờ sự can thiệp của một
người khác.
Nếu cha mẹ nghĩ con bạn văng tục chửi bậy là “bắt kịp xã
hội”, hãy thảo luận những cách khác để giúp con có thể có sự
đồng tình của bạn bè. Ví dụ giúp con sử dụng nhừng cách dễ
thương khác để thể hiện cảm xúc của mình.
Nếu việc văng bậy chỉ vì buồn bực tức giận, hãy tâm tình
với trẻ dần dần để tìm ra vấn đề của con là gì. Ví dụ, nếu con
có quá nhiều đồ chơi, đề nghị con nhìn lại chỗ con chơi lần
cuối, sau đó đưa con vào phòng ngủ của con, rồi chỉ cho con
thấy sàn nhà bừa bộn thế nào và cứ thế tiếp tục…
Chỉ bảo cho con cách phù hợp để kiềm chế cơn giận và sự
buồn bực. Có thể cùng con tập đếm từ 1 đến 10, hít thở sâu
hoặc nói về cảm giác tực giận của con.
Khuyến khích con dùng từ đúng mà không khiến người
nghe tức giận, buồn phiền. Ví dụ cha mẹ có thể gợi ý những
từ ngữ vui nhộn khi chơi cùng con trẻ
Con tôi nghe những từ đó ở đâu?
Trẻ em thường thích thử những từ chúng nghe được hoặc
tự nghĩ ra. Và đây là nguyên nhân khiến trẻ có thể nói bậy
như những người khác. Trẻ em tiếp nhận những từ ngữ này
từ nhiều nguồn khác nhau, bên ngoài và bên trong nhà. Gần
một nửa số cha mẹ trong cuộc khảo sát độc giả RCN của
chúng tôi thông báo rằng họ tin rằng con cái của họ đã học
được cách nói bậy từ chính cha mẹ mình. Đây không phải
điều quá ngạc nhiên - hơn 40% các bậc cha mẹ trả lời khảo
sát của chúng tôi cho rằng họ văng tục mỗi ngày.
Nhưng không phải tất cả trẻ đều học hỏi từ cha mẹ.
Nghiên cứu cho thấy rằng tiếp xúc với những từ bậy trên TV
có thể dẫn tới việc thường xuyên nói bậy của trẻ. Khi trẻ em
lớn lên, bạn bè và đồng nghiệp của họ sẽ ảnh hưởng đến sự
lựa chọn ngôn ngữ của trẻ.
9
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Ngày 06/6/2010

SỐNG LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN – NĂM C

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Bài Tin Mừng: Lc 9,11b-17
Mai Xuân
LỜI CHÚA
Hôm ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về Nước Thiên Chúa
và chữa lành những ai cần được chữa.
Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai
đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin
Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng
mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và
kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là
nơi hoang vắng.” Đức Giê-su bảo : “Chính
anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn
vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải
đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng
năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Anh em
hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người
một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi
xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá,
ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn
đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai
nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại
được mười hai thúng.


SỐNG LỜI CHÚA
Đức Giê-su bảo “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Mở đầu
bài Tin Mừng tháng sáu, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su.
Giáo hội trưng dẫn bài Tin Mừng Thánh Lu-ca với chủ đề Đức
Giê-su hóa bánh ra nhiều. Việc Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều
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- lần nào cũng có sự cộng tác của các tông đồ và nhiều môn
đệ nhiệt thành đi theo Người, để cùng Người phân phát của
ăn cho dân chúng. Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Lu-ca đã
nêu rõ mệnh lệnh của Đức Giê-su với Nhóm Mười Hai “Chính
anh em hãy cho họ ăn”. Đức Giê-su đã chỉ định đích danh
Nhóm Mười Hai có trách nhiệm lo cho dân chúng ăn, khi các
ông xin với Người cho đám đông về, để họ tìm chỗ trọ và
kiếm thức ăn.”Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm
cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua
thức ăn cho cả đám dân này.” Các ông tưởng rằng, khi nhắc
Thầy như thế, thì đã làm tròn bổn phận với đám dân chúng
đi theo rồi. Nhưng các ông không ngờ rằng Đức Giê-su còn đi
xa hơn những quan tâm của các ông nữa…
Các ông đã không phải đi mua ở đâu xa xôi, mà bánh đã
có sẵn nơi chính lòng quảng đại của các ông. Vì chỉ vỏn vẹn
năm cái bánh và hai con cá, là của ăn vật chất ít ỏi duy nhất
của các ông - trong giai đoạn mà số đông dân chúng- lúc đang
đói khát cần đến - các ông đã vâng lời Thầy mà quảng đại tặng
họ - dù các ông cũng đang đói như họ. Đức Giê-su đã không
hề từ chối của ăn khiêm tốn ấy của các tông đồ. Và phép lạ đã
xảy ra. Như vậy, xét cho cùng, chính các tông đồ đã cho dân
chúng ăn no nê nhờ lòng quảng đại dâng hiến của các ông…
Bài Tin Mừng hôm nay, Giáo hội đã xướng lên từ hơn hai
mươi thế kỷ rồi, chúng ta thử đặt câu hỏi : từ khi Đức Giê-su
xuống trần cho đến hôm nay - mà làm bản thống kê xem : có
bao nhiêu môn đệ đã cộng tác nhiệt thành với Thầy Chí Thánh
cách quảng đại, như các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay
- Cách thống kê rất đơn giản : chúng ta chỉ cần nhìn vào danh
sách các vị thánh đã được Giáo hội tuyên phong trên bàn thờ,
để thấy rõ được sự cộng tác của các môn đệ thế nào với
mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh : “Chính anh em hãy cho họ
ăn.” Nếu chi tiết hơn, thử chia đều cho mỗi thế kỉ - những vị
thánh đã được tuyên phong trong Giáo hội - thì mỗi thế kỉ Giáo hội có bao nhiêu vị thánh ? Vậy còn các vị khác thì sao ?
Các vị đã sống thế nào với mệnh lệnh trên ?
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Đây là một câu hỏi được đặt ra đối với lương tâm mỗi tông
đồ và các môn đệ trong giai đoạn hiện tại - giai đoạn mà Giáo
hội Đức Ki-tô đang phải đối mặt với muôn vàn thử thách,
nguy nan từ muôn phía, do lu-xi-fe và ba thù bủa vây. Căn
nhà Giáo hội đang chao đảo - vì rường cột đang bị mối mọt
đục khoét - mà bất cứ người môn đệ nào còn chút tâm huyết
với Giáo hội - còn chút tình yêu với Thầy Chí Thánh - bất cứ
người môn đệ nào - trái tim còn đập trong và nhờ trái tim Đức
Giê-su cũng đều thao thức, khắc khoải, âu lo…
Hơn lúc nào hết - trong hiện tình Giáo hội hôm nay - Đức
Giê-su đang muốn nhắc lại mệnh lệnh trên với tất cả các môn
đệ - những khắc khoải trong trái tim Người : “Chính anh em
hãy cho họ ăn.” Người môn đệ hôm nay phải nuôi dân Chúa
bằng gì ? Bằng của cải vật chất ư ? Nếu có thì càng tốt…
Nhưng trước hết và trên hết - người tín hữu hôm nay đang rất
đói khát của ăn thiêng liêng... Đó là Lời Chúa và Thánh Thể
Đức Ki-tô Chắc các môn đệ sẽ nói rằng : Lời Chúa và Thánh
Thể Chúa vẫn được ban phát hằng ngày trong các thánh lễ Chỉ tại người tín hữu không đón nhận mà thôi…
Vâng ! Người tín hữu hôm nay còn thiếu hơi thở là tình
yêu thương của trái tim Thiên Chúa yêu thương họ, đồng
hành với họ, nâng đỡ họ - nơi trái tim các môn đệ - những vị
đã kết Nhiệm Hôn với Đấng là Tình Yêu - cùng với lời thề hứa
trung tín - khó nghèo - vâng phục - Với kho tàng Đức Tin Đức Cậy - Đức Mến - mà các vị đã sở hữu trong ngày Hôn
Ước với Thầy Chí Thánh… Đó mới chính là những điều họ cần
nơi các môn đệ… Bởi các môn đệ chưa hiến dâng trọn vẹn
hiến lễ cuộc đời tu trì của các vị cho Thầy Chí Thánh - mà
tháp nhập vào Hy Tế Thập Giá cách quảng đại - để trở nên
của ăn cho dân chúng đi theo Người trong suốt cuộc hành
trình đức tin trần thế, qua mọi thế hệ - nhất là trong giai đoạn
hiện tại - Giai đoạn mà Giáo hội vô cùng nguy nan… Xin các
môn đệ Đức Giê-su hãy cho người tín hữu hôm nay ăn những
của ăn thiêng liêng mà dân chúng đang đói khát trong cuộc
hành trình đức tin đầy cạm bẫy trần thế này : đó là những hy
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sinh, hãm mình, những khước từ hưởng thụ trần thế, những
chế ngự mọi dục tình, những tham lam kiếm tìm bạc tiền,
danh vọng, quyền hành, địa vị, những ru ngủ của giác quan
trong những thú vui trần thế… Xin hãy cầu xin Thần Khí hâm
nóng lại trái tim yêu mến của lời thề hứa buổi ban đầu - mà
sống trung tín với trách nhiệm Thầy Chí Thánh đã trao ban…
Người tín hữu hôm nay đang đói khát Sự Sống Thiên Chúa
- vì các môn đệ không quan tâm đến họ - họ như đàn chiên
không có người chăn… bị đói khát, họ vẫn đang dõi mắt trông
chờ các môn đệ động lòng trắc ẩn, mà thưa với Đức Giê-su,
như Nhóm Mười Hai đã thưa với Đức Giê-su - để nhận lại nơi
Thầy Chí Thánh lời nhắc nhớ về trách nhiệm nuôi dân như
các môn đệ xưa... Bởi vì - trong Giáo hội hôm nay - rất ít
người môn đệ quan tâm và YÊU THƯƠNG LINH HỒN NGƯỜI
TÍN HỮU - Vì vậy, hiến lễ được dâng chỉ còn là một công thức
được lặp đi, lặp lại như một cái máy vô hồn - Chỉ vì thiếu Sự
Sống là Tình Yêu Thiên Chúa - Hiến lễ Tình Yêu mà thiếu Yêu
Thương cũng giống như muối không còn vị mặn để ướp Tình
Yêu nữa - khiến hy lễ trở nên nhạt nhẽo, không còn tác dụng
ướp Yêu Thương cho linh hồn người tín hữu - Nếu tất cả các
môn đệ đều ý thức và tích cực về hiến lễ mà các ngài dâng
trên bàn thờ với của lễ hy sinh - dù những hiến lễ ấy không đổ
Máu như Hy Tế của Thầy Chí Thánh - nhưng ít ra, cũng còn lại
chút Tình Yêu của lời thề hứa ban đầu mà tháp nhập vào Hy
Tế Vô Giá của Thầy Chí Thánh - thì Giáo hội - trong đó có
người tín hữu - sẽ được nuôi dưỡng - dù cách nuôi ấy chưa no
nê như các môn đệ Đức Giê-su nuôi dân trong bài Tin Mừng
hôm nay… Nhưng với lòng quảng đại, Thần Khí sẽ đem Bánh
Cực Thánh - trong đó có hy lễ yêu thương của các môn đệ
tháp nhập - mà trao tặng cho toàn thể… Như vậy, Sự Sống
Yêu Thương sẽ hồi sinh trong Giáo hội… Đời sống người tín
hữu sẽ thăng hoa yêu thương…
Ước gì trong trí lòng và trái tim các môn đệ hôm nay, vẫn
còn nghe vang vọng được tiếngThần Khí nhắc lại lời Thầy Chí
Thánh : “Chính anh em hãy cho họ ăn.”
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Ngày 13/6/2010
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Bài Tin Mừng: Lc 7,36-8,3


LỜI CHÚA

Một hôm, có người thuộc nhóm
Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa
với mình. Đức Giê-su đến nhà người
Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng
một phụ nữ vốn là người tội lỗi
trong thành, biết được Người đang
dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu,
liền đem theo một bình bạch ngọc
đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc,
lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà
lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng
rằng : “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết
người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào :
một người tội lỗi !” Đức Giê-su lên tiếng bảo ông : “Này ông
Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông !” Ông ấy thưa : “Dạ,
xin Thầy cứ nói.” Đức Giê-su nói : “Một chủ nợ kia có hai con
nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục.
Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho
cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn ?” Ông
Si-môn đáp : “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều
hơn.” Đức Giê-su bảo : “Ông xét đúng lắm.”
Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn : “Ông thấy người phụ nữ này chứ ? Tôi vào nhà ông :
nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy
nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã
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chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không
ngừng hôn chân tôi. Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu
tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi
nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha,
bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu
mến ít.” Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Tội của chị đã
được tha rồi.” Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng :
“Ông này là ai mà lại tha được tội ?” Nhưng Đức Giê-su nói
với người phụ nữ : “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi
bình an.”
Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao
giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, cùng đi với
Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được
Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a
Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-anna, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na
và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà
giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
SỐNG LỜI CHÚA
“Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng
đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được
tha ít thì yêu mến ít.”


TÌNH YÊU là chủ đề chính trong toàn bộ Tin Mừng mà
bốn thánh ký đã khai triển theo như Thần Khí muốn mạc khải
cho thế gian. Thế nên, Tình Yêu Thiên Chúa cô đọng trong
tất cả mọi câu, mọi chữ trong toàn Tin Mừng Đức Giê-su, mà
nếu người tín hữu thiếu chất liệu Tình Yêu Thiên Chúa thì sẽ
thấy lạc lõng, xa lạ nơi kho tàng yêu thương của Thiên Chúa
trong Tin Mừng của Người. Do vậy, để hiểu cách sâu xa Tin
Mừng, người tín hữu chỉ có cách duy nhất là phải xin Thần
Khí đốt lên trong tim ngọn lửa yêu mếm nồng nàn… Mà muốn
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yêu mến Chúa nồng nàn, điều kiện đặt ra sẽ như một thách
đố không dễ vượt qua đối với đa số người tín hữu, khi họ còn
khao khát sở hữu quá nhiều đam mê trần thế. Đam mê trần
thế chính là rào cản để người tín hữu không thể bước vào
vương quốc Tình Yêu của Thiên Chúa, ngay trong kho tàng
Tin Mừng đã được mạc khải trong và cho loài người thế gian
kín múc…
Nếu đường vào tình yêu thế gian có trăm lần vui, có vạn
lần buồn – thì đường vào Tình Yêu Thiên Chúa còn gian nan
gấp bội. Không phải Tình Yêu Thiên Chúa khó tìm, khó thấy,
khó ban phát… Nhưng do chính lòng người còn muốn duy trì,
còn muốn bám víu, còn muốn ôm giữ quá nhiều ngổn ngang
những đam mê trần thế. Thiên Chúa không tìm được nơi cư
ngụ trong trái tim họ. Thiên Chúa chỉ thích tìm chỗ nghỉ ngơi
nơi những trái tim thanh khiết, nghèo nàn vật chất thế gian,
cô đơn tình thương trần thế, khao khát chân lý sự thật và
luôn ngưỡng vọng kiếm tìm Chân, Thiện, Mỹ… Gặp được
những tâm hồn như thế, Trái tim yêu thương của Người như
tìm ra máng tốt để trào thông yêu thương của Người cho
những kẻ khát khao đón nhận…
Nhưng làm thế nào để có một tâm hồn đủ điều kiện cho
Tình Yêu Thiên Chúa thăng hoa… Vâng ! chỉ khi người ta
nhận ra mình là kẻ tội lỗi như người phụ nữ trong bài Tin
Mừng hôm nay… Mà để nhận ra được mình là kẻ tội lỗi lại là
một ân ban… Ân ban này có đầy dẫy trong mọi biến cố nơi
cuộc đời mỗi người – mà Thiên Chúa sử dụng người này,
người kia – qua mọi giao tiếp – trong những bất hòa – trong
những vu oan giá họa – trong những tội lỗi mình đã phạm –
trong những thiếu sót – ngay cả khi bệnh hoạn hay mất
mát… mà Thiên Chúa sử dụng người khác để nhắc nhở –
bằng mọi hình thức, mọi cách – để giúp chúng ta nhận thấy
mọi khiếm khuyết, mọi lỗi lầm, mọi thiếu sót, mọi tội lỗi, mọi
va vấp trong suốt cuộc hành trình đức tin trần thế trong đời
người… Mà rất ít người có đủ khôn ngoan để nhận ra đó là
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một ân ban… Bởi lòng tự ái, kiêu ngạo đã giập tắt bao nhiêu
cơ hội, mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta, để nhận
biết lỗi lầm mà sửa chữa, ăn năn…
Muốn nhận ra lỗi lầm của mình, lại cần có điều kiện : đó
là khiêm tốn. Khiêm tốn là mẹ đẻ của đức khôn ngoan. Khôn
ngoan là thày dậy mọi lẽ cao siêu trong Đạo Thánh Thiên
Chúa. Là đường đưa chúng ta vào sâu thẳm cung lòng Tình
Yêu Chúa Ba Ngôi. Là sức mạnh lôi kéo Sự Sống từ trời xuống
trần thế, không chỉ cho cá nhân chúng ta, mà còn cho cả thế
gian hưởng nhờ nữa… Lạ lùng thay ! khi người ta hạ mình
xuống tận thẳm sâu tro bụi – Người ta lại được Thiên Chúa
nâng lên tận trời cao thẳm… Hiệu quả của đức khiêm tốn lớn
lao là thế… Nhưng đã mấy ai dám từ bỏ cái tôi đáng khinh
của mình mà đánh đổi cái hạnh phúc quá lớn lao, cao quí ấy ?
Nhất là, nhờ khiêm tốn, người ta chiếm hữu được kho tàng
Tình Yêu Thiên Chúa. Đó là phần thưởng vô cùng, vô tận mà
Thiên Chúa tặng ban cho tất cả những bạn tình của Người,
như nguời phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay – Chị đã nhận
biết chị là kẻ tội lỗi- vô cùng tội lỗi – Chính nước mắt ăn năn
thống hối của chị đã đủ để tẩy xóa hết mọi ô uế, nhơ nhớp
trong cả cuộc đời chị đã xúc phạm đến Thiên Chúa… Nước
mắt ăn năn ấy, những đau đớn ấy, những nụ hôn nồng nàn
ấy đã được Thần Khí chấp nhận, để Người ấn sâu linh hồn chị
vào thương tích Trái Tim Cực Thánh của Đấng là Tình Yêu…
Một cô gái điếm đã được Thiên Chúa chọn làm gương
mẫu trong cuộc sống YÊU THƯƠNG ĐÁP ĐỀN cho mọi tín
hữu, chỉ vì cô đã NHẬN BIẾT TỘI LỖI khi được Thiên Chúa
tha thứ. Và đã YÊU MẾN ĐÁP ĐỀN cách cân xứng Đấng đã
tha thứ tội lỗi cho cô… Ôi ! TÌNH YÊU DIỆU KÌ ! TÌNH YÊU
THIÊN CHÚA !!!
Vậy, với phương cách đơn giản ấy, sao chúng ta chưa
giám thực hiện trong cuộc sống đạo của mình, thưa quí bà
mẹ !!! Để chúng ta cũng được Thần Khí Tình Yêu chiếm
hữu…
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Ngày 20/6/2010
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Bài Tin Mừng: Lc 9,18-24


LỜI CHÚA

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một
mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người,
và Người hỏi các ông rằng : "Dân chúng
nói Thầy là ai?" Các ông thưa : "Họ bảo
Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có
kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho
là một trong các ngôn sứ thời xưa đã
sống lại." Người lại hỏi : "Còn anh em,
anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô
thưa : "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên
Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được
nói điều ấy với ai.
Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các
kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày
thứ ba sẽ trỗi dậy."
Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải
từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả
vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất
mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.


SỐNG LỜI CHÚA

“Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; cón ai
liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Câu nói trên đây của Đức Giê-su, đối với những người chưa
đủ nhận thức đức tin và tình yêu vào ơn Cứu Độ mà Đức Giê-su
sẽ thực hiện, sẽ trở nên cớ vấp ngã cho họ. Bởi nó hoàn toàn đi
ngược với cuộc sống đời thường của mọi người…
Yêu mến cuộc sống và níu kéo sự sống là một bản năng sinh
tồn của bất cứ ai hiện diện trong cuộc sống này cách bình thường.
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Chỉ những người chán sống, vì không còn niềm hy vọng vào cuộc
đời mới đi tìm cái chết… Vậy mà, qua câu nói trên, Đức Giê-su đã
đưa ra một chân lý sáng tỏ về Sự Sống, đi ngược hoàn toàn với
cuộc sống nhân sinh thường tình nhân loại… Vậy chúng ta phải
hiểu về chân lý ấy thế nào cho đúng, cho đủ với những lời dậy dỗ
chí tình của Đức Giê-su, về câu nói trên.
Câu nói trên đây được nối tiếp sau câu mà Đức Giê-su dậy các
môn đệ Người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác
thập giá mình hằng ngày mà theo.” Vậy, chân lý làm sáng tỏ về
Sự Sống mà Đức Giê-su dậy các môn đệ Người, lại được rút ra từ
Thập Giá Cứu Độ mà Người sẽ thực hiện trên đỉnh Cal-vê – để
qua cái chết – Người sẽ đem lại ơn cứu độ cho toàn thể loài
người, mà Người đã tạo thành… Hóa ra, chính từ cuộc khổ nạn vô
cùng đau thương, nhuốc hổ và cái chết trần trụi tưởng như thất
bại ấy – Sự Sống được khai sinh – cho thế giới nhân trần được
sống và sống dồi dào. Sự Sống ấy tuôn trào từ thương tích bị đâm
thâu, nơi cạnh sườn của Đấng đã chết trần trụi, nhuốc hổ trên
thập tự. Đó là mẫu gương, là tâm điểm, là nguyên lý phát xuất Sự
Sống cho toàn thể loài người, nhất là những người tin nhận Đức
Giê-su là Cứu Chúa. Chỉ nơi thập giá, nhờ thập giá, người ta mới
nhận được Sự Sống Vĩnh Cửu…
Vậy, trong cuộc sống đời thường, người tín hữu đã nhận và
sống thập giá ra sao ? Tâm trạng tự nhiên của bất cứ ai sống
trong cuộc sống trần gian này đều thích kiếm tìm cuộc đời an
nhàn, mạnh khỏe, hạnh phúc, sung sướng, giầu sang, danh vọng,
bạc tiền, để thỏa mãn mọi nhu cầu thể xác… Đó là họ đang muốn
“cứu mạng sống mình”, mà Đức Giê-su bảo rằng “thì sẽ mất.” Bởi
khi kiếm tìm những thứ hạnh phúc ấy. Mấy ai không vi phạm đức
công bình và lỗi đức bác ái với tha nhân. Mà nhiều khi, vì muốn
kiếm tìm mọi thỏa mãn trần thế, họ đã không khước từ một thủ
đoạn độc ác nào với đồng loại… Miễn sao vơ đầy vào túi mình mọi
điều mình muốn, mọi cái mình tham lam bất chính : Họ đang vi
phạm luật lương tâm và chà đạp sự sống yêu thương của Thiên
Chúa nơi đồng loại…
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Còn ai “liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng
sống ấy”. Vậy, thế nào là “liều mạng sống” vì Đức Giê-su, để được
sống muôn đời !!! Liều mạng sống – được hiểu theo nhiều khía
cạnh : Ở đây, chúng ta khai thác về khía cạnh Ơn Cứu Độ. Mà
muốn nhận được ơn Cứu Độ Đức Giê-su đã thực hiện trên đỉnh
Cal-vê, chúng ta phải bước theo Thầy Chí Thánh trên con đường
thập giá ; con đường thập giá là con đường hy sinh, bỏ mình,
dám khước từ mọi thú vui trần thế, để cậy nhờ sức mạnh của ơn
thánh mà chế ngự mọi dục vọng xác thịt, cũng như mọi đòi hỏi
thỏa mãn của dục tình. Liều mạng sống vì Đức Giê-su là nhẫn
nhục, chịu đựng mọi đau thương, thống khổ, chấp nhận mọi mất
mát : dù mất mát cả danh giá, danh dự, tiếng tốt, mất của cải vật
chất, mất mát cả những cơ hội làm giầu, tiến chức, quyền hành,
địa vị… Khi bị vu oan, giá họa, vui nhận như một ân ban để thánh
hóa đời sống đức tin… Chấp nhận mọi hoàn cảnh nghèo nàn,
bệnh hoạn; nhận chịu mọi rẻ khinh, thóa mạ, bất công, miệt thị ;
Biết khôn ngoan, can đảm khước từ mọi cám dỗ, mọi mời mọc
hưởng thụ vật chất cách bất chính; luôn canh giữ giác quan để
không bị ba thù lợi dụng ru ngủ vào mọi hưởng thụ thú vui trần
thế… Biết tha thứ cho chính mình cũng như mọi người đã xúc
phạm đến chúng ta – vì tin tưởng tuyệt đối vào lòng bao dung
của Đấng Cứu Độ… biết quên đi những lầm lỗi, những thiếu sót
của mọi người... Đừng xét đoán, kết án ai ; vì chúng ta không đủ
khôn ngoan để định đoạt tội người khác cách chính xác – Chỉ duy
nhất Thiên Chúa mới nhìn thấu xuất tâm can mọi người mà định
đoạt tội lỗi…
“Liều mạng sống” hiểu theo khía cạnh Cứu Độ, là sự liều
mạng sống có ý thức và nhận thức sâu xa về Sự Sống Vĩnh
Cửu, nhờ và bởi cuộc khổ nạn của đức Giê-su Ki-tô – không thể
thiếu yếu tố TÌNH YÊU. Bởi chính TÌNH YÊU ĐỨC GIÊ-SU mới
chính là động lực để chúng ta liều mạnh sống… Nếu thiếu TÌNH
YÊU MẾN THIÊN CHÚA trong những hành vi trên, thì chúng ta
đang xây dựng cuộc sống trên ảo vọng, không hoặc ít đạt được
mục đích Cứu Độ…
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Ngày 27/6/2010
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Bài Tin Mừng: Lc 9,51-62
 LỜI CHÚA
Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất
quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai
mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và
vào một làng người Sa-ma-ri để
chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân
làng không đón tiếp Người, vì Người
đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.
Thấy thế, hai môn đệ Người là ông
Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng:
"Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng
con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ
chúng nó không?" Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các
ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng:
"Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời:
"Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có
chỗ tựa đầu."
Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!"
Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha
tôi trước đã." Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của
họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy,
nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giê-su
bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì
không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

 SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng Chúa Nhật XIII thường niên gồm 12 câu,
chúng ta có thể chia làm hai phần : phần 1, từ câu 51 đến câu
55. Phần 2, từ câu 57 đến câu 62. Chúng ta chia sẻ phần 2, mà
thánh Lu-ca nói về việc Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ phải từ
bỏ mọi sự. Những đòi hỏi từ bỏ rất gắt gao này, không phải chỉ
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nơi bài Tin Mừng hôm nay. Mà trong nhiều nơi trong các Tin
Mừng của cả bốn thánh kí, đều đã được Đức Giê-su nêu lên để
dạy các môn đệ Ngài. Nhưng những từ bỏ ở mỗi bài lại mang
một khía cạnh khác nhau. Qua phần 2 của đoạn Tin Mừng này,
chúng ta thấy Đức Giê-su đưa ra những đòi hỏi rất gắt gao đối
với những người xin đi theo Ngài, cũng như được Ngài mời gọi.
Khác với mọi cách cư xử thế gian, khi muốn chiêu mộ
những người theo mình – các đảng phái cũng như các tổ chức
kinh doanh – luôn đưa ra những chiêu thức rất đẹp, rất kêu, rất
hợp lòng người, để mời những người cộng tác với họ. Còn Đức
Giê-su, khi mời gọi các môn đệ theo Ngài ; Ngài chỉ đưa ra có
một điều luật : Yêu thương và từ bỏ – Để các môn đệ có một
cái nhìn xuyên suất về đường lối của Ngài, Đức Giê-su đã giới
thiệu về Ngài với những người muốn theo Ngài : “Con chồn có
hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
Lời giới thiệu về chính Ngài như thế – xét theo khía cạnh
con người – liệu có đắc nhân tâm ? Đó có phải là một đường
lối, một cách sống, một lời mời gọi phù hợp với lòng người ở
mọi thời, mọi nơi không ? Quả thật là nghịch lý với cách sống
của mọi người, mọi thời đại, mọi quốc gia, dân tộc trên thế
giới... Nếu họ chỉ nghĩ đến mọi hưởng thụ dục tình và những
phù du trần thế...
Ấy vậy mà, trải qua hơn hai mươi thế kỉ rồi – lời mời gọi về
đường lối ấy, cách sống ấy vẫn là lời mời gọi đắc nhân tâm hơn
hết với biết bao bạn hữu của Đức Giê-su – Ngay cả với những
người chưa phải là bạn hữu của Chúa nữa – Bởi vì, cho đến bây
giờ, khi loài người đã sống và hưởng thụ mọi dục tình một cách
hết sức phù phiếm, thừa mứa cho xác thịt – nhưng, tự trong
tâm thức – người ta vẫn luôn ngưỡng vọng về một cuộc sống
tâm linh – về nguồn cội : Về một cuộc sống bình an thật trong
tâm hồn, trong cuộc sống – bằng cách – giũ bỏ mọi âu lo,
phiền toái, mọi tranh chấp, hận thù, mọi bon chen, ích kỉ, mọi
dối trá, lọc lừa... Ngay cả mọi hưởng thụ những dục tình trần
thế nữa – để hướng lòng về những giá trị tâm linh...
Những giá trị tâm linh ấy đang được Đức Giê-su giới thiệu
trong bài Tin Mừng hôm nay : Một cuộc sống không bon chen,
chiếm đoạt. Một cuộc sống thanh thản, khó nghèo mọi sự trong
nội tâm, mà Đức Giê-su giới thiệu ngay trong cuộc sống của
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Ngài “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người
không có chỗ tựa đầu.” Còn các môn đệ thì : “Cứ để kẻ chết
chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại
Thiên Chúa.” Quyết liệt hơn, Đức Giê-su dạy các môn đệ
Người: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì
không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Làm sao kẻ chết có thể chôn kẻ chết được ? Vâng ! Thế
gian và những gì thuộc về thế gian là : gian dâm, trộm cướp,
hận thù, ích kỉ, dối trá, lọc lừa, tham lam, dâm loạn xác thịt... là
sự chết... Những người có cách sống như thế thuộc về sự chết,
thuộc về hỏa ngục... Những người có cách sống như thế, thì tự
họ sẽ tìm đến với nhau, liên kết với nhau, họ tự lo cho nhau
theo cách thế mà ba thù đòi buộc thỏa mãn... Sống như thế, là
họ đang đưa nhau đến bờ vực của sự chết.
Còn những người muốn theo Đức Giê-su – Điều kiện tiên
quyết là phải từ bỏ cách sống tội lỗi là sự chết – để mặc lấy
Ánh Sáng Sự Sống của Đức Ki-tô Phục Sinh. Đã được mặc lấy
Ánh Sánh của Đức Giê-su, thì thực hiện những gì thuộc về Ánh
Sáng Sự Sống do Thần Khí soi động, dẫn dắt. Khi sống như thế,
là họ đang được Thần Khí điều khiển để đi loan báo Tin Mừng
Đức Ki-tô rao giảng. Như thế – một trật – họ cũng đang tạo
nên một Triều Đại Nước Thiên Chúa trên thế gian này.
Đối với Đức Giê-su, sự từ bỏ không đồng nghĩa với cách sống
bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu... như những cách sống thế gian
thường tình. Mà nó chỉ mang tính triệt để trong sự chọn lựa
giữa sự sống và sự chết, giữa Ánh Sáng và bóng tối, giữa tình
cảm thường tình thế gian và Tình Yêu chân thật phát xuất từ
Thiên Chúa. Khi đã chiếm hữu được Tình Yêu và Sự Sống Thiên
Chúa. Thì chính Thiên Chúa sẽ chiếu giải mọi thứ tình cảm của
Ngài cho tất cả những người mà chúng ta yêu thương và cầu
nguyện cho – trong và nhờ Thần Khí – Do vậy, đừng bao giờ
tiếc nuối những gì thuộc vế tình cảm thế gian, khi chúng ta đã
được Thần Khí định hướng cuộc đời chúng ta bước theo Ngài.
“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lai đàng sau, thì không
thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Như vậy, theo Đức Giê-su không có nghĩa là mất tất cả – dù
phải khước từ và đoạn tuyệt tất cả. Mà theo Đức Giê-su, là để
Thần Khí kiện toàn tất cả mọi thứ tình thân – trở nên tinh ròng
– trong Đức Ái hoàn hảo của Thiên Chúa vậy...
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Trang Thanh Niên

Joshkimt
Trái tim nhân lành của cha là điểm
tựa cuộc đời của con. Cha là người đã
cho con trong cuộc sống này với bao điều
thú vị. Là đứa con trai, con gái của cha,
chúng con được cưu mang trong lòng
mẹ, tình yêu của cha, lòng yêu thương
của Thiên Chúa.
Cha ơi! Không biết từ ngày nào đầu
tiên trong cuộc đời của con được gọi
tiếng thân thương ấy. Cha đã dành thời
gian âu yếm chăm sóc mẹ trong những
ngày cưu mang con, trong lòng mẹ con
đã hiểu phần nào trái tim cha yêu thương con, và vì thế con
học được bài học ấy từ rất sớm trong cuộc đời. Những đứa
con của cha được mẹ sinh ra, đứa nào cũng mạnh khỏe, tinh
thần mạnh mẽ, vui tươi giữa muôn vàn khó khăn của cuộc
sống.
Nhớ nhất những lúc chúng con mỗi đứa lớn lên trong tuổi
dậy thì, nhiều chứng tật trái ngang, dường như cha đã hiểu
những chứng tật khó khăn vượt qua trong lứa tuổi ấy. Con
còn nhớ, ngày ấy, gia đình đầy những khó khăn, con lớn lên
cũng phụ giúp cha công việc đồng áng. Trời trưa nắng như
đổ lửa, cha bảo con ra giúp cha nhặt cỏ, con đã sửng cồ cãi
lại lời cha, con phân bua bao điều mất lòng cha, con nói cha
gian ác, đày đọa các con của cha, đặt bao điều đau lòng cha,
nhắc lại sự sai sót của cha, tại sao đem các con của cha đày
đọa nơi đồng khô cỏ cháy này. Hôm ấy, con nhớ cha đã lặng
lẽ im lặng nghe con lên án cha. Rồi tình cờ sau đó con lại
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thấy cha âm thầm gạt nước mắt, xua đi nỗi buồn và cha bảo
con, thời buổi nó như thế chứ cha có muốn đâu? Con nào có
hiểu nhưng khi thấy cha lau nước mắt lòng con lại rất hối
hận, xin lỗi cha. Cha cười và nói, sau này con sẽ hiểu.
Thời gian cũng năm đó, cha chịu án đi cải tạo như bao
nhiêu người cha khác, lúc này các con của cha mới thấy rất
thương cha. Con nhớ, ngày ấy, các anh em con, mỗi đứa cố
gắng dành dụm gì đó mua tặng cha những món quà, khi mẹ
đi thăm cha, các em con có đi với mẹ, về kể lại bao điều nhắn
nhủ cho anh em con. Lúc nào cha cũng nhắc đến một câu,
các con hãy mến Chúa, yêu thương nhau và cố gắng học
hành và phụ giúp mẹ. Chúng con đứa nào cũng cố gắng vâng
lời cha, mong ngày cha sớm trở về.
Rồi ngày ấy cha cũng được trả về, điều đầu tiên là cha
đưa tất cả anh em chúng con về Sàigòn, lo cho chúng con đi
học. Một mình cha cáng đáng công việc nặng nhọc, cha chạy
xích lô, mẹ buôn bán thúng gạo, thúng bắp. Các con mỗi
người mỗi việc phụ cha mẹ, những lúc đi học về, đôi khi thấy
cha đang gò lưng mệt mỏi chở khách trên đường, hoặc có khi
thấy cha ở góc ngã tư đang ngồi lần hạt chờ khách trên xe.
Con cứ nhớ mãi những hình ảnh ấy, mong mình mau lớn để
phụ giúp cha, để cha được nghỉ ngơi. Ước mong ấy cũng lâu
lắm chúng con mới phụ giúp phần nào được, ba chạy xe ít đi,
mỗi anh em mấy tiếng tranh thủ chạy xe giúp cha. Cuộc sống
êm ả trôi qua cho đến ngày chiếc xích lô bỏ xó, cha cũng kiệt
quệ sức khỏe, các con cha đã bắt đầu bước vào cuộc sống
với đời.
Những ngày ở nhà với cha, sau khi đã ra trường đi làm
việc, các con mỗi đứa một ít gửi cha tiền tiêu xài, có khi đám
tiệc hay bỏ giỏ nhà thờ nhiều cha thiếu tiền ngỏ lời xin chúng
con. Con cứ nhớ mãi, bàn tay nhận tiền của cha, thấy bổn
phận làm con của mình áy náy thật không yên, tại sao, con
lại quên hoặc chẳng gửi cha món tiền nhiều hơn, để cha dùng
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vào nhiều việc hữu ích như cha vẫn thường làm. Nhưng lúc
đó, anh em chúng con thực cũng chẳng có nhiều.
Đến hôm nay, cha nằm bệnh với tuổi già nhiều căn bệnh,
cha không cần tiền nữa, có gửi cha cha vẫn không nhận. Cha
lại dạy cho chúng con bài học khác quan trọng hơn, tín thác
vào Thiên Chúa trong mọi sự. Cha không lo âu có tiền hay
không có tiền chữa bệnh, tới đâu thì đã có anh em chúng
con, cha sớm chiều đọc kinh, cầu nguyện cho các con của
cha. Thỉnh thoảng, con ngủ lại tối ở nhà, cha thường hay bắt
đi ngủ sớm, sáng mai dậy còn lo đến nhà thờ.
Bây giờ trong lúc tuổi già suy yếu, cha vẫn quanh đi từ
giường xuống bếp, chúng con thì chạy lăng xăng, mọi nơi, kể
cả nơi nước ngoài xa xăm. Có lần các em mời cha mẹ sang
nhà các em chơi ở Úc, ở Mỹ, cha mẹ vẫn lặng lẽ chối từ, chỉ
sợ phiền hà các con khi tuổi già sức yếu. Rồi hôm đứa út đi ra
nước ngoài định cư, cha tiễn đưa nó tới chân cầu thang, cha
nhìn nó lặng lẽ, mấy anh chị em của đứa út thì rơm rớm nước
mắt, thương nó từ nay phải nỗ lực một mình để sống, cha chỉ
nói một điều nhắn gửi, ráng sống ngoan đạo. Sau bốn năm,
đứa út về thăm cha mẹ lần đầu tiên, nó báo nhiều tin vui, cha
cũng chỉ quan tâm một điều, nó còn giữ đạo tốt lành không?
Và hôm nó ra đi, lại một thân mình lặng lẽ, anh chị em đều
thương nó, vẫn như ngày nào, trước khi ra xe đến phi trường
cả nhà quây quần đọc kinh, xin Chúa chúc lành, đứa út lại
đến xin cha ban phúc lành cho nó và nó mạnh dạn kéo vali
để đi trong lúc cả nhà đang thổn thức. Hết tiễn đứa con này
và rồi gia đình anh chị khác ra nước ngoài để sinh sống, cha
vẫn ban phúc lành cho từng đứa con và những đứa cháu.
Hôm nay ngày của cha, con ghi lại những tâm tình này để
tạ ơn Chúa đã cho chúng con người cha gương mẫu, xin
Chúa luôn giữ gìn cha trong tuổi già sức yếu và thấy đoàn
cháu lớn lên trong tình thương và ân sủng của Chúa.
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Năm Thánh 2010

Hiền Tâm
Hôm nay, Tháng 6 Năm Thánh về
Gia Đình Giáo Hội hưởng phúc ân
Giáo dân, giáo sĩ cùng kết ước
Để lửa Thánh Tâm nung đốt lòng
Chợt nhớ đến vật quí hôm nao
Tay trong tay anh ghì chặt mãi
Ảnh Trái Tim Chúa bị đâm thâu
Gia tài vỏn vẹn anh muốn trao.
Không một lời cũng không một chữ
Ánh mắt anh nhìn tôi trăn trối !
Thương anh thì nhớ lời anh dặn
Mẹ con hãy sùng kính Thánh Tâm.
Lòng Thương Xót của Thánh Tâm Chúa
Bao đời nay tổ tiên truyền dạy
Gia sản quí báu phải giữ gìn
Hun đúc, nuôi dưỡng cùng sẻ chia.
Ơn này chúng con kể sao siết
Cảm tạ Lòng Chúa xót thương nhiều
Vật quí anh trao luôn nhắc nhớ
Thánh Tâm Chúa là nguồn duy nhất.
Không còn anh trên cõi thế này
Nhưng có Tình Thánh Tâm đắp đổi
Cùng với Gia Đình Giáo Hội Việt
Thánh Tâm Chúa, ôi êm dịu thay !
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Trang Giải Đáp Thắc Mắc
Lm Phanxico Xavie Ngô Tôn Huấn
Hỏi:
Xin Cha giải thích thắc mắc dưới đây :
Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ và sinh con cho
người khác không ?

Trả lời:
Để giải quyết vấn đề hiếm muộn hay không thể có con được,
nhiều cặp vợ chồng ở Âu Mỹ đã sử dụng phương pháp thuê phụ nữ
khác mang thai hộ (surrogate mother) để có con.
Mang thai hộ có nghĩa là :
1- một phụ nữ bằng lòng cho sử dụng trứng (ovum) của mình
để phối hợp với tinh trùng (sperms) của người không phải là
chồng mình để tạo thành phôi sinh (embryo) qua phương pháp
thụ thai nhân tạo (artificial insemination). Sau đó phôi sinh này
được cấy trở lại trong tử cung của phụ nữ kia cho đến khi thai
nhi được sinh ra và sẽ được trao trả cho vợ chồng người đã bỏ
tiền thuê mướn theo giao kèo đôi bên đã ký kết.
2- hoặc đồng ý cho mượn tử cung của mình để tiếp nhân một
phôi sinh (embryo) thụ tinh bởi trứng và tinh trùng của hai
người khác nào đó và chỉ mượn tử cung của mình để mang thai
hộ cho đến ngày viên mãn. Trong trường hợp này, phôi sinh
hay giao tử (gametes) được thụ thai nhân tạo với trứng và tinh
trùng của người khác và được cấy (implanted) vào tử cung của
phụ nữ ưng thuận mang thai hộ để lấy tiền của người thuê
mướn.
Về mặt sinh học, thì người phụ nữ này đúng là mẹ thật
(biological mother) của đứa trẻ, vì đã cưu mạng trong lòng
mình hay đã cho cả trứng của mình để tạo sinh đứa trẻ.Chỉ
khác một điều là người cha của nó không phải là chồng của phụ
nữ này mà thôi.
Chính vì là mẹ thật của đứa trẻ, nên trong thực tế đã xẩy ra
những cuộc tranh tụng bi thảm giữa phụ nữ mang thai hộ và người
mướn mang thai. Đó là trường hợp đã xẩy ra ở tiểu bang New
Jersey cách nay trên 20 năm khi một phụ nữ mang thai hộ đã từ
chối trao trả bé gái cho cặp vợ chồng mướn mang thai. Họ kiện ra
tòa, nhưng quan tòa đã xử cho phụ nữ kia thắng và được giữ đứa
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bé vì đó chính là con ruột của chị. (biological child). Dĩ nhiên chị này
phải bồi hoàn số tiền đã lấy của vợ chồng kia.
Nhưng việc mang thai hộ này hoàn toàn sai trái về mặt luân lý
theo giáo lý của Giáo Hội dạy như sau :
“Những kỹ thuật gây nên sự phân ly phối hợp của vợ chồng,
bằng hành động can dự của người khác thay vì của chính vợ chồng,
như tặng tinh trùng hoặc noãn sào (trứng) cho ai, hay cho mượn tử
cung, đều sai trái nghiêm trọng về mặt luân lý. (gravely immoral).
Những kỹ thuật này gồm có chích tinh dịch và thụ thai nhân tạo
(heterologous artificial insemination and fertilization) đều xâm phạm
nặïng nề quyền của đứa trẻ được sinh ra bởi chính cha mẹ của nó
đã được kết hiệp qua hôn nhân. Những kỹ thuật này cũng phản lại
quyền của vợ chồng chỉ được trở thành cha mẹ nhờ được kết hợp
với nhau như vợ chồng mà thôi. (x. SGLGHCG, số 2376).
Giáo lý này đãï được Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin (Congregation
of the Doctrine of the Faith) của Tòa Thánh nhắc lại trong huấn thị
Donum Vitae (Quà tặng về sự sống) năm 1987 như sau:
“...việc mang thai hộ (surrogate motherhood) nói lên sự thất
bại khách quan đối với những đòi buộc của tình mẫu tử, của sự
trung tín vợ chồng và của trách nhiệm làm mẹ. Nó cũng súc phạm
phẩm giá và quyền của đứa trẻ được thụ thai, cưu mang trong lòng
mẹ, được sinh ra và được nuôi dưỡng bởi chính cha mẹ của mình.
Ngoài ra, việc mang thai hộ này cũng tạo nên nguy cơ làm tan giã
gia đình vì sự tách biệt giữa những yếu tố thể lý, tâm lý và luân lý
là nền tảng cho mọi gia đình.” (no.3)
Như thế rõ ràng Giáo Hội đã lên án việc “mang thai hộ”, một
loại kỹ nghệ đã và đang được khai thác ở Âu Mỹ hiện nay. Dịch vụ
này đã biến việc sinh con, vốn là đặc quyền (privilege) và là một
quà tặng vô cùng quí giá của Thiên Chúa ban cho những ai được
mời sống ơn gọi hôn nhân, thành một việc mua bán đổi chác như
mọi dịch vụ kinh doanh khác trên thị trường. Hơn thế nữa, việc làm
này cũng phá tan giao ước hôn nhân đòi buộc hai vợ chồng kết hợp
mật thiết với nhau trong việc sinh sản con cái để cộng tác với Thiên
Chúa trong chương trình sáng tạo của Người.
Sau hết, việc mang thai hộ cũng làm thương tổn nặng nề thiên
chức làm mẹ của phụ nữ vì đã biến những người làm nghề này
thành những cái “máy sinh sản” để phục vụ cho lợi ích của người
khác thay vì phải chu toàn ơn gọi làm vợ và làm mẹ của chính mình.
Như vậy, là tín hữu Chúa Kitô, chúng ta phải xa tránh việc làm
phi luân này.
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Có một dòng sông lững lờ trôi,
Muôn đời thương nhớ bước chân Người,
Đi trước dọn đường và loan báo,
Hồng ân cứu độ của Chúa Trời.
Người bảo hãy bạt núi đồi đi
Lòng kiêu căng lối trượt hiểm nguy
Lấp kín hố sâu nguồn sai lỗi
Hãy trở về với Chúa từ bi.
Tỉnh giấc phù hoa trỗi dậy ngay
Đấng đến sau tôi đã cận ngày.
Ở giữa các ngươi mà không biết
Cây không sinh trái hủy diệt ngay.
Và Chúa đã nêu gương khiêm nhu
Chịu phép thanh tẩy thật nhân từ.
Thánh Thần Thiên Chúa Cha chúc phúc
Ngự xuống trên Người Con dấu yêu.
Từ ấy Jordan thêm rực sáng
Muôn thuở nên nhân chứng cao siêu
Nước chảy đá mòn nhưng tình Chúa
Muôn đời tuyệt diệu trọn thương yêu.
Marie Gentille Nguyễn Lê Đan Thục Hiền
Kính mừng bổn mạng Cha JB. Võ Văn Ánh
Tổng Linh Hướng Hiệp Hội Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam
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Trang Sống Đẹp

Con Chiên Nhỏ
Một người làm xà-bông hỏi một vị Linh Mục :
- Thưa Ngài, tôn giáo nào cũng
rao giảng chân lý, sự bình an, lòng
thiện hảo. Tôn giáo nào cũng cầu
nguyện. Nhưng Ngài hãy nhìn vào
thực trạng của thế giới : chiến tranh,
đói khổ, bệnh tật…, và bao nhiêu hệ
lụy khác không bao giờ chấm dứt.
Tôn giáo có giúp được gì cho nhân
loại không ?
Vị Linh Mục giữ thinh lặng sau lời phát biểu của người thợ
làm xà-bông. Hai người tiếp tục đi qua một khu phố nghèo. Tại
một con hẻm lầy lội, vị Linh Mục chỉ vào một đứa trẻ mặc quần
áo bẩn thỉu và nói với người làm xà-bông như sau :
- Anh hãy nhìn em nhỏ kia, anh là người sản xuất xà-bông.
Anh cho rằng xà-bông dùng để tẩy xóa nhơ bẩn trên thân thể
và quần áo con người. Vậy anh hãy thử nhìn đến đứa trẻ này !
Xà-bông của anh dùng để làm gì ? Với tất cả xà-bông hiện có
trên thế giới, đứa nhỏ dơ bẩn kia vẫn cứ dơ bẩn mãi mà thôi.
Tôi không biết xà-bông dùng để làm gì ?
Dĩ nhiên, người làm xà-bông không chấp nhận một lối lý
luận như thế, anh biện minh như sau :
- Thưa Ngài Linh Mục, xà-bông sẽ không có ích gì nếu
người ta chẳng xử dụng nó.
Lúc bấy giờ vị Linh Mục mới giảng giải cho nhà sản xuất xàbông hiểu như thế này :
- Đúng thế !! xà-bông sẽ vô ích nếu người ta không xử
dụng nó. Tôn giáo cũng vậy. Tôn giáo sẽ vô ích nếu con người
không sống theo tôn giáo ấy.
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Chúng ta hãy nhìn vào thực tại của những nước có đa số
theo Công giáo như các nước tại Châu Mỹ La-Tinh hoặc Phi
Luật Tân chẳng hạn, những người có đôi chút thao thức về
Giáo Hội không thể không đặt câu hỏi : “Tại sao những nước
đó đa số theo Công giáo, lại là những nước có nhiều bất công
xã hội hơn cả ?
Giáo Hội có phải gánh chịu một phần trách nhiệm về sự
phát sinh những cơ cấu bất công không ? Có nhiều nguyên
nhân đưa đến bất công xã hội. Nhưng trong một quốc gia có đa
số người theo Công giáo thì người tín hữu không thể không
đấm ngực về trách nhiệm của mình, khi tôn giáo không được
sống thực, khi niềm tin chưa nhập thể thì không gì nguy hại
cho cuộc sống bằng, có lẽ Chúa Giê-Su muốn ám chỉ đến nguy
hại ấy, khi Ngài nói : “Đừng ném cho chó những vật thánh.
Đừng ném cho heo những viên ngọc quí kẻo chúng dày xéo rồi
quay lại cắn xé các ngươi”.
Quả thật, không gì nguy hại cho bằng một niềm tin sống
nửa vời, hay một tôn giáo không được thực thi hoặc bị lợi dụng.
Trong sách Khải Huyền xem ra Chúa Giê-Su rất khắt khe với
thái độ nửa vời ấy, Thánh Gio-An Tông Đồ đã đặt vào miệng
Chúa những lời sau đây :
“Thà ngươi nóng thì ra nóng. Còn nếu ngươi không nóng và
cũng không lạnh, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta”.
Sitalin đã từng là một chủng sinh trong giáo hội chính
thống. Những tội ác mà ông đã gây ra cho nhân loại, phải
chăng không là biểu hiện của một chọn lựa chẳng đi đến cùng,
một niềm tin sống nửa vời. Có lẽ chính ông đã phải nhìn nhận
sự thất bại của mình khi tuyên bố rằng : “Thế giới chỉ cần hai
người như Thánh Phanxicô Atxixi để thay đổi được bộ mặt trái
đất”. Quả thật, một người kitô hữu sống trọn niềm tin của mình
là một sức mạnh cải tạo xã hội.
Lạy Chúa, dù sống trong địa vị và hoàn cảnh nào, xin cho
chúng con luôn ý thức về vai trò ánh sáng và muối men của
chúng con trong xã hội. Xin cho chúng con không vì chén cơm
manh áo hay vì một chút đặc lợi, đặc quyền mà chối bỏ niềm
tin của chúng con. (St)
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Mai Xuân
Khoảng gần hai mươi năm trở lại đây, tôi đã biết quan tâm
đến sức khỏe của mình. Không phải chỉ đơn giản vì sức khỏe,
cho bằng bệnh tật luôn đeo bám thân xác tôi. Trong thời gian
này, tôi đã tập đủ thứ : dưỡng sinh, tập gậy, những bài quyền,
và cả đi bộ nữa... Nhưng do hoàn cảnh, tôi tập không thường
xuyên môn nào ; khi có giờ thì tôi tập, không có thời giờ thuận
tiện, tôi lại nghỉ. Do vậy, sức khỏe tôi ngày càng suy yếu.
Khoảng một năm trở lại đây, tôi nhất quyết sẽ dành thời gian đi
bộ. Nếu không đi được buổi sáng, tôi cũng sẽ tìm thời giờ đi bộ
buổi tối.
Tôi nhớ khoảng ba năm trở lại đây, cứ đi bộ được khoảng
hơn một tuần, thì tôi lại đau và nằm mê man một thời gian,
đến nỗi tôi không còn dám nghĩ đến việc đi bộ nữa. Người tôi
mệt mỏi, không làm được việc gì. Thậm chí, chỉ ra vườn nhổ
cỏ, tôi cũng mệt lả như không còn một chút sức lực nào. Khi
không còn chịu đựng được nữa, tôi quyết định đi khám bệnh.
Tôi đến một bác sĩ quen của gia đình. Sau khi khai bệnh và
những triệu chứng của mình, anh ghi cho tôi một giấy đi thử
máu. Tôi chẳng biết anh ghi gì, và thử những thứ gì. Tôi như
người mộng du – vì quá mệt nhọc – Cầm giấy đến Hòa Hảo, họ
lấy máu và tôi ngồi đợi... Lấy kết quả về, tôi đưa đến cho anh.
Anh bảo : Đầu óc quá căng thẳng. Chế độ ăn uống lại không
hợp lý, thiếu đạm quá nhiều nên mới làm mệt như vậy. Anh
cho tôi một thực đơn và bắt tôi phải tuân thủ theo thực đơn ấy.
Vì ăn ít đã quen, nên khi phải ăn theo chế độ của thực đơn, tôi
khổ sở vô cùng. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng tuân thủ. Nhờ vậy,
thời gian sau, tôi khỏe dần, và nhất quyết phải tập thể dục
thường xuyên. Cái môn dễ dàng nhất đối với tôi là đi bộ...
Đầu tiên, tôi chọn công viên triển lãm Hoàng Văn Thụ để
đi. Thời gian sau, việc sang đường khó khăn do có nhiều xe cộ
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qua lại, số người đến nơi đây ngày càng đông, nên tôi chuyển
qua công viên bầu cát.
Khi mới đến công viên này, tôi rất thích thú, bởi nơi đây, có
điểm bán cây cảnh, mà mỗi buổi sáng, sau giờ đi bộ, bao giờ
tôi cũng lang thang vào đây để ngắm những loại hoa cảnh. Ông
bán cảnh, ban đầu tưởng tôi đến mua, nhưng tôi nói với ông
ngay khi bước đến cửa vườn : “Chú ơi, làm ơn cho tôi ngắm ké
được không, vì không gian nhà tôi nhỏ, nên không có chỗ để
nhiều chậu, mà tôi lại rất thích cây cảnh, chú thông cảm cho tôi
ngắm ké được không chú.” Ông bán cảnh nhìn tôi không nói gì.
Tôi nghĩ là ông bằng lòng. Tôi tặng cho ông nụ cười thật tươi
để cám ơn và thong thả bước vào vườn… Và cứ thế, mỗi ngày
tôi đều vào đây, với một tâm hồn thênh thang rộng mở khi nhìn
những nụ hoa mới hé ; tôi để ý từng chồi non mới nhú ; và
những cánh hoa nở rộ, để ngày mai, ngày mốt, tôi lại phải
chứng kiến sự tàn tạ của nó với một tâm trạng tiếc nuối, ngậm
ngùi... Thỉnh thoảng, nhìn ngắm chậu bon-sai nho nhỏ nào mà
tôi thích, tôi lại mua về... Thời gian sau, công viên được sửa lại,
điểm bán cảnh không còn nữa, vì phải dời đi nơi khác. Vả lại, ở
đây ngày càng đông người đến tập. Tôi lại phải dời chỗ đi...
Lần này là những con đường hơi xa nhà tôi ở, không phải
công viên, chỉ là những con đường, nên vắng người đi. Tôi rất
thích những buổi sáng mùa đông hay mùa xuân, vì dù đã 5giờ
30 sáng, mà trời còn rất tối, tôi yêu thích cái không gian vắng
lặng, khí hậu trong lành của khung trời này. Hai bên đường,
cây cối được trồng rất nhiều. Mới đầu, tôi không quan tâm đến
những bóng hình các cây in trên mặt các con đường tôi đi qua.
Nhưng đi mãi, tôi chợt nhận ra vẻ đẹp được trải trên mặt
đường, mà tôi có cảm giác như những tấm thảm được dệt bằng
những hoa văn phá cách...
Nhìn lên cao là những bóng điện. Những bóng điện này
được thiết kế rất cao, chắc khi thiết kế, họ đã nghĩ đến chiều
cao của những cây sẽ trồng sau này, nên tất cả các bóng đèn
đều được treo cao hơn chiều cao của những cây bàng, cây hoa
lan, cây hoa đại, và đủ mọi loài cây mà những người có nhà
mặt tiền đường trồng lên. Ánh đèn điện từ trên cao đổ xuống
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mặt đường tạo nên những hoa văn – hoa văn ấy được hình
thành do ánh sáng đèn điện hắt xuống mặt đường, mà ánh
sáng bị chặn lại bởi những cành và lá cây, tạo nên những hoa
văn. Tôi gọi đó là những hoa văn phá cách, vì tất cả những hoa
văn ấy không có cái nào giống nhau... Chỗ đậm, chỗ lợt, có chỗ
hoa sát nhau, có chỗ hoa văn cách rời nhau khá xa, tùy theo
các cành cây trên cao tương ứng với hình của nó in trên mặt
đường... Tôi rất thích thú khi phát hiện ra ý tưởng này, tôi luôn
mỉm cười một mình, khi nghĩ rằng mình đang đi trên tấm thảm
cuộc đời – rộng rãi, thênh thang, có gió mát, trăng thanh với
bầu trời đầy sao sáng, với không khí trong lành – Hạnh phúc
làm sao !!!
Một hôm, đang khoan khoái với những ý tưởng ấy, trong
đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng khác, khi tôi suy đến linh
hồn mình : Nếu cuộc đời tôi được ví như một cái cây trồng bên
vệ đường, thì ánh sáng Thần Khí Thiên Chúa sẽ như ngọn đèn
trên cao rọi xuống cái cây ấy. Nếu (cái cây) cuộc đời tôi tiếp
nhận Ánh Sáng Thần Khí một cách trọn vẹn, với tất cả mọi vẻ
đẹp của nó, thì ánh sáng ấy sẽ phản chiếu xuống đường đời
những hoa văn thật đẹp, đầy chất Chân, Thiện, Mỹ. Như thế,
tấm thảm đời tôi sẽ mang đầy những hoa văn trong sáng tinh
khôi, làm đẹp cho đời, cho người. Trong tấm thảm đó, người ta
đọc được những vần thơ và những khúc nhạc yêu thương,
khiến cho những người đi trên đường đời cảm nhận một hạnh
phúc tuyệt vời. Nếu cuộc đời linh hồn tối tăm, tội lỗi, thì ánh
sáng Thần Khí không thể phản chiếu cho tấm thảm cuộc đời
những vẻ đẹp tinh khiết. Như thế, nó chỉ còn hắt xuống mặt
đường (cuộc đời) một mảng tối, khiến Thiên Chúa không cảm
nhận được niềm hạnh phúc tươi đẹp khi ngắm nhìn nó. Bởi nơi
nó không có những hoa văn đẹp mà chính Ngài đã dệt nên, mà
chỉ là những mảng tối xấu xa do bị con người bôi đen, khiến
Thiên Chúa và mọi người không muốn bước vào con đường ấy.
Ý nghĩ này đến thật bất ngờ, khiến tôi lặng người trong giây lát.
Và, tôi đã chọn một gốc cây – ngồi dựa lưng vào – mà suy nghĩ
về cuộc đời mình...
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Thanh Thanh

Ích kỷ sinh ra ghen tị, ghen tương. Ghen tị sinh ra gây
hấn căng thẳng, tranh chấp. Ích kỷ cùng với tham tiền là cội
rễ của tội ác.
Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào
cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi
trong khi đống lửa chính
đang lụi dần.
Người thứ 1: Que củi
đang đưa vào bỗng đột
nhiên rụt tay lại. Vì có một
người da đen trong nhóm
người da trắng.
Người thứ 2: có một người trong số đó không đi chung
nhà thờ với mình. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
Người thứ 3: Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để
sưởi ấm cho tên nhà giàu kia?
Người thứ 4: phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta
phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?
Người thứ 5: Ta không cho phép mình dùng thanh củi này
sưởi ấm những gã da trắng!
Người thứ 6: Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném
thanh củi của họ vào đống lửa trước đã.
Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng
thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than
đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi,
cả 6 đều đã chết cóng, mà tay mỗi người đang nắm chặt
thanh củi.
[Sưu tầm]
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Ích kỷ sinh ra ghen tị, ghen tương. Ghen tị sinh ra gây
hấn căng thẳng, tranh chấp. Ích kỷ cùng với tham tiền là cội
rễ của tội ác.
Người ích kỷ luôn đặt lợi ích của mình lên bậc nhất, trên
cả tình nghĩa.
Người sống ích kỷ sẵn sàng chết, chịu thiệt chứ không để
người khác hơn mình.
Người ta nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến
thiệt hại lớn lao, lâu dài.
Người ta nghĩ đến mình, nên chẳng biết đến sự khốn khổ
của người khác.
Người kích kỷ dễ làm đời mình khô héo dần theo năm
tháng. Và cuối cùng sẽ chết trong kiến thức, trong tiền bạc,
trong quyền lực do tích góp được mà không biết sử dụng để
phục vụ, sinh lợi ra các giá trị tinh thần...
Người ích kỷ vo tròn, đánh giá, so sánh, cân đo các giá trị
tinh thần, đạo đức, tình yêu, gia đình, cuộc sống vào trong
những gì họ tích góp được là vật chất, là bằng cấp…
Người ích kỷ dễ bị xung khắc với người khác và với chính
mình, tư tưởng lúc nào cũng mệt nhoài làm việc để có đối
sách phòng thủ, tấn công.
Người ta nghĩ đến mình quá cỡ dẫn đến thái độ cảnh giác,
đề phòng người khác như để phòng thú dữ vậy.
Người ta sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy người khác đau khổ,
và rất đau khổ khi thấy kẻ khác hạnh phúc thành công.
Người ích kỷ luôn nhắm tới ích lợi bản thân khi phải phục vụ
hay chia sẻ. Luôn nghĩ rằng người khác xử bất công, thiên vị
với mình, nên phải chịu thiệt thòi. Vì thế, mình sẽ phải thủ thân
phải so đo tính toán kỹ lưỡng để tránh người khác lợi dụng.
Người sống chỉ biết có mình, tạo ra một bức tường bảo vệ
vững chắc đến độ cách ly tâm hồn và cuộc sống với Thiên
Chúa, Giáo hội, với thế giới và với con người.
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Người sống chỉ biết có mình tạo cho họ luôn ở trong tư
thế phản ứng, thay vì đáp ứng. Họ giống như sợi dây đàn đã
lên căng, chỉ cần đụng nhẹ là tạo ra âm thanh đanh thép,
chua chát.
Ghen tị, ghen tương, mầm mống của hủy diệt.
Chỉ có lòng thương xót mới đẩy lui được ích kỷ. Vì lòng
thương xót không bao giờ chịu đóng khung mình lại hay bị
ràng buộc, áp lực bởi màu da, giàu nghèo, ngôn ngữ, tuổi
tác… Vì bản chất của xót thương là quên đi chính mình,
hướng đến người khác, vì người khác.
Chỉ có lòng xót thương mới đẩy lui đám mây đau khổ bất
hạnh, tranh chấp ra xa cuộc sống con người.
Lòng thương xót là chìa khóa mở vào cánh của của hạnh
phúc hân hoan. Lòng thương xót càng cao thì kho tàng niềm
vui càng nhiều. Càng cho đi thì càng lớn lên và nhận lãnh
được nhiều hơn tình yêu và lòng từ bi.
Lòng thương xót chắp cho ta đôi cánh để bay vào thế giới
tình yêu và tâm hồn người khác một cách nhẹ nhàng êm ái
ngọt ngào.
Lòng thương xót là chìa khóa để cứu người và cứu mình
khỏi đau khổ của kiếp người.
Lòng thương xót làm tăng sinh lực, và thấy cuộc đời đáng
yêu, dễ thương, chứ không phải đời là bể khổ như người ta
tưởng.
Lòng thương xót, đường của tình yêu, đường về cõi sống,
đường của chân lý để nhận ra mình là ai và là gì.
Hãy nhớ: sống trong, sống cùng, sông giữa thế gian,
nhưng không thuộc về thế gian. Vì thế gian níu kéo ta vào u
mê tăm tối, còn lòng thương xót nâng ta lên tới trời cao trong
lòng xót thương và tình yêu của Thiên Chúa.
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Chiều Thu

Là bà con trong dòng
họ, chung sống trong một
khuôn viên, nên lâu nay Bà
con vẫn duy trì sống bên
nhau êm ả. Tuy cũng có
những lúc sóng gió, xích
mích, những lúc vui buồn,
nhưng rồi cũng chín bỏ làm
mười, bà con dòng họ lại
vui vẻ chia sớt cho nhau
những biến cố vui buồn
trong cuộc sống. Trải qua
những năm tháng bên
nhau người nào khó tính,
người nào dễ tính, cách
sống của từng nhà, từng
người ra sao ? cũng được
mọi người nhìn nhận và
nhắc nhau cư xử cho vui
vẻ. Cuộc sống cứ trôi qua,
những tưởng sau những
xích mích chín bỏ làm
mười cho êm ả cũng trôi đi.
Nhưng không, khi có
chuyện gì to tiếng cãi vã thì
mọi chuyện trong quá khứ
vẫn được nhắc đến như
một vết thương lòng chưa
thể lành.

Anh Minh vừa làm lại
cái mương nước, bị lấn
sang phía hàng rào của bà
cô một tí, lâu nay bà đã
hậm hực, hôm nay vừa
mới đi làm về, bước xuống
xe anh đã được bà nghiêm
nghị nhắc nhở, vì nóng tính
anh đã to tiếng phân trần.
Như giọt nước tràn ly, bà
tức tối lôi bao nhiêu thứ
xích mích từ khi ba anh
còn sống, còn thuở hàn vi,
từ hồi anh còn nhỏ, cả nhà
phải nhờ vả bà, rồi những
bất đồng mới đây phân
trần, kèm theo là những lời
mắng nhiếc “đồ mất dạy,
đồ vô ơn, thị có tiền của,
mới giàu có lên, không coi
ai ra gì…” Anh Minh cũng
không vừa, lôi ra bao nhiêu
chuyện không đẹp trong cư
xử của cô chú, những tính
toán hơn thua, rồi cũng nói
trả bằng những câu cay
đắng “ sống không để cho
con cháu tôn trọng, sống
ích kỷ…” có ai đến can, hai
bên cũng giành lấy phân
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bua, kể lể thêm, để chứng
minh mình là người bị hại.
Ngày hôm sau câu chuyện
cũng chưa lắng xuống, gặp
ai bà cũng kể lại và còn nói
thêm những câu dạy đời
thâm thúy, anh Minh thì
cũng ra vẻ hả dạ vì đã nói
hết những xấu xa của bà
cô và còn tỏ ra oan ức vì bị
bà chửi. Đứng đó cũng có
ông chú, suốt lúc giằng co,
ông chẳng nói câu nào để
chứng tỏ cho mọi người
thấy ông là người am hiểu
lẽ đời, hôm sau gặp tôi ông
chẳng phân trần ai đúng, ai
sai, ông nói với tôi: “Cám
ơn Chúa, lúc đó tôi cũng
tức, tính nói cho nó mấy
câu thật đau, nhớ đời,
nhưng tôi đã không nói ra”.
Tôi ngạc nhiên và thấy
ông thật là khiêm tốn.
Người ta hãnh diện vì có
tài ăn nói sắc sảo hơn
người, lý lẽ thâm thúy
thuyết phục, thể hiện kiến
thức sâu xa… nhưng con
tim chật hẹp. Những lời lẽ
sắc sảo lúc dạy con, răn
vợ, răn chồng, dạy đời,
nghe đạo đức, thâm thúy
mà có khi đến tím ruột
người nghe, thơ văn sắc

xảo mà có thép như dao
ghim vào tim người khác,
chẳng phải là vì lời nói
cũng có chất độc, có lưỡi
dao sao? Nếu không, làm
sao người nghe lại cảm
thấy xót ruột, đau tim khi
chỉ nghe lời nói thôi?
Những tưởng “lời nói, gió
bay” nhưng sao lại “sống
để dạ, chết mang theo”? Vì
nó là vết thương lòng, hành
động ác thì khó, chứ lời nói
ác thì dễ, nhưng hậu quả
lại giống nhau.
Câu nói mộc mạc và vô
tình của ông dượng làm tôi
trăn trở và suy nghĩ hơn về
tác dụng của lời nói trong
cuộc sống. Khi tôi nói với ai
bằng ý nghĩ hơn người,
kiêu ngạo hay ác ý, là lúc
người nghe nhận được
chất độc, lưỡi dao của lòng
nghen ghét, đố kỵ, ích kỷ
của tôi. Đó là lời nói hiểm
hóc, lời đay nghiến, lời xét
đoán, lời dèm pha, lời
chứng gian, lời lường gạt,
lời phỉnh nịnh, lời nhân
nghĩa giả dối trong lòng tôi.
Cho dù lời nói đó có hoa
mỹ và được ngụy trang
bằng những từ ngữ gì đi
nữa thì vẫn phản tác dụng
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và một ngày nào đó người
nghe sẽ nhận ra và cảm
thấy nghê sợ tôi… Khi tôi
nói lời khích lệ, nhìn nhận
những điều tốt họ đã làm,
sẽ có động lực giúp họ làm
nhiều điều tốt hơn. Tôi cảm
nghiệm rằng, mình chỉ dám
nói với ai lời sửa dạy, nếu
tôi thật lòng yêu thương họ
như mình, bằng không thì
nên khiêm tốn im lặng, để
không gây thêm thương
tích trong lòng người khác.
Dòng họ tôi sống với
nhau rất êm ả, gia đình tôi
sống với nhau rất hòa bình
nhưng lạnh lẽo vì thiếu
vắng những lời nói rộng
lượng, lời nói tình yêu từ
trong lòng người này đến
con tim người khác. Lời nói
từ con tim yêu thương đâu
cần lý lẽ, đâu cần tư duy
sâu sắc, nhưng khốn thay
lòng người chỉ toàn những
tính toán ích kỷ, ước muốn
điều xấu cho người khác,
thì làm sao có thể có lời nói
mang yêu thương? Muốn
yêu thương đời, yêu
thương người đích thực tôi
phải đến với nguồn tình
yêu là chính trái tim Chúa,
để được Chúa biến đổi

thanh luyện con tim biết
yêu người khác.
Mầu nhiệm cứu độ đã
được gắn kết với cuộc đời
Mẹ, xin mẹ dạy con biết
“yêu người” như xưa mẹ
đã đến thăm Bà Isave, xin
mẹ dạy con biết “chịu mọi
sự sỉ nhục bằng lòng” vì
trong lòng con, cũng vốn
có những chất độc và lưỡi
dao. Qua chuỗi môi khôi,
Mẹ muốn cứu tất cả chúng
con ra khỏi gian tà ngay
chính trong lòng mình, Mẹ
muốn chữa lành những
chất độc, những vết
thương lòng mà con cứ cố
giữ mãi. Xin mẹ dẫn dắt
chúng con đến suy gẫm
trái tim Chúa bằng kinh
Kính mừng hàng ngày, để
trái tim con được mở rộng
yêu thương. Xin dâng Mẹ
những Kinh Kính Mừng
mầu nhiệm, nhờ ân phúc
và quyền phép của Mẹ gởi
những bông hồng yêu
thương mầu nhiệm đến trái
tim những người con yêu
thương, những người đang
sống quanh con và cả
những người con đã thành
kiến, ác ý với họ.
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NHÀ DỎM NHÀ THẬT
Bảo Lộc

Khoảng 7000 ngôi trường bị phá hủy trong trận động đất
7,9 độ richter tại Tứ Xuyên
vào buổi chiều hôm 12/5 vừa
qua khi các học sinh đang
trong giờ học hoặc ngủ trưa.
Hàng ngàn học sinh đã thiệt
mạng khi các ngôi trườ ng đổ
sập xuống. Hơn 900 em học
sinh bị chôn sống khi ngôi
trường trung học 4 tầng tại thị trấn Juyuan sụp đổ trong cơn
địa chấn.
Tại Juyuan, chỉ vài ngôi nhà còn nguyên vẹn nhưng không
có công trình nào sụp tan tành như ngôi trường trung học nói
trên, dù nó được xây dựng cách đây chỉ 14 năm. "Vật liệu
xấu quá", một người dân địa phương nói. "Tỷ lệ ximăng và
nước không chuẩn. Lõi thép thì ít. Cát thì không sạch".
Đối với các phụ huynh, lý do hàng ngàn trẻ em bị thiệt
mạng thật đơn giản: Lòng tham. Trong buổi lễ tưởng niệm
các học sinh xấu số, nhiều phụ huynh đã cầm biểu ngữ: "Bọn
trẻ không chết vì thiên tai, nhưng vì các ngôi trường kém chất
lượng." Các phụ huynh đã trút giận lên đầu các quan chức
địa phương và đòi chính phủ phải điều tra nguyên nhân sụp
đổ của các trường học.
Báo chí Trung Quốc ngụ ý rằng các nhà thầu xây dựng
trên khắp đất nước có thể đã tìm cách tăng lợi nhuận bằng
việc sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc cắt giảm nhân
công rồi hối lộ để giới chức làm ngơ.
Mấy năm nay ở nước ta cũng nghe nói nhiều đến những
công trình xây dựng chưa làm xong đã lún đã xập. Điển hình
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như vụ cầu Cần Thơ năm ngoái. Phải chăng nền móng không
vững vì làm ăn gian dối, hay vì thiếu kinh nghiệm?
Nếu một trận động đất tương tự xảy ra ở vùng thượng du
Bắc Việt, điều gì sẽ xẩy ra cho hàng ngàn ngôi nhà xây cất
trái phép và thiếu tiêu chuẩn ở Hà Nội ? Câu trả lời chắc ai
cũng biết.
***********************
Bạn thân mến,
Năm xưa Chúa Giêsu đã khen người khôn ngoan xây nhà
trên đá. Ngài cảnh báo người khờ dại xây nhà trên cát, dễ bị
nước lũ cuốn đi khi có bão tới. Ngày xưa ở Palestin người ta
dựng nhà ở các thung lũng vào mùa khô khi mặt đất khô
cứng lại trông có vẻ chắc chắn. Nhưng vì địa thế ở Palestin có
nhiều đồi trọc, khi mưa lớn nước chảy thành thác mạnh. Nếu
căn nhà không được gia cố chắc chắn, neo chặt vào đá, đến
mùa giông bão nó sẽ bị gió và nước lùa đi mất.
Nhưng nếu Chúa Giêsu nhìn thấy cách xây nhà của các
nhà thầu chạy theo lợi nhuận ngày nay, chắc Ngài cũng chào
thua… Vì dù nhà có được xây trên đá đi nữa, nhưng với vật
liệu dỏm thì cũng chẳng tồn tại được với thiên tai, động đất,
bão lụt. Căn nhà trông bề ngoài hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng
chỉ cần vài năm là xuống cấp ngay. Xây dựng với vật liệu
dỏm, thì trước sau căn nhà cũng sẽ bị tàn phá khi gặp những
cơn bão lớn như bão số 6, số 9 đổ bộ vào Việt Nam hồi năm
2007 vừa qua.
Con người trong xã hội đảo điên ngày nay cần phải "sống
đạo" hơn là "giữ đạo". Trong một xã hội ngày càng đối diện
với những thay đổi chóng mặt, những giá trị tinh thần và đạo
đức bị gạt bỏ trong một lối sống lo hưởng thụ, thì việc thực
hành Lời Chúa càng cần thiết hơn bao giờ hết. Làm sao người
Kitô có thể làm ánh sáng, làm muối men cho thế gian, khi
chính mình không đào sâu, cắm rễ vào việc học hỏi Lời Chúa
và sống Tin Mừng ?
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Chúa Giêsu nói rõ chỉ có những ai thực thi thánh ý Chúa
chứ không phải chỉ nói trên môi miệng mới được thừa hưởng
Nước Trời. "Lạy Chúa, Lạy Chúa" thì ai chẳng nói được,
nhưng cách họ sống mới đáng kể. Nhà dỏm thì không thể
chống chọi được với thiên tai bão lụt. Đức tin trên môi miệng
thì không thể chống đỡ được với thử thách của cuộc đời.
Ngôi nhà xây trên nền tảng vững chắc với những vật liệu bền
bỉ, thì dù mưa to, gió lớn, bão táp vẫn không thể nào làm lay
chuyển được. Lời Chúa không chỉ nghe cho vui tai, không chỉ
nói để khoe khoang sự hiểu biết, nhưng Lời ấy phải được
thực thi trong đời sống của mình, ngay từ trong gia đình đến
nơi làm việc, phố phường, chợ búa. Nếu cha mẹ không làm
gương cho con cái sống thành thật, vị tha, công bằng, bác ái,
thì làm sao có thể đòi hỏi con cái mình trở nên người ngay
thẳng tốt lành? Ngoài công trường, làm sao tôi có thể đòi hỏi
người thầu khoán xây cất bằng vật liệu tốt khi tôi chèn ép giá
lương công nhân rẻ mạt? Làm sao tôi có thể tức giận nơi phố
chợ khi người bán hàng cân thiếu trong khi tôi lại chuyên lắc
léo trong chuyện làm ăn buôn bán. Làm sao tôi có thể đòi hỏi
một xã hội công bằng bác ái tốt đẹp ngay khi tôi không sống
công bằng vị tha?
Tôi không thể làm môn đệ của Chúa mà không sống và
thực thi lời Chúa. Tôi không thể rao giảng lời Chúa chỉ bằng
những lời lẽ viễn vông xa lạ. Tôi không thể nói về thập giá
mà lại không kê vai vác thập giá của mình mỗi ngày để theo
Đức Kitô. Tôi không thể theo Chúa, sống niềm tin mà lại
không dấn thân, không cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn
thiện như Cha trên trời.
***********************
Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi cũng như bạn, chúng ta cùng
"sống đạo" thay vì chỉ "giữ đạo" hoặc "giảng đạo". Lời nói văn
hoa hùng hồn không có sức thuyết phục bằng những hành
động cụ thể. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết ý thức việc
sống Lời Chúa, và quyết tâm thực hành Lời Ngài. Amen.
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Satan mở một hội nghị thế giới. Nó khai mạc bằng cách
ngỏ lời với đám ác thần. Nó bảo: “Chúng ta không thể ngăn
cản Kitô hữu đi nhà thờ. Chúng ta không thể ngăn cản họ đọc
Kinh Thánh và biết được chân lý. Chúng ta cũng không thể
ngăn cản họ tạo ra một mối tương quan thân mật với Đức
Kitô. Nếu họ liên lạc được với Giêsu, quyền lực của chúng ta
đối với họ sẽ tiêu tan. Vì vậy, hãy cứ để cho họ đi nhà thờ, để
cho họ giữ nếp sống của họ, nhưng hãy cướp lấy thì giờ của
họ, hầu họ không có được tương quan thân mật với Giêsu
Kitô. Đấy là điều tôi muốn các người làm, hỡi các ác thần.
Hãy làm cho họ xao lãng việc tiếp xúc với Đấng Cứu Độ họ
và giữ mối liên lạc ấy suốt cả ngày!” Đám ác thần kêu lên:
“Chúng tôi phải hành động thế nào để làm được như thế?”
Satan trả lời: “Hãy làm cho họ bận rộn với những điều không
thiết yếu trong cuộc đời và tạo ra thật nhiều chương trình để
cho đầu óc họ không rảnh rỗi. Hãy xúi giục họ tiêu xài, tiêu
xài, tiêu xài rồi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền.
Hãy thuyết phục các bà vợ đi làm nhiều giờ và các ông
chồng đi làm 6-7 ngày mỗi tuần, 10-12 giờ mỗi ngày, để họ
có thể thoải mái sống cái cuộc sống trống rỗng của họ. Hãy
ngăn cản họ dành thì giờ cho con cái. Khi vợ chồng con cái ly
tán thì chẳng bao lâu gia đình sẽ bị công việc làm áp lực!
Hãy kích thích tối đa tâm trí họ để họ không thể nghe ra
tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ kia.
“Hãy khuyến khích họ mở máy thu thanh hay máy ghi âm
khi họ lái xe đi làm. Hãy để cho truyền hình, đĩa hình, đĩa
nhạc và máy vi tính chạy suốt cả ngày trong nhà. Và làm sao
cho các cửa tiệm và nhà hàng liên tục trổi lên những bản
nhạc xa rời Kinh Thánh. Điều này sẽ làm cho đầu óc họ bận
rộn và cắt được mối liên lạc với Đức Kitô.
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“Hãy đặt trên bàn ăn sáng các tạp chí và nhật báo. Hãy
chất đầy đầu họ với tin tức 24 giờ một ngày. Hãy làm ngập
những giờ phút lái xe của họ với các bản quảng cáo. Hãy đổ
tràn vào hộp thư họ những bức thư tào lao, những giấy đặt
hàng, bản cá cược, và mọi loại thư khuyến mãi trình bày các
sản phẩm và các dịch vụ miễn phí, cùng với những niềm hy
vọng hão. Hãy đặt các người mẫu mảnh mai và xinh đẹp trên
bìa những tạp chí để cho các ông chồng tin rằng sắc đẹp
ngoại hình là điều quan trọng, và họ sẽ chán vợ mình. Ha!
Điều này sẽ làm cho các gia đình tan vỡ thật nhanh.
“Ngay cả trong các cuộc giải trí của họ, hãy biến chúng
thành quá đà. Hãy làm cho họ đi nghỉ về mà mệt nhừ, bất
an, và không sẵn sàng bắt đầu tuần làm việc. Đừng để họ
đến với thiên nhiên để nhìn ngắm các kỳ quan của Chúa. Hãy
đưa họ đến các công viên giải trí, các hoạt động thể thao, các
nơi hòa nhạc và chiếu phim. Hãy làm cho họ bận rộn, bận rộn
thật bận rộn! Và khi họ gặp nhau để chia sẻ tâm linh, hãy
chuyền vào những lời nói xấu và tiếng to tiếng nhỏ để họ ra
về với lương tâm bất ổn và tình cảm bất an.
“Tiến lên đi, hãy để cho họ dấn thân vào việc cứu vớt các
linh hồn. Nhưng hãy đổ vào cuộc đời họ thật nhiều thiện ý
đến độ họ không còn thì giờ tìm kiếm sức mạnh nơi Đức Kitô.
Chẳng bao lâu, họ sẽ hoạt động bằng sức lực của chính mình,
và rồi họ hy sinh sức khỏe và gia đình để phục vu mục đích
ấy. Biện pháp này hiệu quả đấy, hiệu quả lắm!”
Đấy chỉ là một cuộc hội nghị. Và các ác thần hăng say đi
về với nhiệm vụ và làm cho Kitô hữu khắp nơi bận rộn, bận
rộn thật bận rộn, và họ phải chạy từ nơi này đến nơi khác.
Tôi đoán là bạn sẽ đặt câu hỏi: liệu ma quỉ có thành công
trong chương trình ấy không? Bạn hãy tự xét lấy!
Maranatha dịch
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*******************************************
Lạy Chúa Giêsu,
con thường thấy mình không có thì giờ,
nhưng đồng thời cũng thấy mình
lãng phí bao thời gian quý báu.
Nhiều khi con tự hỏi
mình thực sự làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày.
Xin cho con biết quý trọng từng giây phút
đang trôi qua mà con không sao giữ lại được.
Chúa đã trao cho con nén bạc thời gian,
để con sinh lợi tối đa theo ý Chúa.
Xin cho con luôn làm việc như Chúa :
hăng say, tận tụy và vui tươi,
vâng phục, có phương pháp và đầy sáng tạo.
Vì quá khứ thì đã qua,
và tương lai thì chưa đến,
nên xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại.
Xin cho con thấy Chúa
lúc này đang ở đây bên con,
và đang mời gọi con đáp lại tiếng của Ngài
bằng những hành động cụ thể.
Con xin hiến dâng Chúa giây phút này
như một hy lễ,
với tất cả những bất ngờ, đớn đau, thách đố.
Ước gì con dám sống hết mình giây phút hiện tại
để hiện tại đưa con vào vĩnh cửu của Chúa. Amen!
Rabbouni
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TIN TỨC SINH HOẠT
---  --Trong tinh thần yêu mến Mẹ Maria. Ban Chấp Hành CBMCG
– GP Tổ chức hành hương kính viếng Mẹ tại Bãi Dâu vào ngày
12, 13/5/2010. Các Bà Mẹ Các Giáo Hạt trong Giáo Phận đã
tham dự rất đông.
Tạ ơn Chúa, các giờ Kinh Lễ, Chặng Đàng Thánh Giá, suy
niệm 20 mầu nhiệm Mân Côi và Chầu Thánh Thể suốt đêm đã
đem lại bình an và tình yêu của Chúa cho gia đình mỗi bà mẹ.
Nguyện xin Mẹ Maria nhân lành cầu bầu cùng Chúa chúc
phúc cho đoàn con cái Mẹ.
Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Gia Định
Vào ngày 15/4/2010 Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Gia Định
đã tự nguyện đóng góp được 27 triệu đồng, 100kg mì sợi, 100
ổ bánh mì sấy khô, 40 áo dài, 10 bao quần áo cũ giúp các Sơ,
giáo dân nghèo tại GX Ba Đông, Tỉnh Trà Vinh, xây các cầu nhỏ
bác trên các con đê.

Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Thủ Đức
Ngày 17/04/2010 HCBMCG Hạt Thủ Đức đã đến dự lễ hành
hương và hưởng ơn toàn xá tại GX Thủ Đức. Tổng số CBM
tham dự khoảng 500 người.
Để thể hiện tinh thần bác ái và yêu thương, ngày
23/04/2010 được sự khích lệ của Cha André Linh Hướng HCBM
Giáo Hạt Thủ Đức đã lên đường ra Giáo Hạt Cam Ranh để thăm
Mái Ấm Nhân Ái do các soeurs dòng MTG Nha Trang phụ trách.
Trong chuyến công tác bác ái này đặc biệt có BCH của gia đình
Thánh Gia (GX Châu Bình) cùng tham dự. Để chia sẻ sự mất
mát tình thương và tật nguyền của các em mái ấm, đoàn đã
biếu cho Mái Ấm Nhân Ái như sau :
Tiền mặt :
21.000.000đ
Quần áo cũ mới :
20 bao
Mì gói +Bún khô :
60 thùng
Đường :
5kg
BCH Gia Đình Thánh Gia :
Tiền mặt :
5.000.000đ
Bánh kẹo, sữa :
2.000.000đ
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DANH SÁCH TÂN BCH HỘI CBMCG
HẠT TÂN ĐỊNH
Nhiệm kỳ 2010 – 2013

-----oOo----1. Hội Trưởng: Anê Cao Thị Thê. Sinh năm: 1944.
ĐC: 270/10 Phan Đình Phùng, P.1, Q. PN. ĐT: 38.421.085.
2. Hội Phó: Catarina Lê Thị Thu Vân. Sinh năm: 1958.
ĐC: 79/106 Trần Văn Đang, P.9, Q.3. ĐT: 38.465.119.
3. Thư Ký: Têrêsa Phạm Thị Liên Hương. Sinh năm: 1946.
ĐC: 429/2 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3. ĐT: 35.261.612.
4. Thủ Quỹ kiêm Ủy Viên Ơn Gọi: Anna Nguyễn Thị Dung.
SN: 1947. ĐC: 344/3 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3. ĐT: 0937.226.443.
5. Ủy Viên Phụng Vụ: Anê Thái Thị Thật. Sinh năm: 1955.
ĐC: 248/1A Pasteur, P.8, Q.3. ĐT: 38.207.018.
6. Ủy Viên Xã Hội kiêm Truyền Giáo: Maria Nguyễn Kim Hoàng.
SN: 1956. ĐC: 62/73A Lý Chính Thắng, P.8, Q.3. ĐT: 38.468.872.
7. Ủy Viên Báo Chí: Maria Hoàng Thị Nan (Lan). SN: 1961.
ĐC: 453KA/55A Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3. ĐT: 39.311.616.
8. Ủy Viên Đời Sống: Anna Nguyễn Thị Quí. SN: 1950.
ĐC: 47/102 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3. ĐT: 38.201.304.

DANH SÁCH TÂN BCH HỘI CBMCG
GIÁO XỨ PHÚ HIỀN – HẠT GIA ĐỊNH
Nhiệm kỳ 2010 – 2013

-----oOo----1.
2.
3.
4.
5.

Hội Trưởng: Anê Hà Ngọc Bích. SN: 1947. ĐT: 38.414.296.
Hội Phó: Maria Đào T. Hường Cư. SN: 1956. ĐT: 35.103.759.
Thư Ký: Anna Nguyễn T. Nghĩa. SN: 1964. ĐT: 38.417.473.
Thủ Quỹ: Anna Mai T. Kim Liên. SN: 1961. ĐT: 38.431.128.
Ủy Viên Phụng Vụ, Ơn Gọi: Cecilia Hoàng T. Minh Tâm.
SN: 1962. ĐT: 38.418.004.
6. Ủy Viên Bác Ái Xã Hội, Tuyên Huấn: Matta Phạm Thị Hường.
SN: 1960. ĐT: 38.030.228.
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PHÂN ƯU
Được tin Bà Cố Anna Ngô Thị Ngay là Thân Mẫu của :
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám Đốc Học Viện
Trung tâm Mục Vụ SG.
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm, Chánh Xứ Giáo Xứ Mẫu
Tâm Hạt Chí Hòa.
Đã được Chúa dẫn đưa về nhà Cha ngày Chúa Nhật
11/04/2010. Hội CBMCG – GP xin chân thành chia sẻ Niềm Tin
và Hi Vọng cùng hai Cha.
Nguyện xin Chúa Phục Sinh dẫn đưa Bà Cố về hưởng vinh
quang với Ngài.
Được tin Cụ Cố Tôma Hà Văn Dựng là thân phụ của chị
Hà Thị Chi Tổng Thư Ký Hội CBMCG – GP đã được Chúa cất
tiếng gọi về ngày 19/04/2010.
Ban Chấp hành Hội CBMCG – GP xin hiệp dâng lời cầu
nguyện và xin phân ưu cùng tang quyến và gia đình Chị
Đức – Chi.

TRI ÂN
Hội CBMCG GP xin Tri Ân các ông bà đã đóng góp Bằng Ân Nhân:
Giáo xứ Xóm Chiếu – Hạt Xóm Chiếu
1. Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hinh. Số tiền là 1.000.000đ.
2. Linh hồn Maria Phạm Thị Huệ. Số tiền là 500.000đ.
3. Linh hồn Giuse Phạm Văn Tỉnh. Số tiền là 500.000đ.
Giáo xứ Long Thành Mỹ – Hạt Thủ Thiêm
1. Linh hồn Vincentê Âu Văn Dựng. Số tiền là 500.000đ.
2. Linh hồn Anna Âu Thị Tấn. Số tiền là 500.000đ.
3. Linh hồn Maria Âu Thị Tiến. Số tiền là 500.000đ.
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Trang Nội Trợ

MẸO VẶT BẾP NÚC
Cách cán bột không bị dính
Lúc nhào bột, cán bột để làm bánh, bột
hay bị dính vào bàn rất khó chịu. Khi ấy ngoài
cách rắc một lớp bột áo trên bàn, bạn có thể
làm theo cách sau: để bột vào trong một cái
tô, đậy một lớp nylon kín rồi cho vào tủ lạnh
khoảng 1 giờ. Lúc cán bột làm bánh bột sẽ
không bị dính nữa.


Cách xào thịt bò
Khi xào thịt bò muốn cho thịt mềm, sau khi ướp thịt xong,
bạn hãy cho 2-3 muỗng cà phê dầu ăn vào trộn đều ướp cùng,
để khoảng 20-30 phút. Lúc xào thịt hãy để lửa to đảo nhanh
tay. Xào xong cho thịt ra khỏi chảo ngay. Món thịt bò xào sẽ rất
mềm, vị đậm đà mà lại không dai.


Luộc trứng không bị nứt
Khi luộc trứng gà, trứng vịt thường hay bị nứt vỏ làm cho
nước vào trong trứng gây ra mùi tanh và không đẹp. Muốn
chúng không bị nứt khi luộc bạn chỉ cần cho vào nồi luộc chút
muối hoặc lấy chanh xát xung quanh vỏ trứng. Trứng sẽ chín
ngon và không bị nứt nữa.


Rửa sạch bình thủy tinh
Những bình thủy tinh có miệng bé muốn rửa sạch bên trong
rất khó. Xin mách bạn một cách để làm cho bình thủy tinh sáng
bóng như mới. Bạn hãy cho vào bình một nắm gạo, đổ một ít
nước sôi vào đậy nắp kín đóng lại và lắc mạnh. Sau vài lần,
bình thủy tinh của bạn sẽ sạch bóng dễ dàng.


Dầu ăn trong nồi bốc lửa
Khi bạn xào nấu với ngọn lửa to có lúc dầu ăn trong nồi bị bốc
lửa. Chỉ cần đậy vung lại hoặc đắp khăn ướt lên, lửa sẽ lập tức bị
dập tắt. Trong trường hợp đó, không nên cho nước vào dầu ăn
nhẹ hơn nước sẽ làm lửa bùng to hơn và dầu bắn ra bốn phía.
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MỤC LỤC
ĐỀ TÀI

TRANG

Lời Chủ Chăn

ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm 01

Trái tim

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

03

Trẻ nói bậy

Sưu tầm

06

Sống Lời Chúa

Mai Xuân

10

Trái tim người cha

Joshkimt

24

Vật quí anh trao

Hiền Tâm

27

Trang Giải Đáp Thắc Mắc

Lm. FX. Ngô Tôn Huấn

28

Thơ : Jordan muôn đời…

Nguyễn Lê Đan Thục Hiền

30

Đạo đem lại gì cho...

Con Chiên Nhỏ

31

Chúa Trong Đời Thường

Mai Xuân

33

Ích kỷ

Thanh Thanh

36

Vết thương lâu lành

Chiều Thu

39

Nhà dỏm nhà thật

Bảo Lộc

42

Bạn có bận rộn lắm không ? Rabbouni

45

Tin Tức Sinh Hoạt

48

Ban Biên Tập

Trang Nội Trợ
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