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Tin Mừng CN V Mùa Chay Năm A 
Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 

Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến 
thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy 
yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: 
"Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm 
sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên 
Chúa sẽ được vinh hiển". 

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và 
Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn 
lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: 
"Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".  

Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an 
táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, 
Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. 
Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy 
có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, 
ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng 
Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho 
Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". 
Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết 
sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa 
Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai 
tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ 
nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con 
có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: 
vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên 
Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".  

 

Tiếp theo trang 2 
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Tin Mừng CN V Mùa Chay Năm A (Tiếp theo)  

Người xúc động và hỏi: "Đã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà 
xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết 
bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà 
không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.  

Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". 
Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa 
Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang 
của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: 
"Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng 
Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói 
rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn 
những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".  

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, 
thì đã tin vào Người.  

Chia Sẻ Tin Mừng 

Có một câu chuyện huyền thoại kể lại rằng: hàng năm bộ lạc kia phải hiến tế một người 
con gái cho thủy thần. Vị tộc trưởng của bộ lạc là một người rất yêu quý gia đình, có một 
người con gái duy nhất lại bắt trúng thăm phải làm vật hiến tế. Ông vô cùng đau khổ, 
nhưng không thể vi phạm tục lệ của bộ lạc được. Phải làm sao bây giờ khi ngày phận số 
đã gần đến và chính ông tộc trưởng cũng không thể nào chủ tọa nổi nghi thức hiến tế này. 
Những người có uy tín trong bộ lạc nghĩ rằng ông sẽ không đủ can đảm hoàn thành trách 
nhiệm của mình. Sau cùng, ngày đó đã đến, người ta đoán rằng hoặc là họ sẽ phải cử 
hành nghi thức hiến tế mà không có mặt của ông tộc trưởng, hoặc là truyền thống sẽ bị 
hủy bỏ. Họ đặt người con gái xinh đẹp của ông tộc trưởng vào một con thuyền nhỏ, rồi 
đẩy ra dòng sông. Khi con thuyền bồng bềnh trôi nổi trên dòng sông, với sự kinh ngạc, họ 
trông thấy một con thuyền khác ẩn nấp trong những bụi cây cũng từ từ trôi ra dòng sông. 
Và trong ánh sáng mập mờ, họ đã nhận ra người ngồi trong thuyền kia chính là ông tộc 
trưởng của họ, cha của cô gái. Ngay lập tức, cả hai chiếc thuyền bị cuốn hút mạnh mẽ vào 
dòng nước đang chảy xiết ra giữa sông. Cả hai cha con đã cùng rơi xuống con thác chung 
với nhau! 

Thiên Chúa cũng không thể chịu được khi nhìn thấy con người chết trong tội lỗi. Bởi thế, 
Chúa Giêsu đã chấp nhận cùng chết với chúng ta, để chúng ta được sống như thánh 
Gioan đã nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của 
Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. 

Hôm nay trong bài Phúc âm, Gioan đã diễn tả tình cảm của Chúa Giêsu đối với người 
bạn Lagiarô đã chết và thương cảm cho những người thân yêu trong cơn đau khổ muộn 
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phiền: “Thấy Maria khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn 
thức trong lòng và xao xuyến”. 

Với chủ đề “Thiên Chúa là Tình Yêu”, Gioan muốn cho người Hy Lạp thấy rằng Thiên 
Chúa của người Kitô hữu là một Thiên Chúa có trái tim biết rung động trước những phiền 
muộn, đau khổ và thất vọng của con người, nhất là đứng trước sự chết. Không có sự tuyệt 
vọng và đau khổ nào cho bằng cái chết của những người thân yêu của chúng ta. Maria và 
Martha đang buồn phiền và đau khổ vì cái chết của em trai mình là Lagiarô. Họ nhắn tin 
cho Chúa Giêsu biết từ khi Lagiarô đang đau nặng với hy vọng sẽ được cứu khỏi bệnh, 
nhưng Ngài đã không về đúng lúc. Bà Martha đến gặp Chúa Giêsu trên đường gần về tới 
Bêtania, đã thốt lên những lời trách móc có vẻ thất vọng: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở 
đây thì em con không chết”. 

Phải, cuộc sống nhân sinh bắt chúng ta phải nếm mùi đau khổ của sự chết. Nhưng qua 
câu chuyện làm cho Lagiarô sống lại, Chúa Giêsu đã hứa hẹn cho chúng ta niềm hy vọng: 
“Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai 
sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. Có lẽ trong đau buồn vì mất mát, 
chúng ta chưa hiểu được chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng chúng ta phải 
hy vọng vào Người. 

Vào thời Chúa Giêsu, những người Sađuxê không tin vào sự sống lại. Ngài đã mạnh mẽ 
nói với họ rằng: “Các người không biết Thánh Kinh và cũng không biết quyền năng của 
Thiên Chúa. Các người sai lầm rồi”. Niềm hy vọng vào sự sống lại của những người đã 
chết được Thiên Chúa mạc khải dần dần, dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài “không 
phải Thiên Chúa của những người chết, nhưng của những người sống”. 

Nguồn KTVN 
 

Sống Đạo Mùa Chay 
Thống hối cải tà quy chánh đòi hỏi sự can đảm dứt khoát, dù biết phải trả giá rất cao. 
Có hai người hành khách ngồi chung trong một chuyến xe lửa từ Tô-ri-nô đến Paris.  
Vào một ngày mùa đông, bầu trời xam xám không một tia sáng mặt trời, xe lửa chạy tới 
biên giới nước Pháp thì tuyết bắt đầu rơi, bên ngoài trời giá lạnh, nhưng trong xe hơi ấm 
của lò sưởi rất dễ chịu, thêm vào đó là tiếng máy đều đặn như tiếng nhạc ru ngủ cho cuộc 
hành trình thêm thoải mái. Một trong hai người hành khách tỏ vẻ băn khoăn lo lắng lạ 
thường, mỗi lần tới một nhà ga người ấy lại giật mình đứng phắt lên, đến gần cửa nhìn 
nhà ga và đọc lớn tên sân ga rồi ông lại trở về ghế ngồi và thở dài một cách thảm não. 
Sau nhiều trạm như thế, người bạn bên cạnh lên tiếng hỏi với tất cả sự quan tâm và tế nhị:  
- Có điều gì làm ông khó chịu hoặc ông bị đau chăng?  
Ông ta thở dài một cách thảm não và nói:  
- Tôi không đau ốm gì cả, chỉ có điều là tôi đã lấy sai chuyến xe. Nó đang chạy ngược 
chiều với hướng của tôi định đi, lẽ ra tôi phải xuống xe từ những trạm trước kia rồi để đổi 
sang chuyến xe khác, nhưng tôi không có can đảm bước xuống giữa làn mưa tuyết trắng 
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xóa, ngồi trong xe với hơi ấm như thế này dễ chịu hơn. 
Thái độ của người hành khách áy náy bất an ấy tượng trưng cho thái độ ù lì thường ngày 
cản trở chúng ta trong việc ăn năn thống hối để cải tà quy chánh. Người hành khách trong 
xe lửa lẽ ra phải can đảm bước xuống nhà ga để đổi sang chuyến xe lửa khác. Cũng giống 
như người biết mình đang đi lạc đường phải quay trở lại chính lộ. Biết mình đang tiến 
trên con đường tội lỗi, phải mau quay trở về con đường thiện, nhưng lại không có đủ can 
đảm cởi bỏ những thói quen cũ hoặc những tiện nghi vui sướng tạm bợ của đời sống 
không tốt lành. Như thế, mỗi lúc lại càng đi xa hơn đích điểm mà mình muốn nhắm tới và 
rồi than vắn thở dài có ích lợi gì đâu.  
Thống hối cải tà quy chánh đòi hỏi sự can đảm dứt khoát, dù biết phải trả giá rất cao. Qua 
miệng các ngôn sứ, chúng ta được biết Thiên Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót luôn 
chờ đợi các tội nhân ăn năn thống hối trở về với Ngài.  

*** 
Lạy Cha, xin Cha ban thêm sức mạnh để con đủ can đảm quay trở về với tình thương Cha 
khi nhận ra mình đã lạc đường. Xin giúp con thêm nghị lức để từ bỏ những thói quen xấu, 
biết mạnh mẽ dứt khoát với những gì làm con xa cách Cha.  
Lạy Cha Chí Ái! Cha đến thế gian không phải để xét đoán, nhưng để thế gian nhờ tin vào 
Cha mà được cứu rỗi, xin hãy nâng đỡ mỗi khi con vấp ngã, hãy giơ tay để dìu con đứng 
lên. Trong mùa chay này, xin giúp con thật sự ăn năn về những tội lỗi đã làm buồn lòng 
Cha để con được chung hưởng niềm vui Phục Sinh với Cha trong ngày sau hết. Amen!  

R. Veritas 

MẦU NHIỆM CỦA TỘI LỖI 

 Dư luận tại Hoa Kỳ cũng như thế giới đang xúc động theo dõi phiên tòa xét xử bà 
Andrea Yates về tội dìm chết năm đứa con trong bồn tắm.  Trong các phiên xử khác, 
những tranh tụng tại tòa xoay quanh việc xét xử bị cáo có phạm tội giết người hay không, 
trong khi đó thì phiên tòa xử bà Andrea Yates lại xoay quanh việc tìm hiểu bà Andrea 
Yates có điên hay không.  Lý do là vì ngay từ đầu bà Andrea Yates đã thú nhận với cảnh 

sát rằng chính tay bà đã lần lượt dìm chết năm đứa con trong bồn 
tắm.  Trong khi công tố viện cố gắng chứng minh rằng bà 
Andrea Yates đã giết con một cách có tính toán và tính toán từ 
lâu, thì bên bị cáo, các luật sư của bà lại cố gắng biện minh rằng 
bà Andrea Yates giết con chỉ vì muốn con có một cuộc sống tốt 
hơn mà thôi.  Riêng một số chuyên gia tâm lý thì cho rằng bà 
Andrea Yates giết con vì mắc chứng bệnh mà họ gọi là trầm uất 
hậu sản, nghĩa là xuống tinh thần sau khi sinh.  Quả thật, ngay 
sau khi sinh đứa con trai đầu lòng vào năm 1994, bà Andrea 
Yates đã bắt đầu lo ngại không biết đứa con mình sẽ ra sao.  
Không những thế, bà còn lo sợ trước những ám ảnh thường hiện 

về trong mộng khiến bà tưởng tượng một ngày nào đó bà sẽ cầm dao đâm một người nào 
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đó không rõ mặt rõ tên. 
Là một nữ y tá sinh ra và lớn lên tại Houston, bang Texas, bà Andrea Yates đã phải 

nghỉ làm tại bệnh viện sau khi sinh con đầu lòng.  Vừa lo ngại vừa thường xuyên sống 
trong ác mộng, bà vẫn cố gắng chiều chồng để sinh hạ thêm ba trai một gái trong thời 
gian sáu năm tiếp theo.  Sau khi sinh đứa con thứ tư vào năm 1999, bà Andrea Yates đã 
bắt đầu trải qua những ngày tháng kinh hoàng trong ác mộng.  Trong những cơn ác mộng 
ấy, bà thấy mình là thủ phạm nhúng tay vào những vụ giết người vô tội.  Cuối cùng, để 
thoát khỏi những cơn ác mộng bà đã tự tử bằng cách nuốt một hơi năm mươi viên thuốc 
ngủ.  Sau khi được cứu sống, bà lại tự tử một lần nữa.  Vào mùa hè năm 1999, bà tâm sự 
với viên bác sĩ của bà như sau: "Tôi cảm thấy như nghe có tiếng nói thúc giục tôi giết 
người.  Tôi rất sợ sẽ có ngày tôi làm hại người khác.  Vì vậy, tôi chỉ còn cách là tự tử để 
tôi chết thì chẳng còn hại ai được nữa". 

Ðến lúc đứa con thứ năm ra đời, thì bệnh trạng của bà thêm trầm trọng.  Ngày 
20/06/2001, bà quyết định giết năm đứa con của mình vì cho rằng bản thân của bà không 
xứng đáng là một người mẹ, khiến năm đứa con nếu lớn lên không thể nào có được một 
tương lai tốt đẹp.  Và cách tốt nhất để xã hội có thể trừng phạt bà là ra tay giết năm đứa 
con của bà. 

Trong phiên xử hôm thứ Tư ngày 14/03/2002, một bác sĩ tâm lý trị liệu đã làm chứng 
trước tòa rằng bà Andrea Yates cho biết bà không dám nói với ai về tiếng nói thúc giục 
bà giết người, vì sợ rằng nếu bà nói ra satan sẽ nghe thấy và sẽ khiến bà sát hại con cái 
bà. 

Hiện nay, người ta chưa biết số phận của bà Andrea Yates sẽ ra như thế nào.  Nhiều 
người cảm thương hơn là lên án bà.  Diễn tiến của hành động giết con nơi bà cho thấy 
đây chỉ là một thảm kịch trong đó kẻ giết người chỉ là một nạn nhân, nạn nhân của một 
cơn bệnh và nhất là nạn nhân của một tiếng nói thúc giục mình giết người.  Tựu trung đó 
cũng là thảm kịch của thân phận con người được thánh Phaolô diễn tả bằng một câu nói 
bất hủ: "Ðiều thiện tôi muốn, tôi không làm.  Còn điều ác tôi không muốn, tôi lại làm". 

Qua câu nói trên, thánh Phaolô muốn khẳng định một mầu nhiệm, đó là mầu nhiệm của 
sự tội.  Tội là một mầu nhiệm.  Nó vừa nói lên sự hướng thiện của con người lại vừa bày 
tỏ sự yếu đuối nơi con người.  Nơi mỗi người luôn diễn ra một cuộc chiến liên lỉ giữa 
thiện và ác, giữa ân sủng và tội lỗi, giữa ánh sáng và sức mạnh của tăm tối.  Nếu có một 
tiếng nói của lương tâm không ngừng thúc đẩy con người làm điều thiện thì tiếng nói lôi 
kéo con người vào tội ác cũng mãnh liệt không kém. 

Mùa Chay, mùa của giao chiến giữa ân sủng và tội lỗi, giữa ánh sáng và bóng tối, các 
tín hữu kitô được mời gọi ý thức rằng sống là một cuộc chiến đấu liên lỉ.  Còn sống là 
còn chiến đấu, nhưng trong cuộc chiến ấy họ tin rằng họ sẽ chiến thắng vì Ðấng mà họ tin 
tưởng đã xác quyết với họ: "Ðừng sợ, Ta đã thắng thế gian".  Quả thật, Người đã chiến 
thắng tội lỗi và sự dữ và Người cũng chia sẻ sức mạnh của Người cho các môn đệ của 
Người.  Với Người, trong Người và nhờ Người, họ cũng có thể chiến thắng được satan và 
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tội lỗi.  
Lạy Chúa, 
Với những hy sinh, chay tịnh và hãm mình mà chúng con đang thực hành trong mùa 

Chay này, xin Chúa gia tăng lòng tín thác của chúng con, xin cho chúng con luôn xác tín 
rằng chỉ có ơn Chúa chúng con mới có thể chiến thắng được ma quỉ, con người tội lỗi yếu 
hèn của chúng con. 

R. Veritas 

Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ 

Giá trị giáo dục của bí tích Xá Giải 

WHĐ (27.03.2011) – Sáng 25-03, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến các đại 
biểu tham dự hội thảo do Tòa Ân giải tổ chức. Đức Hồng y Chủ tịch Fortunato Baldelli 
và Đức cha Gianfranco Girotti, OFM, Nhiếp chính Tòa Ân giải, đã dẫn đầu phái đoàn yết 
kiến ĐTC.   

Bài huấn từ của ĐTC trong buổi tiếp kiến đề cập đến giá trị giáo dục của bí tích Hòa giải 
đối với linh mục ban bí tích, cũng như đối với hối nhân lãnh nhận bí tích. 

ĐTC nói: “Linh mục được trao một nhiệm vụ độc đáo, riêng biệt, giống như một đài 
thiên văn để hằng ngày đều được chiêm ngắm vẻ huy hoàng của lòng Chúa thương xót… 
Được trao trách nhiệm quản lý bí tích Hòa giải, mỗi linh mục phải học sống khiêm hạ và 
tin tưởng, đồng thời được thúc giục mạnh mẽ phải ý thức về căn tính của mình. Nếu chỉ 
cậy dựa vào sức riêng nhân loại, linh mục không bao giờ có thể nghe được những lời 
xưng tội của anh chị em mình. Sở dĩ họ đến với linh mục vì linh mục được nên đồng hình 
đồng dạng với Chúa Kitô, vị linh mục tối cao và đời đời, nên có thể hành động nhân danh 
Ngài và trong tư cách của Ngài. Qua linh mục, Chúa thực sự hiện diện, ban ơn tha thứ, 
canh tân và làm cho biến đổi”. 

ĐTC nhắn nhủ các linh mục, những người được trao năng quyền tha tội: “Khi cử hành bí 
tích Hòa giải, chính linh mục cũng được Chúa dạy bảo về đức Tin, về sự thật và sự thiếu 
thốn của bản thân, bồi dưỡng ý thức về căn tính bí tích của mình”.  

ĐTC tiếp tục bài huấn từ: “Rõ ràng việc lãnh nhận bí tích Hòa giải đặc biệt thể hiện sự tự 
do và ý thức về bản thân. Do đó trong thời đại phát triển chủ nghĩa tương đối và mất dần 
ý thức về bản thân, người ta ngày càng ít đến với tòa cáo giải. Việc xét mình xưng tội 
mang giá trị giáo dục rất lớn, dạy chúng ta biết chân thành nhìn nhận cuộc sống của 
mình, đối chiếu với chân lý Tin Mừng, thẩm định cuộc sống không chỉ bằng những thông 
số nhân loại mà do ơn Chúa soi sáng. Bài học lớn lao đầu tiên được dạy ở trường bí tích 
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Hòa giải là biết sống với các Điều răn, các mối Phúc thật và Lệnh truyền yêu thương”. 

Kết thúc bài huấn từ, ĐTC nhắn nhủ các linh mục: 

“Các linh mục thân mến, anh em đừng quên sắp xếp cho việc ngồi tòa giải tội trong các 
hoạt động mục vụ của mình một cách thích đáng. Biết đón nhận và lắng nghe chính là 
dấu chỉ nhân văn về Thiên Chúa đang đón nhận và thương yêu con cái của Ngài. Việc 
xưng hết các tội giúp hối nhân biết sống khiêm nhường, nhận ra mình yếu đuối, đồng thời 
ý thức mình cần được Chúa tha thứ và tin rằng ơn Chúa sẽ giúp thay đổi đời sống”. 

(Theo VIS) 
 

Sứ điệp Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Phật Giáo. 

 

Vatican (Vat. 31/03/2011) -  Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng các tín 
đồ Phật giáo nhân dịp lễ Vesakh, đồng thời cổ võ các tín hữu Kitô và Phật giáo cùng tìm 
kiếm hòa bình, chân lý và bênh vực tự do tôn giáo. 

Ðối với tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vesakh kính nhớ các biến cố quan trọng trong 
cuộc đời Ðức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập niết bàn. Tại các nước theo 
Phật giáo Ðại Thừa, như Việt Nam, Ðại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được 
mừng vào những ngày khác nhau. 

Trong sứ điệp tựa đề "Trong tự do, tìm kiếm chân lý: các tín hữu Kitô và Phật tử sống 
trong an bình" công bố hôm 31 tháng 3 năm 2011, Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, Chủ 
tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, viết: 

"Dưới ánh sáng của sự trao đổi thân hữu với nhau, như trong quá khứ, tôi muốn chia sẻ 
với các bạn một vài xác tín của chúng tôi với hy vọng củng cố những quan hệ giữa các 
cộng đoàn chúng ta. Trước tiên tôi nghĩ đến quan hệ giữa hòa bình, chân lý và tự do. 
Ðiều kiện thiết yếu để theo đuổi một nền hòa bình chân chính là dấn thân tìm kiếm chân 
lý. Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tự nhiên phải tìm kiếm chân lý, theo đuổi và sống 
một cách tự do theo chân lý (Xc Công đồng chung Vatican 2, Tuyên ngôn về tự do tôn 
giáo 'Dignitatis Humanae', 1). Sự hướng đến chân lý như thế mang lại cho tín đồ các tôn 
giáo khác nhau cơ hội gặp gỡ trong chiều sâu và tăng trưởng trong sự quí trọng các năng 
khiếu của mỗi người". 

Ðức Hồng Y Tauran cũng bày tỏ xác tín "Trong thế giới hiện nay, đang phải chịu ảnh 
hưởng của những hình thức chủ nghĩa duy thế tục và cực đoan, nhiều khi thù nghịch với 
tự do chân thực và các giá trị tinh thần, cuộc đối thoại liên tôn có thể là một giải pháp 
khác, nhờ đó chúng ta tìm được con đường tốt đẹp nhất để sống trong an bình và cùng 
nhau hoạt động cho công ích. Như ÐGH Biển Ðức 16 đã nói, "đối với Giáo Hội, đối thoại 
giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau là phương thế quan trọng để cộng tác với tất cả các 
cộng đồng tôn giáo hầu mưu công ích" (Sứ điệp Ngày Hòa Bình thế giới 2011, n.11). 
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Cuộc đối thoại như thế cũng là một sự thúc đẩy mạnh mẽ để tôn trọng các quyền căn bản 
của con người về tự do lương tâm và tự do phụng tự. Hễ nơi nào tự do tôn giáo được thực 
sự nhìn nhận, thì phẩm giá con người được tôn trọng trong nền tảng của nó; nhờ sự chân 
thành tìm kiếm những gì là chân và thiện, lương tâm và các tổ chức dân sự được củng cố; 
công lý và hòa bình được thiết lập vững chãi" (Xc Sứ điệp Ngày Hòa Bình thế giới 2011, 
n.5). 

Sau cùng, Ðức Hồng Y Tauran cho biết các tín hữu Công Giáo cầu nguyện để việc cử 
hành lễ Vesakh là một nguồn mạch mang lại sự phong phú tinh thần và là cơ hội để tái 
đẩy mạnh việc tìm kiếm sự thật và sự thiện, để bày tỏ lòng từ bi đối với tất cả những 
người đang đau khổ và cố gắng cùng nhau sống trong hòa hợp". 

 G. Trần Ðức Anh, OP 

 
  

Vài nhận định về cuốn phim "Những thần minh và những con người". 

 

Pháp Quốc [National Catholic Register 30/3/2011] -   Cuốn phim có tựa đề "Những 
thần minh và những con người" do nhà đạo diễn Pháp Xavier Beauvois thực hiện năm 
2010, được đánh giá là một cuốn phim có nội dung tôn giáo hay nhứt trong 30 năm vừa 
qua. 

Cuốn phim thuật lại câu chuyện của 7 tu sĩ dòng Trappist tại Tibhirine, Algerie, bị 
những người hồi giáo cực đoan sát hại năm 1996. 

Tuy không được thế giới biết và nói đến nhiều, nhưng thế kỷ 20 vừa qua là thế kỷ có 
nhiều tín hữu Kitô tử đạo hơn cả 19 thế kỷ trước cộng lại. 

Các tu sĩ Trappist tại Tibhirine là những người cuối cùng chết vì đức tin trong thế kỷ 
20 vừa qua. Tất cả 7 vị đều là người Pháp đã đến sống trong một tu viện nằm trong dãy 
núi Atlas của Algerie. Tất cả hầu như chỉ làm việc giữa những người Hồi giáo sống trong 
những thành phố và ngôi làng nhỏ bên cạnh tu viện. Một trong 7 vị là một bác sĩ chuyên 
chăm sóc y tế cho hàng trăm người nghèo xung quanh. 

Tu viện trưởng vốn là một người khôn ngoan và sáng suốt. Giờ rãnh, ngài nghiên cứu 
Kinh Coran để hiểu rõ hơn những người mà ngài đang phục vụ và cầu nguyện cho. Ðời 
sống cầu nguyện của các tu sĩ được cuốn phim nhấn mạnh một cách đặc biệt . 

Thảm kịch của cuốn phim xoay quanh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của hồi giáo cực 
đoan xung quanh tu viện. Các tu sĩ vốn đã nghe biết những lời đe dọa cũng như chứng 
kiến các vụ giết người. Bạo động còn diễn ra gần bên tu viện khi một nhóm người Croatia 
bị cắt cổ bên ngoài làng. Thế rồi, trong Ðêm Giáng Sinh năm 1996, một nhóm người có 
vũ trang đã đột nhập vào tu viện và yêu cầu cho gặp vị tu viện trưởng. Với tất cả bình 
tĩnh, ngài nhắc lại với họ rằng họ không được phép mang khí giới vào một nơi thờ 
phượng. Ngài cũng nói rằng họ làm gián đoạn việc cử hành Ngày Sinh của tiên tri Issa, 
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tức Chúa Giesu là Ðấng mà người Hồi giáo cũng tôn kính. Ngạc nhiên trước thái độ can 
đảm của vị tu viện trưởng, những kẻ vũ trang đành rút lui. Nhưng các tu sĩ Trappist 
Tibhirine biết rằng những thành phần cực đoan sẽ trở lại. 

Trong thời gian chờ đợi điều xấu nhứt có thể xảy đến, các tu sĩ bắt đầu thảo luận với 
nhau xem có nên ở lại hay về Pháp hoặc tìm đến một nơi an toàn hơn tại Algerie. Ngay từ 
đầu, vị tu viện trưởng đã nói dứt khoát rằng, theo các lời khấn phải ở một chỗ và phục vụ 
người nghèo, các tu sĩ phải ở lại. Nhưng một số tu sĩ không đồng ý với vị bề trên. Họ nói 
rằng ở lại có nghĩa là tự sát. Cuộc thảo luận đã diễn ra một cách chân thành và trong tinh 
thần tương kính. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chấp nhận quan điểm của vị tu viện trưởng 
và mặc cho nguy hiểm có đe dọa, vẫn cương quyết ở lại. 

Sư huynh Luc, vị bác sĩ của tu viện, đã bày tỏ xác tín của mình là, với tư cách một 
người tự do, sẵn sàng chấp nhận mọi sự theo chương trình của Chúa. Sau khi các tu sĩ 
đồng thanh quyết định ở lại, nhà làm phim cho khán giả thấy một hình ảnh đẹp: sư huynh 
Luc ôm lấy bức tranh vẽ Chúa Giesu chịu đóng đinh. Nhà đạo diễn muốn nói rằng một 
con người tự do nhìn nhận cội nguồn tự do của mình là chính Chúa Giesu chịu đóng đinh. 

Ðúng như các tu sĩ đã dự đoán, những người hồi giáo cực đoan đã trở lại. Giữa đêm 
khuya, họ lôi các tu sĩ ra khỏi giường và nhét vào một chiếc xe tải. Sau đó, họ chở các vị 
vào trong sa mạc và một buổi sáng đầy tuyết, họ buộc các vị phải đi bộ vào trong một 
khu rừng. Ðây là cảnh cuối cùng trong cuốn phim. Tuy không được ghi lại trong cuốn 
phim, các tu sĩ Trappist Tibhirine đã bị hạ sát và sau đó, người ta mới tìm thấy những thi 
thể không đầu của các vị. 

Tựa đề của cuốn phim là "những thần minh và những con người". Theo Kinh Thánh, 
thần minh là những hữu thể siêu nhiên, không hình tượng. Nhưng trong bối cảnh của 
cuốn phim, thần minh ở đây có thể gợi lên các thứ "quyền lực" chính trị và quân sự là 
những người muốn cai trị thế giới này bằng những đe dọa và bạo động. Xuyên suốt dòng 
lịch sự nhân loại, lúc nào cũng có những "quyền lực" với súng ống, bom đạn hành động 
như thể là "thần minh". Họ thể hiện quyền lực của mình mà không màng đến thân phận 
con người. Chỉ có Thiên Chúa Chân Thật mới thực sự có quyền đưa ra phán quyết tối hậu 
về những quyền lực này và loan báo rằng họ cũng sẽ "rơi rụng như bất cứ vua chúa nào". 

Những người hồi giáo cực đoan có vũ trang đã hạ sát các tu sĩ Trappist vô phương tự 
vệ. Trong thực tế, xuyên qua tự do nội tâm của họ, nhưng tu sĩ này đã trở thành khí cụ 
phán xét của Thiên Chúa đối với những kẻ gian ác muốn hành động như các thần minh. 
  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Bí Tích Xá Giải là một món quà quý giá nhất Chúa Kito đã tặng ban cho nhân loại. 
Nếu đã lâu rồi bạn chưa lãnh nhận bí tích Xá Giải, nhân Mùa Chay này bạn hãy nắm 
lấy cơ hội trở về với chính lộ. 
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Lịch Xá Giải tại nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta: 
 
_ CN Lễ Lá ngày 17/4/2011 trước và sau thánh lễ.(in Vietnamese) 
_ Thứ Tư Tuần Thánh ngày 20/4/2011 vào lúc 4:00 & 6:30 PM (in English) 
 
Bữa Tối Vượt Qua tại Monteleone Meadowns 
Vào lúc 6:00 PM ngày Thứ Hai 18/4/2011 
 
Lễ Vượt Qua là ngày kỷ niệm truyền thống của người Do Thái mừng biến cố Xuất Hành 
khi dân Do Thái được thoát ách nô lệ người Ai Cập. Bữa ăn tối vội vàng trước khi xuất 
hành chỉ có bánh không men và rau đắng được gọi là bữa tối vượt qua. 
Hàng năm người Do Thái cử hành bữa tối Vượt Qua không chỉ để tưởng nhớ mà còn làm 
sống lại và đem biến cố vĩ đại này áp dụng vào cuộc sống hiện tại.  
Thiên Chúa thật hoàn thiện biết bao đã chọn dịp cử hành Lễ Vượt Qua của người Do 
Thái để tỏ lộ sự thánh thiêng của Thiên Chúa cho chúng ta qua mọi thời đại khi thiết lập 
Bí Tích Thánh Thể. 
Kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự bữa tối truyền thống Vượt Qua tại 
Monteleone Meadowns để nối kết di sản của người Do Thái với việc cử hành Lễ Vượt 
Qua. 
Giá vé: _ Người lớn: $10.00 
            _ Trẻ em dưới 10 tuổi: $ 5:00 
 
  
Chương Trình Phụng Vụ Tam Nhật Thánh & Đại Lễ phục Sinh 
 
Thứ Năm Tuần Thánh ngày 21/4/2011 
Thánh Lễ Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa:  
7:00 PM 
 
Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 22/4/2011 
Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa:  
3:00 PM &7:00 PM 
 
Thứ Bẩy Tuần Thánh ngày 23/4/2011 
Đêm Thánh Vọng Phục Sinh:  
8:00 PM 
 
Chủ Nhật Phục Sinh ngày 24/4/2011 
Đại Lễ Phục Sinh: 
7:30 AM (English) 
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10:00 Am (Spanish) 
 
1:30 PM (Vietnamse) 
Sẽ có 2 Thánh Lễ tại Monteleone Meadows vào lúc 9:00 AM & 11:00 AM 
 
Walk for life_ Đi Bộ vì Sự Sống 
 
Chủ Nhật ngày 01/5/2011 tại Ronald Reagan Sports Park Gazebo sẽ tổ chức một cuộc Đi 
Bộ vì Sự Sống nhằm gây quỹ cho Ủy Ban Công Giáo Bảo Vệ Sự Sống Temecula.  
Thời gian: 11:30 am – 3:30 pm 
Đường đi bộ: 1,5 miles (Đi vòng quanh park) 
 
Vé vào cửa: $10. Trẻ em từ 12 tuổi trở xuống vào cửa miễn phí. 
Kính mời Quý Vị đến tham dự và bảo trợ cho những người tham gia cuộc Đi Bộ vì Sự 
Sống: $15, $20,$25,$50,$100 
 
Liên hệ: Trí Mai 951.795.0120 
 
Get On The Bus_ Đồng Hành 
 
Chương trình Get On the Bus là một tổ chức giúp các em thiếu nhi có cha mẹ đang ở 
trong trại giam có cơ hội đi thăm cha mẹ các em vào ngày Mother’s Day và Father’s Day 
hàng năm. 
Hiện tại có khoảng 856,000 trẻ em ở California có cha mẹ bị tù tội (chiếm 9% số trẻ em ở 
Cali). 60% số cha mẹ bị tù tội được giam giữ cách xa con cái của họ hơn 100 miles. 
Xin quý vị quảng đại mở lòng hảo tâm giúp đỡ bằng cách: 
_ làm thiện nguyện viên cho tổ chức Get On The Bus tại địa phương. 
_ nhà bảo trợ chương trình Get On The Bus: $ 1,500 
_ nhà bảo trợ xe đưa đón: $500 
_ nhà bảo trợ gia đình: $300 
_ nhà bảo trợ đứa trẻ:$75 
_ tặng tiền để ban tổ chức thuê xe bus, mua đồ ăn, quà cho các em… 
_ quảng bá chương trình Get On The Bus trong cộng đồng, nhà thờ, trường học… 
 
Liên hệ: Cô Chủ Tịch Oanh Vũ: 951.375.6687 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

  

 
 
Con khỉ và quả táo gỗ 
Trong khu rừng kia có một con khỉ rất hạnh phúc. Nó tìm ăn những trái cây ngọt lịm khi 
đói và nằm nghỉ ngơi khi mệt. Một ngày, con khỉ đang lang thang bìa rừng thì thấy một 
ngôi nhà…    
Trong ngôi nhà nhỏ bé đó, nó thấy một cái bát to đựng toàn táo, những quả táo tuyệt đẹp. 
Con khỉ liền trộm lấy một quả và chạy thật nhanh trở lại khu rừng.    
Khi đã chạy thật xa, khỉ dừng lại đưa quả táo lên mũi ngửi nhưng chẳng thấy có mùi gì. 
Nó cố gắng ăn nhưng quả táo cứng ngắc đến mức đau cả răng. Thực ra quả táo này được 
làm bằng gỗ nhưng rất đẹp và trông như thật. Những con khỉ khác nhìn thấy quả táo cũng 
thèm được ăn. Con khỉ nọ thấy thế càng giữ chặt quả táo.  
Có được quả táo đẹp, con khỉ rất tự hào và hãnh diện. Nó lang thang suốt trong rừng để 
khoe tài sản quý giá của mình. Quả táo lấp lánh ánh đỏ dưới nắng mặt trời dường như 
càng hoàn hảo hơn bao giờ hết. Và con khỉ càng ôm khư khư quả táo hơn, mặc dù cơn 
đói cồn cào trong bụng thúc giục nó đi kiếm cái ăn.   
Những trái cây ngọt lịm hương rừng thôi thúc con khỉ, nhưng nó vẫn không chịu buông 
quả táo trong tay - nó sợ có kẻ nào khác đang rình mò sẽ lấy trộm mất. Thực sự, trong 
tâm trí con khỉ rất mệt mỏi, nó không thể thư giãn và dành lấy vài phút nghỉ ngơi cho 
mình. Nó vẫn đang cố gắng bảo vệ quả táo.  
Con khỉ vẫn tự hào vì tài sản vô giá này nhưng bắt đầu cảm thấy ít hạnh phúc hơn. Nó 
tiếp tục đi dọc theo con đường mòn trong rừng, càng ngày càng cảm thấy quả táo nặng 
hơn. Thực ra bởi nó đang mệt mỏi, đói và kiệt sức. Nó không thể trèo lên cây để hái quả 
vì tay vẫn còn bận giữ quả táo. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó tiếp tục ôm quả táo như vậy? 
Hay nó sẽ buông tay ra?  
Mùi thơm của trái cây trước mặt toả hương thơm ngát, những quả chín đỏ mọng như trêu 
ngươi. Đắn đo một lúc, con khỉ quyết định buông quả táo bằng gỗ. Nó trèo lên cây hái 
quả ăn, lại cảm thấy hạnh phúc trở lại.  
* Đôi khi chúng ta cố gắng giữ chặt những giá trị tưởng chừng rất lớn mà không dám cho 
đi, rốt cuộc chỉ nhận lại sự mệt mỏi đến kiệt sức. Hãy biết cho đi và bạn sẽ được nhận lại 
nhiều hơn thế. Đó mới là hạnh phúc của cuộc sống.    

Nguồn: Tin Vui 
 

TẠI SAO?  TẠI SAO? 
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Ba ngày sau thảm hoạ động đất ở Nhật Bản, tôi nhận được email của một người giáo dân 
Việt Nam sinh sống tại đó với mấy dòng chia sẻ sau đây làm tôi suy nghĩ: “…Đứa con 
gái của con học bên Mỹ gọi điện về khóc sướt mướt; nó nói nó không tin Chúa, nó không 
đi nhà thờ nữa; tại sao Chúa không cứu vớt mà lại để cho thảm hoạ này xảy ra như vậy? 
Con chẳng khuyên nó được. Thôi, thì giờ nó đang bị sốc nên cứ để cho nó suy nghĩ như 
thế, rồi từ từ nó sẽ nghĩ lại, Bố nhỉ?”  
Cách cư xử của bà mẹ rất khôn ngoan. Lúc này phải là lúc tỏ lòng yêu thương, cảm 
thông hơn là dạy bảo nhất là la mắng con. Tôi cũng tin rằng phản ứng của cháu gái là tự 
nhiên nghĩa là bộc phát trong một nỗi xúc động quá mãnh liệt thôi, và rồi đây cháu sẽ tìm 
lại được sự bình an và niềm tín thác vào Thiên Chúa mà lâu nay cháu vẫn có. Chắc trước 
vụ động đất và sóng thần khủng khiếp này nhiều người khác trong cuộc và thậm chí 
ngoài cuộc cũng đã nêu câu hỏi như cháu: Tại sao Chúa không ra tay cứu giúp, nghĩa là 
ngăn chặn không để cho tai hoạ xảy ra? Thắc mắc này có thể cho thấy một điều là: dù tin 
hay không tin, người ta vẫn nghĩ rằng một Đấng là Thiên Chúa thì phải là Đấng toàn 
năng và nhân từ đối với con người. Mà đã là toàn năng và từ bi thì Ngài không thể để 
cho một thiên tai như thế xảy ra khiến con người phải khốn khổ và phải chết một cách vô 
lý. Vậy là sao? Thắc mắc này là một thử thách thật sự, có thể làm lay chuyển đức tin của 
bao người Kitô hữu, không loại trừ có kẻ đã thất vọng và chối bỏ Chúa vĩnh viện. Còn 
đối với người vô thần thì đây là bằng chứng Thiên Chúa chỉ do con người tưởng tượng ra 
chứ làm sao mà có được, vì rõ ràng “ngài” chẳng làm chi được cho con người? 
Tôi nghĩ vấn nạn mà cháu gái người Nhật gốc Việt nêu lên là “rất thật” và rất “người”, 
-ý tôi muốn nói là chắc hẳn nó gắn liền vào bản tính con người một cách nào đó. Con 
người từ bao giờ vẫn nêu những câu hỏi căn bản: Tại sao đau khổ? Tại sao chết? Cuộc 
đời có ý nghĩa gì không?... Và các tôn giáo là những cách trả lời khác nhau cho những 
thắc mắc đó. Những người có lòng tin thường có tâm lý chờ đợi nơi Đấng linh thiêng một 
sự che chở phù hộ riêng khi gặp gian nan thử thách, thậm chí nhiều khi họ còn cảm thấy 
mình có quyền chờ đợi sự can thiệp đặc biệt của Đấng mình tôn thờ…Tâm tình đó là tự 
nhiên. Và cả khi vì lòng tin tưởng và hy vọng của mình không được thần linh đáp ứng 
theo ý mình mà sinh ra phàn nàn trách móc, thì đó vẫn là chuyện bình thường, miễn là 
không đi xa hơn đến chỗ chối bỏ đức tin. Cũng không khác chi người Việt Nam tin Trời 
nên hễ gặp khó khăn nào, như nghèo đói, bệnh tật, thất bại trong nghề nghiệp, trong tình 
duyên, trong học hành, hay tai nạn rủi ro, là có phản ứng tự nhiên “kêu trời” hoặc 
“trách trời” : Trời ơi Trời ở không cân, Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Hoặc: Lá 
vàng thì ở trên cây, Lá xanh rụng xuống, Trời hay chăng Trời? Hoặc: Bắc thang lên hỏi 
Ông Trời, Sao không bố thí cho tôi tí chồng? (Ca dao). 
Có một điều tôi thấy hơi lạ, là khi mọi chuyện xuôi chảy thuận lợi hoặc khi gặp điều may 
mắn thì ít ai nghĩ tới Ông Trời hoặc Thiên Chúa nhưng hễ gặp thử thách (kể cả do chính 
mình gây ra) là ngay lập tức trách Trời, trách Chúa. Ngày xưa thánh Âu-tinh đã nhận 
xét: Thiên hạ thường dựa vào sự hiện diện của điều xấu, sự ác để kết luận là không có 
Thiên Chúa, nhưng ngài đặt câu hỏi ngược lại: Nếu không có Thiên Chúa thì bạn giải 
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thích thế nào sự hiện diện của sự lành, điều thiện nhan nhản khắp nơi và ngay trong bản 
thân bạn? 
Trên đây tôi đã nhìn phản ứng của cháu gái Nhật-Việt như một việc bình thường, nhưng 
thật ra tôi biết cháu nêu một vấn đề lớn và không dễ trả lời: tại sao Thiên Chúa không 
ngăn cản các thiên tai có thể gây tai hoạ cho con người? 
Thiên tai là những tai họa do thiên nhiên gây ra. Nhưng thiên tai thật ra chỉ là những 
hiện tượng tự nhiên, những hoạt động bình thường của thiên nhiên theo quy luật mà thôi, 
chẳng qua vì không may mà có tác động xấu tới con người ở một mức rộng lớn nên ta 
mới gọi đó là thiên tai. Những hoạt động theo quy luật của thiên nhiên thì cứ liên miên 
xảy ra, hằng giây hằng phút trong vũ trụ bao la và trên trái đất ta ở, chúng to hay nhỏ, 
lợi hay hại, bình thường hay bất thường…, đó là đánh giá của con người, không phải 
chuyện của thiên nhiên trời đất; nếu muốn nói thiên nhiên mù quáng không đếm xỉa chi 
tới con người chúng ta cả - thì vẫn rất đúng. Nhưng biết sao được, không lẽ thiên nhiên 
cứ phải làm theo ý của ta sao?  
Đại thi hào Ấn Độ Tagore có lần nhận định rằng con người ta rất mâu thuẫn khi đòi hỏi 
thiên nhiên phải hoạt động theo theo ý của họ (mà đòi hỏi thiên nhiên là gián tiếp đòi hỏi 
Thượng Đế), ông nêu ví dụ : một bà mẹ tập đi cho đứa con nhỏ của mình sẽ vô cùng hạnh 
phúc khi thấy con bước đi được những bước đầu tiên trong đời, và được vậy tất nhiên là 
nền nhà phải cứng vững (như bình thường là thế), nhưng khi con té ngã bà lại trách tại 
sao nền nhà không mềm như tấm nệm cho con mình khỏi đau? Nền nhà không thể khi 
cứng khi mềm liên hồi theo ý ta được. Đòi Thiên Chúa dùng quyền phép mình chế ngự 
thiên nhiên trong mọi trường hợp Ngài biết là sẽ gây tai hoạ cho con cái Ngài thì cũng 
gần như thế. Bạn thử nghĩ xem: giả sử Ngài liên tục can thiệp vào hoạt động của thiên 
nhiên theo ý con người thì hậu quả sẽ ra sao? Đơn giản là thiên nhiên sẽ không thể tồn 
tại và do đó con người cũng vậy.  

Chúa đã dựng nên thiên nhiên vạn vật cùng với các quy luật chi phối chúng – chúng ta 
gọi là định luật tự nhiên. Ngài cai quản chúng qua các định luật ấy. Nhờ các định luật đó 
mà mọi vật mọi loài tồn tại và phát triển. Nhưng người công giáo biết rằng Chúa cũng đã 
dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, có trí khôn và tự do và “đặt làm chủ mọi thọ 
tạo trên trái đất, để cai quản và sử dụng chúng” (Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 
12. xem sách Sáng Thế, 1, 20.-28). Như thế, Thiên Chúa cũng chia sẻ cho họ một phần 
quyền sáng tạo của Ngài. Quả thực, nhờ không ngừng hiểu biết được các định luật tự 
nhiên, con người vừa có thể sử dụng thiên nhiên cho lợi ích của mình, vừa hạn chế được 
các tác hại của thiên nhiên và góp phần hoàn thiện trái đất nơi họ sinh sống. Nhưng cũng 
hiển nhiên là chính con cũng người phá hoại công trình tạo thành của Chúa khi lạm dụng 
quyền làm chủ của mình vượt quá ý muốn của Chúa Tạo Hoá, nhất là từ vài thế kỷ nay, 
với tiến bộ phi thường của khoa học kỹ thuật, con người đã hành xử như một bạo chúa, 
tự cho mình quyền muốn làm gì với thiên nhiên cũng được, không ngừng can thiệp sâu 
vào thiên nhiên đến độ phá hủy sự thăng bằng của môi trường tự nhiên, và hậu quả là 
biết bao đe doạ và thảm hoạ con người phái hứng chịu. Ngày nay nhiều thiên tai thật ra 
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là nhân tai, như những trận lũ lụt ngày càng nhiều và dữ dội hơn tại miền Trung nước ta 
chẳng hạn là một phần hậu quả của việc tàn phá rừng núi và ngăn cản dòng chảy của 
sông ngòi. Ngày hôm nay, nhiều công trình của con người quay lại chống con người. 

Đau khổ và sự chết là vấn nạn muôn thuở của con người. Công đồng Vaticanô II dạy: 
“Nếu thiếu căn bản là Thiên Chúa và thiếu niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cữu thì phẩm 
giá con người sẽ bị tổn thương cách trầm trọng như thường thấy ngày nay, và những bí 
ẩn về sự sống, sự chết, về tội lỗi và đau khổ vẫn không giải đáp được, như thế con người 
nhiều khi rơi vào tuyệt vọng.” (Hiến chế đã dẫn, số 21). Giáo Hội xác tín rằng “nhờ 
Chúa Kitô và trong Chúa Kitô bí ẩn về đau khổ và sự chết được sáng tỏ, bí ẩn đó đè bẹp 
chúng ta nếu chúng ta không biết đến Phúc Âm. Chúa Kitô đã sống lại nhờ sự chết của 
mình. Người đã huỷ diệt sự chết và Người đã ban cho ta dồi dào sự sống…” (nt, số 22). 

Tuy đã có lời giải đáp, nhưng người tin Chúa không vì thế mà hết lo âu, sợ hãi khi đối 
diện với đau khổ và sự chết. Và nếu trong những lúc ấy, họ có thốt lên vì quá bức xúc: 
Chúa đâu rồi? Chúa bỏ con sao?, thì cũng tự nhiên, không có gì sai lỗi, bởi vì chính 
Chúa Giêsu cũng đã cảm thấy “hãi hùng xao xuyến” (Mc 14,33) và “mồ hôi như những 
giọt máu rơi xuống đất” trước khi đi chịu nạn (Lc 22,44); rồi trên thập giá, trong đau 
khổ tột cùng Ngài còn kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ 
rơi con?” (Mc 15,34). Đó là phản ứng của con người tự nhiên, nhưng mau chóng lòng tin 
tưởng của người con nơi Ngài đã vượt lên trên tất cả. Trước lúc tắt thở, Ngài đã thưa với 
Cha: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). 

Phải chăng có thể xưng tội qua điện thoại? 

Tại Pháp, để giúp đỡ những người già cả neo đơn, những người tàn tật bớt quạnh hiu 
trống vắng, nhiều tổ chức đã thiết lập những tổng đài điện thoại, với nhiều tình nguyện 
viên và các chuyên viên, sẵn sàng giải đáp và lắng nghe những chia sẻ của họ. Việc khởi 
xướng này trùng hợp vào dịp bắt đầu mùa chay thánh, nhất là với tiêu đề “với đường dây 
của Chúa, các bạn hãy xưng tội qua điện thoại”, nên nhiều người đã lầm tưởng rằng 
Giáo hội chấp nhận cho việc xưng tội qua điện thoại. 

Để giải đáp cho vấn đề này và xác định lại lập trường của Giáo hội, đức cha Bernard 
Podvin, phát ngôn nhân của HĐGM Pháp, đã ra thông cáo về khởi xướng này : 

Phương pháp tiến hành này không có bất cứ một sự bảo đảm nào từ phía Giáo hội 
Công giáo Pháp. 

Sự  quạnh hiu buồn tẻ của những người già  và những người khuyết tật, là  một thảm 
kịch về đời sống cũng như tinh thần. Vì thế, việc thường trực lắng nghe qua điện thoại là 
một điều hết sức cần thiết và lợi ích. Nhiều tổ chức tôn giáo cũng như không tôn giáo, đã 
dành một khoản đầu tư đáng kể cho lãnh vực này. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, không thể 
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thiếu những tình nguyện viên và các chuyên viên biết lắng nghe. 

Tuy nhiên, không thể chấp nhận  những cuộc nói chuyện kiểu này bị lẫn lộn với quan 
niệm về việc “xưng tội”. Bởi vì đối với người tín hữu công giáo, xưng tội mang một ý 
nghĩa bí tích, và đòi hỏi sự hiện diện hữu hiệu của linh mục. Sự trùng hợp của việc khởi 
xướng đường dây điện thoại này vào thời điểm khởi đầu mùa chay thánh, đã làm tăng 
thêm sự hiểu lầm. 

Các giáo xứ, giáo họ và các vị tuyên úy cũng đã thiết lập nhiều bộ phận dành cho việc 
thường trực tiếp đón đối với bí tích hòa giải này. Và tất nhiên hết thảy chúng tôi mong 
muốn rằng, trong năm thánh linh mục này, có nhiều linh mục hơn nữa để có nhiều người 
gần gũi và sẵn sàng lắng nghe. 
Làm tại Paris ngày 18.02.2010 
Mgr Bernard Podvin, 
Phát ngôn viên của HĐGM Pháp  
Nguồn : http://www.diocese-alsace.fr 
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