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Chúa Nhật XVI Thường niên, Năm B, Ngày 22-07-2018
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 6, 30-34
SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Có một chứng bệnh ngày nay người ta nhắc
đến khá nhiều, đó là “bệnh vô cảm”. Bệnh này
đông tây y đều bó tay, không thể chữa lành. Bệnh
vô cảm đang lây lan từ trong nhà ra ngoài phố, từ
thành thị đến thôn quê, từ giữa những người xa lạ
đến những người thân trong gia đình. Nạn nhân
của bệnh vô cảm thì nhiều vô kể: những em bé
lang thang, những người già bất hạnh, những gia
đình ly tán… Các phương tiện thông tin nhan nhản những hậu quả của căn bệnh này.
Bệnh này vừa gây tai hại cho người về tinh thần vật chất, vừa làm xói mòn lòng tin giữa
con người với nhau. Trong xã hội của nền kinh tế thị trường, người ta có nguy cơ biến
mọi sự thành hàng hóa và lợi nhuận là mục đích hàng đầu. Trái tim con người trở nên
chai đá trước nỗi đau của đồng loại. Vì tiền người ta có thể làm mọi sự, kể cả chém giết,
cướp bóc và làm cho huynh đệ tương tàn.
Những ngày đầu tháng bảy này, hai vụ thảm sát rúng động xã hội đã xảy ra, một vụ
ở Nghệ An (ngày 2-7-2015) và một vụ ở Bình Phước (ngày 7-7). Mọi người đều bàng
hoàng và căm phẫn trước mức độ dã man của những kẻ sát nhân, vì có những trẻ em vô
tội cũng bị giết cùng với cha mẹ mình. Trước những vụ việc này, người ta nói đến
những kẻ sát nhân máu lạnh, những kẻ không còn lương tâm. Con người ngày càng trở
nên hoang dã trong cách đối xử với nhau.
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng bạo lực và sự dửng
dưng vô cảm của con người, đó là sự lãng quên Thiên Chúa, coi thường tiếng nói của
lương tâm. Thực vậy, khi không tin vào Chúa, thì chẳng có gì ngăn cản người ta làm
điều thất đức. Khi không tôn trọng lương tâm thì chẳng có gì giữ họ khỏi những việc
làm xấu xa. Thiên Chúa là trọng tài phân định việc tốt việc xấu. Lương tâm là tòa án
được thiết lập để nhắc bảo đâu là điều chính nẻo ngay. Nhờ tin có Chúa mà con người
tìm đường hướng đi cho cuộc sống. Nhờ lắng nghe lương tâm mà con người nhận ra
những chuẩn mực của cuộc đời. Lãng quên Thiên Chúa sẽ làm cho con người mất lý
tưởng. Phủ nhận lương tâm sẽ làm luân lý băng hoại suy đồi.
Trước một đám đông đang đói khát chân lý, Đức Giêsu đã “chạnh lòng thương”, vì
họ như bầy chiên không người chăn dắt. Sứ mạng của Đức Giêsu là đem cho nhận loại
tình thương của Thiên Chúa. Giáo huấn của Người nhằm giúp cho con người tìm được
chân lý vĩnh cửu, đồng thời tìm được ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại.
Không chỉ đem cho con người tình thương của Thiên Chúa, Đức Giêsu còn giáo
huấn và mời gọi con người hãy thực thi tình mến đối với nhau. Chúng ta có thể chữa
được căn bệnh vô cảm, nếu biết noi gương Đức Giêsu, để có một trái tim nhân hậu và
quan tâm để ý đến những người xung quanh mình. Thực vậy, Đấng Emmanuel – Thiên
Chúa ở cùng chúng ta – đã cảm thông an ủi những người đau khổ và giúp họ lấy lại
nghị lực và niềm tin. Tình liên đới với anh chị em là một trong đặc tính căn bản của
Kitô giáo, vì qua đó, người tín hữu thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa, “Đấng làm cho
mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công
chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5, 45). Chính Đức Giêsu đã đến để liên kết muôn dân
nên một. Ai cũng có thể được đón nhận Tin Mừng Người rao giảng. Không còn sự phân
biệt giữa các dân tộc hay nền văn hóa, mà hết thảy đều trở nên một thân thể duy nhất (x.
Bài đọc II Ep 2, 13-18).
Khi có cái nhìn như cái nhìn “chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu, chúng ta sẵn
sàng nâng đỡ những anh chị em của mình, nhất là những người yếu đuối và bất hạnh.
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Sống trong cuộc đời, mỗi người cũng cần có trách
nhiệm đối với nhau và đối với công ích xã hội.
Nhiều người tín hữu rất dửng dưng với những
phong trào do xã hội khởi xướng nhằm làm đẹp
quê hương, giúp bài trừ những tệ nạn, thăng tiến
CĐ. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO
con người và xây dựng một môi trường văn hóa
CN: 12:00
lành mạnh. Những đóng góp tuy nhỏ nhưng nhiều
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
người góp lại sẽ trở thành việc lớn. Xây dựng trái
Pt. Giuse Trần Văn Nhật
đất này cho tốt đẹp và nhân ái hơn, cũng chính là
13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082
thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng.
281-556-5116
Trong cuộc sống hôm nay, biết bao người đang khao khát đón nhận Lời Chúa
CỘNG ĐOÀN FATIMA
làm
lẽ
sống và lương thực thiêng liêng. Nhân loại thời nào cũng giống như đàn chiên
CN: 9:00
không
có người chăn, cần có người hướng dẫn và giúp họ khỏi lạc đường. Lời Chúa
Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.
hôm nay cũng dặn dò các mục tử trong Giáo Hội, là những người lãnh trách nhiệm
1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037
713-732-0132
hướng dẫn các cộng đoàn đức tin. Mối quan tâm hàng đầu của các mục tử phải là tận
Giáo xứ Mỹ có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần tâm phục vụ cộng đoàn được trao phó, làm cho đời sống đức tin được nẩy nở và phát
triển. Chúng ta cầu nguyện cho các mục tử trong Giáo Hội và những người có trách
TB: 8:00 pm
nhiệm trong hệ thống lãnh đạo dân sự, để mọi người đều biết lo lắng cho công ích
St. Elizabeth Ann Seton
6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
chung. Khi chuyên cần lắng nghe và thực hành Lời Chúa, mỗi tín hữu chúng ta cũng
281-463-7878
đang cộng tác với sứ mạng của các mục tử, góp phần quản trị Giáo Hội địa phương và
làm cho tình liên đới được triển nở nơi mọi người.
TB: 7:00 pm
St. Francis de Sales
“Con người chỉ giống hình ảnh Chúa khi hiến mình liên lỉ, như mỗi Ngôi trong
8200 Roos Rd. Houston, TX 77036
Thiên
Chúa là: hoàn toàn hiến dâng, hoàn toàn tương quan, hoàn toàn yêu
713-774-7475
thương” (Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận ĐHV 606).
LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
+Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER
CN: 4:30
Lm. Giuse Lê Thu
8150 Park Place – Houston, TX 77017
713-645-6614

Tổng Tuyên Úy: Lm. Giuse Lê Thu
Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)
832-455-5961

LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Lucia Nguyễn Ngọc Thủy
281-948-2757

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Vũ Thành
Ông Trần Duy Lang (Giáo Xứ CTTĐ) 832-465-5418

LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA
Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-518-2319
Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)
281-484-3157

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE)
Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng
Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
832-433-2198

PHONG TRÀO CURSILLO
Tổng Linh Hướng:
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.
Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang
713-303-7982

LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH
Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)

281-859-8268
TUYÊN UÝ NHÀ THƯƠNG
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng
713-757-1000 ext. 1624

PHÁT THANH TIN YÊU
Tuyên Úy: Lm. Gioan Trần Đình Khả
10135 West Rd.
Houston, TX 77064
281-955-7328
Website Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston

www.cgvnhouston.org
Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật
nth@nguoitinhuu.org
713-870-8955

NHỊP SỐNG KITÔ HỮU
Trời có lúc mưa lúc nắng. Mưa để tưới cho
cây lúa mọc nhanh. Nắng để cho hạt lúa vào mẩy
chín vàng. Thời gian có ngày có đêm. Ngày để
con người làm việc. Đêm để con người nghỉ ngơi
phục hồi sức lực. Con người có đời sống riêng tư
nhưng cũng có đời sống xã hội. Có lúc phải ra ngoài góp mặt với đời. Có lúc phải rút
lui vào chốn riêng tư để sống cho mình. Nhịp hai chi phối đời sống con người ấy cũng
chi phối những hoạt động thiêng liêng của người môn đệ Chúa. Trong bài Tin Mừng
Chủ nhật tuần trước, ta đã thấy Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, hoạt
động cứu độ con người. Hôm nay, khi các ông về tường trình lại những việc đã làm.
Người bảo các ông tìm chỗ vắng vẻ mà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong cầu nguyện. Sống
riêng tư thân mật với Chúa. Hoạt động và cầu nguyện, đó là nhịp sống của người môn
đệ Chúa.
Hoạt động và cầu nguyện đó là hai nhu cầu của con người. Vì con người có thể
xác nhưng cũng có linh hồn. Vì đời sống trong xã hội, con người có bổn phận đối với
làng xóm, với đất nước. Để thăng tiến bản thân, gia đình và đất nước, ta phải học
hành, lao động hết sức vất vả. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Một người có tinh thần trách
nhiệm không thể nào xao lãng những nhiệm vụ đó. Tuy nhiên sẽ là thiếu sót rất lớn
nếu con người chỉ biết có đời sống thể xác mà quên đi đời sống tâm linh. Thật vậy,
con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn. Đời sống tâm linh cũng cần phải
được nuôi dưỡng bồi bổ để phát triển. Sẽ là khập khiễng, lệch lạc, què quặt nếu chỉ lo
phát triển đời sống vật lý mà quên đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh được nuôi
dưỡng bồi bổ ở bên Chúa. Chính Chúa là nguồn mạch đời sống thiêng liêng. Vì thế

Ban Điều Hành Bản Tin Dũng Lạc
Ô. Nguyễn Văn Mẫu
Ô. Nguyễn Đức Chính
Ô. Nguyễn Văn Thắng
Ch. Hiền Lê

713-231-6242
713-269-0554
832-661-3076
281-495-8133

- mauvnguyen@yahoo.com
- chinhandhuong@gmail.com
- thangnguyen031464@gmail.com
- dunglacad@gmail.com

Muốn nhận Bản Tin Dũng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:
mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.com
Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật

Phụ Trách

AC. Trần Tú - Mai Dung
AC. Nguyễn Lập - Huệ
A. Đỗ Minh Tân
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương
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281-467-5223 - Traneight1117@sbcglobal.net
281-253-9761 - lap.nguyen@yahoo.com
281-736-7970 - tanm1000@gmail.com
832-816-3402 - lnguyen999@yahoo.com

Văn Phòng Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ
713-652-8239
Đại Chủng Viện St. Mary
713-686-4345

MỤC VỤ GIỚI TRẺ
Lm. JBA Trần S. Steven, CSsR
713-433-9836
Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn
832-788-1636

MỤC VỤ GIA ĐÌNH
Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSsR
713-681-5144 ext. 107

ỦY BAN PHỤNG VỤ
Lm. Gioan Hoàng Đạt
713-652-8239

ỦY BAN THÁNH NHẠC
Lm. Christopher Nguyễn Cường
281-356-2000

ỦY BAN GIÁO LÝ
Lm. Đinh Minh Tiên, OP
713-732-0132

ỦY BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH - LIÊN TÔN
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM
281-575-7246
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP
713-529-4854

DÒNG CHÚA CỨU THẾ
3417 W. Little York Road
Houston, TX 77091
713-681-5144

DÒNG NỮ ĐA MINH
5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77035
713-723-8250

TU XÁ THÁNH ĐA MINH
12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086
281-999-4928

DÒNG NỮ LA SAN
14562 Cypress N. Houston
Cypress, TX 77429
281-894-7756

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
8138 Lynn St.
Houston, TX 77017
713-643-3694

DÒNG CHÚA THÁNH THẦN
4410 Yoakum Blvd.
Houston, TX 77006
713-529-0405

TU HỘI TẬN HIẾN
20303 Kermier Road
Waller, TX 77484-8743
832-923-7784

TU HỘI GIA ĐÌNH
MẸ MARIA THĂM VIẾNG
11663 Quinn Ridge Way
Houston, TX 77038
713-518-2977

những giờ phút riêng tư
thân mật bên Chúa sẽ
giúp cho đời sống tâm
linh phát triển. Chính
nhờ những giờ phút cầu
nguyện mà con người
được phát triển quân
bình, song song cả hồn
lẫn xác.
Hơn thế nữa việc cầu nguyện sẽ hỗ
trợ hoạt động bên ngoài. Nếu chỉ hoạt
động bên ngoài, con người sẽ không khác
gì máy móc. Nếu chỉ biết phát triển đời
sống thân xác, con người sẽ trở thành nô
lệ cho vật chất. Nếu chỉ quan tâm tới
những nhu cầu vật chất, con người sẽ dễ bị
tha hoá, đuổi theo tiền bạc, chức quyền.
Một xã hội chỉ phát triển về vật chất mà
không phát triển về đạo đức sẽ khó tồn tại.
Cầu nguyện giúp nâng tâm hồn lên khỏi
nô lệ vật chất. Những giây phút yên lặng
bên Chúa giúp ta định hướng cuộc đời,
ánh sáng Lời Chúa giúp ta nhìn rõ tâm hồn
mình, biết rõ những sai sót của mình mà
sửa lỗi. Những lời chỉ dạy của Chúa là
những chuẩn mực đạo đức giúp ta sống
ngay thẳng thật thà, lương thiện. Ơn Chúa
ban sẽ cho ta sức mạnh để hoạt động tích
cực hữu hiệu hơn, để hăng hái dấn thân
hơn nữa trên đường phục vụ anh em.
Riêng trong lãnh vực tông đồ, cầu
nguyện tuyệt đối cần thiết. Thật vậy, việc
tông đồ bắt nguồn từ nơi Chúa. Làm việc
tông đồ là làm việc của Chúa. Làm việc
của Chúa mà không kết hiệp mật thiết với
Chúa thì không những không thể có kết
quả tốt đẹp mà còn có nguy cơ đi sai
đường, làm hỏng công việc của Chúa.
Không cầu nguyện ta sẽ dễ chú ý tới
những hoạt động thuần túy phô trương bề
ngoài. Không cầu nguyện ta sẽ dễ biến
việc của Chúa thành của riêng ta và vì thế
sinh ra tự phụ, kiêu hãnh. Không cầu
nguyện, việc tông đồ sẽ chỉ là một hoạt

động xã hội từ thiện
không hơn không kém.
Vì thế, cầu nguyện rất
cần thiết. Cần cầu
nguyện đế biết rõ ý
Chúa, biết việc phải làm.
Cần cầu nguyện để múc
lấy sức mạnh của Chúa
giúp chu toàn công việc.
Cần cầu nguyện để biết khiêm nhường
luôn coi mình là dụng cụ trong bàn tay
Thiên Chúa. Chỉ khi làm việc trong Chúa,
với Chúa và vì Chúa, việc tông đồ mới có
kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn.
Hoạt động và cầu nguyện. Đó là hai
nhịp trong đời sống Kitô hữu. Nhưng có lẽ
ta thường chú trọng tới hoạt động mà quên
cầu nguyện. Hôm nay, Chúa dạy ta phải
biết giữ quân bình giữa hai nhịp của đời
sống. Có hoạt động nhưng cũng phải có
cầu nguyện. Hoạt động phải là kết quả của
những giờ suy nghĩ và cầu nguyện. Cầu
nguyện để tổng kết lượng giá những hoạt
động cũ và định hướng những hoạt động
mới. Hoạt động là bề mặt. Cầu nguyện là
bề sâu. Giữ được quân bình giữa hai nhịp
sống, con người mới phát triển toàn diện.
Duy trì sự ổn định của hai nhịp sống mọi
hoạt động của con người mới có nền tảng
và bền vững
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1- Một ngày kết thúc mà bạn chưa cầu
nguyện, bạn có cảm thấy như thế là thiếu
sót như thể bạn chưa ăn gì trong ngày hôm
ấy không?
2- Trước khi đi làm việc tông đồ, bạn
có cầu nguyện không?
3- Hai nhịp trong đời sống bạn đã hài
hòa chưa? Bạn sẽ làm gì để chỉnh đốn lại
những lệch lạc trong nhịp sống?
4- Gia đình bạn có cầu nguyện chúng
với nhau trước khi đi ngủ không?
+Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt.

MẠNG LƯỚI TALITHA-KUM,

NỮ TU ĐÓNG VAI GÁI MẠI DÂM ĐỂ CỨU TRẺ EM
Không phải một mà là cả ngàn Nữ Tu đang ra đứng
đường, vào các động mại dâm ở 80 nước để giải cứu trẻ em
nô lệ tình dục. Họ đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động ra
140 nước trong mạng lưới mang tên Talitha Kum.
Trong ngôn ngữ cổ Aramaic, Talitha Kum là lời Chúa
Giêsu bảo em bé gái coi như đã chết lâm sàng: "Hỡi bé gái,
hãy trỗi dậy!" Và đó là tên của mạng lưới gồm các Nữ Tu
khoác áo gái mại dâm để mua lại các trẻ em, phụ nữ bị bán, bị
ép vào các nhà thổ và trở thành nô lệ tình dục, đưa họ trở về cuộc sống bình thường.
Trong nhiều trường hợp, các em bị bắt cóc vào các động mại dâm, nhiều trường hợp
khác, chính cha mẹ bán các em.
John Studzinski, nhà hoạt động từ thiện và là chủ tịch Talitha Kum (trụ sở ở Ý),
cho biết trước nhu cầu giải cứu nô lệ tình dục trên toàn cầu, Talitha Kum đang nhắm tới
mục tiêu tăng cường hoạt động ở 140 nước so với con số 80 nước hiện nay.
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Studzinski: "Tôi không muốn giật gân nhưng tôi
muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đã mất hết sự trong trắng,
nơi mà những thế lực đen tối đang hoạt động".
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ĐTC Phanxicô: Chúa mời gọi chúng ta khiêm nhường
và ngoan ngoãn lắng nghe Ngài

Thiên Chúa không theo những định
kiến và lý luận của con người. Mầu
nhiệm Nhập Thể là sự vấp ngã của con
người khi họ không hiểu và chấp nhận
một Thiên Chúa cao cả lại mang lấy
thân xác con người, sống và hoạt động
như con người, yêu thương và cứu độ
qua con người. Thiên Chúa đã đảo lộn
cách suy nghĩ lý luận đó của con người.
Đó là ý tưởng được Đức Thánh Cha
Phanxicô chia sẻ trong bài huấn dụ
trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa
Chúa nhật mùng 08/07/2018. Ngài mời
gọi các tín hữu khiêm nhường và ngoan
ngoãn lắng nghe Chúa. Đức Thánh Cha
bắt đầu bài huấn dụ:
“Trang Tin Mừng hôm nay (x. Mc
6, 1-6) kể lại việc Chúa Giêsu trở về
làng quê Nadarét và Ngài giảng dạy
trong hội đường Do Thái vào ngày Sabát. Từ khi Chúa Giêsu rời khỏi Nadarét
và bắt đầu rao giảng tại các làng và các
làng mạc lân cận, Ngài chưa bao giờ đặt
chân trở lại quê hương của mình. Hôm
nay Ngài đã trở về. Do đó, có cả làng
đến lắng nghe người con của xứ sở,
người con mà danh tiếng của vị thầy
khôn ngoan và người chữa lành quyền
năng đã lan khắp vùng Galilê và xa hơn
nữa. Nhưng điều có thể được xem như
là một sự thành công, thì lại trở thành
một sự từ chối mạnh mẽ, đến nỗi Chúa
Giêsu không thể thực hiện phép lạ nào
tại đó, mà chỉ chữa lành được một ít
người (x. câu 5).
Thánh Máccô đã xây dựng cách chi
tiết tiến trình của ngày hôm đó: đầu tiên
dân làng Nadarét lắng nghe, rồi ngạc
nhiên; sau đó họ bối rối tự hỏi: “Bởi đâu
ông ta được như thế? Ông ta được khôn
ngoan như vậy, nghĩa là sao?”; và cuối
cùng, họ vấp ngã vì Ngài, khi biết Ngài
chỉ là người thợ mộc, con bà Maria và
họ đã nhìn thấy Ngài lớn lên giữa họ
(cc. 2-3). Bởi thế Chúa Giêsu kết luận
với một thành ngữ đã trở thành ngụ
ngôn: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng
chỉ là ở chính quê hương mình (c.4).”
ĐTC nói tiếp trong bài huấn dụ:
“Chúng ta tự hỏi mình: tại sao những
người đồng hương với Chúa Giêsu lại từ

ngạc nhiên trở nên không tin? Họ đã so
sánh giữa nguồn gốc khiêm nhường của
Chúa Giêsu và các khả năng hiện có của
Ngài: một thợ mộc, không học hành,
nhưng giảng dạy hay hơn các kinh sư ký
lục và thực hiện các phép lạ. Và thay vì
mở lòng mình trước thực tại, họ lại vấp
ngã. Theo dân thành Nadarét, Thiên
Chúa quá cao cả để có thể hạ mình nói
qua một con người đơn hèn như thế! Đó
là sự vấp ngã của Mầu Nhiệm Nhập
Thể: sự kiện khó chấp nhận khi một
Thiên Chúa nhập thể làm người, suy
nghĩ với tâm trí của con người, làm việc
và hành động với đôi tay con người, yêu
thương bằng trái tim con người, một
Thiên Chúa lao nhọc, ăn uống ngủ nghỉ
như một người trong chúng ta. Con
Thiên Chúa đảo lộn kế hoạch của con
người: không phải các môn đệ rửa chân
cho Chúa, nhưng chính Chúa đã rửa
chân cho các môn đệ (x. Ga 13, 1-20).
Đây là lý do của sự vấp ngã và không
tin, không chỉ của thời đại đó, mà của
mỗi thời đại, ngay cả ngày nay.
Sự đảo lộn mà Chúa Giêsu thực
hiện giúp cho các môn đệ ngày xưa và
cả ngày nay kiểm tra chính cá nhân
mình và cộng đoàn. Thật ra, ngay cả
trong thời đại chúng ta, cũng có thể có
những định kiến ngăn cản chúng ta đón
nhận thực tế. Nhưng hôm nay Chúa mời
chúng ta có thái độ khiêm nhường lắng
nghe và ngoan ngoãn chờ đợi, bởi vì ơn
Chúa thường đến với chúng ta theo cách
bất ngờ, không giống như chúng ta chờ
mong.
Ví dụ, chúng ta cùng suy nghĩ về
Mẹ Têrêsa Calcutta. Một nữ tu bé nhỏ không ai cho mẹ 10 lia – mà mẹ đã đi
khắp các con đường để đón những
người hấp hối để họ có một cái chết
xứng đáng. Người nữ tu bé nhỏ này với
lời cầu nguyện và hành động của mình
đã thực hiện những điều kỳ diệu! Sự bé
nhỏ của một phụ nữ đã cách mạng hoạt
động bác ái trong Giáo Hội. Đó là một
mẫu gương cho chúng ta ngày nay.
Thiên Chúa không theo những định
kiến. Chúng ta phải cố gắng mở tâm hồn
và tâm trí để đón nhận thực tại thần linh
xảy đến với chúng ta. Nó đòi phải có
đức tin: thiếu đức tin là một cản trở đối
với ơn của Thiên Chúa. Rất nhiều Kitô
hữu sống như thể Thiên Chúa không
hiện diện: họ lặp đi lặp lại các cử chỉ và
dấu hiệu của đức tin, nhưng chúng
không tương hợp với sự gắn bó thật sự
với con người của Chúa Giêsu và Tin
Mừng. Ngược lại, mỗi Kitô hữu – tất cả
chúng ta, mỗi người trong chúng ta được mời gọi đào sâu sự thuộc về căn
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bản này khi tìm cách làm chứng cho nó
với một lối sống thích hợp luôn được
hướng dẫn bởi tình bác ái.
Chúng ta cầu xin Chúa, qua lời
chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, cởi
bỏ sự cứng cỏi của trái tim và sự chật
hẹp giới hạn của tâm trí, để chúng ta mở
lòng ra với ân sủng, với chân lý và với
sứ vụ thiện hảo và thương xót, được ban
cho tất cả, không trừ một ai. (Rei
08/07/2018)
Hồng Thủy

HAI NHÁNH CUỘC ĐỜI

CHÚA VỀ THIÊN QUỐC SÁNG NGỜI
VINH HIỂN
CON Ở THẾ TRẦN KIÊN VỮNG
CHỨNG NHÂN
(Chúa Nhật Thăng Thiên, năm B)

Thật kỳ diệu, như được Thiên Chúa
đã “mặc định”, có nhiều thứ trái ngược
mà không đối lập, giống như dạng bổ
túc lẫn nhau vậy: Xuôi – Ngược, Phải –
Trái, Trên – Dưới, Dọc – Ngang, Nam –
Nữ, Trẻ – Già, Cao – Thấp, Nắng –
Mưa, Trời – Đất,…
Đất trời có tám hướng, mười
phương. Cuộc đời có nhiều hướng, như
cây có nhiều nhánh, chủ yếu là hai
nhánh chính – như hình Thập Giá:
hướng lên với Thiên Chúa (nhánh dọc)
và hướng đến với tha nhân (nhánh
ngang). Sống theo “chiều ngang” để xoay theo “chiều dọc” – mục đích cuối
cùng: VỀ TRỜI.
Sau khi hoàn tất công cuộc cứu độ
nhân loại, Chúa Giêsu vinh hiển về trời,
còn chúng ta phải hiên ngang vào đời để
loan báoTin Mừng về Đức-Kitô-chịuchết-và-phục-sinh, làm chứng về Tình
Yêu Vô Biên của Thiên Chúa, về Lòng
Thương Xót bao la của Ngài. Chúa
Giêsu về trời là bảo chứng chắc chắn
chúng ta cũng sẽ được về trời. Với niềm
hy vọng dạt dào đó, chúng ta có thể can
đảm và kiên trì vượt biển-đau-khổ-trầngian để cặp Bến Bình An Thiên Quốc.
Sách Công vụ Tông đồ (trình thuật
Cv 1: 1-11), Chúa Giêsu đã dạy bảo các
Tông đồ mà Ngài đã tuyển chọn qua tác
động của Thánh Thần. Ngài còn dùng
nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy
NGÀI VẪN SỐNG SAU KHI ĐÃ
CHỊU KHỔ HÌNH: Trong 40 ngày, Ngài

đã hiện ra nói chuyện với các ông về
Nước Trời. Đó là Ngài củng cố niềm tin
cho những người còn tại thế. Thật vậy,
chính Chúa Giêsu đã hứa: “Trong nhà
Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không,
Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi
dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn
chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem
anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh
em cũng ở đó” (Ga 14: 2-3). Để chúng
ta an tâm, Ngài còn xác định: “Thầy ở
cùng anh em mọi ngày cho đến tận
thế” (Mt 28: 20).
NHÁNH DỌC - HƯỚNG THƯỢNG.
Phụng Vụ Mùa Phục Sinh sử dụng
sách Công Vụ rất nhiều, Giáo Hội muốn
chúng ta biết công việc của các tông đồ
làm sau khi đã đủ tin vào Thầy Giêsu.
Kinh Thánh cho biết:
Một hôm, đang khi dùng bữa với
các Tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các
ông không được rời khỏi Giêrusalem,
nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa
Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe
Thầy nói tới, đó là “ông Gioan thì làm
phép rửa bằng nước, còn anh em trong ít
ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh
Thần”. Bấy giờ những người đang tụ
họp ở đó tò mò hỏi: “Thưa Thầy, có
phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục
vương quốc Ít-ra-en không?”.Chắc là
các ông cũng muốn “thơm lây” gì đó, vì
con người vẫn nuôi hy vọng “một người
làm quan, cả họ được nhờ”. Nhưng
Chúa Giêsu thản nhiên: “Anh em không
cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã
toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ
nhận được sức mạnh của Thánh Thần
khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy
giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy
tại Giêrusalem, trong khắp các miền
Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái
đất” (Cv 1: 7-8).
Vừa nói xong, Ngài được cất lên
ngay trước mắt các ông, khiến các ông
chưng hửng và ngơ ngẩn. Lúc đó có
đám mây quyện lấy Ngài, khiến các ông
không còn thấy Ngài nữa. Ui da, sao thế
nhỉ? Đang lúc các ông còn đăm đăm
nhìn lên trời, ngơ ngác hướng về phía
Ngài vừa bay đi, bỗng có hai người đàn
ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói:
“Hỡi những người Galilê, sao còn đứng
nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa
bỏ các ông và được rước lên trời, cũng
sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài
lên trời” (Cv 1: 11). Chúa Giêsu đã đến
thế gian và đã về trời thật, rồi Ngài chắc
chắn sẽ lại đến – tái lâm trong Ngày Tận
Thế.
Chắc hẳn các môn đệ buồn lắm vì
Sư Phụ đi xa rồi, và cũng có thể “trách
yêu” là sao Thầy đi mà không nói trước.
Quá đỗi bất ngờ! Các ông cũng có thể
buồn vì từ nay không còn Sư Phụ thì
không biết xoay xở thế nào. Con người

là thế! Đại Sư Giêsu biết lắm, thế nên
Ngài đã hứa ban Chúa Thánh Thần để
đủ tự tin mà hành động vì Chúa: “Anh
em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh
Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em.
Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của
Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các
miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng
trái đất” (Cv 1: 8). Tất nhiên, Ngài hứa
gì thì luôn thực hiện đúng – đúng chi
tiết từng phẩy, từng chấm.
Sau khi Chúa Giêsu phục sinh,
Ngài không còn nhân tính mà chỉ còn
thiên tính. Ngài ẩn hiện thoăn thoắt, vì
không còn lệ thuộc thân xác. Nay Ngài
lại về trời, nghĩa là chúng ta cũng chắc
chắn sẽ được sống lại và về trời với
Ngài – mục đích cuối cùng của kiếp
người. Vì thế, Thánh Vịnh gia mời gọi
chúng ta cùng hợp xướng: “Vỗ tay đi
nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa,
hãy cất tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là
Đấng Tối Cao, Đấng khả uý, là Vua Cả
thống trị khắp địa cầu” (Tv 47: 2-3).
Đồng thời, chúng ta “hãy đàn ca, đàn ca
lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào,
đàn ca nữa kính Vua ta!” (Tv 47: 7).
Thật vậy, “Thiên Chúa là Vua toàn cõi
địa cầu”, nên chúng ta phải “dâng Ngài
khúc đàn ca tuyệt mỹ”. Tất nhiên những
gì là tuyệt vời nhất thì phải được dành
cho Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là Vua
thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên
toà uy linh cao cả” (Tv 47: 9), toàn năng
và toàn trí.
Sự vui mừng là biểu hiện có Chúa
trong tâm hồn, nghĩa là chúng ta đang
được Chúa Thánh Thần không ngừng
tác động, được tràn đầy ơn Thánh Linh,
đủ can đảm đi giữa bầy sói mà không hề
run sợ… Thật tuyệt vời!
NHÁNH NGANG - DẤN THÂN.
Lời nói phải được chứng mình bằng
việc làm, không thể khác hơn. Mến
Chúa thì phải yêu người, không thể nói
suông, nếu không chỉ là “bà con ruột”
với nhóm Biệt Phái. Đức ái là nhánh
ngang của Thập Giá, như đôi tay dang
rộng choàng lấy mọi người, bất kể đó là
ai – quen hay lạ, bạn hay thù.
Rất chân thành, Thánh Phaolô xác
định: “Tôi là người đang bị tù vì
Chúa” (Ep 4: 1a). Tự nhận là “tù nhân
của Chúa” nên Thánh Phaolô không
ngại nói: “Tôi khuyên nhủ anh chị em
hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà
Thiên Chúa đã ban cho anh chị em. Anh
chị em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ
và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu
đựng lẫn nhau. Anh chị em hãy thiết tha
duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem
lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với
nhau” (Ep 4: 1b-3). Ai cũng được Thiên
Chúa kêu gọi, mỗi người mỗi trách
nhiệm, mỗi người một loại “nén”, vấn
đề là dùng những “nén”, vấn đề là dùng
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những “nén” đó bằng
cách nào và với mục
đích gì. Không ai có
quyền tự mạo nhận
rằng “nén” của mình
“có giá” hơn “nén”
của
người
khác.
Trước mặt Thiên Chúa, mọi người
đềubình đẳng, chẳng ai hơn ai. Tại sao?
Bởi vì ai cũng là tội nhân mà thôi!
Bình đẳng ư, bằng nhau ư? Đúng
vậy! Lý do minh nhiên: “Thiên Chúa
không thiên vị người nào. Hễ ai kính sợ
Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù
thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được
Ngài tiếp nhận” (Cv 10: 34). Vả lại, như
Thánh Phaolô nói: “Chỉ có một thân thể,
một Thần Khí, cũng như anh chị em đã
được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm
hy vọng” (Ep 4: 4). Đặc biệt là“chỉ có
MỘT Chúa, MỘT niềm tin, MỘT phép
rửa” (Ep 4: 5). Thế thì sao không bình
đẳng? Đúng là “chỉ có một Thiên Chúa,
Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi
người, qua mọi người và trong mọi
người”,nhưng “mỗi người chúng ta đã
nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức
Kitô ban cho” (Ep 4: 7). Đó là điều mầu
nhiệm, trí tuệ loài người không thể phân
tích hoặc giải nghĩa thấu tình đạt lý
đúng mức, chỉ tương đối mà thôi.
Rất lạ với cách dẫn chứng của
Thánh Phaolô: “Có lời Kinh Thánh nói:
Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tù;
Ngài đã ban ân huệ cho loài người” (Ep
4: 8). “Đám tù” đó là chúng ta chứ còn
ai trồng khoai đất này nữa, vì chúng ta
đều là những tử tù được Đức Kitô chịu
chết để giải thoát chúng ta khỏi chốn-lao
-tù-tội-lỗi-trầm-luân. Thánh Phaolô đặt
vấn đề: “Ngài đã lên nghĩa là gì, nếu
không phải là Ngài đã xuống tận các
vùng sâu thẳm dưới mặt đất? Đấng đã
xuống cũng chính là Đấng đã lên cao
hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ
được viên mãn” (Ep 4: 9-10). Hai động
thái trái ngược là “lên” và “xuống”,
nhưng hai động thái đó đều do chính
Đấng-đã-chết-và-sống-lại thực hiện.
Ôi, Thánh Ý Thiên Chúa quá đỗi
mầu nhiệm: “Chính Ngài đã ban ơn cho
kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn
sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin
Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc
và dạy dỗ” (Ep 4: 11). Vì thế mà tạo nên
xã hội, cộng đoàn, nhóm,... Ai cũng làm
Giám Đốc thì lấy ai là công nhân? Ai
cũng làm Tổng Thống thì lấy ai là nhân
dân? Nếu vậy, ơn gọi “làm nhỏ” có khi
còn quan trọng hơn ơn gọi “làm lớn”
đấy. Chính Chúa Giêsu đã xác định: “Ai
MUỐN làm người đứng đầu thì PHẢI
làm người rốt hết, và làm người phục vụ
mọi người” (Mc 9: 35). Ngài luôn bảo
người ta “làm nhỏ” chứ không khuyên
ai “làm lớn”, nhưng người ta lại luôn

thích làm ngược lại. Con người bướng
bỉnh và ngang tàng, khoái “đi ngược
chiều” lắm. Thế nên cần cảnh giác cao
độ và cố gắng chấn chỉnh. Chớ có khinh
suất hoặc ảo tưởng!
Thánh Phaolô giải thích: “Nhờ đó,
dân thánh được chuẩn bị để làm công
việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức
Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới
SỰ HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC TIN và
trong SỰ NHẬN BIẾT CON THIÊN
CHÚA, tới TÌNH TRẠNG CON NGƯỜI
TRƯỞNG THÀNH, tới TẦM VÓC
VIÊN MÃN CỦA ĐỨC KITÔ” (Ep 4:
12-13). Đó là cả một chu-trình-vào-đời
của bất kỳ ai. Nói dễ, làm khó. Luôn
phải tự thúc giục cả ngày cả đêm!
Chính Chúa Giêsu trao “bài sai vào
đời” cho mọi người khi Ngài nói: “Anh
em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan
báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai
tin và chịu Phép Rửa thì sẽ được cứu độ;
còn ai không tin thì sẽ bị kết án” (Mc
16: 15-16). Rất rõ ràng, rất rạch ròi! Ai
thật và ai giả cũng được Ngài nói trước:
“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những
ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ
được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới
lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống
nhằm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và
nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì
những người này sẽ được mạnh
khoẻ” (Mc 16: 17-18). Có Chúa và nhân
danh Chúa thì có thể làm được những
việc “khác thường”, và đó là “phép lạ”
Chúa làm qua những người thành tín.
Trình thuật Tin Mừng của Thánh
Máccô cho biết: “Nói xong, Chúa Giêsu
được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên
Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao
giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động
với các ông, và dùng những dấu lạ kèm
theo mà xác nhận lời các ông rao
giảng” (Mc 16: 19-20). Và cho đến ngày
nay, nhiều người cũng đã và đang “vào
đời” như thế: Nói về Chúa, sống chứng
nhân, sống gương mẫu, làm việc tốt, tha
thứ cho người ghét mình, nghĩ tốt về
người khác, rao truyền Tình Yêu Chúa,
thực thi Lòng Chúa Thương Xót,…
Chúa Giêsu về Trời, chúng ta
muốn về Trời thì phải vào đời. Hai
nhánh cuộc đời phải luôn gắn kết với
nhau. Chắc chắn như vậy. Một trong
những “nhánh nhỏ ra khơi” là sống theo
lời khuyên thấu tình đạt lý của Thánh
Mark khổ tu:
“Anh em HÃY đọc hiểu những lời
Thánh Kinh bằng hành động; ĐỪNG
ham hố ngôn từ rồi hợm mình vì những
ý tưởng lý thuyết suông. Các công việc
là điều cần thiết và được Thiên Chúa
minh nhiên ấn định, nhưng chúng ta
NÊN dứt bỏ các công việc không hợp
giờ giấc và dành ƯU TIÊN cho việc cầu
nguyện, nhất là NÊN dứt bỏ những công

việc đòi hỏi chi tiêu quá đáng hoặc sinh
được quá nhiều của cải dư thừa.
Ai biết vì Chúa mà tự hạn chế và
loại bỏ những của cải dư thừa của họ
bao nhiêu, người ấy càng giữ tâm trí
khỏi bị xao lãng bấy nhiêu… để dành
chỗ cho việc cầu nguyện tinh tuyền và
chứng tỏ một niềm tin chân thành nơi
Chúa Kitô. Còn ai vì kém đức tin hoặc
vì một yếu đuối nào khác mà không làm
được điều ấy thì ít nhất cũng hãy THỪA
NHẬN thực trạng, TỐ CÁO sự ấu trĩ
của mình, và HÃY hết sức vươn lên”.
Hôm nay cũng là Ngày Hiền Mẫu
hoặc Ngày Thân Mẫu (Mother’s Day,
Chúa Nhật thứ hai trong Tháng Năm
[13.5.2018]), không chỉ chúc mừng
những người mẹ mà quan trọng là cầu
nguyện cho họ, những người đã hy sinh
cả đời vì con cái.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân
lành, xin ban thêm cho chúng con ba
đức đối thần (tin, cậy, mến) và các
đức đối nhân để chúng con làm hành
trang vào đời theo lệnh truyền của
Đức Giêsu Kitô, Con Một Yêu Dấu
của Ngài. Xin giúp chúng con kiên trì
sống theo mệnh lệnh của Đức Kitô để
có thể hân hoan về Trời mai sau.
Chúng con cầu xin nhân danh Đại Sư
Phụ Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại.
Amen.
TRẦM THIÊN THU

Cách chiến
thắng sự
quyến rũ
của ma quỷ
Chúng ta đừng gần gũi ma quỷ,
cũng đừng nói chuyện với chúng. Ma
quỷ là kẻ thua cuộc, nhưng rất nguy
hiểm, vì rất giỏi quyến rũ. Ma quỷ tựa
con chó hoang, nó sẽ cắn xé bạn nếu
bạn gần gũi vuốt ve nó. Đức Thánh Cha
chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay
tại nhà nguyện Marta (08.05.2018).
Cẩn thận trước sự quyến rũ của
ma quỷ.
Có thể nói rằng, ma quỷ là kẻ thua
cuộc nhưng rất nguy hiểm, vì ma quỷ có
biệt tài quyến rũ con người. Ma quỷ biết
cách dùng lời nào dùng cách nào để
quyến rũ chúng ta, và khổ nỗi là chúng
ta lại thường thích để cho ma quỷ quyến
rũ.
Ma quỷ có khả năng quyến rũ rất
tài tình. Điều này rất khó hiểu. Vì thực
tế, ma quỷ là kẻ thua cuộc, nhưng lại có
tài thể hiện làm như thể hắn có quyền
lực to lớn. Hắn cũng có tài hứa hẹn cho
bạn nhiều điều đẹp đẽ, hứa hẹn tặng bạn
nhiều món quà. Những quà tặng ấy bên
ngoài thì đẹp lắm: Ồ, đẹp quá! Nhưng
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bạn không biết được bên trong là cái thứ
gì. Ma quỷ có tài làm như thế, vẻ bề
ngoài thì rất đẹp. Ma quỷ có tài khoe ra
cái vẻ bề ngoài, và che đậy cái gì là thực
ở bên trong. Ma quỷ biết cách lợi dụng
sự hư danh phù vân và ham vẻ hào
nhoáng của chúng ta, để tác động lên sự
tò mò hiếu kỳ của chúng ta.
Ma quỷ biết cách thể hiện bản thân,
biết cách đưa ra những hứa hẹn giả dối.
Còn chúng ta thì ngu muội và đi tin vào
những điều ấy. Ma quỷ là cha của sự dối
trá. Ma quỷ là kẻ thua cuộc nhưng luôn
làm như thể hắn là kẻ chiến thắng. Vinh
quang của ma quỷ rất hào nhoáng và rực
rỡ, nhưng chỉ tựa như pháo hoa, bùng
sáng rồi vụt tắt trong giây lát. Trong khi
đó, vinh quang của Chúa thì dịu nhẹ và
bền vững muôn đời.
Cầu nguyện, tỉnh thức và ăn
chay.
Ma quỷ quyến rũ chúng ta, biết
cách chạm vào sự hư danh phù vân của
ta, biết cách khơi dậy sự tò mò của ta,
và thế là chúng ta sa vào cơn cám dỗ.
Do đó, chúng ta phải rất cẩn thận với
chước cám dỗ của ma quỷ. Để đối diện
với cơn cám dỗ và chiến thắng cám dỗ,
chúng ta hãy làm như Chúa Giêsu. Đó là
tỉnh thức, cầu nguyện và ăn chay.
Đừng đến gần ma quỷ vì nó là
con chó hoang.
Cần có một thái độ là: đừng tiếp
cận, đừng đến gần ma quỷ. Vì có một
giáo phụ đã nói: ma quỷ giống như con
chó giận dữ, ghê tởm, con chó bị xiềng
xích, và nó sẵn sàng cắn xé ai đến vuốt
ve nó.
Nếu tôi có suy nghĩ có ý muốn hoặc
cách này cách khác muốn tiếp cận con
chó giận giữ và bị xích ấy, thì hãy cẩn
thận. Đừng làm như thế! Nếu làm, thì
tôi sẽ bị thương trầm trọng. Nhưng mà
ai gây nên vết thương? Kẻ gây ra chính
là con chó. Nhưng con chó đang bị xích
mà? Đúng thế, con chó đang bị xích,
nhưng chính bạn đã chủ động tìm đến
với nó. Và như thế, ma quỷ như con chó
bị xích, bạn đừng bao giờ đến gần nó,
cứ để nó bị xích ở đó.
Cuối cùng, cẩn thận, đừng có nói
chuyện với ma quỷ, bởi vì Evà nói
chuyện với ma quỷ và đã sa ngã. Chúa
Giêsu thì khác, Người không thèm nói
chuyện với ma quỷ. Trong sa mạc, Chúa
đã đối lại ma quỷ bằng Lời của Thiên
Chúa. Trong cuộc đời công khai, Chúa
Giêsu đã xua trừ ma quỷ. Nhiều lần, ma
quỷ hỏi tên của Chúa, nhưng Chúa
không thèm đáp lại chúng. Còn chúng
ta, chúng ta đừng nói chuyện đối đáp
với ma quỷ, vì ma quỷ sẽ chiến thắng, vì
ma quỷ thông minh hơn chúng ta.
Tìm nơi trú ẩn nơi Mẹ Thiên
Chúa.
Ma quỷ thường cải trang và giả

được những tâm hồn đang bơ vơ lạc lối?
Có bao giờ…
Bạn quay lại trường xưa, cúi đầu
chào thầy cô giáo cũ như thời còn là đứa
học trò tiểu học. Bất chợt, thấy một đứa
học trò nhỏ của thầy hay cô chạy đến
mếu máo: “Bạn N. lấy thước đánh đầu
con…”. Bạn bật cười, nhớ lại thời xưa
cũng từng “quấy rầy” thầy cô bằng
những lý do lặt vặt: mẩu bút chì, viên
phấn… Nét bé bỏng trẻ thơ với thầy cô
lúc nào cũng đáng yêu như vậy!
Và có bao giờ…
Bạn sẽ đọc được những điều này và
bảo ngay: “Những cái “bao giờ” này tôi
đã từng “có” rồi!”. Lúc đó, có lẽ sẽ mỉm
cười và cuộc đời cũng đang mỉm cười
với bạn
Có, có, có, có… Không một chút ân
hận hay hối tiếc. Hình như, cuộc sống
cũng đã từng mỉm cười với mình, dịu
dàng như thế… Đừng bao giờ để cái
Tứ Quyết, SJ vòng quay tất bật này cuốn trôi đi nụ
Truyền Thông Vatican 08.05.2018 cười hồn nhiên ấy.
Tác giả: Khuyết Danh

là thiên thần ánh sáng, nhưng kỳ thực
hắn là thần bóng tối và thần chết chóc.
Hắn là kẻ bị kết án. Hắn là kẻ thua cuộc,
là kẻ bị xích và sắp chết, nhưng hắn lại
có biệt tài dụ dỗ và lừa dối, và có khả
năng gây ra chết chóc. Chúng ta cần cầu
nguyện, cần sám hối, đừng gần gũi ma
quỷ, đừng nói chuyện với chúng.
Chúng ta cần chạy đến với Mẹ Maria, như những người con bé nhỏ của
Mẹ. Khi các em nhỏ sợ hãi, các em chạy
về với Mẹ và gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi… con
sợ!”. Khi các em nhỏ có những giấc mơ,
các em cũng chạy đến với mẹ. Chúng ta
hãy chạy đến với Mẹ Maria, Mẹ sẽ bảo
vệ chúng ta. Các giáo phụ, đặc biệt là
các nhà thần bí người Nga, đã nói rằng:
trong lúc tâm hồn nguy khốn, hãy chạy
đến dưới sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa.
Mẹ có thể giúp chúng ta chống trả các
cơn cám dỗ, Mẹ sẽ giúp chúng ta chiến
thắng con chó bị xiềng.

Những Niềm Vui giản Dị,
Bạn Trao Cho Ai Chưa?

Có bao giờ…
Bạn đến bên bà lão
đang lúng túng
trước làn xe đông
đúc, nắm lấy tay bà
và nói: “Bà để cháu dẫn qua đường
nhé!”. Bà lão mỉm cười. Khó khăn bon
chen giữa cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn.
Có bao giờ…
Bạn chia sẻ những mẩu bánh kem –
món quà sinh nhật của bạn – với những
đứa trẻ lang thang đen đúa ở ven đường.
Hôm sau, khi bạn bất chợt đi qua, những
đứa trẻ réo gọi tên bạn và vẫy tay chào.
Nỗi cô đơn giữa đất khách quê người
chợt tan biến…
Có bao giờ…
Bạn lễ phép chào bác giữ xe, cô lao
công ở trường. Thoạt đầu cô lao công và
bác giữ xe đều nhìn bạn ngạc nhiên.
Nhưng rồi vài ngày nữa, bạn đang buồn
rầu vì một điểm số kém, bất chợt cô lao
công rồi cả bác giữ xe gọi bạn lại: “Bị
điểm kém hả bé? Thôi, đừng buồn
nữa…”. Tự nhiên khóe mắt bạn bỗng
cay cay. Thật hạnh phúc khi trong cuộc
sống có được người quan tâm đến mình!
Có bao giờ…
Bạn hỏi thăm sức khỏe một cô gái
ăn mặc diêm dúa, làm cái nghề bị xã hội
rẻ khinh. Cô gái ấy ngước lên nhìn bạn,
đôi mắt lạnh lùng thường ngày chợt ánh
lên niềm vui, đôi môi khô héo bỗng tươi
như đóa hoa hồng: “Cảm ơn em! Chị chỉ
bị cảm nhẹ thôi…”. Bạn có tin không
nhỉ, sự quan tâm thật lòng của mỗi
người chúng ta có thể xoa dịu, cứu rỗi

Các phản xạ tốt để
ngưng than phiền
Nhà văn Mỹ Anthony d’Angelo nhận
xét thì: “Nếu chúng ta có thì giờ than
phiền thì chúng ta cũng có thì giờ để thay
đổi những chuyện chúng ta than phiền”.

Tác giả Salvo Noè là người sáng
chế ra tấm bảng “Cấm than phiền” và
ngày 14 tháng 6 năm 2017, ông đã tặng
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến
chung ở quảng trường Thánh Phêrô.
Đức Phanxicô đồng ý ngay và Ngài dán
lên cửa ra vào phòng Ngài ở Vatican.
Chúng ta thường bỏ nhiều thì giờ
để than phiền ở bất cứ đâu từ trong nhà
đến công sở và ngay cả trên xe… Tháng
4 năm 2016, theo một cuộc điều tra của
tổ chức Willis Towers Watson, các nhân
viên người Pháp là những người than
van nhiều nhất Âu châu. Người ngoại
quốc nhìn người Pháp như những người
liên tục càm ràm và bất mãn kinh niên.
Tuy vậy, theo như nhà văn Mỹ Anthony
d’Angelo nhận xét thì: “Nếu chúng ta có
thì giờ than phiền thì chúng ta cũng có
thì giờ để thay đổi những chuyện chúng
ta than phiền”. Vậy chúng ta nên theo
phương pháp của nhà tâm lý gia Salvo
Noè đề nghị để chấm dứt than phiền.
Tại sao chúng ta than phiền?
Tác giả xem lại các lý do thúc đẩy
chúng ta than phiền, ít nhiều các lý do
này đều có ý thức hoặc làm trong vô
thức. Trước hết đây là thói quen xấu, đôi
khi có từ khi còn nhỏ nếu chúng ta cứ
thấy cha mẹ than phiền hoài. Hoặc vì
người đó bất mãn sâu xa, họ tuyệt vọng
đi tìm một ý nghĩa cho đời mình. Than
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phiền dù tầm phào
nhất cũng là dấu hiệu
cho thấy người đó bất
mãn kinh niên.
Than phiền cũng
là phương tiện để lèo
lái người khác, khơi lên nơi người khác
cảm nhận đau khổ hay tội nghiệp, trong
mục đích “điều khiển” người có thể cứu
mình. Và cuối cùng, than phiền cho thấy
sự ích kỷ sâu xa và thiếu cảm thông của
mình: tại sao tất nhiên tôi phải có nhiều
hơn người khác? Tại sao những gì xảy
đến cho tôi là do mọi người đồng lòng để
cho tôi bị khốn khổ như thế này sao?
Hành động thay vì than phiền.
Tác giả không chối cãi các khó khăn
của cuộc sống, nhưng ông tin chắc giải
pháp không ở trong sự than phiền nhưng
trong ý chí quyết tâm hành động để cải
thiện cuộc sống. Tác giả nhắc đến câu
của mục sư Martin Luther King: “Có thể
bạn không trách nhiệm cho hoàn cảnh
bạn phải sống, nhưng bạn có trách nhiệm
nếu bạn không làm gì hết để thay đổi”.
Salvo Noè mời gọi chúng ta hành
động thay vì càm ràm, biến đổi lời than
phiền thành các đề nghị, các giải pháp,
các hành động cụ thể, đi từ tiêu cực qua
tích cực, mình trở thành nhân vật chính
của đời mình, chứ không phải là nạn
nhân chịu đựng. Là người, chúng ta có
trách nhiệm với đời sống của mình. Đời
chúng ta tùy thuộc vào các quyết định
của mình, chứ không tùy thuộc vào các
điều kiện trong đó chúng ta sống.
Nhìn cuộc đời với cái nhìn lạc
quan.
Sự kiện than phiền là do cách nhìn
cuộc đời của mình chứ không do hoàn
cảnh sống. Có người tức tối càm ràm vì
một chuyện nhỏ nhặt, nhưng có người lại
không than phiền cho bất công hay cho
đời sống khó khăn. Có người có sức
mạnh nội tâm phi thường, họ không nản
chí trước các trở ngại, đó là những người
lạc quan. Tác giả Salvo Noè nhắc lại:
“Lạc quan không có nghĩa là mọi chuyện
đều tốt, nhưng có nghĩa mọi chuyện có
thể dàn xếp”. Tác giả đưa ra tấm gương
của những người, dù gặp khó khăn họ
cũng thành công để đi tới đàng trước.
Ông Alex Zanardi, tay đua xe hơi người
Ý bị tai nạn ở chân trong một cuộc đua,
ông nói: “Khi tôi thức dậy và thấy không
còn chân, tôi nhìn phần chân còn lại chứ
không nhìn phần chân đã bị mất”. Tất cả
những gì xảy đến với chúng ta sẽ không
có ý nghĩa, ngoại trừ chúng ta muốn cho
nó một ý nghĩa. Đối với những người
biết cự lại, ngay cả các bất hạnh, cũng có
thể là cơ hội để họ lớn lên.
Một phương pháp khác để thay đổi
cách nhìn thực tế: ngưng chú ý đến
những gì không làm được. “Sự chú tâm
trở nên một thực tế riêng của mình. Nếu
bạn chỉ tập trung vào những gì không
làm được, thì nó sẽ trở thành một thực tế

của bạn”. Vì vậy bạn sống trong một hố đen.
Từ bỏ loại ngôn ngữ than phiền.
Chúng ta nên quên đi loại ngôn ngữ than phiền, kiểu “Tôi
không làm gì được” và nên có loại ngôn ngữ xây dựng hơn:
“Tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để…”
Chúng ta nên có thái độ tích cực. Những người tích cực chú
tâm vào khả năng làm, giải quyết, xây dựng của mình chứ
không chú tâm vào sự bất lực, loại đi khả năng có thể thay đổi
sự việc. Họ thường cảm thấy mình là nạn nhân và đổ lỗi lên
người khác. Họ tìm lý do để biện minh, tìm thủ phạm, đặt
những câu hỏi không tích cực.
“Nếu có chuyện gì không chạy, chúng ta tìm nơi ẩn
náu trong Chúa”
Trong thánh lễ ngày thứ Tư 3 tháng 4 – 2013 ở Nhà
nguyện Thánh Marta, Đức Phanxicô dựa trên câu chuyện hai
đồ đệ trên đường Êmau, khi họ rời Giêrusalem sau khi Chúa
chết để cảnh báo chúng ta về việc than phiền. Sau khi đặt bao
nhiêu hy vọng (Chúng ta hy vọng Ngài sẽ giải thoát Israel, Lc
24-21), hai đồ đệ than phiền, họ co mình lại, họ có cảm tưởng
như đứng trước bức tường. Chúa Giêsu đến gần họ nhưng họ
không biết. Cũng một cách đó, khi chúng ta càm ràm, Chúa đi
với chúng ta nhưng chúng ta không thấy Ngài, chúng ta chỉ
chú ý đến các lý do thúc đẩy chúng ta than phiền.
Vì thế đối với Đức Phanxicô, than phiền là một tật xấu:
“Than phiền là một tật xấu vì không những nó làm cho chúng
ta chống với người khác mà chống với cả chính mình, khi tất
cả đều trở nên cay đắng. Than phiền là xấu vì nó làm hại đến
hy vọng của chúng ta”.
Vậy phải làm gì? Đức Phanxicô đưa ra một giải pháp:
“Nếu có một cái gì không chạy, chúng ta tìm ẩn náu nơi Chúa,
tín thác vào Chúa. Thiên Chúa kiên nhẫn và biết làm thế nào
để đưa chúng ta ra khỏi tình trạng này. Chúng ta tín thác vào
Chúa, Đấng lúc nào cũng cũng đi theo tiến trình của chúng ta.
Dù trong giây phút đen tối nhất, chúng ta tin chắc Chúa không
bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta đừng tìm ẩn náu nơi những lời
than phiền: nó chỉ làm cho chúng ta nên xấu. Nó làm cho
chúng ta đau lòng” .Cấm than phiền!, Salvo Noè.
Marta An Nguyễn dịch

Vì sao bạn mãi tầm thường!
Trong khi bạn đang mải mê Facebook hay chơi game, ai
đó đang miệt mài học hỏi, thu thập thêm những kiến thức,
thông tin cần thiết cho cuộc sống của họ. Hoặc đơn giản họ
chỉ đang hoàn thiện khả năng vi tính của bản thân – bạn chắc
bạn ổn về khoản này chứ?
1. Bởi vì bạn chưa thất bại đủ nhiều. Bạn cảm thấy hài
lòng với vị trí xoàng xĩnh của bản thân, và chọn cách không
cố gắng vì cái gì cả. Bạn thích tự nói với bản thân rằng “Tôi
sẽ học một nghề mới” hơn là thực sự lăn xả vào học. Bạn
thường chặc lưỡi, việc này có vẻ phức tạp quá, có khi để sau
hoặc “khỏi làm luôn cũng được”.
Bởi vì trong khi bạn ngồi đó thư nhàn, tôi đang tự thử
thách mình bằng những lần thất bại liên tiếp, học những điều
mới lạ hơn.
Bởi vì chỉ khi thất bại bạn mới có được bài học cho mình,
như thép đã được tôi qua lửa đỏ và đập mỏng thành gươm,
bạn mới đủ sức đương đầu với cuộc đời đầy rẫy những thanh
gươm sắc bén hơn bạn gấp nhiều lần.
2. Bởi vì bạn luôn để ý xem người khác nghĩ gì về
mình. Bạn luôn phải chật vật để hòa mình vào đám đông. Bởi
bạn nghĩ, sự khác biệt chỉ giá trị khi bạn khác biệt theo cùng
cái cách mà đã khiến những người khác nổi bật!
Bạn sợ phải phơi bày con người thật của mình, nếu như
bạn có thể đánh giá người khác, bạn nghĩ rằng chắc chắn họ
cũng phải lời ra tiếng vào lại về cách sống của bạn. Bạn quan
tâm càng nhiều về những thứ bạn có nhiều bao nhiêu thì về
những điều bạn đã làm ít bấy nhiêu.

Bạn dành tiền mua quần áo
lượt là, xe hơi láng lẩy, ăn đồ cao
lương - còn tôi để số tiền đó để
đầu tư cho chính mình. Trong khi
tôi khiến thế giới phải chấp nhận
tôi, bạn khó nhọc hòa nhập vào với
hàng vạn người ngoài kia bằng
cách bắt chước những gì bạn cho là họ thích.
3. Bởi vì bạn nghĩ mình thông minh hơn người. Nghĩ
lại đi, bạn đọc những gì người khác đã đọc, học những gì họ đã
học, làm những gì họ đã làm, vậy mà gọi là thông minh ư?
Bạn học những gì bạn nghĩ có thể giúp bạn vượt qua bài
kiểm tra của họ và bạn nghĩ điều đó khiến bạn có vẻ thông
minh?
Bạn nghĩ chỉ khi còn đến trường ta mới còn học. Trong
khi bạn đang gắng hình dung ra thế giới mênh mông từ lớp học
bé tí, tôi đã ở ngoài đó, trải nghiệm nó bằng cách sống và thử
thách bản thân mình ngoài cái nôi bảo bọc của gia đình, thầy
cô.
Bởi vì thông minh không thể hiện qua những gì bạn đã
học, mà là qua cách bạn sống.
4. Bởi vì bạn không chịu đọc sách. Bạn chỉ chịu đọc
những gì trường lớp ép bạn đọc, còn ngoài ra - không gì cả.
Bạn nghĩ lịch sử chán ngắt còn triết học thì mơ hồ quá.
Bạn thà ngồi xem TV còn hơn khám phá điều gì đó thú vị,
như nhìn thế giới qua lăng kính của một người khác bằng cuốn
sách của họ.
Và có khi bạn còn chẳng thèm ngó qua bài viết này, thay
vào đó bạn click vào một tin giật gân.
Chắc chắn bạn biết những điều này. Nhưng người ta chỉ
dắt được con ngựa đến mép nước mà thôi, còn uống hay không
là do bản thân nó.
5. Bạn đã không còn tò mò về mọi thứ từ khi nào?
Bạn tiếp nhận thông tin thụ động từ những trang báo copy
nhan nhản của nhau. Bạn còn chẳng buồn hỏi, “lỡ như điều
mình vừa đọc sai sự thật?”.
Bạn sẵn sàng thán phục ai đó, “Woa, cái gì anh cũng biết!”,

BTDL 22-07-2018 tr. 8

nhưng chẳng dám mở miệng nhận, “Tôi
lại chẳng biết cái quái gì cả”.
Trong khi bạn đang chơi Candy
Crush hoặc Flappy Bird, ai đó đang thu
nhận được những thông tin thú vị và
đáng giá hơn cho cuộc sống của họ gấp
nhiều lần. Hoặc đơn giản họ chỉ đang
hoàn thiện khả năng vi tính của bản thân
- bạn chắc bạn ổn về khoản này chứ?
Bởi vì khi phải bước vào một cuộc
tranh luận, bạn sẽ bị đối thủ hạ nốc ao,
bằng những lý luận sắc bén và dẫn chứng
đa dạng từ mọi mặt cuộc sống, bởi vì hắn
thành thạo mọi điều bạn sắp dùng để đối
phó.
Hắn lợi hại đến mức, có thể đổi hẳn
về phía quan điểm của bạn mà vẫn giúp
bạn thắng luận, sau khi đã cho bạn đo
ván từ quan điểm của hắn.
6. Bởi vì bạn vẫn chưa đặt câu hỏi
đủ nhiều. Bạn không đặt câu hỏi cho
chính quyền. Cho nhà trường. Cho công
ty. Cho chính bạn.
Bạn không hiểu được sức mạnh của
những câu hỏi đúng nơi, đúng lúc; thể
hiện sự bất đồng một cách nhã nhặn;
đứng lên bảo vệ cho điều mà bạn tin chắc
rằng đúng.
Bạn nói nhiều hơn là bạn hỏi. Bạn
khiến kẻ khác có cơ hội hạ gục bạn bởi
bạn cho hắn quá nhiều thông tin. Bạn
chẳng quan tâm đến ai ngoại trừ bản thân
mình.
Nhưng hỏi nhiều không phải theo
kiểu bạn đang phơi bày tất cả những ngu
dốt hạn hẹp của mình ra một cách ngây
thơ.
7. Bởi vì bạn không biết chấp
nhận sự thật. Bạn không dám thừa nhận
bản thân mình không biết quá nhiều thứ.
Bạn cần phải biết rằng đọc hết bài báo
này cũng không đền bù cho tất cả quãng
thời gian bạn đã lãng phí trong đời.
Nếu ai đó nói, ngày mai rồi mọi thức sẽ
khác, bạn sẽ đợi đến đúng ngày mai để
bắt đầu động tay động chân.
Bạn nghênh ngang đi khắp nơi, vui
vẻ phủ nhận những sự thật khiến bạn khó
chịu. Phải chi chỉ một lần, bạn chịu đưa
cái lưỡi của mình ra, và nếm lấy sự thật xem nó có vị ra sao.
Thứ duy nhất đang cản trở bạn làm
những điều phi thường là chính bạn.
Đừng lấy bằng cấp ra để so đọ hơn thua,
tôi hoàn toàn có thể vượt qua bài kiểm
tra của bạn dễ dàng, nhưng trong bài
kiểm tra của tôi, điểm số mà bạn đạt
được chỉ tính bằng một từ mà thôi: sống
sót!
Sưu tầm

MỘT GIAI THOẠI NHỎ, MỘT BÀI HỌC LỚN

Hai ông bà Stanford, khi cậu con
cưng chết, quyết định: Từ nay, tất cả
những đứa con California sẽ là con
mình.
Văn phòng giám đốc Đại Học Harvard, một ngày cuối thế kỷ 19. Một cặp
vợ chồng rụt rè xin gặp ông giám đốc.
Cô thư ký nhìn vẻ quê mùa của hai
người khách, chiếc quần sờn gấu của ông
và bộ quần áo bình dân của bà, trả lời:
ông giám đốc rất bận, chỉ tiếp khách có
hẹn. Đúng ra, ông chỉ quen tiếp những trí
thức danh tiếng, những người gia thế, có
vai vế trong xã hội.
Hai người khách nhất định xin được
ở lại chờ, vì có chuyện muốn nói. Xế
chiều, ông Giám Đốc Harvard mới hết
khách, xách cặp ra về. Cặp vợ chồng xin
được thưa chuyện vài phút.
Ông bà cho hay người con trai duy
nhất của họ, sinh viên năm đầu của
trường, vừa chết vì bệnh thương hàn, và
muốn dựng một cái gì để tưởng nhớ đứa
con.
Ông Giám Đốc thông cảm cái đau
buồn của khách, nhưng trả lời: Ông bà
thử tưởng tượng, nếu mỗi gia đình có
tang xây một mộ bia, bồn cỏ nhà trường
sẽ thành một nghĩa trang.
Ông khách nói: Chúng tôi không
muốn xây mộ bia. Chúng tôi muốn nhân
danh con, xây tặng một giảng đường, hay
một nhà nội trú.
Ông giám đốc nhìn bộ quần áo bình
dân, vẻ quê mùa của khách, mỉm cười:
Ông có biết xây một giảng đường tốn
hàng trăm ngàn đô la?
Bà khách nhìn chồng, nhỏ nhẹ: Nếu
chỉ có vậy, tại sao mình không dựng luôn
một trường đại học?
Hai ông bà ra về. Ít lâu sau, trường
Đại Học Stanford ra đời và trở thành một
trong ba đại học uy tín nhất thế giới. Ông
Giám Đốc Harvard không biết mình vừa
tiếp hai vợ chồng tỉ phú Stanford, vua xe
lửa, sau này trở thành thống đốc California.
Trả lại cho xã hội.
Giai thoại trên đây về Leland và
Jane Stanford được kể đi kể lại, nói lên
nhân sinh quan đặc biệt của người Tây
Phương, nhất là ở những xứ ảnh hưởng
văn hóa Tin Lành (*), với phương châm
được dạy dỗ và thấm nhuần từ nhỏ: Trả
lại cho xã hội những gì đã nhận được của
xã hội.
Khía cạnh văn hóa đó giải thích tại
sao ở Hoa Kỳ và Bắc Âu có những nhà
tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett,
Zuckerberg dành những ngân khoản
khổng lồ làm việc từ thiện, tài trợ những
Một góc trường dự án có công ích, trong khi ở những xã
Đại Học Stanford. hội khác, những người giàu có, nhất là
mới giàu, chỉ biết khoe của, phung phí
một cách lố bịch, nham nhở.
Những ông bà hoàng dầu lửa, keo
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kiệt, tàn nhẫn với gia nhân, nhất là di dân
lao động, không biết dùng tiền bạc làm
gì hơn là phòng tắm, cầu tiêu bằng vàng,
xây cất những trường đua ngựa vĩ đại với
bồn cỏ xanh giữa sa mạc, ở một xứ Hồi
Giáo cấm cờ bạc, cấm đánh độ.
Những tỷ phú Tàu xây lại lâu đài
Versailles hàng trăm phòng cho hai vợ
chồng với một cậu cả.
Những ông trời con, những cô bồ
nhí của quan lớn ở Việt Nam làm thang
máy bằng vàng, xây dinh thự xanh đỏ,
Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu, lấy
tiền gấp tàu giấy cho con thả chơi.
Những nhà độc tài Phi Châu dựng
lại nhà thờ Vatican giữa một biển nghèo
đói, dùng máy bay riêng chở thợ may,
thợ đóng giày nổi tiếng từ Paris, từ Rome
(Roma) tới may bộ quần áo giá cắt cổ
thứ 200, hay áo lông (fourrure) cho các
mệnh phụ sống ở những xứ nóng như
lửa.
Hai tư duy khác nhau, đưa tới hai xã
hội khác nhau: Một bên thịnh vượng, tiến
bộ, một bên nghèo đói, lạc hậu.
Từ kinh doanh tới việc nghĩa.
Những nhà triệu phú Mỹ, khi kinh
doanh, không ngần ngại dùng bất cứ thủ
đoạn nào để thành công, kể cả đánh gục
đối thủ cạnh tranh, để chiếm độc quyền.
Đó cũng là một khía cạnh của văn hóa
Tin Lành: Không có mặc cảm với tiền
bạc, với thương mại.
Đó là một yếu tố văn hóa, nhưng nó
giải thích phần nào cho sự thành công
kinh tế của những nước như Hoa Kỳ,
Bắc Âu. Văn hóa Tin Lành đã tạo ra
những xứ tư bản Tây phương.
Người Tin Lành không che giấu
chuyện đã làm ra tiền, coi đó là dấu hiệu
của thành công. Gặp người Mỹ, vài giờ
sau biết họ lãnh bao nhiêu đô la mỗi
năm, có bao nhiêu cái nhà, cái xe.
Văn hóa Thiên Chúa Giáo có mặc
cảm với tiền bạc. Không bao giờ người
Pháp nói về lương bổng của mình, ít khi
phô trương, gần như muốn che giấu nếu
thành công trong đời.
Người Mỹ áp dụng những phương
pháp hữu hiệu để kinh doanh, để làm
giàu, nhưng khi đã thành công rồi, nghĩ
tới việc trả lại cho xã hội những gì đã
nhận của xã hội.
Khi Bill Gates trình bày với vợ, con
về dự án dùng trên $40 tỷ cho Foundation Bill & Melinda Gates, và quyết định
chỉ để lại cho mỗi người con $10 triệu (ít
quá, khó thành công; nhiều quá, chỉ làm
hư con cái), cả bà vợ và các con đều vui
vẻ chấp nhận. Bởi vì họ được dạy dỗ,
thấm nhuần văn hóa đó từ nhỏ.
Khi Bill Gates nói về dự án của
mình, Warren Buffet đã hưởng ứng ngay,
đóng góp phần lớn gia sản kếch xù cho
Foundation Gates. Trên 50 tỷ phú, đa số
là người Mỹ, đứng đầu là Zuckerberg, đã

noi gương Bill Gates.
Các trường đại học Mỹ hay Anh đều
giàu có, với những ngân sách khổng lồ,
ngang với ngân sách một quốc gia nhỏ,
mà nhà nước không tốn một xu, bởi vì
những cựu sinh viên khi đã thành công
ngoài đời đều quay lại, tự nguyện đóng
góp. Đối với họ, đó là một chuyện tự
nhiên, khỏi cần ai kêu gọi. Không làm,
mới là chuyện bất bình thường.
Đơn giản như vậy, nhưng đem áp
dụng ở những nước khác, rất khó. Phải
bắt đầu bằng sự thay đổi văn hóa, thay
đổi tư duy. Và văn hóa, không phải
chuyện một sớm một chiều. Đó là
chuyện của hàng thế hệ.
Tinh thần “trả lại cho xã hội” giải
thích tại sao vai trò của xã hội dân sự cực
kỳ quan trọng trong các xã hội Tây
phương. Nó nhân bản hóa các xã hội tư
bản.
Ở Hoa Kỳ chẳng hạn, tiêu biểu cho
chế độ tư bản, nó xoa dịu những bất công
của một xã hội cạnh tranh, mạnh được
yếu thua. Đó là hai khuôn mặt mâu thuẫn
của tư bản Tây phương. Mâu thuẫn hay
bổ túc lẫn nhau.
Những foundation tư nhân, nhan
nhản khắp nơi, với những số tiền nhận
được ở khắp nơi gởi giúp, trợ cấp học
bổng, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học,
phát triển nghệ thuật văn hóa, giúp đỡ
người nghèo, người sa cơ lỡ vận.
Truyền thống bác ái.
Tại Pháp, nơi người Tin Lành chỉ
chiếm trên dưới 3%, cái tinh thần “trả lại
cho xã hội” không mạnh như ở Hoa Kỳ
hay các nước có văn hóa Tin Lành ở Bắc
Âu. Những trường đại học lớn, uy tín
nhất của Pháp, những năm gần đây kêu
gọi các cựu sinh viên đã thành đạt đóng
góp cho trường, nhưng kết quả rất khiêm
nhượng.
Không phải một sớm một chiều
người ta có thể tạo một truyền thống.
Mặc dầu vậy, tinh thần bác ái ăn sâu
tại các nước Thiên Chúa Giáo như Pháp,
Ý, Tây Ban Nha (Espagne, Spain) đã
thúc đẩy các xã hội dân sự hoạt động tích
cực.
Tại Pháp chẳng hạn, tổ chức Resto
du Cœur mỗi năm tặng thực phẩm, bữa
ăn cho hàng triệu người. Emmaüs, một tổ
chức thiện nguyện do Linh Mục Pierre
lập ra không những giúp đỡ người
nghèo, còn tạo công ăn việc làm cho
hàng trăm người. Một trong những hoạt
động của Emmaüs: nhận bàn ghế, TV, tủ
lạnh, computer, quần áo cũ của thiên hạ
gởi tặng, sửa lại, bán rẻ lấy tiền làm việc
nghĩa. Nhân viên của Emmaüs đều là
những người gọi là SDF (Sans Domicile
Fixe, không nhà không cửa, homeless),
theo nguyên tắc dạy người ta câu cá hơn
là cho tiền mua cá. Những người điều
hành là những người có dư khả năng làm
lương lớn trong các hãng tư, nhưng
muốn làm việc công ích để đóng góp cho

xã hội.
Từ gia đình tới xã hội.
Người Tây phương, có tinh thần cá
nhân chủ nghĩa, nhưng không ích kỷ như
chúng ta nghĩ.
Rất nhiều người tích cực và nghĩ
đến người khác, coi việc giúp đỡ người
khác, cải thiện xã hội là một bổn phận.
Người Việt hy sinh, nghĩ tới người
khác nhiều hơn chính mình, nhưng
“người khác” chỉ luẩn quẩn trong nhà,
cha mẹ, vợ chồng, con cái, không ra khỏi
ngưỡng cửa gia đình. Gia đình Việt Nam
chặt chẽ, nhưng xã hội Việt Nam lỏng
lẻo. Gia đình Tây phương lỏng lẻo,
nhưng xã hội của người ta chặt chẽ. Chữ
liên đới, bác ái, huynh đệ không phải là
những danh từ trống rỗng trên cửa
miệng.
Người Việt dành trọng tâm đời
mình cho gia đình. Tai họa xảy ra cho
người thân làm tiêu tan luôn đời mình.
Mất một người thân, cuộc đời kể như
chấm dứt. Ngồi rầu rĩ thương thân, oán
phận.
Thái độ của người Tây phương tích
cực hơn. Họ nghĩ tới xã hội. Họ không bi
quan yếm thế. Tại họa cá nhân không
đánh gục họ, trái lại, trở thành một động
lực khiến họ lao đầu vào việc cải tiến xã
hội.
“Our Children”.
Hai ông bà Stanford, khi cậu con
cưng chết, quyết định: Từ nay, tất cả
những đứa con California sẽ là con mình,
“The children of California shall be our
children.”
Ở Pháp, những bà mẹ có con thơ ấu
chết vì tai nạn xe hơi, thay vì ngồi than
trời oán đất, hay oán thù người gây tai
nạn, đã thành lập một hội rất thế lực,
Ligue Contre La Violence Routière (hội
chống lại bạo lực lưu thông) hoạt động
tích cực đòi Quốc Hội, chính phủ ban
hành những luật lệ hạn chế vận tốc, kiểm
soát, trừng phạt những người lái xe sau
khi uống rượu, hút cần sa ma túy, mở
những lớp về an ninh lưu thông, hỗ trợ
các gia đình nạn nhân.
Các nạn nhân khủng bố lập những
hội tương trợ các nạn nhân như mình.
Một phụ nữ Pháp, thoát chết trong cuộc
khủng bố Hồi Giáo ở Paris, nói: Chưa
bao giờ tôi hạnh phúc hơn, vì có một gia
đình trên 200 người.
Có người trong gia đình chết vì ung
thư, họ lập những hội giúp bệnh nhân
ung thư.
Những người cựu SDF, khi có công
ăn việc làm, mở hội giúp những người vô
gia cư.
Người có con chết vì ma túy, gia
đình tan nát vì rượu chè, bỏ tiền bạc,
giúp những người nghiện ngập. Họ làm
việc đó tận tụy, âm thầm, coi như chuyện
đương nhiên, ngạc nhiên khi có người
ngạc nhiên trước các nghĩa cử đáng
khâm phuc đó.
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Những thí dụ đó nhan nhản, ở mỗi
góc phố, đếm không xuể.
Thí dụ điển hình nhất là tổ chức
Télémathon. Một số gia đình có con bị
các thứ bệnh hiếm, không có thuốc điều
trị vì không có hãng bào chế thuốc nào
bỏ ra những ngân khoản khổng lồ để tìm
kiếm, sản xuất thuốc cho một số rất ít
bệnh nhân, đã thành lập Télémathon, mỗi
năm vận động quyên góp được hàng
trăm triệu euro.
Với số tiền đang kể đó, họ tuyển
dụng các y sĩ, các chuyên viên y khoa
nổi danh, mở những laboratoires tối tân
để nghiên cứu phương pháp chữa trị, tìm
tòi thuốc men. Tiền đóng góp từ khắp
nơi gởi về, thường thường là của những
người lợi tức thấp, nhưng sẵn sàng giúp
người thiếu may mắn hơn mình. Và
những người hoạt động tích cực nhất là
những người có con cái đã chết vì bạo
bệnh, hoạt động để tránh cho người khác
thảm kịch của chính mình.
Không quay đầu về quá khứ, tiến về
phía trước, nghĩ đến việc cải thiện xã hội,
đó là những yếu tố khiến xã hội Tây
phương thành công. Cả về kinh tế lẫn
chính trị. Bởi vì dân chủ không phải chỉ
xây dựng trên giấy tờ, qua hiến pháp, bầu
cử, luật lệ. Nó phải được thực thi, bảo vệ,
nuôi dưỡng bởi xã hội dân sự.
Cha chung không ai khóc.
Người Việt Nam hy sinh cho gia
đình, đó là một đức tính đáng cảm phục.
Đó là một điều may, khiến xã hội Việt
Nam không hoàn toàn băng hoại. Hay xã
hội đã băng hoại, nhưng vẫn còn những
ốc đảo là hàng triệu gia đình, đang âm
thầm cố thủ.
Người Việt hết lòng với gia đình,
nhưng hoàn toàn thờ ơ với xã hội.
Phương châm của người Việt: Vườn
ai nấy rào. Người ta đốn cây, tôi mặc kệ,
vì là cây ngoài đường. Người ta xẻ núi,
phá rừng, xây chung cư, khách sạn, tôi
ngoảnh mặt đi để tránh vạ lây. Hậu quả
là Việt Nam được trời cho một giang sơn
gấm vóc, ngày nay bị tàn phá một cách
thô bạo. Nha Trang, Đà Lạt, Sapa,…
những thắng cảnh tuyệt vời đang trở
thành những đống xi măng, cốt sắt thô
kệch, trước sự thờ ơ của mọi người. Cha
chung không ai khóc.
Tại các nước Tây phương, các di
tích lịch sử được bảo trì một phần lớn
nhờ các foundation, các tư nhân. Ở Việt
Nam, ngược lại, người ta biến của công
thành của riêng, không nương tay tàn phá
di sản của đất nước để làm giàu, để trục
lợi.
Khi nào tình thương, sự liên đới,
lòng bác ái, tinh thần trách nhiệm của
người Việt ra khỏi ngưỡng cửa gia đình,
lúc đó Việt Nam sẽ có một xã hội lành
mạnh, lạc quan, tích cực. Đủ lành mạnh,
lạc quan, tích cực, để xây dựng một chế
độ dân chủ đích thực. Để xây dựng lại
đất nước đang trở thành một bãi rác,

nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.

Từ Thức

(Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/mot-giai-thoai-nho-motbai-hoc-lon/)

Tiếp theo tr. 3: Mạng lưới TALITHA-KUM, Nữ Tu đóng...
Ông kể về những trường hợp nô lệ tình dục làm kinh sợ
người nghe, chẳng hạn một phụ nữ bị nhốt suốt tuần không
được cung cấp một tí thức ăn nào, buộc phải ăn chính phân của
mình để tồn tại. Lý do cô này bị nhốt là không tiếp đủ 12
khách/ngày như quy định của tú bà, tú ông. Trong một trường
hợp khác, Studzinski cho biết có cô bị bắt quan hệ với 10
người đàn ông một lần.
Trước tình trạng đó, Talitha Kum đã được thành lập vào
năm 2004 để giải cứu các nô lệ tình dục.
Theo ước tính của tổ chức này, 1% dân số thế giới đang
bị buôn bán dưới nhiều hình thức khác nhau, tương đương 73
triệu người. Trong số này, 70% là phụ nữ, bao gồm phân nửa
từ 16 tuổi trở xuống. Studzinski cho biết, các Nữ Tu đã phải
nỗ lực rất nhiều, làm đủ mọi cách mới có thể giải cứu được
các phụ nữ, thường xuyên phải ra đứng đường để có thể thâm
nhập được vào các động mại dâm.
Ông cho biết: "Các Nữ Tu này không tin bất kỳ ai. Họ
không tin chính phủ, họ không tin các công ty và họ cũng
chẳng tin cảnh sát. Trong nhiều trường hợp, họ cũng không tin
nổi các nam tu sĩ". Chính vì thế, các Nữ Tu hoạt động rất âm
thầm, dựa trên sức mạnh, sự dấn thân và nỗ lực của chính họ.
"Họ làm việc trong các nhà thổ. Không ai biết đến sự hiện
diện của họ", Studzinski nói.
Các Nữ Tu hoạt động trong mạng lưới Talitha Kum cũng
tìm cách ngăn chặn việc các bé gái bị bán làm nô lệ tình dục
bằng cách tìm cách thuyết phục và giúp đỡ các phụ huynh, thành
lập mạng lưới các nhà bảo vệ tại châu Phi cũng như Philippines,
Brazil và Ấn Độ để che chở cho các trẻ em có nguy cơ cao.
KIỀU OANH (Nguồn: Ephata 804)
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