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Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm A, Ngày 08-03-2020

* St 12: 1-4a; 2Tm 1: 8b-10 **Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 17: 1-9
SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúng ta đang từng bước hành trình trong
Mùa Chay Thánh, tiến về Tam Nhật Vượt Qua,
tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Chúa
Giêsu, dẫn đến Lễ Phục Sinh, chiến thắng của Chúa
Giêsu Kitô trên sự chết. Phụng vụ Chúa Nhật II
Mùa Chay năm A trình bày cho chúng ta biến cố
Chúa Giêsu Biến hình. Ðây là giai đoạn thứ hai
trong Mùa Chay: giai đoạn thứ nhất là những cám dỗ trong hoang địa (Mt 4, 1-11); giai
đoạn thứ II là cuộc Biến hình (Mt 17, 1-9). Chúa Giêsu "đã gọi Phêrô, Giacôbê và
Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến
hình trước mặt các ông" (Mt 17, 1). Mặc dù trong phụng vụ có một ngày lễ dành riêng
cho sự kiện này (ngày 06 tháng tám), hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng
cảnh tương tự như một phần không thể thiếu trong Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Phục
Sinh của Chúa Giêsu.
Quả thật, Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu đã gần kề, sáu ngày sau khi từ trên núi
xuống, Chúa Giêsu tuyên bố: "Người phải đi lên Giêrusalem và chịu khổ nhiều đau khổ
do hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục, và bị giết đi, ngày thứ ba sẽ sống
lại" (Mt 16, 21).
Nhưng các môn đệ chưa sẵn sàng chứng kiến Chúa của họ, Đấng, luôn thể hiện
lòng từ bi đối với người ốm đau bệnh tật, làm cho người phung hủi được lành, kẻ điếc
nghe được, người mù thấy được, kẻ què đi được, người chết sống lại, nay "sẽ phải chịu
khổ nhiều đau khổ". Thật, không thể! Không thể hiểu nổi!
Tuy nhiên, bất chấp sự hiểu lầm của họ, Chúa Giêsu biết lý do tại sao Người đi vào
thế giới. Người biết mình phải mang lấy tất cả sự yếu đuối và lầm than của nhân loại để
thánh hóa họ, cứu họ ra khỏi vòng vây của tội lỗi và sự chết. Người cứu họ bằng cách
nào? Thưa, bằng cách chiến thắng sự chết, để sự chết không còn làm gì được con người
là hình ảnh của Thiên Chúa nữa.
Đó là lý do tại sao Biến Hình là một biểu tượng của ơn cứu rỗi thể hiện nơi thân
xác vinh quang Phục Sinh của Chúa Giêsu. Vì thế, khi loan báo cho các môn đệ Cuộc
Khổ Nạn của mình, Chúa thấy rõ sự lo lắng trong các Tông Đồ, và vẻ rực rỡ về thần tính
của Chúa. Chúa khẳng định với họ niềm hy vọng và loan báo cho họ niềm vui Phục
Sinh, thậm trí, cả lúc Phêrô, Gioan và Giacôbê không biết rõ … phục sinh từ trong cõi
chết nghĩa là gì ! (Mt 17, 9). Họ cần phải có thời gian.
Nếu trong Sứ điệp Mùa Chay (2017 năm nay) với chủ đề : “Lời Chúa là một hồng
ân. Tha nhân là một hồng ân”. Khi trưng dẫn đoạn Tin Mừng Luca (16, 19-31), Đức
Thánh Cha mời gọi chúng ta hữu lắng nghe Lời Chúa, để nhận ra và phụng sự Chúa
trong tha nhân, nhất là nơi những người nghèo khổ, vì tha nhân là hồng ân. Thì hôm
nay, có tiếng Chúa Cha tuyên bố Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Ngài và mời gọi chúng
ta: "Các ngươi hãy nghe lời Người" (Mt 17, 5).
Đúng thật là một hồng ân, bởi có biết bao nhiêu lời chúng ta đã nghe, nhưng hiếm
khi nghe được tiếng Chúa Cha. Chúa Cha đã nói với các Tông Đồ và qua Giáo Hội
Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay nữa: "Hãy nghe Chúa Giêsu, vì Người là Con yêu
dấu của Chúa Cha". Chúa Giêsu là Hồng Ân vô giá do Chúa Cha tặng ban cho chúng ta.
Nay Ngài mời gọi chúng ta tuân giữ Lời Người. Lời Chúa Giêsu ban lại sự sống đời đời
há chẳng phải là một hồng ân sao?
Trong tuần này, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa và cất giữ trong trí. Vì lời ấy
không phải là lờiBTDL
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loài người,
tr. 1 nhưng là Thiên Chúa Cha, nói với tất cả chúng ta! Lời
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ấy như một trợ lực để tiến bước trên con đường Mùa Chay. Chúng ta nghe lời Chúa
Giêsu nhưng phải bước theo Người. Cũng như các môn đệ, sau khi nghe được lời Chúa
Cha ban tặng, các ông không thể cứ ở mãi trên núi, nhưng phải theo Chúa Giêsu xuống
núi dõi theo hành trình Thương Khó của Chúa và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh.
Chúng ta cũng thế, trong Mùa Chay Thánh việc cần phải làm là: ăn chay, cầu
nguyện, và bố thí. Ba việc này diễn tả ba chiều kích, ba mối tương quan giữa đương sự
với Thiên Chúa và với anh em. Tương quan với Thiên Chúa là cầu nguyện, với tha
nhân là bố thí và với chính mình là ăn chay. Ba tương quan này đồng hành với nhau và
thể hiện cùng một lúc trong đời sống thường nhật của người Kitô hữu. Chúng ta cần đi
ra một nơi riêng, leo lên núi trong một nơi thinh lặng, để tìm lại chính mình và lắng
nghe tiếng Chúa là hồng ân. Nhưng chúng ta không thể ở lại đó! Cần phải xuống núi
gặp gỡ tha nhân. Họ là anh chị em chúng ta đang bị vất vả cơ cực, bệnh tật, bất công,
dốt nát, nghèo khổ vật chất và tinh thần đè nặng, để chia sẻ với họ ân thánh đã nhận
được vì họ cũng là hồng ân. Ðây là sứ mạng của chúng ta, những người đã chịu Phép
Rửa Tội, lắng nghe lời Chúa Giêsu và trao tặng Chúa cho người khác.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con biết nghe Lời Chúa, chuyên cần tham
dự Thánh lễ, nguyện gẫm và sống tình bác ái với tha nhân. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Taborê có ý
nghĩa rất đặc biệt và gây ấn tượng cho nhiều người. Chúa
Giêsu đã được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu
độ loài người, cứu rỗi mỗi người cái chết trên thập giá.
Vâng lệnh Chúa Cha, Chúa Giêsu đã sống nơi trần thế rất
ngắn ngủi. Cuộc đời của Ngài chỉ kéo dài có 33 năm. Cái
mong manh, mỏng dòn của cuộc sống trần gian của Chúa
Giêsu dạy cho mọi người bài học: “Cuộc đời trần thế mau
qua. Không có gì vĩnh cửu nơi trần gian này”. Do đó, để
củng cố đức tin của các môn đệ, để cho các môn đệ thấy
vinh quang của Chúa Giêsu là Thầy của các Ngài trên núi
thánh, sau này, chính các môn đệ cũng được hưởng vinh quang đó và để các môn đệ
không sợ sệt trước những thử thách, đau khổ, Chúa Giêsu đã biến hình trên núi trước
ba môn đệ thân tín nhất: Phêrô, Giacôbê và Gioan và được Chúa Cha long trọng, khen
ngợi, tuyên bố: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy
vâng nghe lời Người” (Mt 17, 2).
Các môn đệ khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Ngài phải
chịu ở Giêrusalem, đã làm cho các Ngài lo âu, sợ sệt, chán nản. Phêrô đã cản ngăn
Chúa. Các môn đệ khác cũng chẳng hứng thú gì, chẳng vui thích tí nào cả. Nên, hôm
nay trên núi cao, Chúa Giêsu biến hình, diện mạo sáng láng lạ lùng trước mặt các môn
đệ. Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã kinh hồn bạt vía, ngã sấp mặt xuống đất.
Đức Giêsu Kitô đã dịu dàng, trấn an ba ông: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!”. Biến hình là phần
thưởng cao quí, tuyệt vời Thiên Chúa Cha trao ban cho Chúa Con, Đức Giêsu Kitô.
Việc biến hình của Chúa Giêsu loan báo trước sự Phục Sinh khải hoàn của Ngài sau ba
ngày chết, bị chôn trong mồ. Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ, để các
Ngài chấp nhận đau khổ, ngay cả cái chết. Bởi vì chết mới nói lên lời, mới diễn tả tất
cả sự thương yêu của Chúa. Có đau khổ mới tiến tới vinh quang. Thánh Maccô viết về
Chúa Giêsu biến hình như sau: “Áo Người trở nên trắng như tuyết, trắng hơn bất cứ
thứ vải nào mà các thợ tẩy có thể tẩy được”. Thánh Matthêu miêu tả: “Dung nhan Người
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chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17, 2) Chúa
Giêsu đã minh chứng cho các môn đệ thấy vinh quang chói ngời của Ngài khi Ngài tuân
hành thánh ý Chúa Cha một cách tuyệt đối. Ngài đã cho các môn đệ hiểu: “Vâng lời là làm
đẹp lòng Chúa Cha”. Chính vì thế, trong vườn Cây Dầu, khi các môn đệ ngủ say, Chúa
Giêsu đã phải đương đầu với thử thách khủng khiếp của cuộc đời, nhưng Ngài đã không
theo ý của mình, mà nhất mực làm theo ý của Thiên Chúa Cha. Chúa hoàn toàn vô tội,
nhưng Ngài đã chấp nhận ý của Cha Ngài, gánh tội cho nhân loại, chịu đau khổ, chịu chết,
sống lại để cứu rỗi loài người, cứu rỗi con người.
Các môn đệ đã hết đỗi sợ sệt khi nhìn thấy dung mạo của Chúa Giêsu biến hình. Lời
trấn an của Chúa đã đem lại bình an cho các môn đệ. Do đó, Phêrô đã cao hứng xin dựng
ba cái lều, một cho Chúa Giêsu, một cho Môsê và một cho Êlia. Phêrô nói nhưng thực sự
không biết Ông đã nói gì vì lúc đó Ông vừa hạnh phúc, lại vừa sợ sệt. Chúa Giêsu cho ba
môn đệ được hưởng nếm một chút vinh quang, nhưng nó vụt đi quá mau.
Người môn đệ của Chúa luôn được mời gọi vác thập giá mà đi theo Ngài. Thập giá đó
là sự chấp nhận thánh ý của Chúa, là hoàn thành trách nhiệm, bổn phận theo ý của Thiên
Chúa. Vác thập giá là biết chia sẻ, cảm thông với những kẻ nghèo hèn, khốn khổ, với
những kẻ đầu đường xó chợ vv… Chúa đã đồng hóa với những kẻ bần cùng, cực khổ,
những kẻ đói, kẻ rách rưới, tù đầy vv… Cho nên, mỗi lần chúng ta thăm viếng kẻ tù đầy,
cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống là chúng ta làm cho chính Chúa.
Đứng trước một thế giới có nhiều biến đổi, cái tốt đan xen với cái xấu, sự dữ len lỏi
vào sự lành, lời của Chúa Giêsu năm xưa trên núi: “Trỗi dậy đi, đừng sợ”, giúp chấn chỉnh
và đem lại sự tự tin, sự bình an cho chúng ta. Nên chúng ta không được phép sợ vì Chúa
luôn ở bên chúng ta, nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho chúng ta.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ Điệp Mùa Chay năm 2017 đã viết: “Mùa chay là
mùa thuận lợi để canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa, để sống theo lời Ngài, sống với các phép
Bí Tích và sống với tha nhân. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trên hành trình
hoán cải thực sự, để chúng ta có thể tái khám phá quà tặng của Lời Chúa, để thanh tẩy tội
lỗi đã làm cho chúng ta đui mù và phục vụ Chúa hiện diện trong những anh chị em nghèo
khổ”.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin cậy vào
sự nâng đỡ của Chúa và can đảm vượt thắng sự sợ hãi để luôn thực thi ý Chúa trong cuộc
sống chúng con. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:
1.Chúa Giêsu biến hình ở đâu, với ba môn đệ nào?
2.Chúa Giêsu biến hình để làm gì? Thái độ của ba môn đệ?

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
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Cứ sau dịp mỗi tết Nguyên Đán là
người Công Giáo lại chuẩn bị cho Mùa
Chay, mùa dọn tâm hồn để tưởng niệm Mầu
Nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức
Giêsu. Mùa Chay còn được gọi là Mùa Chay
Thánh vì đây là thời gian mà các Kitô hữu
được mời gọi để chuẩn bị tâm hồn ngang
qua việc ăn chay, cầu nguyện, bố thí và đặc
biệt là hoán cải tâm hồn của mình.
Có lẽ, Mùa Chay năm nay đặc biệt hơn
những năm trước vì tại nhiều Giáo Phận của
Việt Nam các Giám Mục đã mời gọi tín hữu
ăn chay trước dịp lễ Thứ Tư Lễ Tro. Ăn
chay để tỏ lòng sám hối và cầu nguyện cho
những bệnh nhân của virus corona. Trong
lúc cả thế giới đang hướng về Trung Quốc
nói riêng và thế giới nói chung với sự lo
lắng và bồn chồn, thì nhiều người Công
Giáo đã không khỏi xúc động khi được nghe
một bản thánh ca thống hối được cất lên
trong các thánh đường Công Giáo. Khi một
cộng đoàn cử hành Phụng Vụ Thống Hối
cộng đoàn, họ ý thức rằng họ là một cộng
đoàn nhỏ bé giữa một thế giới rộng lớn. Thế
nhưng có lẽ mỗi tín hữu trong cộng đoàn ấy
tin rằng, lời cầu nguyện của họ đại diện cho
BTDL 08-03-2020 tr. 3

Dâng hoa tại một nhà thờ ở Sơn Lôi (Vĩnh Phúc),
một xã bị phong toả vì virus corona

cả dân tộc, cho thế giới, đó là lời sám hối
và ăn năn vì những bất toàn và tội lỗi của
toàn thể nhân loại và cho chính lỗi lầm của
họ.
Qua việc ăn chay, qua lời ca tiếng hát,
qua kinh nguyện, chúng ta thấy người Kitô
giáo thực hành việc sám hối cộng đoàn. Tại
sao phải sám hối cộng đoàn? Chẳng phải
tội là tội cá nhân và sám hối phải là sám hối
cá nhân sao? Cụ thể, khi đi xưng tội, mỗi cá
nhân phải thú tội với Chúa ngang qua cha
giải tội. Vậy đâu là ý nghĩa của việc sám
hối cộng đoàn?
Sám hối cộng đoàn dựa trên thần học
về chiều kích xã hội của tội hay còn gọi là
tội xã hội, một khái niệm thần học được
phát triển trong thế kỷ 20. Trong Tông Huấn
Đọc tiếp trang 8

Ngày 24 tháng Hai năm 2020, Tòa
Thánh đã cho công bố Sứ Điệp Mùa Chay
của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Dưới đây
là toàn văn Sứ Điệp này: (Vũ Văn An)
“Chúng tôi cầu xin anh em, nhân
danh Chúa Kitô, hãy hòa giải với
Thiên Chúa” (2 Cr 5: 20).
Anh chị em thân mến,
Năm nay, Chúa ban cho chúng ta,
một lần nữa, một thời gian thuận lợi để
chuẩn bị cử hành bằng những tâm hồn
đổi mới, mầu nhiệm lớn lao tức cái chết
và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, vốn là
nền tảng của đời sống Kitô hữu có tính
bản thân và cộng đồng của chúng ta.
Chúng ta phải liên tục trở lại với mầu
nhiệm này trong trí khôn và tâm hồn, vì
nó sẽ tiếp tục lớn lên trong chúng ta theo
mức độ chúng ta mở lòng ra đón nhận
sức mạnh thiêng liêng của nó và đáp
ứng một cách tự do và quảng đại.
1. Mầu Nhiệm Phục Sinh là cơ sở
của viêc hoán cải.
Niềm vui Kitô giáo phát xuất từ
việc lắng nghe và chấp nhận Tin Mừng
về cái chết và sự Phục Sinh của Chúa
Giêsu. Giáo lý sơ truyền này tóm kết
mầu nhiệm của một tình yêu “có thực
chất, chân thật, cụ thể đến nỗi nó mời
gọi chúng ta tiến vào một mối liên hệ
cởi mở và đối thoại hữu hiệu” (Christus
Vivit, 117). Bất cứ ai tin Thông Điệp
này cũng đều bác bỏ lời dối trá cho rằng
cuộc sống của chúng ta là để chúng ta
muốn làm gì theo ý muốn thì làm. Đúng
hơn, sự sống được sinh ra từ tình yêu
của Thiên Chúa là Cha của chúng ta, từ
ước mong của Người muốn ban cho
chúng ta sự sống dồi dào (x. Ga 10: 10).
Trái lại, nếu chúng ta lắng nghe tiếng
nói đầy cám dỗ của “cha mọi dối
trá” (Ga 8: 44), chúng ta có nguy cơ sa
vào vực thẳm của sự phi lý, và trải
nghiệm địa ngục ở đây trên trái đất, như
quá nhiều sự kiện bi thảm trong kinh
nghiệm bản thân và tập thể, buồn thay,
vốn làm chứng.
Trong Mùa Chay năm 2020 này, tôi
muốn chia sẻ với mọi Kitô hữu những gì
tôi đã viết cho những người trẻ tuổi
trong Tông Huấn Christus Vivit: “Hãy
luôn nhìn lên đôi tay dang rộng của
Chúa Kitô bị đóng đinh, hãy để các con
được cứu rỗi hết lần này đến lần nọ. Và
khi các con đi xưng các tội lỗi của mình,
hãy vững tin vào Lòng Thương Xót của
Người, một Lòng Thương Xót vốn giải

thoát các con khỏi mặc cảm tội lỗi. Các
con hãy chiêm ngưỡng dòng máu Người
tuôn ra một cách đầy yêu thương đến
thế, và để mình được gột rửa bởi nó.
Nhờ cách này, các con có thể được tái
sinh một lần nữa” (Số 123). Cuộc Vượt
Qua của Chúa Giêsu không phải là một
biến cố trong quá khứ; đúng hơn, nhờ
quyền năng của Chúa Thánh Thần, nó
luôn hiện diện, cho phép chúng ta, bằng
đức tin, nhìn và sờ vào xác thịt của
Chúa Kitô nơi những người đau khổ.
2. Tính cấp thiết của hoán cải.
Điều tốt lành là suy ngẫm sâu sắc
hơn về mầu nhiệm vượt qua mà qua đó,
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã
được ban cho chúng ta. Thật vậy, kinh
nghiệm thương xót chỉ có thể xảy ra khi
mối liên hệ “mặt đối mặt” với Chúa bị
đóng đinh và Phục Sinh, “Đấng đã yêu
tôi và đã phó mình cho tôi” (Gl 2: 20),
trong một cuộc đối thoại chân thành
giữa bạn bè. Đó là lý do tại sao cầu
nguyện rất quan trọng trong Mùa Chay.
Thậm chí hơn cả một bổn phận, cầu
nguyện phát biểu việc chúng ta cần phải
đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, một
tình yêu luôn đi trước và nâng đỡ chúng
ta. Các Kitô hữu cầu nguyện trong khi
biết rằng, mặc dù không xứng đáng,
chúng ta vẫn được yêu thương. Cầu
nguyện có thể có bất cứ con số các hình
thức khác nhau nào, nhưng điều thực sự
quan trọng trong con mắt của Thiên
Chúa, là nó thâm nhập sâu trong chúng
ta và đẽo dần sự cứng lòng của chúng ta,
khiến chúng ta hoán cải, mỗi ngày mỗi
hoàn toàn hướng về Thiên Chúa và
Thánh ý của Người hơn.
Như thế, trong mùa thuận lợi này,
chúng ta có thể cho phép mình được dẫn
dắt vào sa mạc như Israel (xem Hôsê 2:
14), để cuối cùng chúng ta có thể nghe
tiếng nói của Phu Quân chúng ta và cho
phép nó vang lên mỗi ngày một sâu hơn
trong chúng ta. Chúng ta càng gắn bó
với lời nói của Người, chúng ta sẽ càng
trải nghiệm được Lòng Thương Xót mà
Người tự do ban cho chúng ta. Mong
sao chúng ta không để thời gian ân sủng
này trôi qua vô ích, trong ảo ảnh dại dột
rằng chúng ta có thể kiểm soát thời gian
và phương tiện cho việc hoán cải của
mình hướng về Người.
3. Thánh ý say mê của Thiên Chúa
muốn đối thoại với con cái Người.
Không bao giờ nên coi việc Thiên
Chúa, một lần nữa, muốn dành cho
chúng ta một thời gian thuận lợi để
chúng ta hoán cải như một điều đương
nhiên. Cơ hội mới này phải đánh thức
trong chúng ta một cảm thức biết ơn và
khuấy động chúng ta khỏi cơn lười
biếng của chúng ta. Mặc dù đôi khi có sự
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hiện diện bi thảm của tội ác trong cuộc
sống của chúng ta và trong cuộc sống
của Giáo Hội và thế giới, cơ hội để thay
đổi đường đi của chúng ta này nói lên
thánh ý bất di bất dịch của Thiên Chúa
không làm gián đoạn cuộc đối thoại cứu
rỗi của Người với chúng ta. Nơi Chúa
Giêsu bị đóng đinh, Đấng không biết gì
đến tội lỗi, thế nhưng, vì lợi ích của
chúng ta, đã bị biến thành tội lỗi (x. 2Cr
5: 21), thánh ý cứu rỗi này đã khiến
Chúa Cha đặt lên vai Con của Người
sức nặng của tội lỗi chúng ta, như trong
kiểu phát biểu của Đức Giáo Hoàng
Bênêđictô XVI, “biến Thiên Chúa
chống lại chính Người (Deus Caritas
Est, 12). Vì Thiên Chúa cũng yêu cả các
kẻ thù của Người nữa (x. Mt 5: 43-48).
Cuộc đối thoại mà Thiên Chúa
muốn thiết lập với mỗi chúng ta qua
mầu nhiệm Vượt Qua của Con Người
không liên quan gì đến cuộc trò chuyện
trống rỗng, giống như cuộc trò truyện
vốn được gán cho các cư dân cổ xưa của
Athens, những người “dành thì giờ của
mình không làm gì cả, ngoài việc kể hay
nghe một điều gì đó mới lạ” (Công vụ
17: 21).
Trò chuyện như vậy, được xác định
bởi một óc tò mò trống rỗng và hời hợt,
đặc trưng cho tính thế gian của mọi thời
đại; trong thời đại của chúng ta, nó cũng
có thể là mẹ đẻ của việc sử dụng sai lạc
các phương tiện truyền thông.
4. Giàu có để chia sẻ, không giữ
cho riêng mình.
Đặt Mầu Nhiệm Vượt Qua vào
trung tâm cuộc sống của chúng ta có
nghĩa là cảm thấy thương cảm đối với
các vết thương của Chúa Kitô bị đóng
đinh hiện diện trong nhiều nạn nhân vô
tội của chiến tranh, trong các cuộc tấn
công vào sự sống, từ sự sống của người
chưa sinh đến sự sống của người già và
các hình thức bạo lực khác nhau. Các
vết thương này cũng hiện diện trong các
thảm họa môi trường, sự phân phối
không đồng đều của cải trên Trái Đất,
buôn bán người dưới mọi hình thức và
lòng thèm khát lợi nhuận không kiềm
chế được, vốn là một hình thức thờ ngẫu
tượng.
Ngày nay cũng thế, cần phải kêu
gọi những người thiện chí nam nữ chia
sẻ, bằng cách bố trí, các của cải của họ
với những người thiếu thốn nhất, như
một phương thế đích thân tham gia việc
xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Việc
bác ái cho đi làm cho chúng ta trở nên
con người hơn, trong khi tích trữ có
nguy cơ làm cho chúng ta trở nên ít con
người hơn, bị giam cầm bởi sự ích kỷ
của chính chúng ta. Chúng ta có thể và
phải đi xa hơn nữa, và xem xét các khía

cạnh cơ cấu của đời sống kinh tế của chúng ta. Vì lý do này, giữa Mùa Chay năm
nay, từ ngày 26 đến 28 tháng 3, tôi sẽ triệu tập một cuộc gặp gỡ ở Assisi với các
nhà kinh tế trẻ, doanh nhân và người tạo thay đổi, nhằm mục đích lên khuôn một
nền kinh tế công bằng và bao gồm hơn. Như Huấn Quyền Giáo Hội thường lặp đi
lặp lại, đời sống chính trị đại diện cho một hình thức bác ái nổi bật (x. Đức Piô XI,
Diễn Văn trước Liên đoàn sinh viên Đại học Công Giáo Ý, 18 tháng 12 năm 1927).
Điều tương tự cũng đúng đối với đời sống kinh tế, một đời sống có thể được tiếp
cận với cùng một tinh thần Tin Mừng, tinh thần các Mối Phúc Thật.
Tôi cầu xin Mẹ Maria chí thánh cầu nguyện để việc cử hành Mùa Chay của
chúng ta sẽ mở tâm hồn để nghe tiếng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hòa giải với
chính Người, rõi nhìn vào Mầu Nhiệm Vượt Qua, và được hoán cải quay về đối
thoại cởi mở và chân thành với Người. Nhờ cách này, chúng ta sẽ trở thành điều
Chúa Kitô từng gọi các môn đệ của Người: muối của trái đất và ánh sáng của thế
gian (x. Mt 5: 13-14).
Phanxicô
Rôma, tại Nhà Thờ Thánh Gioan Latêranô, 7 tháng 10 năm 2019, Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Thiên Chúa
luôn tốt lành đến
nỗi Ngài không
ngừng ban dồi dào
ân sủng cho chúng
ta.
Giáo
Hội,
Nhiệm Thể Đức Kitô, cũng luôn phân
phát các ân sủng cho chúng ta. Đó là
cách thể hiện đặc biệt theo chu kỳ
Phụng Vụ của Giáo Hội, nhất là trong
các mùa quan trọng – Mùa Vọng dẫn tới
lễ Giáng Sinh, Mùa Chay dẫn tới đỉnh
cao là Tuần Thánh và lễ Phục Sinh,
trọng nhất trong các lễ trọng.
Việc gì cũng cần chuẩn bị, đặc biệt
là Lễ Vượt Qua. Chúng ta miệt mài với
nhiều hoạt động của gia đình, xã hội, và
công việc, cho đến khi các mùa quan
trọng này gõ cửa lòng chúng ta. Sách
Khải Huyền cho biết: “Này đây Ta đứng
trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở
cửa thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng
bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng
bữa với Ta.” (Kh 3: 20) Thánh Augustinô giải thích ý tưởng này và nói
rằng Chúa Giêsu là Lữ Khách đến gõ
cửa, nếu chúng ta không mở cửa, Ngài
sẽ đi và không trở lại nữa. Thiên Chúa
không muốn điều đó xảy ra với chúng
ta!
Do đó, chúng ta có 10 lời cầu đặc
biệt với Chúa khi chúng ta kính nhớ tình
yêu cao cả của Ngài dành cho chúng ta
– Cuộc Khổ Nạn, Sự Chết và Phục Sinh.
Nói cho ngay và nói thẳng ra là nếu
chúng ta thực sự muốn sống Mùa Chay
sinh ích lợi để chết cho tội lỗi, bí quyết
chiến thắng là cầu nguyện liên lỉ, miệt
mài và mạnh mẽ. Ước mong Mùa Chay
này sẽ là Mùa Chay tuyệt vời nhất trong
cuộc đời mỗi chúng ta!
I. CHIÊM NGƯỠNG CHÚA
GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH.
Trong cuốn Linh Thao (Spiritual
Exercises), Thánh Y Nhã khuyên chúng
ta nên chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu
đóng đinh. Trong Mùa Chay, nên dành
thời gian để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu

chịu chết trên Thánh Giá vì yêu thương
chúng ta – trong đó có bạn và tôi.
Hãy ghi nhớ lời Thánh Y Nhã:
“Chúa Giêsu chết cho cả nhân loại.” Và
Ngài cũng chết cho bạn. Nếu bạn là
người duy nhất trên thế gian này, Chúa
Giêsu vẫn chịu đau khổ và chịu chết vì
yêu thương bạn và để cứu lấy linh hồn
bất tử của bạn. Trong con mắt của Thiên
Chúa, bạn thực sự quý giá và linh hồn
của bạn đáng giá biết bao!
II. ĐÀNG THÁNH GIÁ.
Một cách khác là đi Đàng Thánh
Giá, đặc biệt hữu ích trong Mùa Chay.
Trong nhà thờ nào cũng có Đàng Thánh
Giá. Hãy suy niệm và hướng mắt từng
nơi trong 14 chặng Đàng Thánh Giá. Có
vài cách thực hành:
1) Cùng nhau suy ngắm Đàng
Thánh Giá theo một người hướng dẫn.
2) Đi Đàng Thánh Giá riêng một
mình. Có thể dùng sách của Thánh
Anphongsô Liguori.
3) Đơn giản là ngắm nhìn từng
chặng Đàng Thánh Giá và thầm thĩ cầu
nguyện theo cảm xúc lúc đó.
Chúa Giêsu yêu thương tất cả
chúng ta, đến nỗi Ngài chấp nhận chịu
đau khổ và chịu chết vì chúng ta.
III. BẢY NỖI ĐAU CỦA ĐỨC
MẸ.
Suy niệm về bảy nỗi đau của Đức
Mẹ giúp chúng ta thêm yêu mến Chúa
Giêsu. Đây là bảy nỗi đau của Đức Mẹ:
1. Lời tiên tri của ông Simêôn,
2. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập.
3. Lạc mất Con Trẻ ba ngày.
4. Gặp Chúa Giêsu trên đường tới
Núi Sọ.
5. Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu
chết.
6. Xác Chúa Giêsu được hạ xuống
và đặt vào vòng tay Đức Mẹ (La Pieta).
7. Mai táng Chúa Giêsu.
IV. BẢY LỜI CUỐI CỦA CHÚA
GIÊSU.
Một cách suy niệm hiệu quả là suy
niệm về những lời cuối của Chúa Giêsu
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khi Ngài bị treo trên Thập Giá. TGM
Fulton Sheen viết và giảng nhiều lần về
các lời này, nhất là trong Tuần Thánh.
Đây là bảy lời cuối cùng của Chúa
Giêsu nói ra từ trên Thánh Giá:
1. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ
không biết việc họ làm.”
2. “Tôi khát!”
3. “Thưa Mẹ, đây là con của Mẹ;
Đây là Mẹ của con.”
4. “Ngay hôm nay, anh sẽ ở trên
Thiên Đàng với Tôi.”
5. “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của
con, sao Ngài bỏ rơi con?”
6. “Lạy Cha, con xin phó linh hồn
con trong tay Cha.”
7. “Mọi sự đã hoàn tất.”
V. SUY NIỆM CUỘC KHỔ NẠN
CỦA CHÚA.
Cả bốn Phúc Âm đều nói tới cuộc
khổ nạn của Chúa Giêsu. Hãy chìm sâu
vào dòng suy tư về cuộc khổ nạn của
Chúa Giêsu – Đấng Cứu Độ, bằng cách
sử dụng Kinh Thánh. Qua các Phúc Âm,
chúng ta có thể biết cuộc khổ nạn của
Chúa Giêsu trong các chương này: Mt
26-27, Mc 14-15, Lc 22-23, Ga 18-19.
Có thể đọc và cầu nguyện theo các
chương đó, chú ý các chi tiết khác nhau
với nét riêng trong mỗi Phúc Âm.
VI. THÁNH VỊNH 22.
Đọc và suy niệm với Tv 22 là cách tuyệt
vời. Vượt qua bóng tối của sự hoài nghi,
Thánh Vịnh này làm nổi bật các chi tiết
về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, mặc
dù Thánh Vịnh này có từ hằng trăm năm
trước khi Chúa Giêsu giáng sinh làm
người. Một lý do khác để tin Chúa
Giêsu là Con của Chúa Cha hằng hữu.
Hãy đọc Thánh Vịnh này và bạn sẽ cảm
thấy như thể mình đang đứng dưới chân
Thánh Giá cùng với Đức Mẹ, Thánh
Gioan, và Thánh Mađalêna vào ngày
Thứ Sáu Tuần Thánh.
VII. THÁNH LỄ
Thánh Lễ là phương cách hiệu quả
mà chúng ta có thể dâng lên Thiên
Chúa. Thật vậy, Thánh Lễ là Hy Lễ trên
Đồi Can-vê xưa mà Chúa Giêsu hiến
dâng lên Chúa Cha để cứu độ nhân loại
nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Nếu có thể, hãy cố gắng tham dự Thánh
Lễ trong Mùa Chay, sốt sắng rước lễ với
lòng sùng kính và yêu mến hết sức.
VIII. SUY NIỆM THEO PHIM.
Một phương cách hữu hiệu khác là
xem phim và suy niệm. Nên xem các
phim như Cuộc Khổ Nạn Của Chúa
Giêsu, Phép Lạ Marcelino (1955), Mầu
Nhiệm Mân Côi (Patrick Peyton). Tuy
nhiên, hãy đeo cặp kính chiêm niệm và
cố gắng suy niệm. Các hình ảnh, nhất là
cảnh Chúa Giêsu chịu hành hạ, sẽ ghi
sâu vào tâm trí chúng ta và có thể gợi
lên cách chiêm ngưỡng, thúc giục chúng
ta sống Mùa Chay có hiệu quả hơn.
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Buổi tiếp kiến chung sáng 26/02
trùng vào thứ Tư lễ Tro, vì vậy Đức
Thánh Cha có bài giáo lý liên quan đến
Mùa Chay với tựa đề: Mùa chay: vào sa
mạc.
Đoạn Kinh Thánh được trích từ Tin
Mừng theo Thánh Luca 4, 1:
“Đức Giêsu được đầy Thánh Thần,
từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi
ngày, Người được Thánh Thần dẫn
đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ.
Trong những ngày ấy, Người không ăn
gì cả.”
Mở đầu bài giáo lý Đức Thánh Cha
nói:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay thứ Tư Lễ Tro, chúng ta
bắt đầu hành trình Mùa Chay, một hành
trình bốn mươi ngày hướng đến lễ Phục
Sinh, hướng về trung tâm của năm
phụng vụ và đức tin. Đây là một con
đường bước theo Chúa Giêsu. Khi bắt
đầu sứ vụ, Ngài đã lui vào nơi thanh
vắng trong sa mạc bốn mươi ngày để ăn
chay và cầu nguyện, chịu ma quỷ cám
dỗ. Tôi muốn nói với anh chị em về ý
nghĩa thiêng liêng của sa mạc. Sa mạc
với ý nghĩa thiêng liêng là gì đối với tất
cả chúng ta, ngay cả khi chúng ta sống
nơi thành thị, sa mạc nghĩa là gì?
Nơi của Lời.
Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở
trong một sa mạc. Cảm giác đầu tiên sẽ
là thấy mình được bao phủ bởi một sự
im lặng: không có tiếng động, ngoài
tiếng gió và hơi thở của chúng ta. Sa
mạc là nơi tách biệt khỏi những tiếng ồn
ào xung quanh chúng ta. Ở đây không
có lời nào để nhường chỗ cho một Lời
khác, Lời của Thiên Chúa, như một làn
gió nhẹ chạm đến con tim (x. 1V19, 12).
Sa mạc là nơi của Lời, với chữ Lời viết
hoa.
Thật vậy, trong Kinh Thánh, Chúa
thích nói với chúng ta nơi sa mạc. Trong
sa mạc, Ngài ban cho Môsê “Mười
Lời”, mười điều răn. Và khi dân chúng
quay lưng lại với Ngài, trở thành một
hôn thê bất trung, Chúa nói: “Bởi thế,
này Ta sẽ đưa nó vào sa mạc, để cùng
nó thổ lộ tâm tình. Ở đó, nó sẽ đáp lại
như buổi thanh xuân” (Hs 2, 16-17).
Trong sa mạc, chúng ta nghe Lời Thiên
Chúa như nghe một âm thanh thoang

Giữa đại dịch virus corona, các hoạt động trong nhà tại Vatican đều
bị hoãn. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng
trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vẫn được giữ lại và diễn ra như
thường lệ.
thoảng. Trong sa mạc ta tìm với Chúa cho chúng ta sự sống trở lại.
thấy sự thân mật với Chúa,
Nơi của sự thiết yếu.
Một lần nữa chúng ta thử nghĩ về
tình yêu của Chúa. Chúa
Giêsu thích lui vào nơi thanh một sa mạc. Sa mạc là nơi của sự thiết
vắng mỗi ngày để cầu nguyện yếu. Hãy nhìn vào cuộc sống của chúng
(x. Lc 5: 16). Ngài dạy chúng ta: có bao nhiêu thứ vô bổ vây bọc
ta cách tìm kiếm Cha, Đấng nói với chúng ta! Chúng ta theo đuổi cả ngàn
chúng ta trong thinh lặng. Không dễ để thứ có vẻ cần thiết, nhưng trong thực tế
thinh lặng nơi con tim, bởi vì chúng ta thì lại không. Thật tốt cho chúng ta khi
luôn tìm cách nói, bên cạnh người khác. thoát khỏi rất nhiều thực tế dư thừa, để
Thời điểm cầu nguyện.
khám phá lại những gì quan trọng, để
Mùa Chay là thời điểm thích hợp tìm thấy khuôn mặt của những người
để nhường chỗ cho Lời Chúa. Đây là lúc xung quanh chúng ta! Về điều này,
tắt tivi và mở Kinh Thánh. Đây là lúc Chúa Giêsu cũng là mẫu gương: ăn
ngắt kết nối với điện thoại nhưng kết nối chay. Ăn chay là biết cách từ bỏ những
với Tin Mừng; là thời gian để từ bỏ thứ vô ích, thừa thãi, để tiến đến những
những lời vô bổ, tán gẫu, tin đồn, buôn điều thiết yếu. Ăn chay không chỉ là để
chuyện nhưng trao chính “bạn” cho gầy đi, nhưng là đi đến trực tiếp những
Chúa. Đây là thời gian để dành riêng điều thiết yếu, là tìm kiếm vẻ đẹp của
cho một hệ sinh thái trái tim khỏe mạnh. một cuộc sống đơn giản hơn.
Nơi của sự đơn độc.
Chúng ta sống trong một môi trường bị
ô nhiễm bởi quá nhiều bạo lực bằng lời
Cuối cùng, sa mạc là nơi của sự
nói, bằng nhiều từ ngữ xúc phạm và có đơn độc. Ngay cả ngày nay, gần chúng
hại, vốn là mạng lưới khuếch đại. Chúng ta, có rất nhiều sa mạc. Họ là những
ta bị bao phủ bởi những lời trống rỗng, người cô đơn và bị bỏ rơi. Có bao nhiêu
với những quảng cáo, với những thông người nghèo và người già bên cạnh
điệp tinh tế. Chúng ta quen với việc chúng ta và sống trong im lặng, không
nghe mọi thứ về mọi người và chúng ta làm ầm ĩ, bị gạt sang bên lề và bị vứt
có nguy cơ rơi vào một thế giới làm suy bỏ! Nói về họ không lôi kéo được khán
yếu trái tim chúng ta. Chúng ta nỗ lực giả. Nhưng sa mạc dẫn chúng ta đến với
để phân biệt tiếng nói của Chúa dành họ, đến với những người câm lặng,
cho chúng ta, tiếng nói của lương tâm, những người cầu xin sự giúp đỡ của
của sự tốt lành. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trong thinh lặng. Nhiều ánh
chúng ta trong sa mạc, Ngài mời chúng nhìn thinh lặng kêu gọi sự giúp đỡ của
ta lắng nghe những gì quan trọng. Đối chúng ta. Con đường trong sa mạc Mùa
với ma quỷ đã cám dỗ Ngài, Ngài trả Chay là con đường bác ái hướng về kẻ
lời: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm yếu.
bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng
Cầu nguyện, ăn chay và những việc
Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4, 4). Giống làm của Lòng Thương Xót là những con
như cơm bánh, và còn hơn cả cơm bánh, đường trong sa mạc Mùa Chay.
chúng ta cần Lời Chúa, chúng ta cần nói
Để kết bài giáo lý Đức Thánh Cha
chuyện với Chúa, chúng ta cần cầu nói tiếp:
nguyện. Bởi vì chỉ trước Thiên Chúa,
Anh chị em thân mến, với tiếng nói
những khuynh hướng của trái tim mới lộ của tiên tri Isaia, Thiên Chúa đã thực
ra ánh sáng và tính nước đôi của linh hiện lời hứa này: “Này Ta sắp làm một
hồn mới chấm dứt. Đó chính là sa mạc, việc mới, Ta sẽ mở một con đường giữa
một nơi của sự sống, chứ không phải cái sa mạc” (Is 43, 19). Trong sa mạc, Ngài
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Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về Amazon lần theo những bước
đường mới về loan báo Tin Mừng, chăm sóc môi trường và về người nghèo. Đức
Thánh Cha Phanxicô hy vọng có một thúc đẩy truyền giáo mới và khuyến khích vai
trò của giáo dân trong các cộng đoàn Giáo Hội.
Bài tóm của Alessandro Gisotti - Vatican News
“Amazon yêu dấu tỏ mình ra trước thế giới với tất cả sự lộng lẫy, kịch tính,
huyền bí của nó”. Đây là câu khởi đầu của Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng,
Querida Amazonia. Đức Thánh Cha, trong những số đầu tiên, (2-4) giải thích “ý
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Đức Thánh Cha chào một phụ nữ người
bản địa ở Puerto Maldonado, Peru

nghĩa của Tông Huấn này” với nhiều
tham chiếu đến tài liệu của các Hội
Đồng Giám Mục của các quốc gia vùng
Amazon và cả thơ ca của các tác giả liên
quan đến Amazon nữa. Điều này nói lên
ước muốn “diễn tả sự cộng hưởng” mà
Thượng Hội Đồng đã gợi lên nơi Ngài.
Rõ ràng rằng Ngài không muốn thay
thế, cũng không muốn lặp lại Bản Văn
Chung Kết mà Ngài mời đọc toàn bộ.
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ
những “ước mơ về Amazon” (5-7), miền
đất mà tất cả mọi người phải quan tâm
về số phận của nó bởi vì miền đất này
cũng là “của chúng ta”. Tông huấn bao
gồm “bốn ước mơ lớn”: (1) Amazon
“đấu tranh cho quyền của những người
nghèo nhất”, (2) “bảo vệ sự phong phú
văn hóa”, (3) “hăng say gìn giữ vẻ đẹp
thiên nhiên tuyệt diệu”, và (4) cuối
cùng, các cộng đoàn Kitô giáo cũng “có
khả năng dấn thân và nhập thể vào Amazon”.
Ước mơ xã hội: Giáo Hội đứng về
phía những người bị áp bức.
Chương đầu tiên của Tông Huấn
Querida Amazonia - Amazon Yêu quý tập trung vào “ước mơ xã hội” (số 8).
Ngài nhấn mạnh rằng “một lối tiếp cận
sinh thái thực sự” cũng là “một lối tiếp
cận xã hội”. Và trong khi đánh giá cao
“cuộc sống tốt đẹp” của người dân bản
địa, Ngài cũng cảnh báo về “chủ nghĩa
bảo tồn” chỉ quan tâm đến môi trường.
Với lời văn mạnh mẽ, Ngài đề cập đến
“sự bất công và tội ác” (số 9-14). Ngài
nhớ lại rằng Đức Biển Đức XVI đã tố
cáo “sự tàn phá môi trường của Amazon”. Các dân tộc bản địa phải bị ép “trở
thành nô lệ” do bởi các quyền lực địa
phương cũng như bên ngoài. Đối với
Đức Giáo Hoàng, các hoạt động kinh tế
gây nên tàn phá, giết chóc, tham nhũng,
thì xứng đáng với tên gọi “bất công và
tội ác”. Và cùng với Đức Gioan Phaolô
II, Ngài nhắc lại rằng toàn cầu hóa
không được trở thành chủ nghĩa thực
dân mới.
Ước gì người nghèo được lắng
nghe nơi tương lai của Amazon.
Đối diện với quá nhiều bất công,
Đức Thánh Cha yêu cầu “sự phẫn nộ và
cầu xin sự tha thứ” (số 15-19). Đối với
Đức Thánh Cha Phanxicô, “mạng lưới
liên đới và phát triển” là cần thiết và
Ngài kêu gọi sự dấn thân của tất cả mọi
người, bao gồm cả những nhà lãnh đạo

chính trị. Do đó, Đức Thánh Cha tập
trung vào chủ đề “ý thức cộng đồng” (số
20-22). Ngài nhắc nhớ rằng đối với
người dân Amazon, các mối quan hệ
con người “thấm nhuần từ thiên nhiên
xung quanh”. Vì thế, họ thực sự bị “bật
rễ” khi bị “buộc phải di cư ra thành
phố”.
Phần cuối của chương đầu tiên
dành riêng để nói về “các tổ chức thoái
hoá” (23-25) và “đối thoại xã hội” (2627). Đức Giáo Hoàng tố cáo tội ác tham
nhũng đầu độc nhà nước và các tổ chức
của nó. Và Ngài hy vọng rằng Amazon
sẽ trở thành “một nơi đối thoại xã hội”,
trước hết với “những người rốt hết”.
Ngài khuyến cáo rằng tiếng nói của
người nghèo phải là “tiếng nói mạnh mẽ
nhất” về Amazon.
Ước mơ văn hóa: chăm sóc khối
đa diện Amazon.
Chương thứ hai dành riêng cho
“ước mơ văn hóa”. Đức Thánh Cha
Phanxicô ngay lập tức nói rõ rằng
“thăng tiến Amazon” không có nghĩa là
“thực dân hóa về văn hóa” (số 28). Do
đó, Ngài trích dẫn một hình ảnh mà
Ngài yêu thích: “khối đa diện Amazon” (ss. 29-32). Cần đấu tranh với loại
“thực dân hóa hậu hiện đại”. Đối với
Đức Phanxicô, cần cấp thiết “gìn giữ
những cội nguồn” (ss. 33-35). Trưng
dẫn hai tài liệu Laudato sì, và Christus
vivit, Ngài nhấn mạnh rằng “lối nhìn
tiêu thụ của con người” có xu hướng
“làm cho các văn hóa trở nên đồng
nhất” và điều này tác động đặc biệt đến
những người trẻ. Đức Thánh Cha mời
gọi họ “lãnh lấy trách nhiệm về cội
nguồn”, “phục hồi ký ức bị thương
tích”.
Nói không với chủ nghĩa bản địa
đóng kín, cần sự gặp gỡ liên văn hóa.
Tông Huấn tập trung vào “cuộc gặp
gỡ giữa các nền văn hóa” (ss. 36-38).
Ngay cả “các nền văn hóa rõ ràng tiên
tiến hơn” cũng có thể học hỏi từ những
dân tộc “đã phát triển một kho tàng văn
hóa nhờ liên kết với thiên nhiên”. Do
đó, sự đa dạng không phải là “một ranh
giới” mà là “một cây cầu” và nói không
với “chủ nghĩa bản địa hoàn toàn đóng
kín”.
Phần cuối của chương II dành riêng
cho chủ đề “các nền văn hóa bị đe dọa,
các dân tộc đứng trước nguy cơ” (ss. 3940). Đức Thánh Cha khuyến nghị:
Trong bất kỳ dự án nào cho Amazon
cũng “cần phải đặt trong cái nhìn về
quyền của các dân tộc”. Những điều này
“khó có thể được bảo tồn khỏi thương
tổn” nếu môi trường, nơi họ được sinh
ra và phát triển bị “xấu đi”.
Ước mơ sinh thái: kết hợp chăm
sóc môi trường và chăm sóc cá nhân.
Chương thứ ba, “Một giấc mơ sinh
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thái”, là chương kết nối trực tiếp nhất
với Thông Điệp Laudato sì. Phần giới
thiệu (ss. 41-42) nhấn mạnh rằng tại
Amazon có mối quan hệ chặt chẽ giữa
con người và thiên nhiên. Ngài nhắc lại:
Chăm sóc anh chị em chúng ta như
Chúa chăm sóc chúng ta, đó “là hệ sinh
thái đầu tiên chúng ta cần”. Chăm sóc
môi trường và chăm sóc người nghèo là
hai điều “không thể tách rời nhau”.
Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô
chú ý đến “giấc mơ liên quan đến
nước” (ss. 43-46). Ngài trích dẫn nhà
thơ Pablo Neruda và các nhà thơ địa
phương khác về sức mạnh và vẻ đẹp của
sông Amazon. Với những bài thơ của
họ, Ngài viết, “họ giúp chúng ta giải
phóng bản thân khỏi mô hình duy công
nghệ và tiêu thụ làm nghẹt thở thiên
nhiên”.
Lắng nghe tiếng kêu của Amazon,
sự phát triển bền vững.
Đối với Đức Thánh Cha, việc nghe
“tiếng kêu của Amazon” là rất cấp bách
(ss. 47-52). Ngài nhắc rằng sự cân bằng
của hành tinh phụ thuộc vào sức khỏe
của nó. Ngài viết: Có những lợi ích lớn
lao không chỉ địa phương, mà cả quốc
tế. Do đó, giải pháp đưa ra không phải
là “quốc tế hóa” Amazon; nhưng phải
tăng “trách nhiệm của các chính phủ các
nước”.
Sự phát triển bền vững đòi hỏi rằng
người dân phải luôn được thông báo về
các dự án liên quan đến họ và hy vọng
tạo ra “một hệ thống quy định” với
“những giới hạn bất khả vi phạm”. Do
đó, Ngài mời gọi hãy lắng nghe “lời tiên
tri của chiêm niệm” (53-57). Bằng cách
lắng nghe những người bản địa, chúng
ta có thể yêu Amazon “và không chỉ sử
dụng nó”; chúng ta có thể tìm thấy trong
nó “một nơi thần thiêng, một không gian
nơi Thiên Chúa tỏ mình và kêu gọi con
cái mình”.
Phần cuối của Chương III tập trung
vào “giáo dục và thói quen sinh
thái” (ss. 58-60). Đức Thánh Cha nhấn
mạnh rằng sinh thái học không phải là
một vấn đề kỹ thuật, nhưng luôn bao
gồm “một khía cạnh giáo dục”.
Ước mơ Giáo Hội: phát triển một
Giáo Hội với khuôn mặt Amazon.
Chương cuối cùng, đầy đủ nhất,
dành nói về, cách “trực tiếp hơn”, các
mục tử và tín hữu Công Giáo,và tập
trung vào “giấc mơ Giáo Hội”. Đức
Thánh Cha mời chúng ta “phát triển một
Giáo Hội với khuôn mặt Amazon”
thông qua một “cuộc loan báo Tin
Mừng vĩ đại” (s. 61), một “cuộc loan
báo không thể thiếu tại Amazon” (ss. 62
-65). Đối với Đức Thánh Cha, chỉ mang
“Thông Điệp xã hội” thôi thì không đủ.
Những dân tộc này có “quyền được
nghe loan báo Tin Mừng”, nếu không

thì “mọi cấu trúc Giáo Hội sẽ trở thành”
một tổ chức phi chính phủ.
Kế đến, một phần đáng kể được
dành cho đề tài hội nhập văn hóa. Lấy
lại Hiến Chế Gaudium et spes, Ngài nói
về sự “hội nhập văn hoá” (66-69) như
một quá trình mang lại “sự trọn vẹn
dưới ánh sáng Tin Mừng” cho những gì
tốt đẹp trong các nền văn hóa của Amazon.
Một sự canh tân hội nhập văn hóa
của Tin Mừng ở Amazon.
Đức Thánh Cha chú ý hơn đến
chiều sâu khi chỉ ra “những cách thức
hội nhập văn hóa tại Amazon” (ss.7074). Các giá trị tồn tại trong những cộng
đoàn bản địa phải được chú ý đến “trong
việc loan báo Tin Mừng”.
Trong hai đoạn kế tiếp, Ngài tập
trung vào “sự hội nhập văn hóa về xã
hội và thiêng liêng” (ss. 75-76). Đức
Thánh Cha nhấn mạnh rằng, với điều
kiện nghèo khổ của nhiều cư dân tại
Amazon, sự hòa nhập phải có “dấu ấn
xã hội mạnh mẽ”. Tuy nhiên, đồng thời,
chiều kích xã hội phải được kết hợp với
chiều kích thiêng liêng.
Để các Bí Tích có thể đến với mọi
người, đặc biệt là những người nghèo.
Tông Huấn chỉ ra “điểm xuất phát
cho sự một thánh thiện của Amazon” (ss. 77-80) không được sao chép
“những khuôn mẫu từ những nơi khác”.
Ngài nhấn mạnh rằng “có thể đón nhận
một cách nào đó một biểu tượng bản
địa, mà không nhất thiết phải coi nó như
là thờ thần tượng”. Ngài nói thêm, có
thể nhận ra giá trị một huyền thoại với
“ý nghĩa thiêng liêng” mà không coi đó
là “một lỗi ngoại đạo”. Điều tương tự
cũng áp dụng đối với một số ngày lễ tôn
giáo “chứa đựng một ý nghĩa thánh
thiêng”, mặc dù đòi hỏi một “quá trình
thanh tẩy”.
Một đoạn quan trọng khác của
Tông Huấn là sự hội nhập văn hóa về
phụng vụ (ss. 81-84). Đức Thánh Cha
lưu ý rằng Công Đồng Vaticanô II đã
yêu cầu một nỗ lực “hội nhập văn hóa
về phụng vụ nơi các dân tộc bản địa”.
Ngài cũng nhắc nhớ rằng tại Thượng
Hội Đồng “đề xuất soạn thảo một nghi
lễ Amazon đã được đưa ra”. Ngài thúc
giục: Các Bí Tích “phải có thể được tiếp
cận, đặc biệt là cho người nghèo”. Nhắc
lại Tông Huấn Amoris laetitia, Ngài
nhấn mạnh rằng Giáo Hội không thể
biến mình thành một “cửa hải quan”.
Xin các Giám Mục Mỹ Latinh gửi
các nhà truyền giáo đến Amazon.
Liên kết với điều này là chủ đề “sự
hội nhập văn hóa về sứ vụ” (ss. 85-90)
đòi Giáo Hội phải đưa ra một câu trả lời
“can đảm”. Đối với Đức Thánh Cha,
“việc cử hành Thánh Thể thường xuyên
hơn” phải được đảm bảo. Về vấn đề này,

Ngài nhắc lại, điều quan trọng là “xác
định những điều cụ thể hơn về linh
mục”. Câu trả lời là nơi Bí Tích Chức
Thánh của linh mục quy định rằng chỉ
có linh mục cử hành Thánh Thể. Như
thế, làm thế nào để “đảm bảo sứ vụ linh
mục” nơi những vùng xa xôi? Đức
Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất cả các
giám mục, đặc biệt là những vị ở châu
Mỹ Latinh, “hãy quảng đại hơn”, định
hướng cho những người “tỏ ra có ơn gọi
truyền giáo” chọn Amazon và Ngài mời
các giám mục xem xét lại việc huấn
luyện các linh mục.
Ủng hộ vai chính của giáo dân
trong các cộng đoàn.
Sau các Bí Tích, Tông Huấn Querida Amazonia tập trung vào “các cộng
đoàn tràn đầy sức sống” (ss. 91-98),
trong đó giáo dân phải đảm nhận những
“trách nhiệm quan trọng”. Thật vậy, đối
với Đức Thánh Cha, đây không phải là
vấn đề “chỉ liên quan đến sự hiện diện
nhiều hơn của các thừa tác viên có chức
thánh”. Mục tiêu sẽ “bị giới hạn” nếu
không khơi dậy “một cuộc sống mới
trong cộng đoàn”. Do đó, “những việc
phục vụ của giáo dân” rất cần thiết. Chỉ
khi giáo dân đóng vai chính, thì Giáo
Hội mới có thể đáp lại được “những
thách thức của Amazon”. Đối với Đức
Thánh Cha, những người tận hiến cũng
có một vị trí đặc biệt, đồng thời Ngài
cũng nhắc lại vai trò của các cộng đoàn
căn bản, những người bảo vệ các quyền
xã hội và đặc biệt khuyến khích các hoạt
động của REPAM và của “các nhóm
truyền giáo lưu động”.
Không gian mới cho phụ nữ, mà
không phải chức thánh.
Đức Thánh Cha dành một vị trí đặc
biệt nói về sức mạnh và món quà của
phụ nữ (ss. 99-103). Ngài thừa nhận
rằng một số cộng đồng ở Amazon tự hỗ
trợ mình chỉ “nhờ sự hiện diện của
những người phụ nữ mạnh mẽ và quảng

đại”. Nhưng Ngài cảnh báo rằng “Giáo
Hội không được giảm thiểu thành những
cấu trúc chức năng”. Vì nếu như thế thì
vai trò của họ chỉ có thể được thấy nếu
họ có chức thánh. Đối với Đức Thánh
Cha, việc phong chức cho phụ nữ bị từ
chối nhưng thay vào đó là đón nhận sự
đóng góp theo cách phụ nữ, nối dài “sức
mạnh và sự dịu dàng của Đức Maria”.
Ngài khuyến khích các hình thức phục
vụ mới của phụ nữ, với sự công nhận
của các giám mục, ảnh hưởng đến các
quyết định cho các cộng đoàn.
Kitô hữu cùng nhau đấu tranh
bảo vệ người nghèo ở Amazon.
Đối với Đức Thánh Cha, chúng ta
phải “mở rộng tầm nhìn vượt lên những
xung đột” (ss. 104-105) và để mình bị
Amazon thách thức để “vượt qua những
tầm nhìn giới hạn” vốn “vẫn còn bị
đóng khung từng phần”. Chương IV kết
thúc với chủ đề “cùng chung sống đại
kết và liên tôn” (106-110). Đức Thánh
Cha mời các tín hữu “tìm không gian để
đối thoại và hành động cùng nhau vì lợi
ích chung”. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi:
“Sao chúng ta không thể cùng nhau
chiến đấu? Sao chúng ta không thể cầu
nguyện cùng nhau và làm việc cùng
nhau để bảo vệ người nghèo của Amazon”?
Trao phó Amazon và các dân tộc
cho Đức Maria.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận
Tông Huấn Querida Amazonia bằng lời
cầu nguyện với Đức Mẹ của Amazon
(111). “Lạy Mẹ, xin nhìn đến những
người nghèo của Amazon bởi vì ngôi
nhà của họ bị phá hủy vì những lợi lộc
nhỏ nhen (...) đụng đến sự nhạy cảm của
những quyền lực bởi vì, dù chúng con
cảm thấy đã muộn, Mẹ đang kêu gọi
chúng con cứu lấy những gì còn đang
sống”.
Alessandro Gisotti - Vatican News

Tiếp theo tr. 3:

Reconciliatio Et Paenitentia (Hòa Giải và Sám Hối, 1984), Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã định nghĩa tội xã hội theo ba nghĩa. Trước hết, “nói tới ‘tội xã
hội’ là nhìn nhận rằng, vì tình liên đới nhân loại là một điều gì đó vừa huyền nhiệm
và khó tả vừa thực tế và cụ thể, tội của mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng cách nào đó
đến những người khác.”[1] Theo ý nghĩa này, nếu mỗi linh hồn thánh thiện “nâng”
cả thế giới lên thế nào, thì một linh hồn “suy thoái” cũng kéo theo cả Giáo Hội và
toàn thể thế giới rơi vào thung lũng của tội thế ấy.
Thứ hai, gọi tội xã hội là vì cái tội ấy chống lại hay trực tiếp tấn công vào
đồng loại của mình. Đây là những tội đi ngược lại với công bình xã hội hay công
bình giữa người với người. Giữa các tội này, Đức Gioan Phaolo II nhấn một cách
đặc biệt đến các tội như phá thai, an tử, v.v. Bởi lẽ các tội này chống lại quyền của
con người, đặc biệt là quyền được sinh ra và quyền được sống của mỗi người.
Nghĩa thứ ba của “tội xã hội” ám chỉ các mối quan hệ giữa các cộng đồng nhân
loại khác nhau. Ở đây Ngài muốn nói đến các cơ cấu xã hội bất công đi ngược lại
với sự công bình của Thiên Chúa. Sự bất công của các tổ chức xã hội và chính trị
có thể tạo ra nghèo đói, bất công, chiến tranh, v.v… đi ngược lại với phẩm giá con
người.
Khi Giáo Hội nói về những tình trạng tội lỗi hay khi Giáo Hội lên án tội nào đó
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như là một tội xã hội thì Giáo Hội ý
thức rằng, tội xã hội là kết quả tích luỹ
của nhiều tội cá nhân. Bởi xét cho cùng,
những cơ cấu hay tổ chức bất công sở dĩ
tồn tại được là do sự góp tay trực tiếp
của từng con người cụ thể, khi họ đang
tìm kiếm lợi ích riêng cho cá nhân mình.
Hoặc gián tiếp là khi mỗi người quên
mất trách nhiệm bài trừ và giới hạn sự
dữ trong xã hội, bởi sự lười biếng, sợ
hãi, thờ ơ lãnh đạm, hay im lặng “dĩ hòa
vi quý”.
Thần học về tội xã hội có thể được
khắc họa một cách rõ nét qua đại dịch
virus corona đang hoành hành trên thế
giới trong những ngày qua. Rõ ràng, đại
dịch dưới cái nhìn thần học có thể được
xem là một tội xã hội hay tội cấu trúc.
Sự xuất hiện của “vị khách không mời”
này gắn liền với sự dữ luân lý của một
cá nhân, một tổ chức, hay một quốc gia.
Tuy nhiên, hậu quả của nó không chỉ
dừng lại ở bình diện một thành phố hay
một quốc gia nữa. Như một tội xã hội,
sự dữ của biến cố này gắn liền với sự lơ
là hay thiếu trách nhiệm của một số
người có trách nhiệm, sự thiếu minh
bạch hay phản ứng chậm chạp mang
tính cơ cấu tổ chức. Như virus, hậu quả
của tội đã tiêm nhiễm, lây lan và gieo
rắc đau thương cho biết bao nhiêu người
trên thế giới. Cũng như tội gây ra sự
chia rẽ và mất bình an thế nào, thì virus
corona cũng gây chia rẽ, hoang mang,
mất bình an thế ấy. Cuối cùng, điều
khiến người ta hoang mang và lo lắng
nhất là virus corona có thể tước đi mạng
sống của con người. Cái chết thể lý đã
đáng sợ, cái chết trong tâm hồn còn
đáng sợ hơn bội phần. Giống như tội,
đại dịch corona không chỉ gây ra cái
chết thể lý, điều đáng sợ hơn là đại dịch
ấy còn gây ra những cái chết trong tâm
hồn: đó là sự ích kỷ, mất bình an, mất
niềm tin vào nhau, mất đức tin vào
Thiên Chúa.
Nói thế không có nghĩa là chúng ta
không còn hy vọng. Thực ra, trong cơn
hoạn nạn như thế, chúng ta nhận ra
chúng ta cần Thiên Chúa và xác tín rằng
Thiên Chúa sẽ cứu giúp chúng ta. Tuy
nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần
hoán cải với tư cách cá nhân cũng như
cộng đoàn. Thần học về tội xã hội của
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho
chúng ta thấy rằng, nhiều khi chính
chúng ta, vì vô tình hay cố ý, trực tiếp
hay gián tiếp, tham dự vào sự bất công
trong xã hội. Tội của chúng ta không chỉ
gây hại cho chính mình mà còn làm tổn
thương người khác. Ý thức điều đó,
trước mặt Chúa, chúng ta được mời gọi
để hoán cải, không chỉ với tư cách cá
nhân, mà còn với tư cách là cộng đoàn.
Trong truyền thống Công Giáo, đặc biệt
là qua Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng

sám hối cộng đoàn là một cử hành
phụng vụ rất đẹp và rất ý nghĩa đặc biệt
là trong những thời gian đặc biệt nào đó.
Hoán cải ở đây trước hết là thay đổi
cái nhìn, đặc biệt là cái nhìn về tội và
hậu quả của tội. Tội không chỉ mang
tính cách cá nhân mà nó còn mang chiều
kích xã hội. Tội lỗi của chúng ta không
chỉ ảnh hưởng đến bản thân ta mà còn
gây hại cho tha nhân. Là Kitô hữu, trước
những vấn nạn của thế giới, chúng ta
cũng phần nào chịu trách nhiệm vì
những sự dữ luân lý diễn ra trong xã hội
và thế giới. Chúng ta chịu trách nhiệm
phần nào khi chúng ta thờ ơ lãnh đạm
trước cái ác, khi chúng ta nhắm mắt làm
ngơ và nghĩ: “Phận ai nấy lo!” Chúng ta
tự hỏi mình, trái tim của chúng ta có
rung động khi biết bao nhiêu người phải
đau khổ với đại dịch này không? Chúng
ta có nhắm mắt làm ngơ khi gặp một
điều bất công trong đời sống thường
ngày của chúng ta không?
Trái ngược với thái độ thờ ơ và
dửng dưng là sự liên đới, người Việt
nam chúng ta có câu: “Một con ngựa
đau cả tàu bỏ cỏ”. Câu tục ngữ này nói
lên tình liên đới như là một đức tính
đáng quý trong truyền thống Việt Nam.
Đáng tiếc tinh thần ấy đang dần bị lãng
quên khi con người chỉ biết lo lắng cho
bản thân mình.
Vì vậy, chúng ta cũng cần sám hối
vì những thiếu sót của riêng mình.
Trong kinh nguyện sám hối trước thánh
lễ, chúng ta không chỉ sám hối về những
điều chúng ta lỗi phạm nhưng còn sám
hối vì những điều chúng ta thiếu sót. Do
đó, ý thức về sự thờ ơ hay lãnh đạm của
chúng ta trước bất công và đau khổ của
người khác, chúng ta cần đấm ngực và
tự hỏi mình: Chúng ta đã hành động như
thế nào khi đối diện với những bất công
trong xã hội? Trái tim của chúng ta có
rung động trước những mảnh đời bất
hạnh mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày
không? Khi đối diện với những phận đời
bất hạnh, chúng ta có sẵn giúp đỡ hay
chúng ta nhắm mắt làm ngơ vì nghĩ
rằng: “Sức tôi có hạn, hay điều tôi làm
chỉ như muối đổ biển thôi!”?
Như cộng đoàn Do Thái khi xưa, tin
tưởng vào một Thiên Chúa “chậm giận
và giàu lòng xót thương” (Tv, 103, 8),
chúng ta tin rằng, Thiên Chúa sẽ sửa lại
những thiệt hại do tội lỗi con người
chúng ta gây nên. Quả thực, ơn cứu độ
của Chúa Phục Sinh không chỉ chữa
lành vết thương nơi tâm hồn tội lỗi chúng
ta, ơn cứu độ ấy còn có sức biến đổi thế
giới, biến đổi cấu trúc bất công trong xã
hội. Tuy nhiên, để làm được điều đó,
Thiên Chúa cần chúng ta hợp tác. Vì
như Thánh Augustinô viết: “Thiên Chúa
tạo dựng chúng ta, Ngài không cần hỏi ý
kiến ta. Nhưng khi cứu độ ta, Ngài cần
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chúng ta cộng tác”. Với tư cách là một
cộng đoàn dân Chúa, tất cả chúng ta
được mời gọi để cùng nhau hoán cải,
đấm ngực mình vì biết rằng, đã bao lần,
cố ý hay vô tình, sự vô tâm hay thờ ơ
của chúng ta đã góp phần tạo nên sự dữ
trong thế giới này.
Minh Triệu, SJ
CTV Vatican News

[1] Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông Huấn Reconciliatio Et Paenitentia [Hòa Giải Và Sám Hối] (1984), số 16.

Tiếp theo tr. 5:

IX. GIỜ THÁNH.
Hãy rộng lòng với Chúa Giêsu,
Đấng đã đổ đến giọt máu cuối cùng vì
yêu thương chúng ta. Nếu có thể, hãy cố
gắng làm Giờ Thánh mỗi ngày trong
Mùa Chay này. ĐHY Fulton Sheen gọi
đó là Giờ Quyền Phép. Đó là cách tốt
làm Giờ Thánh trước Nhà Tạm, nơi
Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể
– với cả linh hồn, thần tính và nhân tính.
Hãy tìm một góc lặng để cầu nguyện
ngay trong gia đình mình. Cách này
giúp biến đổi cuộc đời bạn.
X. KINH MÂN CÔI – MÙA
THƯƠNG.
Trong cuốn The Blessed Virgin
Mary and the Rosary – Đức Trinh Nữ
Maria và Chuỗi Mân Côi, Thánh GH
Gioan Phaolô II đề nghị chúng ta chiêm
ngưỡng Tôn Nhan Chúa Giêsu qua cách
nhìn của Đức Mẹ, đó là cách tốt để
chiêm ngưỡng Chúa Giêsu chịu đóng
đinh theo tầm nhìn của Đức Mẹ. Đây là
các mầu nhiệm của Mùa Thương:
1)Chúa Giêsu hấp hối trong Vườn
Dầu.
2) Chúa Giêsu chịu đánh đập.
3) Chúa Giêsu đội vòng gai.
4) Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
5) Chúa Giêsu chịu đóng đinh và
tắt thở.
Tóm lại, lời cầu nguyện và ước
mong cháy bỏng của chúng ta sẽ là Mùa
Chay lợi ích nhất để có thể tận hưởng
niềm vui trong Lễ Phục Sinh cùng với
Chúa Giêsu Kitô – Đấng Phục Sinh vinh
quang, bằng cách nỗ lực sống tinh thần
Mùa Chay. Cầu mong chúng ta dám
chết cho tội và được sống lại với Đấng
Phục Sinh – Chúa Giêsu Kitô.
LM ED BROOM, OMV
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Tiếp theo tr. 6:

mở ra con đường dẫn chúng ta từ
cái chết đến sự sống. Chúng ta bước vào
sa mạc cùng với Chúa Giêsu, chúng ta
sẽ bước ra hưởng nếm sự Phục Sinh, sức
mạnh của tình yêu Thiên Chúa, vốn làm
cho cuộc sống được đổi mới. Đây là
điều sẽ xảy ra với chúng ta như hoa nở
vào mùa xuân trong sa mạc, làm đâm

chồi và lên cây từ “không có gì”. Can đảm lên, chúng ta hãy bước theo Chúa
+ Tôi có đòi người khác phải phục
Giêsu vào sa mạc: với Ngài sa mạc của chúng ta sẽ nở hoa.
vụ mình không?
Cuối bài giáo lý Đức Thánh Cha một lần nữa diễn tả sự gần gũi với các bệnh
+ Tôi có mong muốn báo thù, nuôi
nhân nhiễm virus corona, với các nhân viên y tế, cũng như với các giới chức dân dưỡng Thù Hận không?
sự và những người đang dấn thân trợ giúp các bệnh nhân và ngăn chặn sự lây
+ Tôi có hiền lành, khiêm tốn và
nhiễm.
xây dựng hòa bình không?
Văn Yên, SJ - Vatican News
Đức Thánh Cha nói, người Công
Giáo cần phải Xưng Tội, bởi vì ai cũng
cần được tha thứ Tội Lỗi, tha thứ những
cách “chúng ta suy nghĩ và hành động
trái với Phúc Âm”.
“Ai bảo mình vô Tội thì người ấy
+ Tôi có trung thực và công bằng
với mọi người hay tôi cổ võ cho “nền là kẻ nói dối hoặc bị mù”.
Xưng Tội chính là lúc hoán cải
văn hóa vứt bỏ” ?
chân
thành, là lúc bày tỏ niềm tin tưởng
+
Trong
các
mối
tương
quan
hôn
Cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn là
xét mình mỗi ngày, để xem mình đã làm nhân và gia đình, tôi có sống đạo đức vào Thiên Chúa là Đấng sẵn sàng tha
thứ cho con cái mình và giúp chúng
điều gì xấu, đã thiếu sót điều gì tốt đối như Phúc Âm đã dạy không?
+ Tôi có kính trọng cha mẹ không? quay về con đường theo bước Chúa
với Chúa, với tha nhân và với chính
+ Tôi có chối bỏ cuộc sống mới Giêsu.
mình” (ĐTC. Phanxico).
Minh Đức chuyển ngữ
được
tượng thai không?
Một số câu hỏi gợi ý trong bản
+ Tôi có tiêu Huỷ hồng ân sự sống
hướng dẫn xét mình như sau:
+ Tôi có trở về với Chúa khi tôi không? Tôi có cộng tác vào việc ấy
không?
gặp khốn khó không?
+ Tôi có tôn trọng môi trường
+ Tôi có tham dự Thánh lễ ngày
không?
Chúa nhật và các ngày lễ buộc không?
+ Tôi có vừa theo Chúa vừa theo
+ Tôi có cầu nguyện sáng tối
thế gian không?
không?
+ Tôi có quá độ trong việc ăn uống,
+ Tôi có hổ thẹn khi tỏ mình là
hút thuốc và giải trí không?
người Kitô hữu không?
+ Tôi có lo lắng quá mức về đời
+ Tôi có đi ngược lại chương trình
sống vật chất và của cải không?
của Thiên Chúa không?
+ Tôi sử dụng thời giờ như thế
+ Tôi có ganh tị, nóng nảy, thiên
nào? Tôi có lười biếng không?
kiến không?
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