
 

 

Tin Yêu 2014 

 

1 Lương Tâm 

Lôøi Töïa:     Löông Taâm 

Kính thưa quý đọc giả của đặc san Tin Yêu, 

Khi tạo dựng hồn xác con người, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta với những cảm giác để giúp chúng ta 

tránh được những tổn thương đáng tiếc. Ví dụ như khi chúng ta đưa tay mình đến gần lửa, thì lập  tức 

chúng ta giật tay lại. Nếu không thì tay của mình sẽ bị lửa đốt phỏng hoặc bị cháy thành tro. Đó là phản 

ứng tự  nhiên mà Thiên Chúa đã ban để giúp con người tránh được những hậu quả đáng tiếc.  

Về phần linh hồn cũng vậy, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta lương tâm, để giúp chúng ta tránh được 

những hậu quả nghiêm trọng thiệt hại đến linh hồn mình và đến người khác. Ví dụ như khi mình làm một 

việc sai lỗi, lương tâm nhắc nhở chúng ta bằng cách làm cho chúng ta cảm thấy áy náy và bất an, mà 

chúng ta quen gọi là lương tâm cắn rứt. Nếu chúng ta không nghe theo tiếng nhắc nhở của lương tâm và 

không chịu dừng lại, thì hậu quả là linh hồn mình bị tổn thương và có khi dẫn đến diệt vong. 

Lương tâm là một món quà vô cùng quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, để giúp chúng ta 

nhận biết điều gì đúng nên làm và điều gì sai nên tránh. Tiếng nói lương tâm đóng một vai trò không thể 

thiếu trong đời sống luân lý đạo đức của con người, cho nên chúng ta cần phải chú ý và lắng nghe tiếng 

nhắc nhở của lương tâm mình.  

Thật đáng tiếc trong xã hội ngày nay, chúng ta ít được nghe nhắc đến việc giáo dục lương tâm cho ngay 

thẳng, và ngay cả hai chữ lương tâm chúng ta cũng ít có dịp được nghe. Điều này đã dẫn đến một hậu 

quả vô cùng nghiêm trọng, đó là sự vô tâm và vô cảm trong xã hội ngày nay. Nhiều người đã không còn 

biết tội lỗi là gì nữa. Họ đang làm điều sai lỗi mà họ không nhận ra, hoặc khi họ được nhắc nhở, họ vẫn 

ngang nhiên trên con đường tội lỗi của họ. Họ vẫn dững dưng, không một chút cảm xúc khi đứng trước 

những đau khổ của người khác. 

Cho nên khi nhìn thấy lương tâm con người bị sa sút, có lẽ quý đọc giả cũng như chúng tôi rất lo âu. 

Chúng ta lo âu, là bởi vì khi lương tâm không được giáo dục, không được gìn giữ cho tốt lành và ngay 

thẳng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống luân lý đạo đức của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình và 

xã hội ngay bây giờ và trong tương lai. Vì thế chúng tôi đã chọn chủ đề cho đặc san Tin Yêu năm nay là 

Lương Tâm, với một hy vọng là cùng với quý đọc giả, chúng ta hướng về lương tâm của mình. Đó là nơi 

chúng ta nhận ra những điều tốt nên làm và những điều xấu nên tránh. 

Vậy khi chúng ta bắt đầu năm mới Giáp Ngọ, chúng ta hãy cùng nhau làm mới lại lương tâm của mình. 

Chúng ta hãy biết trân quý món quà lương tâm mà Thiên Chúa đã ban, hãy lắng nghe và sống theo tiếng 

lương tâm ngay thẳng của mình. 

Trong Chúa Kitô, 

Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, Chủ Nhiệm và Chủ Bút 
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Thö Ñaàu Xuaân 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 

Đứng trước thềm năm mới, năm Giáp Ngọ, tôi xin kính 

chúc quý ông bà và anh chị em một năm mới được hồn an 

xác mạnh và luôn vui tươi hạnh phúc. Trong lá thư đầu 

xuân năm trước, tôi có chia sẻ một tâm tình hướng về 

tương lai với những ước mơ rằng ngày mai sẽ đẹp hơn 

hôm nay, và với những hy vọng chúng ta sẽ cùng chung 

xây một tương lai tươi sáng. 

Trong lá thư đầu xuân năm nay, tôi xin được chia sẻ sự 

ngưỡng mộ của tôi về những đức tính đáng quý của giáo 

dân trong giáo xứ Thánh Giuse. Sau gần ba năm cùng 

đồng hành với anh chị em giáo dân, tôi rất thán phục và 

cảm kích tấm lòng hy sinh chịu khó của mọi người. Có những công việc đòi hỏi phải thức khuya 

dậy sớm, và có những công việc đòi hỏi phải liên tục, nhưng hằng tuần mọi sinh hoạt đều trôi 

chảy. Cho dù công việc rất vất vả, nhưng mọi người vẫn tươi cười và hoàn tất một cách tốt đẹp. 

Trong bất cứ lãnh vực sinh hoạt nào của giáo xứ, anh chị em giáo dân đều hết lòng hy sinh phục 

vụ. Vì thế tôi muốn nói lên lòng cảm kích của tôi đối với sự hy sinh phục vụ của giáo dân trong 

giáo xứ Thánh Giuse. 

Đức tính thứ hai là tấm lòng yêu mến Chúa. Tôi rất cảm động khi nhìn thấy giáo dân trong giáo 

xứ bày tỏ lòng tin yêu của mình đối với Chúa thật sốt sắng, từ việc thờ phượng Chúa trong các 

Thánh Lễ đến việc đọc kinh cầu nguyện trong các gia đình. Khi đến nhà thờ thì hầu hết giáo dân 

tham dự Thánh Lễ một cách nghiêm trang và sốt sắng, và rất ít khi giáo dân bỏ Lễ ngày Chúa 

Nhật. Còn khi ở nhà riêng thì luôn có một nơi trang nghiêm để làm bàn thờ với các ảnh tượng 

của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Cho dù bận rộn đến đâu, các anh chị em giáo 

dân cũng cố gắng sắp xếp thời giờ và công việc để đến thờ phượng Chúa.  

Đức tính thứ ba là tấm lòng yêu mến giáo xứ. Giáo dân đã xem đây là gia đình thiêng liêng của 

mình, cho nên tất cả đã hết lòng tham gia vào mọi sinh hoạt của giáo xứ. Từ trong lãnh vực hành 

chánh, tài chánh và quản trị, cho đến công tác mục vụ tông đồ, chúng ta đều có những anh chị em 

hết lòng để tham gia. Từ trong việc thờ phượng Chúa ở nhà thờ cho đến việc thăm viếng những 

người già yếu ở nhà riêng, giáo dân đã hết lòng tham gia. Từ trong lãnh vực giáo dục, gây quỹ, 

cho đến việc bảo trì cở sở chúng ta đều có các anh chị hết lòng tham gia. Cho dù có những lúc 

rất mệt mỏi và có khi chán nản, nhưng tấm lòng yêu mến giáo xứ đã giúp mọi người vượt qua 

những khó khăn mà tiếp tục dấn thân chung xây giáo xứ của mình. 
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Đức tính thứ tư là tấm lòng bác ái đối với người nghèo. Cho dù là lúc kinh tế thịnh vượng hay khi 

tinh tế gặp khó khăn, khi nào có chương trình lạc quyên cho người nghèo hay cho các nạn nhân 

của thiên tai, giáo dân luôn rộng lòng giúp đỡ. Bằng chứng cụ thể nhất là số tiền chúng ta đóng 

góp cho các chương trình bác ái  năm vừa qua khoảng 10 phần trăm tổng số tiền đóng góp hằng 

tuần. Người có thu nhập khá hơn thì cho nhiều hơn, còn người có thu nhập ít hơn thì cho theo khả 

năng của mình. Thật là đáng ngưỡng mộ. 

Còn rất nhiều những đặc tính đáng quý nữa mà tôi không kể hết. Đầu Xuân, tôi xin được chia sẻ 

những đặc tính đáng quý này của giáo dân để tất cả chúng ta cùng trân quý, cùng cảm kích, cùng 

khích lệ và nâng đỡ nhau, và để bản thân mỗi người có dịp nhìn lại trong năm vừa qua, chúng ta 

đã hết lòng với Chúa, với giáo xứ, với những người nghèo bất hạnh hay chưa? Chúng ta đã hết 

lòng hy sinh và chịu khó để phục vụ hay chưa? Hoặc chúng ta có bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích 

đối với những người đang hy sinh phục vụ hay chưa? 

Chúng ta là những người Công Giáo Việt Nam, chúng ta được thừa hưởng hai nền đạo đức rất 

tốt đẹp, đó là đạo đức Việt Nam và đạo đức Công Giáo. Cả hai đều dạy chúng ta phải có một tấm 

lòng. Vậy kính xin quý ông bà và anh chị em hãy tiếp tục phát huy những đức tính đáng quý này 

trong năm mới Giáp Ngọ, và nguyện xin Thiên Chúa ban xuống muôn ơn lành trên mỗi người 

chúng ta. 

Kính thư, 

Linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, Chánh Xứ. 
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Nhìn lại cuộc đời, tôi thấy con người thật bé nhỏ giữa một vũ trụ to lớn xoay vần, đang hoạt động 

không ngừng do quyền năng của Thiên Chúa.  Đối với tôi, tôi luôn thán phục bàn tay quan phòng của 

Thiên Chúa, và tôi xin dâng lên lời cảm ơn vì muôn ơn lành Chúa ban xuống cho tôi và cho mọi 

người. Chúa đã tác tạo vũ trụ để chúng ta được sống và hưởng hạnh phúc. 

 Tôi còn nhớ, ngày vượt biên ra khỏi quê hương, lênh đênh trên mặt đại dương đã hơn một 

tuần lễ. Đồ ăn và nước uống trên thuyền là những thứ rất cần thiết để sống đã cạn hết. Nhiên liệu dầu 

máy cũng không còn. Số phận của 19 người trên chiếc thuyền không biết sẽ ra sao. Mọi người đã bắt 

đầu cảm thấy thất vọng và bất lực, bây giờ chỉ còn biết chờ thần chết đến. Đêm khuya thanh vắng, 

những luồng gió mạnh thổi đến và những đợt sóng 

biển chập chờn đã làm mọi người càng cảm thấy lạnh 

lùng và sợ hãi hơn nữa.  

Trong cơn tuyệt vọng, chúng tôi chợt nhìn thấy 

một ánh sáng rất nhỏ và xa xôi. Thật là một cảm giác 

không thể tả. Chỉ một ánh sáng lấp lóe xa xôi mà nó 

đã mang đến một nổi vui mừng khôn tả. Rồi không ai bảo 

ai, cứ như thế dùng mọi phương tiện để chèo, đẩy làm 

cho con thuyền tới ánh sáng đang mập mờ lúc sáng lúc 

tối ở phía trước. Sau những giờ vất vả, vật lộn với 

sóng biển, chúng tôi đã tới ánh sáng đó, với một niềm 

vui và xúc động không thể kềm chế được.  Ánh sáng đó là một chiếc tàu đậu ngoài khơi và họ đã giúp 

chúng tôi thoát nạn, đã cho nước uống đồ ăn và nhiên liệu chạy máy để chúng tôi lại tiếp tục hướng 

vào bờ biển Thái Lan. 

 Từ câu truyện trên, tôi muốn diễn tả Ánh Sáng Lương Tâm, như một ánh sáng nhỏ đang ló 

rạng trong tâm hồn mỗi người. Anh sáng đó đang chiếu sáng qua các sinh hoạt hằng ngày, qua cách 

sống của mỗi người, và ánh sáng đó cũng đang soi đường dẫn lối chúng ta đến phần rỗi đời sau.  

Chúng ta đang sống giữa một đất nước văn minh về khoa học kỷ thuật và đầy đủ về vật chất, nhưng 

dường như chúng ta cảm thấy lúc nào cũng phải chạy theo đà phát triển của xã hội, từ công ăn việc 

làm, học hành của con cái, sức khỏe trong gia đình, đến mức chúng ta chỉ còn biết có bản thân mình, 

mà quên đi các công việc chung.  

Ánh sáng lương tâm nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta còn có những điều ý nghĩa và cao 

thượng hơn để tham gia, để hy sinh phục vụ. Nhờ ánh sáng của lương tâm, chúng ta mới vượt qua 

 



 

 

Tin Yêu 2014 

 

7 Lương Tâm 

được những khó khăn để hy sinh dấn thân làm tông đồ cho Chúa Kitô. Những tấm lòng tốt mà chúng 

ta đã nhìn thấy hy sinh cho giáo giáo xứ, tôi nghĩ là nhờ ánh sáng lương tâm hướng dẫn. Đặc biệt đối 

với chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta đã  được thừa hưởng những tấm gương sáng ngời 

của ông bà tổ tiên để lại. Người Việt Nam Công Giáo có tiếng là lòng tin và kính mến Đức Mẹ Maria 

hết lòng. Đi đến đâu, chúng ta cũng quy tụ lại với nhau để lập giáo xứ, xây nhà thờ, xây đài Đức Mẹ. 

Những ưu điểm này giúp cho ánh sáng lương tâm càng soi rõ hơn. 

 Khi tôi còn nhỏ, nhìn thấy các ông trương, ông trùm và các bà quản giáo ngày nào cũng có 

mặt trên nhà thờ. Các ông thì xây cất, tu bổ cho giáo xứ ngày một tốt đẹp, còn các bà quản thi đua 

nhau trồng hoa, đủ mọi thứ hoa để dâng cho Thánh Giuse và  Đức Mẹ. Mặc dầu cách tổ chức rất đơn 

sơ mộc mạc của một giáo xứ nhỏ miền quê, không nhiều việc như một giáo xứ vào thời đại chúng ta, 

nhưng những nét đáng quý của một giáo xứ và tinh thần phục vụ, lòng yêu mến, đoàn kết và gắn bó 

với nhau, và với cha xứ là những điểm sáng của lương tâm. 

Bây giờ, tôi vẫn được diễm phúc nhìn thấy quý ông bà và các anh chị đang tới phục vụ tại 

giáo xứ Thánh Giuse trong mọi lãnh vực. Điều này đã xác định một lần nữa Ánh Sáng Lương Tâm 

vẫn đang chiếu soi vào tâm hồn của mỗi người chúng ta, qua các sinh hoạt hằng ngày. Tôi tin rằng: 

với ánh sáng lương tâm chiếu soi qua những việc chúng ta làm, đó là con đường đang dẫn tới Thiên 

Chúa, nguồn hạnh phúc cho đời này và đời sau của chúng ta. 

 Tôi xin hết lòng ca ngợi những tấm lòng tốt và quảng đại của từng người trong giáo xứ. Cho 

dù công việc gia đình và cá nhân có bận rộn đến đâu, các anh chị đã biết dành cho Giáo xứ Thánh 

Giuse một chỗ quan trọng trong tâm hồn của mình.  Chúng ta hãy tiếp tục chung tay xây dựng giáo 

xứ của mình, và làm sáng danh Chúa trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục để cho 

ánh sáng lương tâm soi dẫn chúng ta đi trên con đường chính trực. 

 GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN ĐỆ 
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Khải tấu Ngọc Hoàng, 

Nơi cõi cao sang, 

Xin Ngài nghe sớ. 

Nghe rồi xin mở, 

Thêm lượng từ bi, 

Ban cho những gì, 

Chúng thần cầu khẩn. 

Tuổi già lẩn thẩn, 

Thần nhớ đến đâu, 

Thì xin cúi đầu, 

Tâu trình đến đó. 

Gặp thời đắt đỏ, 

Chẳng được như xưa, 

Lo sớm lo trưa, 

Đôi khi vẫn thiếu. 

Người người đều hiểu,  

Những lúc khó khăn, 

Mọi người phải cần, 

Một lòng đoàn kết. 

Xin tâu trước hết, 

Gốc tích của  thần, 

Bệ hạ có cần, 

Sưu tra lý lịch. 

Ngu thần đích thực,  

Quê ở Việt Nam, 

Đã có thời làm, 

Một anh lính chiến. 

Gặp cơn quốc biến, 

Sống kiếp lưu vong, 

Nay sống trong lòng,  

Của một Xứ Đạo. 

Là người Công Giáo, 

Chẳng dám nói nhiều, 

Chỉ tâu những điều, 

Tai nghe mắt thấy. 

Chẳng lâu gì mấy, 

Mới độ vài năm, 

Giáo Xứ phải chăng, 

Đạt nhiều tiến bộ? 

Lại như dân số, 

Cũng khá gia tăng, 

Lễ trọng hàng năm, 

Nhà Thờ chật ních. 

Một điều rất thích, 

Chầu Lễ nghiêm trang, 

Hết cảnh tàn tàn, 

Người lui kẻ tới. 

Một điều chẳng mới, 

Nhưng cũng khá hay, 

Thế mà xưa nay, 

Ít người để ý, 

Gây sự chia trí, 

Ở trong Nhà Thờ. 

Còn như bây giờ, 

Rất hiếm xẩy ra, 

Bởi Cha Xứ ta, 

Nhiều lần nhắc nhở. 

Xin mọi người nhớ, 

Tắt hết Cell phone, 

Trước khi bước chân, 

Vào nơi tôn kính. 

Thần cũng đã tính, 

Nói tới kẻo quên, 

Là cái thói quen, 

Đậu xe bừa bãi. 

Dù cho chẳng phải, 

Ngay trong Parking, 

Cứ tiện cho mình, 

Là vẫn cứ đậu. 

Có cô có cậu, 

Đậu ngay lối đi, 

Bất kể những gì, 
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Gọi là “trở ngại.” 

Thế là lại phải, 

Cha Xứ ra tay, 

Dọa đậu kiểu này, 

Sẽ kêu xe kéo! 

Thật là rất khéo, 

Từ đó đến nay, 

Những bê bối này, 

Hầu như chấm dứt. 

Một điều rất thực, 

Không thể không tâu, 

Ý Chúa nhiệm mầu, 

Không ai không thấy. 

Từ niềm tin ấy, 

Thần đã nhận ra, 

Nơi Giáo Xứ ta, 

Nhiều điều chuyển biến. 

Điều khá đặc biệt, 

Nơi trường Thiên Mẫu, 

Không chỉ các cháu, 

Mới tới nơi đây, 

Để được cô thày, 

Trao thêm kiến thức. 

Mà là đích thực, 

Có cả đàn ông, 

Người ta cũng trông, 

Thấy có đàn bà, 

Các vị chính là, 

Cần học Giáo lý, 

Để được đăng ký, 

Bí tích hôn nhân. 

Người khác lại cần, 

Giáo lý tân tòng, 

Ai lại chẳng mong, 

Được mau rửa tội? 

Người có cơ hội, 

Được học Anh văn, 

Sự hiểu biết cần, 

Cho mau hội nhập. 

Thế là tấp nập, 

Người ra kẻ vào, 

Mật độ lên cao, 

Mỗi ngày Chúa Nhật. 

Trường lớp quá chật, 

Chẳng đạt yêu cầu, 

Cha lại nhức đầu, 

Phải lo tính toán. 

Trước lo ngân khoản, 

Sau tới đất đai, 

Sao cho cả hai, 

Hợp tình hợp lý. 

Rồi là góp ý, 

Giải quyết làm sao, 

Xây dựng chỗ nào, 

Thêm vài phòng học. 

Bao nhiêu khó nhọc, 

Lo lắng đêm ngày, 

Chẳng khỏi qua tay, 

Một Người trách nhiệm. 

Vậy mà đặc biệt, 

Thần nói điều này, 

Một điều rất hay, 

Chẳng ai không thấy. 

Bận rộn thật đấy, 

Nhưng vẫn ung dung, 

Thái độ nói chung, 

Vẫn thật hòa nhã. 

Một điều rất khá, 

Nơi người tuổi  trẻ, 

Chẳng những vui vẻ, 

Giảng thuyết lại hay, 

Bài giảng lâu nay, 

Giản dị hấp dẫn. 

Trọng tâm lại vẫn, 

Theo sát Phúc Âm, 

Ý giảng xứng tầm, 

Người người đều thích. 

              *** 

Muôn tâu Thượng Đế, 

Thần tâu như thế, 

Tưởng đã đủ dài, 

Vậy mà vẫn còn, 

Thấy chưa đủ ý. 

Xin Người hoan hỷ, 

Cho chút thời gian, 

Để thần được làm, 

Chu toàn bổn phận. 

Thần rất cẩn thận, 

Nêu điều nhận xét, 

Để “sớ” có nét, 

Tuyệt đối vô tư, 

Tránh điều tưởng như, 

Ngu thần nói quá. 

Quả thật rất khá, 

Giáo Xứ ngày nay, 

Người người hăng say, 

Góp công góp sức. 

Ngoài việc ý thức, 

Nếp sống tốt lành, 

Cố gắng thực hành, 

Những điều Chúa dạy. 

Lại luôn trông cậy, 

Phó thác nơi Ngài, 

Nên các Hội, Đoàn, 

Đều rất phát triển. 

Ngu thần xin miễn, 

Nhắc tới từng tên, 

Vì thấy chẳng nên,  

Viết lách quá dài, 

Dễ bị chê bai, 

Già lão lẩm cẩm! 

Nhưng cũng xin “bẩm,” 

Ngay một ví dụ, 

Chỉ một cũng đủ, 

Để được chứng minh, 

Cho một điển hình,  

Của sự phát triển. 

Người người đều biết, 

Chúa nhật hàng tuần, 

Đều đủ bốn lần, 

Cha dâng Thánh Lễ. 

Vậy mà mỗi Lễ, 

Vẫn một ca đoàn,  
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Đàn hát vang vang, 

Sáng danh Thiên Chúa. 

Đó là kết quả, 

Vế mặt tinh thần, 

Thần cũng thấy cần, 

Tâu phần vật chất. 

Giuse quả thật, 

Là Giáo Xứ lớn. 

Mà như thường nói, 

“Thuyền to sóng cả,” 

Lớn thì vất vả, 

Bởi việc tiêu dùng, 

Có thể nói chung, 

Rất nhiều chi phí. 

Tỉ như trang trí, 

Hoa nến hàng tuần, 

Vệ sinh cũng cần, 

Có người phục vụ. 

Rồi còn trang cụ, 

Điện đóm nước nôi,  

Thế là ôi thôi, 

Kể sao chi xiết? 

Ngu thần chẳng biết, 

Diễn tả thế nào, 

Chỉ biết ghi vào, 

Hai chữ “tốn lắm!” 

Rút cục lại nhắm, 

Đến việc kiếm tiền, 

Hay nói ưu tiên, 

Làm sao gây quỹ? 

Ngu thần chợt nghĩ, 

Ngay đến hội trường, 

Là nơi thần thường, 

Hiếm khi vắng mặt. 

Mỗi sáng Chúa Nhật, 

Trước, sau Thánh Lễ, 

Đến nơi đây để, 

Gặp gỡ người thân, 

Hoặc đôi khi cần, 

Chút gì bỏ bụng. 

Thật ra thần cũng, 

Thích chốn đông vui, 

Kẻ tới người lui, 

Vui như hội chợ. 

Chị này hớn hở, 

Bưng dĩa cơm sườn, 

Anh kia lại thường, 

Thích ăn phở tái, 

Mấy cô con gái,  

Rất hảo bún riêu, 

Không thích ăn nhiều, 

Sơi cặp gỏi cuốn. 

Còn nếu không muốn, 

Đã có chả giò. 

Rồi nào bánh bò, 

Bánh cam bánh cuốn. 

Ăn gì bạn muốn, 

Thỏa mãn tận tình, 

Chẳng những vệ sinh, 

Đã ngon lại rẻ. 

Dù anh ăn khỏe, 

Hay chị ăn yếu, 

Món ngon chẳng thiếu, 

Thỏa mãn nhu cầu, 

Thật đúng với câu, 

Hy sinh phục vụ! 

Thấy vẫn chưa đủ, 

Nếu chẳng kể thêm, 

Dẫy hàng một bên, 

Bán buôn đủ thứ. 

Ngu thần xin cứ, 

Nêu thử vài tên, 

Bệ Hạ thấy liền, 

Là rất quen thuộc. 

Chẳng hạn rau muống, 

Rau bí, rau lang, 

Bí đỏ, dưa gang, 

Sà lát, bắp cải... 

Quý bà đỡ phải, 

Đi chợ xa xôi, 

Thánh Lễ xong rồi, 

Qua mua rất tiện. 

Thần còn phát hiện, 

Thấy chẳng ít người, 

Biết chắc mười mươi, 

Sống ngoài Xứ Đạo. 

Không cùng tôn giáo, 

Nhưng chẳng tị hiềm, 

Mà vẫn thương xuyên, 

Tới lui vui vẻ. 

Sau đó lại sẽ, 

Mua bán linh tinh, 

Ăn uống tâm tình, 

Đậm đà tình cảm. 

Từ đó thần dám, 

Nói mạnh một câu, 

Muôn sự đứng đầu, 

Chẳng ngoài thiện chí! 

Hội trường không chỉ, 

Mua bán linh tinh, 

Còn những chương trình, 

Cưới xin, ca nhạc. 

Một năm mấy lượt, 

Cũng khá linh đình, 

Tiếng nhạc xập xình, 

Thua gì nhạc hội? 

 Chẳng đợi được hỏi 

Thần vẫn tâu trình, 

Nơi Giáo Xứ mình, 

Nhiều điều đáng nói. 

Cho dù mệt mỏi, 

Nhưng khá nhiều người, 

Vẫn luôn vui cười, 

Hết lòng phục vụ. 

Vì được cổ vũ, 

Bởi một lòng tin, 

Việc làm của mình, 

Luôn được Chúa biết. 

Người chẳng để thiệt, 

Cho kẻ lòng ngay, 

Ơn phúc đời này, 

Như Người đã hứa. 

Tưng bừng hơn nữa, 
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Dịp tết Trung Thu, 

Lại rất công phu, 

Là Tết Nguyên Đán. 

Người mua kẻ bán, 

Góp của góp công, 

Trên dưới một lòng,  

Mở mang Nước Chúa. 

           *** 

Khải tấu Ngọc Hoàng, 

Nơi cõi cao sang, 

Nghe lời thần kể, 

Bấy nhiêu như thế, 

Sợ quá dông dài. 

Riêng thần chúc Ngài, 

Muôn năm trường trị. 

Vạn tuế vạn tuế, 

Vạn tuế, vạn vạn tuế! 

 

 TÁO NHÀ THỜ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tin Yêu 2014 

 

12 Lương Tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời Mở 

Chúng ta có thể nói được rằng: Lương tâm là một 

trong những nền tảng của lãnh vực đạo đức và luân 

lý. Vì thế, nếu hiểu sai về lương tâm hoặc lương 

tâm bị bóp nghẹt thì đời sống đạo đức của cá nhân 

cũng như của xã hội sẽ có nguy cơ chết dần chết 

mòn. Thế nhưng, khi chúng ta nhìn thực tế vào xã 

hội của chúng ta hiện nay ta thấy có rất nhiều 

người đang uốn nắn lương tâm của mình, bất chấp 

luật tự nhiên cũng như giáo huấn của giáo hội với 

mục đích cá nhân riêng tư. 

Như việc một số người ủng hộ phá thai, siêu âm bỏ 

đi những thai ngoài ý muốn, thực hành cái chết êm 

dịu… mà họ vẫn nhân danh rằng vì lương tâm, vì 

yêu thương họ không muốn cho nạn nhân sống 

trong đau khổ, họ làm thế vì lương tâm họ mách 

bảo là để xã hội bớt đi gánh nặng. 

 Cũng có thể họ hành động theo lương tâm nhưng 

lương tâm của họ phán đoán có đúng không? Họ 

dựa vào tiêu chuẩn nào để cho rằng những việc 

làm trên là vì lương tâm? Lương tâm của họ có 

tuân theo một chỉ dẫn nào hay không? Là Kitô hữu 

hơn nữa là tu sĩ phan sinh tôi tin chắc rằng giáo 

huấn của Giáo Hội Công Giáo sẽ giúp ta trả lời 

những câu hỏi trên đồng thời là bản chỉ dẫn giúp 

cho Lương tâm con người thời đại có được những 

chọn lựa những quyết định đúng đắn hơn, đem lại 

hạnh phúc và tự do đích thực. 

Tôi tin thế, nhưng vì kiến thức còn hạn hẹp nên 

trong bài này tôi chỉ tìm hiểu và giới thiệu một 

cách khái quát về lương tâm và vai trò giáo huấn 

của Giáo hội trên lương tâm. 

Rất mong được sự chỉ bảo và đóng góp của mọi 

người để bài viết được đầy đủ hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. GIÁO HUẤN 

Khi nói đến vai trò giáo huấn của Giáo hội thì ta 

nghĩ ngay đến Huấn quyền và Giáo huấn, bởi hai 

hạn từ này liên hệ đến công tác giảng dạy của Giáo 

hội, đôi khi được sử dụng đồng nghĩa với nhau. 

1.      Huấn quyền 

Từ masgisterium do từ la tinh masgiter nghĩa 

là thầy dạy và từ này được dùng để chỉ quyền giáo 

huấn của Giáo hội. Giáo hội Công giáo tin rằng 

quyền và nhiệm vụ của thẩm quyền dạy dỗ Tin 

Mừng chân chính của Chúa Giêsu Kitô thuộc về 

Đức Giáo Hoàng và các giám mục hiệp nhất với 

Giáo Hoàng. Họ là những người kế vị các tông đồ 

và Chúa Giêsu đã trao cho họ nhiệm vụ giúp dân 

Chúa hiểu và sống sứ điệp Tin Mừng.
[1]

 Họ cũng 

được trao nhiệm vụ bảo vệ nguyên tuyền giáo huấn 

chân thực của Chúa Giêsu Kitô.
[2]

 

2.      Giáo huấn 
Theo từ điển Tiếng Việt giáo huấn nghĩa là dạy 

bảo điều hay lẽ phải.
[3]

 Đồng thời nó cũng đồng 

nghĩa với giáo dục và giáo hối
[4]

. Mà giáo dục là 

một trong những quyền lợi hàng đầu của con 

người, đi liền với phẩm giá được tạo dựng theo 

hình ảnh Thiên Chúa. Đó là sự rèn luyện thể lý, trí 

tuệ và luân lý nhằm đào tạo trẻ trong viễn tượng 

cứu cánh sau cùng. Giáo dục một đứa trẻ là giúp 

nó trở thành một người tự do và có trách nhiệm 

trong đời sống cá nhân và xã hội. Sứ mệnh ấy là 

nhiệm vụ đồng bộ của cha mẹ, nhà trường và Giáo 

hội
[5]

. 

Như vậy, ta có quyền nói được rằng Giáo huấn là 

việc dạy dỗ, rèn luyện về chữ nghĩa cũng như đức 

hạnh, hay nói cách khác giáo huấn là việc giáo dục 

con người để con người sống đúng người hơn, 

đúng phẩm giá của mình. 

Tóm lại Huấn quyền hay Giáo huấn là quyền lợi và 

nghĩa vụ giảng dạy chân lý được mạc khải đích 

http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn1
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn2
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn3
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn4
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13 Lương Tâm 

thực, và bổn phận của người kitô hữu là phải chấp 

nhận với sự suy phục của tâm tư và trí tuệ trước 

đạo lý đã được đề cập.
[6]

 Đôi khi chúng ta bắt gặp 

từ ‘quyền giáo huấn thông thường’ và ‘quyền giáo 

huấn ngoại thường’ thiết nghĩ sẽ tốt hơn khi ta ghi 

nhận vắn tắt ý nghĩa của các hạn từ này. 

Quyền giáo huấn ngoại thường được thực thi khi 

Đức Giáo Hoàng cùng với giám mục đoàn hay một 

mình Đức Giáo Hoàng long trọng tuyên bố một 

gáo huấn nào đó có mức độ ràng buộc đức tin và 

phải được tin bởi toàn thể Giáo hội.
[7]

 

Quyền giáo huấn thông thường được thực thi trong 

khi thi hành trách nhiệm mục vụ bình thường của 

mình, dạy về những vấn đề liên quan đến đức tin 

hay luân lý. Và như thế, theo nghĩa hẹp, hạn 

từ magisterium  chỉ tới những người có quyền dạy 

dỗ người khác theo quyền hạn của chức vụ họ: đó 

là Đức giáo hoàng và các giám mục.
[8]

 

 

II. LƯƠNG TÂM 
Theo Từ Điển Tiếng Việt: “Lương tâm là yếu tố 

nội tâm tạo cho con người khả năng tự đánh giá 

hành vi của mình về hành vi đạo đức, và do đó tự 

điều chỉnh mọi hành vi của mình” 
[9]

 

Từ Điển Triết Học: “Lương tâm là khả năng phán 

đoán về thiện ác theo quy luật đạo đức”
[10]

 

Đạo Đức Học, 12 ABCD: “Lương tâm (hay ý thức 

đạo đức) là khả năng giúp ta nhận biết điều Thiện, 

điều Ac và cũng là khả năng thúc đẩy ta phê phán 

và hành động hợp với điều Thiện”
[11]

 

Còn theo Điển Ngữ Thần Học Kinh Thánh thì 

“Lương tâm là một khả năng trực giác giúp con 

người phán đoán một hành vi đã làm hay sẽ làm. 

Không phải chỉ là một hiểu biết lý thuyết về điều 

lành điều dữ, nhưng còn là một phán đoán thực 

tiễn nhờ đó người ta quả quyết điều này đối với tôi 

là tốt hay xấu”
[12]

 

Như vậy, theo các định nghĩa trên thì dù người có 

niềm tin tôn giáo hay không có niềm tin tôn giáo 

đều khám phá ra tận đáy lòng mình có một tiếng 

nói, một lề luật mà chính mình không đặt ra, 

nhưng vẫn luôn nhắc nhở mình phải tuân theo. 

“Tiếng nói ấy vang lên rất đúng, kêu gọi con người 

phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như 

tránh điều ác”
[13]

. Ta gọi tiếng nói ấy là lương tâm, 

và bởi vì tất cả mọi người đều nhìn nhận sự có mặt 

của lương tâm, nên lương tâm trở thành nền tảng 

để tất cả mọi người cùng tìm kiếm và giải quyết 

những vấn đề luân lý và đạo đức trong cuộc sống 

cá nhân cũng như trong cuộc sống xã hội. 

Đối với người Kitô hữu, lương tâm còn là tâm 

điểm sâu kín nhất và là nơi Thiên Chúa hiện diện 

trong lòng người, ở đó con người hiện diện một 

mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Người vang 

dội trong thâm tâm ho
[14]

 Chính vì thế khi nghe 

tiếng lương tâm, ta có thể cảm nhận được Thiên 

Chúa đang nói với mình, và nhờ phán quyết của 

lương tâm, ta ý thức và nhận ra những quy luật của 

Thiên Chúa. Đó là một dạng quan niệm lương tâm 

theo người kitô hữu. Tuy nhiên, trước khi có Kitô 

giáo thì đã có không ít (khái niệm) quan niệm về 

lương tâm rồi. Như vậy, để hiểu rõ hơn về lương 

tâm có lẽ chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm một số 

dạng lương tâm phổ biến. 

 

III. CÁC DẠNG LƯƠNG TÂM 

1.     Lương Tâm trong khôn ngoan nhân loại 
Nhân loại luôn có cái xác tín căn bản chung: hễ là 

người là đều có kinh nghiệm có một thứ tiếng nói 

sâu xa nơi cái tâm của con người: Hướng về sự 

Thiện. Điều này không phải phát sinh do ý muốn 

ngay lành, vì ý muốn của con người có thể có khả 

năng đẩy lui lí lẽ của lý trí, và chọn hẳn cái xấu, 

nhưng vẫn không dập tắt được tiếng lương tâm, có 

thể gọi tiếng vang ấy là phú bẩm. Chúng ta nói rõ: 

đây là tiếng, là giọng nói của ai đó, mà con người 

không thể thoát được. Theo văn hóa của nhiều dân 

tộc thì  gọi tiếng vang đó là “khả năng linh 

thiêng”, “con mắt thần linh”. 

2.        Lương Tâm Theo Quan Điểm Kitô Giáo 
Trong Kinh Thánh không gặp thấy tiếng này rõ 

ràng nhưng thường dùng tiếng “tâm”, “lòng” để 

chỉ về một thực tại sâu thẳm ở nơi con người, vừa 

khuyến khích cảnh giác người ta, vừa thúc đẩy 

người ta kêu thấu tới Thiên Chúa. Chúa dò thấu cái 

“tâm” người ta; tội lỗi đã phạm cứ gặm nhấm nội 

tâm người ta: “Này các tôi tớ Ta sẽ reo hò, lòng 

hớn hở, còn các ngươi sẽ kêu la, lòng đau đớn, khí 

lực tan vỡ, các ngươi sẽ rú lên” (x. Is 65, 54). Cái 

“tâm” này chuẩn y hay trách móc hành động người 

ta. 

a. Cựu Ước 

Trong Cựu Ước luôn luôn đặt hiện tượng lương 

tâm luân lý tương quan với lời mời gọi thiết thân 

của chính Thiên Chúa ngỏ với con người ta. Trong 

lương tâm, chính Thiên Chúa nói: “Ngươi có canh 

http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn6
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn7
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn8
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn9
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn10
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn11
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn12
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn13
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn14


 

 

Tin Yêu 2014 

 

14 Lương Tâm 

tác đất đai, đất đai sẽ chẳng còn cho ngươi sức lực 

của nó. Ngươi sẽ vất vả vất vưởng chạy rong trên 

đất…”(x. Kn 4, 12tt). Kinh Thánh nhìn cái chứng 

của lương tâm tốt lành và sự đau buồn của lương 

tâm tội lỗi dưới quan điểm là Chúa nhìn thấu. Tác 

giả sách Sáng thế cho thấy lương tâm lên án con 

người sau khi con người phạm tội, như trường hợp 

của Ađam và Evà sau khi ăn trái cây bị cấm (x.St 

3, 7-10), hoặc như của Cain sau khi giết Aben, em 

mình, (x. St 4, 9-14) hoặc như của Đavít bị lương 

tâm dày vò vì đã kiểm tra dân số ngược với ý 

Thiên Chúa (x. 2 Sm). Như vậy, sự phê phán của 

lương tâm theo Cựu Ước đó chính là tiếng nói của 

Thiên Chúa.
[15]

 

b. Tân Ước 

Tân Ước đã sử dụng từ ngữ “lương tâm” của văn 

hóa La-Hy đương thời, nhưng để đem vào nội 

dung mạc khải của thời cuối cùng: khả năng 

“nghe” được “Lời” Thiên Chúa, và vì thế, sẽ lãnh 

trách nhiệm về lời nói “không”, lời khước từ Thiên 

Chúa. Thánh Gioan thì dùng cụm từ “lòng dạ” để 

nói đến lương tâm (x. 1Ga 3, 19-21). Còn đối với 

thánh Phaolô lương tâm được xác định như là một 

“chứng nhân” (x. Rm 2, 15; 9,1). Lương tâm đi 

theo các hành vi của chúng ta như một nhân chứng 

không thể hối lộ được nằm ngay trong chúng ta và 

ta có thể nại tới để xác nhận sự thật của những gì 

mình nói, mình làm. Mặt khác Ngài cũng cho thấy 

phán đoán của lương tâm không phải chỉ là trực 

giác tự nhiên, nhưng là những phán đoán được đức 

tin soi sáng. Theo thư thứ nhất gửi cho Timôthê, 

các phán đoán luân lý xuất phát vừa từ lương tâm 

vừa từ đức tin. “lời truyền dạy của chúng tôi nhằm 

đưa tới đức ái, phát xuất từ một tâm hồn trong 

sạch, từ lương tâm ngay thẳng và từ đức tin không 

dối trá” (x. 1Tm 1, 5). 

Như thế, lòng tin không phá bỏ lương tâm luân lý, 

nhưng là nâng lên cho đến sự tinh túy nhất: “Trong 

Đức Kitô, tôi nói thật, tôi không nói dối; trong 

Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi” (x. 

Rm 9, 1). Như vậy, đối với tín hữu, “sống theo 

lương tâm” hay “sống theo lòng tin” hầu như là 

một: “Còn phân vân mà dám ăn, tất bị lên án, bởi 

không do xác tín. “Phàm điều gì không do xác tín 

mà làm, thì có tội” (x. Rm14, 23tt). Lòng tin soi 

sáng cho lương tâm luân lý, và lương tâm ngay 

thẳng canh giữ lòng tin: “Nắm giữ mầu nhiệm đức 

tin trong một tương lai trong trắng” (x. 1Tm 3,9). 

Phán đoán của lương tâm như thế là mang tính 

cách đòi buộc. Từ đó, ta có thể nói được rằng, toàn 

bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước cho thấy 

không một ai trốn thoát lương tâm được. Mặt khác 

cũng cho thấy hiện tượng có những lương tâm tối 

tăm. Thánh Vịnh đã thốt lên: “Kẻ ngu si tự nhủ; 

làm chi có Chúa Trời”. Đức Giêsu cảnh cáo về sự 

chai lỳ và tối tăm của lương tâm: “Nhưng nếu mắt 

ngươi vày vò thì toàn thân ngươi sẽ tối tăm”(x. Mt 

6, 23tt). 

Hơn nữa, theo niềm tin kitô giáo chúng ta cần 

khẳng định rằng lương tâm không phải là một 

thành quả ngẫu nhiên của tương quan xã hội cũng 

không phải là một thứ bản năng luân lý hoàn toàn 

cá biệt của mỗi người. Lương tâm thiết yếu là một 

phán đoán của lý trí nhằm chỉ dẫn chúng ta biết 

đâu là đúng, đâu là sai trong một hành động của 

mình. Phán đoán ấy dựa trên khả năng của lý trí 

trong việc nhận biết được bản chất và cứu cánh của 

sự vật. Niềm tin kitô giáo xác định với chúng ta 

rằng bản chất và cứu cánh ấy đến từ Thiên Chúa. 

Dựa trên hiểu biết này lương tâm ra lệnh cho 

chúng ta không được tự quyết điều thiện hay điều 

ác, không được bóp méo bản chất và sự vật, không 

được tách rời sự vật ra khỏi Thiên Chúa. Dẫu biết 

thế nhưng khi hành động thì con người thường có 

những biểu hiện lương tâm sai lệch. 

 

IV. NHỮNG DỊ DẠNG CỦA LƯƠNG TÂM 

1.            Lương tâm bối rối 

Đây là một hình thức bệnh hoạn của lương tâm sai 

lạc, vì là một sự xáo trộn nhất thời trong khả năng 

phán đoán: Đứng trước một quyết định, người ta 

không thể giải quyết cho được ổn thỏa, họ cứ cảm 

thấy mình phạm tội. Họ bối rối hay sợ hãi một 

cách vô lý, nhưng âm ỷ và liên tục nghĩ rằng mình 

xúc phạm đến Chúa. 

2.            Lương tâm phóng túng 

Đây là tình trạng của một lương tâm mà khả năng 

bị chai lỳ èo ọt. Và kèm theo một thói quen tạo ra 

một phán đoán sai lạc (cớ) để bào chữa thoát khỏi 

đòi hỏi của luân lý. Họ có xu hướng phê phán một 

việc tội là việc hợp pháp hay một tội nặng là tội 

nhẹ, dựa trên những cơ sở không đầy đủ. Ví dụ: có 

người mang thai “đi điều hòa kinh nguyệt” (phá 

http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn15


 

 

Tin Yêu 2014 

 

15 Lương Tâm 

thai) mà cứ cho đó là việc bình thường như không 

có chuyện gì xảy ra. 

3.            Lương tâm nghi hoặc 

Đây là một tình trạng bệnh hoạn của phán đoán 

làm cho lương tâm luôn luôn sống sợ hãi vì chỉ 

thấy tội. Họ không chắc chắn hành vi này hành vi 

nọ có hợp pháp và có buộc phải làm hay không. 

Cái gì họ cũng muốn kiểm chứng, tuy nhiên khi họ 

kiểm chứng rồi họ cũng không yên tâm họ hồ nghi 

điều họ vừa mới kiểm chứng. Từ đó tâm hồn họ 

lúc nào cũng nghi ngờ và không bình an. 

4.            Lương tâm sai lạc 
Lương tâm như khả năng sống động gây nên sự 

duy nhất nội tâm, nhờ thế mà chúng ta, thụ tạo tinh 

thần, phản ảnh hình ảnh của Thiên Chúa. Tuy vậy, 

lương tâm có thể yếu kém và bị mù tối. Nhưng bao 

lâu, nó còn là tiếng nói của chính nó, nó vẫn đòi sự 

duy nhất của nội tâm. Sự duy nhất này có được là 

nhờ ý chí tốt và lý trí thật, dẫn đến hành động tốt 

lành và phản ảnh một cái Tâm thật. 

Nếu nhìn vào đời sống hưởng thụ thực dụng hiện 

nay thì ta cũng dễ dàng nhìn thấy con người đang 

có nguy cơ xa rời đạo đức và luân lý truyền thống. 

Hay nói khác đi lương tâm một số người đang bị 

sai lạc trầm trọng; Và cũng chính từ đấy nó kéo 

theo biết bao nhiêu là vấn đề gây tranh cãi. Một 

trong những vấn đề nhức nhối nhất hiện nay là nạn 

điều hòa kinh nguyệt mà thực chất là phá thai, bỏ 

những thai nhi ngoài ý muốn, chết êm dịu… cũng 

trong chiều hướng này có rất nhiều người họ đang 

đấu tranh cho phụ nữ được quyền chọn lựa giữa 

việc giữ hoặc hủy bỏ thai nhi. Chính lương tâm sai 

lạc đang làm cho con người muốn tự mình quyết 

định tính chất luân lý của mình mà không màng 

đến quy luật Thiên Chúa ghi khắc trong bản chất 

(lương tâm) của mình. Đó chính là thảm kịch và 

cơn cám dỗ triền miên  của con người: quả thật 

con người luôn bị cám dỗ thay thế Thiên Chúa và 

tự quyết định về tính cách tốt, xấu về hành động 

của mình nhưng vẫn cho đó là hành động theo 

lương tâm. 

Vì thế, theo tôi để lương tâm con người có được sự 

mạnh dạn chống lại sự dối trá, đồng thời nhận ra 

tiếng nói đích thực của lương tâm để phân biệt 

thiện, ác, tốt, xấu. thì lương tâm cần phải theo một 

số nguyên tắc, tiêu chuẩn luân lý, hay nói khác 

lương tâm cần được giáo huấn để thực thi theo 

chân lý. 

 

V. VAI TRÒ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI 

1. Vai Trò Giáo Huấn Của Giáo Hội 

Trong bản thân mỗi con người lương tâm có tính 

cách một quyết lệnh tối thượng. Điều đó chắc mỗi 

chúng ta ai cũng đồng ý. Thế nhưng, khi nại đến 

quyền tối thượng của lương tâm thì nhiều người đã 

hiểu nó như một chuẩn thuận cho bất cứ những gì 

mình muốn làm. Họ cho rằng lương tâm luôn có 

một ý thức bẩm sinh về thiện ác. Chính vì thế, 

nhiều người đã nại đến “tự do lương tâm” rồi dễ 

dàng chấp nhận những luật lệ ngược với luân lý 

khách quan và ngược với giáo huấn của Giáo hội. 

Đứng trước thực trạng đó Đức cố Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II đã ban hành thông điệp “Tin 

Mừng Sự Sống” ngài cho rằng con người thời nay 

lương tâm không còn nhạy cảm trước tội ác nữa, 

lương tâm bị chai lỳ, mù quáng đến độ không còn 

khả năng để phân biệt thiện ác. Điều này cho thấy 

lương tâm không phải là một tiêu chuẩn tuyệt đối, 

tối hậu. 

Như vậy, thật sai lầm cho những người cứ nại đến 

lương tâm và cho rằng lương tâm hoàn toàn đúng 

và rồi lấy quyền tự do quyết định bất chấp những 

luật lệ hay giáo huấn của Giáo Hội. Thật sai lầm 

khi một người cứ nhân danh lương tâm mà hành 

động không tuân theo một đường hướng luân lý 

nào cả. Theo niềm tin của chúng ta một khi chúng 

ta gần với chân lý gần với Chúa, sống theo giáo 

huấn của Giáo hội, thì lương tâm của chúng ta 

càng được trong sáng, càng có khả năng phân 

định tốt xấu một cách đúng đắn thực tại xung 

quanh. 

Do đó, Giáo hội không ngừng cảnh tỉnh nhân loại. 

Giáo hội luôn đồng hành với nhân loại như những 

bản chỉ dẫn trước vô số ngã rẽ, với ước mong giúp 

con người có được một lương tâm chân chính và 

có khả năng truyền đạt quyết lệnh tối thượng. 

Nghĩa là biết lắng nghe tiếng nói chân thật của 

lòng mình, nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, 

hiểu được chính tiếng nói của Ngài đang hiện diện 

trong mình. Giáo hội đang đồng hành và giúp cho 

con người có được một lương tâm biết tôn trọng, 

vâng theo chân lý khách quan được Thiên Chúa 

thiết định. 
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2. Lương tâm phải vâng theo chân lý 

Lương tâm là luật tối thượng cần được tuân theo, 

nhưng với những điều kiện nào? 

Trước hết ta phải khẳng định rằng lương tâm 

không phải một thứ trung gian giữa Thiên Chúa và 

con người. Và lương tâm cũng không phải một thứ 

bản năng luân lý cá biệt của mỗi người. Nhưng 

lương tâm thiết yếu là một phán đoán của lý trí 

nhằm chỉ dẫn chúng ta biết đâu là đúng, đâu là sai 

trong hành động của chúng ta. 

Lý trí có khả năng biết bản chất cũng như cứu cánh 

của sự vật là Thiên Chúa, và dựa trên hiểu biết 

này, lương tâm ra lệnh cho chúng ta không được 

quay mặt khỏi Thiên Chúa. Như vậy, lương tâm là 

một nhà hướng đạo mà con người phải triệt để đi 

theo. Tuy nhiên, để có được giá trị tối thượng này 

thì lương tâm phải không ngừng tuân theo chân lý. 

Lý trí có thể chấp nhận chân lý là điều khó khăn, 

nó có thể kháng cự lại chân lý, nhưng một khi đã 

nhận ra chân lý thì lý trí không có chọn lựa nào 

khác hơn là tuyệt đối đầu hàng trước chân lý. 

Trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo, công đồng 

Vatican II đã khẳng định về quyền tối thượng của 

chân lý như sau: “chân lý có quyền tối thượng trên 

lý trí, đầu hàng trước chân lý, quy phục trước chân 

lý không phải là một sự thất bại đối với lý trí”. 

Như vậy, nói đến lương tâm là nói đến mối tương 

quan với Thiên Chúa. Là tiếng nói tối thượng, 

lương tâm không chỉ có quyền tối thượng, mà còn 

có những nghĩa vụ. Lương tâm có nghĩa vụ phải 

tìm kiếm chân lý, khám phá ra những tiêu chuẩn 

luân lý khách quan hướng dẫn đến điều đúng, điều 

thiện.
[16]

 

Trong Hiến chế mục vụ công đồng Vatican II xác 

định: “con người khám phá ra tận đáy lương tâm 

một lề luật mà con người không đặt ra cho mình, 

nhưng phải tuân theo. Tiếng nói đó âm vang đúng 

lúc trong tâm hồn của chính con người; hãy làm 

điều này hãy tránh điều kia. Quả thật con người có 

lề luật được Chúa khắc ghi trong tâm hồn. “tuân 

theo lề luật ấy chính là phẩm giá con người” và 

“nhờ lương tâm lề luật được thực hiện trong sự 

yêu mến Thiên Chúa và anh em”
[17]

. 

Do đó, ta có thể nói được rằng lương tâm có nhiệm 

vụ phải lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, học 

biết những luật luân lý chi phối trật tự tự nhiên và 

siêu nhiên. Nguyên tắc luân lý truyền thống trong 

vấn đề này là: để hành động của ta được chính 

đáng, ta cần luôn luôn hành động với lương tâm 

xác thực thông thường (tránh hành động trong sự 

hoài nghi và liều lĩnh) và ngay thẳng (tâm hồn 

chân thành). Nói khác đi lương tâm phải không 

ngừng học hỏi, tìm hiểu để hành động cho phù hợp 

với chân lý. Vậy đó, nhưng đã và đang có không ít 

người nại đến tự do lương tâm trong mọi hành vi 

“lựa chọn” của mình dẫu rằng chọn lựa đó đi 

ngược lại với luân lý. Mà nói đến chọn lựa nghĩa là 

nói đến tự do vì có tự do mới có chọn lựa. Như 

vậy, một quan niệm đúng về tự do là hết sức cần 

thiết, vì nếu khi con người có một quan niệm sai 

về tự do mà lại dựa trên tự do đó để chọn lựa và 

hành động thì thật là tệ hại. 

3. Một Quan Niệm Đúng Về Tự Do 
Tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, 

tự do tôn giáo… đó là những quyền tự do cơ bản 

nhất của con người được công bố trong Tuyên 

ngôn Quốc tế Nhân quyền, và được hầu hết các 

nước trên thế giới thừa nhận. Nhưng nền tảng của 

mọi thứ quyền cơ bản này chính là tự do lương 

tâm, vì lương tâm được xem là “cung thánh” thẳm 

sâu bất khả xâm phạm của con người. Lương tâm 

gắn liền với tự do: một lương tâm lành mạnh và 

ngay thẳng phải là một lương tâm có tự do. Như 

vậy, có thể nói vấn đề của lương tâm cũng chính là 

vấn đề của tự do. Muốn đào luyện một lương tâm 

lành mạnh trước hết cần phải có một quan niệm 

đúng đắn về tự do. 

Nói đến tự do là nói đến ý chí tự do, một khả năng 

chọn lựa giữa nhiều khả thể khác nhau. Nói khác 

đi, đó là khả năng có thể nói có hoặc không. Đây 

chính là nền tảng của nhân phẩm con người và làm 

con người trở thành có trách nhiệm. Con người có 

tự do và trách nhiệm, bởi vì nó có thể chọn lựa. 

Tuy nhiên, không phải chọn lựa nào cũng làm cho 

con người trở thành tự do và trách nhiệm hơn: có 

những chọn lựa làm chúng ta nên người, nhưng 

cũng có những chọn lựa làm chúng ta thành những 

con người kém phát triển hơn. 

Vì thế, điều quan trọng là biết mình phải chọn lựa 

những gì và những gì có thể ảnh hưởng đến phát 

triển nhân cách của mình. Không một chọn lựa nào 

mà không ảnh hưởng đến đời sống con người. 

Cũng như khi chúng ta đi đến những con đường có 

nhiều lối rẽ trước mặt, những chọn lựa của chúng 

http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn16
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ta có thể đưa chúng ta đến một nơi nào đó hoặc sẽ 

làm chúng ta xa mục đích, hoặc có thể đưa chúng 

ta đến cùng đường. 

Khi nhìn lại một số chọn lựa trong cuộc sống, chắc 

ai trong chúng ta cũng hối hận vì đã có những 

chọn lựa không giúp ích gì cho chúng ta. Dĩ nhiên 

chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng 

ít ra chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm để làm cho 

những chọn lựa tốt hơn trong tương lai. 

Trong cuộc sống ta thấy có nhiều người chỉ lựa 

chọn những cái dễ dãi và không bao giờ nghĩ rằng 

sống như thế là không có tự do; họ không còn có 

thể nói không với những gì họ ý thức là có thể hạ 

giảm nhân cách của họ. Có thể nói đó là trường 

hợp của những người nghiện ngập chẳng hạn, họ 

vốn biết hút thuốc, uống rượu nhiều có hại cho sức 

khỏe, nhưng họ không còn khả năng nói không với 

những thói quen đó nữa, họ không còn có chọn 

lựa, họ đã thực sự đánh mất tự do. 

Như vậy, tự do là khả năng nói không với những 

điều xấu!
[18]

 Hay nói cách khác tự do là khả năng 

huy động toàn thể năng lực nhân sinh vào điều 

thiện hảo. Thế nhưng, khi nhìn thực tế vào xã hội 

mà ta đang sống ta thấy có rất nhiều người lại dị 

ứng với những cấm kỵ trong cuộc sống: họ cho 

rằng tự do là muốn làm gì là làm, vì thế bất cứ 

mọi giới hạn hay cấm kỵ nào cũng đều bị coi như 

một giới hạn tự do của họ. Họ không biết rằng; 

một số cấm kỵ và giới hạn là để bảo đảm cho an 

toàn tự do. Nhìn vào đời sống hiện tại của xã hội ta 

thấy lãnh vực tính dục là lãnh vực nhiều người vốn 

nại đến tự do nhiều nhất, chúng ta thấy rằng những 

kiềm chế kiêng khem không phải là những hạn chế 

tự do, tự do không có nghĩa là chiều theo bản năng 

mù quáng, vì đó không phải là tự do đích thực, mà 

là nô lệ. 

Dẫu biết thế nhưng phản ứng tự nhiên của con 

người thường là đồng hóa tự do với sự vắng bóng 

của những ràng buộc và giới hạn. Người ta nghĩ 

rằng càng ít ràng buộc, giới hạn, con người càng 

được tự do. Thật ra, không phải bất cứ ràng buộc 

và giới hạn nào cũng là một cản trở tự do, bởi vì có 

những ràng buộc, những giới hạn cần thiết để bảo 

đảm cho tự do, luật đi đường (giả sử nếu ra đường 

mà không tuân theo một luật lệ nào cả thì chác 

chắn sẽ rắc rối ngay) và giới luật của Chúa được 

thế hiện qua giáo huấn của Giáo hội là một bằng 

chứng rõ rệt nhất. Dẫu biết thế nhưng không ít 

người đã và đang chủ trương chống lại những giáo 

huấn của Giáo hội khi nhân danh điều họ gọi là tự 

do lương tâm. 

4. Tự do Lương Tâm Và Quyền Giáo Huấn Của 

Giáo Hội 
Tự cho mình là người Công giáo, nhưng chủ 

trương ngược lại giáo huấn của Giáo hội công 

công giáo, đó là thái độ của rất nhiều người kitô 

hữu hiện nay. Tự xưng mình là người công giáo, 

nhưng lại không muốn sống phù hợp với giáo huấn 

của Giáo hội, nhiều người đã hành xử như thế khi 

nhân danh điều được gọi là tự do lương tâm. 

Người ta đòi hỏi phải được tự do khi quyết định 

theo lương tâm cá nhân của mình. Chúng ta phải 

nghĩ sao về thái độ này? Trước hết cần phải khẳng 

định rằng người kitô hữu phải sống theo sự chọn 

lựa tự do của lương tâm, đây là giáo huấn ngàn đời 

của Giáo hội. Tất cả các Kitô hữu đều được mời 

gọi sống trưởng thành, nghĩa là biết làm những 

quyết định tự do và cá nhân. Nhưng bảo rằng vì tự 

do lương tâm, người kitô hữu nên làm những quyết 

định mà không cần lắng nghe giáo huấn của Giáo 

hội thì quả là một thứ lạc giáo; đó không còn là 

một hành động tự do nữa, mà là một sự thoái hóa 

và xuống cấp. Trường hợp đức cha Emmanuel 

Miligo, nguyên TGM giáo phận Lusaka bên Zam-

bia, Phi Châu vừa bị loại khỏi hàng giáo sỹ (báo 

công giáo và dân tộc số 1737 từ 1.1 đến 7.1.2010. 

Tr 31.) có thể coi đây là một trường hợp lương tâm 

sai lạc và đang có những hành động đi ngược lại 

giáo huấn của giáo hội. Vì thế, mọi việc làm và 

hành động của ông cũng không có được tự do đích 

thực. 

Để hiểu tại sao tự xưng là người Kitô hữu, nhưng 

lại chủ trương ngược lại giáo huấn của Giáo hội là 

một hành động không tự do, chúng ta cần nhớ lại ý 

niệm về lương tâm. 

Như đã trình bày ở trên, Lương tâm là khả năng 

phán đoán để phân biệt thiện, ác, tốt, xấu. Dĩ 

nhiên, để có thể phán đoán như thế, lương tâm cần 

phải theo một số nguyên tắc hay tiêu chuẩn luân 

lý. Do đó, nếu lương tâm bị điều khiển bởi những 

nguyên tắc sai lạc thì những phán đoán của nó 

cũng sai lạc. Khi một người phán đoán dựa theo 

những nguyên tắc sai lạc, người đó có thể là người 

thành thật, nhưng không có nghĩa là người ấy 
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không sai lầm và không làm thiệt hại cho chính 

mình hay cho người khác. 

Chẳng hạn một tín đồ cuồng tín của một tôn giáo 

nào đó dựa theo một hiểu biết sai lầm của mình về 

đạo lý, hoặc dựa vào chính những nguyên tắc sai 

lầm do tôn giáo ấy đưa ra để khủng bố, giết người, 

thì hành động này chỉ có thể là hành động sai lầm 

mà thôi. Hành động đánh bom tự sát ở các nước 

hồi giáo nhiều lúc được coi như là một hành động 

tử đạo và nhiều lúc đã được quảng bá cho các tín 

đồ, thì đó cũng chỉ có thể là một hành động sai lầm 

mà thôi. Dĩ nhiên, tự thâm tâm người đó có thành 

thực hay không, chỉ có Chúa biết, nhưng điều đó 

không biện minh được sự kiện người ấy đang hành 

động theo một lương tâm sai lạc. Từ đó cho ta thấy 

thành thật và đúng đắn là hai ý niệm hoàn toàn 

khác biệt nhau, một người dù có thành thật đến đâu 

không đương nhiên hành động đúng. Chính vì 

lương tâm có thể sai lầm mà nó không ngừng cần 

được hướng dẫn. 

Hành động theo phán đoán của một lương tâm 

không dựa vào bất cứ nguyên tắc hay tiêu chuẩn 

khách quan nào, đó là một thái độ liều lĩnh, nếu 

không muốn nói là điên rồ. Là một người Công 

giáo nhưng lại hành động chỉ dựa trên phán đoán 

cá nhân, mà không theo một sự chỉ đạo nào của 

Giáo hội, hành động như thế chẳng khác nào lái xe 

mà chẳng căn cứ mọi bảng chỉ dẫn nào trên đường. 

Như vậy, ta có thể nói được rằngvai trò giáo huấn 

của Giáo hội trên lương tâm vô cùng quan 

trọng trong những quyết định luân lý của người 

Kitô hữu. Người Kitô hữu có những quyết định tự 

do và cá nhân, nhưng những quyết định ấy phải 

dựa vào chính giáo huấn của Giáo hội. Hay nói 

cách khác lương tâm chỉ thực sự được tự do khi 

còn có thể phân biệt được thế nào là thiện, thế nào 

là ác, thế nào là đúng thế nào là sai về mặt luân lý. 

Lương tâm không thể được xem là tự do khi mắc 

sai lầm khi bảo sai là đúng, khi bảo đúng là sai, khi 

bảo xấu là tốt. Chẳng hạn một lương tâm không 

thể được xem là tự do khi xem việc phá thai, tức là 

hành động giết người, là một điều tốt. Vì lương 

tâm đó đang chà đạp quyền tự do được sống, được 

tồn tại của người khác, vi phạm quyền căn bản con 

người. 

Một lương tâm cũng không được xem là tự do khi 

chưa thoát ra khỏi nghi ngờ, vì như thế người ta có 

thể mắc sai lầm. Chỉ được xem là tự do, khi chắc 

chắn lương tâm đang hoạt động và có những phán 

đoán đúng đắn. Mà để có được những phán đoán 

đúng đắn chắc chắn lương tâm phải dựa vào những 

tiêu chuẩn luân lý khách quan mà đối với người 

Kitô hữu, tiêu chuẩn đó chính là giới luật của Chúa 

và giáo huấn của Giáo hội, vì Thiên Chúa là chân 

lý đích thực và Giáo hội giảng dạy chân lý được 

Thiên Chúa ủy thác. Càng tuân theo luật Chúa và 

giáo huấn của Giáo hội, lương tâm của người Kitô 

hữu càng được tự do. 

Tuy nhiên, có rất nhiều người cho rằng quyền bính 

và giáo huấn của Giáo hội giới hạn tự do tư tưởng 

và tự do lương tâm của con người. Nhưng thế nào 

là tự do tư tưởng? Phải chăng trí khôn con người 

được tự do suy nghĩ bất cứ điều gì nó biết và bằng 

bất cứ cách nào nó biết, mà không màng đến sự 

thật và những quy tắc của luân lý? Một trí khôn 

như thế không thể là một trí khôn tự do được. 

Không tôn trọng sự thật khách quan và cũng chẳng 

quan tâm đến những quy tắc của luân lý. Trí khôn 

sẽ sai lầm trong từng phút giây. 

Con người có thể tự do suy nghĩ về mọi vấn đề, dù 

đúng hoặc sai, nhưng không vì thế mà tự do hơn. 

Không thể có tự do, nếu không tìm kiếm và tôn 

trọng sự thật. Một trí khôn suy nghĩ bên ngoài sự 

thật và không theo những quy cách luân lý không 

thể là một trí khôn tự do. Ai cũng biết rằng giáo 

dục được đặt nền tảng trên nguyên tắc cơ bản và 

vô tri hay sai lầm là kẻ thù của phát triển và tự do 

nơi con người. Giáo dục chính là giải phóng trí 

khôn con người khỏi dốt nát và sai lầm; do đó giúp 

cho con người có suy nghĩ có tự do hơn. 

Nói tóm lại trí khôn con người được tạo dựng 

không phải để suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng là 

suy nghĩ về sự thật, tìm kiếm sự thật, hành động 

theo sự thật. Trí khôn được tự do để rơi vào sai 

lầm, nhưng không vì rơi vào sai lầm mà trí khôn 

được tự do hơn. 

Như vậy, đe dọa nguy hiểm nhất đối với tự do 

lương tâm không đến từ bên ngoài, mà chính là từ 

bên trong, và điều kiện đầu tiên để có và duy trì 

một lương tâm tự do chính là tuân phục tiếng nói 

của lương tâm ngay chính. Từ đó giúp ta hiểu được 

tại sao Giáo hội đề ra những liên quan đến luân lý, 

không phải để kiểm soát hoặc để hạn chế tự do tư 

tưởng và tự do lương tâm. Trái lại khi trình bày và 



 

 

Tin Yêu 2014 

 

19 Lương Tâm 

giải thích chân lý, Giáo hội muốn giúp cho trí khôn 

con người được phát triển, và như vậy giúp cho 

lương tâm con người phán đoán hợp với tiêu chuẩn 

khách quan. Một lương tâm được đào luyện như 

thế không thể là một lương tâm nô lệ, nhưng là 

một lương tâm có tự do thực sự bởi vì phán đoán 

theo chân lý. 

Đến đây, một lần nữa ta phải khẳng định rằng: Vai 

trò giáo huấn của Giáo hội trên lương tâm là một 

điều hết sức cần thiết cho mọi thời nhất là trong 

hoàn cảnh xã hội “tục hóa” hiện nay, một xã hội 

mà lương tâm con người đang có những khuynh 

hướng sai lệch trầm trọng. Chẳng hạn như coi việc 

phá thai là quyền tự do của người mẹ, … 

Nhưng trước tiên có lẽ Giáo hội phải xác định rõ 

quan điểm của mình về lương tâm Kitô giáo, làm 

nền tảng cho những giáo huấn của mình. Trong 

thông điệp “sự sống con người” Đức Cố Giáo 

Hoàng Phaolô VI đã lên án việc phá thai và phi 

bác cả những phương pháp ngừa thai nhân tạo. 

Những người chống đối thông điệp cho rằng Giáo 

hội không có thẩm quyền lên tiếng trong những 

vấn đề liên quan đến luật tự nhiên. Một câu hỏi 

nảy sinh, vậy phải chăng Giáo hội đã ra khỏi phạm 

vi của mình? Và phải chăng quyền giáo huấn của 

Giáo hội không có giá trị đối với luật tự nhiên? 

Phải chăng người kitô hữu không buộc phải tuân 

theo giáo huấn của Giáo hội trong những gì không 

thuộc luật mạc khải? Về điểm này ta thấy trong số 

14 của Tuyên ngôn về tự do tôn giáo, công đồng 

Vaticanô II đã tuyên bố: “trong việc đào luyện 

lương tâm, các Kitô hữu phải luôn luôn chú trọng 

đến giáo lý thánh thiện và vững chắc của Giáo hội. 

Thật vậy, theo ý định của Chúa Kitô, Giáo hội 

công giáo là thầy dạy chân lý và có nhiệm vụ loan 

báo và truyền dạy chân lý là Chúa Kitô một cách 

chính thức, đồng thời phải lấy uy quyền của mình 

công bố và xác nhận những nguyên tắc thuộc lãnh 

vực luân lý phát sinh từ bản tính con người”
[19]

. 

Như vậy, qua giáo huấn của Công đồng, ta thấy 

đối tượng của giáo huấn Giáo hội trước tiên là 

Chúa Kitô, tức là mạc khải mà Chúa Kitô là trọng 

tâm và tuyệt đỉnh; thứ đến là những luật luân lý 

phát sinh từ bản tính con người. Hiểu như thế thì 

bản văn công đồng mặc nhiên khẳng định rằng 

Giáo hội có thẩm quyền trong phạm vi thuộc luật 

luân lý tự nhiên”. Và trong thông điệp “sự sống 

con người” đức cố Phao lô VI cũng đã tuyên bố 

rằng: “không một tín hữu nào phủ nhận quyền hạn 

của Giáo hội trong việc giải thích luật luân lý tự 

nhiên. Thật thế, như các vị tiền nhiệm của tôi 

không thể chối cãi được rằng Chúa Giêsu Kitô ủy 

thác cho Phêrô và các tông đồ quyền năng thần 

linh của Ngài, và sai các ông đi giảng dạy giới răn 

của Ngài cho mọi dân tộc, đã thiết lập các ông 

thành những người giữ gìn và giải thích đích thực 

về toàn bộ luật luân lý, nghĩa là không những luật 

Tin Mừng, mà còn cả luật tự nhiên nữa”
[20]

. 

Thế nhưng đâu là nền tảng để Giáo hội dựa vào đó 

mà khẳng định thẩm quyền của mình đối với luật 

luân lý tự nhiên? Trước hết là cái nhìn về con 

người. Dưới ánh sáng mạc khải, con người là một 

thực thể duy nhất, chứ không phải là một hữu thể 

được chia thành hai tầng, một tầng tự nhiên và một 

tầng siêu nhiên. Dĩ nhiên, chúng ta phân biệt bản 

tính tự nhiên với ân sủng, bởi nếu: không có sự 

phân biệt này sẽ không có ân sủng nữa. Trong con 

người cụ thể, tự nhiên và ân sủng không tách biệt 

nhau, nhưng kết hợp với nhau. Do đó, bản tính tự 

nhiên và luật luân lý tự nhiên không phải là hai ý 

niệm nằm bên ngoài con người cụ thể đang hiện 

hữu trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Là tín 

hữu hay không, tất cả đều nằm trong chương trình 

cứu độ của Thiên Chúa. Con người không chỉ gặp 

gỡ Thiên Chúa trong một phần nào đó của con 

người mình, mà bằng cả cuộc sống, bằng cả con 

người mình. Trong con người không thể phân biệt 

một bên là hành động của luật luân lý tự nhiên, và 

một bên là hành động luân lý siêu nhiên. Một hành 

động tốt dù được thực thi bởi một người không 

kitô cũng đã là một hành động được thúc đẩy bởi 

ân sủng và cùng đích siêu nhiên. Khi tuân giữ luật 

luân lý tự nhiên người kitô hữu không chỉ tuân giữ 

luật ấy với tư cách là một con người, mà còn là tư 

cách một tín hữu. Con người là một thực thể duy 

nhất, chính cái nhìn mạc khải này là nền tảng Giáo 

hội dựa vào để khẳng định quyền được giải thích 

và áp dụng luật luân lý tự nhiên. Mặt khác Giáo 

hội được thiết lập và được ủy thác nhiệm vụ dẫn 

đưa mọi người về cùng Thiên Chúa
[21]

. 

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều quốc gia có luật 

lệ đi ngược lại luân lý tự nhiên. Họ cho phép ly dị, 

phá thai và biết bao nhiêu bất công khác vi phạm 

đến các quyền cơ bản của con người. Nhân loại sẽ 

đi về đâu nếu không có ai lên tiếng để chống lại 

http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn19
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn20
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn21
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những luật bất công ấy? Đến đây ta đã thấy được 

vai trò giáo huấn của Giáo hội quan trọng đến mức 

nào. 

 

VI. DẤN BƯỚC RA ĐI (MỘT VÀI SUY TƯ) 

1. Phổ Biến Các Tài Liệu Về Giáo Huấn Của 

Giáo Hội 

Đứng trước những trào lưu thăng tiến bản thân, 

thăng tiến xã hội đang dần dần xô con người rơi 

vào việc chạy theo vật chất, hưởng thụ, làm băng 

hoại xã hội, băng hoại những giá trị truyền thống, 

dẫn đến đánh mất định hướng cuộc đời. Cảm giác 

bất an trong một thế giới đầy bạo động, cũng làm 

cho con người ngày càng lao mình vào những 

tranh đua hơn thiệt, sống vội vàng tìm cách luồn 

lách trong mọi lãnh vực cuộc sống, kể cả tính toán 

lương lẹo trong đời sống luân lý. 

Do đó, có sự xáo trộn trầm trọng trong tiêu chuẩn 

nhận định và trong cả các phương thức thực hiện 

của con người. Đa số con người ngày nay nhất là 

các bạn trẻ, họ mất quân bình vì quá lo lắng đến 

thành quả cụ thể mà lãng quên những giá trị tinh 

thần. Họ quan niệm “lương tâm không bằng lương 

tháng”. Từ đó cho ta thấy con người thời nay 

thường dựa vào thành quả cụ thể làm tiêu chuẩn 

cho luân lý, lèo lái hay hiểu sai về tiếng nói lương 

tâm. Họ đang lao mình vào con đường xa đọa 

ngược với giáo huấn của Giáo hội đánh mất chính 

mình mà không hề hay biết. Không nói đâu xa 

ngay tại đất nước Việt Nam ta nhất là tại cái thành 

phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là 

các khu chế xuất cũng chứng minh điều đó. 

 Từ mấy năm nay tôi có điều kiện tiếp xúc với rất 

nhiều người công nhân và sinh viên công giáo. Tôi 

đã chứng kiến cũng như được nhiều bạn chia sẻ 

cùng: “chúng con vào đây làm việc đồng lương 

không được bao nhiêu nên chúng con đành phải 

thuê chung một phòng vừa vừa rồi ở chung với 

nhau như thế này cho đỡ tốn kém và rồi … xảy ra 

những chuyện không hay”. Tôi càng bất ngờ hơn 

khi thấy nhiều cặp trai gái ở chung một phòng. Lần 

đầu tôi tưởng họ là anh em ruột hoặc là những cặp 

vợ chồng trẻ. Nhưng tôi đã lầm, họ không là anh 

em cũng không là vợ chồng, họ chỉ là những người 

mới quen biết nhau vài tháng thôi. Vậy tại sao họ 

lại ở chung với nhau? Họ đã sống như vậy đó mà 

vẫn coi là chuyện bình thường (họ lại là những 

người công giáo nữa chứ). Đến đây có lẽ cũng trả 

lời cho ta được cách sống đạo cũng như cách thực 

hành của các bạn trẻ đối với các giáo huấn của 

Giáo hội. Với hiện tượng thực tế này cho ta thấy 

chúng ta đang sống trong một xã hội bị tha hóa 

trống rỗng chân lý, hay nói khác đi lương tâm con 

người đang dần dần bị bóp nghẹt. 

Là thành phần của Giáo hội hơn nữa là tu sĩ tôi bạo 

dạn đưa ra vài đề nghị sau hy vọng giúp cho việc 

giáo dục lương tâm thực sự trong sáng, lành mạnh 

và đúng đắn. Trước hết ta cần phổ biến các tài liệu 

giáo huấn của Giáo hội (đặc biệt là các tài liệu về 

mặt luân lý) đến các bạn trẻ. Thiết nghĩ vì họ 

không được tiếp cận không được học hỏi đến nơi 

đến chốn từ đó họ không biết được thế nào là đúng 

thế nào là sai theo giáo huấn của Giáo hội. Họ 

sống trong tội mà không hay biết (sống thử hay 

“điều hào kinh nguyệt” thực chất là phá thai mà 

vẫn cho là bình thường). Tuy nhiên, phổ biến các 

tài liệu cũng chưa đủ, chúng ta cần giúp cho họ có 

được sự phán đoán, phân biệt đúng sai hay nói 

đúng hơn là làm sao để họ có được cảm thức về tội 

và cảm nhận được tình yêu. 

2. Xây Dựng Cảm Thức Về Tội Lỗi Bằng Đời 

Sống Đức Tin 
Khi nhìn vào đời sống hiện tại của đất nước tôi 

thấy Việt Nam ta đang có một tiến bộ rõ rệt về nền 

kinh tế. Có thể nói được rằng chúng ta không sợ 

chết vì thiếu ăn hay thiếu mặc như trước 

nay.
[22]

 Tuy nhiên tôi lại cảm thấy chúng ta đang 

đối diện với một cái chết khác trầm trọng hơn, đó 

là cái chết của lương tâm con người. Hay nói cách 

khác lương tâm con người thời đại hôm nay xem 

ra không còn nhạy cảm trước tội ác nữa, lương tâm 

ấy mù quáng đến độ không còn khả năng để phân 

biệt thiện ác. Một vài số liệu phá thai sau đây một 

phần nào nó nói lên điều đó. “Sáu tháng đầu năm 

2005 có13733 ca phá thai, 821 ca gắp thai to (làm 

cho chết thai trong bụng mẹ rồi cắt từng phần cơ 

thể trẻ đưa ra), 843 ca đẻ non (dùng phương pháp 

khoa học làm cho thai chết rồi sinh hay nói cách 

khác kích động cho sẩy thai). Càng đau khổ hơn 

khi họ cho biết hầu đa những người phá thai đang 

ở độ tuổi từ 20-25 tuổi, họ đa phần là những người 

ở thôn quê lên thành phố làm công nhân và một ít 

là sinh viên”
[23]

. 

Có một điều ta phải nhìn nhận rằng con người thời 

đại hôm nay đang đối diện với tội ác. Hàng ngày 

http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn22
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi#_ftn23


 

 

Tin Yêu 2014 

 

21 Lương Tâm 

các phương tiện truyền thông đại chúng mang lại 

cho chúng ta biết bao nhiêu hình ảnh tội ác. Nhưng 

dường như trong thâm tâm con người thời đại, lại 

muốn xóa bỏ mọi cảm thức về tội lỗi. Tội ác diễn 

ra khắp nơi, thế nhưng trong suy nghĩ của con 

người thì ranh giới giữa thiện và ác xem chừng 

không còn nữa, điều xấu ngày càng được hợp thức 

hóa. Chẳng hạn, phá thai đang được nhiều người 

đấu tranh như một quyền của người phụ nữ. Họ 

không còn có cảm thấy một xúc động hay ray rứt 

nào trước những hành vi như thế. Đức cố Giáo 

Hoàng Piô XII đã nhận định: “ngày nay có lẽ cái 

tôi lớn nhất của thế giới là đánh mất ý thức về tội 

lỗi”. Sống trong tội lỗi, cảm nhận được sức nặng 

của tội lỗi, nhưng không muốn chấp nhận thực tại 

và ngay cả ý niệm về tội lỗi, đó là thảm cảnh của 

con người thời đại. Mất cảm thức về tội lỗi đã làm 

cho một số người ngày càng đánh mất sự trong 

sáng của lương tâm, dẫn đến lẫn lộn trong việc 

phân định điều tốt xấu, họ không còn có cái nhìn 

khách quan đúng với chân thực của đối tượng 

trong lựa chọn luân lý. 

Chính vì thế, chúng ta không lạ gì khi ngày nay có 

một số người quay mặt lại với những giá trị truyền 

thống, chà đạp lên cả nhân phẩm của tha nhân và 

cả chính mình. Họ không còn coi trọng những quy 

tắc đạo đức tối thiểu trong tương quan con người 

với nhau. Một phóng viên báo phụ nữ tâm sự: “khi 

chúng em xâm nhập hiện trường tại những quán cà 

phê đèn mờ, phòng Karaoke, điểm chiếu phim sex, 

chúng em thật buồn nản khi chứng kiến từng lớp 

bạn trẻ say sưa cuồng nhiệt ăn chơi xả láng, cười 

nói như điên… hút chích chất kích thích hêrôin và 

quan hệ tình dục thoải mái. Chúng em nghĩ những 

hình thức thông tin trên truyền hình báo chí, đưa ra 

những thảm họa để ngăn ngừa như bệnh AIDS… 

không biết có còn tác dụng nữa không vì điều căn 

bản là họ không sợ chết, cuộc sống không còn ý 

nghĩa gì đối với họ.” 

Tại sao lại như vậy? Câu trả lời thật đơn giản, vì 

họ mất đi cảm thức về tội lỗi. Hay nói cách khác 

họ đang quay mặt lại với những giá trị truyền 

thống, chà đạp lên cả nhân phẩm của tha nhân và 

chính mình. Họ đã loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc 

sống họ tự đặt mình ngang hàng Thiên Chúa và có 

quyền sinh sát trong tay; họ tạo ra những tiêu 

chuẩn luân lý với chủ đích phục vụ cho tham vọng, 

ích kỷ và dục vọng cá nhân. Đây là một hiện trạng 

đang gây nhức nhối cho xã hội - Giáo hội nói 

chung và cách riêng cho Giáo hội Việt Nam chúng 

ta. Là công dân của đất nước là thành phần của 

Giáo hội, hơn nữa là tu sĩ tôi cảm thấy mình có 

phần trách nhiệm trong hiện trạng này. Thiết nghĩ 

để có thể tạo cho con người thời nay (nhất là các 

bạn trẻ) có một lương tâm trong sáng, đúng đắn, 

chúng ta (Giáo Hội) cần có một chương trình để 

đào luyện cho họ có được một cảm thức về tội lỗi 

như bản lề để phân biệt hai thái cực tốt xấu, đúng 

sai là cần thiết trong xã hội chúng ta ngày nay. Hay 

nói cách khác việc đào luyện một ý thức bén nhạy 

trước tội lỗi để cho mỗi người có thể tái lập cho 

mình một lương tâm trong sáng lành mạnh, xứng 

hợp với phẩm giá con người, tức là khả năng phân 

định điều tốt xấu một cách đúng đắn là rất cần thiết 

và rất cấp bách. Tuy nhiên để họ thực thi tốt giáo 

huấn của Giáo hội mà chỉ dựa vào cảm thức tội lỗi 

thì e rằng chưa đủ nếu như họ chưa có được một 

cảm nhận về Tình yêu. Đây cũng chính là một 

trong những điều căn bản giúp cho con người có 

được lương tâm trong sáng. 

3. Giáo Dục Cho Con Người Cảm Nhận Được 

Tình Yêu 
Khi nói đến tình yêu thiết nghĩ ai cũng biết và đều 

có chút ít kinh nghiệm. Quả thật tình yêu là một 

điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống được. 

Thế nhưng, nhìn vào đời sống xã hội hiện nay tôi 

thấy hình như giá trị tình yêu đang có một cái gì đó 

thay đổi. Hay nói cách khác con người ngày nay dễ 

dàng đánh mất những giá trị cao cả mà không một 

vật chất nào có thể mua hay sánh được, đó là 

những giá trị nhân từ, thủy chung, tôn trọng, yêu 

thương. Phải chăng đây là nguyên nhân mà các 

viện mồ côi, trại dưỡng lão ngày ngày càng quá 

tải. Nếu ai nghe chương trình tư vấn tâm lý (hôn 

nhân gia đình) của đài phát thanh Thành Phố Hồ 

Chí Minh phát vào tối thứ sáu có lẽ cũng có một 

nhận định như trên. Riêng tôi, khi đi thăm các viện 

mồ côi, dưỡng lão hay nghe chương trình tư vấn 

hôn nhân. Tôi có cảm giác lương tâm con người 

thời nay thường bị lạm dụng để uốn nắn theo mục 

đích cá nhân riêng tư, thậm chí dùng những thủ 

đoạn để cài bẩy nhau. Khi tiếp xúc với các công 

nhân tôi lại thấy họ hay dùng câu châm ngôn “thật 

thà thẳng thắn thường thua thiệt, lộc lừa luồn lách 

lương lên lẹ”. 
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Với những thực trạng môi trường này tôi cho rằng 

con người khó có được một lương tâm trong sáng, 

đúng đắn lành mạnh. Vậy nguyên nhân từ đâu? Ta 

có cách nào để khắc phục không? Tôi nghĩ rằng 

một trong những nguyên nhân đó là những giá trị 

tinh thần ‘đánh mất’ hay nói các khác họ không có 

được những “cảm nhận hay thể hiện tình yêu đúng 

nghĩa”. 

Vì thế, việc giáo dục tái lập những giá trị tinh thần 

nơi tâm thức của mỗi người nói chung các bạn trẻ 

nói riêng là vô cùng quan trọng. Mặt khác ta phải 

làm sao cho mọi người thấy được sự cần thiết và vị 

trí cao cả của yêu thương, bác ái, chia sẻ, cảm 

thông, thật thà là điều hết sức quan trọng trong đời 

sống của mỗi con người. Vì chính tình yêu chân 

chính mới đem lại cho con người một sự nhạy cảm 

với những giá trị khách quan. Hơn nữa lương tâm 

xét cho cùng cũng chính là tiếng gọi yêu thương 

của Thiên Chúa. “Thiên Chúa là Tình Yêu” đó là 

tất cả chân lý mặc khải cho con người, chân lý có 

sức giải phóng con người. Vì yêu thương Ngài tạo 

dựng và cứu rỗi chúng ta. Con người chỉ có một ơn 

gọi là đáp trả tình yêu đó, nghĩa là sống yêu 

thương. Chính vì vậy nếu ai tách lìa khỏi tình yêu 

Thiên Chúa và tình yêu tha nhân cũng như tách lìa 

khỏi giáo huấn của Giáo hội thì họ sẽ bị sa lầy vào 

trong lầm lạc, sẽ bị chôn vùi trong những phán 

đoán sai lạc, chủ quan và cả những hành vi không 

có lương tâm chút nào. Một lương tâm trong sáng 

lành mạnh phải dựa trên nền tảng yêu thương. Làm 

thế nào ta có thể hiểu được, một người mẹ lại đang 

tâm giết chết mầm sống của mình đang còn trong 

bào thai, nếu như đó không phải là sự ích kỷ, thiếu 

yêu thương, thiếu tôn trọng sự sống của đứa con 

mình? 

 Như vậy, việc hướng dẫn hay giúp cho người khác 

có được cảm nhận tình yêu cũng như khả năng yêu 

thương là điều rất cần thiết. Giáo huấn của Giáo 

hội không phải nhằm hạn chế tự do hay luận phạt 

chúng ta, nhưng là để mời gọi con người sống nên 

người hơn. Khước từ giáo huấn của Giáo hội là 

khước từ chính tình yêu và do đó cũng là hạ giảm 

phẩm giá con người (vì Giáo hội được thiết lập 

trên Tình Yêu). Từ chối yêu thương là hủy hoại 

bản thân và hủy hoại người khác. Nếu cha mẹ hay 

các người lãnh đạo không biết yêu thương thì sớm 

hay muộn cũng sẽ hủy hoại những người xung 

quanh và nếu họ không bao giờ yêu thương mình, 

thì cuối cùng sẽ tạo nên các mẫu hành vi tự hủy 

hoại. Chúa Giêsu truyền dạy “anh em hãy yêu 

thương nhau” đó là lệnh truyền giúp chúng ta ngăn 

ngừa sự hủy hoại bản thân và phá hoại nhau. Vì 

yêu thương thì không khai thác hay lợi dụng người 

khác. Yêu thương là trao ban chứ không chiếm 

đoạt. Thiếu khả năng yêu thương người ta có 

khuynh hướng khống chế người khác. 

Ở đây, tình yêu muốn ám chỉ năng lực Thần linh 

mà Thiên Chúa chuyển thông cho con người. 

Thiên Chúa tạo dựng con người để sống yêu 

thương, nhưng khả năng yêu thương đó được ghi 

khắc trong con người như một lời mời gọi mà nói 

đến lời mời gọi là nói đến tự do. Đối với Thiên 

Chúa, sống yêu thương không phải là một mệnh 

lệnh, nhưng thiết yếu là một đáp trả tự do, chính 

qua sự đáp trả tự do ấy, phẩm giá con người được 

thể hiện, và như thế con người càng trở nên trong 

sáng. Lương tâm chiếm vị trí cao cả vượt trên mọi 

suy lý của ích kỷ, tham vọng, đó chính là tiếng nói 

con tim đem con người đến gần Thiên Chúa là 

chân lý hơn. Theo niềm tin của chúng ta một khi 

chúng ta gần với chân lý gần với Chúa, sống theo 

giáo huấn của Giáo hội, thì lương tâm của chúng ta 

càng được trong sáng, càng có khả năng phân định 

tốt xấu một cách đúng đắn thực tại xung quanh.
[24]

 

 

TẠM KẾT 

Như đã trình bày trên, vai trò giáo huấn của Giáo 

hội trên lương tâm là vô cùng quan trọng, không 

chỉ là lãnh vực thuần túy luân lý, đạo đức, mà còn 

là vấn đề của mọi vấn đề, bởi vì khủng hoảng 

lương tâm cũng là căn nguyên của mọi khủng 

hoảng khác, hơn nữa lương tâm chính là phẩm giá 

của con người. Lương tâm biểu lộ sự tự do của con 

người. Hay nói cách khác lương tâm là một khả 

năng gắn liền với sự sống; còn sống là còn có 

lương tâm, nhưng thái độ của mỗi người đối với 

lương tâm lại khác nhau. Không ai thoát khỏi tiếng 

nói của lương tâm nhưng lắm khi có người cố bóp 

nghẹt tiếng nói lương tâm, hoặc do hoàn cảnh 

người ta không nhận ra một cách đúng đắn tiếng 

nói lương tâm và tội ác phát xuất từ đó. Mặt khác 

ta cũng thấy lương tâm là một vấn đề phức tạp và 

thường bị lạm dụng để uốn nắn theo mục đích cá 

nhân riêng tư. 
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Theo văn hóa Việt Nam lương tâm mang ý nghĩa 

của một trái tim chân chính hay một tấm lòng tốt 

lành. Lương tâm cảm nghiệm điều đúng hoặc sai 

trái của một sự việc nào đó, và là nguyên do thúc 

đẩy con người chọn làm điều đúng; đó là một sự 

cảm nghiệm đặc biệt, ảnh hưởng đến tư cách và 

hành động của con người. Nói khác đi, lương tâm 

là cốt lõi để chỉ sự khác biệt giữa con người với 

các động vật khác
[25]

. Thế nhưng ngày nay không 

ít người có những hành động nó xa rời với bản tính 

con người (chẳng hạn phá thai) bất chấp giáo huấn 

của Giáo hội nhưng họ lại cho rằng họ đang hành 

động theo lương tâm. Đó chính là thực trạng 

khủng hoảng về giá trị lương tâm mà con người 

ngày nay đang đối diện do tác động của những 

biến chuyển lớn trong xã hội. Từ đó cho thấy vai 

trò giáo huấn của Giáo hội trên lương tâm là rất 

cần thiết và quan trọng trong xã hội “tục hóa” hiện 

nay. 

Khi đứng trên quan điểm kitô giáo và sự tự do 

lương tâm đúng nghĩa, ta thấy được rằng việc Giáo 

huấn của Giáo hội là nhằm giúp con người sống 

đúng tiếng nói lương tâm trọn vẹn với nhân phẩm 

của mình chứ không làm hạn chế đi sự tự do lương 

tâm như một số người đã nói. Thế nhưng những 

người biết và học hỏi các bản văn giáo huấn của 

Giáo hội thì lại rất ít, chính vì không biết nên có 

những hành động sai mà họ cứ tưởng là đúng, 

chẳng hạn sống thử, sống chung và đi điều “hòa 

kinh nguyệt” (thực chất là hút thai) của không ít 

bạn trẻ. Vì vậy, việc quảng bá các tài liệu về giáo 

huấn của Giáo hội, và giúp họ có được những cảm 

thức về tội lỗi cũng như cảm nhận được tình yêu 

đích thực – đào luyện khả năng yêu thương là điều 

vô cùng cấp bách và khẩn thiết, hầu có thể giúp 

cho con người thời nay có được một lương tâm 

trong sáng hơn, hành động đúng phẩm giá con 

người hơn. 

Phêrô Nguyễn Văn Hảo, Ofm 
http://www.ofmvn.org/tac-pham/khao-cuu/739-
luong-tam-va-vai-tro-giao-huan-cua-giao-hoi 
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Nguồn Gốc và Ý Nghĩa: 

 Hội Đền Tạ Thánh Thể được thành lập vào 

năm 1988. Đây là một trong những hội đoàn tiên 

khởi của cộng đoàn dân Chúa Việt Nam tại giáo 

phận Charlotte. Hội được lập ra nhằm qui tụ và 

hướng lòng các giáo hữu về trung tâm điểm của 

đức tin Công Giáo, đó là Thánh Thể, là Mình 

Thánh Chúa Kitô, và để khích lệ hội viên tôn vinh 

Thánh Thể Chúa bằng cách chầu thánh thể, tham 

dự Thánh Lễ và sống đời phạt tạ.  

 Hội đã chọn hai việc Đền và Tạ để diễn tả 

ý nghĩa và đường hướng tu đức của mình. Việc thứ 

nhất là đền tội, bởi lẽ ai trong chúng ta cũng có 

một ý thức là muốn đền bù lại những lỗi lầm của 

bản thân mình hoặc lỗi lầm của người khác. Vì thế 

chúng ta đọc kinh, cầu nguyện và làm việc bác ái, 

là để chúng ta bày tỏ lòng ao ước được đền bù cho 

tội lỗi của mình. Hội Đền Tạ cùng nhau đọc kinh, 

cầu nguyện và đặc biệt là viếng Thánh Thể và 

tham dự Thánh Lễ để xin đền tội cho bản thân và 

cho những anh chị em khác. 

 Và việc thứ hai là biết tạ ơn Chúa. Vì thế 

Hội Đền Tạ cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa 

qua các lời kinh nguyện và qua việc chầu Thánh 

Thể và tham dự Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Và 

một cách đặc biệt, Hội tạ ơn Thiên Chúa đã ban 

cho giáo hội các vị linh mục và tu sĩ. Hội luôn tạ 

ơn Chúa đã ban xuống muôn ơn lành trên giáo xứ 

và trên mỗi anh chị em giáo dân. Hội Đền Tạ là 

một Hội Đoàn rất ý nghĩa, rất cần thiết, rất dễ 

tham gia và rất thiết thực cho đời sống thiêng 

liêng của chúng ta. 

Ý Chỉ Cầu Nguyện: 

 Cầu nguyện cho giáo hội, cho linh mục và 

tu sĩ nam nữ. Cầu nguyện, khuyến khích và nâng 

đỡ ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. 

 

 

 

Sinh Hoạt của Hội Viên: 

- Mỗi ngày đọc một kinh Lạy Cha, một kinh 

Kính Mừng, một kinh Sáng Danh với ý chỉ 

đền tạ.  

- Mỗi Chúa Nhật sau Thánh Lễ 8:30AM, các 

hội viên đọc kinh cầu nguyện chung trong 

nhà thờ từ 9:30AM đến 10:00AM. 

- Mỗi Tháng các hội viên chầu Thánh Thể 

chung vào Chúa Nhật Đầu Tháng.  

- Mỗi năm mừng Lễ Bổn Mạng vào Lễ Kính 

Mình Máu Thánh Chúa Kitô.  

- Mỗi khi có một hội viên qua đời, các hội 

viên họp mặt đọc kinh và dâng Thánh Lễ 

cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố. 

- Mỗi khi họp mặt, các hội viên được khuyến 

khích học hỏi Lời Chúa, và giúp đỡ nhau 

trong đời sống tu đức. Các hội viên dùng 

những cảm nghiệm lành thánh làm nền 

tảng cho việc giáo dục con cháu trong gia 

đình, cũng như mang tình yêu hy sinh vào 

trong đời sống với tinh thần bác ái vị tha. 

 

Mời Gọi: 

Chúng tôi thiết tha mời gọi tất cả quý ông bà và 

anh chị em ở mọi lứa tuổi tham gia. Một cách đặc 

biệt chúng tôi mời gọi quý ông bà đang ở tuổi nghĩ 

hưu hãy tham gia vào hội với chúng tôi để chúng 

ta cùng tham gia vào hai việc Đền và Tạ. Quý vị 

có thể liên lạc trực tiếp với hội trưởng hoặc là trực 

tiếp đến đọc kinh và cầu nguyện chung với chúng 

tôi theo các giờ sinh hoạt đã ghi. 

 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 

Hội Trưởng Hội Đền Tạ Thánh Thể 
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Trong kinh bế mạc của Hội Legio có đoạn “Lạy 

Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới 

lá cờ Ðức Bà Maria - được lòng tin Chúa, lòng 

cậy Ðức Bà cho đầy đủ - như vậy chắc chắn sẽ 

thắng thế gian.” 

 

Thật vậy, khi gia nhập vào hội Legio, tức là chúng 

tôi tự động trở thành một người lính của Mẹ 

Maria. Mẹ là nữ tướng, còn chúng tôi là lính của 

Mẹ.  

 

Khi chúng tôi theo Mẹ, là chúng tôi noi gương nữ 

tướng: tin, phó thác và yêu mến. Mặc dầu có 

những lúc mệt mỏi, chán nản, nhưng nữ tướng đã 

dùng cờ để bao phủ và bao bọc chúng tôi. Đó là 

điều mà các hội viên chúng tôi tin chắc như vậy. 

Khi nhìn lại dòng lịch sử của Hội Legio tại Giáo 

Xứ Thánh giuse, chúng tôi xin dâng lên Mẹ lời tri 

ân cảm tạ, vì Mẹ đã cho chúng tôi cơ hội cùng Mẹ 

xông ra trận. Trước hết là các hội viên đã vượt 

qua những khó khăn về phương tiện, thời giờ và 

sức khỏe để đến với Mẹ. Chúng tôi đã tham dự 

được 996 phiên họp hằng tuần kể từ ngày thành 

lập cho đến nay. 

 

Chúng tôi có tất cả là 28 hội viên đang hoạt động 

và 10 tán trợ. Hội viên hoạt động là những người 

ra trận để đến với những người bệnh tật, cao niên, 

và những người nguội lạnh xa Chúa xa nhà thờ 

nhiều năm. Trận chiến này nghe thì dễ, nhưng lắm  

lúc gặp nhiều khó khăn phức tạp. Nhưng điều làm 

cho chúng tôi an tâm bước tới là có Mẹ Maria làm 

nữ tướng của chúng tôi. Còn hội viên tán trợ là 

những người hậu cần chuyên tâm cầu nguyện cho 

các hội viên khác. 

 

 

 
 

 

Chúng tôi rất hãnh diện về Hội Legio, bởi vì có 

những hội viên tuổi đã ngoài 80, nhưng vẫn hăng 

say ra trận, lái xe đem Mình Thánh Chúa đến cho  

những người bệnh. Chúng tôi cũng có các anh 

trung niên mặc dầu rất bận rộn với công việc và 

gia đình, nhưng mỗi ngày Chúa Nhật đều dành 

thời giờ ra trận với Mẹ đến với những người 

nghèo. Có hội viên phải đi lọc máu mỗi tuần ba 

lần, nhưng vẫn đến với Mẹ hằng tuần, cùng với 

các anh chị em trong hội quỳ dưới chân Mẹ để cầu 

nguyện cho giáo hội và cho gia đình. Chúng tôi tin 

rằng đến ngày sau hết, Mẹ sẽ vui lòng đón nhận 

các chiến sĩ của Mẹ trên nước thiên đàng. 

 

Hội đoàn chúng tôi họp mỗi tuần vào Chúa Nhật 

từ 10:00AM đến 11:30AM. Xin quý ông bà và anh 

chị em, với lòng yêu mến Mẹ Maria, cùng tham gia 

với chúng tôi. 

 

 MỘT CHIẾN SĨ CỦA MẸ MARIA 
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Lại một lần nữa ca đoàn Mân Côi náo nức chuẩn 

bị mừng lễ bổn mạng vào tháng mười là tháng 

kính Đức Mẹ Mân Côi, và cũng là dịp mừng kỷ 

niệm ca đoàn được thành lập hai năm tròn. Anh 

chị em trong ca đoàn không những chuẩn bị bài 

hát và tập hát cho thánh lễ được trang trọng, mang 

nhiều ý nghĩa của ngày lễ bổn mạng, mà còn nghĩ 

đến trang phục. Đặc biệt phái thục nữ chúng tôi 

rất náo nức muốn may áo dài đồng phục. Trong 

khi bàn thảo về màu áo và kiểu áo thì một ca viên 

trẻ nhất trong ca đoàn đã đưa ra ý kiến: hay là các 

chị mặc Đầm đi cho khác biệt với các ca đoàn 

khác!  Mọi người đều bật cười và chị Nở trong ca 

đoàn đã lên tiếng ngay: “Thôi, cho các chị xin, 

các chị đã có tí tuổi rồi em à!” Cánh mày râu 

cũng không thua: Các chị đã được 7 bó đâu (có 

nghĩa là bảy mươi tuổi).  Thật vậy vài ca viên 

trong ca đoàn chúng tôi thì chưa tới 7 bó nhưng 

cũng có người đã quá 6 bó rồi. 

Thật là một việc Chúa làm.  Chúng con xin cảm tạ 

Chúa, mặc dầu ca đoàn chúng con có người cũng 

đã quá 6 bó rồi nhưng chúng con vẫn luôn không 

ngần ngại dâng lên Chúa lời ca tiếng hát của mình 

để thờ phượng Chúa và cùng đưa cộng đoàn giáo 

dân hướng lòng lên Chúa.  Chúng con rất mong là 

được Chúa nhậm lời và cộng đoàn giáo dân hưởng 

ứng. 

 

Ca đoàn Mân Côi chúng tôi được thành lập do 

Cha Chánh Xứ nảy sinh ra ý định không ngoài 

thánh ý Thiên Chúa. Ca đoàn được qui tụ bởi 

những người thiện nguyện trong giáo xứ.  Bất kể 

tuổi tác, hát hay hay là hay hát, không thành vấn 

đề. Vấn đề quan trọng là có thể tham dự và phục 

vụ trong Thánh Lễ vào lúc 6 giờ mổi chiều thứ Bảy 

hàng tuần, bởi vì Thánh Lễ chiều thứ Bảy cũng là 

Thánh Lễ của ngày Chúa Nhật.  Những giáo dân 

nào vì công việc bắt buộc phải đi làm ngày Chúa 

Nhật, hoặc vì một hoàn cảnh, hay vì một lý do nào 

đó mà không thể tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa 

Nhật, thì có thể tham dự Thánh Lễ chiều thứ Bảy. 

Vậy là họ đã hoàn thành luật Chúa rồi. Cho nên 

Ca Đoàn Mân Côi được thành lập là để giúp cho 

Thánh Lễ chiều thứ Bảy được trang trọng và sốt 

sắng hơn. 

Tuy ca đoàn Mân Côi chúng tôi là một nhóm nhỏ 

mới thành lập nhưng nhóm chúng tôi cũng rất là 

bài bản như các ca đoàn khác.  Chúng tôi cũng có 

một chị đoàn trưởng lo lắng, giúp đỡ cho ca đoàn 

và cũng là người đệm đàn piano cho ca đoàn.  Bất 

kể trời mưa, trời gió, ngày nóng bức hoặc ngày giá 

rét, thức dậy sớm vào buổi sáng là một điều khó 

khăn cho những người làm nghề như chị, nhưng 

những thánh lễ sáng thứ bảy đầu tháng, những 

thánh lễ chiều thứ bảy không bao giờ chị vắng mặt 

cả.  Kế đến là anh ca trưởng của chúng tôi thật là 

một người rất nhiệt tình.  Anh là người soạn bài 

hát, in ấn bài hát, tập hát cho ca đoàn.  Những bài 

hát anh chọn rất phù hợp với phụng vụ thánh lễ và 

rất hay.  Chúng tôi không thể chê vào đâu được.  

Rồi đến ông bà chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ cũng 

đã khích lệ ca đoàn chúng tôi.  Tuy công việc của 

ông bà rất bận rộn không thể kể xiết được, nhưng 

ông bà đã tham gia vào ca đoàn chúng tôi và đôi 

lúc đã ủng hộ cho ca đoàn chúng tôi sau buổi tập 

hát những nồi chào gà nóng bỏng thơm ngon, hoặc 

là những dĩa bê thui ngọt bùi, mềm dẻo, chúng tôi 

sẽ nhớ mãi và không bao giờ quên.  Ca viên chúng 

tôi cũng có lúc thay phiên nhau làm chút ít bánh 

trái giúp ca đoàn bớt cào ruột sau những buổi tập 

hát dài lê thê cho những lễ lớn, và cũng có dịp 

ngồi lại với nhau hàn chuyện vui vẻ. 

Một người nữa mà chúng tôi rất quí mến, mà 

chúng tôi không thể không nói đến.  Đó là Cha 

chánh xứ của chúng tôi.  Cha là người đầu tiên 
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muốn thành lập ca đoàn Mân Côi, và là người 

khích lệ tinh thần anh chị em ca đoàn chúng tôi rất 

nhiều. Dù chúng tôi có hát hay, hát dở, bể dĩa 

hoặc dĩa bể, Cha cũng rất thông cảm và thường 

hay ghé tạt qua phòng tập hát của chúng tôi, khích 

lệ tinh thần chúng tôi bằng vài câu khôi hài khiến 

chúng tôi cười vang và vui vẻ tiếp tục tập hát. Thật 

là Chúa gởi đến cho chúng con rất nhiều hồng ân 

qua những ân nhân giúp đỡ chúng con.  Chúng 

con xin cám ơn Cha chánh xứ rất nhiều và nhất là 

tán tạ hồng ân của Chú đến muôn đời. 

Hồng Ân Thiên Chúa Bao La 

Muôn Đời Con Sẽ Ngợi Ca Ơn Người. 

Mùa Giáng Sinh lại về, một hồng ân nữa Chúa 

mang đến cho ca đoàn Mân Côi chúng tôi, đó là 

ban phụng vụ đã giao cho ca đoàn Mân Côi phục 

vụ một đại lễ, đó là thánh lễ Vọng Giáng Sinh vào 

lúc 8 giờ tối ngày 24.  Một đại lễ quan trọng trong 

năm với hàng ngàn người tham dự. 

Ca đoàn chúng tôi chỉ là một ca đoàn sinh sau đẻ 

muộn, tập tò như một lính mới tò te nhưng Chúa 

đã nâng chúng con lên hàng khanh tướng!  Lạy 

Chúa!  Quả thật là một hồng ân của Chúa mà 

chúng con không bao giờ nghĩ đến.  Vậy cúi xin 

Chúa giúp cho ca đoàn được hoàn thành nhiệm vụ.  

Chúng con xin cố gắng hết sức với tất cả khả năng 

của chúng con để được đẹp lòng Chúa trong ngày 

kỷ niêm Chúa giáng trần. 

Lạy Mẹ Mân Côi, chúng con đã chọn Mẹ Mân Côi 

làm bổn mạng cho ca đoàn chúng con.  Xin Mẹ 

giúp chúng con hiểu thấu sự ích lợi của tràng hạt 

Mân Côi, để chúng con lần chuổi Mân Côi hằng 

ngày như là một khí giới chống lại những mưu mô 

của ma quỉ và là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng 

cho chúng con ngay ở đời này và mai sau được 

hưởng phước cùng Chúa trên Thiên Đàng. 

Cuối cùng, ca đoàn chúng tôi xin mời gọi cộng 

đoàn giáo dân, những ai muốn thờ phượng Chúa 

bằng lời ca tiếng hát của mình, đừng ngần ngại, 

Chúa không nhận lễ vật cao sang nhưng Chúa 

chấp nhận tấm lòng tan nát khiêm cung của chúng 

ta. Vì vậy, già hay trẻ, hát hay hay là hay hát, hoặc 

bảy bó, tám bó gì chúng tôi cũng Welcome vào ca 

đoàn Mân Côi chúng tôi! 

 

 CA VIÊN CA ĐOÀN MÂN CÔI 
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Nền tảng của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân 

Gia Đình (TTHNGĐ) được cha sáng lập đặt ra là 

khiêm nhường. Những ai đã đi học khóa TTHNGĐ 

rồi thì đều biết khiêm nhường là nhân đức không 

thể thiếu trong đời sống hôn nhân gia đình. Chúng 

tôi rất yêu thích và muốn chia sẻ một chút về sự 

khiêm nhường, bởi vì chúng tôi thấy khi học các 

khóa TTHNGĐ thì dễ lắm. Nhưng mà sao khi 

chúng tôi bắt đầu viết lại những cảm nghiệm và 

những suy tư, thì chúng tôi cảm thấy thật không dễ 

chút nào.  

Khi Cha Xứ mời gọi các ban ngành đoàn thể viết 

bài cho đặc san Tin Yêu, chia sẻ và giới thiệu 

những cảm nghiệm của hội đoàn mình, chúng tôi 

đã biết là mình muốn chia sẻ về đức “khiêm 

nhường.” Cảm nghiệm thì có và tâm tình thì cũng 

không thiếu, thế mà sao chữ nghĩa thì đi đâu biệt 

dạng. Buồn quá! Chúng tôi cầu xin Chúa Thánh 

Thần soi sáng. Chúa thương người có lòng! Chúng 

tôi chợt nhớ ra một bài viết rất hay về “khiêm 

tốn,” và chúng tôi nghĩ khiêm nhường và khiêm 

tốn chắc là anh em sinh đôi. Cho nên chúng tôi xin 

mạn phép được trích ra những ích lợi của khiêm 

nhường để tặng các anh chị em song nguyền trong 

chương trình TTHNGĐ của giáo xứ Thánh Giuse. 

Khiêm tốn đem lại cho chúng ta: 

- Sự bình an thanh thản. 

- Giúp chúng ta luôn tìm được sự lạc quan yêu 

đời. 

- Giúp chúng ta vui vẻ chấp nhận cuộc sống với 

những khó khăn giới hạn của nó. 

- Giúp chúng ta hài lòng với tài năng hạn hẹp 

của mình. 

- Giúp chúng ta không ganh tị với người tài giỏi 

hơn mình. 

- Giúp chúng ta không khinh thường với những 

người thua kém mình. 
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- Giúp chúng ta không bao giờ hờn giận ghen 

ghét những người gây phiền hà cho mình. 

- Giúp chúng ta an vui khi bị khinh chê ruồng 

bỏ. 

- Giúp chúng ta dễ dàng thông cảm với những 

lỗi lầm người khác. 

- Giúp chúng ta không phê bình chỉ trích lên án 

bất cứ ai. 

- Giúp chúng ta không gây hận thù chia rẽ chiến 

tranh với bất cứ ai. 

- Khiêm tốn đem lại cho chúng ta sự hạnh phúc. 

- Giúp vợ chồng hòa hợp gia đình ấm êm. 

- Giúp cho cha mẹ con cái sẵn sàng hy sinh cho 

nhau. 

- Giúp chúng ta tận tâm phụng vụ mọi người và 

xây dựng một xã hội hòa bình. 

Như vậy: 

- Sống khiêm tốn thì chân thành, tin tưởng không 

chán ngán, không buồn phiền, không giả tạo, 

không kiểu cách.   

- Sống khiêm tốn không có nghĩa là một người 

phụ nữ đẹp mà lại bảo mình xấu xí.   

- Sống khiêm tốn không có nghĩa là một thanh 

niên thông minh mà lại bảo mình ngu dốt.   

- Sống khiêm tốn là công nhận những tài năng 

chúng ta có và tạ ơn Chúa đã thương ban cho 

chúng ta dù chúng ta không xứng đáng tí nào 

cả. 

- Sống khiêm tốn là xử dụng những tài năng 

Chúa ban để phục vụ Chúa và anh chị em. 

- Sống khiêm tốn là không kể công với Chúa và 

không đòi hỏi Chúa phải ban cho chúng ta 

điều này điều nọ... 

Chúng ta không làm được việc gì nếu không có ơn 

Chúa.  Chỉ khi sống khiêm tốn, nhận biết mình là 

hư không, thì chúng ta mới được Chúa ban đầy 

tràn niềm vui, tình yêu và bình an. 

 
 KHANG-THANH, Chủ Nguyền 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 
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For me, teaching Giao Ly has been a great 

experience. There are so much that I learn by 

teaching a class of faith. I take more ownership of 

my faith and begin to understand who I am as it 

relates to faith. 

 I was raised in a religious Catholic family. 

When I was young, my mom dragged my siblings 

and me to church everyday. I dreaded going 

because I felt forced. Yet I still went. It wasn't until 

I was in college that I began to take ownership of 

my faith. When you are by yourself with no one to 

force you to do anything, you will then have to 

decide what is important for you. For me, I was 

blessed with a great student parish community at 

UNC-Chapel Hill. It was a joy to be among a 

group of young Catholics who came from different 

backgrounds and way of life. Everyone had their 

own personalities, but we all shared in the same 

Catholic faith. 

 It was in college that I gained my faith. It 

wasn't always easy and several time tested, but 

with the support of my community, I felt that I 

gained a sense of self and grew in my Catholicism. 

When I finished college and returned home, I 

wanted to find the same faith community in our 

church. I wanted to find the same people of faith 

who helped me in college. My mom at the time was 

teaching a Vietnamese class and advised me to 

help with teaching. So, I began to assist a teacher 

in class. Soon, I was teaching the class.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was fun teaching the class. I wanted to 

bring all the experiences that I gained in college 

and pass them to these kids so that they would 

have a similar experience that I did in college, but 

earlier in their lives. I wondered if I could help 

them gain faith earlier in life, how much impact 

would it have on their lives. I was teaching 3
rd

 to 

6
th

 graders, and I wanted each student to have a 

sense of their own identity, grow into it, and see 

where God, faith, and the Catholic church fits in.  

 When I am teaching a faith class, it is a 

balancing act between teaching and counseling. As 

a teacher, it is important to have the method of 

teaching instilled in class. That means using 

guidelines that will help you manage a class and 

perform classroom control. That means setting 

rules and expectations of what is required from 

each student. Everyone knows what the procedures 

are. I believe that the whole point of classroom 

control is to make sure that no student ruins the 

learning experience for another student. Students 

have to learn early that they are different and have 

their own personalities, but they have to respect 

the classroom. For example, one rule in class is to 

“Listen to the speaker.” This means that whoever 

is speaking, everyone else has to be quiet. 

 The second part of my teaching ideology is 

counseling. I believe that each student has his or 

her own unique identity and personality. As a 
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teacher, I have to help nurture it, not destroy it. 

The tricky part is how to do it, and how to do it in 

a large class. And it becomes even harder when we 

talk about faith because faith is so important to 

everyone, yet it can easily mislead. In my class, I 

believe the main goal before anything is to pass 

onto the students a sense of personal relationship 

with God. What I was similarly given when I was 

in college, I want to help the children gain as well. 

My goal is to help lead the children far enough so 

that they will be able to understand who they are 

and how important God is to be a part of their 

identity. I believe that if I could teach the children 

a personal sense of faith, then my teaching job is 

done because they will be the ones to go and 

explore, ask questions, and seek answers. They 

will take it upon themselves to open up the Bible 

and read from it or watch a YouTube video about 

the mysticism of the saints. But my main job is to 

nurture in each of them a sense of confidence, self, 

and curiosity to learn and discover their faith.  

 Teaching 3
rd

 to 6
th

 graders, they are super 

curious, super active, and super eager to learn. In 

class, if I present them with a difficult question, I 

find that children will find the most creative 

answer. They will wrestle with the question and it 

will become a lifelong search for the answer that 

will shape their identity. These are questions of 

faith that we all have about who God is and our 

relationship to Him. I feel that my role in class is 

to tell each students, “you can do it” and “there is 

no impossibility” or “you were created uniquely 

by the love of God.” When children come to my 

class, I am amazed by how strong and clear is 

their sense of faith. For the children, faith and God 

is like day and night. They know without question 

that God exist and it would be foolish to think 

otherwise. This is refreshing in a world where 

many people and Catholics have lost their faith. 

People who struggle with God have gone on 

different paths. Then I see the children, whose 

faith is so clear, and I question what happened.  

 I believe that perhaps people's faith was 

not kindled enough when they were young. They 

weren't given that personal experience. They were 

blank canvases that someone taught how to live a 

life of faith, but they didn't do it themselves, so 

when they are older and see their canvas of faith, 

they don't recognize it as their own. For me, there 

was a period of doubt in college, where I didn't see 

the value of faith. I didn't know why I had to have 

a relationship with God. It was a time where many 

questions arose about who am I and who God was. 

But through the miracle of God, I was able to find 

my way back into the religious life. I was glad to 

have experienced that doubtful period in my life 

because it helped me to understand a little bit 

about why so many people lose their faith as they 

get older. What is it that sends their faith down a 

different path? What causes a strong sense of faith 

become muddled and dark?  

 I believe that it has to have been a sense of 

never taking ownership of your faith. If someone is 

led so much that they never walk themselves, the 

journey will be very hard when one is alone. For 

me it is my goal to help lead these children down a 

path where I hold their hands, but eventually I 

have to let go and let them walk. Because I rather 

let them walk when they are in a supporting 

environment rather than a hostile one. Therefore, 

in my class, my activity centers around doing 

things that will help them learn about their faith, 

so that they will become strong in their faith.  

 In class, we learn a lot about the Old 

Testament, New Testament, the Catholic faith, 

saints and angels, Mary and the Immaculate 

Conception, the Eucharist, the Pope, Vietnamese 

martyrs, the 7 Sacraments, the Gifts to the Holy 

Spirit, Confession, the Bible, the Gospel Writers, 

and so much more. There is a lot of learning, and 

there is a lot of doing as well because I believe 

that by learning and doing, you develop a rhythm 

for your life of faith. The students are expected to 

write 1/2 to 1 page of personal journal reflection 
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every week, where they have to grapple with hard 

questions about their faith, or they have to dig 

deeper into themselves to find the answer. In class, 

I always try to do a class activity where the 

students will engage in their faith and see how fun 

and exciting it is. In class, we make Roses for the 

month of Mary, draw pictures, dance, act, play 

competitive games, create life plans, tell jokes, 

become CIA agents, write news articles, consider 

career prep, draw comics, watch movies, and so 

much more. My goal for the activities is to show 

the kids that God exists in all these things in their 

life, so that when they do these things outside of 

the church, they will remember the experience and 

joy they had when they did it in a Sunday school 

class.  

 In many ways, I believe that my goal is to 

help nurture, but there is a point where everyone 

has to let go and see how the children develop. I 

believe that the result of why so many people have 

been led astray away from faith is because they 

didn't know how to live their Catholic life when 

they didn't have someone close by leading them. It 

will happen to all these children. There will be a 

point in their life when they will be tested, and they 

will have to make the decision about their life of 

faith. I hope that they will stay with the faith, but I 

know that I can only help them if I can let go and 

let them make their own path. And this is the 

hardest thing that I have learned about teaching: 

to let go. When you have invested the time and 

effort in the kids, you feel that there is a sense of 

what the model image of the perfect student is. But 

I don't think it works like that especially in faith. 

We have to let the students be who they are. We as 

educators have to let the students develop into who 

God wants them to be. And I think that is the most 

important thing. To let God take control because 

we as our finite self cannot control what God can. 

We have to surrender to God's control. And with 

these children, I feel that it is the same way. I can 

prepare them as much as I can so that when I let 

them go, I feel good knowing that I have done the 

best I can but it is also very scary to see how they 

will turn out.  

 But I am optimistic that if we can at least 

let the children grow in our church, it will be a lot 

easier for them to experience being their own 

person in church rather than in the real world for 

the first time. So it is exciting to see how God will 

use each and every one of their abilities, but it is 

also nerve-racking because I no longer have 

control.  

 From teaching, I have learned a valuable 

lesson to let go and let God. This valuable lesson 

has helped me tackle life on more confidently and 

experience life more through what God has in plan 

for me. I don't think I would have understood the 

depth of this nugget of wisdom so well if I didn't 

teach Sunday school and understand it myself as 

an educator to know that you are not in control.   

 As an educator, you get to observe how 

faith works in the lives of all the students. You will 

become gardeners in God's garden of baby 

vegetation. It is fun to teach and experience the joy 

of teaching and learning about God. Your faith 

will become so much stronger because of it, and 

especially if you have a curious child who wants to 

know how to explain the Holy Trinity, or why we 

call Mary our mother. The children will really 

challenge you. But in a garden filled with so many 

vegetation, we need gardeners to help nurture the 

baby plants. We need more hands to assist in the 

work. We need more gardeners to tend to each 

plant to ensure its development, and the more 

gardeners we have to help each plant individually, 

the stronger and sturdier our plants will be. Please 

consider becoming a gardener. 

 TÂN LÊ 
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Kính lạy Máu, Nước Trường Sinh sự sống 

Chảy chan hoà từ nguồn mạch yêu thương 

Từ Trái Tim lân ái Chúa thiên đường 

Để cứu chuộc, để chữa lành nhân thế 

Là cát bụi, là nhân sinh tội lệ 

Con van nài tình Chúa từ nhân 

Trong kính yêu, trong tín thác vô ngần 

Và trông cậy Ngài ban ơn cứu rỗi 

Xin cho con được nguồn ơn cải hối 

Những tội tình, những vướng phạm ngày xưa 

Xin cho con tình ái để tôn thờ 

Và trở lại làm thiên thần thánh đức! 

Ôi, lạy Chúa ngàn hồng ân cứu chuộc 

Xin cho con biết ăn năn, tín thác 

Được đắm chìm trong bể ái, xót thương 

Được thứ tha và được hưởng thiên đường 

Với miêu duệ của ngàn ngàn chư thánh 

Kính lạy Cha, kính lạy Cha chí aí 

Xin dâng Cha Mình Máu Chúa hôm nay 

Cả Linh Hồn, cả Thần Tính Ngôi Hai. 

Để đền tạ tội con và thế giới. 

Xin thờ phượng tình Cha cao vời vợi 

Hơn ngân hà, hơn vũ trụ, càn khôn 

Hơn thời gian vô tận cõi vô cùng 

Đã tiền định cho con và Nhân Thế. 

Lạy Chúa Trời con, lạy Ba Ngôi Nhất Thể 

Trong nhiệm màu sáng láng cõi uy linh 

Thần trí con choáng ngợp trước cửu trùng 

Cùng chín phẩm thiên thần và Thánh Mẫu; 

Con chỉ là hư không, là cát bụi 

Giữa vô cùng thánh đức nhuộm hào quang 

Xin cho con cùng với cả thiên đàng 

Được qùi lạy, được tung hô ca tụng: 

Thánh, Thánh, Thánh...Đấng Chí Tôn, Chí Thánh! 

 

 ĐỖ LƯU KHÁNH 
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Có một số người Giáo dân mình coi việc đến Nhà 

Thờ dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật chỉ như là  một 

thói quen, hoặc hơn một tí nữa vì nghĩ Chúa Nhật 

mà không đi lễ sợ có tội, bởi trong 6 điều răn Hội 

Thánh thì điều răn thứ nhất đã ghi rõ ràng:      

    : Xem lễ             ậ                 ễ 

buộc. Cũng vì quan niệm như vậy nên nhiều người 

nghĩ Chúa Nhật cứ đến Nhà Thờ là được rồi, còn 

đến mà có vào hẳn trong Nhà Thờ hay không, có dự 

Thánh Lễ một cách sốt sắng, nghiêm chỉnh hay 

không thì không thành vấn đề. Cũng chính vì quan 

niệm một cách thiếu đúng đắn và hời hợt như vậy, 

nên chúng tôi thấy có nhiều Chúa Nhật, Cha dâng 

Thánh Lễ trong Nhà Thờ, và tuy trong Nhà Thờ vẫn 

còn nhiều chỗ ngồi mà có người vẫn đứng phất phơ 

ở cuối Nhà Thờ. Thậm chí có người còn đứng lơ mơ 

trong hành lang, lối đi nối liền giữa Nhà Thờ với 

trường học, với hội trường, không hề nhìn thấy Cha 

đang làm gì ở trong Nhà Thờ nữa. Như vậy xin hỏi 

với thái độ như vậy có thể gọi được là tham dự 

Thánh lễ hay không? Có nhiều khi chúng tôi muốn 

nói ra điều này, nhưng lại sợ bị cự lại: "Hồn ai nấy 

giữ, ông là cái thá gì mà lên mặt dậy đời?!" Chính 

vì sợ bị quạt ngược lại như vậy, nên nhiều khi muốn 

nói lắm mà chúng tôi vẫn phải ngậm miệng, bởi 

nghĩ đến câu "một câu nhịn là chín câu lành", thôi 

thì "hồn ai nấy giữ!" 

 

Nhân mới đây chúng tôi được bạn bè Forward cho 

một câu chuyện với nhan đề  Một Thánh Lễ Đáng 

Giá Bao Nhiêu? Đọc thấy hay lắm, vậy xin copy 

nguyên văn cả bài ra đây để nhiều người cùng đọc. 

Sau đó chúng tôi sẽ lại xin góp thêm một chút ý kiến 

nữa. 

    
Mộ        Lễ Đ    Gi  B o   iêu? 
 

Xin hãy cùng đọc một chứng từ có thật, hết sức giản 

dị đơn sơ, nhưng lại quá độc đáo bất ngờ, để rồi 

cùng có được diệu cảm về Thánh Lễ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh 

Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục 

Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại 

Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ 

của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và 

rước Lễ hàng ngày. 

Khi nói chuyện với cha Stanislaus về thời thơ ấu của 

ngài, tôi nói: “Cha thật có phúc được nuôi dưỡng 

trong một gia đình Công Giáo đạo đức, đã có công 

cống hiến cho đời hai vị Linh Mục.” 

Ngài đáp: “Vâng, đúng thế, nhưng không phải mọi 

sự đều trôi chảy như vậy từ đầu cả đâu! Khi chúng 

tôi còn bé, cha tôi đã bỏ đạo, và mặc dù mẹ tôi còn 

đọc kinh cầu nguyện nhưng trong gia đình không 

một ai đi Lễ, kể cả Chúa Nhật, thể theo ý muốn của 

cha tôi. 

Tôi nói: “Trời đất ơi! Cha làm tôi ngỡ ngàng quá 

chừng. Chuyện hiếm có như vậy mà có thể xảy ra 

thật ư? Vậy chứ ơn gọi làm Linh Mục từ đâu mà 

ra?” 

Ngài nói: “Một hôm, sau khi cha tôi đến thăm một 

tiệm bán thịt gần nhà thì ông đã đột nhiên thay đổi ý 

kiến. Câu chuyện xảy ra chiều hôm đó tại nhà hàng 

bán thịt này là nguyên nhân hoán cải của cha tôi.” 

Tôi đáp: “Một tiệm bán thịt! Một ơn hoán cải trong 

một tiệm bán thịt! Chuyện gì đã xảy ra vậy?” 

Cha Stanislaus nói: “Ồ, đầu đuôi câu chuyện xảy ra 

như thế này. Cha tôi và ông chủ tiệm là một đôi bạn 

thân từ hồi còn bé. Khi hai người đang say sưa 

chuyện vãn như mọi lần thì một bà già lọm khọm 

bước vào. 

Ông chủ tiệm ngưng nói chuyện và bước tới hỏi xem 

bà cụ cần gì. Bà nói bà đến xin ông một chút thịt 

nhưng bà không có tiền. Cha tôi chú ý lắng nghe 

câu chuyện bi hài giữa bà cụ và ông chủ tiệm. Ông 

chủ tiệm nói: “Bà cần một chút thịt ư? Nhưng tôi 

cần biết bà có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền cái đã." 

Bà cụ đáp: “Rất tiếc là tôi không có đồng xu nào 

cả… nhưng tôi sắp đi Lễ đây, và nếu ông muốn thì 

tôi sẽ dâng Thánh Lễ theo ý chỉ của ông.” 

Ông chủ tiệm và cha tôi đều là người tốt bụng 

(nhưng cả hai đều coi thường tôn giáo, nhất là 

Thánh Lễ Misa và Giáo Hội Công Giáo ) cho nên cả 
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hai đều muốn đùa giỡn chút chơi với câu trả lời của 

bà già lẩm cẩm. 

Ông chủ tiệm bèn nói: “Được rồi! Đây là một miếng 

giấy nhá” và ông viết mấy chữ ‘Tôi đi xem lễ và 

dâng lễ theo ý chỉ của ông…’ rồi đưa cho bà cụ ông 

nói: “Cụ đi xem lễ đi và cầu nguyện theo ý chỉ của 

tôi nhá. Khi về, bà sẽ đưa cho tôi miếng giấy này và 

chúng ta sẽ xem một Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu 

ký thịt.” 

Bà cụ tươi cười ra đi cầm theo tờ giấy. Bà biết Chúa 

nhân lành sẽ giúp đỡ bà. Khoảng một giờ sau, bà 

trở lại tiệm bán thịt. Khi nhìn thấy bà ông chủ tiệm 

liền nói: “Đâu, tờ giấy đâu, bà đưa cho tôi đi và 

chúng ta sẽ xem Thánh Lễ của bà dâng cho tôi đáng 

giá bao nhiêu tiền nhá!” 

Bà đưa tờ giấy cho ông, ông đặt tờ giấy lên bàn cân 

phía tay mặt. Trên bàn cân phía trái ông để một 

khúc xương nhỏ, nhưng mảnh giấy có vẻ nặng hơn 

miếng xương của ông. Vậy là ông lấy miếng xương 

ra và đặt vào bàn cân bên trái một miếng thịt nhỏ. 

Nhưng bàn cân bên mặt vẫn nặng hơn. Ông bèn lấy 

một miếng thịt lớn hơn đặt trên bàn cân trái, tuy 

nhiên bàn cân mặt vẫn không nhúc nhích. 

Đến lúc này thì cả hai ông đều cảm thấy xấu hổ vì 

sự nhạo báng của mình, nhưng ông chủ tiệm vẫn 

còn muốn tiếp tục trò chơi của ông. Ông bèn đặt 

một tảng thịt thật nặng lên bàn cân trái, nhưng bàn 

cân mặt vẫn đứng yên bất động. Ông nghĩ chắc cái 

cân bị trục trặc kỹ thuật thế nào đó chứ không lẽ… 

Ông lấy miếng giấy ra khỏi bàn cân bên mặt xem 

sao, tức thì bàn cân bên trái xẹp ngay xuống dưới 

sức nặng của tảng thịt lớn. 

Ông chủ liền lấy cả hai thứ ra khỏi bàn cân, để kiểm 

soát kỹ lại xem cân có bị trục trặc gì không… rồi 

ông cân một vài thứ khác như ông vẫn làm từ trước 

tới nay, thì thấy cái cân hoàn hảo và rất chính 

xác. Sau cùng ông chủ đảo ngược hai thứ trên bàn 

cân: ông đặt tờ giấy lên phía bên trái và tảng thịt 

lên phía bên mặt. Tuy nhiên tờ giấy vẫn nặng ký hơn 

tảng thịt rất nhiều. 

Bực mình, ông nhẹ nhàng nói với bà cụ: “Bà cụ ơi, 

bây giờ bà muốn gì nào… tôi có phải đưa cho cụ cả 

một cái đùi cừu chăng?” 

Bỗng chốc, cả ông hàng thịt lẫn viên đại úy đều 

nhận ra rằng Thánh Lễ Misa thật là vô giá. Ngay 

lúc đó, cả hai đều được ơn soi sáng để hiểu biết 

rằng không thể tính được một Thánh Lễ đáng giá 

bao nhiêu tiền. 

Ông hàng thịt đã hoàn toàn hoán cải vì chuyện vừa 

xảy ra, và ông hứa sẽ cung cấp thịt hàng ngày miễn 

phí cho bà cụ. Ông giữ lời hứa. Tiếng đồn lan ra 

các vùng lân cận, dân nghèo khác cũng đến lãnh 

phần thịt hàng ngày của họ. Rồi lòng quảng đại của 

ông được các vùng khác biết đến. Thiên hạ cũng nói 

rằng phẩm chất thịt của tiệm ông rất ngon nên số 

doanh thu của ông tăng nhanh hơn bao giờ hết. 

Cha tôi, tức ông đại úy, ngay hôm sau đã đi Nhà 

Thờ xem Lễ, và ông được ban cho một thánh sủng 

khác. Ông được ơn nhận biết Chúa Giêsu đích 

thực hiện diện trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, và 

ngày hôm sau nữa, cả nhà chúng tôi kéo nhau đi 

xem Lễ hàng ngày. Trong nhà chúng tôi không khí 

đã đổi khác không như trước nữa. 

Hạnh phúc chúng tôi được ban cho thật là vĩ đại, 

khôn tả xiết, và chúng tôi bắt đầu kính mến Chúa và 

thương yêu nhau hơn bao giờ hết. Gia đình chúng 

tôi bỗng trở nên một Tiểu Thiên Đàng, và tôi tin 

chắc rằng cha mẹ tôi đang chờ chúng tôi đến gặp 

các ngài trên đó! 

 

Trích bài viết của Sr. MARY VERONICA MURPHY 

Bản dịch của Louis LÊ XUÂN MAI 

 

Qua câu chuyện kể trên cho chúng ta thấy được: 

Thánh Lễ Misa thực sự chẳng những là vô giá, mà 

ngay khi vị Linh Mục chủ tế đọc lời truyền phép thi 

lập tức bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh 

Chúa Kitô, hay nói một cách khác là chính Chúa 

Kitô đã hiện diện trong mầu nhiệm Thánh Thể. 

Ngòai ra chúng ta cũng biết trong Nhà Thờ của 

chúng ta - nơi nhà tạm - luôn luôn có Mình Thánh 

Chúa. Như vậy tức là  Nhà thờ của chúng ta luôn 

luôn có sự hiện diện của Chúa Kitô. Vậy mà khi 

chúng ta đến để thờ lậy Người, để cầu xin Người ơn  

này ơn kia mà thái độ của chúng ta lại thờ ơ, lạnh 

nhạt, thiếu tôn kính thì liệu có chấp nhận được 

không?  

 

Đã thế có nhiều vị lại ăn mặc cẩu thả, hở hang quá 

mức. Đồng ý ăn mặc vừa đẹp vừa thoải mái thì ai lại 

chẳng thích, nhưng là đi chợ, hội chợ, xem hát, họp 

bạn vui chơi... thì quý vị ăn mặc thế nào tùy thích! 

Tuy vậy, ngay bên Mỹ này chúng tôi cũng đã từng 

thấy có nhiều cơ quan khi tổ chức lễ này lễ khác, 

trong thiệp mời hoặc thông báo cho nhân viên đến 

tham dự, người ta còn thêm 2 chữ "No Jeans"! Như 
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vậy phải chăng măc Jeans không được coi là lịch 

sự? Mới chỉ là một cơ quan trần thế thôi mà đã thế, 

huống chi Nhà Thờ là nơi luôn luôn có sự hiện diện 

của Thiên Chúa Đấng mà ta tôn thờ. Nếu chỉ mặc 

một chiếc quần Jeans không thôi thì cũng tạm được 

đi, đằng này lại chơi luôn dưới quần Jeans, trên T 

shirts, còn thêm một xâu chìa khóa tổ bố lủng lẳng 

bên thắt lưng nữa... Vâng, nếu chỉ vì sau Thánh Lễ 

quý vị còn phải đến sở làm việc ngay thì chúng tôi 

cũng chẳng dám có ý kiến gì đâu. Còn nếu chỉ vì 

thói quen ăn mặc thôi thì xin quý vị nên coi lại. 

 

Quý bà, quý cô là phái đẹp. Phái đẹp nên phải ăn 

mặc đẹp là đúng rồi, nhưng đẹp không có nghĩa là 

cẩu thả, hở hang. Theo thiển ý của chúng tôi, ăn mặc 

cẩu thả, hở hang nơi tôn nghiêm chẳng những là 

không tôn trọng người khác, mà còn là không tôn 

trọng cả chính mình nữa. Đọc Kinh Thánh Tân Ước 

-Tin Mừng Theo Thánh Mác Cô - Nơi đoạn Đừng 

làm cớ   o   ười khác và cho mình sa ngã 

(Mt18,6-9;Le 17,1-2) thấy viết: 

 

 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đáng tin 

đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá vào  cổ nó mà 

ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho 

anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được 

vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa 

hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh 

làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một 

chân mà vào cõi sống còn hơn là đủ hai chân mà bị 

ném vào hỏa ngục..." 

   

Đọc đoạn Kinh Thánh trên chúng ta nghĩ gì, ăn mặc 

hở hang có là làm cớ cho người khác vấp phạm hay 

không? Có làm cho người ta chia trí hay không? Có 

làm cho người ta bị tình trạng "lòng động lòng lo" 

hay không? Những câu hỏi này chúng tôi xin để quý 

vị tự trả lời cho. Riêng chúng tôi nhận thấy ăn mặc 

cẩu thả, hở hang nơi Thánh Đường thì ngoài là sự 

mạo phạm đến Đấng Thiêng Liêng còn là cớ cho 

người khác sa ngã nữa. 
 

 HƯNG YÊN 

 

 

 

 

 

 

   N H    
Mạch Hạo Nhiên 

Xuân miên bất giác hiểu 

Xứ xứ văn đê điểu, 

 ạ lai phong vũ thanh 

Hoa lạc tri đa thiểu? 
 

 

 

G  C    N 

 Dịch giả   Lưu Hoán Đường 
Đêm xuân ngủ, không hay trời sáng, 

Tiếng chim ca lai láng gần xa 

Nhớ cơn mưa gió đêm qua 

Ngổn ngang hoa rụng biết là bao nhiêu? 
 

 

 
D  TƯ 

     L   ạch 

Sàng tiền minh nguyệt quang 

Nghi thị địa thượng sương 

Cử đầu vọng minh nguyệt 

Đê đầu tư cố hương. 
 

 

 

C M NGH  Đ M T  NG   NG 
Dịch giả  Lưu Hoán Đường 

Đầu giường có ánh trăng soi 

Thấy mầu óng ánh tưởng trời rơi sương 

Ngẩng nhìn trăng sáng như gương 

Cúi đầu lại nhớ quê hương xa vời! 
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“Ánh sáng chập chờn soi lệ nến 

Trầm hương ngào ngạt dưới thiên nhan 

Mắt Mẹ sáng ngời ngai Từ Mẫu 

Dịu hiền thay, nhan sắc thiên đàng !” 

- ĐLK 

 

Ôi, lạy Chúa ! Tôi chắp tay khấn nguyện 

Cho thơ tôi thành muôn vạn lời kinh 

Cho hồn tôi thanh khiết đến vẹn tuyền 

Và nồng cháy như tình yêu Thánh Thể. 

 

Trong sáng láng lung linh ngàn châu lệ 

Trong hương hoa ngát tỏa đến trời cao 

Trong nhạc ca ngây ngất đến nhiệm mầu 

Quyện theo khói hương trầm lên thánh điện! 

 

Xin hãy dạy cho tim tôi cầu nguyện 

Trước tôn nhan Từ Mẫu Maria 

Linh hồn tôi hòa ý nhạc, tứ thơ 

Thành của Lễ dâng lên ngai chí Thánh! 

 

Vạn vạn tuế đấng khiết trinh, đạo hạnh 

Giữa muôn trùng thánh đức nhuộm hào quang 

Cho tôi xin mượn bút các thiên thần 

Để tôi vẽ đúng dung nhan Thánh Mẫu... 

 

Và thơ tôi là cung đàn hòa tấu 

Luôn rung lên muôn điệu nhạc u huyền 

Và miệng tôi là lời lời châu ngọc 

Mãi ngợi ca Mẹ nhân ái vẹn tuyền!  

 

Xin cho tôi mượn hào quang thất bảo 

Giữa vô cùng lấp lánh vạn vì sao 

Sáng lung linh muôn muôn triệu tinh cầu 

Làm vương miện dâng Nữ Vương Chí Thánh. 

 

Maria Nữ  Đồng Trinh toàn vẹn 

Maria Mẹ từ ái yêu thương 

Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền 

Đầy ơn phúc và đầy ơn cứu độ. 

 

Hosana, hosana, vạn tuế ! 

 ĐỖ LƯU KHÁNH 
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Chạy hơn trăm cây số vào thành phố, đến trạm 

kiểm tra của cảnh sát, Hà Tam hết sờ túi này 

lại nắn túi nọ, tìm mãi không thấy giấy phép 

lái xe đâu. Hà Tam thừ người ra: Giấy phép 

lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào 

cũng mang trong người, vậy sao lại tìm không 

thấy? Cẩn thận nhớ lại, Hà Tam mới chắc là 

chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe 

sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, 

Hà Tam vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe. 

Hà Tam là lái xe chở hàng hóa. Hôm nay, xe 

đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên 

“khực” một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi! Hà 

Tam xuống xe đến bên vệ đường vác hai hòn 

đá to chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa 

xe. Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì xong. Hà 

Tam lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp. 

Đúng lúc đó có một ông lão chăn bò bên cạnh 

đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói 

rất to: “Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa!” 

Ông lão vừa nói vừa chỉ chỉ về phía sau xe. Hà 

Tam đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn 

bánh sau xe mà mình vác ra lúc nãy. Hà Tam 

toét miệng cười, nói do vội đi nên quên mất. 

Nói vậy, song anh ta vẫn cố ý nhấn ga cho xe 

chạy. 

Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: “Anh làm 

người như thế à? Làm người phải có lương 

tâm chứ? Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường 

để cho người ta…” 

 

 

 

 

Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị bỏ 

lại cùng đám bụi phía sau xe. Hà Tam cười 

thầm trong bụng: Lương tâm giá bao nhiêu 

tiền một cân? 

Chạy hơn trăm cây số vào thành phố, đến trạm 

kiểm tra của cảnh sát, Hà Tam hết sờ túi này 

lại nắn túi nọ, tìm mãi không thấy giấy phép 

lái xe đâu. Hà Tam thừ người ra: Giấy phép 

lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào 

cũng mang trong người, vậy sao lại tìm không 

thấy? Cẩn thận nhớ lại, Hà Tam mới chắc là 

chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe 

sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, 

Hà Tam vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe. 

Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, Hà Tam tìm 

khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy 

ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe 

đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. 

Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ 

xiêu xiêu vẹo vẹo: “Muốn lấy lại giấy tờ thì 

phải vác hòn đá này lên trên đồi.” 

Ôi mẹ ơi! Hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi 

trước mặt lại vừa cao vừa dốc, vác hòn đá này 

liệu có bò lên được trên đó không? Hà Tam 

kêu to lên: “Đừng bắt ép người ta như thế! 

Cần bao nhiêu tiền cứ ra giá đi!” 

Khi Hà Tam vác hòn đá đến chân đồi thì thấy 

một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: 

“Đừng nói đến tiền, xin mời lên đồi.” Hà Tam 

tiếp tục đi, được một đoạn lại thấy cái mũ lá 
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cũng có tờ giấy yêu cầu Hà Tam cứ vác đá lên 

đồi, các chuyện khác miễn bàn. Không còn 

cách nào khác, Hà Tam đành phải bê hòn đá 

vất vả từng bước bò lên. 

Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì. Vậy mà 

trên đó không thấy có người cũng không thấy 

giấy tờ lái xe, chỉ thấy có tờ giấy dán trên một 

thân cây yêu cầu Hà Tam vác hòn đá theo 

hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới. 

Xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy 

giấy tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu Hà Tam vác 

hòn đá đi ngược trở lên. Cứ như thế theo 

hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, Hà Tam vác 

hòn đá đi qua mấy quả đồi nhỏ, mệt tưởng 

chết, cuối cùng mới thấy cái ví da của mình 

đặt trên một nấm mồ đất trơ trọi. Giấy tờ đủ 

cả, tiền bạc không thiếu một xu. Dưới cái ví 

tiền còn có một tờ giấy viết: “Cái ví này là do 

tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của 

nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn 

đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ 

này không? Đây là mộ của con trai tôi. Một 

đêm hai năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp 

phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương 

tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa 

anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh 

hiểu rõ một đạo lý: Lương tâm là vô giá, làm 

người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất 

định không được để mất lương tâm.” 

 TẠ KHÁNH KHIẾT 

 NGUYỄN THIÊM(chuyển ngữ) 
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Nguyên tác: “Three Letters from Teddy” 

(Elizabeth Silance Ballard, Home Life 

magazine 1976). Đây là câu chuyện về một cô 

giáo tên Jean Thompson. Chuyện đã xảy ra từ 

nhiều năm trước, lúc cô đang dạy ở trường 

tiểu học trong một thị trấn nhỏ của Hoa Kỳ. 

Đầu mùa Thu, ngày khai giảng niên học mới, 

cô Thompson đứng trước các em học sinh lớp 

Năm. Cô nhìn cả lớp và nói một câu mà các 

giáo viên vẫn thường nói, là “cô sẽ yêu thương 

tất cả các em như nhau.” Nhưng tự thâm tâm 

cô biết mình sẽ không làm được điều đó, bởi vì 

cô vừa trông thấy chú bé Teddy Stallard ngồi 

lù lù ngay ở hàng ghế thứ ba. Hồi năm ngoái, 

cô đã từng gặp Teddy trong trường và nhận 

thấy chú bé này không chơi đùa vui vẻ với các 

bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, người 

ngợm thì hôi hám bẩn thỉu. 

“Chú bé này thật là khó ưa,” cô Thompson 

nghĩ thầm. Có lẽ vì thế mà mấy tháng sau đó, 

khi chấm bài tập của các học sinh, đã mấy lần 

cô không ngần ngại dùng bút đỏ gạch những 

nét đậm vào bài tập của Teddy và ghi chữ “F” 

đỏ chói ngay trên đầu, nghĩa là Teddy bị cô 

xếp hạng kém nhất. Vì bạn bè cùng lớp chẳng 

mấy ai ưa Teddy nên cũng chẳng có ai tỏ vẻ ái 

ngại cho chú bé. 

Theo quy lệ ở trường này, cứ vào đầu niên học 

mỗi thầy giáo cô giáo đều phải coi lại học bạ 

của từng học sinh trong lớp mình. Cô 

Thompson nhét học bạ của Teddy xuống dưới  

 

 

 

 

chót, và đến khi cô mở ra coi, những lời ghi 

trong đó đã khiến cô sửng sốt. 

Cô giáo lớp Một nhận xét như sau: “Teddy là 

một đứa trẻ thông minh, dễ mến, hay cười đùa. 

Học giỏi, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Em là 

nguồn vui cho mọi người chung quanh.” 

Cô giáo lớp Hai ghi: “Teddy là một học sinh 

xuất sắc, được bạn bè yêu mến, nhưng có chút 

khó khăn vì mẹ em bệnh nặng và cuộc sống 

của gia đình em chắc là rất vất vả.” 

Đến lượt cô giáo lớp Ba ghi: “Cái chết của 

người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em có 

cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan 

tâm lo cho con cái, và cuộc sống gia đình chắc 

chắn sẽ ảnh hưởng đến em nếu không ai giúp 

đỡ em.” 

Và thầy giáo lớp Bốn nhận xét: “Teddy tỏ ra 

lãnh đạm và không thích thú trong việc học. 

Em không có nhiều bạn, em hay đi học trễ và 

lâu lâu ngủ gật trong lớp.” 

Đọc tới đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề 

và cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng mùa Lễ 

Giáng Sinh đã tới và cô lu bu bận rộn với các 

sinh hoạt trong trường. 

Một ngày trước khi nghỉ Lễ Giáng Sinh, tất cả 

học sinh lớp Năm đều đem tặng cô những món 

quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ 

món quà của Teddy. Em mang tặng cô một 

món quà gói vụng về bằng loại giấy dày màu 
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nâu xỉn, loại túi giấy gói hàng của chợ thực 

phẩm. Cô Thompson cảm thấy ái ngại khi phải 

mở gói quà của Teddy trước mặt cả lớp. Một 

vài em học sinh cười khúc khích khi thấy cô lấy 

ra một chiếc vòng đeo tay bằng hột xoàn giả, 

đã sút mất vài hột, và một chai nước hoa chỉ 

còn lại chút ít. Nhưng cô lập tức dập tắt những 

tiếng cười chế nhạo khi cô khen chiếc vòng 

đẹp, đeo nó vào tay mình và xịt ít nước hoa 

trong chai lên cổ tay. 

Hôm đó Teddy đã nán lại đến cuối giờ để nói 

với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em 

ngày xưa.” Sau khi các học sinh ra về, cô 

Thompson ngồi khóc cả giờ đồng hồ. 

Và kể từ hôm đó, cô đã thay đổi hẳn cách dạy 

học. Không phải cô chỉ chú trọng đến việc dạy 

các em tập đọc, tập viết và làm toán, mà cô lưu 

ý chăm sóc cho các em nhiều hơn trước và đặc 

biệt quan tâm đến việc học hành của Teddy. 

Mỗi khi cô tới bàn em để chỉ dẫn thêm, tinh 

thần Teddy có vẻ phấn chấn hẳn lên. Cô càng 

khuyến khích thì em càng tiến bộ nhanh hơn. 

Đến cuối năm học thì Teddy đã trở thành một 

trong vài học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với 

câu nói của mình hồi đầu năm, cô đã không 

yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là 

học trò cưng nhất của cô. 

Một năm sau, cô Jean Thompson thấy có một 

mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là 

cô giáo tuyệt vời nhất của em.” Sáu năm sau, 

cô lại nhận được một lá thư ngắn từ Teddy. 

Cậu cho biết đã tốt nghiệp Trung học, đứng 

hạng 3, và “Cô vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất 

trong đời em.” 

Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. 

Teddy cho biết dù hoàn cảnh có lúc rất khó 

khăn đến độ gần như bế tắc, cậu vẫn quyết tâm 

học và tốt nghiệp Đại học với hạng xuất sắc, 

nhưng “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất 

trong đời em.” Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận 

được lá thư trong đó Teddy báo tin cậu đã tốt 

nghiệp Tiến sĩ và quyết định học thêm lên nữa. 

“Cô vẫn luôn luôn là người thầy tuyệt vời nhất 

trong đời em,” nhưng bây giờ tên cậu đã dài 

hơn. Bức thư ký tên: Tiến sĩ Y khoa Theodore 

F. Stallard. 

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Mùa 

Xuân năm ấy, một lá thư nữa được gửi đến nhà 

cô Thompson. Teddy cho biết đã quen một cô 

gái và sẽ làm đám cưới với cô ta. Teddy giải 

thích, vì cha của Teddy đã mất cách đây vài 

năm nên Teddy mời cô giáo Thompson dự lễ 

cưới và mong cô sẽ ngồi ở vị trí vốn thường 

dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán coi 

chuyện gì xảy ra? 

Ngày hôm đó, khi tới dự lễ cưới, cô Thompson 

đeo chiếc vòng hột xoàn giả bị rớt hột mà 

Teddy đã tặng cô năm xưa, xức loại nước hoa 

mà Teddy nói là mẹ của Teddy đã dùng vào 

dịp Lễ Giáng Sinh cuối cùng trước khi bà qua 

đời. Họ ôm nhau mừng rỡ và Tiến sĩ Theodore 

Stallard thì thầm vào tai cô giáo Jean 

Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám 

ơn cô rất nhiều vì cô đã làm em cảm thấy mình 

quan trọng và cho em niềm tin là em có thể tạo 

ra những thay đổi.” Cô Thompson vừa khóc 

vừa nói nhỏ: “Teddy ơi, em nói sai rồi. Chính 

em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể tạo 

ra những thay đổi. Cô chưa từng biết dạy học 

cho tới khi cô gặp được em.” 

 ĐÀO TRƯỜNG PHÚC(chuyển ngữ) 
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Có một câu chuyện ngụ ngôn về dòng họ nhà Rùa 

như thế này : Một gia đình rùa nọ quyết định tổ 

chức một cuộc cắm trại. Loài rùa vốn dĩ làm cái gì 

cũng chậm chạp, phải mất đến bảy năm để chuẩn 

bị cho chuyến đi. Cuối cùng, gia đình nhà rùa 

cũng khởi hành, đi tìm một nơi cắm trại thích hợp. 

Rốt cuộc, khi chuyến đi kéo dài được hai năm thì 

chúng tìm được một nơi khá lý tưởng! Thêm 6 

tháng nữa cho việc dọn dẹp, bày biện đồ ăn thức 

uống và hoàn tất mọi thứ. Chúng đột nhiên phát 

hiện ra đã để quên muối ở nhà. Tất cả đều đồng 

tình rằng một chuyến đi cắm trại mà không có 

muối quả là một thảm cảnh. 

Sau một cuộc bàn bạc kỹ lưỡng, chú rùa bé nhất 

được chọn quay về nhà lấy muối. Mặc dù nhanh 

nhẹn nhất, chú bé rùa này vẫn kêu ca, khóc lóc, 

thụt vào vỏ lưỡng lự không muốn cất bước. Nó chỉ 

đồng ý với một điều kiện : không ai được ăn thứ gì 

cho đến khi nó quay lại. Tất cả đều đồng ý và chú 

rùa nhỏ chịu ra đi. 

Đã ba năm trôi qua, chú bé rùa vẫn chưa trở lại. 

Năm năm, rồi sáu năm… Đến năm thứ bảy, cụ rùa 

cao tuổi nhất không chịu nổi cái đói. Cụ muốn 

được ăn và “khai trương” cái bánh xang-đuých 

đầu tiên. Ngay vào giây phút đó, chú rùa bé đột 

nhiên ló đầu ra khỏi bụi cây, la lớn lên: 

“Thấy chưa! Con biết là mọi người không thể chờ 

được mà. Bây giờ thì con không đi lấy muối nữa.” 

Giống như chú rùa bé kia, một số người trong 

chúng ta cũng đang lãng phí thời gian đợi chờ 

người khác làm những gì mà mình nghĩ là có lỗi. 

Chúng ta quá hóng chuyện người khác đến nỗi 

quên rằng mình chưa làm bổn phận của mình, và 

mình cũng chưa làm được gì cho bản thân mình. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái 

Ðất. Mặt Trời nói: “Lá và cây cối, tất cả đều màu 

xanh.” Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả 

chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói 

rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn 

Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy 

chứ. 

- Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất 

lại yên ắng đến vậy? Mặt Trăng cãi. 

- Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng?  Mặt Trời ngạc 

nhiên.  Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và 

còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa. 

Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang 

qua. 

- Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? 

Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn 

xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi 

Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi 

thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt 

đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm 

vào giấc ngủ. 

Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì 

mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. 

Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của 

Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. 

Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc 

nào đó, không thể nhìn từ một phía được. 
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Kính thưa toàn thể quý vị, 

Thật là một niềm vui khi nhìn thấy các em thiếu nhi cùng với quý phụ huynh và ông bà đến mừng Tết Giáp 

Ngọ theo truyền thống dân tộc. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho giáo xứ của 

chúng ta có được cở sở để tổ chức một chương trình Hội Chợ Tết thành công và tốt đẹp như vậy. Và chúng ta 

cũng hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ một đội ngũ thiện nguyện viên luôn hết lòng và hết sức hy 

sinh phục vụ. Mọi người đã vượt qua biết bao những khó khăn, vất vả, và hy sinh để cho chúng ta có được 

những giây phút giải trí vui tươi và gìn giữ những nét đáng quý của truyền thống dân tộc. 

Thay mặt cho giáo xứ Thánh Giuse, chúng tôi xin được bày tỏ lòng tri ân một cách sâu xa đến các anh chị 

thiện nguyện viên trong các ban ngành đoàn thể của giáo xứ và ngoài giáo xứ. Với muôn vàn công việc từ 

khâu chuẩn bị cho tới thi hành. Các anh chị đã không ngại vất vả để chu toàn một cách vui vẻ và tốt đẹp. Đặc 

biệt vào dịp Tết Nguyên Đán, các anh chị đã gói bánh chưng, bánh tét, giò thủ, dưa hành, dưa món rất vui và 

nhộn nhịp. 

Tổ Ẩm Thực đã chuẩn bị thức ăn rất phong phú và hấp dẫn với nhiều món ăn rất ngon. Tổ Văn Nghệ đã chuẩn 

bị một chương trình văn nghệ thật phong phú và ý nghĩa. Về phần trò chơi, các huynh trưởng đã tạo ra các trò 

chơi hấp dẫn và thu hút cho các em. Tổ kỷ thuật đã làm việc rất chu đáo để chuẩn bị như dựng lều, thiết kế 

mái che, hệ thống âm thanh và ánh sáng, thâu video trực tiếp và chiếu trên màng ảnh, chụp hình để chúng ta 

có được những hình ảnh lưu niệm, giữ an ninh trật tự, giúp điều khiển đậu xe… Dù thời tiết rất lạnh, mọi 

người đã ra sức làm việc để chương trình Hội Chợ được thành công tốt đẹp. 

Về phần tài chánh, Ban Tài Chánh, Ban Nhận Bảo Trợ, Ban Nhận Quảng Cáo đã làm việc rất hăng say, người 

nào việc đó, mọi người đã làm cho Hội Chợ càng thành công hơn. Đặc biệt năm nay chúng tôi có chương 

trình xổ số may mắn với giải độc đắc là chiếc xe Toyota Camry 2014. Chúng tôi rất cám ơn sự ưu ái tài trợ 

của các cơ sở thương mại và các nhà hảo tâm. Bên cạnh việc tài trợ, chúng tôi cũng xin cám ơn các tiệm nail 

và các cơ sở thương mại đã giúp chúng tôi thông tin về chương trình Hội Chợ và giúp chúng tôi bán vé. 

Chúng tôi cũng xin cám ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã đến tham dự thật đông đủ. Chúng tôi cũng xin 

cám ơn đến Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các tổ trong Ban Bán Hàng, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, 

Ban Phụng Vụ, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Đền Tạ Thánh Thể, Hội Đạo Binh Đức Mẹ, Chương Trình 

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Đoàn Thanh Niên Lửa Thiêng, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn Kitô 

Vua, Ca Đoàn Bêlem, Ca Đoàn Mân Côi, Đội Múa Lân, Ban Giám Hiệu, Quý Thầy Cô và Ban Phụ Huynh 

Học Sinh của Trường Thiên Mẫu, Ban Cơ Sở, Ban Y Tế, Ban Trật Tự và các ban ngành đoàn thể khác đã cùng 

cộng tác tham gia với giáo xứ chúng ta.  

Chúng tôi cũng xin cám ơn Ban Biên Tập của đặc san Tin Yêu và tất cả quý vị đã đóng góp bài viết rất hay và 

ý nghĩa. Với tấm lòng và sự hy sinh của quý vị, chúng ta tiếp tục gìn giữ truyền thống tốt đẹp này. Và chúng tôi 

xin dành sự ưu ái đặc biệt cho Ban Tổ Chức Hội Chợ. Giáo xứ của chúng ta được Chúa ban cho các anh chị 

rất có khả năng và có lòng hy sinh phục vụ. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho mọi sinh hoạt của 

chúng ta, để trong những việc chúng ta làm, chúng ta làm sáng danh Chúa. 

Thành Kính Tri Ân, 

Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, Chánh Xứ. 
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Kính thưa toàn thể quý ông bà và các anh chị trong cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Thánh Giuse. 

 Kính thưa quý ông bà các anh chị, thời gian thấm thoát thoi đưa, năm mới Giáp Ngọ đã 

bắt đầu, và chúng ta lại chào tạm biệt năm cũ Quý Tỵ. Tôi xin mượn đôi hàng chữ trên đặc san 

Tin Yêu để gửi tới quý vị một vài nét sinh hoạt của giáo xứ trong năm vừa qua. 

 Tôi cảm thấy đây thật là một hồng ân của Thiên Chúa dành cho tôi, được sống trong một 

giáo xứ và được cùng với quý ông bà và các anh chị dâng lên Thiên Chúa những lời ngợi khen, 

cảm tạ, và cầu xin hàng ngày trong các Thánh Lễ Misa. Năm nay cha chánh xứ Phêrô Trương 

Vĩnh Trị chọn chủ đề Lương Tâm cho đặc san Tin Yêu. Đối với tôi, đây là một chủ đề hết sức 

quan trọng, bởi vì tiếng nói lương tâm luôn giúp chúng ta đối diện với thưc tại, để đi đúng và làm 

đúng những điều Thiên Chúa muốn con người phải làm; hơn nữa, lương tâm cũng là một cứu 

cánh qua các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ để cứu rỗi linh hồn mỗi người và xây dựng Hội Thánh 

Chúa Kitô ở trần gian. 

 Nhìn vào những sinh hoạt mục vụ của giáo xứ trong một năm qua, thật sự giáo xứ đã tiến 

triển rất nhiều về tinh thần cũng như vật chất.  Anh chị em chúng ta đang cùng nắm chặt tay đoàn 

kết để tiến lại gần Chúa Kitô hơn qua các sinh hoạt mà chúng ta đang thực hiện.  Ngoài các ban 

ngành, giáo xứ có bảy đoàn thể và năm ca đoàn đang sinh hoạt, và mỗi ngày một lớn mạnh. Mọi 

sinh hoạt từ trong thánh đường cũng như trường học và hội trường đều do các đoàn thể tham gia 

phụ trách. 

 Tại thánh đường, ban tiếp tân do các anh chị trong Ban Mục Vụ Dân Tộc và các anh chị 

trong chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình phụ trách, một hình ảnh sinh hoạt với tinh 

thần tận tụy, vui vẻ và sốt sắng.  Thừa Tác Viên Lời Chúa cũng như Thừa Tác Viên Thánh Thể 

trong các Thánh Lễ do các anh chị trong các hội đoàn Lêgiô Marie, Đền Tạ Thánh Thể, Liên 

Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, và các ca đoàn phụ trách. Gần đây cuộc cung 

nghinh xương các Thánh Tử Đạo Việt Nam do đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Dũng Lạc phụ 

trách, buổi rước được tổ chức rất trang nghiêm và sốt sắng. 

 Trường Thiên Mẫu là nơi đào tạo mầm non tương lai cho giáo xứ và xã hội. Các thầy cô 

đã đem hết khả năng, sức lực không quản ngại mệt nhọc để giáo dục con em chúng ta về đức tin 

và ngôn ngữ cũng như văn hóa Việt Nam. Ban Giám Hiệu trất ận tụy với công việc và trách 

nhiệm, hội phụ huynh học sinh đi sát với các em, và luôn sẵn sàng giúp đỡ quý thầy cô. 

 Trước mắt, chúng ta đã thấy số học sinh mỗi năm một nhiều hơn, giáo xứ cần thêm phòng 

học cho các lớp như giáo lý, Việt Ngữ, và các anh chị học Anh Ngữ, lớp giáo lý tân tòng, các 
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phòng hội họp cho các đoàn thể và ca đoàn.  Xin quý ông bà, anh chị hăng say tham gia sinh 

hoạt và gia nhập các đoàn thể, rộng tay đóng góp tài chánh để có chỗ sinh hoạt cho con em của 

chúng ta. 

 Chương trình gây quỹ tại hội trường, đây là trung tâm sinh hoạt của giáo xứ. Hằng tuần 

các anh chị thiện nguyện viên và các đoàn thể đã và đang hy sinh thời giờ đóng góp về hai mặt 

tinh thần và vật chất, thể hiện sự yêu thương, đoàn kết.  Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm 

lại nên hòn núi cao. 

 Văn phòng giáo xứ mở cửa làm việc từ thứ ba cho đến Chúa Nhật. Cha xứ, một hình ảnh 

người mục tử luôn đón chờ con chiên, đây là một ân huệ Chúa ban cho giáo xứ chúng ta cách 

riêng, dù mưa hay gió bão, ngài nhận được điện thoại có ai cần xức dầu, có người đang hấp hối 

là ngài bỏ hết mọi công việc cho dù lúc đó có những công việc rất là quan trọng.  Những bài 

giảng rất quý hóa đơn sơ, dễ hiểu, lời Chúa thấm nhập thấu suốt vào tâm hồn mỗi người thật vô 

cùng quý hóa.  Trong dịp này con cũng mượn đôi hàng chữ, đại diện cho giáo xứ Thánh Giuse, 

xin cám ơn cha, cám ơn đời Linh Mục cha dành cho chúng con. 

 Những chương trình đặc biệt như hàng năm giáo xứ chúng ta quyên góp đồ ăn khô cho 

người nghèo trong thành phố Charlotte, năm nay số lượng thực phẩm đóng góp thật là tốt đẹp và 

quý hóa, chương trình DSA, quà dâng Chúa Hài Đồng, tiền trợ giúp nạn nhân của bão lụt... các 

sinh hoạt giúp vui và cũng là để gây quỹ thêm cho giáo xứ như Hội Chợ Tết Trung Thu và Tết 

Nguyên Đán. 

 Đứng trước mùa Xuân mới, muôn cảnh vật đang vui mừng đón xuân, con kính chúc cha 

chánh xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị một năm mới đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, xin Mẹ Maria 

luôn nâng đỡ và an ủi cha. Tôi cũng xin kính chúc quý ông bà, quý anh chị em hưởng một năm 

mới vui tươi và bình an.  Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu 

cho từng mỗi người. 

Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đệ 

Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ 
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