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CN III MÙA CHAY NĂM B 
TIN MỪNG  
Ga 2, 13-25 
"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, 
nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". 
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, 
Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người 
thấy ở trong Đền thờ có những người 
bán bò, chiên, chim câu và cả những 
người ngồi đổi tiền bạc, người chắp 
dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn 
cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. 
Người hất tung tiền của những người 
đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo 
những người bán chim câu rằng: "Hãy 
đem những thứ này đi khỏi đây, và 
đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn 
bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh 
Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ 
thiêu đốt tôi". 
Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: 
"Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì 
là ông có quyền làm như vậy". Chúa 
Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền 
thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ 
dựng lại". Bấy giờ người Do-thái bảo 
Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi 
thấy dấu gì là ông có quyền làm như 
vậy".                                (tiếp theo trang 2) 
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TIN MỪNG 
Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày 
Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây 
được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng 
Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ 
cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin 
lời Người đã nói. 

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin 
danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa 
Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai 
làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.  

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Thánh Đường, điểm hẹn 

(Trích trong Niềm Vui Chia Sẻ) 

Một giáo xứ miền quê nọ đã được thành lập từ lâu, nhưng chưa có một ngôi 
nhà thờ xây cất hẳn hoi. Giáo dân lại nằm rải rác trong hai ngôi làng sát cạnh 
nhau. Khát vọng duy nhất của giáo dân là được có nơi thờ phượng đàng 
hoàng. Với sự hăng say bộc phát của những người nông dân, mọi người đã 
quảng đại đáp lại lời kêu gọi của cha chính xứ: kẻ góp công, người góp của. 
Thế nhưng vấn đề cơ bản vẫn là: đâu là địa điểm xứng hợp nhất để xây cất 
ngôi nhà thờ mới. Người ở làng bên này thì muốn ngôi nhà thờ toạ lạc trong 
làng của mình. Người ở làng bên kia thì lại muốn nhà thờ được xây cất gần 
bên chỗ mình ở. Thế là hai bên cứ tranh luận, không bên nào muốn nhường 
bên nào. Tiền của đã có sẵn, vật liệu cũng không thiếu, nhưng không biết 
phải đặt viên đá đầu tiên ở đâu. 

Giữa lúc vấn đề địa điểm xây cất chưa ngã ngũ, một nạn hạn hán trầm trọng 
đang đe doạ dân chúng trong cả hai làng. Thế là người ta chỉ còn nghĩ đến 
việc chống hạn hán hơn là xây cất nhà thờ. Năm ấy toàn dân trong hai làng 
đều phải chịu cảnh đói khát. Trong cảnh túng quẫn, lá lành đùm lá rách, dân 
làng hai bên mới nghĩ đến nhau. Một đêm kia, dân làng bên này lặng lẽ phân 
chia lúa thóc rồi mang qua cứu trợ dân làng bên kia. Trong khi đó, dân làng 
biên kia cũng có một ý nghĩ tương tự, họ cũng mang lúa thóc qua cứu trợ 
dân làng bên này. Giữa đêm tối, không hẹn mà hò, dân làng hai bên đã gặp 
nhau trong cùng một ý nghĩ và hành động. Không cần một lời giải thích, 
không cần một lời chào hỏi, họ đã hiểu nhau: Họ đặt những bao lúa xuống 
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đất và ôm chầm lấy nhau... Điểm gặp gỡ của tình tương thân tương ái, của 
tình liên đới chia sẻ ấy đã được giáo dân gọi là "đất thánh" và họ đã nhất trí 
chọn địa điểm này làm nơi đặt viên đá đầu tiên xây cất ngôi nhà thờ mới của 
giáo xứ. 

Nhà thờ đúng là nơi hẹn hò gặp gỡ: hẹn hò gặp gỡ với Thiên Chúa và với 
anh em đồng bào. Không ai đến nhà thờ mà không tìm gặp được sức mạnh 
từ chính Chúa, sự an ủi nâng đỡ từ cộng đoàn anh em. Do đó, nhà thờ phải 
là điểm hẹn của mọi nẻo đường, là nơi hội tụ của mọi xây dựng, là giải đáp 
của mọi tranh luận, là nơi gặp gỡ của tình yêu thương. 

Đền thờ Giêrusalem là nơi tập họp của dân Do Thái trên mọi khắp mọi miền 
đất nước vào dịp lễ Vượt Qua hằng năm, mừng kỷ niệm dân được Thiên 
Chúa giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập, vượt qua Biển Đỏ về miền Đất Hứa. 
Năm ấy, Chúa Giêsu cũng hoà mình vào đoàn dân tiến bước về đền thờ. Vừa 
bước vào đền thờ, Chúa Giêsu đã chứng kiến những cảnh chướng tai gai 
mắt: buôn bán chiên bò, trao đổi tiền bạc, đám đông ồn ào náo nhiệt, vô trật 
tự. Không cầm mình được trước cảnh tượng đền thờ linh thiêng bị biến 
thành thị trường, sào huyệt của bọn đầu trộn đuôi cướp, Chúa Giêsu đã 
"nhào vô" thẳng tay đánh đuổi những kẻ buôn thần bán thánh, thanh tẩy đền 
thờ, trả lại sự trong sáng cho nơi cầu nguyện và gặp gỡ của Cha Ngài và của 
mọi người. 

Nhưng không phải chỉ có thế. Dưới ngòi bút của Thánh sử Gioan, hành động 
của Chúa Giêsu còn mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc hơn nhiều, khi 
Gioan nói: "Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây 
dựng lại". Sau này, dưới anh sáng Phục Sinh, các môn đệ mới hiểu đền thờ 
Chúa muốn nói ở đây chính là thân xác của Chúa Giêsu sẽ được Phục Sinh 
sau ba ngày ở trong mồ. 

Chúa Giêsu đã xua đuổi bọn con buôn, xô đổ lật nhào bàn ghế những người 
đổi tiền. Ngài phá hủy không phải chỉ để phá hủy. Phá hủy sẽ không có 
nghĩa gì cả, nếu không gắn liền với xây dựng. Ngài chỉ phá hủy những gì 
hủy hoại con người, hủy hoại mối tương giao giữa con người với Thiên 
Chúa và giữa con người với nhau. Thực ra, chính việc buôn bán đổi chác, ồn 
ào trong đền thờ mới phá hủy đền thờ, làm cho đền thờ không còn là đền 
thờ, không còn là nơi gặp gỡ Thiên Chúa và anh em đồng bào, trái lại trở 
thành sào huyệt trộm cướp, bóc lột, cắt cổ nhau. Chính vì thế, việc phá đổ, 
giết chết, đánh mất ý nghĩa là "việc của các ông": "Các ông cứ phá hủy đền 
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thờ này đi". Còn "việc của Thiên Chúa" là xây dựng lại đền thờ mới, là cứu 
sống và tái tạo tất cả trong Đức Giêsu khi Ngài Phục Sinh sau ba ngày ở 
trong mồ, và đặt Ngài làm Đức Chúa, để từ nay, Đức Giêsu Kitô trở thành 
trung tâm phụng tự duy nhất. Trong Ngài toàn thể nhân loại sẽ "thờ phượng 
Thiên Chúa trong Thánh Thần và chân lý". 

Thời Cựu Ước, dân Do Thái tôn thờ Thiên Chúa một cách vụ hình thức, bôi 
bác, máy móc. Họ nghĩ rằng, cứ dâng cúng vào đền thờ nhiều tiền của, nhiều 
lễ vật là Chúa hài lòng, Chúa sẽ xí xóa mọi tội lỗi cho họ. Họ tưởng dùng 
tiền của, lễ vật, quà cáp là mua chuộc, hối lộ được Thiên Chúa. Thành thử 
ra, dù có sống gian tà, xảo trá, độc ác, bất công, chỉ cần đợi dịp đại lễ hành 
hương lên đền thờ, dâng cúng cho nhiều, thế là vừa bình an trong lương tâm 
vừa được tiếng đạo đức. Chính ngôn sứ Giêrêmia đã thốt lên lời sấm chống 
lại đền thờ, vì ở đó không còn nền thờ phượng đích thực nữa. Dân chúng chỉ 
sống đạo bề ngoài mà không hoán cải đời sống, không tuân giữ Giao Ước 
mười điều răn của Thiên Chúa (x.Bđ.1). N 

gôn sứ nói: "Chúa phán: Sao? trộm cướp, giết người, ngoại tình, thề dối, thờ 
cúng Thần Baal, đi theo các tà thần, rồi chạy vào đến trước mặt Ta trong đền 
thờ này, các ngươi cho thế là thoát nợ, để rồi tiếp tục cái trò quái gở ấy ư? 
Các ngươi đã biến đền thờ này là nơi Danh Ta được kêu cầu thành sào huyệt 
trộm cướp" (Gr 7,9-11). Điều Thiên Chúa muốn, rõ ràng không chỉ là thái 
độ phải có trong đền thờ mà là thái độ phải có trong cả cuộc sống. 

Trong cuộc sống, chúng ta thường quan niệm bổn phận đối với Thiên Chúa 
trong các nhà thờ tách rời khỏi bổn phận đối với anh em ngoài xã hội. Thực 
ra, thờ phượng Thiên Chúa đâu chỉ là đến nhà thờ đọc kinh, dự lễ và rồi 
người anh em bên cạnh có chết đói, chết rét, có gặp tai ương hoạn nạn... 
cũng chỉ là việc riêng tư của họ, không cần biết đến. Người ta không thể xây 
dựng những ngôi nhà thờ nguy nga đồ sộ mà lại làm ngơ trước những người 
đang giẫy chết bên cạnh. Người ta không thể nhắm mắt đi đến nhà thờ trong 
khi bên lề đường có bao nhiêu người lê lết trong đói khổ. Nhà thờ phải là 
nơi hẹn hò gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh em đồng loại. Nhà thờ chỉ có 
thể xây dựng ngay chính trên "Đất Thánh" của tình yêu thương, chia sẻ, của 
tình liên đới anh em mà thôi. Và việc đi đến nhà thờ cũng chỉ có ý nghĩa khi 
nó là điểm hẹn, là biểu tượng của chính những viên đá sống động, những 
viên gạch bác ái mà người ta không ngừng xây dựng trong cuộc sống hằng 
ngày. Vì chính các Kitô hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần (x.Cv 7,49-51; 
1Cr 3,16; 2Cr 6,16). 
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Chúng ta đang tham dự Thánh Lễ là lễ tế của Chúa Giêsu trên thập giá. 
Chính Thánh Thể của Ngài giờ đây vĩnh viễn thay thế mọi lễ tế chiên bò 
trong đền thờ Giêrusalem và khánh thành một đền thờ mới với một phụng tự 
mới trong Thánh Thần và chân lý là yêu thương và phục vụ anh em cũng là 
chi thể của thân xác Chúa Giêsu Phục Sinh và là Đền thờ của Thiên Chúa Ba 
Ngôi. 

 
SỐNG ĐẠO 

Niềm tin của Thánh Găngđi nước Ấn độ 
Khi còn là một sinh viên, Găngđi (Mahatma Gandhi) được du học tại Nam 
Phi một thuộc địa của nước Anh. Tại đây nổi tiếng về tệ nạn phân biệt chủng 
tộc. Trong thời gian này, Găngđi có dịp đọc Kinh Thánh của Kitô giáo và 
lập tức ông bị giáo thuyết của Đức Giêsu cuốn hút, nhất là kinh Tám Mối 
Phúc thật trong phần Bài Giảng Trên Núi. Ông rất tâm đắc trước Lời Chúa 
dạy về một tình yêu phổ quát và bình đẳng giữa mọi người, không phân biệt 
giàu nghèo, sang hèn, địa vị cao thấp, là Do Thái hay lương dân...Găngđi 
nghĩ rằng: Có lẽ Kitô giáo chính là giải pháp tối ưu và hữu hiệu để giải 
quyết tận gốc sự phân biệt giai cấp trong xã hội Ấn Độ quê hương của ông. 
Găngđi nghĩ mình nên tìm hiểu và sớm gia nhập vào Kitô giáo. 

Ngày nọ, Găngđi có ý định đi bộ đến một nhà thờ để mong được chứng kiến 
lễ nghi trong đạo và cũng để tìm hiểu thêm về giáo lý Công Giáo. Tuy 
nhiên, khi ông bước đến cửa nhà thờ thì bị người giữ cửa chặn lại và không 
cho ông bước vào nhà thờ. Bấy giờ ông cho biết ý định tìm hiểu đạo của 
mình. Nhưng thật là bất ngờ khi người giữ cửa lại nói như sau: "Đây là Nhà 
thờ dành riêng cho người da trắng. Nếu mi muốn tìm hiểu đạo, thì hãy tìm 
đến Nhà thờ khác dành riêng cho dân da màu mà xin!". Găngđi rất tức giận 
và bỏ về nhà, ông ghi lại cảm tưởng trong nhật ký của ông như sau: "Tôi rất 
thán phục Đức Giêsu và giáo thuyết đầy tình nhân ái khoan dung của Người. 
Thế nhưng tôi rất bất mãn mỗi khi tiếp xúc với các tín hữu là môn đệ của 
Người! Nếu trong đạo Kitô mà cũng còn phân biệt chủng tộc như vậy, thì 
Kitô giáo đâu có hơn gì Ấn Giáo có phân biệt giai cấp của tôi? Thôi, tôi cần 
chi phải gia nhập đạo này. Tốt nhất là tôi cứ chấp nhận có bất toàn trong Ấn 
Giáo và cố gắng sống theo giáo lý truyền thống của cha ông là đủ!". 

Vô tình hay hữu ý, ai trong chúng ta chắc cũng có lần trở thành một chướng 
ngại vật, ngăn cản anh chị em lương dân tìm đến gặp Chúa. Chỉ cần một lời 
nói sẵng giọng và thiếu tế nhị, một thái độ lạnh nhạt thiếu nhã nhặn hay 



 6

một cử chỉ khinh dễ coi thường tha nhân, một hành động hẹp hòi ích kỷ trái 
với tinh thần quảng đại vị tha của Tin Mừng hoặc một gương mù gương xấu 
nơi vị chủ chăn...là có thể chúng ta đã xua đuổi anh chị em lương dân ra 
khỏi nhà thờ và sau này họ khó còn cơ hội nào khác để trở lại. 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Giáo hội phải chống lại sự giả trá và lừa dối, nơi chính mình và trong 
thế giới. 

 
Roma (WHÐ 04/03/2012) - Như đã đưa tin, Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI 
và các cộng sự của ngài đã kết thúc tuần tĩnh tâm Mùa chay. Chủ đề của 
tuần tĩnh tâm là "Người Kitô hữu hiệp thông với Thiên Chúa", do Ðức Hồng 
y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hoà Dân 
chủ Congo, hướng dẫn. 

Khởi đi từ dấu thánh giá, Ðức Hồng y suy niệm về Thiên Chúa là ánh sáng, 
sự thật, lòng thương xót và người hướng dẫn đầy yêu thương, rồi nhận định 
về tình yêu trong thế giới, việc thiếu niềm tin vào Chúa Kitô và tội lỗi của 
các linh mục. 

Hơn cả một thói quen, dấu Thánh giá là một "hành vi làm sáng lên ý thức và 
sự tự do trong mỗi việc chúng ta làm". Ðó là một dấu hiệu mang ý nghĩa "hy 
sinh cho tình yêu. Là cái chết mang lại sự sống". Vì thế, dấu Thánh giá hàm 
ý từ bỏ những phù phiếm, quyền uy, sở hữu và thống trị, đồng thời dâng 
hiến hoạt động của chúng ta cho Chúa Kitô. 

Khi hướng dẫn suy niệm về Thiên Chúa là con đường, là sự thật và là sự 
sống, Ðức Hồng y Monsengwo Pasinya đề cập đến một số sự kiện bi thảm 
nhất của thời đại chúng ta, chẳng hạn như chiến tranh, diệt chủng, bạo lực 
chính trị, phá thai và mọi hình thức thao túng con người. Ngài cũng mời mọi 
người đừng thờ ơ trước tình trạng "con người đàn áp và khai thác con 
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người", và đừng mất cảnh giác, "cả khi mầu nhiệm tội lỗi ở xa chúng ta". Vị 
giảng phòng cho Ðức Thánh cha nhấn mạnh: "Chúng ta phải bước đi trong 
ánh sáng. Nói cách khác, chúng ta phải chọn từ bỏ tội lỗi" và để cho Sự Thật 
biến đổi cuộc sống chúng ta qua hành trình hoán cải. Nhận ra Thiên Chúa 
chân lý là điều đặc biệt quan trọng đối với con người vốn "không ý thức về 
tội lỗi của mình, đối với những người đã mất cảm thức tội lỗi vì họ không 
còn đặt ra cho mình những vấn đề về Thiên Chúa nữa", và đối với những 
người chẳng còn tiêu chuẩn đạo đức và lẫn lộn giữa thiện và ác. Khuynh 
hướng này có liên quan đến "sự dửng dưng tôn giáo, vốn cho rằng mọi tôn 
giáo đều như nhau, nhưng thực ra khuynh hướng ấy chủ trương một nền 
luân lý dễ dãi". 

Ðức Hồng y Monsengwo Pasinya cảnh báo rằng các linh mục không phải là 
miễn nhiễm với các lỗi này, "vì họ cũng sẽ mắc phải chính những lỗi đó nếu 
đời sống thiêng liêng khô khan nguội lạnh". "Như thế sứ vụ linh mục chỉ 
còn là một thứ công vụ và chẳng còn thực sự ý thức về Thiên Chúa nữa". 
Ðức Hồng y Monsengwo Pasinya cũng nêu ra tấm gương của các tông đồ 
Phêrô và Giuđa. Tông đồ Phêrô "đã sa ngã vì chính lòng quảng đại của 
mình, vì gắn bó với Chúa Kitô; tuy nhiên, sa ngã đó là do sự khinh suất và 
liều mình trước nguy hiểm. Nhưng rồi ngài đã rời ngay nơi phạm tội để than 
khóc tội mình". "Ðây là một bài học cho tất cả các linh mục. "Lòng quảng 
đại không bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta phải khôn ngoan, đừng liều 
lĩnh tự đưa mình vào nơi có thể sa ngã. Trong bất kỳ tình huống nào, dù điều 
gì xảy ra, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Ðiều sỉ nhục lớn nhất mà chúng ta 
dành cho Chúa là nghi ngờ lòng thương xót của Người, như Giuđa đã làm". 

Vị Hồng y Tổng giám mục Tổng Giáo phận Kinshasa còn nói thêm rằng: 
"Sống trong sự thật là sống theo Tám Mối Phúc Thật. Ðiều đó có nghĩa là 
khước từ những dối trá trong lời nói và hành động của mình. Ðiều đó có 
nghĩa là từ chối thói đạo đức giả khiến chúng ta tỏ ra như những con người 
khác với con người thật của mình". Giáo hội cũng phải chống lại sự giả trá 
và lừa dối, cả nơi chính mình và trong thế giới, và tranh đấu "để cho chân lý 
của Tin mừng Chúa Kitô được biết đến và được sống". 

Các Giám mục Hoa Kỳ có thể đóng các cơ sở y tế thay vì cúi đầu tuân 
theo lệnh ngừa thai 

Hoa Kỳ - Trong một bức thư gởi cho các tín hữu Tổng Giáo phận Chicago, 
hồi cuối tháng 02 năm 2012, Ðức Hồng y Francis George nói rằng có lẽ 
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Tổng thống Barack Obama giả định rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo chỉ đơn 
thuần phản đối cho có lệ đối với sắc lệnh mới về việc các tổ chức tôn giáo 
phải cung cấp thuốc ngừa thai miễn phí, ngay cả khi việc ngừa thai, các 
thuốc có khả năng phá thai, và triệt sản, vi phạm các giáo lý nòng cốt của 
đức tin của họ. Tổng thống có thể có lý do để mong rằng các Giám mục 
Công giáo sẽ không đấu tranh một cách mạnh mẽ như thế. 

Ðược biết, trong lần bầu cử Tổng thống trước đây vào năm 2008, Ông 
Obama đã được sự hỗ trợ đáng kể từ người Công giáo, là nhóm tôn giáo lớn 
nhất trong nước. 

Giờ đây, các Giám mục Công Giáo đã đoàn kết chống lại chính quyền 
Obama, sau việc áp đặt sắc lệnh của Bộ Y Tế Hoa Kỳ, cùng với các nhà lãnh 
đạo của giáo phái và tôn giáo khác. Mục sư Richard Land, người lãnh đạo tổ 
chức Southern Baptist lớn nhất ở Mỹ, tuyên bố đoàn kết với người Công 
giáo và cam kết đi tù chứ không tuân theo sắc lệnh của Bộ Y Tế. 

Lời tuyên bố phản đối mạnh mẽ nhất được đưa ra từ Chicago, quê của tổng 
thống Obama. Ðức Hồng y Francis George đã gửi một sứ điệp cho giáo dân 
trong tổng giáo phận khẳng định rằng Hội thánh Công giáo thà đóng cửa các 
tổ chức khác nhau của mình trong cộng đồng, chứ không vi phạm giáo lý 
nòng cốt của Thông Ðiệp "Sự Sống Con Người" (Humanae Vitae), nghĩa là 
không cung cấp các biện pháp ngừa thai, triệt sản, và các thuốc có khả năng 
phá thai cho nhân viên của mình, dù miễn phí hay dưới hình thức nào khác. 

Trong một bức thư dài, Ðức Hồng y George đã nhận xét rằng các Giám mục 
Công giáo đang đấu tranh cho một sự tách biệt giữa Giáo hội và nhà nước, 
và rằng sắc lệnh này đại diện cho một sự kiêu căng vô tiền khoáng hậu trong 
nỗ lực của tổng thống Obama là cho chính phủ có quyền xác định ranh giới 
giữa đức tin và việc làm. Ðức Hồng y George viết như sau: "Tự do tôn giáo 
còn hơn tự do thờ phượng" và lưu ý rằng ngay cả Liên Bang Xô Viết cũng 
cho phép mọi người đi nhà thờ, "nếu bạn có thể tìm thấy một nhà thờ nào 
đó"; Ðức Hồng y George lập luận rằng sắc lệnh của Bộ Y tế bắt chước kinh 
nghiệm của Liên Xô khi tuyên bố rằng chỉ có những nơi thờ phượng mới 
được tự do thực thi tôn giáo như được Hiến pháp bảo vệ, chứ "các trường 
học, các nhà ấn loát tôn giáo, các tổ chức y tế, các tổ chức từ thiện, các thừa 
tác phục vụ công lý và các việc thương xót, là những điều phát sinh tự nhiên 
từ một đức tin sống động," thì không được. Từ đây, Ðức Hồng y George kết 
luận nếu chính quyền Obama khăng khăng áp đặt sắc lệnh của họ trên các tổ 
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chức Công giáo, thì "chỉ hai Mùa Chay nữa" danh sách các bệnh viện Công 
giáo và các tổ chức chăm sóc y tế của họ sẽ trống trơn. 

Ðiều này có nghĩa gì đối với nước Hoa Kỳ, và sắc lệnh cải tổ y tế của 
Obama? Nói một cách đơn giản, nó sẽ tạo ra một thảm họa cho việc cung 
cấp chăm sóc y tế trong nước, và leo thang nhanh chóng phí tổn công cộng 
về việc chăm sóc sức khỏe. 

Ðược biết Giáo hội Công giáo có lẽ có một hệ thống cung cấp việc chăm sóc 
sức khỏe tư nhân lớn nhất trong nước. Nó điều hành 12.6% các bệnh viện ở 
Mỹ, chiếm 15.6% tất cả các bệnh nhân nhập viện và 14.5% tất cả các chi phí 
bệnh viện, chi phí tổng cộng cho các bệnh viện Công Giáo trong năm 2010 
là 98.6 tỷ đôla. Các Bệnh viện Công giáo chăm sóc nhiều hơn so với số 
lượng mà Medicare (16.6%) và Medicaid (13.65) thải ra, có nghĩa là hơn 
một trong sáu người cao niên và bệnh nhân khuyết tật, và hơn một trong tám 
bệnh nhân có thu nhập thấp, được chăm sóc từ các bệnh viện này. Gần một 
phần ba (32%) các bệnh viện này được đặt ở các khu vực nông thôn, nơi mà 
bệnh nhân thường có rất ít lựa chọn khác cho việc chăm sóc sức khỏe. 

So với những bệnh viện cạnh tranh, các bệnh viện Công giáo đóng vai trò 
hàng đầu trong việc cung cấp những dịch vụ ít lợi nhuận để phục vụ các 
bệnh nhân. Họ đứng hàng đầu trong lãnh vực dò tìm ung thư vú, các chương 
trình dinh dưỡng, chấn thương, lão khoa dịch vụ, và công tác xã hội. Trong 
hầu hết các lãnh vực này, những cơ quan vô lợi nhuận khác không thể so 
sánh được, nhưng những bệnh viện điều hành bởi chính quyền tiểu bang và 
địa phương không thể nào theo kịp. Trong trường hợp bệnh nhân gặp khó 
khăn trong việc trả tiền cho việc chăm sóc, các bệnh viện Công giáo sẽ bao 
thầu nhiều chi phí hơn. Thí dụ, Cơ Quan Phục Vụ Y Tế Công Giáo ở Florida 
cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí cho các gia đình dưới 200% mức nghèo 
của liên bang, nhận việc bồi hoàn của Medicaid như thanh toán đầy đủ, và 
đặt giá tối đa là 20% số lợi tức gia đình cho các gia đình nằm trong khoảng 
200% và 400% mức độ nghèo theo liên bang. 

Hãy tưởng tượng nếu các bệnh viện này đóng cửa thì ảnh hưởng sẽ ra sao, 
không kể đến việc trên 400 trung tâm y tế khác và 1,500 các nhà chuyên 
môn mà Hội thánh Công giáo điều hành như là một phần của sứ vụ của họ, 
cũng sẽ biến mất. Các gia đình nghèo và tầng lớp lao động đang nhận được 
sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm Công giáo sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho việc 
chăm sóc sức khỏe của họ so với hệ thống hiện hành. Các bệnh nhân ở nông 
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thôn sẽ phải đi xa hơn để được chăm sóc y tế, và các dịch vụ như công tác 
xã hội và tìm dò ung thư vú sẽ rơi vào tay của các tổ chức ít hiệu quả hơn 
của Chính phủ. Ðiều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các bệnh nhân nghèo 
và thuộc tầng lớp lao động, nhưng sẽ tạo ra nhiều thời gian chờ đợi dài hơn 
cho tất cả mọi người khác trong hệ thống. Cuối cùng, trên nửa triệu người 
làm việc cho các bệnh viện Công giáo giờ đây sẽ bị mất việc gần như ngay 
lập tức, điều đó sẽ có một ảnh hưởng lớn trên nền kinh tế cũng như nghành 
chăm sóc sức khỏe. 

Thư mục vụ Mùa Chay 2012 của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, 

Giám mục Giáo phận Kon Tum. 

 
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2012 
Anh chị em trong gia đình Giáo phận Kon Tum thân mến, 
Ngày 22.02, gia đình Giáo phận Kon Tum bước vào Mùa Chay; qua ngày 
23.02, Cha Lu-Y Nguyễn Quang Hoa bị đánh trọng thương trên đường đi 
làm mục vụ về. Cả Giáo phận đều bàng hoàng. Để tránh những bức xúc quá 
đáng, chúng ta cần đón nhận biến cố này sao cho phù hợp với Mầu Nhiệm 
Vượt Qua của Chúa Giêsu mà chúng ta đang sống ? 
1. Sự việc ngày 23.02.2012. 
Trưa ngày 23.02.2012 vừa qua, sau khi dâng lễ an táng cho Bà Y Kun ở làng 
Turia Yốp (thôn 6, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) trở về tới 
khúc đường qua vườn cao su gần hồ Kon Proh (thôn 9), Cha Lu-Y Nguyễn 
Quang Hoa, phó xứ Kon Hring, đã bị 3 thanh niên lạ mặt dùng cây sắt đánh 
trọng thương. Tạ ơn Chúa, dầu bị đánh nhiều nhát chí tử, nhưng Chúa cho 
cha sức mạnh chịu đựng thật đặc biệt. Nay sức khoẻ của Cha đang bình phục 
nhanh. Xin cám ơn tất cả bà con xa gần đã thương gọi điện thoại hoặc đến 
thăm hỏi ủi an, giúp đỡ và cầu nguyện. 
Quãng đường từ chỗ dâng lễ về tới Kon Hring chỉ vỏn vẹn độ 10 cây số. 
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Hai bên đường đều có  dân sinh sống, chỉ trừ đoạn đường cao su dài độ hai 
cây số là có vẻ vắng. Sao lại có thể xảy ra chuyện đáng tiếc nhanh chóng và 
gọn nhẹ đến như thế giữa ban ngày? Nó gây đau thương cho nhiều người, 
cách riêng gia đình thân nhân và Giáo phận. Làm sứt mẻ tình cảm nhiều bên. 
Thêm lắm hiểu lầm. Sau nhiều phản ứng theo tính loài người, nay đến lúc 
phải nhìn sự việc dưới ánh sáng lòng tin vào mầu nhiệm Tử Nạn và Phục 
Sinh của Chúa Giêsu Kitô, để có cách ứng xử cho phải phép và phải đạo. 
Hằng ngày, hơn một lần, người Công giáo tuyên xưng: Lạy Cha chúng con! 
Tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa là CHA, mọi người là anh chị em con 
một cha. Do đó 3 em đánh Cha Hoa cũng là con cháu, là anh em của Cha 
Hoa, của mỗi chúng ta. Với cái nhìn đức tin đó, chúng ta dễ dàng cảm thông 
và quảng đại với các em, lại càng thương hơn cùng nhìn nhận ra phần trách 
nhiệm thiếu sót của mình. Phải chăng thiếu sót nghiêm trọng này là đã 
không nghiêm chỉnh thi hành sứ mạng được sai đi loan báo Tin Mừng yêu 
thương cho mọi người trong đó có ba thanh niên này? Lệnh Chúa truyền vẫn 
còn đó. Hằng ngày Mẹ Hội Thánh vẫn nhắc lại lệnh truyền này sau mỗi 
thánh lễ! “Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an”. Ra đi xây dựng một xã 
hội bình an, một xã hội biết nhìn nhận và thương yêu nhau như Chúa yêu 
thương. Nếu 3 thanh niên hôm 23.02 đã được nghe Tin Mừng của Chúa 
Giêsu, hẳn các em sẽ không hành xử cách đau thương như thế và các em sẽ 
thuộc nằm lòng chân lý này: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha Thiên Chúa 
độc nhất và chân thật và Đấng Cha đã sai, Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3).  
Chính bản thân chúng tôi phải tự đấm ngực thưa: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi 
đàng”. Thật đúng như lời Thánh Phaolô đã nói: “Khốn thân tôi, nếu tôi 
không loan báo Tin Mừng!” yêu thương này. (1Cr 9,16). 
2. Những suy nghĩ tiếp. 
Anh chị em thân mến, 
Chiều 29.02.2012, chúng tôi đã đến thăm anh chị em giáo dân tại vùng Cha 
Lu-Y Hoa bị đánh. Phần để an ủi và trấn an anh chị em; phần để tìm hiểu 
thêm chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Chúng tôi cũng đã gặp anh em công an 
Huyện. Tất cả chúng tôi đều cảm thông và trao đổi chân thành với nhau về 
chuyện mới xảy ra, về chuyện đạo chuyện đời. Chẳng ai muốn thế! Anh em 
công an đã nhiệt tình đón nhận và khích lệ các ý kiến của chúng tôi.  Tới đây 
chúng tôi thấy gì? 
2.1. Về đời sống vật chất. 
Dân vùng này còn nghèo. Từ ăn mặc cho đến nhà cửa. Đường xá còn giới 



 12

hạn. Cách làm ăn còn thấp. Chuyện học hành của con cái còn chưa cao. 
Không có sức bật đi lên.  Mong được chính quyền quan tâm nhiều hơn. 
Mong có nhiều nhà hảo tâm giúp những “phương tiện phát triển” hơn là 
miếng cơm manh áo, đặc biệt giúp việc giáo dục đào tạo con em nên những 
người có đầu có tim phát triển hài hòa, thống nhất. Mong Giáo hội có điều 
kiện đóng góp phần mình. 
2.2. Về đời sống tinh thần và tâm linh. 
Anh chị em ở đây đa phần là Công giáo. Anh chị em ý thức sâu xa: “Con 
người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng Lời từ miệng 
Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Mặc dầu vật chất còn thấp, nhưng niềm khát 
khao được thể hiện niềm tin lại thật cao. Vì thế, anh chị em ở đây vẫn cảm 
thấy “chưa có tự do tôn giáo”. Lý luận của anh chị em thật đơn giản: vì 
“chưa có ba thứ”  (1) chưa có nhà thờ, (2) chưa có linh mục tu sĩ, (3) chưa 
có các sinh hoạt tôn giáo bình thường.  Dẫu vậy anh chị em vẫn một lòng 
gắn bó với Tin Mừng bác ái yêu thương. Anh chị em vẫn có tâm hồn bình an 
và quảng đại, cụ thể anh chị em đã đón nhận biến cố vừa xảy ra cách rất Tin 
Mừng, mặc dầu không thoát khỏi cảnh đau xót! Được sống và thể hiện niềm 
tin tôn giáo là một nhu cầu bức thiết của người tin, cho nên họ tìm mọi cách 
để “được sống Đạo như được thở”. Cần xin phép, người công giáo không 
quản ngại. Nhưng xin mãi không được, thì phải “chui”. Cầu nguyện chui! 
Cử hành phụng vụ chui! In sách đạo chui! Mua đất để làm nơi thờ phượng 
chui! Làm nhà thờ nhà nguyện chui! Không chui như thế thì chết mất! Chui 
thì phải chấp nhận thiệt thòi. Biến cố 23.02 tại Turia Yốp có đúng là câu trả 
lời cho cái chuyện “chui” không? Có đúng như Văn Thư ký ngày 
21.02.2012 của UBND Xã Đăk Hring gửi cho Tòa Giám Mục chúng ta 
không? Chúng ta chưa dám tin như thế! Mong rằng ở những trường hợp như 
vậy sẽ không ai chụp cho chúng ta cái mũ “phản động”, “diễn tiến hòa bình” 
hay “chống đối chính quyền” .v.v… 
2.3. Vài đề nghị thiết thực cụ thể. 
Để phần nào xoa dịu nỗi đau của anh chị em cũng là của chính chúng tôi, 
chúng tôi có một vài đề nghị cụ thể như sau. 
* Tuần Thánh và đại lễ Phục Sinh 2012. 
Chúng tôi có ý đích thân đến cử hành phụng vụ Tuần Thánh và đại lễ Phục 
Sinh 2012 ngay tại vùng này. Chương trình chi tiết cụ thể, các linh mục tại 
địa sở Kon Hring sẽ trình bày với chính quyền huyện Đăk Hà và xã Đăk 
Hring. Đây được coi như một nghĩa cử xoa dịu, an ủi anh chị em Vùng 
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Đăk Hring. Đây cũng được coi như một hình thức thể hiện quyền sống đạo. 
* Thăm viếng, ủy lạo và giúp đỡ. 
Nhân dịp này, chúng tôi mong có nhiều tổ chức bác ái từ thiện – dĩ nhiên là 
cần được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện dễ dàng – quan tâm và 
giúp đỡ nâng cao cuộc sống của anh chị em, đặc biệt là việc học hành của 
con em trong vùng, để không một em nào thất học, tất cả đều được học đến 
nơi đến chốn, được tiếp nhận một nền giáo dục phát triển toàn diện. 
Anh chị em thân mến, 
Đây không còn là lúc ngồi than trách ai, mà là sống. Sống mầu nhiệm mùa 
chay, mùa sám hối và sống theo Tin Mừng yêu thương. Chỉ có Thánh Thần 
Chúa soi sáng và đổi mới mỗi chúng ta thực sự trở nên những anh em của 
nhau và với nhau, để ai nấy đều sống chan hoà yêu thương nhau. Hãy 
chuyển biến cố hôm 23.02  tại Turia Yốp thành cơ hội giúp mọi người bình 
tĩnh ngồi lại với nhau, nhìn nhận ra nhau đều là con dân Việt, đều là anh em 
của nhau và mau chóng quên đi những tiêu cực vừa xảy ra, để cùng nhau 
hợp lực xây dựng xã hội ngày càng phát triển và tươi đẹp. Sống Mùa chay 
thiết thực như thế cũng là sống yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào 
thật cụ thể và thiết thực. Với người Công giáo đích thực, yêu Chúa yêu 
người yêu quê hương là một, bằng một tình yêu thống nhất và hài hòa. 
Mong nhờ biến cố hôm 23.2, vùng này được công khai sinh hoạt tôn giáo 
bình thường. 
“Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin hãy đến! Xin hãy đến canh tân bộ mặt 
trái đất và lòng trí chúng con!” 

+ Micae Hoàng Đức Oanh 
Giám mục Giáo phận Kontum 

Giáo xứ Thạch Hãn phát động chiến dịch tiết kiệm mùa Chay 

Phóng viên ucanews.com từ Quảng Trị 
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Giáo dân tại một giáo xứ ở thành phố Quảng Trị đang tham gia chiến dịch 
tiết kiệm nhằm giúp người nghèo vượt qua khó khăn như là cách thực hành 
bác ái trong mùa Chay. 

Chị Lucia Nguyễn Thị Trang, 36 tuổi, cho biết: “Chúng tôi đang tập thói 
quen cho hai con bỏ tiền vào ống heo mỗi ngày như là một cách thực hành 
tiết kiệm giúp người nghèo”. 

Chị Trang, bán đồ chơi trẻ em, nói chị cho con 20.000 đồng mỗi đứa để ăn 
sáng và chúng bỏ tiết kiệm 10.000 đồng để giúp người nghèo. 

Gia đình chị Trang là nằm trong số 136 hộ gia đình Công giáo trong giáo xứ 
Thạch Hãn được phát heo nhựa hôm Chúa Nhật vừa qua. 

“Mùa Chay là thời điểm thuận tiện nhất để chúng tôi thực hành việc bác ái 
với anh chị em nghèo xung quanh” – linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê 
Trần Phương cho biết. 

Cha Phương, 53 tuổi, nói giáo dân đã ủng hộ ngài tổ chức nuôi heo nhựa để 
lấy tiền giúp đỡ những người quá nghèo. 

Các gia đình được khuyến khích bỏ ống heo tối thiểu 10.000 đồng mỗi ngày, 
bắt đầu từ Chúa nhật thứ nhất mùa Chay cho đến đêm thứ Bảy lễ Vọng Phục 
Sinh. Khi đó các chủ gia đình sẽ mang ống heo đến dâng cho Chúa Phục 
Sinh. 

“Năm nay, chúng tôi dự trù thu được chừng 50 triệu đồng và sẽ giúp được 
50 người nghèo có tiền sửa lại xe máy chạy thồ, mua gia cầm chăn nuôi, 
hoặc vốn nhỏ cho những người bán hàng rong như bánh mì, bún cháo, buôn 
phế liệu” – ngài hy vọng. 

Cha Phương kể trước đây, giáo dân đóng góp vào các ngày thứ Tư Lễ Tro, 
thứ Sáu Tuần Thánh và lễ Phục Sinh chừng hai triệu đồng chỉ đủ mua gạo 
cho 15 gia đình. 

Ngài nói cứ ra Tết là nhiều người lại phải thiếu ăn và nợ nần vì công việc 
làm ăn ế ẩm. 

Ông Nguyễn Thanh, 44 tuổi, cho biết, do thời tiết hai tháng mưa dầm liền 
ông không làm đi làm thợ hồ mà đổi sang chạy xe ôm. Vợ ông mua áo quần 
cũ về sửa lại để bán cho các chợ nhưng nay do ế ẩm nên ở nhà. 

“Mỗi tháng chúng tôi thu nhập ba triệu đồng, không đủ chi tiêu cho gia 
đình” – cha của ba người con thổ lộ. “Chúng tôi phải vay nợ khi xe hỏng 
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hoặc gia đình có người đau ốm”. 

Giáo xứ Thạch Hãn phục vụ 589 giáo dân trong dân số 10.000 người. 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Đàng Thánh Giá mùa Chay 
Trong suốt mùa chay giáo xứ tổ chức suy niệm Đàng Thánh Giá vào mỗi 
chiều thứ sáu vào lúc 7:00 pm, kính mời quý ông bà anh chị em tham dự để 
cùng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô và được thêm sức mạnh 
vác Thánh Giá cuộc đời mình theo Chúa. 
Chương Trình Tam Nhật Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 
Thứ Năm Tuần Thánh ngày 5 tháng 4 năm 2012 
Thánh lễ đa ngôn ngữ vào lúc 7:00 pm 
Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 6 tháng 4 năm 2012 
Đàng Thánh Giá vào lúc 12: pm (English) 
Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá  
_ 6:00 pm: Spanish 
_ 7:30 pm: English 
Thứ Bẩy Tuần Thánh ngày 7 tháng 4 năm 2012 
Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: 8:00 pm (English) 
Cộng Đoàn Tĩnh Tâm & Xưng Tội mùa chay: Chủ Nhật 25/4/2012 
12: 30 pm: Giải Tội 
1:00 pm: Giảng thuyết  
1:30 pm: Thánh Lễ 
Sau Thánh Lễ: Giải Tội cho các em Thiếu Nhi 
CN Mừng Đại Lễ Phục Sinh ngày 8 tháng 4 năm 2012 
7: 30 am: English 
9: 00 am: Spanish 
1: 30 pm: Vietnamese 
Tại Monteleone Meadows có 2 Thánh Lễ vào lúc 9:15 am & 11:15 am 
Ca Đoàn Tĩnh Tâm & Hội Thảo 
Cộng Đồng Công Giáo San Bernardino sẽ tổ chức tĩnh tâm và hội thảo dành 
cho tất cả các Ca Đoàn  
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vào ngày thứ sáu 23/3/2012 tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con  
1775 S. Main St., Corona, Cali  
thời gian: 7:45 pm – 9:00 pm  
Nhằm mục đích giúp các ca viên chuẩn bị tâm hồn mừng Đại Lễ Phục Sinh 
và trao đổi thảo luận về những vấn đề liên quan đến Thánh nhạc và Phụng 
vụ. 
Linh mục đặc trách Ca Đoàn kính mời. 
Rev. Toàn Minh 
Đại Hội Giáo Lý & Tĩnh Tâm/ Cộng Đồng Công Giáo VN San 
Bernardino 
Địa điểm: Saint George Church 505 N Palm Ave. Ontario, CA 91762 
Hướng dẫn viên: Frère Trần An Phong 
Thời gian: Friday 3/30/2012 – Sunday 4/1/2012 
Chương Trình: 
Friday 3/30/2012 
5:50 pm – 10:00 pm: Hành Trang Cần Thiết để Phục Vụ Giới Trẻ 
Sarturday 3/31/2012 
9:00 am – 7:00 pm: Tĩnh Tâm Giới Trẻ: Walk with Me 
7:00 pm – 9:30 pm: Tĩnh Tâm Người Lớn: Phá Đổ Những Bức Tường Ngăn 
Cách 
Sunday: 4/01/2012 
10 am – 12:00 pm: Tại sao tôi phải đi lễ? 
1:00 pm – 3:45 pm: Những Yếu Tố Tạo Nên Một Gia Đình Vững Mạnh & 
Những Yếu Tố làm Đổ Vỡ Gia Đình 
4:00 pm: Thánh Lễ 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
TẠI SAO CÓ SỰ DỮ, SỰ ĐAU KHỔ TRONG TRẦN GIAN NÀY? 

LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
Hỏi: Nhân Mùa Chay thương khó,  Xin Cha giải thích lại  tại sao Chúa để sự 
dữ, sự đau khổ hoành hành trong trần gian này, và ý nghĩa của những đau 
khổ và sự dữ đó? 
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Trả lời: Sự dữ (evil) và đau khổ là những thực thể và thực tế (entities and 
realities) hiển nhiên trong cuộc sống con người trên trần thế này. Ở khắp 
mọi nơi và mọi thời đại, con người luôn gặp phải những tai ương như bệnh 
tật, nghèo đói, bất công, bóc lột, oán thù, ghen ghét, đau khổ tinh thần và thể 
xác, chiến tranh, thiên tai  bão lụt, động đất, sóng thần (Tsunami) và nhất là 
chết chóc, đau thương… 

Có điều nghich lý và khó hiểu  là tại sao những kẻ bất lương gian ác, làm 
những việc vô luân, vô đạo  như bóc lột, lường đảo, giết người,  mở sòng 
bài, nhà điếm, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho các dịch vụ mãi dâm vô cùng 
khốn nạn, tội lỗi , sản xuất phim ảnh dâm ô, bạo động, giết người…lại phát 
đạt, giầu sang, khoẻ mạnh, trong khi quá nhiều người lương thiện, đạo đức, 
bác ái  lại nghèo khó, bệnh  hoạn , và nhiều khi còn gặp những tai hoạ bất 
ngờ ? 

Cụ thể, những ai  ở Houston, Texas chưa quên một xe buýt chở giáo dân 
Houston đi dự Đại Hội Thánh Mẫu ở Cảrthage, Missouri tháng 8 năm 2008 
đã  bị lật  khiến hàng chục người chết và bị thương nặng, gây đau khổ lớn 
lao cho các gia đình nạn nhân; trong khi các xe bus  hoặc phi cơ chở người 
đi đánh bạc hàng ngày ở Lousiana, Baloxi, Las Vagas và du hí tội lỗi bên 
Cancun (Mexico) và  Jamaika…chưa hề gặp tai nạn tương tự !  

Đứng trước thực tế này, nhiều người đã tự hỏi: có Thiên Chúa cực tốt cực 
lành hay không, và nếu  có, thì tại sao Người  lại để cho những sự dữ đó xẩy 
ra và làm khổ cho người ngay lành như vậy?  

Để trả lời cho vấn nạn này, trước hết, là người tín hữu Chúa Kitô,  chúng ta 
phải tin  chắc chắn có Thiên Chúa là tình thương, công bằng và vô cùng 
nhân ái.  

Tuy nhiên, tại sao có sự dữ, có đau khổ  trong trần gian này, thì  không  ai có 
thể hiểu thấu được lý do và có thể giải  đáp thỏa đáng cho vấn đề nan giải 
này.   

Thánh Augustinô ( 354-430) đã cố tìm hiểu lý do tại sao có những sự dữ  nói 
trên, nhưng ngài cũng không tìm được và đành  thú nhận như sau: 

“Tôi cố tìm xem do đâu mà có sự ác và tôi đã không thấy được câu 
giải đáp.” (x. Confessions.7:7,11). 

Thánh Phaolô cũng phải nhìn nhận sự dữ là một bí nhiệm không ai hiểu 
được: “Thật vậy mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành.” (2 Tx 2,7) 



 18

Dầu vậy, dù sự dữ là một bí nhiệm (mystery), nhưng qua đức tin và nhờ giáo 
lý và Kinh Thánh chỉ dẫn, chúng ta có thể tạm hiểu lý do vì sao có  sự dữ, sự 
đau khổ trên trần thế này như sau:  

Trước tiên, sự dữ là hậu qủa của tội lỗi, của việc con người tự do chọn lựa đi 
đường sai trái như Thánh Phaolô đã viết: “Chẳng  có ai có lương tri, chẳng 
có ai kiếm tìm Thiên Chúa. Người người đã lià xa chính lộ chỉ biết theo 
nhau làm chuyện suy đồi ; chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người 
cũng không.” (Rm 3:11-12).  

Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rằng: “Sự thật thì họ (các thiên thần và loài 
người) đã phạm tội, do đó mà sự dữ về luân lý đã đi vào thế gian, tai hại 
không thể lường được so với sự ác thể lý. Thiên Chúa không hề là nguyên 
nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự dữ này. Tuy nhiên Ngài cho phép xảy ra 
vì tôn trọng tự do của các tạo vật Ngài đã dựng nên, và một cách bí nhiệm, 
Ngài biết lấy điều thiện ra từ sự ác.” (x.SGLGHCG, số 311) 

Nói rõ hơn, vì con người đã sử dụng lý trí và ý chí tự do  (intelligence and 
free will) của mình để làm điều sai trái nên sự dữ, sự đau khổ phải là hậu 
quả tất nhiên của ý muốn tự do mà con người  đã và đang sử dụng để làm 
những điều gian ác, nghịch với Chương trình và Ý muốn của Thiên Chúa,  
Đấng luôn mong muốn cho con người được hạnh phúc. Thiên Chúa biết sự 
dữ  làm khổ mọi người trên trần gian này, nhưng Ngài đã không can thiệp để 
ngăn cản vì trước hết, Ngài phải tôn trọng ý muốn tự do mà Ngài đã ban cho 
khi  tạo dựng con người khác biệt với mọi tạo vật khác.   

Chính vì con người có lý trí để hiểu biết và có tự do để lựa chọn nên quá 
nhiều người đã chọn lựa những cách sống đưa lại những hậu quả khốc hại 
cho mình và cho người khác. Cụ thể, có những người muốn tự do lái xe theo 
ý riêng của mình, bất chấp luật lệ lưu thông, nên đã gây ra biết bao tai họa 
thảm khốc cho chính họ và cho  bao nhiêu người vô tội khác hàng ngày trên 
các đường phố, xa lộ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi 
xảy ra tai nạn lưu thông nhiều nhất  thế giới !   

Tự do ly dị và phá thai đã đưa đến hậu quả phá vỡ  hạnh phúc gia đình, chấn 
thương tâm lý cho người mẹ và gây đau khổ cho vợ chồng và con cái. Tự do 
hút thuốc, sử dụng ma tuý và rượu mạnh đưa đến ung thư  và bao bệnh tật 
liên hệ khác. Tự do cờ bạc đỏ đen đưa đến  phá sản, tan vỡ gia đình và đau 
khổ cho biết bao cá nhân và gia đình. 

Đặc biệt, vì tham vọng chính trị, ham mê quyền hành và giầu sang nên 
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những kẻ cầm quyền ở nhiều  nơi trên  thế giới đã dùng mọi thủ đoạn gian 
manh và độc ác để thủ tiêu hay bỏ tù những ai dám chống đối,  muốn lật đổ 
họ. Cứ xem cuộc nội chiến đã kéo dài hơn một năm qua ở Syria đủ cho thấy 
là vì  tham quyền cố vi, nên  nhà độc tài  Hassad đã giết hại hàng chục ngàn 
người  dân đang nổi dạy chông lại ông ta và đòi thay đổi thể chế. Nhưng 
đáng buồn thay, vì các đại cường (Anh Pháp Mỹ Nga và Trung cộng) không 
thể thỏa hiệp được với nhau về một giải pháp chính trị cho Syria, nên người 
dân nước này còn phải chiu đau khổ triền miên không biết đến ngày nào mới 
khỏi ách thống trị của kẻ độc tài, tham quyền cố vị, sát hại dân lành. Nhưng 
cuối cùng thì chắc chắn  kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt như số phận của Sadam 
Hussein, Bin Ladin, Mubarak, Khadafi và các chế độ công sản ở Nga và 
Đông Âu trước đây.  

Như thế ,đủ cho thấy là  đau khổ và mọi sự dữ  là hậu qủa của những chọn 
lựa sai lầm, mù quáng của con người, nhất là của kẻ cầm quyền cai trị, muốn 
duy trì ách thống trị của họ để vơ vét của cải, bất chấp nỗi thống khổ  của  
người dân chẳng may rơi vào tay cai trị độc ác của họ. 

Dầu vậy, đau khổ và sự khó cũng được xem như là những phương thế hữu 
hiệu mà Thiên Chúa đã dùng để thử thách và tôi luyện những tôi tớ trung tín 
được Người ưu tuyển như Abraham, Tobia và nhất là Giop, người hiền đức 
mà phải chịu biết bao đau khổ khi Thiên Chúa tha phép cho Satan hành hạ 
ông để mong lôi kéo ông ra khỏi tình yêu của Chúa. Những đau khổ lớn lao 
mà ông Gióp đã phải chiu là : con cái bỗng chốc bị thiên tai lăn ra chết hết, 
tài sản kếch xù phút chốc cũng  tiêu tan và cuối cùng bản thân ông còn bị 
chứng ung nhọt đau đớn từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Nhưng ông không 
một lời than trách Chúa. Ngược lại ông còn ca ngợi Chúa như sau: 

                   “ Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ 
                       Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng 
                   ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi 
                     Xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA (G 1:21) 

Chính vì lòng kiên trung yêu mến Thiên Chúa hết lòng trước mọi khốn khó, 
thử thách lớn lao nên ông Giop đã được Thiên Chúa khen ngợi,  đền bù lại 
gấp đôi tài sản ông đã mất, lại cho ông  sinh được bảy con trai và ba gái xinh 
đẹp và sống thọ thêm 145 năm nữa !(G 42: 10-16) 

Thánh Phêrô cũng dạy rằng những đau khổ  mà chúng ta  phải chịu trong 
cuộc sống trên trần thế này là những thử thách nhằm tinh  luyện đức tin và 



 20

lòng mến Chúa của mỗi người tín hữu chúng ta: 

“ Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh  em là những thứ quý 
hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, 
khi Đức  Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen 
ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh  em vẫn 
yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin…” ( 1Pr 1:  6-8)  

Mặt khác, một điều khó hiểu nữa là tại sao những kẻ gian ác, vô nhân, vô 
học, vô đạo ở khắp nơi trên thế giới  lại có thể chiếm được địa vị cầm quyền 
để bách hại người dân chẳng may rơi vào lưới cai trị khắc nghiệt của họ, 
trong khi những người tài đức thì không được trọng dụng, không có cơ may 
để cai trị và phục vụ cho công bình, bác ái tự do và dân chủ thực sự như 
lòng người mong muốn  ? 

Tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt ngay những kẻ gian ác này cho vơi đi 
nỗi thống khổ của biết bao triệu người không may phải sống dưới ách cai trị 
tàn ác của chúng?  

Để trả lời cho câu hỏi này, dụ ngôn Cỏ lùng trong Tin Mừng Thánh Matthêu 
phần nào  cho ta biết lý do vì sao Chúa vẫn để cho kẻ dữ, kẻ gian ác sống 
chung hay cai trị người lành. Những kẻ dữ đó được ví như đám cỏ lùng mọc 
chen lẫn với những cây lúa tốt tượng trưng cho những người ngay lành, 
lương thiện ở khắp nơi trên thế giới. 

Nhưng đến mùa gặt, tức ngày sau hết, chủ ruộng -tức Thiên Chúa-  sẽ  sai 
các Thiên Thần tức  thợ gặt:  “hãy gom cỏ lùng lại ,bó thành bó mà đốt đi, 
còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho Ta.” ( Mt 13 :30) Nghĩa là quăng 
những kẻ gian ác vào hỏa ngục và đưa vào Thiên Đàng những người lành 
thánh đã chọn lựa sống theo đường lối của Chúa và chê ghét tội  lỗi và mọi 
sự dữ trong cuốc sống trên trần gian này.  

Sau hết, Kinh Thánh cũng soi sáng thêm cho ta hiểu lý do vì sao có sự dữ, 
kẻ  ác sống lẫn với người lành để từ thực tế này Thiên Chúa có thể  biến sự 
dữ  thành sự lành lớn lao hơn. Đó là trường hợp ông Giuse, con Ông Giacóp, 
bị các anh toan giết rồi bán cho lái buôn đem sang Ai Cập (x St  37). Nhưng 
Thiên Chúa đã biến sự dữ này thành sự thiện to lớn  hơn sau đó khi Giuse 
cứu cả gia đình dòng họ sang Ai Cập thoát nạn đói đang hoành hành bên quê 
hương. Như thế, chính Thiên Chúa đã cứu gia đình ông Giacóp qua tay 
Giuse nhân sự độc ác của các anh ông như  Giuse đã nói với họ: “Không 
phải các anh đã gửi em đến đây nhưng là Thiên Chúa. Người đã đặt 
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em  làm cha của Pharaô, làm chúa tất cả triều đình và làm tể tướng trên 
khắp cõi Ai Cập.” (St 45:8).  

Trong tinh thần đó và và quan trọng hơn hết,  là chính Chúa Giêsu đã biến 
sự dữ, những đau khổ mà Người đã vô cớ phải chịu vì âm mưu độc ác của 
bọn biệt phái, luật sĩ, kỳ mục và trưởng tế Do Thái thành sự lành lớn lao 
nhất là cứu cho cả nhân loại khỏi chết vì tội  và được hy vọng sống hạnh 
phúc đời đời với Thiên Chúa trong Nước Trời. 

Đây chính là điều mà Giuse đã nói với các anh của ông khi các người này 
đến xin lỗi ông về tội định  ám hại ông trước kia: “Các anh định làm điều ác 
cho em nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện 
điều xẩy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo.” (xSt 50:20)  

Bọn luật sĩ và trưởng tế Do Thái đánh đập và đóng đanh Chúa Giêsu, Người 
lành vô tội, nhưng Thiên Chúa đã biến sự dữ, sự bất công này thành “suối 
ơn cứu chuộc” cho muôn dân, vì “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, 
Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên 
trời.” (Col, 1:20)  

Như thế, tình thương yêu tha thứ và bản chất thiện hảo của Thiên Chúa vẫn 
lớn hơn mọi sự dữ, độc ác nhất của con người trên trần thế này.  

Tóm lại, sự dữ, sự đau khổ là điều không ai mong muốn, không ai hiểu thấu 
lý do, nhưng không ai tránh được trong cuộc sống này. Nó quả là một bí 
nhiệm. 

Tuy nhiên sự kiện Chúa Giêsu không tránh âm mưu độc ác của con người 
và vui lòng chịu đau khổ thập giá để cứu chuộc nhân loại đã cho ta thấy giá 
trị cứu độ của sự đau khổ và khôn ngoan của Thiên Chúa khác với khôn 
ngoan của loài người. 

Chúa Giêsu không tự ý đi tìm thập giá để vác, và đau khổ để chịu... Trong 
đêm bị nộp vì Giuđa phản bội, Người đã xin với Chúa Cha “ cho con khỏi 
uống chén này. Nhưng xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”. ( Lc 
22:42) 

Như thế, chúng ta cũng không được kiêu căng  muốn lập công với Chúa 
bằng cách  đi tìm đau khổ để chịu, như đau ốm không cần thuốc men, lười 
biếng không muốn đi  làm để được nghèo khó, hay không thận trọng khi lái 
xe để gây ra tai nạn cho mình và cho người khác .v.v. Nếu cố ý làm những 
việc này thì không những là phạm tội trông cậy Chúa cách mù quáng mà còn 
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không được công phúc gì nữa. 

Nói khác đi, chúng ta phải hết sức xa tránh mọi nguy cơ gây đau khổ cho 
mình và cho người khác, nhất là  phải xa tránh tội lỗi  vì đây chính là 
nguyên nhân của mọi sự dữ và  đau khổ cho con người.  

Nhưng khi những đau khổ, sự dữ, sự khó xẩy ra ngoài ý muốn và đề 
phòng của ta,  thì phải chăng đó là những “thập giá” mà Chúa Giêsu muốn 
chúng ta vác chung với Chúa như Người đã nói với các môn đệ xưa kia: “Ai 
muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,  vác thập giá mình mà theo.” (Mt 
16:24) 

Thập giá là tượng trưng cho những đau khổ, gian nan, khốn khó trong trần 
gian này. Nhưng lại là phương tiện cứu chuộc hữu hiệu cho loài  người khỏi 
chết vì tội mà Thiên Chúa đã muốn Chúa Kitô vác lấy để đền tội thay cho tất 
cả chúng ta  cách nay 2000 năm. Do đó, ai muốn được cứu rỗi thì phải vác 
thập giá mình theo Chúa Kitô như Người đã đòi hỏi các môn đệ xưa.  

Ước mong những lời giải đáp trên đây thoả mãn phần nào thắc mắc  về lý do 
tồn tại của sự dữ, sự đau khổ và ý nghĩa của những sự dữ 
này trong đời  sống con người, bao lâu còn có mặt   trên trần thế này. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Nữ tu dòng Biển Đức giật giải Oscar 

 
Trong số các ngôi sao Holywood tiến bước trên thảm đỏ trong buổi lễ trao 
giải Oscar năm nay vừa diễn ra hôm 26 tháng 2, đã có sự hiện diện của một 
nữ tu dòng Biển Đức năm nay đã 73 tuổi. Minh tinh 73 tuổi này nay được 
gọi là Mẹ Dolores thuộc về tu viện Regina Laudis ở Bethlehem, 
Connecticut. 
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Tuy nhiên, trước khi là nữ tu, Mẹ Dolores đã từng là minh tinh Dolores 
Hart, một nữ diễn viên trẻ đang lên. 

Mẹ Dolores là chủ đề chính của một bộ phim tài liệu “Thiên Chúa quan 
trọng hơn là Elvis”, một bộ phim đã giật giải Oscar 2012. Bộ phim là câu 
chuyện về cuộc đời của chính Mẹ Dolores. Đang khi có một sự nghiệp diễn 
xuất lẫy lừng trong đó Mẹ Dolores đã đóng 11 bộ phim cùng với Elvis 
Presley, nhưng thật bất ngờ Mẹ đã bỏ ngang để long trọng thề sống đời viện 
tu. 

Mẹ Dolores đã từng thủ vai chính trong hàng loạt các bộ phim như “Where 
the Boys Are” cùng với George Hamilton, và “Francis of Assisi” được chiếu 
năm 1961. 

Phim tài liệu vừa được giật giải không chỉ tập trung vào sự nghiệp 
Hollywood và cuộc sống của Mẹ như một nữ tu, mà còn chú ý đến các hoạt 
động hàng ngày của các nữ tu khác tại tu viện Regina Laudis. 

 
Vào cuối thập niên 1950-đầu 1960, lúc ông vua nhạc Rock Elvis Presley 
đang ở trên đỉnh cao danh vọng, các khán giả ái mộ bỗng thấy một bóng 
hồng xuất hiện bên cạnh ông trong các bộ phim “Loving You” (1957), King 
Creole (1958), và từ đó làng phim Hollywood cũng nóng lên vì sự xuất hiện 
của ngôi sao sáng tài sắc vẹn toàn có tên là Dolores Hart (tên trong khai sinh 
là Dolores Hicks), người sau đó liên tiếp được mời ký hợp đồng đóng phim 
(có hợp đồng lên đến 1 triệu đô la thời đó) và người ta bắt đầu thấy cô thủ 
những vai chính bên cạnh các nam tài tử lừng danh khác ngoài Elvis Presley 
như George Hamilton, Robert Wagner, Stephen Boyd, Montgomery Clift 
v.v… Tài diễn xuất có hồn (từng được trao giải Threater World và được đề 
cử nhận giải Tony cho vai diễn viên chính xuất sắc trong phim The Pleasure 
of His Company và vẻ đẹp quý phái của cô được so sánh với Grace Kelly- 
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người sau này đã bỏ phim trường để về làm bà hoàng của xứ Monaco. 

Cũng như Grace Kelly, Dolores Hart cũng đột ngột rời bỏ Hollywood nhưng 
là để đáp lại một mối tình lớn nhất trong đời mình, lớn đến nỗi chính cô 
cũng không ngờ là cô có thể bỏ lại sau lưng danh vọng và tên tuổi đang chói 
ngời như sao của mình, bỏ lại những hợp đồng bạc triệu và bỏ hôn ước với 
một kiến trúc sư trẻ tuổi giàu hết lòng yêu thương mình để đáp lại một tiếng 
gọi thiêng liêng của trái tim, cái mà người theo đạo Công giáo gọi là “ơn kêu 
gọi” để thề nguyện sống suốt đời còn lại của cô trong một dòng tu kín có tên 
là Đan viện Biển Đức Regina Laudis ở Bethlehem thuộc tiểu bang 
Connecticut. 

Ơn thiên triệu đặc biệt dành cho Dolores 

Một điều lạ ở Dolores Hart là trong lúc mọi người còn phân vân tự hỏi vì 
sao một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân, tài sắc vẹn toàn và đang chuẩn bị 
bước vào đời sống hôn nhân như cô lại có những quyết định lạ lùng và khó 
hiểu như vậy, kể cả những lời võ đoán rằng sự nghiệp tu trì của một ngôi sao 
điện ảnh như cô ắt sẽ không tồn tại được bao lâu, hay “Dolores đi tu vì mang 
bầu với Elvis”, Dolores đã chứng tỏ những lời xét đoán phiến diện về Sơ là 
hoàn toàn sai lạc. Người nữ tu ấy đã sống một đời tận hiến suốt hơn nửa thế 
kỷ qua trong dòng tu kín (tức là một môi trường sống chuyên biệt về cầu 
nguyện và làm việc trong sự yên lặng, không tiếp xúc với thế giới bên 
ngoài) với một tinh thần lạc quan và vâng phục tuyệt đối. Lần lượt, theo thời 
gian và luật đào thải của tự nhiên, những ông vua điện ảnh bạn diễn của 
Dolores Hart như Elvis Presley, George Hamilton. ..rồi cũng lần lượt giã từ 
sân khấu điện ảnh để đi về cõi vĩnh hằng. Ít ai còn nhớ đến và nói về người 
nữ điện ảnh thần thoại Dolores Hart. Nhưng bỗng dưng có tin Dolores Hart 
sẽ tái xuất hiện trong dịp lễ trao giải Oscar lần thứ 84 để chứng kiến sự kiện 
cuốn phim tài liệu nói về cuộc đời tu trì như của bà có tựa đề là “Chúa chính 
là một Elvis lớn lao hơn” mà bà đã đồng ý cộng tác và giúp hoàn thành theo 
ý bề trên của mình là Đức Cố Tổng Giám Mục Pietro Sambi và được nhận 
giải thưởng nghệ thuật cao quý nhất này. 

Lạy Chúa, con đây 

Thật ra Dolores đã trở ra thế giới bên ngoài vài lần trước đây, khi vâng lệnh 
mẹ bề trên -sáng lập viên cùa dòng Abbess Benedict Duss- vận dụng năng 
khiếu và kinh nghiệm diễn xuất của mình vào những việc có lợi cho công 
ích. Dolores kể lại khi mới gia nhập hội dòng, Sơ đã hồn nhiên nói với mẹ 
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bề trên rằng mình rất vui vì không còn phải lo lắng cho bất cứ vai diễn nào 
nữa vì đã dứt khoát lìa bỏ sự nghiệp làm phim lại sau lưng, nhưng không 
ngờ mẹ bề trên đã làm Sơ ngạc nhiên pha chút tức giận khi nói rằng “Rất 
tiếc mà nói rằng Sơ đã sai lầm hoàn toàn khi nghĩ như thế. Bây giờ mới là 
lúc Sơ cần phải đóng một vai trò và chú tâm vào vai trò của mình” Khi thấy 
Dolores tỏ ý bực mình, Mẹ bề trên nói tiếp “Có nhiều điều mà Sơ đã chối bỏ 
nhưng lại rất cần thiết phải sử dụng đến chúng ở đây”. Và cứ thế, đức vâng 
lời và ý muốn phục vụ tha nhân đã không còn làm cho vị nữ tu đặc biệt này 
ngần ngại khi trở ra ngoài đời, đứng trước ống kính của các ký giả để điều 
trần trước quốc hội vào năm 2006 về chứng rối loạn bệnh lý thần kinh ngoại 
vi tự phát, căn bệnh chưa có thuốc chữa mặc dù đã ảnh hưởng đến rất nhiều 
người ở Mỹ. Ngoài ra, Dolores còn dùng ảnh hưởng Hollywood của mình để 
giúp phát triển một dự án về nghệ thuật trình diễn cho cộng đoàn của mình, 
với sự tiếp tay tích cực của giới tài tử điện ảnh mà bà quen thân như Paul 
Newman, Patricia Neal, một dự án đã đem lại cho cộng đoàn ở Bethlehem 
nhiều thành quả tốt đẹp về nghệ thuật phục vụ nhân sinh. 

Theo lời kể của chính Mẹ Dolores, khi được Đức TGM Sambi mời bà lên 
gặp ngài tại Washington DC hai năm trước đây và ngỏ ý muốn mời bà tham 
dự làm phim về cuộc đời các nữ tu dòng kín, Mẹ Dolores đã ngần ngại và 
tính từ chối với lý do bà đã không giữ liên lạc với giới làm phim ở 
Hollywood nữa, nhưng ĐGM Sambi vẫn kiên trì thuyết phục bà và nói 
“Chúa sẽ lo liệu tất cả” và khuyên bà nên cầu nguyện để ơn Chúa sẽ “làm 
điều gì đó, vì thế giới này cần biết về đời sống của những người tu kín như 
thế nào”. Bà ra về và thuật lại những lời ĐGM Sambi đã nói với bà cho các 
chị trong đan viện nghe với nỗi phân vân và lo lắng. Bà kể rằng không hiểu 
sao, tự dưng 2 ngày sau HBO gọi vào tu viện và ngỏ lời mời mời bà cộng 
tác làm cuốn phim tài liệu “God is a bigger Elvis”, một sự lạ mà cho đến nay 
bà vẫn cho là “Có bàn tay Chúa sắp đặt”. 

Cuốn phim tài liệu trên hiện đang được đề cử nhận giải Oscar năm nay, và 
Mẹ Dolores sẽ đến tham dự buổi trao giải thưởng cao quý này. 

Một tình yêu để lại 

Một trong những thắc mắc lớn nhất của cả những người ái mộ lẫn người 
theo dõi sự kiện về Mẹ Dolores là từ đâu và bắt đầu từ lúc nào bà đã chịu 
ảnh hưởng của “ơn kêu gọi” và làm sao bà lại có thể dứt bỏ đời thường của 
một người đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới một cách dễ dàng không 
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vương vấn, không cả một dấu hiện báo trước? Ngay cả vị hôn phu của cô là 
Donald Robinson cũng không thể lý giải tại sao sau 5 năm hò hẹn, bỗng 
Dolores thổ lộ ngay sau khi họ vừa làm lễ đính hôn là cô thật sự chỉ muốn đi 
tu. Ông đã không tin ở tai mình, vì thấy Dolores vẫn tiếp tục đi đóng phim 
bình thường. Ông không hề ngờ rằng ơn kêu gọi dành cho Dolores đã bắt 
đầu từ trước khi cô quen biết ông, vào năm 21 tuổi và sự nghiệp điện ảnh 
đang ở vào thời kỳ rực rỡ nhất. Một người bạn của Dolores kể lại là khi 
nghe cô than thở rằng đóng phim căng thẳng quá, nhưng chỉ sau vài tuần lễ 
thì lại đường ai nấy đi, cô phải chia tay với những người bạn mới quen mà 
cô quý mến, điều này để lại nhiều trống rỗng trong lòng cô gái trẻ đơn sơ dễ 
mến. Thấy thế, người bạn đề nghị Dolores đến nhà dòng Biển Đức để tĩnh 
tâm và học hỏi lối sống và làm việc của các nữ tu là những người mà cô này 
cho là rất ổn định và đáng phục. Ban đầu Dolores có vẻ ngại ngần nhưng sau 
đó vẫn cứ đi thử. Cô đến tu viện sống vài ngày và không muốn trở về. 
Nhưng nhà dòng cũng chưa muốn thu nhận cô với lý do cô là người của 
Hollywood, rất “đáng ngờ vực”, vả lại nhà dòng cho rằng cô vẫn chưa là 
một phụ nữ chín chắn ở lứa tuổi 21. Dolores trở về tiếp tục đóng phim và 
còn đính hôn với một trí thức đạo đức và thành công nữa, nhưng mọi người 
không thể ngờ rằng trong tâm hồn cô gái trẻ ấy, định mệnh đã dành sẵn cho 
Chúa một chỗ đứng bất khả xâm phạm, một tình yêu cao hơn hết mọi cám 
dỗ của vật chất xa hoa trên đời mà nhiều người mơ cũng chưa có được! 
Dolores vẫn kín đáo có những chuyến đi tĩnh tâm ở nhà dòng Biển Đức, và 
sau 2 năm, khi hội đủ điều kiện nhà dòng đưa ra là cô đã lặng lẽ rời bỏ ánh 
sáng hào nhoáng của đêm dạ hội ra mắt cuốn phim Come Fly With Me để 
chính thức gia nhập dòng Biển Đức. Ngôi sao đang lên của sân khấu điện 
ảnh Hollywood từ đó được biết đến qua cái tên Sơ Judith, sau đó là Sơ 
Dolores khi khấn trọn đời vào năm 1970. Mặc dù cuộc sống mới có đem lại 
rất nhiều thử thách, nhất là vào năm đầu, Sơ Dolores đã tìm được nhiều sự 
yểm trợ tinh thần của các chị em nữ tu và của mẹ bề trên, người luôn đóng 
vai trò linh hướng sáng suốt và khôn ngoan khi phải bất ngờ thu nhận một 
đệ tử “không giống ai”, để biến nhân vật nổi tiếng hơn bất cứ ai mà bà từng 
thu nhận trở thành một nữ tu sống trọn lời khấn “khó nghèo, trong sạch, và 
vâng lời”. 

Có thể nói, như một cuốn phim với nhiều tình tiết giả tưởng, cuộc đời của 
Sơ Dolores đã đem lại rất nhiều bất ngờ không những cho riêng bà mà còn 
cho cả chính ngững người đã có ít nhiều liên hệ với bà, trong đó có ông 
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Donald John Robinson. Những gì xảy ra trong đời ông từ khi quen biết và 
đính hôn với Dolores có thể được viết thành một câu chuyện ăn khách, 
nhưng ông đã chọn lối sống kín đáo và lặng lẽ để gìn giữ những kỷ niệm mà 
ông đã có với vị hôn thê mà ông trọn đời yêu quý, người đã bỏ rơi ông cho 
một ơn gọi thiêng liêng cao cả hơn mà chỉ có những người tín hữu với một ý 
thức đặc biệt như ông mới hiểu và vui lòng chấp nhận. Chẳng thế mà tuy bị 
Dolores “bỏ rơi” Donald vẫn vui lòng chấp nhận và vẫn giữ mối quan hệ 
lành mạnh thủy chung với bà cho đến ngày ông nhắm mắt lìa đời vào tháng 
11 năm 2011, vẫn không hề lập gia đình với ai, viện cớ “Chẳng ai thay thế 
được Dolores”. Được biết, ông vẫn có thói quen đến thăm bà tại đan viện 
Biển Đức đều đặn hai lần một năm vào dịp Noel và Phục Sinh. Khi ông qua 
đời vài tháng trước đây, toàn bộ tài sản và của cải của ông đã được trao lại 
cho đan viện Biển Đức để các sơ có thêm tài lực mà làm việc phục vụ công 
ích. 

Donald John Robinson (1933-2011), người đã đi bên lề cuộc đời của tài tử, 
nữ tu Dolores cho đến cuối đời mà vẫn không nguôi tình yêu dành cho bà. 

Một đoạn trong phim “Francis of Assisi” mà Dolores thủ vai chính, nói về 
cuộc đời một vị công nương (Clare) đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa vương giả 
để sống đời tu trì, ngày cha cô đến đòi con về cũng là ngày cô xuống tóc và 
khấn dòng. Cuốn phim cũng như một lời báo trước cuộc đời tu trì của tài tử 
Dolores Hart được bắt đầu 2 năm sau đó: 

Dường như, sự trở lại Hollywood của Dolores lần này không ngoài mục đích 
chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, trong thời đại điên đảo ngày nay khi các 
giá trị nhân bản và đạo đức đang đến hồi suy thoái và hỗn loạn nhất, khi giới 
trẻ tìm mãi vẫn không thấy được những mẫu gương cao quý để nói theo, vẫn 
có những điều tốt đẹp và lạ thường đang xảy ra một cách hết sức bình 
thường, như cuộc đời và mối tình đơn sơ thành thật của Dolores Hart, một 
nữ tu sinh ra với một sứ mạng đặc biệt không một lý giải trần gian nào có 
thể giải thích cặn kẽ, trừ khi chấp nhận gọi đó bằng hai chữ “ơn Chúa” với 
lòng xác tín. Như Mẹ Dolores, sau mấy chục năm tu trì vẫn chưa thể nào tự 
hiểu nổi. 

VietCatholic Network 
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951-786-8693 
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Off 773-734-4418 
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Medical Care 
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Nhận Sửa Các Loại Máy 
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100% basswood shutters 
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Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
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951-765-3174 
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