
"NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN" 
 

Đau đớn nhất đời người và 

không có gì mất lớn cho 

bằng mất cha mất mẹ. Khi 

cha mẹ qua đời, con cái 

cũng như những người 

thân cận đau đớn và 

thương tiếc. Với tất cả tâm 

tình của người thân và đặc 

biệt với chữ hiếu của 

người Á Đông. Chính vì lẽ 

đó, con cái dù trong hoàn 

cảnh nào cũng muốn làm 

điều gì đó tốt nhất cho cha 

cho mẹ trong những ngày 

cuối đời và nhất là trong 

những ngày tang lễ. Thế 

nhưng, lực bất tòng tâm vì 

...  

  
1. Người cha thân yêu của 3 ca sĩ Tam Ca Áo Trắng vừa được Chúa gọi về cách đây không 

lâu để lại chuyện không vui với con cháu cũng như những người thân. Gia đình cụ đối diện 

với nhà thờ, cách xa không hơn 20 mét đường bộ nhưng, không hiểu lý do nào đó không 
hề thấy sự hiện diện của cha Sở để chia sẻ nỗi đau của gia đình.  

  
Thánh Lễ an táng cho ông được Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tế. Cùng đồng tế Thánh 

Lễ đó có những linh mục thân quen với gia đình, kể cả từ tỉnh xa đến. Thế nhưng, không 
hề thấy sự hiện diện của Cha Sở và hai cha phụ tá.  

  
2. Cố nhạc Sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng vừa được Chúa gọi về . Nhiều người tiếc nuối sự ra đi 

của người nhạc sĩ tài hoa Con cái cũng muốn cha của mình được cử hành tại Thánh Đường 
như .bao người khác nhưng vì gia đình không có sổ gia đình Công Giáo, thứ hai là không 

tham gia cộng đoàn giáo xứ và không đóng góp cho giáo xứ.  
  

3. Chuyện cũng khá lâu về sự ra đi của ông cụ cha của một ca trưởng. Không hiểu lý do 
giận hờn sao đó cha Sở không cho vào nhà thờ để làm lễ An táng. Dù rằng anh ca trưởng 

quỳ lạy nhưng cha Sở nhất quyết không cho.  

  
Hẳn ta còn nhớ chính Chúa Giêsu hỏi những người Biệt Phái rằng lề Luật để phục vụ con 

người hay con người phục vụ Lề Luật. Dĩ nhiên cần có luật để chế tài con người, để bắt 
con người tuân theo những tiêu chuẩn của Giáo Hội. Thế nhưng, một số linh mục thay vì 

bao dung cho con người nhất là khi gia đình có tang ma.  
  

Đa số bị o ép những người nghèo. Lẽ ra những người nghèo là đối tượng được ưu tiên 
nhiều hơn, không may họ lại rơi vào linh mục hẹp hòi một con tim nhỏ bé làm cho họ đau 

khổ thêm. Kinh nghiệm của tôi trong gia đình vợ chồng không yêu thương nhau, cha mẹ 



không yêu thương con, làm sao có thể yêu thương được người khác.  

  
Linh mục không biết thương giáo dân của mình thì các đấng có giảng hay cũng là sáo rỗng 

không có hồn. Đời sống của linh mục phải đi đôi với lời giảng nếu không Ngài chẳng biết 
thương ai ngoài bản thân của Ngài. Chính Thiên Chúa trao chức linh mục chăm sóc đoàn 

chiên khi đàn chiên cần đến mục tử không giúp đỡ đàn chiên của mình còn làm khó dễ. 
Nhìn lại, người dân dù có thù ghét nhà hàng xóm kế bên tận xương tỷ khi gia đình có tang 

thì họ mau quên xóa bỏ hận thù ích kỷ nhỏ nhoi chia sẻ hàng xóm với nhau "nghĩa tử 
nghĩa tận", thắp 1 nén hương cùng một lời cầu nguyện cho người quá cố.  

  
Nếu là Mục Tử nhân lành không phân biệt người quá cố có đóng góp hay sinh hoạt giáo 

xứ hay không trước nhất Cha xứ phải đối xử bằng con tim và tình yêu của vị Mục Tử nhân 
lành. Nếu người quá cố có lỗi thì lỗi với Chúa chứ không phải lỗi với Cha xứ hay cộng đoàn. 

Cha và Cộng đoàn không có quyền phán xét người quá cố. Giáo dân chúng muốn Cha xứ 
thay đổi cách lãnh đạo hiện nay yêu thương giáo dân như con bởi vì giáo dân xem Ngài 

như là người Cha trong gia đình.  

 
Làm Cha trong gia đình không nên dùng quyền lực cai trị nên dùng "Tình Yêu"  

  
Với 3 linh mục kể trên hết sức "vô cảm" với quá cố... Tôi nghĩ không đúng tinh thần phục 

vụ của mục tử mà lại thiếu con tim yêu thương chỉ biết vật chất. Cũng không biết bao 
nhiêu giáo dân bây giờ gọi "Cha xứ là đấng toàn năng".  

  
Theo tôi trong giáo xứ có ma chay Công Giáo hay làm lương dân Cha xứ nên đi thăm viếng 

để chia sẻ an ủi họ. Nhà có tang mất mát quá lớn rất cần những người có uy tín như Cha 
xứ, có bận công việc cử Cha phó thăm giếng động viên tinh thần trong lúc họ vô cùng đau 

khổ tuyệt vọng. Đây là cơ hội truyền giáo rất tốt để cho lương dân thấy người Công giáo 
chúng ta lúc nào cũng giúp đỡ chia sẻ bằng con tim chứ không bằng lời nói thao thao bất 

diệt trên bục giảng.  
  

Khi tôi viết bài này vô cùng buồn và chán nản, nhớ lại còn bao nhiêu mục tử nhân lành 

của Chúa. Khổ nổi các Ngài quá lặng lẽ âm thầm tôi lại ít có thông tin về các đấng để ca 
ngợi Ngài làm gương sáng cho chúng ta.  

  
Mới đây ngày 28.5.2016 nghe bài Chia sẻ Cha phó mừng bổn mạng Thánh Minh, khu phố 

7 chọn Thánh Minh làm bổn mạng cho khu phố. Cha đi thăm Cộng đoàn con hẻm ngoằn 
ngoèo Ngài rất vui chia sẻ với cộng đoàn anh chị em nguội lạnh để trở lại sốt sắng với 

Chúa. 
Qua tâm tình của Cha Quyên phụ tá, chắc hẳn tôi cũng như anh chị em ước mong Giáo 

Hội có trên 90% những gương sáng mục tử như cha phụ tá Tân Định.  
  

Canh tân Giáo Hội cần thay đổi cho phù hợp dưới xã hội ngày nay. Đạo phải đi vào cuộc 
sống của người dân. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam xem xét lại luật nào không phù hợp với 

con người hiện tại cũng nên mạnh dạn thay đổi. Không thay đổi tạo tạo điều kiện Cha Giáo 
xứ có cơ hội làm khó giáo dân.  

  

Nên xem xét lại giáo luật nhà có ma chay còn phù hợp với xã hội hiện tại hay không ?  
 

Có cho phép Linh mục ở giáo phận khác đến thăm giếng muốn dâng Thánh lễ cho người 



quá cố tại tư gia hay không?  

 
Nếu cho phép thì phải có quy định cụ thể rõ ràng .  

 
Nếu cấm thì cấm toàn bộ không ưu tiên cho bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào kể cả 

Mạnh Thường Quân giúp đỡ giáo hội.  
  

Theo sự hiểu biết của tôi có một số cá nhân có mối quan hệ với các vị chủ chăn điều được 
ưu tiên cho phép.  

 
Giáo hội nên công bằng với người đã quá cố không nên phân biệt người đó có công với 

giáo hội hay không . làm như vậy những người nghèo thấp cổ bé họng thì làm gì có quan 
hệ với các đấng bề trên, họ thấy bị phân biệt làm cho họ mất niềm tin về giáo hội. 

 
"Người giàu giúp đỡ cho giáo hội để Chúa trả công".  

  

Theo suy nghĩ cá nhân tôi tang gia bối rối, Giáo Hội nên bỏ bớt nhiều thủ tục rườm rà 
không đi vào cuộc sống mà lại làm phiền lòng giáo dân. Thay vào đó Cha xứ cùng cộng 

đoàn giúp đỡ họ hơn làm khó .   
 

Trên đời này có nỗi đau nào bằng nỗi đau người thân ra đi để lại biết bao nhiêu người đau 
khổ  

 
"Tận Cùng". Không có lúc nào bằng lúc này Người Mục Tử giúp họ bằng cách này cách 

khác giúp đỡ họ giảm bớt nỗi đau.   
 

Ngược lại Cha xứ không mang "TÌNH YÊU THIÊN CHÚA " đến cho họ lấy lề luật ra làm khó 
dễ họ.   

 
Các đấng bản quyền có nghĩ rằng nỗi đau khổ họ quá lớn cộng lại tức giận Cha xứ họ bỏ 

đạo không?  

  

  

  
 


