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HIÊN CHÊ MỤC VỤ VÊ GIAO HÔI TRONG THÊ GIƠI NGAY NAY - GAUDIUM ET SPES

LTS. Mặc dù trong 15 năm qua, Đặc San GSVN đã phổ biến nhiều lần các văn kiện của
Công Đồng Vatican II, nhưng chúng con vẫn thấy đây là những tư liệu vô giá, sẽ giúp nuôi
dưỡng đời sống Đức Tin cho mọi Kitô Hữu, cũng như sẽ rất hữu ích cho những ai muốn tìm
hiểu về Giáo Hội Công Giáo, vì thế chúng con sẽ tiếp tục giới thiệu về 16 văn kiện quan trọng
của Công Đồng Chung Vatican II, đây là bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý & Đức Tin, HĐGM Việt
Nam.
Kính mong được mọi người cùng quan tâm.
Xin chân thành cảm ơn.
Đặc San GSVN
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HIÊN CHÊ MUC VU1
VÊ GIAO HÔI TRONG THÊ GIƠI NGAY NAY
GAUDIUM ET SPES
Ngay 7 thang 12 năm 1965

LƠI MƠ ĐÂU
1. Sư liên kêt mât thiêt cua Giao Hôi vơi toan thê gia đinh nhân loai
Vui mưng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và
của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mưng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ
Chúa Kitô, và không có gì thưc sư là của con người mà họ lại không cảm nhân trong đáy long
họ. Thât vây, đây là cộng đồng gồm những con người được qui tụ trong Chúa Kitô, được Chúa
Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhân Tin Mưng cứu rỗi
được trao ban cho mọi người. Vì thế, cộng đồng nầy thưc sư cảm nghiệm được mối dây liên
kết mât thiết với con người và lịch sư nhân loại.
2. Nhưng ngươi ma Công Đông muôn ngo lơi
Vây, sau khi đã tìm hiểu sâu xa hơn về mầu nhiệm Giáo Hội, Công Đồng Vatican II không chi
ngo lời với những người con của Giáo Hội và tất cả những ai kêu cầu danh Chúa Kitô, nhưng
con với toàn thể nhân loại để trình bày cho mọi người biết quan điểm của mình về sư hiện diện
và hành động của Giáo Hội trong thế giới hôm nay.
Công đồng muốn nói đến thế giới của con người, tức là toàn thể gia đình nhân loại với tất cả
những thưc tại trong đó con người đang sinh sống. Thế giới ấy chính là nơi lịch sư nhân loại
đang diễn biến, một thế giới mang đầy dấu ấn của nỗ lưc hành động, của cả những thất bại và
thành công của con người; một thế giới mà người Kitô hữu tin là đã được tình yêu của Đấng
Tạo Hóa tác thành và gìn giữ, nhưng đã rơi vào ách nô lệ tội lỗi. Tuy nhiên, nhờ Chúa Kitô,
Đấng đã chịu đóng đinh và sống lại để đâp tan uy quyền Thần Dữ, thế giới ấy đã được giải
thoát và nhờ đó được biến đổi theo đúng ý định của Thiên Chúa để đạt tới sư thành toàn viên
mãn.
3. Viêc phuc vu con ngươi
Ngày nay, tuy rất hãnh diện với những khám phá và năng lưc của mình, nhân loại vẫn
thường phải trăn trơ với những câu hoi về hướng chuyển biến hiện nay của thế giới, về chỗ
đứng và vai tro của con người trong vũ trụ, về ý nghĩa của những nỗ lưc cá nhân cũng như tâp
thể, và sau hết, về cùng đích của con người và muôn vât. Vì thế, với vai tro minh chứng và trình
bày đức tin của toàn thể đoàn dân Thiên Chúa đã được Chúa Kitô qui tụ, Công Đồng nhân thấy
răng, để bày to tình liên đới, sư tôn trọng và long quí mến đối với gia đình nhân loại mà đoàn
dân Chúa là một thành phần, cách tốt nhất chính là thưc hiện cuộc đối thoại với thế giới về
những vấn đề đa dạng ấy, phải lấy ánh sáng Tin Mưng để chiếu soi, và phải đem đến cho nhân
loại những năng lưc cứu rỗi mà chính Giáo Hội, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đã nhân
được tư nơi Đấng Sáng Lâp. Thât vây, việc phải làm là cứu rỗi bản thân con người và xây
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Hiên chê Muc Vu vê “Giao Hôi trong thê giơi ngay nay” tuy co hai phân ro rêt nhưng lam thanh môt khôi duy nhât.

Hiên Chê đươc goi la “Muc Vu” vi se dưa trên nhưng nguyên tăc giao ly đê trinh bay thai đô cua Giao Hôi vơi thê giơi va con ngươi ngay nay. Do đo, phân
I vân co chu đich muc vu, con phân II chưa đưng nhiêu điêm giao ly.
Trong phân I, Giao Hôi trinh bay giao ly vê con ngươi, vê thê giơi con ngươi đang sông va vê thai đô cua Giao Hôi đôi vơi con ngươi va thê giơi. Trong
phân II, Giao Hôi khao sat tương tân hơn nhưng khia canh khac nhau trong cuôc sông hiên nay va trong xa hôi nhân loai, nhât la nhưng thăc măc, nhưng vân
đê xet ra co ve khân thiêt hơn trong thơi đai chung ta. Do đo, trong phân II, dưa trên nhưng nguyên tăc giao ly, nôi dung không nhưng bao ham nhưng yêu tô
vinh cưu ma con ca nhưng yêu tô thơi gian nưa.
Vi thê, phai giai thich Hiên chê theo nhưng nguyên tăc tông quat cua khoa chu giai thân hoc va đăc biêt trong phân II, phai lưu y tơi nhưng hoan canh tư
ban chât găn liên vơi nhưng vân đê đươc nêu lên, nhưng đang co nhưng biên chuyên.
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dưng xã hội loài người. Do đó, tiêu điểm chính của tất cả những gì Công Đồng trình bày sẽ là
con người - dĩ nhiên là con người duy nhất và toàn diện với thể xác và linh hồn, tình cảm và
lương tri, trí khôn và ý chí.
Vì thế, khi công bố ơn gọi cao cả của con người và khăng định là hạt giống thần linh đã
được gieo vào trong con người, Thánh Công Đồng muốn dành cho nhân loại sư cộng tác chân
thành của Giáo Hội nhăm thiết lâp tình huynh đệ đại đồng phù hợp với ơn gọi ấy. Không do một
tham vọng trần thế nào thúc đây, Giáo Hội chi nhăm một mục tiêu duy nhất, dưới sư hướng
dẫn của Chúa Thánh Thần, là tiếp tục công trình của chính Chúa Kitô, Đấng đã đến thế gian để
làm chứng cho chân lý, để cứu rỗi chứ không để luân phạt, để phục vụ chứ không để được
phục vụ2.
NHẬP ĐÊ
TINH CANH CUA CON NGƯƠI
TRONG THÊ GIƠI NGAY NAY
4. Hy vong va lo âu
Để chu toàn phân vụ ấy, Giáo Hội phải luôn tìm hiểu tường tân những dấu chi của thời đại
và giải thích những dấu chi ấy dưới ánh sáng Tin Mưng; như vây Giáo Hội mới có thể đưa ra
câu giải đáp thích hợp với tưng thế hệ cho những thăc măc muôn thuơ của con người về ý
nghĩa cuộc sống hiện tại và mai sau, cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy. Do
đó, cần phải nhân biết và thấu hiểu thế giới chúng ta đang sống, cũng như những mong chờ,
những khát vọng và cả tính chất thường là bi thảm của nó. Có thể phác họa một vài nét chính
yếu của thế giới ngày nay như sau:
Nhân loại hiện nay đang sống trong một giai đoạn mới trên dong lịch sư, trong đó những đổi
thay sâu xa và mau chóng đang dần dần lan rộng khăp toàn thế giới. Những thay đổi được tạo
thành do sư thông minh và hoạt động sáng tạo của con người đang trơ lại ảnh hương trên
chính con người, trên những phán đoán và ước vọng cá nhân hay tâp thể nhân loại, trên cách
suy tư và hành động đối với vạn vât cũng như đối với con người. Ơ đâ chúng ta có thể nói đến
một sư thay hình đổi dạng thât sư về mặt xã hội cũng như văn hóa, đang tràn vào trong cả đời
sống tôn giáo.
Cũng như trong bất cứ cơn khủng hoảng tăng trương nào, sư thay đổi này kéo theo những
khó khăn không nho. Chăng hạn như khi triển khai rộng rãi năng lưc của mình, không phải lúc
nào con người cũng có thể làm chủ được sức mạnh đó. Khi tìm cách đi sâu hơn vào thâm tâm
mình, con người nhiều khi lại cảm thấy hoang mang hơn về chính mình. Khi do dẫm tìm hiểu
sâu rộng hơn những luât lệ của đời sống xã hội, con người lại do dư không dám định đoạt
hướng đi cho mình.
Chưa bao giờ nhân loại lại dồi dào của cải, khả năng và quyền lưc kinh tế như hiện nay; thế
nhưng cho đến nay, một phần rất lớn nhân loại trên thế giới đang khốn cưc vì đói ăn và nghèo
khổ, và không biết bao nhiêu người con trong tình trạng thất học. Chưa bao giờ con người ý
thức mãnh liệt về tư do như ngày nay, nhưng trong khi đó, lại thấy xuất hiện những hình thức
nô lệ mới về mặt xã hội cũng như tâm lý. Trong khi cảm nhân ro rệt tính cách duy nhất của
mình, đồng thời vẫn nhân ra sư lệ thuộc lẫn nhau trong mối liên đới cần thiết, thì thế giới lại bị
xâu xé dữ dội bơi những thế lưc đối chọi nhau; thât vây, những bất đồng gay găt về chính trị,
xã hội, kinh tế, chủng tộc và ý thức hệ vẫn con kéo dài mãi tới ngày nay và vẫn con đó nguy cơ
của một cuộc chiến có thể hủy diệt tất cả. Việc trao đổi các luồng tư tương vẫn phát triển,
nhưng ngôn tư dùng để diễn đạt những khái niệm có tầm mức quan trọng lại mang ý nghĩa
khác nhau tùy tưng ý thức hệ riêng biệt. Sau hết, người ta nỗ lưc đi tìm một cơ chế trần thế
hoàn hảo hơn, nhưng lại không nghĩ đến sư phát triển tinh thần tương xứng.
Do những hoàn cảnh phức tạp như thế chi phối, rất nhiều người đương thời khó có thể nhân
chân được những giá trị trường cưu, đồng thời cũng không biết phải hoà hợp sao cho thích
đáng những giá trị ấy với những điều mới được khám phá; do đó, họ cảm thấy ưu tư, luôn bị
giăng co giữa hy vọng và lo âu, băn khoăn về những biến chuyển hiện nay của thế giới. Biến
chuyển này đang thúc đây, hay đúng hơn, đoi buộc con người tìm câu giải đáp.
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x. Ga 3,17; 18,37; Mt 20,28; Mc 10,45.
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5. Nhưng biên chuyên sâu rông
Tình trạng dao động tâm hồn hiện nay và sư thay đổi những điều kiện sinh sống găn liền với
cuộc biến chuyển rộng lớn hơn, có khuynh hướng dành ưu thế cho các ngành toán học, khoa
học tư nhiên và khoa học nhân văn trong phạm vi trí dục, con ngành ky thuât vốn là con đẻ của
khoa học thì ngày càng được trọng dụng trong lãnh vưc hoạt động. Tinh thần khoa học này đang
tạo ra một nền văn hóa và những lối suy tư khác với trước kia. Ngành ky thuât phát triển đến mức
đang làm thay đổi cả bộ mặt trái đất và đã tiến đến việc chinh phục không gian.
Trí năng con người như đang nới rộng phạm vi hoạt động cả trong lãnh vưc thời gian: trơ về
quá khứ nhờ khoa sư học, và đi đến tương lai với phương pháp dư liệu và kế hoạch tổ chức.
Những tiến bộ trong các khoa sinh vât học, tâm lý và xã hội học, không những giúp con người
hiểu biết chính mình hơn, mà con cung cấp những phương pháp ky thuât để trưc tiếp tác động
tới đời sống các cộng đồng xã hội. Đồng thời, nhân loại mỗi ngày mỗi lưu tâm hơn đến việc tìm
cách tiên liệu và kiểm soát vấn đề gia tăng dân số.
Ngay cả lịch sư cũng đang tiến bước quá nhanh đến nỗi tưng cá nhân riêng rẽ khó long theo
kịp. Cả cộng đồng nhân loại có cùng một vân mệnh chung, không con phân tán nơi nhiều dong
lịch sư khác nhau nữa. Như vây, tư một quan niệm tĩnh về vũ trụ, nhân loại đã bước sang một
quan niệm động và tiến hóa hơn, do đó phát sinh cách đặt vấn đề mới vô cùng phức tạp đoi
phải có những phân tích và tổng hợp mới.
6. Nhưng biên đôi trong pham vi xa hôi
Chính vì vây, các cộng đồng truyền thống tại các địa phương, như gia tộc, “thị tộc”, bộ lạc,
xóm làng, các dạng thức tâp thể khác và các liên hệ trong cộng đồng xã hội đều thay đổi mỗi
ngày mỗi sâu xa hơn.
Loại hình xã hội ky nghệ dần dần trơ nên phổ biến, đưa một số quốc gia đạt tới nền kinh tế
thịnh vượng và làm thay đổi tân gốc rễ những quan niệm và hoàn cảnh đã có tư lâu trong đời
sống xã hội. Cũng thế, nếp sống và sức cuốn hút của thành thị gia tăng mạnh mẽ, hoặc vì các
thành phố ngày càng mọc lên nhiều và dân số ngày càng thêm đông, hoặc vì cách sống thành
thị đang lan rộng tới cả thôn quê.
Những phương tiện truyền thông xã hội mới mẻ và mỗi ngày một thuân tiện hơn, giúp con
người theo doi được các biến cố cũng như phổ biến hết sức nhanh chóng và rộng rãi những
phương cách nhân thức và tư duy, do đó tạo ra nhiều phản ứng dây chuyền liên hệ tới nhau.
Một hiện tượng không kém quan trọng khác, đó là có biết bao người, bơi nhiều lý do khác
nhau, đã di cư và phải chấp nhân thay đổi cả cách sống.
Do vây, mối tương giao giữa con người với nhau không ngưng gia tăng thêm mãi, trong khi
đó việc “xã hội hóa” tiếp tục tạo nên những liên hệ mới, nhưng lại không phải lúc nào cũng hỗ
trợ đúng mức để giúp bản thân con người trương thành và mang lại tính cách cá nhân thưc sư
(nhân vị hóa) cho các mối liên hệ.
Thât vây, sư tiến hóa ấy thể hiện ro nét hơn tại những quốc gia đã đạt được những thành
quả phát triển kinh tế và ky thuât, đồng thời cũng thúc đây các quốc gia đang phát triển vươn
tới trong khát vọng mong cho đất nước mình cũng có được những tiện ích tư công cuộc ky
nghệ hóa và đô thị hóa. Các dân tộc ấy, kể cả những dân tộc dù đang bám chặt vào những
truyền thống cổ kính, vẫn cảm thấy bị thúc đây muốn thể hiện tư do một cách trương thành và
xứng hợp với nhân vị hơn.
7. Nhưng biên đôi vê tâm ly, luân ly va tôn giao
Sư thay đổi não trạng và cấu trúc xã hội thường dẫn đến việc đặt lại vấn đề đối với những
giá trị đã tưng được thưa nhân trước đó, nhất là nơi giới trẻ là những người thường thiếu kiên
nhẫn; thêm vào đó, chính sư lo âu đã làm họ nổi loạn, và bơi nhân ra vai tro quan trọng của
mình trong xã hội, nên họ càng mong muốn sớm được dư phần vào đời sống xã hội hơn. Do
đó, không hiếm những bâc cha me và nhà giáo dục đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong khi thi
hành bổn phân của mình.
Các định chế, luât pháp, những lối suy tư và cảm nghĩ của người xưa truyền lại, hình như
không phải lúc nào cũng phù hợp với những gì đang xảy ra hôm nay, do đó, có sư xáo trộn
trầm trọng trong phương thức và cả trong các qui tăc hành động.
Sau hết, những hoàn cảnh mới cũng ảnh hương tới đời sống tôn giáo. Một đàng, khả năng
phán đoán sâu săc hơn đã giúp thanh lọc khoi đời sống tôn giáo quan niệm ma thuât về thế
giới và những điều mê tín vẫn con đang lan tràn, điều ấy đoi hoi càng ngày càng phải sống găn
bó với đức tin nơi chính bản thân mỗi người cách sinh động hơn; nhờ đó nhiều người đã có
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được cảm nghiệm về Thiên Chúa cách sống động hơn. Đàng khác, số người tư bo thưc hành
đời sống tôn giáo ngày càng đông. Khác với thời xưa, việc chối bo hoặc thái độ dưng dưng đối
với Thiên Chúa hay tôn giáo không con là một hành vi bất thường và có tính cách cá nhân nữa,
vì ngày nay, nhiều người coi đó như một đoi hoi của tiến bộ khoa học hay của nền nhân bản
mới. Tại nhiều nơi, quan niệm này không những được trình bày trong các trường phái triết học,
mà con ảnh hương rất nhiều tới văn chương, nghệ thuât, lối giải thích của các khoa học nhân
văn và lịch sư, cũng như ảnh hương tới cả dân luât khiến cho nhiều người hoang mang.
8. Nhưng chênh lêch trong thê giơi ngay nay
Sư biến chuyển quá mau chóng thường đưa đến tình trạng mất trât tư, và hơn nữa, ý thức
càng ngày càng săc bén hơn về những phân rẽ trong thế giới, đó là những yếu tố làm phát sinh
hoặc gia tăng các mâu thuẫn và chênh lệch.
Nơi chính bản thân con người thường xuất hiện sư thiếu quân bình giữa óc thưc tiễn hiện
đại và lối suy tư thuyết lý vốn không con khả năng làm chủ và tổng hợp cách thích đáng toàn bộ
tri thức. Cùng lúc, tình trạng mất quân bình cũng xuất hiện giữa mối bân tâm muốn có được
những kết quả vât chất và những đoi hoi của lương tâm luân lý, và trong nhiều trường hợp,
giữa nếp sống tâp thể và những điều kiện cần thiết cho suy tư cá nhân, nhất là cho sư chiêm
niệm. Sau cùng là tình trạng mất quân bình giữa sư chuyên môn hóa các hoạt động nhân sinh
và quan điểm chung về vạn vât.
Trong gia đình, nhiều rạn nứt xuất hiện, hoặc dưới áp lưc nặng nề về nhân khâu, kinh tế, xã
hội, hoặc do những xung khăc giữa các thế hệ tiếp nối nhau, hoặc do những dạng thức mới
trong những liên hệ xã hội giữa hai giới nam nữ.
Ngoài ra, con có nhiều cách biệt lớn lao giữa các chủng tộc cũng như giữa những giai cấp
xã hội khác nhau, giữa những quốc gia cường thịnh và những quốc gia nghèo nàn yếu kém,
sau cùng, giữa những tổ chức quốc tế được thiết lâp trong khát vọng hoa bình của các dân tộc
và ý đồ bành trướng ý thức hệ riêng hoặc những tham vọng ích ky mang tính tâp thể xuất hiện
nơi các quốc gia hoặc các cộng đồng xã hội.
Tư đó, phát sinh ngờ vưc và thù nghịch nhau, xung đột và thống khổ mà chính con người
vưa là nguyên nhân vưa là nạn nhân.
9. Nhưng khat vong phô quat hơn cua nhân loai
Trong khi đó, con người càng thêm xác tín răng nhân loại không những có thể và phải mỗi
ngày mỗi củng cố thêm khả năng làm chủ vạn vât, mà con phải thiết lâp một trât tư chính trị, xã
hội và kinh tế để phục vụ con người ngày càng đăc lưc hơn, giúp mỗi cá nhân, mỗi tâp thể
khăng định và thăng tiến phâm giá riêng của mình.
Bơi đó, rất nhiều người đang gay găt đoi lại những của cải mà họ nhân thức rất ro là đã bị
cướp mất vì những đối xư bất công, hay vì không được phân phát đồng đều. Các nước đang
phát triển cũng như các quốc gia mới giành được độc lâp, đều mong muốn dư phần vào những
lợi ích của nền văn minh hiện đại, không chi trong lãnh vưc chính trị mà cả trong lãnh vưc kinh
tế, đồng thời cũng mong muốn được tư do thưc thi vai tro của mình trong thế giới, tuy nhiên,
giữa các quốc gia này và những quốc gia giàu mạnh và tiến bộ hơn, sư cách biệt cứ ngày càng
gia tăng, và thông thường lại kéo theo sư lệ thuộc cả trong lãnh vưc kinh tế. Những dân tộc cơ
cưc vì nạn đói khổ đang kêu gọi các quốc gia giàu có hơn. Nữ giới ơ những nơi chưa được
bình quyền với nam giới, đều đứng lên đoi hoi quyền được bình đăng trước pháp lý cũng như
trên thưc tế. Các công nhân và nông dân cũng muốn làm việc không chi để mưu sống nhưng
con để phát huy những năng lưc bản thân, hơn nữa, họ con muốn dư phần vào việc tổ chức
đời sống kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sư nhân loại, toàn
thể các dân tộc đã xác tín mình có thể và phải thưc sư phổ biến những thành quả của văn hóa
tới mọi dân tộc.
Đăng sau tất cả những đoi hoi đó, tàng ân một ước vọng sâu xa và rộng lớn hơn: mọi cá
nhân và tâp thể đều khao khát một cuộc sống đầy đủ và tư do xứng hợp với con người, trong
đó chính họ được sư dụng tất cả những gì mà thế giới ngày nay có thể cung ứng cách dồi dào.
Trong lúc ấy, các quốc gia vẫn luôn gia tăng nỗ lưc nhăm kiến tạo một dạng thức cộng đồng
hoàn vũ.
Trong hiện trạng đó, thế giới ngày nay to ra vưa mạnh lại vưa yếu, có khả năng thưc hiện
những điều tốt đep nhất và cả những điều xấu xa nhất, trong khi đó con đường trước mặt có
thể dẫn tới tư do hoặc nô lệ, tiến bộ hoặc thoái hóa, huynh đệ hoặc hân thù. Ngoài ra, con
người đã ý thức được chính họ phải định hướng cho đúng sức mạnh do chính mình tạo nên,
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những năng lưc có thể đè bep họ hoặc phục vụ cho họ. Do đó con người vẫn đang tư tra vấn
chính mình.
10. Nhưng vân nan sâu xa hơn cua nhân loai
Trong thưc tế, những chênh lệch đang dày vo thế giới ngày nay găn liền với một tình trạng
mất quân bình cơ bản hơn năm tân sâu đáy long con người. Thât vây, ngay chính trong con
người chất chứa nhiều yếu tố xung khăc nhau. Một đàng, vì là thụ tạo, con người nhân thấy
mình có nhiều giới hạn, nhưng đàng khác, lại cảm thấy mình có những khát vọng vô biên và
được mời gọi vươn tới một cuộc sống cao cả hơn. Bị thu hút bơi muôn vàn quyến rũ, con
người luôn bị bó buộc phải lưa chọn và tư bo. Hơn nữa, vì yếu đuối và tội lỗi, nên nhiều khi con
người làm điều mình không muốn và lại không làm được điều mình muốn3. Bơi đó, con người
bị phân rẽ ngay trong chính bản thân mình, và đây cũng là nguyên nhân sinh ra bao nhiêu bất
hoa lớn lao trong xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều người, hoặc vì đã thấm nhiễm cách sống theo chủ
nghĩa duy vât thưc hành, nên không con nhân ro được thảm trạng này, hoặc vì đang khốn khổ
trong cuộc đời cơ cưc, nên cũng không nghĩ tới điều đó. Nhiều người khác tư cho phép mình
yên tâm với một số lý thuyết mà họ đưa ra để giải thích vũ trụ. Con có những người lại chi
muốn dưa vào nỗ lưc thuần túy nhân loại để có được cuộc giải phóng thưc sư và trọn ven cho
con người, họ cho răng, trong tương lai, sư thống trị của con người trên thế giới này sẽ làm
mãn nguyện mọi ước vọng của con tim nhân loại. Cũng không thiếu những người do thất vọng
trong cảm thức về cuộc sống nên đã tán dương sư táo bạo của những kẻ cho răng sư hiện hữu
của con người thât vô nghĩa, vì thế phải tư mình cố găng vân dụng tài trí riêng để mang lại toàn
bộ ý nghĩa cho sư hiện hữu ấy. Tuy nhiên, đối diện với cuộc tiến hóa hiện nay của thế giới,
càng ngày càng có nhiều người nêu lên câu hoi hoặc nhân thức lại cách sâu săc mới mẻ về
những vấn đề vô cùng căn bản như: con người là gì? Đâu là ý nghĩa của đau khổ, sư dữ, cái
chết? Sao chúng vẫn tồn tại mặc dù đã có bao nhiêu tiến bộ? Những chiến thăng đạt được với
một giá đăt như thế có ích gì không? Con người có thể đem lại gì cho xã hội và có thể trông đợi
gì ơ xã hội? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau cuộc sống trần gian này?
Về phần mình, Giáo Hội tin răng Chúa Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại vì mọi người4, nhờ
Thánh Thần của Người đã trao ban ánh sáng và sức mạnh để con người có thể đáp trả ơn gọi
cao cả của mình. Giáo Hội tin răng dưới bầu trời này chăng có danh hiệu nào khác được ban
cho loài người để nhờ đó mà họ được cứu rỗi5. Cũng thế, Giáo Hội tin răng ý nghĩa then chốt,
trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sư nhân loại đều ơ nơi Đức Kitô là Chúa và là Thầy
của Giáo Hội. Hơn nữa, Giáo Hội con khăng định răng qua mọi thay đổi, có nhiều điều vẫn
không đổi thay, những điều đặt trên nền tảng sâu xa nhất là chính Chúa Kitô, Đấng hôm qua,
hôm nay và mãi mãi vẫn là một6. Vì thế, dưới ánh sáng của Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên
Chúa vô hình, là trương tư giữa mọi loài thụ tạo7, Công Đồng muốn ngo lời với mọi người để
làm sáng to mầu nhiệm về con người và để cùng nhau tìm giải đáp cho những vấn đề chính
yếu của thời đại chúng ta.
Con tiếp
VÊ MỤC LỤC
THIÊN CHÚA MÃI ĐỒNG HANH VƠI NHÂN LOẠI

x. Rm 7,14tt.
x. 2 Cr 5,15.
5
x. Cv 4,12.
6
x. Dt 13,8.
7
x. Cl 1,15.
3
4
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QUA TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhât cầu binh an qua cơn đai dịch
(17.10.2021)
THIÊN CHÚA MÃI ĐỒNG HANH
VƠI NHÂN LOẠI
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa –
Ban Mê Thuôt.
Kính mời theo doi video tại đây:
https://bit.ly/3lJQtOM
Lời Chúa Giáo Hội dọn cho chúng ta nghe trích đọc trong Chúa Nhât mà Giáo Hội Công
Giáo Việt Nam đặc biệt xin ơn bình an trong thời gian đại dịch Côvid 19 này khơi đi tư bài đọc
thứ nhất trích sách Ai Ca. Hai tư Ai Ca như đã nói lên khá ro về nội hàm muốn trình bày là lời
ca bi ai của con người dâng lên Thiên Chúa. Cuôc đơi con ngươi nhuôm đầy sư khô ải. Anh
chị em Phât tử xem “đơi la bê khô”. Dù không quá bi quan nhưng Kitô hữu vẫn chân nhân
thưc tiễn như Lời Chúa Giêsu đã tưng nói: “Ngay nao có cai khô cua ngay ây” (Mt 6,34).
Chuyện đời cha ông chúng ta kinh nghiệm: “Phúc bât trùng lai. Hoa vô đơn chí”.
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Cảnh khổ ải mà nhân loại đang phải vất vả long đong hôm nay đó là đại dịch Côvid 19.
Nỗi khổ đau không dưng lại ơ những người vướng phải con virus corona trong khi tuổi đã già
hoặc có măc bệnh nền mà con cả nơi nhiều người thân của họ. Cảnh khổ đau con lan qua cả
xã hội với nỗi lo sợ canh cánh bên mình không biết khi nào mình dính phải virus. Nỗi khổ càng
tăng lên nơi này nơi kia vì sư đình trệ các mối tương quan xã hội, đình trệ sản xuất kinh doanh,
nhất là nhiều kiểu cách “chống dịch” thiếu khoa học, thiếu tình người. Và nhiều chuyên gia tâm
lý con cảnh báo về nỗi khổ của con người đang và sẽ phải gánh chịu lâu dài được gọi tên là hệ
quả côvid và hâu côvid: tâm thần căng thăng (stress); sư trầm uất…
Trong moi hoan cảnh thuân nghịch, Kitô hưu luôn được mơi goi hay gắn bó vơi
Thiên Chúa. Cách riêng trong cơn khốn khó của cảnh đại dịch này chúng ta cần phải đặt niềm
tin và sư phó thác vào bàn tay đầy quyền năng và tình yêu của Đâng ma chúng ta tuyên
xưng la Cha. Giáo Hội cho chúng ta nghe trích đọc bài Tin Mưng tường thuât câu chuyện các
tông đồ đang lâm cơn khốn khó trên biển hồ vì sóng to gió lớn và khi họ cầu cứu Thầy Giêsu thì
Ngài đã ra tay uy quyền che chơ họ băng cách truyền phán cho gió yên, biển lặng (x. Mc 4,3541).
“Ngai la ai ma cả gió va biên đêu vâng lênh Ngai?” Đã theo Thầy Chí Thánh một thời
gian khá lâu, đã tưng chứng kiến quyền năng của Thầy trên bệnh tât và các thần ô uế, thế mà
giờ đây khi thấy Thầy truyền cho gió trời, sóng biển yên lặng thì các tông đồ vẫn kinh ngạc đến
sững sờ. Thầy là ai mà có quyền lưc trên cả thế giới tư nhiên? Chỉ đên sau biên cô phuc sinh
cua Ngai thi cac tông đô mơi xac tín Thầy la Thiên Chúa thât, Con Môt cua Cha trên trơi,
la hinh ảnh cua Đâng dưng nên vũ tru đât trơi.
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Chúng ta vốn dễ sững sờ trước quyền năng phi thường của những ai đó. Thế nhưng
nhiều khi chúng ta ít kinh ngạc trước tấm long của người này người kia. Các tông đồ kinh ngạc
vì thấy Thầy phán một lời gió biển liền yên lặng. Sao cac ngai không kinh ngac vi dù thuyên
chòng chanh, nươc đa âp vao thuyên, thuyên sắp chim ma Thầy vẫn ngu say? Chăc hăn
một lúc nào đó sau này, các tông đồ mới cảm nghiệm tấm long yêu thương vô bờ của Thầy. Vì
yêu thương nhân loại đang khốn khổ tư bề vì bệnh tât, vì quy ám, vì thiếu người giảng dạy,
Thầy Giêsu đã vất vả lao nhọc ngày đêm đến độ không con thời giờ ăn uống và nghi ngơi,
thâm chí người thân lầm tương Ngài đã mất trí. Sóng to gió lớn, nước tràn vào thuyền, thuyền
săp chìm, nhưng Đấng đã tư nguyện ôm lấy mọi bệnh hoạn tât nguyền của nhân gian vẫn đang
“ngủ say như chết”, tất cả chi vì quá lao tâm và tổn sức. Chân dung Thiên Chúa toan năng va
đầy lòng thương xót đa nên hưu hinh nơi Chúa Giêsu Kitô.
Cùng với thánh Phaolô tông đồ mong sao chúng ta có được sư xác tín răng: “Không,
không có gi tach chúng ta ra khoi tinh yêu cua Thiên Chúa, trong Chúa Kitô” (Rm 8,39).
Cùng với tác giả Thánh Vịnh chúng ta xac tín rằng nêu không yêu thương chúng ta thi
Thiên Chúa dưng nên chúng ta lam gi. Nếu không yêu thương thế gian thì sao Ngài lại phó
ban chính Người Con Một cho thế gian? Thiên Chúa là Tình Yêu. Người cũng là Đấng quyền
năng vô cùng. Thế thì tại sao biết bao lời khân cầu trong cơn đại dịch như vẫn chưa thấu tới tai
Ngài? Trong lịch sư nhiều triết gia đã vì hiện tượng này nên đã chọn quan điểm “vô thần”,
chăng hạn như Jean-Paul Satre, Albert Camus…
Thiên Chúa mai hiên diên vơi nhân trần. Khi sai Con Một vào trần gian trong kiếp
người thì hăn Ngài muốn to bày thánh ý răng Ngài muốn chúng ta, tao vât cao trong nhât
trong cac loai hưu hinh vốn đã được dưng nên theo hình ảnh của Ngài hãy làm cho Danh
Ngài cả sáng như Chúa Giêsu, Đấng luôn tư xưng là Con Người. Và nếu có chút niềm tin chăc
hăn chúng ta sẽ nhân ra sư hiên diên cua Đâng Toan Năng va đầy lòng xót thương nơi
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nhiêu tâm hôn đang quảng đai hiên thân vi tha nhân trong cơn đai dịch nay. Không chi là
hình ảnh các quan chức Chính phủ xông xáo nơi này nơi kia, các y bác sĩ ơ tuyến đầu hay các
tình nguyện viên mà có đó nhiều nhà khoa học miệt mài lo cho nhân loại trong các phong thí
nghiệm âm thầm, có đó nhiều tâm hồn bé mọn với những việc nho nhặt vô danh qua việc vệ
sinh, khư trùng và có đó rất nhiều người hy sinh cùng với lời khân nguyện chân thành... Tất cả
là vì một cuộc sống bình yên cho nhân loại vượt qua cơn đại dịch.
Vững tin vào tình yêu
và quyền năng của Thiên
Chúa, bạn và tôi, chúng ta
lam được gi đê cho Danh
Cha cả sang, đê cho tha
nhân cảm nhân rằng Thiên
Chúa mai đông hanh vơi
nhân loai, đặc biệt trong
những hoàn cảnh khổ đau
như Chúa Giêsu ngày xưa ơ cùng các môn đệ? Băng thái độ và hành động cụ thể ước gì
chúng ta có thể nói như thánh tông đồ dân ngoại răng: “Tôi sông ma không phải la tôi sông,
nhưng chính Chúa Kitô đang sông trong tôi” (Gl 2,20).
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuôt
Hẹn gặp lai
VÊ MỤC LỤC
THÊ NAO LA ĐƠI SỐNG VĨNH CỬU? (CÂU CHUYỆN ƠN GỌI)

QUA TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhât XXVIII Thương Niên năm B
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Kn 7: 7-11; Dt 4: 12-13; Mc 10: 17-30 / 10: 17-27
THÊ NAO LA ĐƠI SỐNG VĨNH CỬU?
HAY LA CÂU CHUYỆN ƠN GỌI
Bac sĩ NGUYỄN TIÊN CANH, MD.
Kính mời theo doi video tại đây:
https://bit.ly/3FRNZFU
“Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến quì xuống trước mặt Ngài
và hỏi: ‘Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?’.
Chúa Giêsu đáp: ‘Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai là nhân lành cả, trừ một
mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm
cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ’. Anh ta nói: ‘Thưa Thầy,
tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ’. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và
đem long trìu mến. Ngài bảo anh ta: ‘Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì
anh có mà đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đi theo tôi’.
Anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải…”. (Mc 10: 17-30)
Marco kể câu chuyện trên nói về sư sông đơi đơi thưc ra la nói vê ƠN GỌI (Mc.10:1730). Đây là câu chuyện duy nhất của Marco nói về môt ngươi được Chúa goi ma không đi
theo Chúa.
Chuyện

này

được cả ba thánh sư
kể lại. Thánh Matthêu
cho biết người đó là
một

thanh

niên

(Mt

19:16-22). Thánh Luca
cho biết đó là một lãnh
tụ (Lc 18: 18-23). Cả ba
thánh đều nói người đó
giầu có, nhưng riêng
Marcô nêu ro cái ưu tư
của người đó “…tôi phải làm gì để có được đời sống vĩnh cửu làm gia nghiệp?”.
Ý NGHĨA CUA ƠN GỌI VA ĐƠI SỐNG VĨNH CỬU
Chúng ta thư phân tích đoạn Tin Mưng của Marcô. Chúa Giêsu cho biết chữ ‘Nhân Lanh’
chi có thể nói về Thiên Chúa vì Ngài là nguồn mạch mọi sư tốt lành và chi một mình Ngài mới
có thể ban cho chúng ta đời sống vĩnh cưu.
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Phải chăng đê có đơi sông vĩnh cửu la phải lam theo Lơi Chúa Giesu nói vơi
ngươi thanh niên giau có nay? Chúa Giêsu có đòi hoi cac môn đê phải ban tai sản cua
ho đi không? (1Tm 6: 117-19). Ông Phêrô đã không giữ lại nhà và chiếc ghe của ông đấy sao?
(Mc 1: 29; Ga 21:3). Những người phụ nữ ơ Galile đã đi theo hầu hạ Chúa Giêsu mà không trơ
lại nhà lấy vàng bạc và đồ trang sức của mình như ông Giuse thành Arimathea đã làm (Mc
15:41,43).
Lời Chúa Giêsu kêu gọi người thanh niên giàu có này rất ro ràng với những lý do rất đặc
biệt. Tại sao anh ta lại cảm thấy lời yêu cầu của Chúa quá khó khăn? Bơi vì anh ta có nhiều
của cải vât chất. Khi ngươi thanh niên bo đi thì Chúa nói: “Người giau có khó có thể vao được
nước Thiên Chúa!” (c.23)
Điều khác biệt là trong Cưu Ước, sư giàu sang được coi là dấu chi ân huệ Chúa ban (G
1: 10; Tv 128: 1-2; Is 3: 10). Những người Do Thái mộ đạo cũng tin răng giau sang la dâu hiêu
Chúa chúc lanh. Nhưng ngươi giau có la do Chúa chúc phúc, trai vơi nhưng kẻ nghèo
khó la kẻ bị Chúa chúc dư.
TIÊN TAI VA DANH VỌNG
Những Lời Chúa Giêsu nói với người thanh niên (Mc 10: 23) đã lam cho cac môn đê
ngỡ ngang vi nó trai vơi quan niêm nói trong Cưu Ươc (Mc 10: 24-26). Sư khác biệt là của
cải vât chất và quyền lưc thì mau qua, nay con mai mất, nên bị Chúa Giêsu đã bác bo hoàn
toàn. Nếu ai ôm lấy những thứ phù du đó thì không thể vào được Nước Trời. Người thanh niên
bo Chúa là bo cai “Thât” đi theo cai “Giả” nói lên một thưc tế ơ đời. Tiền tài danh vọng cũng
khiến việc lãnh đạo, điều hành Giáo Hội và việc truyền giáo của các mục tư bị cản trơ. Chúa
Giêsu dùng hình ảnh người thanh niên để cho các môn đệ thấy được cái tác hại và nguy hiểm
của tiền bạc, quyền lưc và danh vọng. Tach rơi khoi nhưng vât phù du đó la điêu kiên cần
phải có đê lam môn đê cua Chúa, vi nhưng quyên rũ đó sẽ bó chặt chúng ta vơi thê gian,
khiên lòng trí chúng ta luôn luôn ở nơi đó, coi gia trị phù du hơn la gia trị đích thưc.
Chúa Giêsu đã nói ngược lại những gì mà các môn đệ và người Do Thái đã được dạy
bảo. Vì thế lời dạy của Chúa quả là khó hiểu. “Khó khăn biết bao cho những kẻ nhiều tiền
lắm của vào được Nước Thiên Chúa!”. Phúc Âm kể lại “Các môn đệ rất ngạc nhiên và nói với
nhau ‘vậy thì ai có thể được cứu rỗi đây?’” (c. 23, 26).
Ai trong chúng ta cũng có thể đặt câu hoi tương tư như vây. Chúa Giêsu đã nhăc nhơ:
Sư cứu rỗi la môt tặng phẩm Chúa ban. Ân sung cũng vây, chính la qua tặng cua Chúa
va chỉ nhưng ai có ban tay trông rỗng, chẳng vương bân gi, chẳng có gi la cua cải riêng
mơi có thê thoải mai đưa tay đón nhân ân sung đó. Hoàn thành ơn cứu rỗi thì vượt quá khả
năng của con người và hoàn toàn phụ thuộc vào long tốt và khoan dung của Thiên Chúa là
Đấng ban phát ơn tặng ấy (Mc 10: 27).
CÓ MÂU THUẪN TRONG KITO GIAO KHÔNG?
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Theo suy nghĩ của con người bình thường trong xã hội thì giàu sang phú quí là dấu chi
Chúa thương, và nghèo khó khốn khổ là vì Chúa ghét. Người Kitô hữu được khuyến khích tuân
theo giáo huấn của Chúa Giêsu, nhưng giá trị của xã hội lại trái ngược. Giàu sang, phú quí,
quyền lưc thì được mọi người kính nể.…
Giàu sang là mục đích của hệ thống tư bản. Khi mà hệ thống tư bản duy vât hoàn toàn
làm chủ mà không có trái tim với tình thương yêu thì nó sẽ đi ngược lại giáo huấn của Chúa
Giêsu. Phúc Âm khuyến khích nên có “sự giàu sang phú quí của Tin Mừng”. Chúa không
chống lại sư giàu sang vât chất, nhưng Ngài kết án những ai chi biết bám lấy tiền tài, danh
vọng, đến độ trơ thành nô lệ. Trái lại, nó sẽ trơ thành ơn phúc khi người ta biết chia sẻ nó với
mọi người, nhất là người nghèo khó.
Chúa Giêsu nhìn chàng thanh niên giàu có cũng như Chúa nhìn vào mỗi chúng ta. Chúa
nhăc nhơ chúng ta phải làm “một điều gì nữa”. Đưng hành động như chàng thanh niên giàu
có. Hay đón nhân Lơi Chúa đê Lơi Chúa xâm nhâp lòng chúng ta hầu biên đôi cuôc sông
chúng ta, pha bo nhưng gia trị phù phiêm trần gian va đặt gia trị vĩnh cửu lên hang ưu
tiên.
Khi Chúa đưa ra những đoi hoi có vẻ vượt quá sức con người, nhiều môn đệ đã bo Ngài.
Chúa đã hoi những môn đệ con lại: “Cac anh cũng tính bỏ đi hay sao?” Phêro trả lời: “Thưa
Thầy, vậy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy chính la Lời Hằng Sống” (Ga 6: 67-68). Và họ đã
chọn ơ lại với Chúa, vì Lơi Chúa la Lơi Hằng Sông, hứa hẹn môt sư vĩnh cửu vơi đầy đu y
nghĩa đê sông bây giơ va mai mai.
KHÔN NGOAN VA HẠNH PHÚC
Vua Solomon là
người khôn ngoan đúng
nghĩa như diễn tả trong
bài đọc I (Kn 7: 7-11) cho
thấy chi có sư khôn
ngoan thưc mới có thể
mang lại hạnh phúc. Ông
cầu nguyện để xin Chúa
ban sư khôn ngoan và
chỉ xin khôn ngoan thôi.
Ông không xin quyền lưc, giàu sang phú quí hay sức khoe…, nhưng Chúa đã ban cho ông tất
cả mọi sư.
Đối với chúng ta là những Kito hữu, khôn ngoan đã trơ thành Con Người có tên là
Giêsu. Khôn ngoan sinh ra trong mang co va chêt trên thâp gia. Chúng ta ở giưa hai
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điêm đó va có bôn phân lâp cho đầy đê nôi hai điêm lai nêu chúng ta biêt theo Chúa va
sông cuôc sông tinh yêu vô vị lợi. Đó la cơ hôi duy nhât.
Khi ngước măt nhìn Chúa Giêsu, chúng ta nhân ra thế nào là nghèo khó mà tâm hồn vẫn
dịu dàng và quảng đại, thế nào là than khóc, ưu tư mà vẫn lo chăm sóc người cần được chăm
sóc, thế nào là tâm hồn trong sáng biết sống hài hoa với mọi người, và thế nào là đau buồn khi
bị truy nã đầy đọa. Vì thế Chúa đã có lý khi nói với mỗi người chúng ta là: “Hãy đến và theo
Ta!”
Chúa không nói: “Hãy lam những điều Ta nói”. Nhưng Chúa nói: “Hãy đến và theo
Ta!” Sau cùng, Chúa nhìn thăng vào mỗi người chúng ta như nhăc nhơ là cuộc sống đầy đủ
và trọn ven, không có nghĩa là cố tạo cho được nhiều của cải vât chất, tiền bạc, danh vọng cho
riêng mình, nhưng phải biêt chia sẻ cho tha nhân.
Lúc đầu, sư mời gọi của Chúa làm chúng ta ngạc nhiên, buồn phiền. Nhưng với ơn
Chúa, chúng ta nhân ra Lời Chúa là Lời Hăng Sống, săc bén vô cùng có thể xuyên thấu giữa
Tâm và Linh, giữa xương và tủy, nghĩa là phân biệt giữa suy tư va tư tưởng con ân kín trong
tâm (Dt 4: 12-13). Hy vọng chúng ta sẽ không bo Chúa và đi mà long buồn nặng trĩu.
NGƯƠI KITO HỮU PHAI SỐNG THÊ NAO
Ap dụng Lời Chúa trong bài Tin Mưng Marcô hôm nay, chúng ta cùng nhau suy gẫm và
thưc thi ba lời giáo huấn quan trọng của truyền thống Công Giáo được nói tới trong Sách Giáo
Lý Công Giáo và tông thư Bác Ai Trong Sư Thât / Caritas in Veritate của Đức Thánh Cha Biển
Đức XVI.
1. Sách Giáo Lý câu 2404-2405 dạy: Khi sử dụng những tai sản mình sở đắc cach hợp
phap, con người không được coi đó như chỉ thuộc riêng về mình, mà còn phải coi đó như
những tài sản chung, theo nghĩa những tai sản đó không những mang lợi ích cho mình ma
còn cho người khac nữa. Quyền tư hữu lam cho người sở hữu tai sản trở thanh người quản lý
của Chúa quan phòng, lo sinh hoa lợi với tai sản của mình va thông ban phúc lợi cho tha nhân,
trước hết là thân nhân của mình.
Những tai sản sản xuất, vật chất hoặc tinh thần, như đất đai va nha may cơ xưởng, cac
sở trường va tai nghệ buộc những người sở hữu phải làm sao để hoa trái của các tài sản đó
sinh lợi ích cho nhiều người. Những người sở hữu cac tai sản tiêu thụ va sử dụng cũng phải
sử dụng chúng một cach tiết độ, danh một phần tốt cho lữ khach, cho bệnh nhân va cho người
nghèo.
2. Sư thât thứ hai là… sư phat triên con ngươi toan diên vê moi chiêu kích. Không
có một viễn kiến về đời sống vĩnh cưu thì sư tiến triển của con người trong thế giới này không
có chỗ để thơ. Đóng khung trong lịch sư, nó sẽ liều lĩnh chi cố làm sao cho có thât nhiều của
cải, phồn vinh; do đó nhân loại không con can đảm để phục vụ tài sản cao cấp hơn, phục vụ
những sáng kiến to lớn và vô vị lợi được gọi là Đức Bac Ai Phô Quat.
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“Con người không thể phát triển do chính tài năng của mình, cũng như sư phát triển đó
không thể đơn thuần trao về lại cho họ. Theo trào lưu lịch sư, thường thì những cơ chế hoặc tổ
chức trong xã hội, quốc gia đã đủ để bào đảm cho quyền phát triển của con người được hoàn
thành” (Caritas in Veritate #11).
3. “Trong khi người nghèo khó trên thế giới vẫn tiếp tục go cưa nhà người giàu thì thế
giới giàu sang vẫn cố tình không nghe tiếng go cưa bơi vì lương tâm họ không con phân biệt
con người là gì nữa. Thiên Chúa đa biêu lô “tính ngươi” cho con ngươi. Lý trí và niềm tin
cùng làm việc song hành để cho chúng ta biết cái gì là tốt, với điều kiện chúng ta phải muốn
nhận biết nó. Theo luât tư nhiên, thì lý trí sáng tạo chiếu rọi trước để chi cho ta thấy cái hay
tuyệt vời của chúng ta, nhưng cái tồi tệ của con người chúng ta đã làm cho chúng ta không con
nhân ra được tiếng gọi của Sư Thât Luân Lý” (Caritas in Veritate # 75).
* Lay Chúa, chúng con sẽ đi theo ai đây? Chúa chính la Lời Hằng Sống.
Fleming Island, Florida
Oct. 2021
NTC - Hẹn gặp lai

VÊ MỤC LỤC
Có 2 cach đê lac đa chui qua lỗ kim

QUA TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhât XXVIII Thương
Niên năm B
Có 2 cach đê lac đa chui
qua lỗ kim
Lm Anphong Nguyễn
Công Minh,
Dòng Anh Em Hèn Mon
Viêt Nam.

Kính mời theo doi video tại đây:
https://bit.ly/3p9bMLy

Nếu Bill Gates hôm nay đi lễ tại các Nhà Thờ Công Giáo, chăc hăn phải giât mình vì một
so sánh Chúa Giêsu dùng quả là gây thất vọng cho kẻ có tiền. Con lạc đà chui qua lỗ kim
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còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Đàng. Con lạc đà, dẫu là con con, nho xíu, cũng
không thể chui qua lỗ kim, ấy vây mà Chúa nói con lạc đà lớn chui qua lỗ kim con dễ hơn người
giàu vào Nước Chúa. Có người đã cô mai dũa cho dễ nuôt trôi câu sanh ví trên, băng cách
sư dụng tư ngữ học. Họ nói, con lạc đà và sợi dây thừng trong tiếng Do Thái, đọc na ná giống
nhau, cho nên, có lẽ Chúa nói: cuộn dây thưng chui qua lỗ kim. Thánh Cyrillo ủng hộ lối giải
thich này. Con giả như cứ để con lạc đà, chứ không phải dây thưng, thì lại có một mài dũa khác:
lỗ kim là tên một cổng thành hep tại Giêrusalem. tức là con lạc đà chui qua cổng hep…
Nhưng những lối giải thích đó đều không đúng. Thât ra những hình ảnh tương tư cũng
đã có trong loại trình thuât của các thầy Rabbi. Ví dụ để đánh dấu một việc không thể làm nổi,
bộ Talmud Babylon dùng lối ví von: voi chui qua lỗ kim. Ngay chính Chúa Giêsu trong diễn tư
nhăm tới nhóm Biệt phái đã trách cứ họ “kinh kê dai dòng lai nuôt chửng gia tai nhưng ba
góa” (Mt 23,14). Và Chúa nói thêm “cac ngươi gan loc từng con muỗi nhưng lai nuôt
chửng cả con lac đa” (Mt 23,24).
Vì thế đích thị là Chúa muốn nói lạc đà — chứ không phải dây thưng; và lỗ kim — chứ
không phải cổng hep của Thành. Vây là: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu
có vào Nước Thiên Chúa.
Nhưng, có 2 cach đê con lac đa có thê chui qua lỗ kim:
(1) làm cho lỗ kim thât to.
(2) thu con lạc đà lại thât nho.
1. Lỗ kim to
Ta tưng thấy thế giới của những vât khổng lồ, như chiếc bánh Trung Thu năm nào tại
Maximart đủ cho 10 ngàn người. Bánh tét tại Nha Trang dài đủ cho 5000 người, thì một cây kim
khổng lồ, với lỗ kim thât to, thì có đến 2 con lạc đà, một bướu hay hai bướu cũng băng qua lọt,
chứ đưng nói gì một con.
Vây người giàu có nếu
muốn lọt vào Nước Trời, thì
cũng hãy làm cho lỗ kim rộng
ra. Rộng ra la quảng đai.
Tiền chi lo thu vào mà không
cho đi, thì chăng khác gì làm
lỗ kim thu nho lại. Một ngón
tay cũng không chui lọt, chứ
đưng nói cả bàn tay, cả con
người.
Giakêu Trương Ty Quan Thuế, giàu nứt đố đổ vách, làm sao chui lọt lỗ kim, nếu ông
không thưa với Chúa răng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo;
17

và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu mới nói về ông ta
răng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nha nay, bởi người nay cũng la con chau tổ phụ
Ábraham. Vì Con Người đến để tìm va cứu những gì đã mất." Giakêu đa nơi rông lỗ kim 4 lần,
nên dễ dang đê ơn cứu đô lot vao nha.
Trên bia mộ trong một nghĩa trang kia có khăc mấy giong chữ sau đây cũng đáng cho
chúng ta suy nghĩ:
Những gì tôi có, nay đã thuộc về người khác.
Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng.
Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi.
Chính nhưng cai minh cho đi, minh quảng đai ban phat, thi mơi lam cho lỗ kim
rông rai ra thêm, hầu con lac đa có thê chui lot. Va như thê, ngươi cang giau có cang ban
phat cang dễ vao Nươc Chúa. Khi cho đi là khi nhận lãnh. (Phanxicô)
2. Thu nho con lac đa lai
Chăc một số người trong chúng ta đã tưng đi xem triển lãm về thế giới thu nho lại gọi là
miniature, nơi mà trên một cọng tóc, người ta khăc được cả một đoàn lạc đà, và ơ đầu một cây
kim khâu, năm gọn 3 chú lạc đà nơi lỗ kim nho. Dĩ nhiên muốn xem chúng phải dùng kính lúp
hoặc hiển vi. Vây muôn lac đa chui qua lỗ kim khâu, hay thu nho con lac đa lai.
Thu nho lai la nó
đang lơn biên nó thanh nho.
Có một bộ phim mang tưa đề
tương tư: Tôi đã thu nhỏ con
tôi. Có nhiều cách thu. Có
nhiều cách biến. Riêng đối
với tiền của, có một cách
biến nó thành nho là: đổi
ngôi cho nó. Nó đang làm
chủ, oai nghi bệ vệ, hãy biến
nó làm tôi, làm đầy tớ trong tay. Nếu để tiền của làm chủ, đưng hong chui lọt lỗ kim. Nhưng
nêu biên nó thanh tên đầy tơ hèn mon, nho bé, ta sử dung thê nao tuỳ y ta, ta sai nó đi
đâu nó đi đó, ta chuyên nó cho ai, nó nghe theo, vây la ta có thê cho nó đi qua lot thom
vao lỗ kim nho.
Một người giàu có nọ thường đến xưng tội với thánh Philipphê Nêri. Có tiền, có thiện chí,
nhưng người này cảm thấy mình không đạt được sư tiến bộ nào trên đường thiêng liêng. Tư
chán nản đến thất vọng, cuối cùng ông bo cuộc và không trơ lại xưng tội với thánh nhân nữa.
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Ngày nọ, thánh nhân tìm gặp ông, sau một hồi chuyện vãn, thánh nhân nhìn lên cây
thánh giá treo trên tường, ngài ước tính độ cao của Thánh giá, rồi đề nghị với người đàn ông
giàu có: "Ông la người cao lớn, ông thử với coi có tới Thanh Gia không?".
Người đàn ông đứng dây giơ cánh tay lên, nhưng không thể nào chạm tới Chúa Giêsu
trên Thánh giá. Bấy giờ, thánh nhân mới dùng hết sức đây cái hom tiền của người giàu có đến
bên cạnh ông và bảo ông hay đứng lên trên cai hòm tiên đê vơi cây Thanh Gia. Người đàn
ông làm theo ý thánh nhân, ông đã sờ được Chúa Giêsu trên Thánh giá. Hôm nay nhà này
được ơn cứu độ.
Thánh nhân đưa ra bài học như sau: "Để có thể năm lấy được Chúa Giêsu, để có thể
tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc của cải". Sai tiền bạc đi,
chứ không phải để nó sai ta đi kiếm nó.
Địa chi mà đồng tiền đi tới, Chúa đã nói ro trong đoạn Tin Mưng khi âu yếm nhìn chàng
thanh niên giàu có: Anh chỉ thiếu một điều, là bán hết của cải đem phân phát cho kẻ nghèo.
Địa chi là kẻ nghèo chứ không phải cưa sau của các nhà cầm quyền, e sẽ theo Năm Cam trong
đầu vào lỗ giây thưng, chứ không phải chui qua lỗ kim nữa.
Vây là, thu nho con lạc đà, đối với tiền của, sẽ là câu nói ta thường nghe: “Tiền bạc là
tên đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu.” Mà không chi xấu, ông chủ này con ác độc nữa,
có thể giết chết ta như chơi.
Có ba người bộ hành, bạn chí thân với nhau, trên đường đi tìm hạnh phúc, bất chợt
nghe tiếng la thất thanh của vị đạo sĩ tư trong núi chạy ra: Chết! Chết! Chết! Tôi đã gặp thần
chết! Ba người bộ hành trên yêu cầu vị đạo sĩ dẫn mình vào hang để xem thần chết. Vào hang
đá sâu, vị đạo sĩ chi cho ba người thấy một kho vàng chôn giấu. Vị đạo sĩ lại kêu to: Thần chết!
Thần chết! Thần chết! rồi bo chạy.
Ba người quá đỗi bàng hoàng vì kho vàng quá lớn. Họ cùng nhau hối hả đào. Nhưng
cần phải có lương thưc ăn hầu đủ sức mà tiếp tục đào chứ. Một người tình nguyện đi mua thức
ăn. Nhưng bất hạnh thay, khi ông ta đi mua thức ăn thì hai người ơ lại cùng nhau lâp mưu kế
để giết ông. Quả nhiên, khi mang thức ăn về, ông đã bị giết như kế hoạch và số vàng ấy được
chia đôi và cho vào bao cân thân. Bấy giờ hai người cùng nhau ăn trước khi xuống núi. Nhưng
không ngờ trong thức ăn ây đa có thuôc đôc của gã đàn ông kia muốn số vàng ấy thuộc trọn
về riêng mình.
Dù là nới rộng lỗ kim hay thu nhỏ con lạc đà cũng qui về điểm này: đổi tiền. Đến
nước khác, việc đầu tiên mà du khách phải làm là đổi tiền của mình thành tiền đang lưu hành
tại nước đó. Tiên cua ta trên trai đât chẳng có gia trị gi trên trơi, nêu nó không được biên
đôi thanh viêc lanh. Đó là ý nghĩa Lời Chúa nói với chàng thanh niên giầu có: cho đi gia sản
cua anh đê mua Nươc Trơi.
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Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
Hẹn gặp lai
VÊ MỤC LỤC
TẠI SAO GIƠI TRẺ BỎ ĐẠO? – Đức Cha ROBERT BARRON, Sandy Vũ chuyên ngư va
lông tiêng.

Khi tôi con nho, ty lệ người “không tôn giáo” trên đất nước tôi là 3%; Nay là 26%. Ơ giới trẻ
thì ty lệ này con cao hơn nhiều. Tại sao vây? Có 3 ưu tư lớn nhất trong Giới Trẻ ngày nay cần
được giải đáp thoa đáng:
+ Có Chúa thât không?
+ Tại sao có đau khổ?
+ Tại sao lại là Kitô Giáo mà không phải là tất cả các tôn giáo?
Kính mơi theo dõi video tai đây:
https://bit.ly/3DPXG5Q
VÊ MỤC LỤC
QUYÊN LỰC VA PHỤC VỤ

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B
Một trong những thèm thuồng mà khi có thể, con người ra sức chiếm băng được là chức
quyền. Khi đã có được chức quyền trong tay, họ sẽ băng mọi giá để giữ lấy nó. Để tiếm quyền
và giữ quyền, thâm chí họ đánh đổ và đánh đổi nhiều phân người, dẫu tàn độc nhất, thâm hiểm
nhất, phi nhân nhất...
Chính trị ngày nay khéo léo hơn, nên cảnh tăm máu đối thủ ít cơ hội phơi bày hơn. Tuy
nhiên, để có quyền lưc trong tay, sư ác luôn có cơ hội hiện diện. Vì thế, không ai dám chăc,
những nguyên tăc cơ bản của quyền lưc, của tham vọng đã có thể thay đổi...
Thưc tế thời nay, các chính trị gia và những người leo lên địa vị lãnh đạo, dù chức lớn
hay nho, mấy ai thưc sư nghĩ, quyền lưc là nhăm phục vụ quyền và sư sống con người. Nhưng
điều luôn có thât là, tất cả những nhà lãnh đạo (dù có lương tâm hay không) đều nấp dưới
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chiêu bài phục vụ để củng cố, thâu tóm quyền lưc và tạo ảnh hương, chỗ đứng, dáng hình cá
nhân mình...
Các tông đồ đi bên Chúa, sống với Chúa, nhưng họ chưa hiểu đường lối của Chúa. Họ
vẫn tham quyền, tranh địa vị. Dẫu không tàn khốc như các chính trị gia, họ vẫn cho thấy nỗi
tham quyền, sư thèm thuồng được ơ "chiếu trên", anh em mình phải ngồi "chiếu dưới", phải lệ
thuộc mình, là điều rất thưc.
Cả nhóm Mười Hai, tư người lên tiếng: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một
người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy" đến những người "nghe chuyện đó liền bực
tức", đều ham muốn quyền lưc không trư một ai, chi khác ơ chỗ người này dám mơ miệng xin,
con người kia thì không...
Thái độ của các tông đồ, dẫu họ chi là ngư dân bình thường, chất phác, thô kệch đã cho
thấy sức hút của quyền lưc mạnh mẽ, thì biết bao nhiêu kẻ có băng cấp, có đầy đủ tính toán,
đầy đủ sư hiểu rộng, đêm ngày chi ôm giấc mộng quyền lưc, con kinh khủng, dữ dội và bạo tàn
đến mức nào.
Con Chúa Giêsu, Đấng là chính Thiên Chúa, xuất phát tư Thiên Chúa, quyền của Ngài là
quyền trên khăp vũ trụ, trên coi trời, coi đất, trên muôn vât hữu hình và vô hình, qua mọi thời
đại và vĩnh cưu, lại tư nói về mình: "Ta không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ va hiến
mạng sống mình lam gia cứu chuộc cho nhiều người".
Để chứng minh cho mọi người về tình yêu phục vụ, Chúa thể hiện sư chan hoa, đồng
cảm với hết mọi người, nhất là người nghèo, người thân cô thế cô. Chúa không ngưng thông
ban nỗi long của mình trước những hoàn cảnh khổ đau, những khó khăn mà con người phải
trải qua.
Chúa chạnh long thương đám đông bơ vơ tất tươi. Chúa hóa bánh ra nhiều nuôi những
người đang đói, đó là phép lạ biểu tượng cho bí tích Thánh Thể là bí tích Chúa thưc sư hiến
mình thành tấm bánh nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.
Chúa cho đi tất cả, cho cả bản thân và mạng sống khi hiến dâng mình làm lễ tế đời đời
cứu chuộc trần gian. Chúa trao ban đến cùng của kiếp người nơi trần thế. Nay thống trị bên
Chúa Cha, Chúa tiếp tục ban ơn cứu độ và đón nhân chúng ta, để tưng người được hạnh phúc
muôn đời hương gia nghiệp của Chúa.
Bài học về phục vụ theo gương Chúa Giêsu là bài học lớn trong cuộc đời người tín hữu.
Có nhiều cách để phục vụ. Chăng hạn, ta giúp đỡ anh em mình về kinh tế, nâng cao tri thức,
ủy lạo vât chất và tinh thần.
Ta có thể ban phát thưc phâm hoặc các vât dụng khác cho người cần chúng; giúp người
túng thiếu băng đóng góp sư hy sinh của chính ta. Ta có thể làm bạn với người mới đến. Hoặc
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ta đến thăm, thu dọn nhà cưa, trồng trọt, làm vườn cho người lớn tuổi. Hay chăm sóc người
đau yếu, giúp tăm rưa người không con khả năng tư chăm sóc. Có khi ta giảng dạy Lời Chúa,
nói về giáo lý đức tin cho người cần biết lẽ thât hoặc an ủi người đau buồn...
Không chi phục vụ người nghèo, người yếu thế, người cần sư phục vụ ro rệt mà con
phải phục vụ nhau. Chúa Giêsu dạy: "Ai trong cac con muốn lam lớn, thì hãy tự lam đầy tớ anh
em. Va ai muốn thanh người cầm đầu trong cac con, thì hãy tự lam nô lệ cho mọi người".
Trong Tin Mưng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu cũng nói cùng một nội dung: "Thầy la
Chúa, la Thầy, ma còn rửa chân cho caqc con, thì cac con cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga
13,14).
Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải sẵn long phục vụ, và phục vụ trong vui tươi,
không đoi hoi thu nhâp, địa vị xã hội, không nhen nhúm thói tham quyền, hoặc tìm kiếm hư
danh.
Người tín hữu tuyệt đối không cấu kết với bất cứ quyền lưc nào của thế gian, không bao
giờ được phép tham gia quyền lưc chính trị để quay mặt với anh em, tìm cách trả thù hay củng
cố quyền hành chính trị của mình băng sư bạo tàn với người khác...
Sống giả dối, hai mặt, thâm độc, lời nói như thánh nhân nhưng long như quy dữ, tìm
mưu mô để trút nỗi hờn, trút sư ghen tương, những kiểu thâm thù hoặc tư thù, "ném đá dấu
tay"... luôn luôn là điều xa lạ và đi ngược giáo huấn của Chúa Kitô và của Hội Thánh.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

VÊ MỤC LỤC
THEO CHÚA ĐỂ ĐƯỢC ‘TIÊN THÂN’ HAY ĐỂ ‘DẤN THÂN’?

Chúa nhật 29 thường niên năm B (Mc 10,42-45)
Bài Tin mưng hôm nay thuât lại việc Chúa Giêsu lăng nghe hai anh em Giacôbê và
Gioan, con trai của ông Giêbêđê. Họ đến gần và xin Chúa Giêsu răng: “Xin cho hai anh em
chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được
vinh quang”. Lời thinh cầu này làm chúng ta suy nghĩ nhiều về thưc tế cuộc sống.
Trong thưc tế, con người có xu hướng muốn làm lớn, trơ thành người đứng đầu người
khác. Điều đó cũng xảy ra nơi các môn đệ Chúa Giêsu. Những anh em khác trong đoàn môn
đệ to ra phẫn nộ trước lời thinh cầu của hai môn đệ Giacôbê và Gioan khi hai ông xin Chúa
Giêsu ban cho mình chỗ nhất trong Vương Quốc của Ngài. Lời thinh cầu đó như phản ánh một
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thưc tế răng, các môn đệ chưa thấm nhuần giáo lý của Chúa Giêsu. Các ông chưa hiểu những
gì Ngài dạy, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại nói: "Anh em biết: những người được coi la thủ
lãnh cac dân thì dùng uy ma thống trị dân, những người lam lớn thì lấy quyền ma cai quản
dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn lam lớn giữa anh em thì phải lam
người phục vụ anh em; ai muốn lam đầu anh em thì phải lam đầy tớ mọi người. Vì Con Người
đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng la để phục vụ, va hiến mạng sống lam gia
chuộc muôn người" (Mc 10,42-45).
Khi nói những lời này, Chúa Giêsu đã chiếu rọi ánh sáng đích thưc của Ngài vào những
khát vọng ân khuất của chúng ta. Suy cho cùng, mỗi người trong chúng ta đều có xu hướng
muốn nổi trội và chiếm ưu thế hơn người khác, muốn được đánh giá cao và muốn mình được
công nhân hơn người khác. Có thể nói, đó là bản năng “thâm căn cố đế” của con người. Vì thế,
giáo lý nhà Phât đã chi ra cho chúng ta thấy những tình cảm nơi con người là: tham, sân, si, hi,
nộ, ái, ố, dục. Muốn hơn người khác là tính tham lam kiêu ngạo mà chúng ta ai cũng nhân ra
nơi con người của mình.
Chúa Giêsu đã đưa ra điểm giáo lý hoàn toàn trái ngược với bản tính của con người.
Chúa Giêsu không dạy chúng ta chiếm chỗ nhất; Ngài không dạy chúng ta “nịnh trên, nạt dưới”
để mình được nổi hơn người khác. Trái lại, Chúa Giêsu yêu cầu mỗi người chúng ta hãy trao
ban, hãy nhường nhịn, hãy khiêm tốn, hãy hiến mạng sống vì anh chị em của mình; đó chính là
vinh quang đích thưc. Chính Chúa Giêsu đã trơ nên mô mẫu cho điểm giáo lý này. Chính Ngài
đã hóa mình ra không để cho con người chúng ta được sống sống dồi dào trong ơn làm nghĩa
tư của Chúa.
Như vây, Chúa Giêsu đã đưa ra một logic tình yêu đích thưc đó là: trao ban, phục vụ,
hiện diện, nâng đỡ, trăc ân, hiếu hoa, nhường nhịn… mà không mong đợi đáp trả băng bất cứ
điều gì. Có thể nói, đó chính là mô phạm, là “ngữ phap” của Thiên Chúa. Chúng ta như người
mù chữ trong lĩnh vưc tình yêu, vì thế chúng ta được mời gọi học và tiêu hóa “bai học ngữ phap
tình yêu” của Chúa. Đồng thời chúng ta hãy băt chước các tấm gương đã bước theo chân
Chúa Giêsu, đó là các vị thánh, đó là các nhà truyền giáo nam nữ khác nhau. Họ là những tấm
gương tuyệt vời cho chúng ta. Các ngài đã bo tất cả để loan báo Tin mưng cho Chúa Giêsu,
vượt qua muôn vàn khó khăn trong đời sống hăng ngày, không nghĩ cho bản thân nhưng hoàn
toàn dấn thân cho Tin Mưng, phục vụ những người nghèo khổ nhất, chia sẻ cuộc sống với họ.
Các ngài đã cho đi trọn ven và không mong đợi được đền đáp; không mong đợi người ta chú ý
đến mình. Đây chính là hiện thân của một Giáo Hội tươi đep, giống như Chúa Giêsu, không
phải đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và đem lại sư sống đích thưc cho con người. Này
bạn, Chúa đang chờ đợi bước chân tân hiến của chúng ta!
Tóm lại, theo Chúa không phải để được ‘tiến thân’, được chức cao quyền trọng, được
‘vinh thân phì gia’ hay được tụng ca hơn người khác nhưng là để ‘dấn thân’ phục vụ. Người đời
ganh đua nhau để được nổi bât hơn người khác, trong khi đó, người môn đệ Chúa Giêsu được
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kêu mời nhường nhịn, khiêm tốn, phục vụ và làm mọi sư vì mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân.
Chúa Giêsu vốn cao sang quyền quý nhưng đã cúi xuống phục vụ và làm giá chuộc tội cho
muôn người. Vây, là môn đệ Chúa, chúng ta hãy vững bước theo Ngài!
Lm. Jos Đồng Đăng
VÊ MỤC LỤC
HÃY ĐI VA ĐỪNG PHẠM TÔI NỮA

Chuyên đê:
SỨC MẠNH TINH YÊU
do Linh Muc Tiên Sĩ Tâm Ly
Peter Lê Văn Quảng phu trach
22. HÃY ĐI VA ĐỪNG PHẠM TÔI NỮA
Kính mời theo doi video tại đây:
https://bit.ly/3DNsQec

“Hay đi va đừng pham tôi nưa!” Đó là một lời tha thứ, ân chứa một sư nhăn nhủ với
đầy sư cảm thông và tình yêu rộng mơ đối với một con người tội lỗi mà quả thât không ai có thể
ngờ được ngay cả chính đương sư. Chính lời tha thứ đó như có một sức mạnh vô biên, không
những đã hoán cải được tấm long chai đá của người đàn bà tội lỗi này mà con làm mềm long
những con người đang găt gao lên án bà.
Chúng ta hãy trơ lại với câu chuyện trong phúc âm mà chúng ta thường gặp trong mùa
chay. Phúc âm thánh Gioan 8:1-11 tường thuât lại câu chuyện những người ký lục và biệt phái
mang đến một người đàn bà bị băt quả tang đang phạm tội ngoại tình, và họ để bà đứng đó
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trước mặt Chúa Giêsu. Họ thưa với Chúa răng: “Thưa Thầy, người đàn bà này đã bị băt quả
tang trong lúc đang phạm tội ngoại tình. Vây Thầy nghĩ sao?”.
Dĩ nhiên, họ không thích bà ta, họ cũng không cố găng để tìm hiểu, để quan tâm. Họ chi
biết lên án. Họ thưa: “Môsê đã ra lệnh lên án những người đàn bà như thế băng cách ném đá.
Con Thầy, Thầy nghĩ sao?”.
Họ hoi Ngài câu này như một thư thách để có cớ lên án Ngài. Người Pharisêu dùng luât
để kết tội người đàn bà này và giết bà ta, và tệ hơn nữa, họ dùng con người này để gài bẫy
Chúa và giết Ngài. Ngươi đan ba nay thât ra chỉ la dung cu trong mưu đô cua ho đê lên an
Chúa. Họ không thích gì công lý và Chúa đã biết điều đó, nên Ngài đã giữ yên lặng.
Trong lúc họ thao thao bất tuyệt cố găng thuyết phục đám đông làm theo ý đồ của họ,
Chúa vẫn lặng yên cúi xuống và lấy tay viết lên đất. Và vì họ cứ hoi mãi nên Ngài mới ngước
nhìn lên và nói: “Nêu có ai trong cac ngươi vô tôi cứ ném đa ngươi đan ba nay trươc đi.”
Với lời minh xác “nếu
có ai vô tội”, Ngài muốn cho
chúng ta biết răng không ai
trong chúng ta hoàn toàn tốt
lành và thánh thiện. Tất cả
chúng ta là những con người
tội lỗi. Chúng ta sống được là
nhờ sư tha thứ, nhờ tình
thương bao la của Thiên
Chúa.
Khi họ nghe điều đó, họ đã bo ra đi tưng người một, băt đầu tư người lớn tuổi nhất. Đến
lúc chi con lại một mình Chúa với người đàn bà đó, Ngài ngước măt lên và hoi:
Này bà, họ đâu cả rồi? Không ai lên án bà sao?
Bà đáp:
Không ai, thưa Ngài!
Chúa bảo:
Tôi cũng không lên an ba. Hay đi va đừng pham tôi nưa!
Đây quả thât là giây phút trọng đại nhất của đời bà. Bà đã gần với cái chết bên cạnh vì
không một ai thích bà, không một ai có cảm tình với bà, cũng không một ai xem ra muốn
thương hại cho số phân của bà, nên không ai bênh đỡ bà. Moi ngươi đêu muôn lên an ba.
Họ muốn lên án một phần vì tuân theo lề luât, một phần khác vì bản tính con người vốn ghen
tương và ích ky, nên chi thích dim ngươi khac xuông đê minh được nâng lên. Đó la ly do
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tai sao ngươi ta hay thích phê binh, chỉ trích, va lên an ngươi khac ngay cả khi ho cũng
đầy nhưng xâu xa va lỗi lầm.
Khác với con người, trong lúc mọi người đều lên án bà, và bà đang sống trong cảnh
tuyệt vọng thì Chúa Giêsu vẫn yêu thương ba, vẫn đón nhân ba.
Trong cai tuyêt vong vẫn còn có chút hy vong. Trong số phân hâm hiu của bà vẫn
con có chút gì may măn, vẫn con có một người đã biết cảm thông, tin tương và đón nhân bà, vì
người ấy có một cái gì khác biệt hơn các người khác, có một con tim biết rung động, nhạy cảm
hơn những người khác. Người ấy không thích lên án nhưng chi biết lăng nghe, lăng nghe tiếng
kêu gào thổn thức của một coi long đang thống hối.
Trong ánh măt nghen ngào, bà đã thưa với Chúa băng một giọng điệu nhè nhe: “Thưa
Thầy, không ai lên an cả.” Nhưng Chúa đã nghe ro và Ngài con nghe ro cả những hơi thơ,
những nhịp tim, những lo âu, những hồi hộp cũng như những tiếng long thổn thức, khăc khoải
của bà trước khi bà mơ miệng đáp lời.
Ngươi không thâu hiêu được nỗi im lặng cua ngươi ban minh thi chưa phải la
ngươi ban đích thât, bởi lẽ khi hai ngươi ban chân tinh yêu nhau, ho không cần phải nói
nhiêu, ho cũng không cần phải giải thích nhiêu. Chỉ cần nhin anh mắt, nhin khuôn mặt ho
có thê hiêu được tât cả cõi lòng cua ngươi ban minh.
Nêu ban không tâp lam quen vơi loai ngôn ngư âm thầm đó, ban sẽ không bao giơ
hiêu được Lơi Chúa, vi Thiên Chúa chỉ nói vơi chúng ta trong im lặng qua nhưng dâu chỉ,
nhưng biên cô và nhất là qua tiếng long thổn thức đang vọng lên tư đáy long mình, cũng như
tư đáy long của những người bạn mình.
Nghe tiếng thơ dài của người vợ, bạn có thể hiểu được coi long tan nát của một con
người đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng trước cảnh người chồng lúc nào cũng say sưa chèn
chén, không con biết gì đến việc chăm lo hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái. Đó cũng là
dấu chi báo hiệu sư ly tan của hôn nhân và gia đình săp xảy ra.
Nhìn dong nước măt của một số những trẻ thơ, ta có thể biết được răng chúng đang hồi
hộp, lo sợ cho hạnh phúc tương lai của cha me cũng như cho số phân không may của chúng
có thể xảy ra bơi những lời nói, thái độ thiếu yêu thương và trọng kính nhau của cha me như
muốn báo hiệu một điều không may lành.
Nói đến đây, tôi nhớ đến một câu chuyện tình đáng thương của đôi vợ chồng bạn tôi. Khi
con ơ San Jose, tôi có quen với một cặp vợ chồng trẻ. Hai anh chị mới chi có một đứa con thôi.
Người vợ là một người ngoại trơ lại đạo, đep gái, tốt lành và đạo đức. Chị mồ côi me tư nho
nên khi bố lấy vợ khác, chị phải về sống chung với cô, người em gái ruột của bố. Sống trong
cảnh mồ côi, chị cảm thấy thiếu văng tình thương. Vì thế, khi lớn lên chị chi mong sao sớm lâp
gia đình để có được một tình yêu bù đăp vào khoảng trống đó.
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Năm hai mươi tuổi, chị được sang đoàn tụ với gia đình ơ My. Thời gian này, chị càng
cảm thấy lạc long hơn nữa, vì tất cả những bạn bè của chị đều con ơ Việt Nam. Trong tâm
trạng đó, không bao lâu sau khi đến đất My, chị ta gặp một anh chàng đep trai, con nhà giàu, có
tiền. Anh chàng này vốn bản tính hào hoa, phong nhã nên biết “chơi đep” đúng lúc. Thế là chị ta
mê say người tình hào hoa đó. Chi mấy tháng sau thì hai người đi đến quyết định hôn nhân.
Sau khi lấy nhau, đôi bạn tình xem ra rất là hạnh phúc trong một thời gian khá lâu gần mười
năm trời. Đến năm thứ mười một của cuộc đời hôn nhân, hai anh chị mới sinh đứa con đầu
long. Cũng tư giờ phút này, hai người băt đầu lủng củng vì thêm đứa con thì thêm trách nhiệm
và thêm nhiều khó khăn hơn. Họ không con được tư do bay nhảy như trước nữa. Thêm vào đó,
người vợ lúc này lại sinh ra thích lối giải trí karaoke. Chị thích ca hát và nhảy múa trong lúc anh
ta thích football và chè chén. Chính điểm này càng làm cho anh ta thêm buồn phiền và ghen
tức. Nhưng anh ta lại không nói ra nên thường hay nổi cáu, gây gỗ, và đánh đâp chị ta. Suốt
mấy năm trời sau đó, hai me con cứ phải ôm nhau khóc vì ông chồng ngày càng trơ nên thô
bạo, thường xuyên đánh đâp vợ. Lần cuối cùng bị đánh, chị ta đã không chịu đưng nỗi nữa nên
chị đã gọi cảnh sát, và cảnh sát đã đến can thiệp. Anh ta đã được đưa vào nhà tù nghi mát và
tình trạng đã trơ nên căng thăng. Sau khi ra tù, hai vợ chồng đã nhờ luât sư đưa ra toa và cả
hai đã đi đến chỗ ly dị bởi lẽ cả vợ lẫn chông đa không hoc lam quen vơi loai ngôn ngư
không lơi nay đê hiêu y nhau va sông tron vẹn cho nhau.
Chúng ta phải tâp lam quen vơi loai ngôn ngư âm thầm đó. Loai ngôn ngư nay rât
la quan trong va nó cần sư lắng nghe, sư quan sat hơn la nói. Thương thi ngươi ta thích
nói hơn la quan sat va lắng nghe bởi lẽ khi nói minh trở thanh trung tâm đê moi ngươi
chú y, còn khi nghe thi ngược lai, minh phải quên đi cai tôi cua minh đê hương vê ngươi
khac cũng như phải lam trông cai tôi cua minh đê tiêp nhân nhưng y kiên cua ngươi
khac nên khiến người nghe dễ dàng cảm thông với người khác hơn là lên án. Chính vì thế,
Chúa Giêsu đa không nói nhưng chỉ muôn lắng nghe va quan sat nên Ngài đã cảm thông
được với người đàn bà tội lỗi đó. Khác với đám đông và nhất là khác với các biệt phái và luât sĩ
lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đa không nói, cũng không lên an, nhưng chỉ có nhưng lơi nhắn
nhu chân tinh: “HÃY ĐI VA ĐỪNG PHẠM TÔI NỮA!”
Đó là một lời tha thứ, ân
chứa một sư nhăn nhủ đầy yêu
thương, kính trọng và cảm
thông đối với con người tội lỗi
đó.
Đối với con người, phạm
tội và phạm luât là điều đáng
lên án và không thể tha thứ.
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Nhưng đối với Thiên Chúa thì khác. Điêu quan trong không phải la đa pham tôi nhưng la
ĐỪNG PHẠM TÔI NỮA.
Chúa không quá khăt khe đối với những lỗi lầm của con người, cũng như không eo hep,
đóng cưa long khi con người biết ăn năn trơ về. Trái lại, vơi trai tim nhân từ, vơi đôi tay
giang rông, Chúa luôn mơi goi va chao đón nhưng tôi nhân trở vê. Với tấm long khoan
dung đó, Chúa Giêsu đã mang lại cho người đàn bà ấy một hy vọng mới. Ngai đa mở cho ba
môt canh cửa mơi vơi môt tương lai mơi đê ba có thê đi vao ma không ai có thê đóng lai
được.
Cũng tư giờ phút ấy, phúc âm không nói gì về người phụ nữ này nữa. Nhưng chăc chăn,
bà ta không thể nào quên được giây phút trọng đại của cuộc đời bà, giây phút đã gặp được sư
yêu thương và tha thứ lớn hơn gấp trăm ngàn lần tội lỗi của bà. Chính giây phút ấy đã hoán cải
được tâm hồn bà và đã mang lại cho bà một ý nghĩa sâu xa của tình yêu Thiên Chúa. Nhưng
cũng chính giơ phút ây đa mang lai cho Chúa nhưng môi hân thù giưa Ngai va nhưng
ngươi biêt phai va đa đưa Ngai đên cai chêt tôt cùng thê thảm cua môt kiêp ngươi.
Đây cũng la ly do giúp chúng ta có thê hiêu được tai sao ngươi lanh hay bị gặp
nan. Nhưng Thiên Chúa đã đi trước chúng ta, Ngài đã nêu cao tinh thần can đảm, biết quên đi
chính mình để sẵn sàng dám sống và chết cho chúng ta, những người anh em của Ngài. Và
bây giờ đến lượt chúng ta cũng phải sẵn sàng hy sinh chính mình để dám sống và chết cho
những người anh em chúng ta đang đau khổ vì những bất công của cuộc đời.
Lm. Peter Lê Văn Quảng
Hẹn gặp lai
VÊ MỤC LỤC
CÔNG BỐ LƠI CHÚA NHƯ THÊ NAO?
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“Để thực hiện một công trình Phúc Âm hoa hiệu nghiệm, ta phải quay trở lại với gương
mẫu Tông Đồ Tiên Khởi, để đón nhận nguồn cảm hứng. Gương mẫu nền tảng nay, chúng ta
có thể chiêm ngắm ở phòng Tiệc Ly, nơi các Tông Đồ hiệp nhất với Mẹ Maria, kiên tâm cầu
nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần. Chỉ với ơn của Thần Khí Chúa, công cuộc Phúc Âm
hoá mới được khởi đầu. Vậy chúng ta phải cầu khẩn Chúa Thánh Thần, và tìm kiếm xem
Ngài đang thổi Thần Khí ở đâu” (x. Ga 3,8) (Jean-Paul II, La Documentation catholique, 17
nov. 1085, p. 1087).
Rôt cuôc la ta phải công bô Lơi trong Thần Khí va trong Giao Hôi.
Trong Thần Khí
Ngôn sứ phải được xức dầu của Thần Khí Chúa. Sống dưới ơn phù trợ của Ngài, nói
dươi sư thúc đẩy cua Ngai, vi thê lơi ngôn sứ không chỉ la lơi con ngươi, ma la Lơi cua
Thiên Chúa. Chính Thầy Giêsu, mặc dù được sinh ra bơi Chúa Thánh Thần, Thầy cũng chi băt
đầu rao giảng Tin Mưng sau khi nhân Phép Rửa đê đón nhân Thần Khí cua Cha. Cac Tông
đô cũng chỉ ra đi thi hanh sứ vu sau Lễ Ngũ Tuần, đê được ơn sung man cua Thần Khí
Chúa.
Cũng thế, sau khi được Thánh Tây, mỗi tín hữu được củng cố trong Ơn Chúa Thánh
Thần để làm chứng cho niềm tin của mình. Mối liên hệ mât thiết của ngôn sứ với Thần Khí
Chúa cho ta hiểu được hiệu quả siêu nhiên của Lời. Nếu liên hệ kia bị căt đứt, lời ngôn sứ chi
con thuần tuý là lời của con người, có thể là hay, thông thái, tinh tế, nhưng hoàn toàn vô ích đối
với Nước Trời. Ơ đây, kinh nghiệm tư nhiên cũng có thể là hình ảnh của kinh nghiệm siêu
nhiên: một lời chi có thể nghe được nếu hơi thơ của nó chuyển tới người nghe. Cũng thế, Lời
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Chúa chi có thể nghe nếu được Thần Khí đem đến. Lời Chân lý của Cha được phát ra trong
hơi thơ của Thần Khí, đưa con người đến với Cha, nếu nó được mang tới bơi hơi thơ này.
Thần Khí là làn sóng chuyển tải Lời: “Ngài là Đấng, ngày hôm nay cũng như ngay từ lúc
khởi đầu của Giáo Hội, hành động trong mỗi người rao giảng Tin Mừng nhất tâm để Ngài
chiếm hữu và hướng dẫn và đặt vào môi miệng mình những lời mà tự mình không thể có
được” (Paul VI, Evangelii Nuntiandi, 75). “Để có thể diễn tả cach xứng đang những Lời do
Thần Khí Chúa linh hứng, chính bản thân ta cần được Ngai hướng dẫn, va để được thế, ta phải
cầu nguyện nhiều, xin ánh sáng nội tâm của Chúa Thánh Thần và ngoan ngoãn đón nhận,
xin tình yêu, vì chỉ tình yêu mới cho ta khả năng hiểu ngôn ngữ của Thiên Chúa, ngôn ngữ
của “tình yêu” (1Ga 4,8,16). Từ chính công việc diễn giải, ta cũng phải đặt mình dưới sự hiện
diện của Thiên Chúa” (Jean-Paul II, Allocution sur l'interprétation de la Bible dans l'Église, 23
avril 1993).
Trong khi thi hành sứ vụ ngôn sứ, việc giư sư hiêp thông giưa ngôn sứ va Chúa
Thanh Thần la tôi quan trong. Thần Khí và Lời Chúa luôn liên kết chặt chẽ với nhau. Không
có Thần Khí, Lơi không thê sinh hoa trai, vi Thần Khí la nơi cư ngu va la điêu kiên đê Lơi
sinh hoa kêt trai. Không có Lơi, Thần Khí như câm. Chính Thầy Giêsu đã nói “Ngai sẽ
không tự mình nói điều gì” (Ga 16, 13); “Ngai sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngai sẽ lấy những gì của
Thầy ma loan bao cho anh em” (Ga 16, 14); “Đấng Bảo Trợ la Thanh Thần Chúa Cha sẽ sai
đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi
điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26).
Thần Khí Chúa tác động nơi ngôn sứ và nơi người nghe Lời. Chúng ta không thể tiếp
đón Thần Khí mà không được Ngài chuân bị tâm hồn ta. Khi chúng ta nói vê Thiên Chúa, sau
khi cầu xin Chúa Thanh Thần, chính Ngai sẽ ngư đên, hương dẫn va don tâm hôn cua
nhưng ngươi nghe, nhât la khi ta to lòng mêm mai sẵn sang vâng nghe y Ngai. Nếu không,
coi như ta nói trong hoang địa; sư chênh lệnh giữa việc rao giảng và sư hoán cải tâm hồn
người nghe là lẽ tất nhiên. Chi có Chúa Thánh Thần mới biến đổi con tim đá thành con tim thịt,
cũng như chỉ có Lơi được rao truyên trong Thần Khí mơi giao huân va hoan cải được
con ngươi.
Thánh Gioan con mạnh mẽ khăng định: “Anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa vì DẦU của
Ngai dạy dỗ anh em mọi sự” (1 Ga 2, 27). Thánh Augustinô diễn giải đoạn này cho các tín hữu
của ngài như sau: “Anh chị em thân mến, đây chính la một mầu nhiệm trọng đại: âm thanh lời
nói của chúng tôi vọng đến tai anh chị em, nhưng Thầy dạy đích thực lại ở trong lòng anh
chị em. Chúng tôi có thể loan bao bằng những lời nói vang vọng đến tai anh chị em, nhưng nếu
không có Đấng ngự trong anh chị em, chính Ngài dạy dỗ, giáo huấn anh chị em, thì lời
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chúng tôi cũng ra vô ích. Tuy tôi nói với mọi người, nhưng những ai không được Thần Khí
Chúa dạy bảo bên trong, họ sẽ ra về như chưa từng được nghe giảng dạy”.
Cũng như ngày lễ Ngũ Tuần, Chính Thánh Thần Chúa làm cho các Tông đồ công bố Tin
Mưng để mỗi người nghe đều hiểu được băng ngôn ngữ riêng của mình. Hiện diện hôm ấy,
theo sách Công Vụ, có nhiều người tư khăp các nước xa, gần, nhưng mỗi người đều nghe và
hiểu được lời rao giảng của Phêrô, giống như vị Tông đồ đã giảng băng ngôn ngữ của tưng
người. Do đó ta phải tin tưởng vao Thần Khí hiên diên trong ngươi rao giảng cũng như
trong tâm hôn ngươi nghe, để Thầy Giêsu được mọi người biết đến.
Nhờ Thần Khí, cũng một lời được nói cho một nhóm gồm nhiều người khác nhau, nhưng
Lời đến đáp ứng cho những vấn nạn, nhu cầu, và sư mong chờ của riêng tưng người. Thần Khí
linh hứng cho ngôn sứ đồng thời thích ứng Lời cho tưng thính giả đến nghe, tuỳ theo đô cởi
mở tâm hôn nơi mỗi ngươi.
Chúng ta thường xuyên bị cám dỗ biên Lơi Chúa thanh môt viêc riêng, muôn chiêm
hưu Lơi, đến độ nghĩ răng hiêu quả cua Lơi tùy thuôc nghê thuât sư pham ngươi ta dùng
đê rao giảng, hay phương phap ngươi ta trinh bầy. Như thế là đã xem Lời như một lời
thuần túy của loài người. Nó chi con “như một thứ chiêng trống kêu inh ỏi” (1 Cr 13, 1); một
công việc của người trần, một chương trình người ta nêu ra, “một tiếng nói rỗng tuếch”(1 Tm 1,
6)… Thánh Phaolô đã trải qua kinh nghiệm này với giá phải trả tại Athènes (Cv 17, 16 tt.).
Phaolô nhớ mãi bài học này, và tư đó “Thật thế, lời rao giảng về Thập Giá là một sự điên rồ
đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu
độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa” (1Cr 1, 18).
Những ky thuât hiện đại, những phương tiện truyền thông đại chúng, với phương pháp
thính thị, cùng với điệu bộ bên ngoài, có thể phục vụ cách hữu hiệu cho Lời Chúa có được ảnh
hương sâu rộng hơn, tuy nhiên chúng cũng có nguy cơ trở thanh vô hiêu đôi vơi Nươc
Trơi, nêu lơi ma ho dùng moi phương tiên tôi tân nhât đê truyên thông kia chỉ la môt lơi
vô hôn. Sư căn cỗi của một số bài giáo lý, bài giảng, hay một số sách thiêng liêng, rất có thể vì
đã bị căt khoi Nguồn Nước sư Sống, nên lời chi con là những nét chữ chết. Như thế làm sao
con có khả năng truyền lan sư sống? Thiết tương phải lâp tức hồi sinh cái xác vô hồn kia. Và
duy chi Thần Khí Chúa mới làm được công việc này.
Có ai chăng nhân ra một lúc nào đó trong đời mình, một kinh nghiệm thất bại, nhưng
may măn đã thức tinh hồn mình về với điều cốt cán nhất: Lơi Chúa đa được nghe va loan
bao dươi bóng tươi mat cua Thần Khí, chỉ có Lơi, cho dù dươi hinh dang mong dòn va
nghèo khô đên khó coi! Lời Chúa chi có thể công bố trong niềm tin. Thánh Phaolô đã trích
dẫn lời Thánh Vịnh: “Tôi đã tin cả khi mình đã nói” (Tv 116, 10), và ngài liền thêm: “Có được
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cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên
chúng tôi mới nói” (2 Cr 4, 13). Chỉ khi ngôn sứ đi vao trong mầu nhiêm cua Lơi, lúc đó
ông mơi đưa ngươi khac vao được. Ngược lai, thai đô cứng lòng tin cua ông, trên thưc
tê hay chỉ la ly thuyêt, cũng lam tan biên sức sinh đông cua Lơi.
Trong Giao Hôi
Lơi Chúa được công bô trong Giao Hôi. Chính được truyền thống cưu mang mà Lời
Chúa được hình thành và đến với chúng ta hôm nay. Lời Chúa, trước hết, được ghi chép tư
nhiều thế ky trong thời Cưu Ước, được đọc lại, bổ sung nhiều lần, chính bản văn con mang
những dấu tích đó: được Thần Khí Chúa chứng giam, cac ngôn sứ va cac bâc khôn ngoan
dẫn dắt; Dân Chúa, từng bươc kham pha va đao sâu y nghĩa, qua moi biên cô theo chiêu
dai lịch sử. Ngay cả Lời Thầy Giêsu cũng không đến với chúng ta một cách tinh rong, như thời
nay ta có thể dùng máy thu âm! Chúng ta chỉ tiêp cân được vơi Lơi Thầy qua nhưng chứng
cứ do cac Tông Đô va kinh nghiêm cua cac công đoan Kitô hưu tiên khởi đê lai, nghĩa la
qua truyên thông cua Giao Hôi.
Lời Chúa cũng có lịch sư của nó, chúng ta phải đón nhân với niềm tin yêu tuyệt đối, như
Me Giáo Hội truyền dạy, vì nó đã được soi sang va nuôi dưỡng bởi nhưng lơi diễn giải cua
cac Giao Phu, cũng như cac tiên sĩ, cac nha thần hoc cua cả thơi Trung Cô, cac nha thần
bí, cac thanh, cac vị Giao Hoang, Giam Muc cua moi thơi đai. Ta nên biết răng: “Không ai
được tư tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh” (2 Pr 1, 20), nhưng “Nhiệm vụ
chú giải chính thức Lời Chúa đã được viết ra hay lưu truyền chỉ được ủy thác cho Quyền
Giáo Huấn sống động của Giáo Hội, và Giáo Hội thi hành quyền đó nhân danh Chúa
Giêsu Kitô. Tuy nhiên Quyền Giáo Huấn này không vượt trên Lời Chúa, nhưng để phục vụ
Lời Chúa, chỉ dạy những gì đã được truyền lại, vì thừa lệnh Chúa va với sự trợ giúp của Chúa
Thanh Thần, Giáo Hội thành tâm lắng nghe, gìn giữ cách thánh thiện và trung thành trình
bày Lời Chúa. Và từ kho tàng duy nhất ấy, Giáo Hội rút ra mọi chân lý, mà dạy phải tin là
do Thiên Chúa mặc khải” (Dei Verbum 10).
Giáo Hội có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc cho sư hiểu biết một cách trung
thưc đối với Lời Chúa, vì: “Kinh Thánh… tự bản gốc, nó không có vẻ sáng sủa, nó cần
phải được đọc và diễn giải trong niềm tin sống động của Giáo Hội” (Puebla no 179). Nó
chi có thể hiểu được cách đầy đủ bơi những người đón nhân nó trong Giáo Hội, nơi nó được
dưỡng nuôi, bảo vệ, và không ngưng triển nơ một cách quân bình. “Một công việc chú giải
không được sống và tìm hiểu Kinh Thánh với những tổ chức sống động của Giáo Hội, thì
đó chỉ là một công việc khảo cổ: một viện bảo tàng trưng bày những vật cổ xưa”
(Cardinal Ratzinger, Transmission de la Foi et sources de la Foi, conférence faite à Paris le 16
janvier 1983).
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Được viêt, đoc va đón nhân trong Giao Hôi, Lơi Chúa cũng chỉ được công bô
trong Giao Hôi. Điều này hoàn toàn đúng khi các bài đọc Thánh Kinh được công bố cách xứng
đáng và được diễn nghĩa trong khung cảnh một cư hành Phụng Vụ của Giáo Hội. Một hành
động mặc nhiên và công khai của Hôn Thê công bố Lời của Hôn Phu. Nhờ sứ vụ của các Giám
Mục, Linh Mục, và Phó Tế, Thầy Giêsu tiếp tục gìn giữ Giáo Hội của Thầy trong niềm Tin, trung
thành với Ơn Mặc Khải.
Chính những bài diễn giải Lời Chúa được nghe trong Phụng Vụ giúp tín hữu hiểu, để lại
truyền đạt Lời Chúa cho anh em mình. “Việc loan bao Chúa Giêsu Kitô tach rời khỏi Mẹ-GiaoHội, hay tệ hơn, khi chống đối lại Mẹ-Giao-Hội, không thể la một việc loan bao Ngôi Lời lam
người, sinh bởi Đức Nữ trinh Maria, va còn không ngừng được hạ sinh bởi Giao Hội, trong tâm
hồn cac Kitô hữu” (Jean-Paul II, La Documentation catholique, no 1906, p. 1087). Thánh Phaolô
vẫn luôn nhăc nhơ: “Tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã
lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em
giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi
đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Chúa Kitô đã chết vì tội
lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh” (1 Cr 15, 1-3). Nhờ vây chúng ta được bảo đảm là
Lời ta chuyển đạt, không phải lời của chúng ta, mà là Lời của Thiên Chúa. Có thế, Lời đó mới
phát sinh niềm tin, đê Chúa Kitô được tai sinh nơi cac linh hôn. Việc loan báo Tin Mưng
giống như nhà nông gieo hạt giống (Lc 8, 11). Nó khai mao cho môt sư sông, nó thưc hiên
môt viêc ha sinh. Không hề có điểm chung nào với người đi phao tin, người đồn thổi tin, hay
quảng cáo. Ngươi Tông Đô không chỉ đem niêm xac tín, nhưng còn mang theo môt năng
lưc thiêng liêng có “khả năng cưu mang và hạ sinh Lời trong tâm hồn người vâng nghe”
(Manaranche, Rue de l'Évangile, op. cit., p. 158).
Giáo Hội là người đánh giá Lời được công bố. Tư ngày Chúa Kitô phục sinh, Giáo Hội
không chi có nhiệm vụ diễn giải, mà con phân định, “đánh giá chất lượng cả các sứ điệp lẫn
người mang sứ điệp” (La Foi des Catholiques, p. 275).
Hai niêm xac tín: Lời Chúa chi được công bố trong Thần Khí Chúa và trong Giao Hôi,
dẫn đến hai thái độ nội tâm, có vẻ như mâu thuẫn, nhưng thât ra là bổ sung cho nhau: khiêm
tôn và tao bao.
Đón xem kỳ tới: «Khiêm tôn, tao bao va hân hoan công bô Lơi»
Chân thanh cảm ơn.
Fr. M. Bảo Tịnh O.Cist.
Hẹn gặp lai
VÊ MỤC LỤC
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Cùng Ban Trẻ đoc “Sứ điêp cua ĐTC Phanxicô nhân Ngay Giơi Trẻ Thê Giơi
lần thứ 36” – 21/11/2021.

Chuyên muc:
“CHUYỆN MỖI TUÂN”
Cùng Ban Trẻ đoc “Sứ điêp cua ĐTC
Phanxicô nhân Ngay Giơi Trẻ Thê
Giơi lần thứ 36” – 21/11/2021.
Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
Giao phân Nha Trang
Kính mời theo doi video tại đây:
https://bit.ly/3AoDKFi
Bạn trẻ mến,
Tâm tình gưi bạn – không phải vì người viết có chút trách nhiệm riêng biệt chi với Giới
Trẻ …bơi người viết đã nghi hưu lâu rồi - nhưng chi vì là …
Cũng trên trang mạng Conggiaovietnam.net này, người viết đang đọc lại với bạn Tông
Huấn “Đức Kitô Đang Sống – Christus Vivit” ơ mỗi tuần, và – tuần XXVII/TN/B này – chúng ta
băt đầu sang chương Tám – chương trao đổi về Ơn Goi… Chương 9 cuối cùng sẽ bàn về
Phân Định – một ky thuât bao gồm việc “biết đọc lịch sử bản thân, các chuyển động nội
tâm và các động cơ bên trong” để giúp nhân ra Ơn Gọi (C. Giuse Nguyễn Trọng Sơn)… Đấy
cũng là lý do người viết muốn có chút tâm tình về “Sứ điêp cua Đức Thanh Cha nhân Ngay
Giơi Trẻ Thê Giơi lần thứ 36” này cư hành vào Chúa Nhât ngày 21/11/2021: Lễ Chúa Giêsu
Kitô Vua – và cũng là ngày kết thúc năm Phụng Vụ 2021… mà trên nưa năm vưa qua – cũng
như ơ thời gian trước nữa - chúng ta ơ trong tình trạng dâng Thánh Lễ và có một vài cư hành
Phụng Vụ “trực tuyến do giãn cach xã hội” vì Dịch…
Dĩ nhiên người viết đang go cho bạn ơ thời gian đầu tháng 10 – nghĩa là chưa chăc chăn
gì về tình trạng dịch bệnh sẽ như thế nào trong vong gần hai tháng tới, nhưng – qua những gì
đang xảy ra trong xã hội – thì chúng ta cũng hiểu răng: con người trên thế giới dần dần tìm
cách – dù muốn hay không - để đưa nhau trơ lại trạng thái bình thường mà người ta gọi là
“trạng thái bình thường MỚI!!!”…Bơi nếu không thì vấn đề kinh tế - vấn đề sống con của
con người – sẽ không có giải pháp tích cưc nào. Và như vây nghĩa là Giáo Hội toàn cầu cũng
như tại các địa phương đã băt đầu phải nghĩ đến hai chuyện: - chuyện BÌNH THƯỜNG; - và
chuyện BÌNH THƯỜNG MỚI…
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Đức Thánh Cha lấy chủ
đề cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
2021 này tư câu gợi hứng
trong sách Công Vụ Tông Đồ:
“Hay trỗi dây. Ta chon ngươi
lam chứng vê nhưng điêu
ngươi đa thây” (x. Cv 26,
16)…Và bạn cũng biết rồi đấy,
câu nói ấy là của Chúa Giêsu
- Đấng SỐNG - LẠI va Ơ - VƠI – CHÚA CHA – Ngài đã thăng thưng trao đổi với chàng thanh
niên Biệt Phái hiếu thăng và rất đỗi nhiệt tình… trên con đường đi “tiêu diệt” bọn “đạo mới”
hoàn toàn xa lạ với Đạo truyền thống. Anh chàng đã bị kéo ngã xuống khoi yên ngưa. Chăc là
con ngưa phải hý lên, cất vó… và hất anh ta xuống. Choáng váng và hãi sợ, anh ta nghe có
tiếng cât vấn: “Sa -un, Sa-un , tại sao ngươi bắt bớ Ta?”, để rồi cuối cùng anh được nghe một
sứ điệp “Ta la Giêsu ma ngươi đang bắt bớ… Nhưng ngươi hãy trỗi dậy, đứng thẳng lên, Ta
hiện ra với ngươi la để chọn ngươi làm đầy tớ và làm chứng nhân về những điều ngươi đã
thấy, cũng như những điều Ta sẽ hiện ra và tỏ cho ngươi biết” (Cv 26 , 15 – 16).
Động tư “trỗi dây”… được dịch ơ bản dịch khác là “chỗi dây”… Người viết đã thư gợi ý
để có đôi ba trao đổi về động tư này khi cùng anh em dùng cơm, nhưng có vẻ như anh em
không quan tâm. Có người bảo răng chăng qua đấy là cách đọc chữ “tr” ơ miền này khác với
miền kia…thế thôi… Người viết không nghĩ thế… Hai cách phát âm… có khac nhau ở cương
đô… của hành động: “Chỗi dậy”… nghe có vẻ uê oải, từ từ… chông tay… rôi miễn cưỡng
đứng lên… Thế nhưng “trỗi dậy” thi không như thê ma la đứng “phắt” dây, thẳng ngươi
ngay lên trong tư thê sẵn sang… cho môt hanh đông nao đó…
Nơi Saun Phaolô là hành động được chữa đôi măt bị mù khi bị xô xuống ngưa… để ro
ràng hơn… mà trơ thành Tông Đồ… và có thể nói là ngay lâp tức ông đa lam chứng vê Chúa
trươc mặt vua quan ngoai Đao.
Thưa bạn,
Người viết không nghĩ đến chuyện đọc lại nguyên văn “Sứ điệp” mà chi chọn một vài tư
tương để chia sẻ, đồng thời mời bạn chịu khó đọc lại toàn bộ “Sứ điệp” qua MXH ơ mọi thiết bị
thông minh bạn có trên tay…
+ Điều đầu tiên người viết muốn chia sẻ với bạn là lời nhăc nhơ của Đức Thánh Cha về
hai mặt cua bât cứ sư kiên, bât cứ biên cô nao xảy ra…và tâm trạng của mỗi người trẻ
chúng ta đứng trước sư kiện, biến cố ấy… Ngài nói với chúng ta răng: Trên thế giới, chúng ta –
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và nhân loại – đã và đang phải chịu “nỗi đau vì mất rất nhiều người thân yêu va sự cô lập xã
hội”… Riêng với bạn trẻ thì … “với bản chất tự nhiên la hướng ngoại – đi ra ngoai để đến
trường hoặc đại học, đi lam va gặp gỡ nhau”, nhưng trong Dịch Bệnh, điều này là không
thể…Vì thế cho nên…”cac vấn đề của gia đình gia tăng… cùng với nạn thất nghiệp, trầm cảm,
cô đơn va nghiện ngập, chưa kể đến căng thẳng tích tụ, sự tức giận bùng phat va bạo lực gia
tăng”… Tuy nhiên – theo Đức Thánh Cha – thì “điều này chỉ là một mặt của đồng tiền. Nếu
như thử thach tỏ cho chúng ta thấy sự yếu đuối mong manh của chúng ta… thì nó cũng bày tỏ
những nhân đức của chúng ta, bao gồm khuynh hướng liên đới. Trên khắp thế giới, chúng ta
đã thấy nhiều người, trong đó có nhiều người trẻ, chiến đấu vì sự sống, gieo mầm hy vọng,
bảo vệ tự do và công bình, là những người kiến tạo hòa bình và xây dựng những cầu
nối”…
Ngài có một quả quyết phải nói là tuyệt vời khi nói: “Bất cứ khi nào một người trẻ vấp
ngã, theo một nghĩa nào đó, thì cũng là tất cả nhân loại đều ngã. Tuy nhiên, nó cũng
đúng… là khi một người trẻ trỗi dậy, thì giống như cả thế giới cũng trỗi dậy”…
Cho nên – bạn trẻ - việc bạn “trỗi dây”… và thóat ra khoi những tiêu cưc của hoàn cảnh,
của bệnh hoạn… và tất cả mọi thư thách, gian nan… la đê cả thê giơi nay cùng “trỗi dây”
trong sức manh hoan sinh cua ngươi trẻ… Chính vì thế Đức Thánh Cha thăng thăn nói với
bạn: “Hôm nay cũng vậy, Thiên Chúa đang nói với mỗi người trong các con: “Hãy trỗi
dậy!” … Cha tha thiết hy vọng rằng Sứ điệp nay có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho thời đại mới
va một trang mới trong lịch sử nhân loại...[…] Để trỗi dậy, thế giới cần sức mạnh của các
con, sự nhiệt tình của các con, niềm đam mê của các con“…
+ Điều thứ hai người viết muốn chia sẻ với các bạn, đấy là suy nghĩ của Đức Thánh Cha
về câu hoi của Saun Phaolô ngay khi ông vưa bị hất xuống ngưa và nghe tiếng của Đấng-TưTrời : “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”… Ông đã hoi: “Thưa Ngài, Ngài là ai ?”…
Đức Thánh Cha bảo
răng đấy là “câu hỏi vô
cùng quan trọng và tất cả
chúng ta sớm muộn gì
cũng phải hỏi”… Theo
Đức Thánh Cha thì “nghe
người khác nói về Chúa
Kitô thôi thì chưa đủ,
nhưng

còn

phải

nói

chuyện với Ngài một cách cá nhân”… Nghĩa là tưng con người nói chung và tưng người trẻ
nói riêng, chúng ta phải tư mình lên tiếng với Chúa vào một lúc nào đó rất riêng tư: “Thưa Ngài,
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Ngài là ai?”… Chăc chăn là – cũng như với Phaolô – Ngài sẽ trả lời: “Ta la Giêsu…” Với
Saun Phaolô thì là “Giêsu mà ngươi đang lùng bắt!” , nhưng với bạn… thì là “Giêsu… mà
bạn không muốn biết đến hay chưa hề nghe nói đến, hoặc nghe nói đến rồi, nhưng chỉ
nghĩ… như một thần tượng mơ hồ nào đó…” Cho nên bạn chưa ro về Ngài…
Ơ đây - cùng với Đức Thánh Cha – người viết muốn nhăc lại cho chính mình và cho các
bạn răng: hôm nay – phải – chính trong hôm nay, Chúa Giêsu lên tiếng với tưng người trong
chúng ta: “Hãy trỗi dậy! Trỗi dậy… để làm chứng về những gì Chúa Giêsu đã bắt đầu
hoàn thành trong cuộc sống của nhân loại, và của chính con”, đấy là:
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-Trỗi dây và làm chứng răng – trong cuộc đời mình – chúng ta đa mù lòa, va đa được
Chúa chưa lanh, được nhin thây anh sang, sư tôt lanh, vẻ đẹp cua Thiên Chúa trong
ngươi trẻ, trong moi ngươi, trong Giao Hôi, va trong cuôc chiên thắng moi sư đơn đôc…
- Trỗi dây và lam chứng cho tinh yêu và sư tôn trọng trong các mối tương quan giữa
con người, trong cuộc sống gia đình, trong việc đối thoại giữa cha me/con cái, giữa người trẻ
và người cao niên…
- Trỗi dây và bảo vê công bằng xa hôi, sư thât, lẽ phải, nhân quyền, những người yếu
thế dễ bị tổn thương, những người không có tiếng nói trong xã hội…
- Trỗi dây và lam chứng cho cai nhin mơi khiến chúng ta chiêm ngăm thụ tạo băng đôi
măt ngỡ ngàng… và – tư đó – chúng ta ra sức bảo vệ băng mọi giá ngôi Nhà- Chung -Trái - Đất
của chúng ta và hệ sinh thái dễ thương quanh mình…
-Trỗi dây để làm chứng răng moi thât bai đêu có thê được bắt đầu lai, người chết về
mặt thiêng liêng có thể sống lại, những người sống kiếp nô lệ có thể trơ lại tư do, những tâm
hồn trĩu nặng sầu khổ có thể tìm lại hy vọng…
-Trỗi dây để làm chứng cách vui tươi răng Chúa Kitô Hằng Sông… và hãy vui vẻ truyền
bá sứ điệp yêu thương và cứu độ của Ngài cho mọi người trong môi trường thưc của mình,
trong thế giới ky thuât số mình đang hoạt động... và ơ bất cứ nơi đâu mình có mặt…
Và Đức Thánh Cha kết luân:
“Cha hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể sống những giai đoạn nay như “những người
hành hương thực sự” chứ không phải la “những khách du lịch đức tin”! Chúng ta hãy mở
lòng mình trước những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa – Đấng muốn chiếu tỏa anh sang của
Ngai trên hanh trình của chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng để lắng nghe tiếng nói của Ngai, cũng
như… qua tiếng nói của anh chị em chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ giúp nhau “trỗi dậy”, va
trong thời khắc lịch sử khó khăn nay, chúng ta trở thanh những “ngôn sứ của thời đại mới và
tràn đầy hy vọng”… Xin Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc chuyển cầu cho chúng ta”.
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Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
Hẹn gặp lai
VÊ MỤC LỤC
NHU CÂU CẬN-TỬ

...Cận-Tử là thời gian lão đang lần bước tới ngưỡng cưa Tư Biệt, của sư “dùng dăng nưa ơ
nưa đi”..Mà dùng dăng thì con đôi chút quyến luyến, tiếc rẻ, nấn ná, cố kéo dài một it thời gian
với cuộc đời. Nấn ná vì lão vẫn không tin răng lão chi con dăm tháng để hít thơ không khí trần
gian, để được gần gũi người vợ hiền, bầy con cháu. Và bạn bè quyến thuộc gần xa...
Khi được thầy thuốc cho hay bệnh đang đi vào giai đoạn cuối thì lão có những tâm trạng
khác nhau.
Lão ngạc nhiên không tin chuyện đó có thể xây ra cho lão. Lão lão hốt hoảng kêu lên
“ Chăc là có sư lầm lẫn nào đây. Ðâu có phải là mình nhi”!?. Lão cho răng bệnh nhân giường
bên kia ra đi sớm mới phải vì đương sư gầy go ốm yếu, suốt ngày ho sù sụ, luôn luôn thơ
dốc, chứ lão đâu đã đến nỗi gì. Ðây cũng là phản ứng tư nhiên của nhiều người chứ chăng
riêng gì lão. Tư nhiên vì săp mất tất cả mọi sư trên đời thì ai chăng ít nhiều tuyệt vọng, đau
khổ, bất mãn...
Nhưng mỗi lần gặp mặt, thấy ông thầy thuốc nghiêm nghị hơn, dè dặt hơn thì lão linh
cảm là đúng. Ðôi lúc lão cũng đã ấm ức trách vị lương y vì chăng chịu khó tìm kiếm phương
thức thần diệu hơn để chữa cho mình.
Rồi lão cầu nguyện, mặc cả điều đình với đấng thiêng liêng giúp lão, cứu lão ra khoi cơn
bạo bệnh này, với lời hứa là tư nay sẽ sống đàng hoàng hơn, điều độ hơn. Tư hơn hai năm
nay, khi thấy ho nhiều, lão bo hăn rượu, thuốc lá, ăn nhiều rau trái cây và con đi bô mỗi ngày,
một việc mà trước đây không bao giờ lão nghĩ tới. Rồi thì lão được xác định bị ung thư phổi.
Chăng là vì lão hút thuốc lá tư năm 19 tuổi, hơn một nưa thế ky liên tục mang khói vàng của
điếu thuốc vào phổi...Lão băt đầu ho nhiều, khó thơ, kém ăn, xuống cân..Và lão băt đầu trị
liệu..
Lão mong có phép lạ để lão sống thêm vài năm nữa, cho tới khi đứa con út tốt nghiệp
đại học. Rồi ra đi cũng mãn nguyện...
Ðến khi y giới lăc đầu chịu thua thì lão thấy không con hy vọng, lão trơ nên buồn rầu,
chăng muốn gặp ai.
Có người nói lão sợ chết. Thời gian đầu khi nghe nói bệnh không chữa được thì quả
tình lão có hoảng hốt sợ hãi thât. Ai mà chăng sợ mất sư sống, phải lìa bo những gì đã găn
bó với đời mình cả nhiều chục năm. Nói răng không sợ thì chi là dối long, phủ nhân chối bo
sư thât. Bây giờ thì lão chấp nhân những giới hạn của chữa chạy. Nhiều lúc, lão cũng nghĩ
là sống tới tuổi ngoài thất tuần của lão hiện nay cũng đã quá nhiều Ngày xưa cha me lão chi
thọ tới sáu chục tuổi. So với bố me, “Bonus” tuổi mà Thượng Ðế dành cho lão đã quá
nhiều...Lão chấp nhân và chi mong sao được ra đi bình an, thanh thản...
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Nhưng lão cũng nghĩ tới một số nhu cầu, một số mong muốn được đáp ứng trước khi tư
biệt. Những nhu cầu căn bản của con người nhưng đơn giản hơn, nhe nhàng hơn...
Vì lão nghĩ, dù trong tình trạng cân tư, lão vẫn con là một sinh vât, vẫn con cảm nghĩ,
suy tư, rung động, vẫn con đôi chút nhu cầu vât chất, những tình cảm thương yêu, tiếp xúc.
Vây thì lão vẫn con những mong muốn. Y giới cũng đồng ý với lão răng người cân tư có
quyền được cung cấp một số đoi hoi.
Lão quyết định sẽ chết đàng hoàng, trong tôn trọng. Lão nghĩ là lão may măn có được
một mái nhà ấm áp để sưa soạn ra đi chứ không cầu bơ cầu bất như nhiều người bất hạnh,
tứ cố vô thân, không người thưa nhân. Lão đang ơ trong một cơ quan chăm sóc người cân
tư.
Lão nhớ lại, ngày xưa người ta thường chết ơ nhà, nơi mà vợ chồng con cái sống
chung với nhau thế hệ này qua thế hệ khác. Người ta sưa soạn cho sư chết giữa những
người thân yêu, được người thân yêu quây quần chăm sóc. Mọi người có thời giờ thong thả
nói với nhau, bàn bạc cùng nhau về hâu sư, về chuyện tương lai của các thành viên trong
gia đình. Người chết được thân nhân tăm rưa băng nước co cây hoa lá nhiều mùi thơm,
thân xác nguyên ven và được mặc quần áo mới may thât đep. Ao quan là những mảnh gỗ
vàng tâm, gỗ gụ. gỗ lim...săm sẵn dùng làm phản năm cho bóng dâu mồ hôi, để khi hữu sư
thì làm áo quan, mang thân xác ra đi. Người chết được quyến thuộc bạn bè tới tân nhà để
nhìn mặt nhau lần cuối, đưa tơi huyệt để vĩnh biệt chia tay...
Bây giờ thì mọi sư đều đổi thay, vì hoàn cảnh, nhu cầu cuộc sống. Người ta chết ơ bệnh
viện, ơ nhà thương, ơ nhà “hospice”, đôi khi trên xa lộ, tại thương xá, giữa biển cả, trên núi
cao...Thôi thì “gặp thời thế, thế thời phải thế”, chọn lưa làm chi...Cũng là một cách chấm dứt
sư sống...
Lão đã làm giấy tư chối mọi phương thức chữa chạy mạnh mẽ như là “găn dây chỗ này,
cài máy chỗ kia” trên cơ thể. Trong di chúc, lão ghi ro ro ý muốn chăm sóc y tế như thế nào
trong trường hợp mình không nói được vào giai đoạn cuối cuộc đời, khi không con hy vọng
cứu chữa. Lão cũng làm giấy ủy quyền cho một thân nhân quyết định phương thức điều trị
khi lão hết sáng suốt. Lão đã tìm hiểu về chương trình chăm sóc cân tư -hospice- nên lão xin
vào đây để hy vọng được nhe nhàng ra đi không đau đớn vì những biến chứng bệnh của
ung thư...
Trước hết lão muốn được gặp gỡ tất cả thân băng quyến thuộc nhất là người bạn trăm
năm với các con các cháu. Hơn mấy chục năm chung sống với biết bao ky niệm buồn vui có
nhau. Lão đã làm hết nhiệm vụ cho gia đình và lão cũng muốn nhân dịp này nhìn lại các
thành quả đó trên gương mặt mọi người với những lời nhăn nhủ cuối cùng. .Lão cũng cần
giải quyết mọi chuyện với người thân thiết để đôi bên chia tay trong bình an...Và lão cũng
được năm bàn tay những người thân yêu lần cuối, bàn tay đón lão vào đời, bàn tay tiễn đưa
lão vĩnh viễn ra đi..”Xin chia tay, va nếu la mãi mãi, thêm một lần, xin mãi mãi chia tay”- một
nhà thơ nào đó đã viết...
Lão mong muồn được đối xư như người con sống. Theo lão, cân tư mới chi là gần chết,
sẽ chết vì sư sống chi ngưng sau khi lão không con hơi thơ, tim lão ngưng đâp, não bộ tê liệt.
Lão vẫn con là một sinh vât với mọi ý nghĩa của nó, như là có suy tư,cảm xúc, quyền hạn
như mọi người. Có vui, có buồn, có hy vọng, có thương yêu...
Lão cần được duy trì các hy vọng dưới mọi hình thức. Hy vọng có thuốc tiên, có phương
thức kỳ diệu để lão lành bệnh. Mặc dù biết răng bệnh của lão đang đi vào giai đoạn cuối,
những hung bào ung thư đã xâm lấn nơi xa, nhưng “con nước con tát”, lão vẫn hy vọng ơ
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một phép lạ đến với lão. Lão đang cầu nguyện ơn trên. Rồi lão hy vọng những cơn đau
không hành hạ mình. Hy vọng con cái gần mình. Hy vọng không chết đơn côi. Xin ai đó
đưng làm tiêu tan hy vọng của tôi với lời an ủi xã giao, có lệ, “hãy nhìn vao sự thật, đừng
mong ở phép lạ”... Hy vọng có thể lành. Hy vọng chết không đau đớn. Hy vọng vợ hiền, con
cháu ơ lại bình an. Hy vọng mình được về nơi vĩnh phúc..Xin đưng thổi tăt những ngọn lưa
hy vọng của tôi!
Dù thời gian không con bao lâu, nhưng lão vẫn mong muốn tiếp tục được chăm sóc bơi
những người có khả năng, hiểu biết, thông cảm với hoàn cảnh, bệnh tình của lão. Lão vẫn
muốn tiếp tục nhân dịch vụ y tế, dù mục tiêu bây giờ là làm nhe bệnh thay vì chữa
khoi...Những giải thích về bệnh của tôi tư bác sĩ, những hướng dẫn ăn uống tư điều dưỡng
viên, sư chăm sóc vệ sinh cá nhân cũa người y công...đều làm ấm long tôi hơn, thoải mái
hơn...Dù biết răng săp chết, tôi cũng vẫn cần...xin đưng cô lâp tôi, bo tôi một mình trong sợ
hãi!!!Lão nhớ có một tác giả nào đó đã viết: “Chết không phải la kẻ thù; sống với am ảnh sợ
hãi nó mới la kẻ thù...”
Lão cũng muốn được tham dư vào các quyết định liên quan tới lão. Về các phương thức
trị liệu; cách ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả hình thức ma chay, chôn cất mà lão đã
săp đặt đâu vào đó.. Ðôi khi thân nhân không muốn kẻ săp vĩnh biệt ra đi bân tâm với thủ tục,
chi tiết rườm rà, nên quyết định hộ. Làm vây là ta đã phủ nhân quyền quyết định của họ, coi
họ như bất lưc và vô hình dung giảm giá trị của họ...
Lão cần được giải thích đầy đủ và ngay thăng cũng như có quyền nêu ra những thăc
măc về sư chết Nhiều khi thầy thuốc không muốn nói tới chết chóc với bệnh nhân đau nặng,
vì muốn để họ con hy vọng. Hoặc cho răng bệnh nhân đã biết rồi. Vì khó nói làm sao ấy. Lão
cũng thông cảm với hoàn cảnh khó xư của người thầy thuốc đang chăm sóc lão. Nhiều lúc
lão thấy ông ta dường như muốn nói với lão một điều gì quan trong, nhưng lại ngâp ngưng.
Chăc lại là chuyện “vô phượng trị liệu” về bệnh của lão chứ gì!? Thưc tội nghiệp cho ông
bác sĩ! Ðược huấn luyện để xua đuổi tư thần xa sư sống, chứ đâu có được hướng dẫn để
nói về sư chết với bệnh nhân...
Tư lúc sinh thời, lão vẫn có một đức tin tôn giáo thì giờ đây lão cần sư chăm sóc tâm
linh, để linh hồn lão có nơi tá túc bình an. Người ta muốn được lên coi Thiên Ðàng, tiêu diêu
miền Cưc Lạc thì lão cũng muốn được về nơi vĩnh cưu mà lão đã tưng ấp ủ. Lão
muốn được tâm sư với vi lãnh đạo tinh thần mà lão đã quen biết tư nhiều chục năm nay, để
sưa soạn cho linh hồn lão...
Lão cũng cần được giải thích về diễn tiến của sư chết; Vì lão nghe nói khi chết thì sẽ có
những khó khăn, những thay đổi về thể xác cũng như linh hồn. Liệu lão có bị những cơn đau
bệnh hoạn xâu xé cơ thể!? Liệu những hoảng loạn, ác mộng có đến với lão?. Lão có mất
ngủ, kém ăn, bí đại tiểu tiện...bác sĩ sẽ làm gì để giúp lão ra đi nhe nhàng?
Lão cần sư giải thích thành thưc, sư thông cảm của thầy thuốc. Lão không muốn sống
trong u mê, lo sợ của sư chờ chết....Lão nhớ lời nhăn nhủ của Nữ tu đáng kính Theresa
“ Ðừng sợ hấp hối vì nó rất giản dị...”
Lao chỉ cần có vây.....
Bac sĩ Nguyễn Ý Ðức Texas-Hoa Kỳ
VÊ MỤC LỤC

41

ĂN BƠT
LƠI TẠM BIỆT:

Kính xin moi ngươi hiêp thông
cầu nguyên cho Cha Cô
PX. Hoang Đinh Mai
1947- 01.09.2018
Xin chân thanh cam ơn
Quan tro đơi chân trần nay đa moi,
Chao moi ngươi tôi tam biêt ra đi,
Đôt ngôt chia tay chẳng kịp nói gi.
Xin nhắn gửi đôi lơi ai ở lai:
"Qua Tặng Tin Mừng" đang đợi tiêp theo...
"Cơm Yêu Thương" giúp ung thư ngặt nghèo.
Đa ta tâm lòng chung tinh bac ai.
Lam đẹp lòng Thiên Chúa: giang Hông Ân.
Kính bao: Mọi sư giúp đỡ cho chương trình Quà Tặng Tin Mưng và Cơm Yêu Thương,
xin vui long liên lạc BBT CGVN conggiaovietnam@gmail.com
Để tương nhớ và tri ân Lm Gã Siêu Hoàng Đình Mai, Đặc San GSVN sẽ cho đăng mỗi kỳ một
Chuyện Phiếm của Gã Siêu.
ĂN BƠT
Thuât ghép chữ trong tiếng Việt thât là tuyệt vời, để có được một ý nghĩa đầy đủ và cụ thể.
Chăng hạn:
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- Chữ học thường đi đôi với chữ hành. Đã học thì phải làm. Học mà không làm thì chăng
ích lợi gì.
- Chữ nhường thường đi đôi với chữ nhịn. Đã nhường thì phải nhịn. Nếu không nhịn thì
đâu con là nhường nữa.
- Chữ nhịn thường đi đôi với chữ nhục. Đã nhịn thì nhiều lúc cũng phải căn răng chịu nhục.
Có khi chi cần đổi qua đổi lại là ý nghĩa đã khác hăn nhau. Chăng hạn:
- Chay long là sống tinh thần chay tịnh, hay giữ long mình cho trong sạch. Con long chay là
một phần lục phủ ngũ tạng, được chứa trong bụng và trong ngưc các loài động vât. Bộ long
chay thường gồm có tim và gan.
Chính trong chiều hướng đó, gã xin bàn tới hai chữ bớt ăn và ăn bớt.
Theo nghĩa đen thì ăn là một hành động nhăm nuôi sống thân mình hay thoả mãn cơn đói
băng cách đưa lương thưc vào miệng, rồi nhai và nuốt. Theo nghĩa bóng thì ăn là tìm hương lợi
lộc, tiền bạc môt cách chính đáng hay không chính đáng.
Bớt theo nghĩa đen là làm giảm đi, hay lấy ra một ít. Chăng hạn bớt lời là nói ít lại, hay nói
nhe hơn. Bớt lưa là giảm lưa đi, chi để lại một ít than hồng.
- Chồng giân thì vợ bớt lời,
Cơm sôi nho lưa chăng đời nào khê.
- Chồng giân thì vợ làm lành,
Cơm sôi bớt lưa, răng anh giân gì?
Con theo nghĩa bóng thì bớt là bon rút của người khác về cho mình mỗi ngày một ít.
Trong khi bớt ăn là một hành động tư nguyện với chính mình, thì ăn bớt lại là một hành
động lưa dối người khác để trục lợi.
Trước hết gã xin bàn đến hai chữ bớt ăn.
Hiện nay người ta đang hô hào…bớt ăn, nghĩa là ăn ít đi, giảm bớt khâu phần của mỗi
người. Có nhiều lý do giải thích cho hiện tượng này.
Thứ nhất, bớt ăn vì lý do kinh tế.
Ai trong chúng ta cũng đều biết nền kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung, cũng như nền
kinh tế của mỗi gia đình nói riêng, đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Giá cả tăng
lên vùn vụt, trong khi đó lương công nhân vẫn cứ ba cọc ba đồng, thành thư phải thăt lưng
buộc bụng mới mong sống sót sau cơn bão giá.
Và để thưc thi “chính sách” thăt lưng buộc bụng, nhiều gia đình đã phải giảm bớt chi tiêu.
Cụ thể hơn cả là căt giảm chế độ ăn uống. Ăn cho no chứ không cần ăn cho ngon. Vì thế, bữa
nào cũng như bữa nấy, thành phần chủ yếu là cơm với rau. Thịt thà cá mú bỗng trơ thành một
thứ xa xi, ngoài vùng phủ sóng của những gia đình đang gặp phải khó khăn. Các bà nội trợ
thường lên thưc đơn cho gia đình mình như sau:
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- Nếu nhiều tiền, thì tăng thịt giảm rau, con nếu ít tiền, thì cứ việc tăng rau giảm thịt.
Hay như một nhà thơ nào đó cũng đã viết:
- Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch.
Thứ hai, bớt ăn vì lý do thâm my.
Trái ngược với tình trạng trên, một số gia đình dư giả, có thể vì trúng mánh “áp phe”, có thể
vì công việc làm ăn đang phất lên như diều gặp gió, người ta đã tiến đến chỗ ăn ngon. Cùng
với việc ăn ngon, thân thể người ta cũng liên tục phát triển, tăng cân vù vù. Và tình trạng béo
phì đã trơ nên một cơn ác mộng, bơi vì không ai muốn mình sẽ là “một vong tron biết đi, một
thùng phi di động”.
Chính vì thế, tại các thành phố, những trung tâm chữa béo, trư phì mọc lên như nấm, rồi lại
con những câu lạc bộ thể dục, thể hình được quảng cáo rầm rộ, những thâm my viện với chức
năng hút mỡ, căng da làm ăn phát đạt. Nơi nào cũng có những phương pháp riêng, những độc
chiêu giúp nhe ký, giảm cân trong một thời gian thât ngăn.
Tuy nhiên phương pháp hữu hiệu nhất và ít tốn kém nhất, vẫn chính là bớt ăn. Người ta ăn
ít đã đành mà con quan tâm đến thưc đơn hăng ngày: người thì bài trư thịt và những sản phâm
làm ra tư thịt, người thì kiêng những thưc phâm liên quan đến mỡ động vât và những thứ có
nhiều đường. Món ăn chính là rau, đâu, trái cây tươi, hạt khô và dầu thưc vât.
Bớt ăn kiểu này không phải chi đem lại một thân hình “mi nhon”, mà con tránh được những
căn bệnh thời đại, như cholesterol, tiểu đường cùng với những hệ luỵ về tim mạch và huyết áp.
Hay như một câu danh ngôn đã nói:
- Vong hai mà tăng, thì vong đời sẽ giảm. Trái lại, vong hai mà giảm, thì vong đời sẽ tăng.
Và như vây, bớt ăn sẽ trơ nên một phương pháp giúp người ta sống đep và sống khoẻ.
Sau cùng thứ ba, bớt ăn vì lý do tôn giáo.
Hầu như tôn giáo nào cũng coi việc chay tịnh là một phương thế giúp hy sinh hãm mình. Và
trong việc chay tịnh thì bớt ăn là một thành phần chính yếu. Thế nhưng, bớt bao nhiêu và được
ăn những gì, hay nói cách khác, nội dung của chay tịnh ra sao, thì mỗi tôn giáo lại có một chủ
trương khác biệt, không giống nhau.
Thông thường khi nói đến ăn chay là người ta nghĩ ngay đến việc ăn lạt, dùng tương chao,
rau đâu và không dùng cá thịt. Theo “Tư Điển Bách Khoa Việt Nam”, thì ăn chay là ăn các thức
ăn không thuộc nguồn động vât, như thịt, cá…Nội dung và phương thức ăn chay thay đổi tuỳ
theo tục lệ, tôn giáo, hay chế độ chữa bệnh. Có hai cách ăn chay. Một là ăn chay tuyệt đối,
nghĩa là không ăn mọi thức ăn tư nguồn động vât, kể cả trứng, sữa, mât ong và các chế phâm.
Hai là ăn chay tương đối, nghĩa là chấp nhân các thức ăn tư nguồn động vât, như trứng, sữa,
mât ong và những chế phâm. Có người ăn chay suốt đời, gọi là ăn chay trường. Có người chi
ăn chay trong một số ngày nhất định nào đó mà thôi.
Đối với người Công giáo, một năm chi buộc ăn chay có hai ngày, đó là thứ tư lễ tro và thứ
sáu tuần thánh. Trong ngày ăn chay, người ta phải giảm bớt khâu phần, chi được ăn một bữa
no, con hai bữa khác chi được ăn chút ít mà thôi. Ăn chay thường đi đôi với kiêng thịt, tức là
kiêng không ăn thịt các loài động vât, nhưng được ăn cá và các chế phâm tư động vât như bơ
sữa…Như vây việc ăn chay nơi người Công giáo xem ra có vẻ nhe nhàng. Vì thế, các đấng bề
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trên thường khuyên nhủ chúng ta dùng số tiền do việc giảm bớt phần ăn của mình, để giúp đỡ
những người nghèo túng. Đồng thời con khuyên nhủ chúng ta sống tinh thần chay tịnh băng
cách hạn chế những tiện nghi và làm chủ lấy miệng lưỡi và những giác quan của mình, không
để chúng đi hoang; ngoài ra con phải chấp nhân những hy sinh gian khổ, vì đó là cây thâp giá
đời thường Chúa muốn chúng ta vác lấy để bước theo Ngài.
Tiếp đến, gã xin bàn tới hai chữ ăn bớt.
Đây là một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Hầu như người người đều ăn
bớt, tư những bâc làm cha làm me đến những người bán hàng ngoài chợ. Hiện tượng này con
lan tràn tới mọi lãnh vưc, và thâm chí ngay cả những thứ không ăn được, người ta cũng sẵn
sàng bớt luôn, để bon rút và đem lại lợi nhuân hay vui thú cho mình. Và ăn bớt cũng không
khác với ăn căp là mấy.
Trước hết là ăn bớt tiền bạc.
Đây là cái dễ ăn bớt nhất. Chăng hạn trong gia đình, người chồng căt xén tiền lương, ăn
bớt tiền thương để làm quĩ đen, hầu có thể rủng rinh tiêu xài mỗi khi có nhu cầu cần đến.
Người giúp việc ăn bớt tiền bà chủ đưa mỗi khi đi chợ!
Tại cơ quan, người ta ăn bớt tiền của nhà nước để làm giàu cho mình, theo đúng tiêu
chuân: “Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng”. Thâm chí có những viên chức con xơi luôn
cả tiền cứu trợ đồng bào gặp phải thiên tai bão lụt. Những đồng tiền cứu trợ ấy thay vì giúp đỡ
những con người bất hạnh, thì lại chạy thăng vào túi của những viên chức có long tham không
đáy.
Tiếp đến, là ăn bớt vât tư.
Xách gio ra chợ mua hàng, không ít lần chúng ta gặp phải những chiếc cân non, hay
những cây thước thiếu. Mua một ký thịt, về nhà cân lại chi con 800 hay 900 “gờ ram” mà thôi.
Đặc biệt là trong lãnh vưc xây dưng. Nhà vưa mới xây xong đã đổ chổng vó. Đường vưa
mới khánh thành đã lỗ chỗ những ổ gà, ổ vịt, ổ voi. Cầu mới thông xe đã sụp lún trầm trọng. Sơ
dĩ như vây là vì khi thi công, người ta đã rút ruột công trình, ăn bớt vât tư, thâm chí có cả
những cây cột băng “xi-măng cốt tre”, thì làm sao đứng vững được với thời gian.
Gã xin ghi lại nơi đây một mâu chuyện nho nho mang tưa đề “Cứ tương là thiếu niên cao
thủ” của tác giả Đồ Bì, đăng trên Tuổi trẻ cười, như một minh chứng cho sư kiện trên:
Một em trai 11 tuổi người dân tộc Mơ Nông ơ một xã thuộc huyện miền núi Phước Sơn
(Quảng Nam) cao hứng đá vào vách nhà của mình một cước. Nó làm vỡ ra một cái lỗ thủng to
khoảng 2 mét vuông, gạch và hồ rơi xuống ào ào. Đã vây, nơi em đứng lấy thế đá, nền nhà sụp
xuống in 2 dấu chân nho nho.
Tôi là ông già khoái nói chuyện kiếm hiệp. Nghe được thông tin trên, tôi bèn mua vé bay
ngay về Quảng Nam, rồi đón xe lên Phước Sơn. Bụng tôi chăc mẫm phen này sẽ tìm ra được
một cao thủ thiếu niên có đường cước pháp lăng lệ.
Thế nhưng than ôi, khi tới Phước Sơn, tôi thât sư vỡ mộng. Đúng là có một em bé trai đá
sâp vách nhà thât, nhưng không phải do em có sức mạnh bâm sinh, mà là do người ta xây nhà
cho cha me em quá dom! Em bé chi cần đùa nghịch trong nhà, tiện chân đá một cái mới biết
mình đang ơ nhà…siêu dom.
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Huyện Phước Sơn giao cho các nhà thầu xây dưng 462 căn nhà cho các hộ nghèo theo
Quyết định 167 của Chính phủ. Chức năng giám sát xây dưng không biết tiến hành tới đâu, để
bây chư loi ra nhà siêu dom. Ông phó ban chi đạo chương trình 167 huyện Phước Sơn nói một
cách…trơn lu: “Không thể giám sát thường xuyên việc xây nhà cho dân, nên để xảy ra tình
trạng nhiều nhà kém chất lượng”.
Hai chữ “nhiều nhà” nghe ra quá đỗi nhe nhàng. Trên thưc tế, tất cả các căn nhà xây hỗ trợ
cho dân đều kém chất lượng do các chủ thầy ăn quá nhiều vào số tiền Chính phủ lo cho dân.
“Nhà” cái gì mà vưa xây xong đã lún nền, nứt vách, bong tróc hồ tô. “Đon tay” cái gì mà toàn là
gỗ non, gỗ tạp, đóng cây đinh vào đã muốn gãy. “Cưa” cái gì mà toàn là ván bìa chăp vá lại,
mới lăp vào thì phía trên đã vênh qua hướng Tây, phía dưới ưỡn ngược về phía Đông.
Đất Phước Sơn gồm toàn rưng, đồi, núi. Gỗ ơ Phước Sơn không thiếu. Quyết định 167 đã
nói ro “Gỗ khai thác tư rưng chi được sư dụng có mục đích làm nhà ơ cho các hộ nghèo”. Các
nhà thầu đã ăn xi-măng lẫn gỗ. Nói nào ngay, xi-măng cứng mà họ con ăn được huống chi là
gỗ mềm. Tiêu chuân của mỗi nhà là tư 0,8 đến 1 mét khối gỗ. Nhưng tình hình họ ăn gỗ ghê
gớm đến nỗi mỗi nhà chi con được 0,2 mét khối. Họ ăn ngon miệng đến nỗi ông giám đốc Sơ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tinh Quảng Nam đã phải nói: “Gỗ tốt, doanh nghiệp đem
đóng nhà biệt thư đâu đâu, con gỗ bìa phế phâm thì làm nhà cho dân. Tôi đã làm báo cáo gưi
lãnh đạo tinh để làm ro vụ việc”.
Sau cùng là ăn bớt thời giờ.
Trong gia đình, người ta ăn bớt thời giờ: Cha me ăn bớt thời giờ dành cho con cái. Vợ
chồng ăn bớt thời giờ dành cho nhau.
Có một câu bé đã hoi ông bố:
- Ba à, mỗi giờ ba kiếm được bao nhiêu tiền.
Ông bố trả lời:
- Mỗi giờ bố kiếm được 5 chục ngàn đồng.
Câu bé không nói một tiếng, đâp bể con heo đất, đếm hết số tiền tiết kiệm, rồi đưa cho ông
bố và năn ni:
- Con gưi bố 350 chục ngàn đồng, để bố dành cho con mỗi ngày một tiếng đồng hồ.
Ông bố giât mình, thì ra bấy lâu nay ông đã ăn bớt thời giờ dành cho con cái.
Cũng vây, nhiều bà vợ mong moi những ngày cuối tuần để gia đình được đoàn tụ và sống
cho nhau. Họ cần đến một bờ vai để nương tưa. Họ cần đến những lời an ủi sau những vất vả
mệt moi. Thế nhưng, nhiều ông chồng lại ăn bớt thời gian dành cho vợ con và những người
thân yêu băng cách rủ rê bè bạn đi đánh bạc hay đi ăn nhâu, làm cho bầu khí gia đình trơ nên
tẻ nhạt và văng lặng.
Nơi công sơ, người ta ăn bớt thời gian làm việc. Thay vì làm việc một cách nghiêm chinh,
thì lại tụm năm tụm ba, tán hết mọi chuyện, tư chuyện trong nhà đến chuyện ngoài ngo, tư
chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, tư chuyện biểu tình và đánh nhau ơ Trung Đông đến
chuyện vât giá leo thang, tư chuyện ông nọ đèo bong bồ nhí đến chuyện cô kia săm được chiếc
váy mới. Thôi thì hầm bà lăng đủ mọi thứ chuyện.
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Ngoài ra, họ con tìm mọi mánh khoé, mọi kẽ hơ để khai gian, báo cáo láo hầu biến phần
nào của chung thành của riêng. Họ giống như con mọt ăn bên trong khúc gỗ, làm cho khúc gỗ
chi con cái dáng vẻ bên ngoài, nhưng bên trong thì đã mục, đã rỗng.
Ngay cả trong lãnh vưc tôn giáo, người ta cũng vô tư ăn bớt thời gian cầu nguyện, thời
gian dành cho Thiên Chúa. Chăng hạn đi tham dư thánh lễ Chúa nhât. Họ ngồi tán hươu tán
vượn với nhau nơi quán cà phê cho đến khi thánh lễ băt đầu, thì mới ló mặt vào nhà thờ. Và khi
thánh lễ chưa kết thúc, họ đã vội vã ra khoi nhà thờ. Có thể nói được răng họ là những chuyên
viên “đi muộn về sớm”. Họ quên mất lời cảnh cáo của Chúa: Ngươi đong băng đấu nào, thì sẽ
được đong trả lại băng đấy ấy.
Lâu rồi gã có đọc được một câu chuyện về bác thợ mộc. Bác đã già nên xin chủ cho được
nghi hưu. Ông chủ năn ni bác làm cho một căn nhà cuối cùng trước khi giải nghệ. Bác đành
phải chất thuân.
Thay vì đem tất cả nhiệt tâm để làm căn nhà cuối cùng này, thì bác lại làm một cách bôi
bác. Bác ăn bớt tiền của chủ băng cách dùng toàn gỗ xấu, nhưng phủ lên trên một lớp sơn
bóng loáng.
Ngày hoàn tất, ông chủ đến xem và không ngớt lời ca tụng bác. Cuối cùng ông chủ nói:
- Suốt một đời bác đã phục vụ ta, vì thế ta tặng lại cho bác ngôi nhà này như một món quà
là, ky niệm.
Bác thợ mộc thưc sư ân hân, nếu như bác đã dùng những vât liệu tốt thì bây giờ đỡ khổ
biết bao.
Chuyện phiếm của Gã Siêu
VÊ MỤC LỤC

Giao sĩ: xuât phat từ giao dân, hiên diên vi giao dân va cây dưa vao giao dân
Tri Ân
Cha Luca PHẠM QUỐC SỬ
Chu Nhiêm Đặc San Giao Sĩ Viêt Nam
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- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chi, đóng góp ý kiến, bài vơ..., xin gơi về địa chi
giaosivietnam@gmail.com
- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm:
Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thưc tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ; Những tài liệu
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhăm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ vo ơn gọi
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lưc Giáo sĩ” băng đời sống cầu nguyện và
cộng tác trong mọi lãnh vưc; Mỗi Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh;
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?)
- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại
www.conggiaovietnam.net
Rất mong được sư cộng tác, hương ứng của tất cả Quí vị
Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn long cộng tác với chúng tôi băng nhiều
cách thế khác nhau.
TM. Đặc San Giao Sĩ Viêt Nam
Thư Ky: Giuse Pham Hoang Quỳnh.
TGP Baltimore USA
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