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2 Linh Ảnh Tình Yêu  Lm. VinhS ơn Phạm Trung Thành  

4 Hành trình Đức Tin c ủa Mẹ Maria   
Tgm. Giuse Ngô Quang Ki ệt 

6  Kinh Mai Khôi – L ời kinh k ết nối 
Lm. Giuse Nguy ễn Hữu An  

8 Cách lần hạt Mai Khôi  Lm. Antôn Nguy ễn Văn Độ 

10 Những đóa hoa dâng M ẹ AM. Trần Bình An  

14 Ánh m ắt Mẹ Thanh Hà 

15 Cầu nguy ện với chu ỗi Mai Khôi  Lm. Lê Quang Uy  

16  Những ng ười mẹ của Thiên Chúa  
Nữ Ms. Barbara Brown Taylor 

18  Sức thiêng nhi ệm màu c ủa chuỗi Mai Khôi 
Albert Peleger, Sr. Minh Nguy ệt d ịch 

 Cảm ngh ĩ khi đọc "Nh ững ng ười mẹ của Thiên 
Chúa"  Nguyễn Trung 

19 Phép m ầu Mai Khôi  Trầm Thiên Thu d ịch  

20 Mẹ ơi, đoái th ương  PM. Cao Huy Hoàng  

22 Vật bất ly thân  Bồ Câu Trắng  

23 Tạ ơn Mẹ La Vang  Thanh Anh Nhàn  

24  Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cứu gia đình tôi  
Lm. GB. Nguy ễn Minh Ph ương 

25  Khám phá và s ống th ực tại Đức Maria qua kinh 
Mai Khôi  Joseph C. Ph ạm 

26  Ranh gi ới mỏng manh c ủa lương tâm  
Lm. Giuse Lê Quang Uy  

28  Các lý lu ận BVSS ch ống lại chủ trương phá thai – 
Kỳ 2 Anthony Lê d ịch 

30 Đôi tay M ẹ Maria  Quách Minh Đức  

31 Trong M ẹ Maria, hãy ng ủ yên em nhé !   
Trần Th ị Hường  

 Gọi tên ng ười bạn đáng yêu  Hải Tri ều  

32  Truyền tin  
Bài hát c ủa Khởi Phụng, Tiến Lộc, Hoàng Phúc 

Thư từ, bài vở xin liên h ệ :Thư từ, bài vở xin liên h ệ :  
 
Lm. Lê Quang Uy, DCCT, 
38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sàigòn 
 
Email : lequanguycssr@gmail.com 
      gxmehangcuugiup@gmail.com   

Ảnh bìa : Tượng Mẹ Maria 
Tác giả : Fiat Tạ Thúy 

Số 14 / 11.2014 
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K hi nhìn ngắm các tượng ảnh Đức Mẹ, ta dễ có 
cảm tưởng rằng Đức 
Mẹ đã sống một đời 

bình an thư thái. Vì các nghệ 
nhân thường tạo ra những hình ảnh về Đức Mẹ đẹp đẽ, hiền từ, 
dường như siêu thoát mọi cảnh 
khổ đau ở trần gian. Khi ngợi ca Đức Mẹ là tuyệt mỹ, đầy ơn 

phúc, vô nhiễm nguyên tội, ta 
thường nghĩ rằng: Đức Mẹ đã được tạo dựng đặc biệt, hoàn 
hảo ngay từ đầu, thánh thiện từ 
khi sinh ra và mãi mãi là như 
thế, không tiến, không lùi, đẹp 
như một pho tượng đúc sẵn. 

Nhưng nếu đọc Phúc Âm kỹ 
lưỡng, ta sẽ thấy hành trình đức 
tin của Mẹ không phải luôn luôn 

bằng phẳng, êm xuôi, dễ dàng. 
Vì yêu thương, Thiên Chúa đã 
thanh luyện Mẹ, uốn nắn Mẹ. Và 
vì thế đã để Mẹ trải qua những 
kinh nghiệm đớn đau khi tin 
nhận và bước theo Chúa. 

Cuộc thanh luyện thứ nhất: 
Thiên Chúa mời gọi Mẹ bỏ 
chương trình riêng để sống theo 
chương trình của Thiên Chúa. Ma-
ria, một thôn nữ bình dị sống thầm 
lặng trong một làng quê nhỏ bé. 
Cô muốn cuộc đời mãi mãi bình 
thản êm xuôi như thế. Nhưng 
Thiên Chúa đã đến khuấy động đời cô. Khi đề nghị Maria làm mẹ, 
Thiên Chúa đã mở ra trước mặt cô 
một lý tưởng cao đẹp, nhưng cũng đầy gian khổ chông gai. Maria đã 
ngoan ngoãn thưa “Xin vâng”. Lời 
thưa ‘xin vâng’ của Maria làm ta 
nhớ đến tổ phụ Abraham. Như 
Abraham đã từ bỏ quê hương, gia đình đi vào một tương lai bấp 
bênh theo tiếng Chúa mời gọi, 
Maria cũng đã từ bỏ chương trình 
riêng trong nếp sống bình dị, để đi 
vào chương trình của Thiên Chúa 
trong một tương lai bất ổn, hoàn 
toàn phó thác vào Thiên Chúa. 

Cuộc thanh luyện thứ hai: 
Thiên Chúa gửi đến cho Đức Mẹ 
nhiều đau khổ. Vì nhận lời làm 
Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria 
phải gánh chịu nhiều đau khổ. 

Đau khổ thứ nhất là bị Giuse 
nghi ngờ. Làm sao giải thích cho 
Giuse hiểu. Làm sao tránh được 
búa rìu dư luận. Không những bị 
nghi ngờ, mà còn nguy hiểm đến 
tính mạng nữa. Thời ấy, những cô 
gái chửa hoang sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng vững tin vào 
Thiên Chúa, Đức Maria đã để mặc 
Thiên Chúa lo liệu dàn xếp mọi 
chuyện. Ngài chỉ biết cúi đầu, 

Tgm. Giuse NGÔ QUANG KIỆT 
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thinh lặng vâng phục và phó thác. 

Đau khổ thứ hai là Đức Maria đã sinh hạ Chúa Giêsu trong cảnh 
cơ bần: không nhà cửa, không 
giường chiếu, không mùng mền. 
Thiếu thốn mọi phương tiện. 
Chung số phận với súc vật. 

Đau khổ thứ ba là bị vua 
Hêrôđê tìm giết nên phải trốn 
sang Ai Cập. Con trẻ sơ sinh yếu ớt. Sản phụ chưa được nghỉ ngơi 
lại sức đã phải đi lên đường trốn 
chạy. Tuy nhiên, nỗi cực nhọc 
phần xác không sánh được với 
nỗi đau đớn trong tâm hồn: Tại 
sao lại mang lấy thân phận tội đồ? Tại sao lại bị người đời thù 
ghét, săn đuổi? 

Đối diện với những đau đớn ấy, chắc chắn niềm tin của Đức 
Maria phải lung lay, nghi hoặc: 
Con Thiên Chúa mà phải chịu 
nghèo khổ, khốn cùng đến thế 
sao? Tuy có chao đảo, nhưng Đức Maria vẫn phó thác và tin 
tưởng vào Thiên Chúa. 

Cuộc thanh luyện thứ ba: Đức Maria bị dứt lìa khỏi Chúa 
Giêsu. Niềm vui và hạnh phúc 
của người mẹ là đứa con, nhất là 

con một. Con là tất cả của mẹ. 
Con quý giá hơn chính mạng 
sống của mẹ. Tách con ra khỏi 
mẹ khác nào lấy gươm đâm vào 
tim mẹ. Thế mà Chúa Giêsu đã 
tách lìa Đức Maria rất sớm. Phúc 
Âm ghi lại hai lần Chúa Giêsu từ 
chối Đức Mẹ. 

Lần thứ nhất: Khi Chúa 
Giêsu lên 12 tuổi, cả nhà đi lên 
Giêrusalem dự lễ. Tan lễ, Chúa 
Giêsu đã tự tiện ở lại, để thánh 
Giuse và Đức Maria đi tìm mất 
ba ngày. Trong ba ngày đó, Đức 
Maria đã trải qua biết bao lo âu, 
sợ hãi, đau đớn, cực nhọc. Vậy 
mà khi gặp cha mẹ, Chúa Giêsu đã nói: “Cha mẹ tìm con làm gì. 
Cha mẹ không biết con phải lo 
việc cho Cha con ư?” Lời này 
khiến cho Đức Maria buồn phiền 
không ít vì thấy đứa con từ nay 
thoát khỏi vòng tay của Mẹ. 

Lần thứ hai: Khi Chúa Giêsu đi rao giảng, Đức Maria và mấy 
người bà con đến tìm Chúa 
Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu không 
ra tiếp, lại còn nói những lời như 
chối từ liên hệ huyết thống: 

“K ẻ nghe lời Cha ta và thực 
hành, người ấy là anh chị em 
và là Mẹ ta”. 

Những lời nói và thái độ của 
Chúa Giêsu như thế chắc chắn 
khiến cho Đức Maria buồn phiền. 
Nhưng những lời nói và thái độ ấy 
cũng giúp thanh luyện Đức Maria 
khỏi những tình cảm riêng tư, 
những liên hệ sinh học tự nhiên để 
bước vào tình yêu rộng lớn của 
Thiên Chúa và tạo lập những dây 
liên hệ siêu nhiên với Ngài. 

Cuộc thanh luyện cuối cùng: Đức Maria phải chứng kiến cái 
chết nhục nhã của Chúa Giêsu 
trên thập giá. Còn gì buồn hơn 
khi mẹ mất con. Còn gì đau đớn 
hơn khi mẹ thấy con chết đau đớn, tủi nhục giữa tuổi thanh 
xuân. Ở đây ta cũng nhớ lại tổ 
phụ Abraham. Để thử thách ông, 
Thiên Chúa đã truyền cho ông 
sát tế Isaác, đứa con trai duy 
nhất. Đức Maria cũng được mời 
gọi hy sinh người con duy nhất 
của mình. Đau đớn hơn tổ phụ 

Abraham vì Đức Maria phải 
chứng kiến hy lễ đó hoàn tất. 
Khi mọi người trốn chạy, chối 
bỏ Chúa Giêsu, Đức Maria vẫn ở 
lại dưới chân cây thập giá đau 
nỗi đau của Chúa Giêsu, nhục 
nỗi nhục của Chúa Giêsu. Và khi 
Chúa Giêsu trút hơi thở cuối 
cùng thì Đức Maria như bị mất 
tất cả, bị tước đoạt tất cả những 
gì yêu quý nhất. Đứng dưới chân 
thánh giá, Đức Maria trở nên 
một người nghèo nhất. Mẹ chẳng 
còn gì cho riêng mình. Chẳng 
còn điểm tựa nào để bám víu, 
Mẹ chỉ còn biết phó thác trông 
cậy vào Thiên Chúa. 

Như vậy Thiên Chúa đã dẫn đưa Đức Maria từ bỏ chương 
trình riêng tư, từ bỏ chính mình, 
từ bỏ những gì thân thiết nhất 
của mình, để đi vào chương trình 
của Thiên Chúa, để trọn vẹn phó 
thác cho Thiên Chúa. 

Ngày nay khi lần chuỗi Mai 
Khôi là ta ôn lại hành trình đức 
tin của Mẹ. Hành trình đầy thử 
thách gian khổ nhưng cũng đầy 
chiến thắng vinh quang. 

Xưa kia lễ Mai Khôi được 
mừng để kỷ niệm cuộc thắng 
trận ở Lepante. Ngày nay, khi 
mừng lễ Mai Khôi ta mừng Đức 
Mẹ Maria đã chiến thắng chính 
bản thân, đã vượt qua hết những 
thử thách và đạt tới đích điểm 
của hành trình đức tin. 

Lạy Mẹ Maria, xin cho con 
biết noi gương Mẹ, biết từ bỏ ý 
riêng mình để thực hiện ý Thiên 
Chúa. Xin giúp con can đảm 
vượt qua mọi thử thách và giữ 
vững niềm tin tưởng phó thác 
trong tay Chúa. ■ 

 

Thiên Chúa đã 
dẫn đưa Đức 
Maria từ bỏ 
chương trình 
riêng tư, từ bỏ 
chính mình, từ 
bỏ những gì thân 
thiết nhất của 
mình, để đi vào 
chương trình của 
Thiên Chúa, để 
trọn vẹn phó thác 
cho Thiên Chúa. 
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Tr uyền thông càng ngày 
càng có nhiều ảnh 

hưởng quan trọng trong cuộc sống 
con người và trong đời sống của 
Giáo Hội. Lời mở đầu “Sứ điệp 
Ngày Thế Giới Truyền Thông 
2013” viết: “…việc phát triển các 
mạng xã hội kỹ thuật số đang góp 
phần rõ ràng tạo nên 
một “agora” (quảng trường) mới, 
một không gian công cộng mở, nơi đó con người chia sẻ các ý tưởng, 
thông tin, ý kiến, và cũng là nơi phát 
sinh những mối tương quan và hình 
thái cộng đồng mới”. 

Thời đại hôm nay, mạng Internet được gọi là xa lộ thông tin cung cấp 
rất nhiều thông tin về mọi lãnh vực, 
cho con người mối quan hệ rộng lớn 
và nhiều cơ hội diễn đạt cảm xúc và 
suy nghĩ của mình. Hòa vào mạng 
Internet, con người trên khắp thế giới 
kết nối với nhau, tứ đó “thúc đẩy một 
cách có hiệu quả sự hòa hợp trong 
gia đình nhân loại. Việc trao đổi 
thông tin có thể trở thành sự truyền 
thông đích thực, những mối liên hệ 
có thể phát triển thành tình bạn, 
những cuộc kết nối tạo thuận lợi cho 
tình hiệp thông”. 

Phụng Vụ Giáo Hội bước vào 
tháng Mai Khôi kính Đức Mẹ, liên 
kết với ý tưởng đó, tôi nghĩ đến: 
Kinh Mai Khôi là lời kinh kết nối. Điều huyền diệu làm cho chuỗi kinh 

Mai Khôi rất hữu hiệu, là khi đọc 
chuỗi kinh này, người ta vừa cầu 
nguyện và vừa suy niệm. Kinh Lạy 
Cha dâng lên Chúa Cha, Kinh Kính 
Mừng dâng lên Đức Mẹ Maria và 
Kinh Sáng Danh dâng lên Thiên 
Chúa Ba Ngôi. Và lời suy niệm 
nhắm đến Chúa Giêsu. 

1. Kết nối với Chúa Giêsu 

Chuỗi Mai Khôi là một bản tóm tắt 
gọn gàng, dễ nhớ về những biến cố 
quan trọng trong cuộc đời Chúa Cứu 
Thế. Mai Khôi là những bông hồng đẹp được tượng trưng bằng các kinh 
Kính Mừng để tôn vinh Người. Đức 
Mẹ đã có mặt trong cuộc đời Chúa 
Cứu Thế từ những giây phút đầu cho đến những giây phút cuối.  

Nếu đối tượng trực tiếp của Kinh 
Mai Khôi là kết nối với Đức Maria 
qua những chặng đường mầu nhiệm đời Mẹ, thì hành trình cùng với Mẹ, 
từng bước, người ta sẽ được dẫn tới đích điểm là kết nối với Chúa Giêsu. 

Có một điều ngạc nhiên đến thú vị 
là nếu có ai hỏi ta Đức Maria có lần 
hạt không, ta sẽ trả lời khẳng định: Đức Maria cũng lần hạt. Hiện ra ở Lộ Đức hoặc ở Fatima, Mẹ đều lần hạt 
với con cái mình. Điều này cho thấy 
người ta không chỉ lần hạt kết nối với 
Mẹ nhưng còn cùng với Mẹ lần hạt 
kết nối với Chúa Giêsu nữa. 

Chính kết cấu của Kinh Kính 
Mừng cũng muốn nói lên điều ấy. 
Trong Kinh Kính Mừng chỉ có hai 
danh xưng Maria và Giêsu được 
xướng lên, mở đầu bằng Maria và 
kết thúc bằng Giêsu: "Kính mừng 
Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi 
người nữ và Giêsu, Con lòng Bà, 
gồm phúc lạ", nghĩa là kết nối với 
Mẹ để được nối kết với Con của 
Mẹ, kết nối với Đức Maria để rồi 
nối kết với Chúa Giêsu. Qua Mẹ 
Maria đến với Chúa Giêsu. 

Nhưng kết nối với Chúa Giêsu được thấy rõ nhất là qua những mầu 
nhiệm Mai Khôi mùa Vui, Thương, 
Mừng như cách gọi truyền thống: Vui 
trong mầu nhiệm Nhập Thể Đức 
Giêsu xuống thế làm người sống cho mọi người; Thương trong mầu nhiệm 

Thương Khó Đức Giêsu chịu chết 
chuộc tội cho cả nhân loại và Mừng 
trong mầu nhiệm Phục Sinh Đức 
Giêsu bước vào vinh quang, mở ra 
tương lai cho mọi sinh linh. 

Đây là sự kết nối nền tảng và là đỉnh cao. Thiếu nó, kết nối với Mẹ 
Maria dẫu có vẫn còn lỏng lẻo, chưa 
có nó, kết nối dẫu đậm đà vẫn chưa 
vươn tới đẫy đà cần thiết. 

Chuỗi hạt Mai Khôi 200 hạt, 150 
hạt, 50 hạt hay 10 hạt được dùng để đếm số Kinh Kính Mừng là "...lời ca 
tụng Đức kitô không ngừng. Đức 
Kitô được nhắc đến trong mỗi Kinh 
Kính Mừng cũng là Đấng được trình 
bày trong chuỗi các mầu nhiệm: 
Người là Con Thiên Chúa và là Con Đức Trinh Nữ..." (Đức Giáo Hoàng 
Phaolô VI, Rosamrum Virginis 
Mariae, số 18). 

Chuỗi Mai Khôi lần lượt diễn tả: 
- Mầu nhiệm Vui: đồng hành với 

mầu nhiệm Nhập thể và đời sống 
âm thầm của Chúa Giêsu. 

- Mầu nhiệm Sáng: đồng hành 
với những mốc thời gian hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời 
công khai của Chúa Giêsu. 

- Mầu nhiệm Thương: đồng hành 
với những đau khổ của cuộc thương 
khó Chúa Giêsu. 

- Mầu nhiệm Mừng: đồng hành với 
vinh quang phục sinh của Đức Kitô. 

Qua kinh Mai Khôi, chúng ta lặp đi 
lặp lại không những một hai lần Kinh 
Kính Mừng, nhưng là đọc đi đọc lại cả 
150 lần, như 150 đóa hoa hồng dâng 
kính Mẹ, như lời Đức Giáo Hoàng Piô 
V đã nói: "Đây là việc tôn kính Đức 
Trinh Nữ Maria bằng cách đọc một 150 
Kinh Kính Mừng, theo con số 150 
Thánh Vịnh của Đavít, chia thành từng 
chục kinh một, với một Kinh Lạy Cha, đồng thơi suy ngắm các mầu nhiệm về 
toàn thể cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô." 

2. Kết nối với Đức Maria 

Kinh Kính Mừng là nối kết hai 
lời chào: Phần 1 là lời thiên thần 
Gabriel chào Mẹ Maria trong buổi 
Truyền Tin: "Mừng vui lên hởi đấng đầy ơn phúc" (Lc 1, 28.42) và  lời  
bà Êlisabet chào Mẹ Maria: "Em 
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thật có phúc hơn mọi người nữ" em 
thật có phúc trong ngày thăm viếng. 
Phần 2 là lời khẩn nài được Giáo 
Hội thêm vào, xin Mẹ cầu bàu: 
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, 
cầu cho chúng con khi nay và trong 
giờ lâm tử.  

Vì thế, mỗi lần lời chào này được 
lặp lại đều là mỗi lần cất lên một lời 
chào mừng chính thức cho sự kết 
nối giữa con người với Mẹ Maria. 
Sự kết nối ấy là kết nối với một cá 
nhân khi đối diện với mầu nhiệm 
của Thiên Chúa chỉ dám nhận mình 
là một tôi tớ, nhưng đã được cất 
nhắc lên vinh quang làm Mẹ Thiên 
Chúa. Đó là một dung hòa tuyệt hảo 
giữa một đàng là hồng ân của Thiên 
Chúa và đàng khác là nỗ lực cua con 
người, nghĩa là nơi Mẹ Maria, người 
ta hiểu rằng tất cả cả khởi đi từ ơn 
phúc Chúa ban nhưng còn ở trong 
tình trạng tiềm ẩn, chỉ khi có sự đáp 
trả cộng tác bằng lời "xin vâng" thì ơn phúc kia mới lộ hiện.  

Nhưng "xin vâng" không chỉ 
bằng lời mà là bằng cả một đời đánh đổi: Mẹ Maria vừa bền lòng thực thi 
ý Chúa, vừa bền chí chấp nhận 
những thử thách cam go vốn không 
thiếu trên hành trình Đức Tin bên 
cạnh Chúa Giêsu.  

Sự kết nối ấy là một sự "nối 
mạng", nghĩa là kết nối vào một vận 
mạng. Mẹ Maria trong vinh quang 
hiện tại, không những không xa 
cách mà còn gần gũi nhân loại hơn 
cả bao giờ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đã 
nên Mẹ Giáo Hội, để qua Kinh Kính 
Mừng, một tâm tình hiệp thông gắn 
bó nảy sinh, rất linh động như dòng 
chảy hai chiều đi đi về về giữa Mẹ 
Maria xuống với con người và giữa 
con người lên với Mẹ Maria, cách tự 
nhiên như tình mẫu tử, đằm thắm 
khi yên ổn nhưng cũng đầy trách 
nhiệm những khi kêu cầu. 

3. Kết nối với mọi người trong 
Chúa Kitô nhờ lời chuyển cầu 
của Mẹ Maria 

Thực ra đây là hệ lụy tất nhiên của 
hai mối kết nối trên, một khi liên đới 
với Mẹ Maria để hiệp thông với Chúa 
Giêsu, tất nhiên mọi người là anh chị 
em hiệp thông với nhau, nhưng chính ở đây lại mở ra một nhãn giới đầy lạc 
quan tin tưởng hy vọng cho tất cả 
những ai lần hạt Mai Khôi. 

Với Kinh Mai Khôi, tín hữu nhận 
biết người Ấn Độ là anh em của 

mình, người Châu Âu sung túc cũng 
nhận ra người Somali đói nghèo là 
chi thể của mình, người Kinh cảm 
nhận hơn nữa người Thượng gần gũi 
với mình. Tại sao ta lần hạt ở Nhà 
Thờ, gia đình, trên đường...? Tại sao 
ai cũng lần hạt được, từ Giáo Sĩ đến 
Giáo Dân, từ trí thức đến nông dân, 
từ em thơ đến các cụ? Thưa bởi vì 
Kinh Mai Khôi bình đẳng phổ cập, 
chẳng những phù hợp với mọi người 
mà còn củng cố hiệp thông với mọi 
người. Buồn hay vui, người ta đều 
lần hạt, đám cưới thì lần hạt xin 
hạnh phúc đời này, còn đám tang thì 
lần hạt xin hạnh phúc đời sau. 

Nếu Kinh Mai Khôi có được xem 
là vũ khí thì vũ khí ấy lại là tình 
thương san sẻ có sức mạnh gắn hàn 
liên kết hiệp thông. Bằng Kinh Mai 
Khôi, người ta san sẻ cho nhau sứ điệp Tin Mừng, ghi dấu một sức mạnh 
khi mọi người có thể hiệp thông với 
nhau trong Kinh Mai Khôi. 

Trình bày Kinh Mai Khôi là lời 
kinh kết nối, không hề có tham vọng đem lại cái gì mới mà chỉ muốn lập lại 
ý muốn của Mẹ Maria và Giáo Hội ở 
một hòa âm mới hơn trong mối hiệp 
thông. Để với những ai đã quen lần 
hạt hằng ngày, xin được kiên trì. Kinh 
Mai Khôi giúp nối mạng tâm linh cho 
tâm tình bộc bạch thành tâm sự dễ 
dàng, nhanh chóng. Kinh Mai Khôi 
còn là người bạn chân tình, dễ tính, 
trung thành luôn sẵn sàng hiện diện 
mọi lúc, mọi nơi. 

Một lần thánh hóa một xâu chuỗi 
cho bà cụ hoặc cô gái nào đó, thấy 
họ kính cẩn trong cách trao và nhận, 
tôi chỉ vào túi mình và nói với hai 
người: tôi cũng có chuỗi kinh. Tất 
cả đều cười vui. Mong rằng không 
chỉ có chuỗi kinh để lần hạt chu toàn 
nhiệm vụ, mà còn là chuỗi kinh biết 
hiệp thông nối kết với nhau và cầu 
nguyện cho nhau. 

Kinh Mai Khôi là lời kinh phổ 
cập, đó là kinh của mọi tín hữu. Ai 
cũng đọc được, từ người trẻ cho đến người già, người thông thái 
cũng như người ít học, người giàu 
hay người nghèo, người khỏe 
mạnh cũng như người đau yếu, khi 
vui cũng như lúc buồn, khi làm 
việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Kinh 
Mai Khôi có thể đọc được ở bất cứ đâu hay trong hoàn cảnh nào, ở 
Nhà Thờ, ở nhà mình, ở ngoài đường, trong nơi yên lặng hay 
giữa chốn ồn ào náo động, và nhất 
là đọc chung với nhau trong gia 

đình hay những khi có đông người 
Công Giáo họp nhau lại. Đọc Kinh 
Mai Khôi với ý thức là mình đang 
làm một công việc có chất Tin 
Mừng, được Giáo Hội công nhận 
và nhiệt tình khuyến khích, một 
công việc thu tóm lại tất cả cuộc đời Chúa Cứu Thế. 

Chuỗi hạt Mai Khôi nuôi dưỡng đời sống nội tâm phong phú. Chuỗi 
Mai Khôi làm lòng người lắng dịu, 
thanh thản bình an để chiêm ngắm 
cuộc đời Chúa Giêsu và ca ngợi Mẹ. 

Chuỗi hạt Mai Khôi mang đến vô 
vàn huyền diệu cho con người.  

Hãy kết nối với Chúa Giêsu để 
nhận được sự sống đời đời. Chúa 
Giêsu là Nguồn ban sự sống. 
Muốn sống đời đời thì hãy nối kết 
với Chúa Giêsu. Bóng đèn muốn được toả sáng thì phải được nối 
kết với nguồn điện. Cành nho 
muốn được trổ sinh hoa trái phải được tháp nhập vào thân nho. Bàn 
tay muốn sống còn và hoạt động 
thì phải liên kết với cơ thể. Con 
người muốn được sống dồi dào và 
vĩnh cửu thì phải nối kết với 
Nguồn ban sự sống là Chúa Giêsu.  

Lạy Chúa Giêsu, qua Bí Tích 
Thánh Tẩy, Chúa đã nối kết chúng 
con nên một với Chúa, để được trở 
thành chi thể của Chúa.  

Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa 
Giêsu cho chúng con được trở nên đồng huyết nhục với Chúa và từ đó, sự 
sống thần linh của Chúa được thông 
truyền cho chúng con. Tiếc thay, khi 
phạm tội trọng, chúng con đã tự cắt 
lìa mình ra khỏi Chúa như cành nho 
lìa thân nho, như bàn tay bị cắt lìa 
khỏi cơ thể và như thế chúng con đánh mất sự sống đời đời.  

Xin cho chúng con sớm giao hoà 
với Chúa qua Bí Tích Hòa Giải, để được nối kết lại với Chúa và để cho 
sự sống thần linh của Chúa tiếp tục 
thông truyền cho chúng con. ■ 
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C húng ta bắt đầu lần hạt 
bằng việc làm Dấu 

Thánh Giá: "Nhân danh Cha, và 
Con và Thánh Thần. Amen". Tiếp đến chúng ta đọc kinh Tinh Kính để tuyên xưng Đức tin. 

Sau đó, hạt thứ nhất, chúng ta đọc kinh Lạy Cha, ba hạt tiếp theo 
chúng ta đọc: 3 kinh Kính Mừng 
và hạt thứ 4 là kinh Sáng Danh, 
tưởng nhớ đến tình yêu và tôn 
thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Kế đến, cùng với Đức Maria, 
chúng ta suy niệm một biến cố 
trong cuộc đời của Chúa Giêsu 
(quen gọi là các mầu nhiềm, các 
mầu nhiệm này khơi dậy lên trong 
ta những niềm vui, cuộc khổ nạn 
và vinh quang của Chúa Giêsu), 
dựa trên Thánh Kinh. 

Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính 
Mừng – Kinh Sáng Danh… 
Chúng ta lặp lại 5 lần như thế 
theo các hạt được sắp xếp như ta 
thấy trong tràng chuỗi Mai Khôi. 

Ở mỗi mầu nhiệm, người ta có 
thể thêm vào một suy niệm tắt 
nhân danh Chúa Giêsu liên quan đến mầu nhiệm đang suy niệm. 
Chẳng hạn như, "Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền 
Thánh" hay "Đức Chúa Giêsu 
chịu đội mạo gai" hoặc "Đức 
Chúa Giêsu sống lại". Ta cũng có 
thể thêm vào những ý nguyện 
riêng của chúng ta. 

Năm Sự Vui: suy niệm vào 
Thứ Hai và Thứ Bẩy. 

Truyền tin (tự do), Thăm viếng 
(đến với tha nhân), Giáng Sinh 
(đến với Đức Kitô), Dâng Chúa 
nơi Đền Thánh (trao ban cho 
người khác những điều tốt), tìm 
thấy Chúa Giêsu trong Đền 
Thánh (tìm kiếm Chúa Giêsu 
trong mọi sự). 

Năm Sự Thương: suy niệm 
vào Thứ Ba và Thứ Sáu. 

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ 
mồ hôi máu trong Vườn Cây Dầu 
(lặp lại lời thưa Xin Vâng ý Cha), 

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn 
(tin tưởng vào Thiên Chúa), Đức 
Chúa Giêsu chịu đội mạo gai (ở 
khiêm nhường), Đức Chúa Giêsu 
vác cây Thánh giá (vác thánh giá 
mình hàng ngày), Đức Chúa 
Giêsu chịu đóng đanh và chịu 
chết trên cây Thánh giá (đốt nóng 
tình yêu đối với Chúa). 

Năm Sự Mừng:  suy niệm vào 
ngày Thứ Tư và Chúa Nhật. 

Chúa sống lại (sống đổi mới 
nơi con người), Chúa lên trời (ái 
mộ những sự trên trời), Chúa 
Thánh Thần hiện xuống (để Chúa 
Thánh Thần hướng dẫn), cho Đức Bà lên trời (xin cho được ơn 
chết lành), trao tặng Mẹ triều thiên 
(phó thác cho Đức Trinh Nữ 
Maria). 

Năm Sự Sáng: suy niệm 
vào Thứ Năm. 

Đức Kitô chịu phép rửa tại 
sông Giodan, phép lạ tại Cana, sự 
kêu gọi hoán cải, Biến hình, thiết 
lập Bí tích Thánh Thể. 

Lời dẫn nhập 

"Tràng chuỗi Mai Khôi là một 
phương thế tuyệt hảo để cùng Mẹ 
Maria ngắm nhìn Chúa Kitô" (trích 
Tông Thư Kinh Mai Khôi). Đó là lý 
do tại sao chúng ta yêu thích việc 
lần chuỗi Mai Khôi. 

Sau mỗi chục Kinh Kính Mừng, 
Giáo Hội mời gọi chúng ta suy 
niệm một biến cố trong cuộc đời 
của Chúa Giêsu: 

NĂM SỰ VUI: chúng ta suy 
niệm biến cố Con Thiên Chúa làm 
người mà đỉnh cao là sự Giáng 
sinh của Con Một Chúa 

NĂM SỰ THƯƠNG: chúng ta 
suy niệm biến cố tử nạn đau 
thương của Chúa Giêsu hoàn tất 
bởi cái chết trên thập giá. 

NĂM SỰ MỪNG: chúng ta 
khởi đầu suy niệm bằng biến cố 
Phục sinh của Chúa Giêsu. 

Ba tràng chuỗi Mai Khôi của ba 
mùa VUI, THƯƠNG, MỪNG, liên 
tiếp nhau như thế, người ta gọi là 
“phép Lần Hạt Mai Khôi”. 

NĂM SỰ SÁNG: Nhân dịp Đại Năm Thánh 2000, Thánh 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đề nghị Giáo hội thêm vào Phép 
Lần Hạt Mai Khôi năm mầu 
nhiệm khác nữa là NĂM SỰ 
SÁNG. NĂM SỰ SÁNG này quy 
chiếu về những biến cố mà 
Chúa Giêsu đã sống, cụ thể 
như: biến cố Chúa Giêsu chịu 
Phép Rửa tại sông Giođan; biến 
cố Chúa Giêsu được mời tham dự tiệc cưới tại Cana; khởi đầu 
sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu; Chúa Giêsu biến 
hình trước mặt ba môn đệ, và 
cuối cùng là biến cố Chúa Giêsu 
lập Bí tích Thánh Thể vào bữa ăn sau hết. 

Đó là NĂM MẦU NHIỆM SỰ 
SÁNG mà bây giờ chúng ta cùng 
với Mẹ Maria suy ngắm. Hiệp 
thông cùng toàn thể Hội Thánh 
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khắp muôn phương, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa trong giờ phút này 
với muôn điều kỳ diệu Chúa đã làm; giờ tôn vinh các thiên thần, 
chia sẻ vình quang của Con Một 
Chúa. Cùng với Mẹ Maria, chúng 
ta có thể quay hướng về Chúa 
Giêsu, đón rước Chúa vào trong đời sống chúng ta. 

Hát bài thích hợp: Ave Maria! 

Lạy Cha, đời sống của Chúa 
Giêsu, Con yêu dấu của Cha, là 
một cuộc hành trình, khởi đi từ biến 
cố chịu phép rửa cho đến lúc Người 
Phục Sinh. Đức Maria, Mẹ của 
Người, là môn đệ đầu tiên đã dõi 
bước theo Con mình trong Đức Tin. 
Giờ đây xin Cha cho Đức Maria đồng hành với chúng con trong giờ 
kinh nguyện này, ước gì việc suy 
niệm các mầu nhiệm thánh này là 
một hành trình đức tin. Chúng con 
cầu xin Cha, Đấng hằng sống và 
hiển trị muôn đời. Amen. 

Hát bài: Năm Xưa Trên Cây Sồi 

Làm dấu Thánh Giá 

Kinh Tin Kính: 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là 
Cha phép tắc vô cùng dựng nên 
trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa 
GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi 
phép Đức Chúa Thánh Thần mà 
người xuống thai, sinh bởi Bà 
Maria đồng trinh: chịu nạn đời 
quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và 
táng xác, xuống ngục tổ tông, 
ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; 
ngày sau bởi trời lại xuống phán 
xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin 
kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi 
tin có hội Thánh hằng có ở khắp 
thế này, các Thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài 
người ngày sau sống lại. Tôi tin 
hằng sống vậy, Amen. 

Kinh Lạy Cha 

Kinh Kính Mừng 

Kinh Sáng Danh 

Lời nguyện Mai Khôi 

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho 
chúng con. Xin cứu chúng con 
khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh 

hồn lên thiên đàng, nhầt là những 
linh hồn cần đến lòng Chúa 
thương xót hơn. 

Kinh Lạy Nữ Vương 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, 
làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. 
Chúng con, con cháu Evà, ở chốn 
khách đầy, kêu đến cùng Bà, 
chúng con ở nơi khóc lóc than thở 
kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là 
Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt 
thương xem chúng con. Đến sau 
khỏi đày, xin cho chúng con được 
thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng 
Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! 
Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria 
trọn đời đồng trinh. Amen. 

NĂM SỰ VUI 

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần 
truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta 
hãy xin cho được ở khiêm nhường. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi 
viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin 
cho được lòng yêu người. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta 
hãy xin cho được lòng khó khăn. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà 
dâng Đức Chúa Giêsu trong đền 
Tha'nh. Ta hãy xin cho đọc vâng 
lời chịu lụy. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà 
tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho đươc 
giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

NĂM SỰ SÁNG 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu chịu phép rửa tại sông 
Giođan. Ta hãy xin cho được sống 
xứng đáng là con Thiên Chúa. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu làm phép tại tiệc cưới Cana. 
Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu 
gọi sám hối. Ta hãy xin cho cho được tin vào lòng Chúa thương 
xót và siêng năng lãnh nhận Bí 
Tích Giao Hòa. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy 
xin cho được biến đổi nhờ Chúa 

Thánh Thần. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức 
Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh 
Thể. Ta hãy xin cho được sốt 
sáng tham dự Thánh Lễ và rước 
Mình Máu Thánh Người. 

NĂM SỰ THƯƠNG 

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta 
hãy xin cho được ăn năn tội nên. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin 
cho được hãm mình chịu khó 
bằng lòng. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu chịu đội mão gai. Ta hay 
xin cho đươc chịu mọi sự sỉ 
nhục bằng lòng. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy 
xin cho được vác Thánh Giá 
theo chân Chúa. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu chịu chết trên Thánh Giá. 
Ta hãy xin đóng đinh chính thịt 
xác thịt vào Thánh Giá Chúa. 

NĂM SỰ MỪNG 

Thứ nhất thì ngắm: Đức 
Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy 
xin cho được sống lại thật về 
phần linh hồn. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa 
Giêsu lên Trời. Ta hãy xin cho được. aí mộ những sự trên Trời. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa 
Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy 
xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa 
Trời cho Đức Mẹ lên Trời. Ta hãy 
xin ơn chết lành trong tay Đức 
Mẹ. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa 
Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta 
hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên 
Nước Thiên Đàng. ■ 

Lm. Antôn NGUY ỄN VĂN ĐỘ  
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N hân mừng 
Lễ Mẹ Mai 

Khôi, chúng con kính 
dâng lên Mẹ 20 đóa 
hoa trắng, vàng, đỏ 
và xanh theo các sự 
Vui, Sáng, Thương và 
Mừng. Kính xin Mẹ 
vui nhận tấm lòng 
chân thành của 
chúng con, dẫu đơn 
sơ, nghèo nàn và còn đầy thiếu sót. Mong 
Mẹ nhận lấy và bổ 
khuyết, sửa đổi và 
canh tân chúng con, 
cùng dắt chúng con đến cùng Chúa. 

 

I. NĂM ĐÓA HỒNG 
TRẮNG DÂNG MẸ 

Mừng kính lễ Mẹ Mai 
Khôi, con cái Mẹ đồng 
tâm trìu mến hướng về 
Mẹ. Cùng ngợi khen, chúc 
tụng, cảm tạ Mẹ đã và đang đoái thương ban mưa 
hoa hồng ân phúc xuống 
con cái trông cậy Mẹ. 
Hiệp ý cùng triều thần 
Thiên Quốc, chúng con 
kính dâng lên Mẹ năm đóa 
bạch hồng trong vườn hoa 
Màu Nhiệm Vui.  

Đóa hồng Khiêm Nhu 

Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai. Ta hãy xin 
cho được ở khiêm nhượng. 
Trước vinh dự cao cả cực đại, 
mà không phàm nhân nào 
dám ước mơ, được làm Mẹ 
Con Thiên Chúa, linh hồn 
Mẹ ngợi khen Thiên Chúa, 
thần trí Mẹ hớn hở vui mừng. 
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay, 
hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm 
phúc” (Lc 1, 48). Mẹ sấp 
mình khiêm tốn nhận mình 
chỉ là nữ tỳ hèn mọn, cảm tạ 
Thiên Chúa đoái thương. 

“M ẹ làm gương ẩn dật 
khiêm cung, nhưng đồng thời 
Mẹ luôn luôn hiện diện phục vụ; Mẹ không ra mặt, không 
lên tiếng, nhưng Mẹ hằng ở 
gần bên Chúa Giêsu, sống 
trọn vẹn cho Chúa và Chúa 
trong con” (Đường Hy 
Vọng, số 926).  

Đóa hồng Bác Ái 

Đức Mẹ đi viếng bà 
Thánh Isave. Ta hãy xin 
cho được lòng yêu người.  

Dù được chịu thai bởi Đức Chúa Thánh Thần, được vinh dự cưu mang Đức Chúa Giêsu, Mẹ vẫn 
khiêm tốn nghĩ đến tha 
nhân, thân thiết đến thăm 
hỏi bà chị họ Isave, cũng đang mang thai Thánh 

Gioan Tiền Hô được sáu 
tháng. Chẳng lo thủ thân, 
chẳng nề quản mệt nhọc, 
xa xôi, hiểm trở đường xá, 
Mẹ hăng hái ra đi dấn thân 
vì lòng bác ái, yêu người, 
mong muốn chia sẻ niềm 
vui, lẫn nỗi lo với thai phụ 
tuổi đã xế bóng, được ơn 
thánh huyền diệu. 

“M ẹ Maria không chỉ 
nhìn Chúa Giêsu, Mẹ nhìn bà 
Isave, nhìn Gioan, nhìn đôi 
tâm hồn ở Cana… Con hãy 
có cái nhìn của Mẹ: Nhìn 
Chúa, nhìn người”  (Đường 
Hy Vọng, số 948). 

Đóa hồng Khó Nghèo 

Đức Mẹ sinh Đức Chúa 
Giêsu nơi hang đá. Ta hãy 
xin cho được lòng khó 
khăn. Ai mà chẳng chạnh 
lòng, khi thấy một thai phụ 
bụng mang dạ chửa, nặng 
nề lê gót cùng chồng đi 
tìm quán trọ tại Bêlem vào 
chiều đông giá buốt. Thế 
mà, bao quán trọ từ chối, 
vì họ không đủ tiền thuê 
phòng, vì luộm thuộm 
nghèo túng, vì bộ dạng 
lam lũ thấp kém. Mặc dù 
người chồng cố gắng nài 
nỉ hết quán này đến quán 
khác, đều chỉ gặp cái lắc đầu lạnh lùng, vô cảm, tàn 
nhẫn xua đuổi. 

“M ẹ Maria nghèo khó, 
không tiền, không bạc, có 
lúc không nhà cửa, không 
ghế bàn, Mẹ không biết 
giảng, nhưng Mẹ có món 
quà quý nhất để cho Mục tử 
Bê lem, ba đạo sĩ phương Đông, Simêon và Anna nơi Đền Thánh. Mẹ đã thinh 
lặng cho họ Chúa Giêsu, 
món quà mà chỉ Mẹ có, 
món quà ấy giảng thay Mẹ, 
vì đó Ngôi Lời”  (Đường Hy 
Vọng, số 932). 

Đóa hồng Vâng Phục 

Đức Mẹ dâng Chúa 
Giêsu trong Đền Thánh. 
Ta hãy xin được vâng lời 
chịu lụy. Mẹ đã hết lòng 

thành khẩn vâng theo 
Thánh Ý Thiên Chúa mầu 
nhiệm: “Vâng, tôi đây là 
nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa 
cứ làm cho tôi như sứ thần 
nói”  (Lc 1, 38). Mẹ đã 
“Xin vâng”  cho đến tận 
cuối đời, đã chịu lưỡi 
gươm đâm thấu tim khi 
Con Chúa chịu tử nạn, như 
lời ông Simêon, người 
công chính, đã tiên tri (x. 
Lc 2, 38).  

“M ấy lời vắn tắt diễn tả cuộc đời Mẹ con; với 
tâm tình thánh thiện, hãy 
ghi vào lòng mà suy niệm 
và bắt chước: 

“Này con là tôi tá”: Ecce. 

“Con xin vâng”: Fiat 

“Linh hồn con ngợi 
khen Chúa”: Magnificat. 
(Đường Hy Vọng, số 920). 

Đóa hồng Khiết Tịnh 

Đức Mẹ tìm được Đức 
Chúa Giêsu trong Đền 
Thánh. Ta hãy xin cho được 
giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 
Mẹ Maria chính là trinh nữ đáng cung kính đã được 
ngôn sứ Isaia loan báo cho 
nhân loại.“Này đây một 
trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh 
một con trai, và tên con trẻ 
sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa 
là Thiên Chúa ở cùng 
chúng ta" (Is 7, 14). Mẹ 
khiết tịnh từ thân xác đến 
tâm hồn, Mẹ vô nhiễm 
không hề vướng tội tổ tông 
truyền, vì Mẹ luôn có Chúa ở cùng, luộn trọn tình, trọn 
nghĩa với Chúa. 

“Sự hy sinh toàn hiến 
của Mẹ càng cao quý, 
khi Mẹ phó thác cho Chúa trọn vẹn; đi ngược 
lại ước nguyện của các 
thiếu nữ thời ấy. Mẹ đã 
quyết sống đồng trinh. 
Chúa đã ban cho Mẹ cả 
hai: Vừa đồng trinh, 
vừa làm Mẹ Thiên Chúa, 
Mẹ nhân loại”  (Đường 
Hy Vọng, số 933).  
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Lạy Chúa Giêsu, năm đóa hồng trắng là năm 
nhân đức mà chính Chúa 
hằng dạy bảo đòan 
chiên, đã được Mẹ Maria 
thấm nhuần tuân giữ. Xin 
Chúa giúp chúng con noi 
gương Mẹ để được sống 
gần gũi Chúa luôn. 

Lạy Mẹ Maria, chúng 
con kính dâng lên Mẹ 
năm đóa hồng trắng tinh 
tựa tâm hồn thánh thiện 
của Mẹ. Kính xin Mẹ 
giúp chúng con biết ý 
thức và cố gắng rèn 
luyện theo những nhân đức của Mẹ, mỗi khi lần 
chuỗi Mai Khôi. Amen.  

II. NĂM ĐÓA HỒNG 
VÀNG DÂNG M Ẹ 

Ngày 10.10.1945, Đài 
Phát Thanh truyền đi bản 
tin: một trong các chủ tịch đảng Cộng Sản tại Mỹ 
Châu, sau 30 năm lầm đường lạc lối, đã trở về 
với Giáo Hội Công Giáo. Đó là chủ tịch Luis Fran-
cesco Bundez. Chính ông 
cũng công khai tuyên bố: 
“V ới niềm vui sâu xa, tôi 
muốn loan báo cho mọi 
người biết rằng, nhờ ơn 
Thiên Chúa, tôi đã quay 
về với Đức Tin Công 
Giáo, Đức Tin cha ông tôi 
truyền lại cho tôi.” 

Cuộc đời ông Luis Fran-
cesco Bundez quả là chuỗi 
dây xích lầm lạc và ảo tưởng. 
Năm 1935, ông chính thức 
ghi tên vào đảng Cộng Sản 
tại New York. Từ đó, cuộc đời ông ngày càng xuống dốc 
và chìm vào đêm đen. Nhưng 
trong bóng tối, ông vẫn cảm 
nhận ơn thánh hằng theo ông, đánh động ông và thúc đẩy 
ông trở về với Thiên Chúa. 
Ngài chờ đợi ông. 

Được thế là vì, nơi mái ấm gia đình, trong vòng ròng 
rã 30 năm trời, toàn thể gia đình ông, mỗi ngày lần hạt 
Mai Khôi cầu cho đứa con 
hoang đàng, sớm trở về đường ngay nẻo chính. 

Cha mẹ và anh chị em 
ông, sốt sắng kêu xin Đức 

Nữ Trinh Rất Thánh Maria 
– Đức Bà bầu chữa kẻ có 
tội – chuyển cầu cho ông. 
Vì thế, mặc dầu sống xa 
gia đình, ông Luis Fran-
cesco Bundez vẫn như 
nghe vang vọng lời kinh 
Mai Khôi tha thiết dành 
cho ông. Sau 30 năm lang 
thang mất hướng, đứa con 
trai... đi theo chủ nghĩa 
Cộng Sản vô thần, quyết định quay trở về Nhà Cha. 

Cuộc hoán cải của ông 
Luis Francesco Bundez 
gây tiếng vang lớn tại Mỹ 
Châu lúc bấy giờ. Mọi 
người hiểu rằng, việc ông 
thoát khỏi... là nhờ lời 
kinh Mai Khôi toàn gia đình ông dâng lên Hiền 
Mẫu Maria Thiên Quốc 
mỗi ngày. (Sr. Jean Berch-
mans Minh Nguyệt, 
Quyền lực cứu rỗi của 
Kinh Mai Khôi, Evaristo 
Cardarelli, "Il Santo Ro-
sario", Edizioni Cantagalli 
– Siena, 1987) 

Để chuẩn bị Năm 
Thánh Mẫu, bắt đầu từ lễ 
Hiện Xuống năm 1987 và 
bế mạc vào ngày lễ Mông 
Triệu năm 1988, Đức 
Thánh Cha Gioan Phaolô 
II gửi đến Dân Chúa 
Thông điệp “M ẹ Đấng 
Cứu Độ,”  công bố ngày 
25.3.1987. Nhân dịp Năm 
Mai Khôi từ tháng 10 năm 
2002 đến tháng 10 năm 
2003, ngài gửi tiếp Tông 
thư “Kinh Rất Thánh Mai 
Khôi,” công bố ngày 
16.3.2002. Chính ngài đã 
thêm Năm Mầu Nhiệm Sự 
Sáng vào chuỗi Kinh Mai 
Khôi tựa năm đóa hoa 
hồng vàng rực rỡ, huy 
hoàng, vương giả kính 
dâng lên Mẹ. 

Đóa hồng Khiêm Hạ 

Đức Chúa Giêsu chịu 
phép rửa tại sông Giodan. Ta 
hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa. 

Trước sự kiện Đức Chúa 
Giêsu xin ông Gioan Tẩy 
Giả làm phép rửa, Thánh 
Phaolô giải thích Đức Chúa 
Giêsu khiêm hạ biết dường 

nào: "Đức Giêsu vốn dĩ là 
Thiên Chúa mà không nhất 
quyết giữ lấy địa vị ngang 
hàng với Thiên Chúa mà lại 
trút bỏ vinh quang của 
Thiên Chúa, lại còn mặc lấy 
thân nô lệ, trở nên giống 
người phàm như chúng ta. 
Hơn nữa, Ngài còn hạ mình 
vâng lời cho đến nỗi bằng 
lòng chịu chết và còn muốn 
nhận lấy cái chết ô nhục 
trên thập giá” (Pl 2, 6-11). 

Chỉ có thái độ và lòng 
khiêm nhường là con đường duy nhất dẫn tìn 
hữu Kitô đến với Chúa 
và tha nhân. 

“Hồn tông đồ khiêm 
tốn và tạ ơn Chúa như 
Phaolô: “Tôi là kẻ rốt 
hèn trong các tông đồ và 
tôi không đáng được gọi 
là tông đồ… Nhờ ơn 
Chúa mà tôi được như 
ngày nay” (Đường Hy 
Vọng, số 508). 

Đóa hồng Tín Thác 

Đức Chúa Giêsu làm 
phép lạ tại tiệc cưới Cana. 
Ta hãy xin cho được noi 
gương Đức Mẹ mà vững 
tin vào Chúa. 

Mẹ chỉ nói với Con Mẹ 
vắn tắt: “H ọ hết rượu 
rồi!”  (Ga 2, 3). Bấy nhiêu 
thôi đủ bộc lộ Mẹ quan tâm 
sâu sắc đến đôi tân hôn, chủ 
hôn và toàn thể khách mời. 
Chẳng muốn cặp uyên ương 
buồn vì hết rượu chiêu đãi, 
chẳng muốn chủ hôn lo lắng 
xấu hổ, chẳng muốn thực 
khách bất bình dang dở chén 
chú chén anh. Mẹ hoàn toàn 
tín thác vào quyền năng của 
Thiên Chúa. Chẳng bao giờ 
Ngài nỡ cất đi niềm vui, hạnh 
phúc của con người, khi biết 
phó thác, trông cậy hoàn toàn 
vào Chúa Quan Phòng. 

“Hãy nhờ Đức Mẹ đưa con đến với Chúa 
Giêsu, con sẽ quen sống 
bên Chúa” (Đường Hy 
Vọng, số 240). 

Đóa hồng Giao Hòa 

Đức Chúa Giêsu rao 
giảng Nước Trời và kêu gọi 

sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa 
thương xót, và năng lãnh 
nhận Bí Tích Giao Hoà. 

Đức Giêsu khởi đầu 
rao giảng muôn dân bằng 
lời kêu gọi tha thiết: “Anh 
em hãy sám hối và tin vào 
Tin Mừng”  (Mc 1, 14-15). Để tái lập lại mối giao hòa 
với Thiên Chúa, thỉ hai điều kiện tiên quyết là ăn 
năn, sám hối từ bỏ nếp 
sống cũ tội lỗi, sa đọa, để 
tin vào Tin Mừng, là đón 
nhận và sống theo Lời 
Chúa. Đến cùng Mẹ Ma-
ria, bất cứ ai cũng được 
Mẹ nâng đỡ, an ủi, cảm 
hóa, để biết xét mình hối 
lỗi, làm lại cuộc đời mới. 
Bởi vì Mẹ chính là Đấng 
Trung Gian giữa phàm 
nhân với Thiên Chúa. 

“ Điều khiến Chúa 
hiện diện trong con vui 
lòng, sung sướng nhất, là 
con năng nói chuyện với 
Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu 
của Chúa” (Đường Hy 
Vọng, số 243). 

Đóa hồng Canh Tân 

Đức Chúa Giêsu biến 
hình trên núi. Ta hãy xin 
cho được biến đổi nhờ 
Chúa Thánh Thần. 

Trước việc Đức Giêsu 
biến hình sáng láng trên núi, 
cùng hiện diện ông Môsê và 
ngôn sứ Êlia, ba Tông Đồ 
Phêrô, Giacôbê và Gioan 
vinh dự chung hưởng một 
thoáng Thiên Đàng. Nhân 
dịp này, Đức Giêsu mong 
muốn các tông đồ biến đổi 
quan niệm, tâm trí và cuộc 
sống, trở nên những chứng 
nhân nhiệt thành của Nước 
Chúa. Đó cũng là yêu cầu mà Đức Giêsu đặt ra cho từng 
Kitô hữu muốn theo Người. 

“Canh tân là trở về 
nguồn. Công thức canh 
tân: Làm cho người Công 
giáo trở lại đạo Công 
Giáo. Làm cho người Kitô 
hữu trở lại với Chúa Kitô. 
Mới nghe, con ngạc nhiên, 
nhưng ngẫm nghĩ lại, con 
sẽ thấy đúng như vậy. Một 
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câu nói của thánh Gandhi 
nhiều lần khiến ta suy 
nghĩ: “Tôi mến Chú Kitô, 
nhưng tôi không yêu người 
Kitô hữu, vì họ không 
giống Chúa Kitô” (Đường 
Hy Vọng, số 634).  

Đóa hồng Chí ái 

Đức Chúa Giêsu lập Bí 
Tích Thánh Thể. Ta hãy 
xin cho được sốt sắng 
tham dự Thánh Lễ và rước 
Mình Máu Thánh Ngài. 

Món quà vô giá Mẹ 
tặng cho nhân loại chính là 
Con Mẹ, Đức Giêsu Kitô 
Cứu Thế. Rồi chính Đức 
Giêsu chí ái lại tặng cho 
nhân loại Mình và Máu 
Người, đễ dưỡng nuôi 
Kitô hữu trên đường lữ 
hành tìm vê Quê Trời. Còn 
món quà nào cao quý hơn 
Thánh Thể nhiệm mầu? 

Đèn không sáng nếu hết 
dầu, xe không chạy nếu cạn 
xăng, hồn tông đồ sẽ suy mạt 
nếu không đến với Thánh 
Thể: “Ai không ăn thịt Ta và 
uống máu Ta, chẳng được 
sống đời đời”  (Đường Hy 
Vọng, số 360). 

Lạy Chúa Giêsu, Năm 
Sự Sáng là những vầng 
sáng chói lọi hướng dẫn 
chúng con dấn thân trên đường về Nước Chúa. Xin 
Chúa luôn nhắc nhở 
chúng lòng ghi lòng tạc dạ 
và thực hành, khi đã quyết 
tâm theo Chúa. 

Lạy Mẹ Maria, chúng 
con kính dâng lên Mẹ năm đóa hoa vàng rực rỡ ánh 
sáng. Kính xin Mẹ cho 
những đóa hoa vàng ấy nở 

rộ mãi trong hồn chúng 
con. Amen. 

III. N ĂM ĐÓA HỒNG ĐỎ DÂNG MẸ 

Đức Gioan Phaolô II chỉ 
bị trọng thương qua vụ ám 
sát. Và việc ngài sống sót là 
cà một phép lạ. Dĩ nhiên, sức 
khỏe vốn cường tráng trước 
kia của ngài đã bị ảnh hưởng 
rất nặng bởi vụ ám sát, khiến 
ngài phải chịu đau đớn 
thường xuyên, kéo dài mãi 
cho tới lúc ngài băng hà năm 
2005. Hai năm sau vụ ám sát, 
vào ngày 23.12.1983, Đức 
Gioan Phaolô II đã đích thân 
vào phòng giam thăm tên 
khủng bố Ali Agca, nói 
chuyện với y và nhất là ngài đã tha thứ cho y.  

Đức Hồng Y Stanislaw 
Dziwisz tường thuật lại là 
trong cuộc gặp gỡ và nói 
chuyện này tại nhà tù, Ali 
Agca chỉ lặp đi lặp lại với Đức Thánh Cha một câu hỏi 
duy nhất: "Tại sao Ngài lại 
không chết? Tôi biết chắc 
chắn là tôi đã nhắm rất 
trúng đích. Tôi cũng biết 
rằng phát đạn tôi bắn ra có 
hiệu quả tàn phá và gây tử 
thương một cách chắc chắn. 
Nhưng tại sao Ngài lại 
không bị tử thương?"  

Về phần Đức Thánh 
Cha Gioan Phaolô II thì 
hoàn toàn xác tín rằng 
chính nhờ bàn tay hiền 
mẫu của Đức Mẹ Fatima 
che chở nên ngài mới có 
thể thoát chết một cách lạ 
lùng như thế. Bởi vì, 
ngày ngài bị ám sát tại 
Rôma , ngày 13 tháng 5 
(1981) chính là ngày Đức 

Mẹ đã hiện ra với ba trẻ 
chăn chiên năm xưa tại 
Fatima, ngày 13 tháng 5 
(1917). Hơn nữa, theo Đức Gioan Phaolô II, thì 
vị Giám Mục mặc áo 
trắng phải chịu đau khổ 
nhiều mà Đức Mẹ đã cho 
ba trẻ trông thấy trong 
một thị kiến khi hiện ra 
với ba trẻ tại Fatima, 
chính là ngài.  

Do đó, đúng một năm 
sau vụ ám sát (1982), Đức 
Gioan Phaolô II đã đích 
thân đi hành hương Fatima để tạ ơn cứu sống của Đức 
Mẹ và trong dịp này ngài 
cũng mang theo một trong 
các đầu đạn mà Mehmet 
Ali Agca đã bắn vào ngài để dâng kính Đức Mẹ. Và 
kìa một sự lạ lùng đã làm 
chính Đức Gioan Phaolô II 
và tất những người chứng 
kiến không khỏi sửng sốt 
và kinh ngạc, là đầu viên đạn mà ngài mang theo kia 
khi được gắn vào một lỗ 
hổng duy nhất còn sót lại ở mão triều thiên trên đầu 
tượng Đức Mẹ Fatima, mà 
các đoàn thể phụ nữ Bồ Đào Nha đã dâng cho Đức 
Mẹ vào năm 1946, thì 
hoàn toàn vừa vặn như thể 
người ta đã cốt ý làm cái 
lỗ hổng đó sẵn cho viên đạn vậy. (Lm. Nguyễn 
Hữu Thy, Nhắc lại vụ ám 
sát Đức Giáo Hoàng Gi-
oan Phaolô II). 

Năm đóa hoa đỏ bi 
thương nhuộm máu đào 
Con Chúa kính dâng lên 
Mẹ Sầu Bi. Toàn thể Kitô 
hữu xin hiệp thông cùng 
Mẹ với tấm lòng sám hối, ăn năn, để xoa dịu nỗi đau 
tột cùng của Mẹ.  

Đóa hồng Sám Hối 

Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin 
cho được ăn năn tội nên. 

Trong bao lần Mẹ hiện 
ra tại Fatima với ba trẻ Lux-
ia, Giaxinta và Phanxicô, và 
tại Lộ Đức với chị Berna-
dette, Mẹ đã luôn nhắc nhở 
loài người hãy ăn năn, sám 
hối đền tội, canh tân đời 

sống, để làm dịu đi những đau khổ mà Chúa Giêsu vẫn đang phải chịu đựng vì tội 
lỗi loài người.  

Đừng vô cảm như các 
Tông Đồ hồn nhiên ngủ 
say ngay bên Đức Giêsu đang đổ mồ hôi máu sợ 
hãi cuộc khổ nạn, vâng 
theo Thánh Ý Chúa. Kitô 
hữu sống là luôn khiêm 
nhường sám hối như Hội 
Thánh đã răn dạy: “ Đời 
sống của người Kitô hữu 
phải là một cuộc ăn năn đền tội suốt đời”  (Công Đồng Triđentinô). 

“Sự ăn năn hối cải của 
con không phải là “hát 
bội”, khóc lóc não nùng 
xong rồi hết tuồng, hạ màn, 
và đâu lại vào đó”  (Đường 
Hy Vọng, số 893).  

Đóa hồng Xả Kỷ 

Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó 
bằng lòng. 

Chịu hành hạ đòn roi, 
khổ hình và nhục hình, Đức Giêsu hoàn toàn im 
lặng bỏ mình, không một 
lời than thở, trách móc hay 
phản đối. Một sự bỏ mình 
trọn vẹn bình thản và bằng 
lòng, toàn tâm toàn ý, như 
lời mời gọi Người từng 
rao giảng, như lời tiên báo 
của ngôn sứ Isaia đã nói 
về Người: “Tôi đã đưa 
lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta 
giật râu.Tôi đã không che 
mặt khi bị mắng nhiếc phỉ 
nhổ”  (Is 50, 6). 

“Con có uống nổi chén đắng của Thầy không?” 
Con hãy thưa: “Con tình 
nguyện uống chén đắng đến giọt cuối cùng, vì là 
chén đắng của Thầy, vì 
Thầy đã uống trước con!” 
Chén càng đắng, càng đầy, 
chứng tích tình yêu của 
con càng rõ rệt. Chứng 
tích tình thương của Chúa 
muốn cho con chia sẻ, 
Chúa tín nhiệm con càng 
thắm thiết” (Đường Hy 
Vọng, số 716). 
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Đóa hồng Nhẫn Nhục  

Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin 
cho được chịu mọi sự sỉ 
nhục bằng lòng. 

“Ecce homo!” Đây là 
Người! Quan tổng trấn 
Philatô đã giới thiệu với 
dân chúng Đức Giêsu đầu đội vương miện bằng gai, 
mình khoác áo choàng đỏ. 
Trước đó, trong ngục tù, 
Người đã chịu lính Rôma đánh đập, chê giễu là Vua 
Do Thái. (Ga 19, 1-5) Đức 
Giêsu vẫn im lặng kiên trì 
nhẫn nhục chịu đựng. 

“Nếu con hiểu biết hạnh 
phúc được làm con Chúa, thì 
những điều sỉ nhục không 
thấm gì con và những lời 
hoan hô cũng chẳng thêm gì 
cho con”(Đường Hy Vọng, 
số 506). 

Đóa hồng Đền Tội 

Ðức Chúa Giêsu vác 
cây Thánh Giá. Ta hãy 
xin được vác Thánh giá 
theo chân Chúa. 

Nếu chỉ dừng lại việc ăn năn, sám hối tội lỗi mà 
thôi, thì Kitô hữu mới chỉ đi được phân nửa chặng đường trở về với Chúa. 
Chặng kế tiếp là đền tội 
qua việc vác Thánh Giá 
hằng ngày theo Chúa. 

“Thử thách gian khổ là 
“giấy phép theo Chúa”để 
hưởng hạnh phúc hân ho-
an với Chúa: “Ai muốn 
theo Ta, hãy bỏ mình, vác 
thánh giá…” (Đường Hy 
Vọng số 714). 

Đóa hồng Hiến Tế 
Ðức Chúa Giêsu chịu 

chết trên cây thánh giá. Ta 
hãy xin đóng đinh tính xác 
thịt vào thánh giá Chúa. 

Vào giờ thứ chín, Đức 
Giêsu kêu lớn tiếng: “Êli, 
Êli, lêma xabácthani”, 
nghĩa là: “L ạy Thiên 
Chúa, lạy Thiên Chúa của 
con, sao Ngài bỏ rơi 
con..." Đức Giêsu lại kêu 
một tiếng lớn, rồi trút linh 
hồn.” (Mt 27, 45-50). 

Đức Giêsu mời gọi tín 
hữu hãy đóng đinh bản thân 
Ki tô hữu vào thánh giá, đóng đinh những đam mê 
xác thịt, đóng đinh tính kiêu 
ngạo, tham sân si, chịu chết đi làm hạt lúa mục nát để 
góp phần vào Ơn Cứu độ, 
tái sinh muôn hạt lúa giống 
cho Nước Trời. 

“Vì Chúa yêu thương 
môn đệ, Ngài đã yêu 
thương đến tận cùng!” Tận 
cùng ấy là Thánh Giá. Hy 
sinh của con phải trọn vẹn, 
phải là lễ toàn thiêu, nếu 
“con yêu tận cùng” (Đường 
Hy vọng, số 161). 

Lạy Chúa Giêsu, Năm 
Sự Thương Khó là chặng đường cuối cùng của Tình 
Yêu Cứu Độ, mà Chúa 
muốn chúng con bước theo. 
Xin Chúa ban cho chúng 
con lòng trung tín, sự can đảm và tình yêu nồng cháy để trọn vẹn theo Chúa. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã 
gắn bó đồng hành cùng 
Con Mẹ trên mọi nẻo đường dẫn đến núi Can vê. 
Kính xin Mẹ cầu bầu cho 
chúng con đủ tin cậy mến để luôn theo Mẹ mãi. Amen. 

IV. NĂM ĐÓA HỒNG 
XANH DÂNG M Ẹ 

Trong cuốn Niên Sử của 
Bộ Truyền Bá Đức 
Tin, người ta đọc câu 
chuyện sau đây xảy ra tại 
nước Somalia thuộc đại lục 
Phi Châu. Hôm ấy, các 
Thừa Sai cùng với nhóm 
Giáo Lý Viên trực chỉ Abal, 
một làng nhỏ thuộc tỉnh 
Bakool bên nước Somalia, để rao giảng Tin Mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. 

Khi đến một ngã rẽ, đoàn truyền giáo bỗng phân 
vân không biết phải chọn 
con đường bên trái hay rẽ 
sang bên phải? Sau cùng, 
mọi người đồng ý để rơi 
xuống đất Ảnh Vảy Phép 
Lạ (Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn). 
Khi rơi xuống, Ảnh Vảy 
Phép Lạ chỉ về hướng bên 
trái. Mọi người vui vẻ tiếp 
tục cuộc hành trình. 

Tuy nhiên khi đến nơi, 
mới biết đây là Ulfunga, một 
làng nhỏ nằm đối ngược với 
làng Abal mà đoàn thừa sai 
muốn đi tới. Khi biết như vậy 
thì đã quá trễ vì trời đã tối. Vã 
lại, thật nguy hiểm khi quay 
trở lại đàng sau. Các vị truyền 
giáo quyết định dừng lại qua đêm tại làng Ulfunga. 

Nơi làng, chỉ tìm thấy 
duy nhất một cụ bà ngoại 
giáo cùng với mấy đứa trẻ đang quây quần sưởi ấm 
chung quanh đám lửa 
cháy. Sau bữa ăn tối sơ 
sài, đoàn thừa sai đạo đức 
bắt đầu lần hạt Mai Khôi 
chung. Buổi lần hạt chấm 
dứt, cụ bà Somalia tiến lại 
gần vị Linh Mục thừa sai 
và hỏi: “Ông đọc "Ave 
Maria – Kính Mừng Ma-
ria” phải không?" Vị thừa 
sai đáp: "Đúng thế! Cụ 
biết ”L ời Kinh” này phải 
không? Phải chăng cụ là 
tín hữu Công Giáo?"  

Cụ bà liền giơ cho vị 
Linh Mục xem Ảnh Vảy 
Phép Lạ đang mang nơi cổ 
và nói: “Cách đúng 20 
năm, đứa con trai duy 
nhất của tôi trở về làng 
sau một chuyến đi lâu thật 
lâu. Rồi con trai tôi ngã 
bệnh nặng. Trước khi chết, 
con nói với tôi: "Má à, con 
ra đi về một xứ sở mà Má 
không biết. Nhưng con 
mong muốn rằng một ngày 
kia Má cũng đến xứ sở này 
với con. Nơi đó, chúng ta 
cùng chung hưởng hạnh 
phúc. Ngay bây giờ, con 
không thể dạy cho Má biết điều phải làm để đến được 
xứ sở đó, như con từng 
học biết nơi xứ sở của 
người da trắng. Nhưng Má 
hãy lấy Ảnh Vảy con đang 
mang nơi cổ và hàng ngày 
Má luôn luôn đọc: "Ave 
Maria". Nói xong, con trai 
tôi tắt thở. Kể từ ngày đó, 
tôi luôn luôn đọc "Kính 
Mừng Maria". Nhưng Ma-
ria là Ai vậy?”  

Vị Linh Mục thừa sai 
vui mừng nói cho cụ bà 
Phi Châu biết Maria là 
thánh danh của Đức Nữ 

Trinh Rất Thánh Maria.  

Rồi cha dạy cho cụ bà 
biết các điều căn bản phải tin 
theo giáo lý đạo Công Giáo. 
Tối hôm sau, vị Thừa Sai rửa 
tội cho bà cụ với tên thánh là 
Maria. Suốt đêm ấy, các thừa 
sai nghe bà cụ liên tục lập đi 
lập lại "Ave Maria". Ngày 
tiếp theo, cụ bà êm ái trút hơi 
thở cuối cùng, trên đôi môi, điểm nụ cười hạnh phúc và đôi tay đặt trên ngục trong đó 
siết chặt Ảnh Vảy Đức Mẹ 
Ban Ơn. Cụ bà Maria hân 
hoan ra đi gặp lại đứa con trai 
thân yêu trên thiên quốc, dưới 
áo choàng của Đức Nữ Trinh 
Rất Thánh Maria. Đó là danh 
thánh cụ hằng kêu cầu và 
chào kính mà không hề biết 
rằng ngài chính là Hiền Mẫu 
Maria! (Sr. Jean Berchmans 
Minh Nguyệt, Ave Maria ban ơn cứu rỗi, La Mia Messa, 
Volume II, Marzo Aprile, 
Maggio/2009, Anno III, Anno 
B, Casa Mariana Editrice). 

Mẹ luôn là niềm hy 
vọng cho bất cứ ai trông 
cậy vào Mẹ, kể cả những 
người chưa nhận biết 
Chúa. Tại các linh địa Đức 
Mẹ, như La Vang, Tà Pao, 
không hiếm những người 
khác tôn giáo đến khấn xin 
Mẹ những ơn lành.  

Năm đóa hoa xanh 
hôm nay kính dâng lên Mẹ 
trong niềm hy vọng chan 
chứa, trong niềm cậy trông 
vô bờ, vì Mẹ như Sao Biển 
sáng chói giữa đêm đen 
sóng gió bão bùng. 

Đóa hồng Tái Sinh 

Ðức Chúa Giêsu sống lại. 
Ta hãy xin cho được sống lại 
thật về phần linh hồn. 

Đức Chúa Giêsu đã 
sống lại như lời Người đã 
phán Halleluia. Người mời 
gọi mọi người hãy tái sinh 
với Người, bằng cuộc đời 
mới là sám hối và tin vào 
Tin Mừng, như khi Người 
bắt đầu Người rao giảng 
ba năm trước đó. 

Thánh Phaolô mời gọi 
tín hữu Êphêsô tái sinh: 
“Anh em phải cởi bỏ con 
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người cũ với nếp sống 
xưa, là con người phải hư 
nát, vì bị những ham 
muốn lừa dối, anh em 
phải để Thần Khí đổi mới 
tâm trí anh em, và phải 
mặc lấy con người mới, 
là con người đã được 
sáng tạo theo hình ảnh 
Thiên Chúa để thật sự 
sống công chính và thánh 
thiện" (Ep 4, 22-24). 

“Con phải canh tân 
tâm hồn quảng đại, đơn 
sơ đối với Chúa: “Chúa 
muốn gì con cũng cho 
hết,”  và đừng quên điều 
thứ hai: ”Chúa cho con 
gì con cũng nhận 
hết”  (Đường Hy Vọng, 
số 642). 

Đóa hồng Quy Thiên 

Ðức Chúa Giêsu Lên 
Trời. Ta hãy xin cho được 
ái mộ những sự trên Trời.  

Trước cuộc khổ nạn, Đức Giêsu nói lời cáo 
biệt với các tông đồ: 
“Anh em đừng xao 
xuyến! Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; 
nếu không, Thầy đã nói 
với anh em rồi, vì Thầy đi 
dọn chỗ cho anh em. Nếu 
Thầy đi dọn chỗ cho anh 
em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em 
cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi"  (Ga 14, 2-4). 

Đức Mẹ đã biết bao 
lần khuyên nhủ con cái ăn năn, sám hối để được 
hưởng phúc Thiên Đàng, đoàn tụ với 
Người Cha Nhân Từ, 
hằng thương yêu con cái 
trần thế, nên đã cho Con 
Một xuống cứu chuộc. 

“Con hãy sẵn sàng 
cầm đèn sáng đợi chờ giờ 
Chúa trở lại, như Chúa 
muốn, nơi Chúa muốn, 
lúc Chúa muốn" (Đường 
Hy Vọng, số 670). 

Đóa hồng Ân Sủng 

Ðức Chúa Thánh Thần 
hiện xuống. Ta hãy xin cho 

được lòng đầy dẫy mọi ơn 
Ðức Chúa Thánh Thần. 

Đức Chúa Thánh 
Thần hiện xuống khai 
mở lòng trí các Tông Đồ, để các ngài nhớ lại 
những gì mà Chúa Giêsu đã dạy các ông, và từ đó 
các Tông Đồ đã mạnh 
dạn ra đi rao truyền 
Phúc Âm cho mọi 
người. Đức Mẹ Maria 
cũng đã hiện diện giữa 
các Tông Đồ trong ngày 
Chúa Thánh Thần hiện 
xuống. Mẹ cũng được 
diễm phúc đón nhận 
Chúa Thánh Thần ngay 
từ khi Mẹ thưa hai tiếng 
“Xin Vâng”. Từ nay Đức Mẹ Maria có một vị 
thế rất quan trọng trong 
Giáo Hội của Chúa Kitô ở trần gian. Mẹ đã trở 
nên Đấng cầu bàu cho 
toàn thể Kitô hữu. 

“ Động lực và tác giả 
mọi cuộc canh tân trong 
Hội Thánh là Chúa 
Thánh Thần, Đấng canh 
tân mặt đất. Mỗi cuộc 
canh tân là một lễ Hiện 
Xuống mới và không thể 
có lễ Hiện Xuống mới, 
ngoài Chúa Thánh Thần. 
Con không thể canh tân 
ngoài Chúa Thánh 
Thần”  (Đường Hy Vọng, 
số 660). 

Đóa hồng Lâm Chung 

Ðức Chúa Trời Cho 
Ðức Mẹ Lên Trời. Ta hãy 
xin ơn chết lành trong tay 
Ðức Mẹ. 

Đức Thánh Cha Piô XII 
tuyên bố trong ngày lễ Các 
Thánh Nam Nữ 1.11.1950: 
“Ta tuyên xưng, công bố và 
xác nhận tín điều được 
Thiên Chúa mạc khải là Mẹ 
Thiên Chúa Vô Nhiễm 
Nguyên Tội, Đức Maria 
Trinh Nguyên, khi thời gian 
sống tại thế hoàn tất, cả hồn 
lẫn xác của Người đã được đưa về trời trong vinh quang 
thiên quốc”  (TCF, 207). 

Khấn xin Mẹ ban ơn 
chết lành cho những ai đặt hết niềm cậy trông 

nơi Mẹ hiền. Một cái chết 
nhẹ nhàng như người ngủ 
say, không phiền muộn đến người thân chung 
quanh. Một cuộc ra đi về 
quê Trời với đầy đủ hành 
trang là những hồng phúc 
từ các bí tích sau cùng.  

“Con nhìn thấy 
những giọt nước lã chã 
rơi trong một chiều đông. Mỗi ngày bao 
nhiêu người cùng vào 
cõi đời đời, như hạt 
nước kia không ai để ý, 
mà một giây phút nào đó, một hạt nước rơi ây 
chính là con” (Đường 
Hy Vọng, số 666). 

Đóa hồng Hy Vọng 

Ðức Chúa Trời thưởng 
Ðức Mẹ trên trời. Ta hãy 
xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ 
trên nước Thiên Đàng. 

Đức Mẹ Maria là kho 
tàng ân sủng của Thiên 
Chúa, có nghĩa là Mẹ cũng được Thiên Chúa cho phép được chia sẻ một phần nhỏ 
vào vinh quang và quyền 
năng của Ngài, để qua Mẹ 
mà nhân loại dễ dàng đến 
với Chúa hơn. 

“Không có Mẹ, dù 
mọi người lo lắng bảo đảm đến đâu, em bé cũng 
không đi theo. Nhưng đi 
với Mẹ, băng rừng, vượt 
suối, đói rét, em vẫn đi. 
Trong cuộc chiến, bao 
nhiêu bà mẹ chết rồi, con 
vẫn la lết nằm một bên. 
Trên đường hy vọng, con nắm tay Mẹ Maria; có 
Mẹ, con không cô đơn. 
Mẹ là nguồn sống, là an 
vui, là hy vọng của chúng 
con” (Đường Hy Vọng, 
số 910). 

Lạy Chúa Giêsu phục 
sinh, chúng con đặt hết 
niềm hy vọng vào Chúa 
trong cuộc lữ hành trần 
thế. Kính xin Chúa ban 
muôn phúc lành an ủi, 
khuyến khích và nâng đỡ 
chúng con thoát khỏi cám 
dỗ của ba thù, để mai này được về cùng Chúa.  

Ánh mắt mẹ dịu hiền 
Tràn đầy niềm thương mến 
Như muốn con chạy đến 
Hòa tình thương Chúa Cha. 
 
Tấm lòng Mẹ bao la Đong đầy niềm tha thứ 
Ngọt ngào tình mẫu tử 
Luôn nâng đỡ chở che. 
 
Thế giới đầy đau thương 
Vương buồn lên mắt Mẹ 
Mẹ bao lần nhỏ lệ 
Vì người sát hại nhau. 
 
Mẹ mong con từng ngày  Đến với Ơn Cứu Độ 
Lánh xa đường tội lỗi 
Nhẹ nhàng lối đi qua.  
 
Con muốn làm bài ca 
Chúc tụng thánh đức Mẹ Để trong đôi mắt mẹ 
Tỏa sáng lên niềm vui. 
 

THANH HÀ (Võ Dõng) 
 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đồng hành cùng Con Mẹ 
suốt 33 năm. Khấn xin Mẹ 
cầm tay dẫn dắt chúng con 
theo Mẹ, để luôn được gần 
gũi với Chúa, trong niềm hy 
vọng được sống viên mãn với 
Mẹ và Con Chúa đến muôn đời. Amen. ■ 

AM. TRẦN BÌNH AN  
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K hi có dịp đi nói chuyện về Bảo Vệ Sự Sống ở 
các Giáo Xứ hay Dòng Tu, tôi thường khoe: hễ 
ai tham gia vào Nhóm BVSS, tôi sẽ mua tặng 

họ ngay một chiếc “điện thoại di động”. Nghe đến đó là 
mọi người xuýt xoa trầm trồ, ra cái điều ông cha này 
chịu chơi, nhóm này “quý tộc” quá ! Đến khi tôi thò tay 
vào túi để lôi chiếc “điện thoại di động” ra khoe thì tất cả 
mới ồ lên: thì ra đó là một tràng chuỗi Mai Khôi mười 
hạt, các bà các cô có thể đeo luôn trên cổ tay, rất gọn, 
rất tiện. 

Nhiều người hỏi: Nhóm BVSS chúng tôi làm những 
công việc gì, câu trả lời cũng gây ngỡ ngàng không ít: 
cầu nguyện, cầu nguyện và... cầu nguyện, đặc biệt là 
cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mai Khôi.  

Tôi kể cho cử tọa nghe: mỗi lần đi BVSS là đi từ hai đến ba người, vào Trung Tâm Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ 
Em, hoặc một bệnh viện Phụ Sản nào đó có khoa Kế 
Hoạch Hóa Gia Đình. Một người đứng bên ngoài, hoặc 
ngồi ở gần lối ra, không xa bãi giữ xe. Hai người kia 
chia nhau ngồi vào giữa các băng ghế chờ phá thai 
như mọi người. Ở đó lúc nào cũng đông nườm nượp, 
có khi hơn cả trăm người, khuôn mặt ai cũng rầu rầu, 
có khi lộ rõ căng thẳng và hoảng sợ.  

Thế rồi, chỉ một chút thôi, không lâu, chắc chắn sẽ 
có ai đó trong đám đông sắp phá thai ấy, bất giác trông 
thấy một chị BVSS đang cầm xâu chuỗi trên tay, miệng 
lẩm nhẩm thầm thì, người ấy không cưỡng lại được, 
tìm đến, ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Một vài câu trao đổi, một ánh mắt hy vọng, một cái xiết tay đồng cảm, 
hai người ấy bật dậy, bước nhanh ra cổng bệnh viện, 
chị BVSS thứ nhì ngồi nán lại đưa mắt cảnh giác nhìn 
chung quanh, chị BVSS thứ ba đứng bên ngoài đã kịp 
lấy xe, nổ máy, đưa ngay người phụ nữ đáng thương 
về DCCT chúng tôi. Chị thứ nhất có thể cũng lấy xe về 
theo nếu cần, còn không thì ở lại, tiếp tục cầu nguyện. 
Nhiều phần chị ấy sẽ lại cứu được thêm một ai đó. 

Tất cả diễn tiến như trong một phim đặc vụ tình báo. 
Nhanh. Gọn. Quả quyết. Bởi chần chừ là thế nào cũng 
bị cánh bảo vệ trong bệnh viện hoặc cánh xe ôm làm cò 
phá thai sẽ gây khó dễ, không khéo còn bị mời Công 
An vào lập biên bản vì can tội dụ dỗi người ta “chống lại đường lối chính sách Nhà Nước” ! 

Quay trở lại với những trường hợp được cứu thoát 
khỏi chuyện phá thai ở bệnh viện, họ được các anh chị 
em BVSS đưa về đến DCCT, luôn luôn sẽ có một cha 
tiếp đón. Lại vẫn “phương thuốc” cầu nguyện mới hiệu 
nghiệm.  

Không ít lần anh em Linh Mục chúng tôi chủ quan, 
toàn là thuyết lý bằng khả năng ăn nói của mình, 
khuyên nhủ, phân tích, năn nỉ, đem cả những tai biến 
sau phá thai ra dọa cho người ta sợ nữa, vẫn chẳng 
hiệu quả gì nếu như trong lòng không nhớ đến việc cầu 
nguyện. Ngay khi vừa sực nhớ, bật lên một lời kêu 
thầm: “Mẹ ơi, giúp con với” thì y như rằng thai phụ ngồi 
trước mặt bỗng òa khóc ! 

Không ít lần, một cha ngồi ngoài bàn tư vấn, còn bên 
trong văn phòng Trung Tâm Mục Vụ, một cha khác cùng 
mấy anh em nhân viên đứng thành một vòng tròn cầu 
nguyện thật vắn tắt. Vừa xong, ai lại vào việc nấy thì bên 
ngoài, ca BVSS ấy cũng vừa thành công, chỉ còn việc đưa 

cô gái lỡ lầm ấy về Ngôi Nhà Tình Thương Giêrađô để 
chăm sóc cho đến ngày mẹ tròn con vuông. Tắt một lời: 
“tiền tuyến” thắng lợi là nhờ “hậu phương” yểm trợ bằng 
sức mạnh của... lời cầu nguyện ! 

Tôi còn nhớ một lần vào năm 2008, tôi ngồi trên một 
chuyến xe với các bác sĩ và các bạn Nhóm FIAT về 
Miền Tây để chuẩn bị khám bệnh phát thuốc cho một 
Họ Đạo nhỏ xíu thuộc tỉnh Kiên Giang, đang thiu thiu 
ngủ thì có tín hiệu trên máy điện thoại di động, đó là 
một tin nhắn của một người bạn có lẽ không chỉ gửi 
riêng cho tôi mà còn cho rất nhiều người quen biết. Bản 
tin rất ngắn cho biết bên Venezuela người ta đang kêu 
gọi mọi người trên thế giới hãy cùng với một triệu trẻ 
em của đất nước Venezuela hòa lời cầu nguyện với 
Kinh Mai Khôi vào mỗi ngày thứ bảy, bắt đầu từ thứ 
bảy 18 tháng 10, để cầu bình an cho các gia đình và 
hòa bình cho toàn thế giới.  

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi giật mình nhìn quanh, mọi 
người trên chuyến xe đều đang ngủ gà ngủ gật vì mệt 
mỏi, nhất là các y bác sĩ sau một ngày căng thẳng với 
công việc chuyên môn tại các bệnh viện và phòng 
khám, chưa kịp nghỉ ngơi hồi sức đã vội cùng lên đường tình nguyện phục vụ bà con nghèo vùng xa. Cả 
xe chỉ còn mỗi bác tài là tỉnh táo bên tay lái. May quá, 
chính cái SMS bất ngờ gửi đến ấy đã làm cho tôi được 
tỉnh lại sau một giấc ngủ vạ vật...  

Và tôi đã cầu nguyện ngay, cầu nguyện một mình 
nhưng với tâm ý là cầu nguyện thay cho mọi người trên 
xe, kể cả cho bác tài là người không Công Giáo, cầu 
nguyện theo đúng lời mời gọi của những em bé tít tận 
bên đất nước Nam Mỹ xa xôi. Lời Kinh Mai Khôi từng 
câu từng chữ một hiện lên trong trí tưởng của tôi: “Kính 
mừng Maria đầy ân phúc... Thánh Maria Đức Mẹ Chúa 
Trời... Amen”. Và một niềm bình an kỳ diệu lan nhẹ, lan 
nhẹ trong lòng tôi. Chưa được đủ một chục kinh, tôi lại 
ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tiếng còi xe thỉnh 
thoảng lại chát chúa cùng những cái xốc ổ gà trên đường cũng không làm cho tôi khó chịu nữa, tôi thật sự 
bình an.  

Bây giờ nếu như có ai cười ruồi, bảo tôi đấy là một 
hiệu quả tâm lý thì tôi cũng đành chịu không muốn 
tranh cãi làm gì, tôi chỉ tự cảm nhận cho chính mình: 
cầu nguyện là như thế đó ! Xin cám ơn các em bé Ven-
ezuela cùng những người lớn đứng phía sau các em đã có một sáng kiến dễ thương và tuyệt vời về cầu 
nguyện như vậy từ năm 2005. Xin cám ơn người bạn 
nào đó đã gửi SMS vào chiếc điện thoại cũ kỹ của tôi, 
cũng là gửi vào cuộc đời cứ luôn mê ngủ của tôi. 

Khi trang báo này đến tay độc giả, có thể Tháng Mai 
Khôi của Mẹ đã được hơn một nửa thời gian hoặc cũng 
có thể đã qua mất rồi. Nhưng vẫn còn kịp. Cầu nguyện 
thì có bao giờ là muộn màng đâu nhỉ ? 

“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng 
con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen”... 

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT, 2008 – 2014  
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B à Êlisabét có thai được sáu tháng, thì 
Thiên Chúa sai sứ 

thần Gabrien đến một thành 
miền Galilê, gọi là Nadarét, 
gặp một trinh nữ đã thành 
hôn với một người tên là 
Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là 
Maria. Sứ thần vào nhà 
trinh nữ và nói: “Mừng vui 
lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 
Nghe lời ấy, bà rất bối rối, 
và tự hỏi lời chào như vậy 
có nghĩa gì. (Lc 1, 27 – 29). 

Nhà Thờ Grace-Calvary 
không có những cửa sổ 
bằng kính mầu minh họa 
các mẫu truyện trong Kinh 
Thánh. Giá mà chúng ta đã 
có những cửa sổ đó, chắc 
chắn rằng biến cố Truyền 
Tin phải chiếm một cửa sổ. Đây là một trong những 
hình ảnh được yêu mến 
nhất của Kitô Giáo về cuộc 
trao đổi thân mật giữa Ma-
ria và Sứ Thần Gáprien, 
nhờ đó mọi sự đã được khởi đi với câu trả lời “yes” của 
một cô gái trẻ với lời đề 

nghị của Thiên Chúa. 

(Giới Công Giáo Việt 
Nam ưa chuộng cách dịch 
chữ “yes” là “Xin Vâng”, để gán cho Maria lòng 
thành kính mang nặng dân 
tộc tính Việt Nam đứng 
trước việc Thiên Chúa 
làm. Thật ra trong bối 
cảnh đối thoại thẳng thắn, 
thân mật, bình đẳng và rất 
trưởng thành đó, Maria 
trong tất cả tự do lựa chọn 
của mình, chỉ vỏn vẹn nói 
lên một chữ “yes” (tôi đồng ý). Bản tiếng Anh 
(New International Ver-
sion) còn không có chữ 
“yes”. I am the Lord’s 
servant,” Mary answered. 
“May your word to me be 
fulfilled. Tôi đây là tôi tớ 
của Chúa, xin lời người 
nói với tôi được thành sự.) 

 Tại sao ta lại yêu mến 
câu chuyện này đến như 
thế? Sự hiện ra của Sứ 
Thần hay lòng can đảm của 
Maria đã hấp dẫn ta? Hay 
có lẽ vì sự xác quyết rằng 
Thiên Chúa có thể và sẽ 

can thiệp vào cuộc đời tầm 
thường của ta, do đó ta 
cũng có cơ hội trả lời “yes” 
cho những kế hoạch hoành 
tráng của Người? 

Trải qua các thế kỷ, các 
nghệ sĩ thường ghi nhận 
biến cố Truyền Tin một 
cách hết sức long trọng. 
Dù phong cách và mầu sắc 
của mỗi bức họa mỗi khác 
nhau, tựu trung lại Maria 
vẫn mang đậm nữ tính, áo 
lụa dài tha thướt thêu kim 
tuyến, tóc vàng óng ả bện 
cao bên trên như một 
vương niệm rực rỡ, những 
móng tay của cô được mài 
dũa cẩn thận. Cô tỏ ra quá 
nghiêm túc đến độ ta dễ 
quên rằng đây chỉ là một 
cô gái trẻ tuổi “teen” (13 – 
18), chứ không phải đã ở 
tuổi đôi mươi (trên 20), 
chưa hề có kinh nghiệm gì 
về đàn ông, về cuộc đời, 
và về các Thiên Thần. 

Người ta còn vẽ hình cô đang ngồi quay sợi hay đang đọc Sách Thánh bên 
bàn cầu nguyện, hoàn toàn 

tách biệt khỏi thế giới bên 
ngoài, thì bỗng một Thiên 
Sứ lộng lẫy huy hoàng hiện 
ra, trang phục trang trọng 
như một Sứ Thần Tòa 
Thánh với, đội mũ ba tầng, 
trên cổ có một vòng hoa 
bừng sáng như ngọn lửa. 
Trong hầu hết các bức 
tranh, Sứ Thần có đôi cánh 
trắng toát, có một bức vào 
thời trung cổ vẽ đôi cánh 
này giống như cánh chim 
công lấp lánh mầu xanh lục 
và xanh lam. Tay ngài cầm 
một bông huệ, một nhánh 
ôliu hay một vương trượng, 
biểu tượng của sự khiết 
tịnh, bình an, và uy quyền 
tối thượng của cõi trên.  

Có khi ta lại thấy bóng 
dáng một con chim bồ câu, 
ngụ ý Chúa Thánh Thần tác động trên biến cố này, 
nhưng mọi sự đều tùy thuộc 
vào Maria. Sứ Thần không đứng ngạo nghễ trước Ma-
ria, ngài cung kính quỳ gối 
trước cô gái trẻ với câu trả 
lời mà ngài, và Thiên Chúa, 
và toàn cõi thụ tạo phải lệ 
thuộc vào đó. 

Nhưng Maria đã không 
có sẵn câu trả lời. Sứ Thần 
không hỏi cô có muốn trở 
thành Mẹ Thiên Chúa hay 
không. Ngài chỉ cho biết: 
vì cô đẹp lòng Thiên 
Chúa. Và này đây cô sẽ 
thụ thai, sinh hạ một con 
trai, và đặt tên là Giêsu. 
Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối 
Cao. Đức Chúa là Thiên 
Chúa sẽ ban cho Người 
ngai vàng vua Đavít, tổ 
tiên Người. Người sẽ trị vì 
nhà Giacóp đến muôn đời, 
và triều đại của Người sẽ 
vô cùng vô tận. 

Sứ Thần không hỏi cô 
có thích những sự vĩ đại 
như thế không. Ngài cho 
cô biết: Đức Chúa ở cùng 
cô. Luca cho ta biết Maria 
rất bối rối với lời này. 

Cô là một cô gái Do 
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Thái điển hình. Cô đã nghe 
biết về Vườn Địa Đàng 
trong đó bà Eva đã đánh 
mất mọi điều tốt đẹp vì 
nghe lời phỉnh dụ của một 
sinh vật đến từ một cõi khác 
giống như Sứ Thần đang 
nói chuyện với cô. Có lẽ cô 
không muốn lập lại sai lầm 
này nên đã hỏi lại “Vi ệc ấy 
sẽ xẩy ra cách nào?” Cô 
muốn biết đây là sáng kiến 
của ai và sẽ thực hiện ra 
sao. Cô muốn tìm ra lý lẽ 
của một điều vượt ra khỏi lý 
lẽ thông thường. Thiên 
Chúa muốn mang lấy xác 
phàm có nhục thể máu 
huyết nên cần đến sự cộng 
tác của cô để thực hiện kế 
hoạch của Người. 

Maria chỉ hỏi “Vi ệc ấy 
sẽ xẩy ra cách nào?” 
Trong trường hợp của tôi, 
tôi sẽ còn phải hỏi thêm. 
Giuse có bỏ tôi không? 
Cha mẹ tôi có ruồng rẫy 
tôi không? Bạn bè tôi có ủng hộ tôi hay lôi tôi ra 
giữa phố ném đá tôi về cái 
tội chung chạ lăng loàn 
không? Cái thai có bình 
thường không? Việc sinh đẻ có đau đớn không? Có 
ai bên cạnh giúp đỡ tôi lúc 
khai hoa nở nhụy không? 
Tôi phải làm gì vào lúc đó. 
Người nói rằng con tôi sẽ 
nắm vương quyền Israel 
nhưng còn phần tôi thì 
sao? Tôi có được mẹ tròn 
con vuông không? Phần 
tôi sẽ ra sao? 

Nếu Maria cũng có 
những băn khoăn đó thì cô 
cũng không nói ra. Theo 
Luca, cô lắng nghe lời Sứ 
Thần nói về các chi tiết 
của những gì sẽ xẩy ra. 
Sau đó mới tới phiên cô 
nói. Cô có hoàn toàn tự do 
lựa chọn, có thể nói “yes” 
hay cũng có thể nói “no”, 
có thể dấn bước vào một 
cuộc sống bất ổn hay bám 
víu và giữ lại cuộc đời 
bình yên mà cô đang có. 

Maria là người duy 
nhất trong toàn bộ lịch sử 
nhân loại phải có một 
quyết định như thế này. 
Nhà Thờ Đông Phương 

gọi cô là Theotokos, 
Người Cưu Mang Thiên 
Chúa, vì cô bằng lòng 
mang thai Người trong dạ 
mình, sinh hạ ra Người, 
cho Người bú, và dưỡng 
dục Người. Chỉ có một 
người duy nhất trong toàn 
thể loài người phải làm 
những việc này. 

Câu chuyện của Maria 
rất khó hiểu nếu ta không đưa vào đây câu chuyện 
của chính ta. Thời buổi 
bây giờ người ta nhấn 
mạnh đến quyền lựa chọn. 
Mỗi người đều phải quyết định về cuộc đời mình. 
Nhưng nhiều khi hình như 
rằng không phải do ta lựa 
chọn mà dòng đời đưa đẩy 
lại quyết định thay ta. 
Những năm tuổi trẻ đẹp 
nhất trong đời ta thường bị 
ngắt quãng bằng đau ốm 
bất ngờ hay có con ngoài ý 
muốn, cha mẹ ta trở nên 
già nua và đời sống kinh tế 
khó khăn. Giống như Ma-
ria, chung quy lại ta phải 
nói “yes” hay “no”. Nói 
“yes” thì ta sẽ phải chấp 
nhận những bước tiếp theo 
gian nan cơ cực trên một 
hành trình vô định. Nói 
“no” thì ta sẽ thoát khỏi 
những nhiễu nhương này. 

Nếu bạn quyết định nói 
“no”, bạn chỉ việc nhắm 
mắt lại không thèm nhìn lên 
nữa cho tới khi Sứ Thần 
biến đi và chỉ còn lại một 
mình bạn ở trong phòng 
trống. Sau đó bạn sẽ lại chải 
chuốt lại mái tóc cho mượt 
mà hơn, tiếp tục việc quay 
tơ kéo sợi đọc sách ưa thích 
của bạn và cứ tự đánh lừa 
mình rằng chưa hề có gì 
xẩy ra với bạn. 

Khi cuộc sống biến đổi, 
ta luôn có những lựa chọn. 
Ta có thể bác bỏ chúng. 
Ta có thể tận dụng hết 
nghị lực của ta phủ nhận 
những thay đổi để yên trí, 
dù cho có nhiều chứng cớ 
rành rành, rằng chưa hề có 
gì xẩy đến với ta. 

Nếu như vậy mà cũng 
chưa ổn, ta có thể giận dữ 
và quyết liệt bảo vệ mình 

khỏi dây dưa vào những 
thứ bất ổn phiền phức, làm 
mất thời giờ và cuộc đời 
của ta. Khi đó ta sẽ chua 
xót, so sánh mình với 
người nọ người kia mà ta 
cho rằng họ có cuộc sống 
thoải mái diễm phúc hơn 
ta, ta sẽ than van về cuộc đời bất hạnh của mình. 
Khi đó cuộc đời ta có lẽ 
cũng chẳng thoải mái gì 
hơn đâu nhưng ít ra ta được yên tâm rằng không 
còn có… gã “sứ thần” nào đó quấy rầy ta nữa. 

 À, mà ta cũng có thể 
nói “yes” chứ. Ta có thể 
quyết định đối mặt với các 
thách đố. Ta có thể gấp 
cuốn sách ưa thích đang đọc (tắt chương trình tivi 
hấp dẫn, exit một cái game 
lôi cuốn), để lắng nghe 
một ý tưởng kỳ lạ đến từ 
một sinh linh lạ kỳ. Ta 
quyết định đi vào một kế 
hoạch không phải do ta 
soạn thảo, thực hiện 
những gì mà lý trí ta cho 
là phi lý mà ta không thể 
nào hiểu nổi. Ta dấn bước 
vào một chương trình căng 
thẳng hiểm nghèo mà 
không có cẩm nang nào 
hướng dẫn và có ai bảo 
hiểm cho ta. Ta quyết định 
mang Thiên Chúa vào 
trong cuộc đời này ngang 
qua thân thể của ta. 

Quyết định nói “yes” 
không có nghĩa rằng ta 
không sợ hãi. Điều này chỉ 
có nghĩa ta không để cho 
nỗi sợ hãi cản bước chân ta 
lại, ta không muốn để cho 
nỗi sợ hãi nhốt ta lại trong 
phòng ta. Khi nói “yes” với 

Sứ Thần ta nói rằng: “Này 
tôi đây, xin thể hiện nơi tôi 
theo như lời người nói.” 
Khi nói như thế ta trở thành 
một người con của Mẹ Ma-
ria, một Theotokos, người 
muốn cưu mang Thiên 
Chúa nơi thế gian này. 

Meister Eckhart, thần 
học gia thời Trung Cổ, đã 
nói rằng: “Chúng ta đều có ơn gọi trở thành Những 
Người Mẹ Của Thiên 
Chúa. Chẳng có ích lợi gì 
cho tôi nếu Con Thiên 
Chúa trở thành Con Người 
mà lại không được tượng 
hình trong tôi. Chẳng có 
ích lợi gì cho tôi nếu Ma-
ria được đầy ơn phúc mà 
tôi không được đầy ơn 
phúc. Chẳng có ích lợi gì 
cho tôi nếu Thiên Chúa 
ban Con Một cho thế gian 
mà tôi không có thể đem 
Người vào cuộc đời của 
tôi trong nền văn hóa của 
bản thân tôi. Đây chính là 
sự sung mãn của thời gian: 
Khi Con Thiên Chúa được 
sinh hạ bởi chúng ta.” 

Mừng vui lên, hỡi 
những ai được Chúa yêu 
mến. Người ở cùng các 
bạn. Đừng sợ hãi vì không 
có gì mà Thiên Chúa 
không làm được. ■ 

Nữ Mục Sư BARBARA 
BROWN TAYLOR  
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N gười Công Giáo Việt Nam thường mang 
thành kiến ít nhiều về anh chị em Tin Lành 
là họ không có lòng sùng kính Mẹ Maria 

giống như ta. Chúng ta quả có diễm phúc có Mẹ Hội 
Thánh, qua 2000 năm suy niệm, nhìn ra các đặc ân 
của Mẹ như Hồn Xác Lên Trời, Vô Nhiễm, Trọn Đời Đồng Trinh… Ngoài ra còn được Mẹ ưu ái nhiều lần 
hiện đến tại La Vang, Lộ Đức, Fatima… dạy bảo 
thêm. Chúng ta còn có nhiều vị Thánh có lòng yêu 
mến Mẹ Maria rất mãnh liệt và nhờ thế mà đã tỏa 
sáng trong sứ mang Loan Báo Tin Mừng. Chúng ta 
còn có chuỗi hạt Mai Khôi giữ vững ta trong Lòng 
Tin giữa dòng đời long đong. 

Anh chị em Tin Lành không có những điều đó 
nhưng họ vẫn luôn ngưỡng mộ Mẹ Maria dựa vào 
Tin Mừng. Nhân lễ Mẹ Lên Trời 15.8.2014 xin 
chia sẻ với các bạn bài viết của Nữ Mục Sư Barba-
ra Brown Taylor, Hội Thánh Episcopal. http://
www.barbarabrowntaylor.com/ 

Bài viết mang ý tưởng Bảo Vệ Sự Sống rất 
sâu lắng. ■ 

NGUYỄN TRUNG  

Dưới đây là lời 
chứng của một 
người lính quê ở 
bang Bavière, miền 
Nam nước Đức, về ơn đặc biệt Đức Ma-
ria đã ban cho anh 
trong thời gian xảy 
ra đệ nhị thế chiến 
(1939-1945)… 
"Năm 1944, tôi bị động viên vào 

quân đội Phátxít Đức. Mẹ tôi rất đạo đức và có lòng kính mến Đức 
Mẹ Maria cách đặc biệt. Mỗi buổi 
tối, bà quy tụ cả gia đình và cùng 
nhau lần chung tràng chuỗi Mai 
Khôi. Trước ngày tôi lên đường 
nhập ngũ, mẹ gọi riêng tôi và bảo: 
"Con biết mẹ thương con chừng 
nào! Do đó con đoán biết lòng mẹ 
lo lắng ra sao, trong thời gian con 
vắng nhà để thi hành nghĩa vụ quân 
sự. Mẹ sẽ cầu xin Đức Maria gìn 
giữ con cách riêng. Xin Đức Maria 
phù hộ cho con trở về an lành 
mạnh khoẻ. Mẹ trao cho con tràng 
chuỗi Mai Khôi này và xin con hãy 
hứa với riêng mẹ là con sẽ lần hạt 
mỗi ngày, mỗi ngày, không bao giờ 
quên. Như thế, mẹ con ta sẽ hiệp 
nhất trong cùng lời cầu và Đức Ma-
ria chắc chắn sẽ thương nhậm lời 
hai mẹ con ta cầu xin." 

Dĩ nhiên tôi hứa sẽ nhớ lời mẹ 

dặn và sẽ "cố gắng" thi hành điều 
mẹ đã chỉ bảo. Tôi nhấn mạnh hai 
chữ "cố gắng", bởi vì cuộc sống 
quân ngũ với kỷ luật sắt đá, lại 
thêm những cuộc hành quân liên 
miên, trong một thời kỳ giao động 
dữ dội của chiến tranh, hẳn tôi đâu 
có dễ dàng làm y như lời mẹ tôi dặn được! Và thực tế là như vậy, chỉ 
ngày nào có phiên gác, hoặc giữa đêm khuya vắng hay giữa cảnh náo động ban ngày, lúc đó tôi mới có 
thời giờ để lần trọn tràng chuỗi Mai 
Khôi, thực hiện lời cam kết. 

Rồi đệ nhị thế chiến cũng sắp đến hồi kết thúc. Trước đó không 
lâu, tôi bị quân Đồng Minh bắt làm 
tù binh và bị đưa về một trại tù do 
quân đội Anh kiểm soát bên nước 
Hà Lan. Như mọi tù binh Phátxít 
khác, tôi bị kiểm kê quần áo và đồ 
dùng. Một viên hạ sĩ quan người 
Anh có nhiệm vụ lục soát người tôi 
rất kỹ. Khi thò tay vào túi áo tôi, anh 
rút ra tràng chuỗi Mai Khôi mẹ tôi đã trao. Anh giơ cao lên và chăm 
chú nhìn tràng chuỗi một lúc, xong, 
anh thân mật hỏi tôi: "Anh là tín hữu 
Công Giáo phải không?" Tôi gật đầu thưa phải. Anh ta vui vẻ nói: 
"Tôi cũng vậy! Tôi là người Công 
Giáo!" 

Vừa nói anh vừa thò tay vào 
túi áo của anh và rút ra tràng 
chuỗi Mai Khôi của anh. Anh 
tươi cười tiếp tục cuộc thẩm 
vấn: "Thế anh có thường xuyên 
lần hạt không?" Tôi trả lời: "Tôi 
cố gắng hết sức, khi nào có thể, đặc biệt là trong các phiên gác. 

Đó là khoảng thời gian yên tĩnh 
thuận tiện nhất, và thường 
thường, tôi lần trọn được một 
chuỗi kinh Mai Khôi." Anh ta vui 
vẻ tiếp lời tôi: "Tôi cũng thường 
làm y như anh vậy!" 

Kể từ giây phút đó, chúng tôi trở 
thành hai người bạn. Viên hạ sĩ 
quan Anh cư xử rất tốt với tôi, một 
tù binh Đức. Đôi lúc anh tỏ cảm tình đặc biệt với tôi, và nếu tôi cần gì, 
anh sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Do 
vậy, trong hai tháng bị tù, tôi không 
bị hổ nhục và cay cực bao nhiêu. 

Năm 1945, cuộc thế chiến thật 
sự chấm dứt, khi chúng tôi được 
trao trả tự do, người bạn hạ sĩ quan 
Anh đã tìm gặp tôi để chia tay từ 
giã, anh đưa cho tôi tràng chuỗi của 
anh và xin tôi đổi tràng chuỗi của tôi 
cho anh. Tôi vui vẻ chấp thuận. 
Chúng tôi cùng nhau thề hứa là 
người này sẽ luôn nhớ cầu nguyện 
với Mẹ Maria cho người kia. Và đó 
là điều tôi vẫn ghi nhớ và ân cần 
thực hiện kể từ giây phút chia tay 
vào một buổi sáng hôm ấy. 

Quả thật, tràng chuỗi Mai Khôi có 
sức thiêng nhiệm mầu nối kết hai kẻ 
thù nhờ có cùng tâm tình kính mến 
dâng lên Mẹ Maria chí Thánh… ■ 

ALBERT PFLEGER 

”Fioretti De La Vierge Marie” 
bản d ịch của Nữ Tu Jean Berch-

mans Minh Nguy ệt  
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Im maculee Ilibagizalà 
người sống sót trong 

vụ thảm sát tàn nhẫn đã xảy ra 
năm 1994 tại đất nước Rwanda, 
thuộc Đông Âu. Cô viết: “Tận 
dụng những khoảnh khắc quý 
giá, tôi cố gắng lần chuỗi Mai 
Khôi hằng ngày, không gì hạnh 
phúc hơn là bàn luận về vẻ đẹp 
và sức mạnh mà tôi có thể đưa 
vào cuộc sống khi chúng ta lần 
những hạt thánh này và hướng 
lòng về trời cao”. 

Tổ chức Nhân quyền ước 
tính: Qua gần 100 ngày, hơn 
500.000 người bị giết chết – 
chiếm khoảng 20% dân số nước 
này. Đó là cực điểm của sự 
căng thẳng dân tộc từ lâu giữa 
dân tộc thiểu số Tutsi và dân tộc 
Hutu. Dân tộc Tutsi đã bị dân 
tộc Hutu thống trị vài thế kỷ rồi. 

Trong cuốn “The Rosary: The 
Prayer That Saved My 
Life” (Chuỗi Mai Khôi: Lời Kinh 
cứu sống đời tôi), Ilibagiza cho 
biết nhiều điều kỳ lạ. Đây là vài điều điển hình: 

Sức mạnh của Kinh Mai Khôi đem lại vô số ơn phúc cho cuộc đời của chúng ta. Kinh Mai Khôi 
làm cho tư tưởng mạch lạc, loại 
bỏ những khó khăn, giải quyết 
các vấn đề làm khổ chúng ta, 
làm cho chúng ta lành mạnh, 
làm cho chúng ta tràn đầy niềm 
hạnh phúc và hy vọng. 

Đối với những người không 
biết tôi sống sót trong vụ diệt 
chủng năm 1994, vụ này đã làm 
tan nát quê hương Rwanda của 
tôi ở Phi châu. Hầu như không lúc 
nào tôi quên cảnh gia đình tôi bị 
giết chết trong vụ thảm sát đó, kể 
cả những người tôi yêu thương và 
những người bạn của tôi. 

Tôi sống sót nhờ lòng tốt của 
một linh mục thương xót tôi và 
bảy phụ nữ Tutsi khác. Linh mục 
này giấu chúng tôi trong nhà tắm 
suốt ba tháng. Lòng tốt của linh 
mục này đã cứu sống tôi, nhưng 
chính Kinh Mai Khôi đã thực sự 
cứu thoát tôi và linh hồn tôi. 

Tôi biết sức mạnh của Kinh 
Mai Khôi trong một đêm kinh 
khủng mà tôi không muốn xảy 
ra với bất kỳ ai, tôi biết chúng tôi 
không phải đối mặt với sự nguy 
hiểm hoặc sự chết vì Đức Mẹ đã 
lắng nghe lời cầu xin của chúng 
tôi, vì Chúa Giêsu đã đến cứu 
chúng tôi, vì Thiên Chúa đã 
nhậm lời cầu của chúng tôi. 

Chúa và Mẹ luôn sẵn sàng 
cứu giúp chúng ta, nhưng nhờ đến với Chúa và Mẹ qua việc 
cầu nguyện tập trung và sâu 
sắc, chúng ta có thể gặp được 
các Ngài từ sâu thẳm tâm hồn. Đó là nơi mà phần thưởng của 
lời cầu nguyện trở nên vô hạn 
trong cuộc đời chúng ta. 

Một trong những vẻ đẹp bền 
vững của Kinh Mai Khôi là sức 
mạnh làm chúng ta chú ý các 
lĩnh vực của cuộc sống cần được giúp đỡ, an ủi, hoặc 
hướng dẫn. Mỗi khi chúng ta 
suy niệm một mầu nhiệm, hoặc đọc một đoạn Kinh Thánh, các 
từ ngữ hoặc ý tưởng sẽ đến với 
chúng ta – có thể vì chúng lóe 
sáng lên trong ký ức về gia đình 
hạnh phúc hoặc soi sáng cho 
chúng ta biết cách xử lý các thử 
thách gay go nhất. 

Vấn đề là khi chúng ta lần 
Chuỗi Mai Khôi, sự ngọt ngào 
thấm vào huyết quản của chúng 
ta và dần dần tác động tới cả cơ 
thể. Nhiều lần tôi lần Chuỗi Mai 
Khôi mà tôi không nhận ra, mãi 
lâu sau tôi mới nhận ra, và chỉ 
khi đó tôi mới cảm thấy tinh thần 
tôi thanh thản, nụ cười như nở 
trên môi, rồi có vẻ như sự khó 
khăn tưởng chừng không thể 
vượt qua kia lại chợt tan biến. 

Tín thác vào Chúa là sức 
mạnh kiên cường nhất để chúng 
ta có niềm hy vọng bảo vệ, 
không có khí cụ nào tốt hơn để 
tự vệ bằng Kinh Mai Khôi. 
Những món quà quý giá nhất 
mà Kinh Mai Khôi đem lại cho 
chúng ta là những món quà mà 
chúng ta chưa từng biết… 

Các phép lạ có thật của Kinh 
Mai Khôi là các phép lạ của lời 

cầu nguyện và suy niệm tác động trong tâm hồn và linh hồn 
của chúng ta. Khi chúng ta để 
Thiên Chúa ở trong lòng chúng 
ta khi cầu nguyện bằng Kinh 
Mai Khôi, chúng ta có được kinh 
nghiệm tuyệt vời về các phép lạ, 
và mọi thứ khác sẽ xảy ra. 

Lạy Đức Mẹ Mai Khôi, Nữ 
vương ban sự bình an, là Đức 
Nữ cực mầu cực nhiệm, luôn 
trung tín thật thà, là gương nhân đức, và là tòa Đấng khôn ngoan, 
xin thương cầu thay nguyện 
giúp chúng con, bây giờ và trong 
giờ lâm tử. Amen. ■ 

Bản dịch của TRẦM THIÊN THU  

từ beliefnet.com   
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...Tôi nhớ đến bài hát thuở còn rất nhỏ tôi vẫn 
thường hát, và hầu như Giáo Dân Việt Nam khắp 
nơi đều hát, đó là bài:  

“Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam  
Trời u ám chiến tranh điêu tàn  
Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an  
Cho Việt Nam qua phút nguy nan”  

Sau này, tôi biết, bài hát này của nhạc sĩ Hải 
Linh, chỉ vỏn vẹn 4 câu như thế mà đã trở thành 
lời khấn nguyện sốt sắng của bao tâm hồn tín hữu 
Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc – nếu không 
nói là ở miền Nam hát nhiều hơn.  

Thế rồi sau ngày 30.4.1975, tôi không còn 
nghe chỗ nào hát bài này nữa. Và quả thật, đã 33 
năm rồi, bài hát này hầu như được cất vào kho 
tàng những bài Thánh Ca cổ, đến nỗi, trong tất cả 
các tuyển tập Thánh Ca, trong những sách hát 
Phụng Vụ Cộng Đồng, không còn thấy bóng dáng. 
Và hơn thế nữa, nếu có một ông bà già sốt sắng 
nào đó cất lên bài ca này, thì cả thế hệ trẻ từ 40 
tuổi trở xuống nghe như là một ca khúc lỗi thời 
hay xa lạ… Nói thế chứ thật ra, cả già cả trẻ, cũng 
rất hiếm người hát lại bài này – hát riêng trong 
lòng, hát trong giờ kinh gia đình mà cũng không 
hát, huống nữa là hát trong Nhà Thờ, hát cộng đồng, hát khi đi kiệu… Tại sao không hát nữa?  

Có lẽ do cái cảm nghĩ rằng chúng ta đang sống 
trong một đất nước thống nhất một giãi sơn hà, 
với một nền hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc đã chiếm choán hết cả cái suy tư của Giáo Dân 
Việt Nam, và cho rằng bài hát ấy không còn hợp 
thời với thời kỳ này nữa, chỉ nên hát trong thời kỳ 
chiến tranh mà thôi. “Trời u ám, chiến tranh điêu 
tàn” mà!  

Có thể tôi cũng đồng tình với suy nghĩ ấy, 
nhưng tôi không dám quyết rằng, Nhạc sĩ Hải Linh được linh hứng viết bài này chỉ cho thời kỳ chiến 
tranh bằng bom đạn, súng pháo, xe tăng, phi cơ 
và rocket mà thôi. Vì ai dám quả quyết rằng không 
còn chiến tranh, hoặc chúng ta đang sống trong 
một nền hòa bình thật? Tôi thì không.  

Không còn chiến tranh sao? Hòa bình rồi sao?  

Tôi nghĩ, bao lâu nhân loại chưa thấm nhuần 
tinh thần của Tin Mừng để tìm cho ra sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu mang đến, thì hòa bình 
mãi mãi là một khát vọng, dứt khoát không thể là 
một thực tại trên trần gian này.  

Hòa bình trên trần gian là một “hòa bình ảo” làm 
khúc xạ thị giác, tri giác và cả tim óc con người, làm 
cho con người quên mất cuộc chiến tranh nội tại tàn 
khốc điêu linh trong tâm hồn tín hữu. “Hòa bình ảo” ấy lại là một quả bom nguyên tử vô thanh, nổ lặng 
nổ thầm như liều thuốc phiện của âm mưu ma quỉ 

có độc tính cực kỳ nguy hiểm, nấp sâu dưới nhãn 
hiệu độc lập tự do, ru con người ngủ say hạnh phúc 
trong cái hạnh phúc đời này mà tưởng như là hạnh 
phúc thật để rồi không cần phải đi tìm một hạnh 
phúc nào khác.  

Không còn chiến tranh sao? Hòa bình rồi sao?  

Vẫn còn đấy chứ! Cuộc chiến tranh mới với 
loại vũ khí tinh vi đến nỗi con người ta không 
nghe thấy tiếng nổ kinh hồn, không nhìn thấy khói 
súng mù mịt, không thấy máu lệ thương tích, 
không có cảm giác đau đớn tang thương nhưng 
lại là cảm giác ngọt ngào êm ái dễ chịu nếu không 
nói là sung sướng cực lạc.  

Trong cuộc chiến tranh mới, những quả bom 
nguyên tử nay đổi tên thành bom “hưởng thụ”, đang 
nổ tung một nền đạo đức lâu đời, nổ lệch liệt cán 
cân công lý, nổ tan tành cái nhân nghĩa lễ trí tín của 
con người, nổ tiêu luôn cả thuần phong mỹ tục, cả 
tam cương ngũ thường, cả tam tòng tứ đức, kể cả đức bác ái Kitô giáo nữa, huống là. Không có những 
cuộc thả bom đánh sập Nhà Thờ, nhưng Đền Thờ 
nơi các tâm hồn tan hoang vì hạnh phúc ảo.  

Họng súng aka xưa với vài viên đạn đồng bé bé, 
nay đã thành họng súng khổng lồ ở những tụ điểm ăn chơi, những khu rửa tiền tham lam bất chính, đầu tiên là dành cho những ông lớn, những đại gia, 
dần dà dành cho cả một thế hệ trẻ, để rồi họng súng ấy nuôt chửng từng tên một, rồi từng lớp người, 
từng thế hệ, cả tương lai.  
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Chất độc màu da cam đang được rải khắp các 
vũ trường với bia cao cấp, với rượu ngoại đắt tiền, 
với thuốc lắc, kích động biến dạng người thành cả 
một bầy đười ươi sống lại thuở thời ăn lông ở lỗ… 
Không có nhân tính. Chỉ có thú tính như đã chủ 
trương “cốt khỉ hoàn cốt khỉ”, không có đời sau, 
cũng chẳng có linh hồn.  

Những chiếc xe tăng chở những khẩu đại bác 
thời trang từ nền văn minh duy vật tới làm mất cái 
nhân đức đoan trang, cái nết na, mở đường cho địch tấn công thẳng vào cung điện của đức khiết 
tịnh không người canh giữ. Bạn trẻ tự đánh mất 
cái hồn nhiên trong tinh thần khó nghèo phúc âm, 
làm vỡ nát cái đáng giá ngàn vàng văn hiến từ 
nghìn xưa ông cha để lại. Đức Khiết Tịnh Kitô 
Giáo bị pháo kích bởi làn đạn sống thử tiền hôn 
nhân và cả trong hôn nhân. Cả những người lớn 
tuổi, cũng không còn quí trọng đức đoan trang 
bằng sự đua đòi khoe nhan khoe sắc.  

Ấy vậy, bao nhiêu thanh niên nam nữ ở tuổi 
học sinh đã thất trận đành phải làm phụ nữ khi 
chưa kịp là thiếu nữ với một tuổi thanh xuân trong 
trắng. Bao nhiêu gia đình thất trận vì những viên đạn đồng của trào lưu “tìm lại chính mình” nơi 
những cuộc truy hoan ngoài hôn nhân rồi dẫn đến 
sự tan vỡ của cuộc hôn nhân mà Chúa đã chúc 
phúc để đổi lấy một chứng từ ly dị… mà không 
cảm thấy đau đớn tiếc xót gì về tình phụ mẫu tử, 
về trách nhiệm.  

Không còn chiến tranh sao? Hòa bình rồi sao?  

Cuộc chiến tương tàn giữa cha mẹ và con cái 
còn khốc liệt hơn. Cha Mẹ dành quyền sống thoải 
mái cho thỏa mãn cuộc đời vui thú xác thịt nên đã 
gài loại mìn tránh thai cực nhạy, hoặc bắn chết 
con mình khi chúng hãy còn trong trứng nước 
bằng những loại vũ khí sát nhân tại chỗ: dao, kéo, 
kiềm, bao ny lông, sọt rác…  

Sự giả dối ngự trị khắp các tòa nhà đồ sộ, ngự 
trị trong cõi lòng của những con người tưởng 
chừng như là mẫu mực về trách nhiệm với vận 
mệnh của nhân loại, của đất nước, của thế hệ 
chuyển tiếp, thế hệ kế thừa… không phải là 
những quả bom làm chết ngạt cả một tương lai 
nhân loại, tương lai đất nước đấy sao?  

Cuộc chiến giữa tinh thần Tin Mừng Chúa 
Giêsu Kitô và trào lưu thế tục phủ nhận sự can 
thiệp của Thiên Chúa càng khốc liệt hơn nơi các 
gia đình tín hữu: chấp nhận thất trận để bỏ lễ Chúa Nhật; đầu hàng trước sự quyến rủ của 
những thực tại phù du để buông bỏ lề luật Thiên Chúa; chấp nhận bỏ giáo hội mà đi theo tiếng gọi 
của một giáo phái ẩn danh nào đó chống lại các giáo sĩ tục hóa; chấp nhận bội ước với lời hứa rửa tội “từ bỏ các việc của ma quỉ”; chấp nhận thất 
trận trên mặt trận văn hóa công giáo để cho 
những phong cách trần tục luồn lách vào đến tận 
nội cung…  

Không còn chiến tranh sao? Hòa bình rồi sao? 

Vẫn còn đấy. Trong cuộc chiến đấu vì Nước Trời, 
kẻ thù của Nước Trời luôn tuyên chiến với chúng ta 
mọi lúc, mọi nơi – nhất là lúc ta tưởng rằng mình đang đạo đức, nhất là những người đạo đức, nhất là 
những người có trách nhiệm giáo dục đạo đức. 
Cuộc chiến tấn công tâm hồn đền thờ Chúa Thánh 
Thần diễn ra càng lúc càng tinh vi và càng nên cực 
kỳ nguy kịch trong giai đoạn thế giới được gọi là văn 
minh nhất lịch sử nhân loại.  

Như vậy, không thể nói không chấp nhận cuộc 
chiến, mà còn phải sẳn sàng chiến đấu và chiến 
thắng. Nhưng ai dám tuyên bố rằng “tôi sẽ chiến 
thắng” nếu không nhờ đến sức mạnh của Thiên 
Chúa, không nhờ vũ khí của giới răn Tin Mừng, 
sự phù trợ của Chúa Thánh Thần – Đấng ban sức 
mạnh, và sự cầu bầu của Nữ Vương Thiên Quốc?  

“Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam  
Trời u ám chiến tranh điêu tàn  
Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an  
Cho Việt Nam qua phút nguy nan”. 

Thiết tưởng, không nên sống mãi trong một nền 
“hòa bình ảo” do lầm tưởng như vậy nữa, và cũng 
không nên cất giấu mãi bài hát này trong kho lịch 
sử thánh ca nữa. Bài hát ngắn ấy, lời nguyện tắt ấy, 
có thể nói, hôm nay, còn mang tính thời sự hơn bao 
giờ hết, nếu nhìn toàn cảnh thế giới, và nhất là toàn 
cảnh Việt Nam trong một thực trạng đang đi ngược 
lại với Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, đang chống lại 
Thiên Chúa, chống lại sự nghiệp của Thiên Chúa 
và chống lại mỗi người con Việt Nam của Thiên 
Chúa. Đã đến lúc phải nhìn rõ một thực trạng: cuộc 
chiến tranh hôm nay, ngay lúc này, không phải là 
cuộc chiến làm thiệt mạng vài trăm ngàn binh sĩ, 
mà làm tử vong cả triệu triệu tấm linh hồn – trong đó, có thể có tôi, có bạn?  

Xin cảm ơn cố Nhạc Sĩ Hải Linh đã nhắc nhớ 
Giáo Dân Việt Nam luôn biết chạy đến cùng Mẹ 
Maria Nữ Vương, mọi ngày trong cuộc chiến tranh 
tâm linh trên dương trần, trong niềm tin tưởng Mẹ 
“giơ tay ban phúc bình an, cho Việt Nam qua phút 
nguy nan”.  

Lạy Mẹ Maria, Tháng Hoa này, chúng con tôn 
vinh Mẹ. Xin Mẹ cầu cho chúng con theo ý cầu 
nguyện mà Chúa Giêsu dạy: “Xin chớ để chúng con 
sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi 
sự dữ”, trong cuộc chiến đấu vì Nước Trời của 
chúng con. Chúng con dám tin Đức Giêsu Kitô Toàn 
Thắng, Trái Tim Mẹ toàn thắng, sẽ cho chúng con 
toàn thắng. Amen.  ■ 

PM. CAO HUY HOÀNG  
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T hời gian theo chu kỳ năm tháng vẫn lần lữa trôi 
qua, hết Hạ rồi lại Thu, đến Đông lại tới Xuân… 
cứ thế giòng chảy thời gian trôi đi mãi không 

ngừng… Cho đến một ngày nào đó, ngày tận cùng của 
thế gian này đâu ai biết trước được…  

Càng sống ta càng cảm nhận được nhiều hơn về 
thế giới xung quanh mình… tất cả mọi sự kiện đến 
rồi lại qua, buồn vui sướng khổ cũng đổi thay không 
ngừng, con người ta có gì là tồn tại bất biến đâu mà 
phải mãi hoài vọng những sự đời tạm bợ chóng qua 
này, ai đó biết khôn ngoan và được ơn thông hiểu 
họ sẽ chỉ chuyên tâm tìm về Chân-Thiện-Mỹ là cứu 
cánh cho cuộc đời mình.  

Tôi được diễm phúc sinh ra trong gia đình Công Giáo, được học hỏi và biết Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên 
trời đất muôn loài, Ngài yêu thương con người tội lỗi đến 
nỗi Ngôi Hai đã hạ mình xuống thế và hy sinh chịu mọi 
khổ hình rồi chết trên thập giá để cứu độ chúng sinh, trong đó có tôi cũng là một phạm nhân đang hiện hữu ở thế kỷ 
21 này. Thế kỷ tôi đang sống xem ra rất văn minh hiện đại 
với đầy đủ các thiết bị máy móc. Trí óc con người cũng 
thông minh vượt trội để sáng tạo ra những bộ máy tinh vi 
hữu ích phục vụ cho đời sống con người, nhưng đồng 
thời người ta cũng sáng chế ra những thứ tệ hại gây chết 
chóc bi thương, như bom nguyên tử chẳng hạn… 

Ba tôi đã chợt đến rồi lại chợt đi trong một thế 
giới hữu hạn này, nhớ ngày ấy ba tôi rất giỏi về lãnh 
vực y khoa, ông làm việc tại bệnh viện Grall của 
Pháp ngay giữa trung tâm thành phố Sàigòn (bây 
giờ là Bệnh Viện Nhi Đồng 2). Ba tôi đã chứng kiến 
nhiều bệnh nhân, và dù bao nhiêu tiền của cũng 
không thể đổi lấy được sinh mạng khi căn bệnh đã 
vào giai đoạn cuối… Ba tôi đã kể cho nghe nhiều 
chuyện thật ý nghĩa, nhưng rất tiếc lúc đó tôi chưa 
lên mười, chỉ lo ăn lo học và chơi đùa, chẳng mấy 
chú tâm nghe ba kể nên bây giờ chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Nhưng có một điều mà tôi sẽ không 
bao giờ quên: đó là “Chuỗi Hạt Mai Khôi” ba luôn đem theo trong người.  

Tối nào ba cũng lẩm nhẩm đọc kinh Mai Khôi, và 
kính cẩn hôn Thánh Giá Chúa chịu nạn. Có lần tôi vô 
tư hỏi: “Ba ơi! Ba đọc kinh cầu nguyện hoài làm gì vậy 
Ba?” Ba xoa đầu đứa con nhỏ và nói: “Công việc nhiều 
khi căng thẳng quá, ba phải cầu nguyện để tìm thanh 
thản bình an, lần hạt để Đức Mẹ phù hộ cứu giúp con ạ…” Vâng! Tôi đã nhìn thấy Chuỗi Hạt Mai Khôi là một 
vật bất ly thân của ba, ba đã trân trọng và luôn giữ 
trong người một cách hết sức trân trọng, cứ khi nào có 
tí giờ rảnh nào là ba lấy ra lần chuỗi ngay, say mê, sốt 
sắng... Ba cũng khuyên lũ con trong nhà chịu khó cầu 
nguyện với Kinh Mai Khôi cho siêng năng, thế nhưng 
chúng tôi trẻ con mê chơi mê ngủ nên chỉ ngồi đọc được hơn chục kinh là y như rằng, thế nào cũng ngủ 
gà ngủ gật. Ba hiểu tâm lý nên nói má đọc kinh chung 
gia đình thì chỉ cần đọc một đoạn Lời Chúa và mười 
hạt Kinh Mai Khôi là đủ, rồi cho bọn trẻ nó đi ngủ, mai 
còn đi học… 

Ngày ba tôi vĩnh biệt nằm xuống… Chuỗi Hạt Mai 
Khôi vẫn được đeo trang trọng nơi cổ ba, tay ba cũng 

cầm Vòng Chuỗi Mai Khôi như đang âm thầm cầu 
nguyện tận cõi thâm sâu trong nấm mồ…  

Tôi tha thiết khẩn cầu cùng Thiên Chúa: "Lạy 
Chúa, dẫu cho ba đã có những lỗi lầm nặng nhẹ thế 
nào đi nữa, con vẫn xác tín Chúa và Đức Mẹ sẽ mở 
lòng thương xót mà cứu thoát linh hồn Phêrô ba 
con… Bởi lẽ khi còn sống ở đời, ba con đã không bỏ 
Chúa và Mẹ, ba con cũng biết thương xót người 
nghèo khổ bệnh tật… Ba con lại chẳng bao giờ quên 
tràng Chuỗi Mai Khôi…" 

Vâng, Chuỗi Mai Khôi, vật bất ly thân quý báu ấy 
ba cũng đã trăn trối lại cho cả gia đình, rằng hãy coi đó như một “vật thiêng hộ mệnh”, như một “vũ khí 
tinh thần” để bảo vệ đời sống Đức Tin, dù trong bất 
cứ tình huống nào cũng không được xa lìa tràng 
Chuỗi Mai Khôi, vật gia bảo vô cùng quý báu của 
ngôi nhà tâm hồn chúng ta. Vâng!  

Con đã cố gắng ghi tâm lời đó của ba, và mỗi ngày 
chí ít cũng ráng dành thời gian suy niệm “Mầu Nhiệm 
Mai Khôi”, để rồi từ đó con cũng say mê lần chuỗi và 
cầu nguyện như ba ngày nào. Nhiều lúc nhớ ba lắm, 
con lại chạy đến với Đức Maria mà lần Chuỗi Mai Khôi 
và con cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hơn. 
Bao năm rồi ba nhỉ? Đời sống có quá nhiều đổi thay, từ 
mái trường nội trú thân yêu ngày nào, con đã bước 
chân ra trường đời sau ngày ba mất, đã chới với ngô 
nghê giữa cuộc đời trăm ngàn cạm bẫy, đã run rẩy sợ 
hãi trước bao biến cố kinh hoàng của đất nước… 
Nhiều lần con ngỡ mình không đủ sức để vượt qua để 
có thể mưu sinh thay ba lo liệu cho gia đình nhỏ bé của 
mình, lúc ấy con chỉ biết lấy “vật hộ thân là Chuỗi Mai 
Khôi” để làm sức mạnh và khí thế cho mình vượt qua 
mọi chông gai thử thách… 

Vâng! Nhờ Đức Maria phù hộ qua Chuỗi Hạt Mai 
Khôi con thành tâm khẩn nguyện, rồi ngày từng ngày 
con đã được bình an vui sống mà lớn lên khi không có 
ba má bên cạnh mình. Con can đảm mà bươn trải giữa 
giòng đời “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh” này… Thời 
thế thay đổi y như một năm bốn mùa đổi thay Xuân-Hạ
-Thu-Đông, con nhận ra cái gì cũng hữu hạn, chỉ có 
Thiên Chúa là thường tồn bất biến. Đến nay, với bản 
thân con, hơn nửa đời người trong cõi nhân sinh này, 
chứng kiến bao cảnh bể dâu thăng trầm, con hiểu rằng 
mọi sự đang dần qua đi, sẽ chẳng còn lại gì ngoài tình 
yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa và ơn cứu giúp bảo bọc 
của Mẹ Maria dành cho chúng con.  

Con cảm tạ Thiên Chúa, con biết ơn Mẹ Maria… ■ 

BỒ CÂU TRẮNG 
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Tôi có một tính xấu mà sửa mãi chả được. Đó là sự lỗi Đức Thương Yêu, nặng có nhẹ có. Xưng tội bao nhiêu lần 
chẳng chừa được, ra khỏi tòa lại chứng nào tật nấy, và 
hình như lần nào vào tòa tôi cũng đều xưng cái tội ấy hết. 
Thế mà nhờ đi La Vang lần này. tôi lấy quyết tâm và xin Đức Mẹ ban cho tôi được ơn chừa bỏ dứt hẳn cái tội này, 
thì lạ thay, từ hôm về tôi thấy tâm hồn mình bình an thư 
thái lạ thường. Chẳng còn giận ghét ai điều gì. Đúng là sự 
lạ! Và ơn ấy tôi xác tín chính là nhờ Đức Mẹ La Vang. Tôi 
xin kể các bạn nghe nhé… 

Đọc báo nghe đài, biết tin tức trong một tuần mà trên 
thế giới rớt tới ba cái máy bay, chuyến này từ Sàigòn ra 
Huế tôi buộc phải đi máy bay nên cũng hơi rét rét, mặc dù 
mới xưng tội được một tuần, nhưng tôi vẫn lo dọn mình, 
nhỡ Chúa có "khều" thì cũng đã sẵn sàng. Xét mình rồi tôi 
mạnh dạn vào xưng tội lần nữa, mà chỉ xưng cái tội lỗi đức thương yêu mà thôi.  

Tôi tuy đã gần 70, coi như đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời, nhưng tính nết thì… ôi thôi! Khó ăn khó ở 
không ai chịu nổi, chồng con rất khổ tâm vì tính nết 
ngang tàng gàn dở trái nết nay giận mai hờn của tôi. 
Khổ nỗi, ngày nào tôi không chửi con mắng chồng 
thì ăn không ngon ngủ không yên, bỏ bữa là chuyện 
thường, xách bị ra đường là chuyện nhỏ.  

Người trong nhà, ai tôi cũng có lý do để ghét, để 
giận: Ghét con gái ngu bênh chồng, bị chồng bắt 
nạt. Ghét con trai đội vợ lên đầu, coi thường mẹ. 
Ghét con dâu thì vô số tội kể đến tối chả hết, mà 
mấy đứa con gái thì hoang phí, hở cái chê bai mẹ ki 
bo. Tôi biết chúng cũng phải nhịn tôi ghê lắm nhưng 
tôi chỉ thấy tối ngày bực mình gì đâu, tôi cứ tức tối 
rủa xả, càm ràm hết đứa này tới đứa khác, bởi vì tôi 
có trăm vạn cái sự khó chịu đang chờ dịp để đổ lên đầu chúng. Nhất là cái thằng rể lớn với con dâu cả, 
nó gặp tôi khinh khỉnh, ngó thấy ghét, chỉ muốn băm 
nó ra trăm mảnh!  

Rồi hàng xóm láng giềng-----, xứ đạo, hội này đoàn kia, 
nhìn mặt ai cũng khó ưa, ngó mặt ai cũng thấy ghét, hở 
một chút là gây sự ngay… Có lẽ ai cũng sợ tôi nên họ 

tránh tôi như tránh tà! Mà lạ, họ càng tránh thì tôi càng 
ghét họ, càng tức thì càng kiếm chuyện gây để chửi nhau 
cho bõ tức ! 

Tôi vào tòa kể cha sở nghe, xin Cha giúp tôi vì tôi xưng 
tội này hoài mà vẫn không chừa được. Cha bảo: "Nếu 
không chừa được mỗi lần xưng lại phạm thêm tội làm hư 
Bí Tích Giải Tội, chọc giận lòng thương xót Chúa. Đạo 
Chúa là đạo yêu thương, đi đạo mà không giữ luật Chúa 
thì bà… bỏ đạo cho nó khỏi mang tội! Không dốc lòng 
chừa thì xưng làm gì? Già rồi, gần về với Chúa rồi, mà cứ 
sống lỗi đức thương yêu thì mất linh hồn là cái chắc, công 
lao giữ đạo cả đời mà lại liều mình mất linh hồn thì bà dại 
quá! Trong kinh Lạy Cha, Chúa dạy bà xin Chúa tha nợ 
cho bà mà bà không chịu tha cho người khác thì làm sao đáng được Chúa tha cho mình? Bà không dễ tha thì nài 
xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa giúp mình tha thứ, nhất là từ 
trong thâm tâm bà nhất quyết phải dốc lòng chừa, phải 
sửa mình lại mới được…" 

Từng lời cha nói tôi ghi nhớ trong đầu, ra khỏi tòa giải 
tội, nhìn lên Linh Đài Mẹ tôi khóc thật nhiều. Tôi nài van 
Mẹ giúp tôi từ nay sửa mình lại. Tôi quyết định tu tâm từ 
nay cố gắng để đừng sai phạm giới răn yêu thương này 
nữa, tôi gục đầu cầu nguyện thật lâu trước Thánh Thể 
Chúa, đọc kinh đền tội và yên lặng suy nghĩ về những điều tôi đã phạm với người này hay người kia. Tôi thấy tội 
mình thật là ghê tởm, đáng Chúa phạt tôi thật nặng, tôi 
xúc phạm đến Chúa quá nhiều, Ngài là đấng trọn tốt trọn 
lành vô cùng, Ngài đã phải chịu chết chuộc tội cho tôi, có điều gì mà Ngài không làm vì yêu tôi? Càng suy lòng 
Chúa thương tôi, tôi càng khóc. Tôi hứa với Chúa từ nay 
không bao giờ tôi xúc phạm đến Chúa nữa. Xin Chúa 
thêm sức cho con sửa mình chừa tội ghê tởm này. Xin 
Mẹ Maria giúp tôi… Tôi đọc đi đọc lại kinh "Hãy nhớ..." để 
giục lòng tôi trông cậy Mẹ, và tôi tin chắc nhờ Mẹ giúp, tôi 
sẽ sửa được. 

Sau ngày Đại Hội trở về nhà, lòng tôi nhẹ nhàng thanh 
thản, từ hôm đó tới nay tôi không còn giận ghét ai cả. 
Chồng con tôi rất ngạc nhiên vì thấy tôi không cáu gắt 
chửi bới ca cẩm mà vui vẻ đối xử thật ôn hòa nhã nhặn, đến nỗi các con tôi phải lên tiếng: “Mẹ dạo này khác ghê đi, chắc đi La Vang mẹ được ơn nhiều lắm”. Tôi bảo: “Ơn 
gì thì không biết nhưng mẹ thấy rõ nhất là ơn sống yêu 
thương với mọi người. Bây giờ tự dưng mẹ chả ghét bỏ ai 
nữa, mà nhất là không khó chịu với ai hết. Gặp ai mẹ cũng 
mỉm cười chào hỏi, chuyện này hồi xưa thật khó. Mẹ đang 
tự hỏi sao chuyện dễ vậy mà bao năm nay mẹ không làm được, dù mẹ rất muốn làm. Đúng là phải có ơn Chúa và 
Mẹ giúp chứ sức riêng mình quả là khó vô cùng”. 

 Xin cám ơn Chúa đã thương cứu con thoát khỏi hỏa 
ngục mà con cầm chắc trong tay. Cám ơn Mẹ La Vang, 
Mẹ là Mẹ hằng cứu giúp những ai biết chạy đến cùng Mẹ, 
Mẹ đã ban ơn thay đổi lòng con để con trở nên đứa con 
gái yêu dấu của Mẹ. Từ nay con quyết tâm thực hành Đức Thương Yêu, sống bác ái với mọi người, chỉ để vinh 
danh Chúa và Mẹ mà thôi. Xin cho con từ nay đừng bao 
giờ khó chịu với một người anh em chị em nào chung 
quanh con nữa, Mẹ nhé…■ 

 THANH ANH NHÀN, 9.2014 
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Q uê nội tôi ở làng 
Xuân Hà thuộc 

tỉnh Nam Định, Bắc Việt, một làng 
nghèo ven biển lúc nào cũng nằm 
trong nguy cơ bị nước biển xâm 
thực. Người dân nơi đây chỉ có 
nghề làm muối nên cuộc sống 
quanh năm đói khổ. Năm 1936, 
người Pháp lập nhiều đồn điền 
cao su ở miền Nam và mộ dân đi 
làm đồn điền. Thế là bà cố của tôi 
(mẹ của bà nội) dẫn bà nội, ông 
nội (con rể bà cố) và một ông cậu 
em kế bà nội vào Nam đi làm cao 
su. Khi ấy, ba tôi mới lên 5 tuổi, 
còn ông cậu thì khoảng 15. 

Vào tới đồn điền cao su Bình 
Lộc thì hỡi ôi, “tránh vỏ dưa lại 
gặp vỏ dừa”. Cuộc sống ở đồn điền cao su quá khổ, còn khổ hơn 
làm muối ngoài quê. Gia đình bà 
cố tôi không kham nổi nên một đêm nọ ông nội tôi đứng ra tổ 
chức một cuộc đào thoát khỏi đồn điền cao su. Đêm hôm khuya 
khoắt, bà cháu, mẹ con bồng bế 
nhau băng rừng vượt suối trốn về được Giáo Xứ Hoà Hưng, Sàigòn, 
và định cư luôn ở đấy… 

Nỗi khổ này chưa hết, nỗi khổ 
khác ập tới. Chính quyền lúc bấy 
giờ nghi ông nội tôi có tham gia 
Việt Minh nên đã bắt ông nội tôi đi 
tù, mịt mù không biết bao giờ mới 
tới ngày phóng thích. Ở nhà, bà 
nội tôi quá đau buồn nên đổ bệnh 
chết bất ngờ, được chôn đâu đó 
bên Thị Nghè. Bà cố tôi thương 
con gái nên ngày nào cũng ra 
thăm mộ con. Có lẽ do vậy, được 
ít ngày, bà cố tôi cũng… đổ bệnh 
chết theo con gái luôn! Thế là hai 
bà mẹ để lại hai người con còn 
dại khờ bơ vơ trên xứ lạ quê 
người, bà cố để lại ông cậu 
khoảng 15 tuổi, bà nội để lại ba tôi 
mới 5 tuổi… 

Từ ngày ấy, hai cậu cháu đùm 
bọc nhau sống, có lúc phải đi xin, 
có lúc làm mướn, làm phu khuân 
vác, chạy xích lô… Tối về cậu 
cháu ngủ không biết bao nhiêu 
nơi mà kể: khi thì ngủ luôn ở chỗ 
làm, khi thì ngủ trên sạp chợ, khi 
thì ngủ ở nghĩa địa Đô Thành 
(bây giờ là công viên Lê Thị 

Riêng, đường CMT 8)… 

Một ngay nọ, bỗng ông nội tôi xuất 
hiện. Lúc này, ba tôi đã hơn 10 tuổi 
rồi. Ông đã mãn hạn tù. Thân hình 
gầy guộc trông thảm hại. Lúc này, 
ông cậu bàn giao ba tôi cho anh rể 
(ông nội tôi) để ông cậu còn đi cưới 
vợ. Hai cha con đói khổ chưa biết 
kiếm đâu ra ít gạo tạm thời qua cơn đói. Thế là ba tôi có sáng kiến lên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của 
DCCT đường Kỳ Đồng, trước là để 
cho ông nội tôi xưng tội vì đã lâu năm ở tù, tiếp theo là để… ăn xin các cha. 
Hai cha con bụng rỗng tênh, đi bộ lôi 
thôi lếch thếch đến phòng khách Nhà 
Dòng. May quá, có một ông cha Tây 
nhưng biết nói tiếng Việt, râu rất 
nhiều, ân cần ra tiếp đón hai cha con 
kẻ ăn xin. Cha Tây giải tội cho ông nội 
xong thì tặng cho ông nội một cỗ 
tràng hạt và biếu hai cha con một túi 
gạo hơn 10kg, lại không quên nhắc 
hai cha con khấn Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp. Hai cha con cám ơn cha Tây 
rối rít rồi ra về, lòng hân hoan vì đã 
gột sạch tội lỗi sau nhiều hảm bị giam 
hãm trong nhà tù thể xác lẫn tâm linh, 
lại vui vì thế là ít nhất cũng không bị đói cả tuần! 

Ông nội tôi chí thú làm ăn và 
nuôi dạy ba tôi thành cậu giúp lễ ở Giáo Xứ Hoà Hưng, rồi đi tu ở 
Tiểu Chủng Viện. Nhưng rồi ba tôi 
tu không được nên về nhà đi lính 
Lữ Đoàn Liên Minh Phòng Vệ 
Tổng Thống Phủ thời cụ Ngô Đình Diệm, rồi sau này chuyển 
qua binh chủng Nhảy Dù với cấp 
sĩ quan. 

Nhiều năm sau, ba tôi thường 
nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu 
chuyện hai cha con tới Nhà Dòng ăn xin với niềm xác tín: chính Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cứu giúp 
gia đình tôi qua tràng chuỗi Mai 
Khôi, qua những hạt gạo mà ông 
cha Tây đã cho ông nội tôi. 

Sau này biết tôi xin đi tu 
DCCT, ba tôi mừng lắm. Hẳn đây 
là dịp gia đình tôi càng gắn bó với 
Nhà Dòng hơn. Tiếc rằng ngày tôi 
bước lên bàn thánh trong tư cách 
Linh Mục DCCT thì ba tôi không 
còn trên cõi đời này để hiệp thông 
với tôi trong sứ vụ lo cho người 
nghèo bị bỏ rơi, nghèo như gia đình nhà tôi ngày xưa. Nhưng tôi 
tin chắc rằng, giờ này, ông nội tôi, 
ba tôi, và nhiều người trong gia đình tôi, tuy không còn hiện diện ở cõi dương gian nhưng trong 
Thiên Chúa, các ngài vẫn không 
ngớt lời tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn Nhà Dòng. 

Phần tôi, là Linh Mục DCCT, 
tôi mạo muội nghĩ: không chỉ có 
duyên với Nhà Dòng mà tôi còn 
có nợ nữa. Gia đình tôi đã nợ 
Nhà Dòng quá nhiều. Mọi việc tôi 
làm trong đời tu chỉ là những cố 
gắng không phụ lại ân huệ của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, qua tình 
thương của Nhà Dòng, đã cứu 
giúp gia đình tôi. ■ 

Lm.GB.NGUYỄN MINH PHƯƠNG  
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N gày nay, người ta nói rất nhiều đến ứng dụng thực tế 
của ngành vật lý lượng tử (Quantum Physics) để mô tả 
về một thực tại nào đó bằng phương pháp quan sát mà 

ngành này thường sử dụng để quan sát các thực tại vật lý trong 
lãnh vực của họ. Thực ra, ngành vật lý này không hề mới mẻ, 
nhưng cách thế người ta dùng phương pháp quan sát khoa học 
này để chiêm ngắm các thực tại của cuộc sống thì thật là đáng để 
ta áp dụng, đặc biệt là trong việc chiêm ngắm về thực tại thánh 
vốn rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng và đời sống đức tin 
của mỗi người chúng ta.  

Việc chiêm ngắm thực tại này, dưới ánh sáng Lời Chúa, cho 
phép chúng ta khám phá ra rất nhiều chiều kích tuyệt vời từ một 
thực tại thánh mà ta muốn để tâm đến, để từ đó, ta có thể chìm đắm vào không gian thánh ấy mà vui hưởng niềm vui và bình an 
mà Thiên Chúa hứa ban.  

Nhiều lần, ta thấy chính Chúa mời gọi chúng ta đi vào các 
thực tại thánh để sống và kín múc nguồn ơn thánh sủng từ Thiên 
Chúa: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9), "Chính 
anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31)… 

Còn Mẹ Maria của chúng ta, mỗi khi hiện ra ở đó đây thì 
mời gọi con cái của Mẹ “hãy siêng năng lần hạt Mai Khôi”, 
“hãy siêng năng cầu nguyện”... Như thế, đi vào đời sống cầu 
nguyện, đặc biệt là cầu nguyện Kinh Mần Côi, là một hành trình đi vào trong thực tại thánh mà ở đó ta chiêm ngắm chính thực tại Đức Maria, thực tại mà từ đó Chúa Giêsu đã trưởng thành như 
Kinh Thánh mô tả, “còn Ðức Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm 
khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa 
và người ta” (Lc 2, 52). 

THỰC TẠI ĐẦY ÂN SỦNG 

Đây là một thực tại mà mỗi người chúng ta đều thấy rất rõ 
qua lời của Sứ Thần Gabriel trong biến cố Truyền Tin: "Mừng 
vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (Lc 1, 26). 
Nếu để ý, ta sẽ thấy chính bản thân Mẹ cũng không hề biết về 
thực tại tuyệt vời này nơi Mẹ, nên như Tin Mừng Luca thuật lại, 
“nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa 
gì” (Lc 1, 29). Và tất cả những điều này, chúng ta đều đã liên lỉ 
khẳng định và tán dương trong khi cầu nguyện bằng Kinh Mai 
Khôi ngang qua Kinh Kính Mừng. Sự bối rối của Mẹ giúp 
chúng ta hiểu rằng, tự bản thân Mẹ thì Mẹ không thể là một thực 
tại đầy ân sủng của Thiên Chúa, nhưng Mẹ có được thực tại ấy 
là nhờ bởi Mẹ có “Thiên Chúa ở cùng”.  

Như thế, khi đi vào chiêm ngắm thực tại này nơi Mẹ là ta đang chiêm ngắm chính sự phản chiếu ân sủng của Thiên Chúa 
ngang qua Mẹ, để từ đó, nhờ Mẹ và qua Mẹ, ta cũng sẽ trở 
thành một thực tại mới “đầy ân sủng” do bởi lòng thương xót 
mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên chúng ta, để rồi tới lượt 
mình, chúng ta lại mang thực tại mà chúng ta được nếm trải ấy đến cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ và tiếp xúc. Và 
chính “ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ 
của Thầy” (Ga 13, 35). 

THỰC TẠI ĐẦY NIỀM VUI 

Chúng ta có Mầu Nhiệm Năm Sự Vui để trải nghiệm cách 
tỏ tường thực tại này nơi Đức Maria. Khi cầu nguyện bằng mầu 
nhiệm này, chúng ta luôn khám phá ra lời Thiên Sứ đã mời gọi 
Mẹ, “Mừng vui lên!” 

Cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống có vẻ như luôn là 
một thực tại buồn, vì lẽ đó mà chúng ta luôn khao khát và tìm 
kiếm niềm vui, và đồng thời, được mời gọi để trở thành niềm 

vui cho anh chị em xung quanh, như lời mời gọi của Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô: “Tôi mời gọi tất cả các Kitô hữu, ở khắp mọi 
nơi, ngay trong thời khắc này, đi đến chỗ gặp gỡ được đổi mới 
và cá nhân với Đức Giêsu Kitô, hoặc ít nhất là một sự mở ra để cho chính Ngài gặp gỡ họ; tôi mời gọi tất cả mọi người hãy thực 
thi việc này cách không mệt mỏi trong cuộc sống hằng ngày. 
Không ai nên nghĩ rằng lời mời gọi này không dành cho chính 
mình, bởi vì ‘không một ai bị loại ra khỏi niềm vui được mang đến bởi Thiên Chúa’” (Evangelii Gaudium, số 3). 

Chúng ta muốn mang được niềm vui đến cho anh chị em 
mình, thì mỗi người cũng cần đi vào một cuộc gặp gỡ thân tình 
và “cá nhân với Đức Kitô” ngang qua Mẹ Maria là người đầu 
tiên cảm nghiệm niềm vui khôn tả này khi Mẹ chính thức đón 
nhận Chúa Giêsu đi vào lòng Mẹ bởi quyền năng của Chúa 
Thánh Thần. Mẹ vui, và niềm vui ấy đã thúc đẩy Mẹ “vội vã lên đường” để đi thăm bà chị họ là Êlisabét. Trong cuộc gặp gỡ thân 
tình ấy, Mẹ đã thông ban niềm vui cho người chị họ mình, đến 
nỗi bà phải thốt lên: Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, 
thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 39). Còn 
chính bản thân Mẹ, Mẹ đã xuất thần mà thốt lên Lời Kinh Mag-
nificat tuyệt vời, trong đó, Mẹ khẳng định, “thần trí tôi hớn hở 
vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1, 47).  

THỰC TẠI ĐẦY NIỀM HY VỌNG VÀ MANG L ẠI SỰ 
BIẾN ĐỔI 

Trong suốt dòng lịch sử Giáo Hội, chưa bao giờ hình ảnh 
Mẹ là Ngôi Sao bị xoá mờ hay bị làm cho lu mờ đi bởi những 
tang thương, chiến tranh, chết choc... Và ngay cả trong lịch sử cá 
nhân mỗi người chúng ta là những người tin, chúng ta cũng đã 
phần nào kinh nghiệm rất rõ ràng Ngôi Sao Hy Vọng chiếu sáng 
lên trong bóng đêm tăm tối dày đặc của những mệt mỏi, thất bại, 
khó khăn, và bệnh tật riêng mình...  

Không phải ngẫu nhiên mà Mẹ mang lấy tước hiệu là Ngôi 
Sao Hy Vọng, bởi lẽ, hơn ai hết, chính bản thân Mẹ đã kinh 
nghiệm mọi nỗi gian truần cùng cực, mọi sự mỏi mệt, mọi căng 
thẳng, và những khó khăn trong suốt cuộc sống của Mẹ tại ngôi 
làng Nadarét xưa, như chính lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: 
“Chúng ta sẽ có những lúc khô khan, tăm tối, và thậm chí mỏi 
mệt của mình. Chính Mẹ Maria đã kinh nghiệm những điều này 
trong suốt những năm ấu thơ của Chúa Giêsu ở Nada-
rét” (Evangelii Gaudium, số 287).  

Chúng ta là những người lữ hành, có một cuộc sống đầy rẫy 
những bấp bênh, những bất công, tăm tối, và nhiều khi là vô 
vọng, thế nên, chúng ta luôn được mời gọi hãy liên lỉ và siêng 
năng chạy đến với Mẹ qua Kinh Mai Khôi. Bởi chính tại nơi 
này, Mẹ sẽ mang đến cho chúng ta một ánh sáng mới của niềm 
tin và niềm hy vọng mang lại sự biến đổi và sinh hoa trái do bởi 
tình yêu từ mẫu của Mẹ. Chính các Thánh Tông Đồ cũng đã cần đến sự đồng hành của Mẹ giữa lúc đầy bấp bênh, thậm chí là 
hèn nhát sau biến cố tử nạn của Chúa Giêsu. Và rồi, trong căn 
phòng tiệc ly đóng kín cửa vì sợ ấy, có sự hiện diện của Mẹ 
cùng cầu nguyện với các ông vốn “đang đồng tâm nhất trí cầu 
nguyện” với nhau, một luồng gió mới của Thần Khí ùa vào, và 
tất cả đều được biến đổi, được tăng sức mạnh, và sự can đảm để 
ra đi loan báo tin vui cho anh chị em mình.  

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định rằng: “Bất cứ khi 
nào chúng ta hướng mắt về Mẹ, chúng ta sẽ đi đến chỗ, một lần 
nữa, tin vào tính chất đổi mới của tình yêu và sự dịu 
dàng” (Evangelii Gaudium, số 288).  

Xin xem tiếp trang 27 

Joseph C. PHAM  
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G ần đây, chúng tôi 
nhận thấy có 
nhiều phòng 

khám, nhiều bệnh viện tư 
(có cả một bệnh viện của 
người Công Giáo ngay tại 
Sàigòn, lấy cả danh hiệu 
của Mẹ Maria) bắt đầu có 
thêm dịch vụ phá thai công 
khai, niêm yết rõ ràng giá 
cả rất chi tiết trong từng 
phương cách phá thai rất 
sớm hay rất muộn. Đáng 
sợ hơn nữa, các địa chỉ Y 
Tế ấy bắt đầu nghe ngóng, 
tìm kiếm về phía các Giáo 
Xứ, các Dòng Tu Công 
Giáo, rồi cử người đến 
"thương thuyết", đề nghị 
"cộng tác" để cả… ba bên đều có lợi!  

Các "tay thuyết khách" 
thường được chọn là phụ 
nữ đứng tuổi, là y sĩ lâu 
năm, ăn nói giỏi, biết cách 
viện dẫn khéo léo những 
khía cạnh nhạy cảm, rào 
trước đón sau một hồi rất 
thân thiện cởi mở, rồi sau đó vào đề, nhẹ nhàng trình 
bày chi tiết về một… "gói 
dịch vụ phá thai" có đầy đủ các yếu tố cần thiết để 
phá thai… an toàn, thuận 
tiện, kín đáo và trọn vẹn. 
Các phần vụ phía phòng 
khám và bệnh viện thì họ 
bảo đảm các mặt liên quan đến y khoa, còn bên Nhà 
Thờ hoặc Nhà Dòng đảm 
nhận phần vụ cuối cùng 
là… lo hậu sự tâm linh 
cho các thai nhi.  

Có thể nói cái bẫy họ 
giăng ra rất tinh vi, nó vận 
dụng đến cả tính nhân đạo. 
Họ nói đại để như sau:  

"Thật ra những người 
làm nghề y chúng tôi cũng 
thấy phá thai là không tốt, 
cũng xót xa vì mức độ phá 
thai ngày càng tăng. Tuy 
nhiên xét về khía cạnh của 
lòng nhân ái, chúng tôi 
cảm thông với những hoàn 

cảnh không thể khác được, 
phải chọn giải pháp chấm 
dứt thai kỳ. Thôi thì… thay 
vì để chị em phụ nữ đáng 
thương có thể phải trả giá 
quá đắt, hiểu theo cả 
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, 
thậm chí mất mạng, khi 
rơi vào tay những thứ lang 
băm phá thai chui lủi 
trong những địa chỉ bất 
hợp pháp, phòng khám 
(hoặc bệnh viện) chúng tôi 
thấy cần phải mở ra dịch 
vụ nhân đạo này, hỗ trợ 
hết mình và mọi mặt cho 
chị em trong việc khắc 
phục hậu quả đáng tiếc, 
hoặc vỡ kế hoạch, ngoài ý 
muốn… 

Chúng tôi được biết là 
bên Nhà Thờ lâu nay cũng đã vì nhân đạo, đứng ra lo 
hậu sự, tiếp nhận và an 
táng các thai nhi rất ân 
cần chu đáo, lại đảm nhận 
luôn các dịch vụ cầu siêu 
cho các bé và cầu an cho 
người mẹ, người cha của 
bé cũng như gia đình họ. 
Vậy, chúng tôi muốn xin đề nghị với bên Nhà Thờ 
cùng cộng tác với bên 
chúng tôi chặt chẽ hơn 
nữa, chúng ta gộp chung 
thành một "gói dịch vụ" có 
dây chuyền kín kẽ, vừa 
không để cho kẻ xấu lợi 
dụng, vừa đáp ứng các 
mặt thể lý, tâm lý và tâm 
linh cho chị em phụ nữ và 
gia đình của họ. Các 
khoản chi phí liên quan đến việc lo hậu sự, bên 
Nhà Thờ có thể đưa ra ở 
mức độ hợp lý, chúng tôi 
sẽ đặt chung trong tổng 
chi phí một ca phải xử lý, 
sau khi khách hàng thanh 
toán khi ra viện, chúng tôi 
sẽ lại chuyển qua tài 
khoản của Nhà Thờ… 

Chúng tôi rất mong quý 
cha, quý dì hiểu tất cả 
những đề nghị này hoàn 
toàn dựa trên tính nhân đạo thiêng liêng, của tình 

người với nhau giữa lúc 
các tệ nạn xã hội ngày một 
tăng cao. Chúng ta không 
thể từ chối không đưa tay 
cứu giúp những hoàn cảnh đáng thương. Việc phối 
hợp cộng tác của đôi bên 
chúng ta lúc này là hết sức 
khẩn trương và cần thiết. 
Kính mong quý vị nghiên 
cứu và chấp thuận, bước 
kế tiếp chúng ta sẽ bàn đến các khoản mục cụ thể 
có liên quan như tài 
chánh, nhân sự, phương 
thức cùng các quy định 
hợp đồng chi tiết khác…" 

Ở trên chúng tôi có nêu 
lập luận của họ là việc 
cộng tác chặt chẽ này sẽ 
có lợi cho cả… ba bên, 
nghe phần trình bày của họ 
xong, chúng tôi mới hiểu 
tại sao lại bảo là "ba bên đều có lợi": bên người đi 
phá thai, bên phá thai, và 
bên lo liệu chuyện hậu phá 
thai. Đúng thật là một "gói 
dịch vụ" chặt chẽ, kín kẽ 
và đầy lý lẽ nhân đạo! Họ 
chỉ quên mất một điều 

quan trọng là chính thai 
nhi là phải gánh chịu thiệt 
thòi vô cùng, các bé không 
còn được quyền sống, 
không còn được cơ hội 
sinh ra đời như mọi người! 

Chúng tôi nghe biết ở 
một vài nơi, sau khi họ 
lịch sự cáo từ ra về và hẹn 
sẽ trở lại sau để biết kết 
quả, thì phía bên Nhà Thờ 
một vài nơi, nội bộ có nổ 
ra tranh cãi về chuyện 
quyết định có nên nhận 
cộng tác với người ta hay 
không! Bên chủ trương 
cộng tác thì mừng thấy rõ, 
vì từ nay sẽ có thêm 
"nguồn" thu gom xác thai 
nhi đem về cho mình một 
cách hợp pháp, lại có thêm 
các khoản chi phí để bù đắp nữa chứ, của đáng tội, 
cha với con trong Giáo Xứ 
lâu nay phải bỏ tiền túi ra 
lo, con số tính ra nhiều 
năm liền cũng đâu có nhỏ. 
Ngược lại, bên kia dứt 
khoát từ chối, lập luận 
rằng, làm như thế không 
khác gì tiếp tay với người 
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Như thế, hướng mắt về Mẹ, là hướng về Ngôi Sao của Niềm 
Hy Vọng, là chiêm ngắm thực tại đầy niềm hy vọng và sức biến đổi ở nơi Mẹ, để từ đó, ta cũng được ơn biến đổi để hoàn toàn tin 
vào lời mà Chúa Giêsu đã hứa: "Này đây Ta đổi mới mọi 
sự" (Kh 21, 5). Cùng với Mẹ Maria chúng ta tiến bước cách tự 
tin về phía sự thành toàn của lời hứa này, và hướng về Mẹ chúng 
ta cầu nguyện: 

Lạy Đức Maria, Trinh Nữ và Hiền Mẫu, 
Mẹ là Đấng, được tác động bởi Chúa Thánh Thần, 
đã đón nhận Lời hằng sống 
vào trong thẳm sâu của đức tin khiêm hạ của Mẹ: 
khi Mẹ đã trao hiến hết bản thân Mẹ cho Đấng Vĩnh Cửu, 
xin giúp chúng con biết nói "xin vâng" 
trước những lời mời gọi khẩn thiết, khẩn thiết hơn bao giờ hết, 
cho việc loan báo tin mừng của Chúa Giêsu. 
 
Được đầy tràn sự hiện diện của Đức Kitô, 
Mẹ đã mang niềm vui đến cho Thánh Gioan Tẩy Giả, 
làm cho Ngài nhảy mừng trong dạ mẹ. Đầy tràn niềm vui, 
Mẹ đã hát bài ca ngợi khen những điều trọng đại mà Thiên 
Chúa đã thực hiện. 
Đứng dưới chân Thập Giá 
với một đức tin kiên vững không lay chuyển, 
mẹ đã đón nhận niềm vui an ủi của sự phục sinh, 
và cùng tham gia với các môn đệ đợi chờ Thần Khí 
để từ đó Giáo Hội truyền giáo được khai sinh. 

 
Xin ban cho chúng con một lòng nhiệt huyết mới được sinh ra 
bởi sự phục sinh, để chúng con có thể mang Tin Mừng Sự Sống cho tất cả 
mọi người 
Tin Mừng chiến thắng khải hoàn sự chết. 
Xin ban cho chúng con một sự can đảm thánh để tìm kiếm 
những con đường mới, 
để ân huệ của vẻ đẹp không phai tàn 
có để chạm đến hết mọi người nam nữ. 
 
Lạy Đức Trinh nữ chuyên cần lắng nghe và chiêm niệm, 
Mẹ của tình yêu, Tân Nương của tiệc cưới vĩnh cửu, 
Xin cầu cho Giáo Hội, mà Mẹ là biểu tượng vẹn sạch, 
để chớ gì Giáo Hội đừng khép mình lại trong chính bản 
thân mình 
hoặc mất đi niềm đam mê của việc thiết lập Nước Thiên Chúa. 
 
Lạy Ngôi sao của công cuộc phúc âm hoá, 
xin giúp chúng con mang lấy chứng tá chiếu toả ánh sáng cho 
sự hiệp nhất, 
phục vụ, của đức tin nhiệt thành và quảng đại, 
công lý và tình yêu cho người nghèo, để niềm vui của Tin Mừng 
có thể chạm tới được tận cùng trái đất, 
thắp sáng ngay cả những vùng ngoại biên của thế giới. 
 
Lạy Mẹ của Tin Mừng hằng sống, 
suối nguồn của niềm hạnh phúc của Thiên Chúa dành cho 
những người bé mọn, 
xin cầu cho chúng con. 
Amen. Alleluia! (Evangelii Gaudium, số 288). ■ 

ta trong dịch vụ phá thai, 
tạo ra một sự yên lòng giả 
tạo cho người muốn phá 
thai, khuyến khích họ cứ 
vô tư phá thai đi, đã có 
bên tín ngưỡng tâm linh lo 
liệu chu đáo rồi… 

Chúng tôi nhớ lại, bản 
thân đã có lần trả lời thẳng 
cho những vị "thuyết khách" 
tương tự: "Chúng tôi không 
thể vì một việc nghĩa là lo 
hậu sự cho các thai nhi để rồi 
nhắm mắt thỏa hiệp, đồng lõa 
tiếp tay với quý vị trong tội ác 
phá thai. Xin đừng ngụy biện 
với các lý lẽ nhân đạo để che đậy cho một việc tàn nhẫn vô 
nhân đạo. Nếu quý vị đã nêu 
cao y đức là nhân đạo cứu 
giúp mọi người bằng chuyên 
môn y khoa, xin làm ngay 
một nghĩa cử, một điều nhân đạo tuyệt vời, đó là dứt khoát 
không có dịch vụ nạo phá 
thai tại phòng khám hoặc 
bệnh viện của quý vị…" 

Lại cũng phải nhắc đến 
một chuyện cảm động xảy ra 
năm ngoái, 2013. Có một 
bệnh viện tư ở Bình Dương, 

sau một thời gian để ý theo 
dõi, biết rõ là các y công, y tá 
của mình đã âm thầm kín đáo 
chuyển các thai nhi mỗi ngày 
cho những anh chị tình 
nguyện từ Sàigòn đi mấy 
chục cây số, về thêm mấy 
chục cây số nữa để gom xác 
các cháu về chôn cất, bà bác 
sĩ giám đốc quyết định bất 
ngờ gặp trực tiếp một anh mà 
họ đoán là người đứng đầu 
nhóm thiện nguyện BVSS 
Sàigòn, bà ân cần nói: 
"Chúng tôi thấy các em đã 
làm một nghĩa cử khiến 
chúng tôi bị đánh động, phải 
suy nghĩ lại công việc chúng 
tôi đã làm từ trước đến giờ. 
Và hôm nay, chúng tôi xin 
báo tin là cơ sở của chúng tôi 
quyết định vì lương tâm, 
chấm dứt các dịch vụ liên 
quan đến nạo phá thai, và vì 
thế các bạn cũng không còn 
phải vất vả về đây để nhận 
xác các thai nhi nữa…"  

Chiều tối hôm ấy, một 
buổi chiều mưa tầm tã, 
anh bạn trẻ nhóm BVSS 
chạy Honda về đến 
Sàigòn, vừa vào phòng của 

chúng tôi đã khóc mếu 
máo, reo to: "Mừng quá, 
bố ơi! Một bệnh viện tư ở 
Bình Dương đã thôi không 
nhận phá thai nữa rồi bố ơi… Con mừng không 
phải vì từ nay mình không 
phải lặn lội nắng mưa đi 
lấy xác nữa, nhưng mừng 
vì cuối cùng… sự sống đã 
chiến thắng sự chết!" 

Hóa ra, trong cuộc đời, ranh giới giữa sự 
sống và sự chết thật 
mong manh, nó hết sức 

mảnh khảnh, chỉ chút xíu 
nghiêng bên này, một 
sinh mạng được cứu, chỉ 
lệch bên kia một ly, tử 
thần chộp ngay lấy một 
em bé vô tội. Thế mà 
người lớn, lại là những 
người lớn tự hào mình là 
rất nhân đạo, tự nhận 
mình luôn giữ được y đức đâu ra đấy, lại có thể 
ngụy biện nhiều cách để 
cố gắng lấp liếm, xóa 
nhòa cái ranh giới tinh tế ấy của lương tâm…■ 

... 
tiếp theo trang 25 
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Có thể coi đây là những 
câu trả lời xác đáng và 
mạnh mẽ của phong trào 
Bảo Vệ Sự Sống khi phải đối phó với các lập luận 
chủ trương phá thai.  

PHẦN III: CÁC V ẤN ĐỀ XÃ HỘI  

15. Mỗi một đứa trẻ đều là một đứa trẻ được mong muốn. Sẽ là bất 
công cho các trẻ em nếu đem các em 
vào một thế giới mà không có ai 
mong muốn các em cả. Vì thế có thể 
chấp nhận chuyện phá thai! 

Mỗi một trẻ thơ đều được và 
luôn luôn được một ai đó mong 
muốn. Tuy nhiên có một sự khác 
biệt giữa việc mang thai ngoài ý 
muốn và một đứa trẻ không được 
mong muốn sinh ra đời.  

Chuyện “không được mong muốn” 
chính là thái độ về phía của những 
người lớn. Vì thế, phải nói như thế 
này mới chính đáng: điều bất công lớn 
nhất đối với một đứa trẻ “không được 
mong muốn” chính là việc giết chết 
em bằng cách phá thai, không cho em được làm người... 

16. Việc có thêm nhiều những đứa trẻ 
không được mong muốn sinh ra trên đời 
này chỉ dẫn đến kết quả là các em sẽ bị 
lạm dụng và ngược đãi mà thôi! 

Trong thực tế, hầu hết những trẻ 
em bị ngược đãi đều đã từng được cha 
mẹ các em mong muốn cho được chào đời. Việc lạm dụng và ngược đãi trẻ 
em trong xã hội đã không giảm đi kể 
từ khi việc phá thai được hợp pháp 
hóa, mà trái lại nó càng gia tăng thêm 
một cách kinh khủng. 

17. Việc phá thai giúp giải quyết 
vấn nạn về tình trạng đông dân số và 
có mục tiêu nâng cao phẩm chất 
(quality) cuộc sống. 

Riêng đối với nước Mỹ và nhiều 
nước khác trên thế giới, tỉ lệ sinh đẻ 
hiện tại vẫn hãy còn rất thấp, không 
hề ảnh hưởng đến việc gia tăng dân 
số. Ngược lại, sự giảm thiểu đáng kể 
trong tỉ lệ sinh đẻ lại sẽ có ảnh 
hưởng rất xấu đối với nền kinh tế 
của từng quốc gia ấy. Thật ra, tình 
trạng quá đông dân trong một nước 
là do những vấn nạn khác gây ra.  

Mà giả như có một vấn nạn liên 
quan đến dân số có ảnh hưởng tai 
hại đến phẩm chất cuộc sống chúng 
ta, thì giải pháp đúng đắn không 
phải là giết chết đi một phần dân số 
của quốc gia đó. Khái niệm về 
“phẩm chất của cuộc sống” chỉ là 
một cách ngụy tạo mà thôi. Người ta 
nguỵ biện, viện dẫn đến tiêu chuẩn 
này để phá huỷ chính Sự Sống. 

18. Trong thực tế, nếu có luật 
cấm phá thai đi nữa thì vẫn luôn có 
nhiều ca phá thai lén lút. 

Có luật cấm phá thai thì vẫn hơn là 
cho tự do phá thai chứ. Luật lệ có thể 
hướng dẫn và giáo dục con người 
chọn ra những giải pháp thay thế khác 
tốt đẹp hơn là giải pháp phá thai.  

19. Tín ngưỡng và tôn giáo của 
phía thiểu số chủ trương chống phá 
thai không được phép áp đặt lên phía đa số muốn được tự do phá thai. 

Các cuộc thăm dò dư luận cho 
thấy rằng tín ngưỡng đó là của phía đa số, chứ không phải là của phía 
thiểu số, vì đại đa số con người ta đều muốn rằng phải có những giới 
hạn chặt chẽ trong việc phá thai.  

Thật ra, sự ưng thuận của nhiều 
người đối với luật cho phép phá thai 
chủ yếu là do sự kém hiểu biết, thiếu 
thông tin chính xác và thấu đáo về 
những tai hại của việc phá thai đối 
với cá nhân và với tập thể xã hội, đối với tâm lý và thể lý của chính 
người phá thai cũng như đối với 
lương tri con người nói chung. 

20. Không nên lôi kéo chuyện phá 
thai vào với những vấn đề của tôn giáo! 

Trong xã hội, không chỉ có những 
người có tín ngưỡng mới chống lại 
việc phá thai, mà luôn có rất nhiều 
người không tôn giáo khẳng định rằng 
việc phá thai chính là giết chết đi các 
trẻ thơ một cách vô luân. 

Trong xã hội hiện nay, tôn giáo 
không còn những ảnh hưởng sâu đậm như trước đây nữa chính là do 
xã hội đã bị thoái hoá về mặt luân lý 
và đạo đức, tình trạng này dẫn đến 
nguy cơ băng hoại trong tương lai 
của xã hội, của cả nhân loại, trong đó có thảm kịch nạo phá thai. 
 

PHẦN IV: SỨC KHỎE VÀ SỰ 
AN TOÀN 

21. Nếu việc phá thai là bất hợp 
pháp, thì rất nhiều người phụ nữ sẽ 
có nguy cơ tử vong vì phải lén lút 
phá thai. Do vậy, cần phải hợp pháp 
hoá chuyện phá thai!  

Trong suốt nhiều thập niên trước 
khi việc phá thai được hợp pháp 
hóa, 90% những vụ phá thai được 
thực hiện bởi các bác sĩ ngay trong 
phòng mạch của họ, chứ không phải 
là lén lút ở đâu đó. 

Hoàn toàn không đúng sự thật khi 
nói rằng hàng trăm ngàn người phụ nữ 
sẽ phải chịu tử vong khi buộc phải phá 
thai bất hợp pháp. Trong thực tế tại Mỹ 
và nhiều nơi trên thế giới, vẫn có rất 
nhiều phụ nữ chết khi phá thai hợp 
pháp và công khai tại các bệnh viện, 
huống chi là phá thai lén lút tại các 
phòng mạch bất hợp pháp của các bác 
sĩ, y sĩ và các "lang băm" hoạt động bất 
hợp pháp, thì con số tử vong còn phải 
cộng thêm vào rất nhiều! 

22. Việc phá thai chính là một 
thủ thuật y học an toàn, an toàn hơn 
hẳn việc mang thai trong trọn cả thai 
kỳ hơn 9 tháng và việc sinh con. 

Không thể nguỵ biện rằng phá 
thai thì an toàn cho người phụ nữ 
hơn là việc chị ấy phải mang thai 
trọn thai kỳ hơn 9 tháng và sau đó là 
sinh cháu bé ra đời. 

Ngày nay, cho dẫu việc phá thai đã 
bớt nguy hiểm hơn trước đây, thì vẫn 
có biết bao người phụ nữ phá thai đã 
phải gánh chịu những nỗi đau kinh 
khủng và lâu dài trong thân xác và 
nhất là trong tâm hồn. Phá thai gây ra 
các biến chứng y học rất trầm trọng. 
Việc phá thai làm gia tăng đáng kể tỉ 
lệ ung thư vú nơi người phụ nữ. Mặt 
khác, những nguy hiểm thật sự của 
việc phá thai rất ít khi được phía các y 
sĩ thực hiện phá thai tiên báo và giải 
thích cặn kẽ cho người phụ nữ có ý định phá thai. 

Cũng phải nhận định rằng: các 
thống kê về những biến chứng và 
nguy hiểm của sự phá thai thường được báo cáo không đúng sự thật. 
Người ta chỉ muốn chạy theo thành 
tích chỉ tiêu chứ không thèm quan 
tâm đến thân phận và sinh mạng của 
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thai phụ và thai nhi. 

23. Phá thai là một việc rất dễ 
dàng và không đau đớn cho lắm. 

Nói như thế là lừa gạt người ta 
một cách tàn nhẫn. Phải nói ngược lại 
rằng: phá thai gây ra nỗi đau đớn tột 
cùng cho bản thân người phụ nữ và cả đối với gia đình của họ. Riêng đối với 
chính cháu bé bị giết bỏ, các tài liệu 
sống động quay trực tiếp việc phá thai 
cho thấy, bản thân cháu bé đáng 
thương đã phải trải qua những nỗi 
kinh hoàng và đau đớn trước khi chết. 

Về phía các nhân viên phá thai, 
rất nhiều người thú nhận về một nỗi 
ám ảnh ghê rợn kéo dài trong suốt đời họ, thậm chí gây ra cho họ căn 
bệnh tâm thần điên loạn. 

24. Việc phá thai giải thoát 
những người phụ nữ khỏi sự căng 
thẳng và trách nhiệm, và do đó cải 
thiện sức khỏe tâm sinh lý của họ. 

Những nghiên cứu đã cho thấy 
rằng việc phá thai có những ảnh 
hưởng tai hại ghê gớm về mặt tâm 
sinh lý nơi người phụ nữ. Ý thức 
của họ cứ mách bảo rằng họ đã 
phạm một tội ác không thể tha thứ. 
Khi tìm đến các cơ sở phá thai hợp 
pháp, người phụ nữ đã không được 
cảnh báo trước nguy cơ này. Họ 
cũng không hề được chuẩn bị trước 
những hậu quả khôn lường về tâm 
sinh lý của việc phá thai.  

Một thực tế trong xã hội cho 
thấy: tỷ lệ tự tử gia tăng rất cao 
trong số những người phụ nữ đã 
từng phá thai, so với những người 
phụ nữ chưa bao giờ phá thai. 

25. Những người thực hiện việc 
phá thai là những bác sĩ đáng kính 
trọng, họ đã làm mọi sự thật tốt đẹp 
cho người phụ nữ muốn phá thai!  

Trong thực tế phũ phàng, các cơ 
sở phá thai không bao giờ duy trì đúng các tiểu chuẩn về an toàn, về vệ 
sinh, về sức khỏe, và về tính chuyên 
môn như là tại các bệnh viện phụ sản 
khi so sánh chuyện phá thai với việc 
hộ sinh. Người ta chỉ chạy theo lợi 
nhuận từ con số phá thai ngày một 
nhiều hơn đến mức làm không kịp, thì 
lấy đâu mà làm cho chu đáo tận tình?  

Xét về lý thuyết, các bác sĩ 
nhúng tay vào việc phá thai đã xâm 
phạm đến đạo đức cơ bản nhất của 
người thầy thuốc (fundamental 
creeds of the medical profession). 

PHẦN V: NHỮNG TRƯỜNG 
HỢP NAN GIẢI  

26. Thế còn trong trường hợp 
mạng sống người phụ nữ đang bị đe 
dọa bởi chuyện mang thai hay 
chuyện sinh đẻ thì sao? 

Trong một số trường hợp hiếm 
hoi, đành phải chấp nhận chấm dứt 
thai kỳ là để cứu lấy mạng sống của 
người mẹ. Về nguyên tắc luân lý, 
khi hai mạng sống cùng bị đe dọa tử 
vong và chỉ có thể cứu được một 
mạng sống mà thôi, thì các bác sĩ 
bắt buộc phải chọn lựa cứu ngay lấy 
một trong hai mạng sống đó. 

Có những trường hợp bắt buộc 
phải cứu người mẹ, nhưng cũng có 
nhiều trường hợp có thể chọn lựa 
một trong hai, thì thường là người 
mẹ cao cả đã sẵn sàng hy sinh mạng 
sống mình cho chính đứa con của 
mình. 

(Xin xem bài "CHẾT CHO CON ĐƯỢC SỐNG" về bà Gianna 
Beretta đã được Hội Thánh tôn 
phong hiển Thánh vì đã can đảm hy 
sinh chính mạng sống mình để đứa 
con trai của bà được sinh ra bình an 
thay vì bị giết chết, http://
huongvedaihoidanchua.net/
ngonnenchodoi/3035.html) 

27. Thế còn trong trường hợp đứa trẻ chưa được sinh ra đã được 
chẩn đoán là bị dị dạng hay khuyết 
tật thì sao? 

Trong thực tế, các chẩn đoán của 
bác sĩ không phải lúc nào cũng 
chính xác. Tỷ lệ sai sót và chính xác 
có khi ngang ngửa nhau. Nếu phải 
dựa vào các kết quả của các loại 
thiết bị y khoa thì mức độ sai lầm 
còn cao hơn nữa. Điều này chính 
các y bác sĩ có lương tâm nghề 
nghiệp cũng phải công nhận.  

Mặt khác, sự dị dạng của đứa trẻ 
từ trong bào thai thường là rất nhỏ. 
Và thực tế cho thấy những trẻ bị 
khuyết tật được sinh ra vẫn thường 
sống rất hạnh phúc, lạc quan, có 
nghị lực lạ lùng để vượt qua nghịch 
cảnh, và đến khi trưởng thành, họ đều bày tỏ niềm hạnh phúc và tự 
hào đã được chính cha mẹ chấp 
nhận cho họ được chào đời. 

Trong cuộc sống thực tế, các trẻ 
bị khuyết tật không phải là những 
gánh nặng về mặt xã hội, họ đã nỗ 
lực góp phần cống hiến rất nhiều giá 
trị quý báu cho gia đình họ và cho 

cộng đồng nhân loại. 
(Xin xem bài "BÀN CHÂN 

NĂM NGÓN" về anh Tony Melen-
dez ở Hoa Kỳ, bẩm sinh đã không 
có hai tay, đã nỗ lực vươn lên trong 
cuộc đời chỉ với hai chân và một 
tấm lòng chân thành kính thờ Thiên 
Chúa, http://
huongvedaihoidanchua.net/
ngonnenchodoi/3563.html) 

28. Thế còn việc người phụ nữ 
mang thai vì hiếp dâm hay vì tội 
loạn luân (incest) thì sao? 

Việc phải mang thai do hiếp dâm 
là trường hợp cực kỳ hiếm có. Tuy 
nhiên cần phải thấy rằng việc hiếp 
dâm không bao giờ là tội lỗi của đứa trẻ cả; bên có tội cần phải được 
trừng phạt chứ không phải là đứa trẻ 
hoàn toàn vô tội và đáng thương.  

Một đứa trẻ vẫn luôn luôn là một đứa trẻ với đầy đủ phẩm giá làm 
người cho dù nó đã được thụ thai 
trong bất cứ tình huống nào, do bị 
hiếp dâm hay do loạn luân. 

Mặt khác tính cách bạo động của 
việc phá thai đối với bản thân người 
phụ nữ cũng tương đồng với tính 
cách bạo động và vô luân của việc 
hiếp dâm mà người ấy đã phải gánh 
chịu. Việc phá thai không thể nào 
giúp cho người phụ nữ bị hiếp dâm 
cảm thấy nguôi ngoai hay tìm lại được bình an trong tâm hồn. 

PHẦN VI: CHỐNG LẠI PHÍA 
BẢO VỆ SỰ SỐNG  

29. Những người chống phá thai 
rất là tàn nhẫn, lúc nào họ cũng cứ đưa ra những hình ảnh ghê rợn của 
những trẻ em đã bị giết chết để hù 
doạ mọi người. 

Thật ra, điều gớm ghiếc và ghê 
rợn không phải là những bức hình 
chụp hoặc tranh vẽ, mà chính là 
hiện thực mà những tấm ảnh hoặc 
bức tranh đó thể hiện. Và điều đó 
chỉ cốt để lay động chính lương tâm 
của những ai đang cố tình thúc đẩy 
ép buộc người ta phải phá thai.  

Mặt khác, những người, những 
nhóm Chống Phá Thai không chỉ 
khăng khăng có mỗi một chuyện là 
chống phá thai, họ còn nỗ lực trong 
chiều hướng tích cực hơn, đó là kêu 
gọi bảo vệ và thăng tiến Sự Sống là 
món quà vô giá của Thiên Chúa đã 
trao ban cho con người. 

30. Những người ủng hộ sự sống 
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Thân lạy Mẹ Maria, 
mỗi lần nhìn lên Mẹ, điều khiến con chú ý nhất là: đôi tay của Mẹ. 
 Đôi tay của Mẹ ẵm Chúa Giêsu. Đôi tay của Mẹ chắp lại nguyện cầu. Đôi tay của Mẹ rộng mở ban xuống muôn phúc lộc. 
 
Xin Mẹ nhìn đến đôi tay của chúng con. Đôi tay vất vả trong cuộc sống hằng ngày. Đôi tay buông xuôi vì những thất vọng. Đôi tay tội lỗi do những lần đâm lao đành phải theo lao. 
Và cả đôi tay không còn nguyên vẹn… 
 
Ai đó từng nói: đôi tay của Mẹ thật là diễm phúc, 
chúng con chỉ có thể đứng ngắm nhìn. 
Nhưng họ đã quên: đôi tay Mẹ lo sợ ẵm Chúa Hài Nhi trốn sang Ai Cập; đôi tay Mẹ vất vả để chăm lo cho gia đình thánh; đôi tay Mẹ đau đớn nhận lấy xác thân tím tái của con mình. 

 
Thân lạy Mẹ Maria, đôi tay Mẹ cũng trải bao thăng trầm như đôi tay chúng con. 
chỉ khác một điều:  
  trong mọi hoàn cảnh, đôi tay Mẹ luôn luôn nắm chắc Ơn Thánh của Chúa. 
Cũng chính vì thế, mà cho đến mãi muôn đời đôi tay Mẹ được khen là diễm phúc. 
 
Thân lạy Mẹ Maria,  
  giữa biển đời mênh mông, đôi tay con vẫn còn bao bất toàn, yếu đuối. 
Xin Mẹ cầm lấy tay con, nối tay con với tay Chúa, để Chúa luôn luôn ở với con, cũng như Mẹ hằng có Chúa. 
Amen. 

QUÁCH MINH ĐỨC, Học Viện DCCT 

không quan tâm gì đến chị em phụ 
nữ, và họ cũng chẳng quan tâm gì cả 
sau khi các đứa trẻ đã được sinh ra. 
Họ không có quyền gì để chống lại 
việc phá thai trừ phi họ sẵn sàng 
chăm sóc cho những đứa trẻ đó. 

Nhận định như thế là sai lầm 
hoàn toàn, là vu khống trắng trợn. 
Chính những người Bảo Vệ Sự 
Sống lại tích cực năng động rất 
nhiều trong việc chăm sóc cho các 
chị em phụ nữ đã trót lỡ lầm chọn 
giải pháp phá thai hoặc đã được thu-
yết phục để từ bỏ ý định phá thai.  

Sự nâng đỡ tinh thần và vật 
chất của họ đã giúp những người 
trót phá thai có thể được chữa trị 
chu đáo về tâm lý và thể lý sau khi 
phải chịu những hậu quả kinh 
khủng của việc phá thai.  

Các nhóm Bảo Vệ Sự Sống còn 
mở ra những ngôi nhà tình thương, 
những mái ấm tiếp đón, ân cần 
chăm sóc các bà mẹ “bất đắc dĩ” cho đến khi họ sanh nở, giúp họ vui 
mừng và hãnh diện nhìn nhận cháu 
bé chính là đứa con yêu dấu vô giá 
của họ mà chút xíu nữa họ đã đành đoạn giết đi. 

Ngược lại, chính các nhân viên tại 
các cơ sở phá thai và cả những người 
chủ trương ban hành các chính sách đưa tới phá thai, mới là những người 
thật sự vô trách nhiệm trên sinh mạng 

và đời sống tinh thần của chị em phụ 
nữ đã trót lỡ lầm chọn giải pháp phá 
thai. Họ chỉ cốt thu lợi nhuận và đạt 
thành tích chỉ tiêu đã được giao phó từ 
cấp trên mà thôi.  

Trong thực tế, có một số bác sĩ đã từng nhúng tay vào việc phá thai, 
nhưng sau đó đã nhận ra tính vô 
luân và hậu quả kinh khủng do việc 
nạo phá thai để lại, họ đã can đảm 
nói lên sự thật và một cách nào đó 
cho thấy lương tâm họ thật sự hối 
hận ăn năn. 

31. Những người chống phá thai 
chỉ là một phe đàn ông lên tiếng 
muốn cho phía phụ nữ phải làm, 
phải sống như thế này như thế kia. 

Không có khác biệt gì lắm giữa 
quan điểm về vấn đề phá thai của 
phía đàn ông so với phía phụ nữ. 
Trong thực tế, tại các nước có bỏ 
phiếu trưng cầu ý kiến chống phá 
thai thì phía phụ nữ luôn đông hơn 
bên phía các ông. Với các nhóm Bảo 
Vệ Sự Sống, phụ nữ cũng chiếm đa 
số. Trong khi đó, số phụ nữ tham gia 
vào các nhóm chủ trương phá thai thì 
lại ít hơn rất nhiều.  

Mặt khác, trong số những người 
phụ nữ đã từng phá thai, có rất nhiều 
người giờ đây đã hồi tâm, trở thành 
những người hoạt động xã hội, ủng hộ 
việc Bảo Vệ Sự Sống, hơn là trở thành 
những người chủ trương phá thai. 

32. Những người chống phá thai 
nói đến tính bất khả xâm phạm của 
Sự Sống con người, thế nhưng họ lại ủng hộ án tử hình. 

Trên thế giới hiện nay đang tiến 
dần đến việc huỷ bỏ án tử hình. 
Trong thực tế, không phải hết tất cả 
những người chủ trương Bảo Vệ Sự 
Sống đều ủng hộ án tử hình.  

Cần nhận định rằng, có một sự 
khác biệt rất lớn giữa việc trừng 
phạt một kẻ giết người đã bị kết án 
và việc giết chết đi một đứa trẻ vô 
tội trong hành vi phá thai. Và trong 
bản chất, án tử hình phát xuất từ 
việc tôn trọng Sự Sống của những 
người vô tội. Chính là để bảo vệ 
những người vô tội mà cho đến nay 
người ta vẫn đành phải chấp nhận 
việc tồn tại án tử hình. 

Bản dịch của ANTHONY LÊ 
Nhóm BVSS Sàigòn 

biên tập và thu gọn  
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áng hôm kia, một cú điện thoại 
giọng hoảng hốt gọi cho tôi 
qua số điện thoại bàn ở Hà 
Nội: "Xin bà cho người đến 

ngay Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương, 
Sàigòn, cứu một em bé... Mẹ bé mang 
thai gần 8 tháng, bất ưng bị tai nạn chết 
não, bất tỉnh không biết gì nữa rồi... 
Không họ hàng, không người thân... Bác 
sĩ hỏi: "Có ai nhận nuôi bé thì bác sĩ sẽ 
mổ cấp cứu bé... mà không thì chúng tôi 
sẽ để cho bé chết theo mẹ..." Tôi chỉ kịp 
hỏi ai ở đầu giây bên kia thì được biết đó 
là một Nữ Tu. 

Bỏ ống nghe điện thoại bàn xuống, 
tôi run run lấy điện thoại cầm tay gọi 
ngay cho anh Phan Văn Dũng ở Biên 
Hòa và cha Nguyễn Văn Tịch, Giáo 
Xứ Tây Hải, Giáo Phận Xuân Lộc, 
chuyên lo Thai Nhi ở Đồng Nai cho 
biết số điện thoại của Sơ để mọi 
người liên lạc, bởi vì từ Hà Nội, tôi làm 
sao có "phép thần" để có mặt tại bệnh 
viện trong Sàigòn được và chỉ mong ai 

đó cứu được cháu bé. 

Sau khoảng một giờ đồng hồ, tôi đươc anh Dũng cho biết: Em đã được 
chuyển đến Bệnh Viện Từ Dũ mổ cấp 
cứu cháu bé. Khi cháu vừa được cứu 
sống thì cũng chính là lúc mẹ cháu ra đi vĩnh viễn. Mẹ không kịp nhìn mặt 
con, con chưa kịp bú mẹ, chưa một 
lần được mẹ âu yếm ôm vào lòng. 
Hiện cháu còn rất yếu, bệnh viện 
chăm sóc đặc biệt trong lồng kính... 

Cha Tịch cũng như nhóm Từ Thiện 
Martino 12C2 ở Đồng Nai và một số 
người đã tự nguyện nhận nuôi cháu 
bé, thế nhưng theo quy định oái oăm, 
bệnh viện sẽ chăm sóc nuôi dưỡng bé đến khi ra viện, rồi sẽ phải chuyển 
cháu vào trại mồ côi. Không ai làm gì 
khác được ! 

Mẹ của cháu bé, một cô gái ngoài 
20 tuổi có thai gần 8 tháng, bị người 
chồng bỏ rơi, không người thân, 
không nơi nương tựa. Em đành đi 

lang thang kiếm sống độ nhật chờ 
ngày sinh thì bị tai nạn thương tâm, 
chết não hoàn toàn. Một số người 
chứng kiến kể lại, nằm trên nền đường loang máu, em vẫn còn cố 
gắng thều thào trăn trối "Hãy cứu con 
tôi !" rồi mới bất tỉnh !  

Nhắc đến em, nhắc đến chuyện 
BVSS cho con em, tôi không cầm được nước mắt xót thương cho em, 
cho thân phận một phụ nữ giống như 
tôi, đã sinh được con nhưng lại không được làm mẹ. Tôi chỉ còn biết thì thầm 
một lời cầu nguyện, trao em cho Mẹ 
Maria: "trong Mẹ Maria, hãy ngủ yên 
em nhé !" 

TRẦN THỊ HƯỜNG 

Nhóm BVSS Hà N ội  

T ôi có một người bạn, không biết phải đặt cho cô ấy 
cái nick gì đây? Có lẽ cô ta nên nhận Thánh Mar-
tha làm bổn mạng. Người gì đâu mà lăng xăng 

suốt ngày, hết việc nhà trăm thứ không tên, lại xách xe 
lông nhông ngoài đường, Thoắt về, thoắt đi, con cái alô 
lúc mẹ ở đó, lúc mẹ sắp về, bảo bố đừng chờ cơm mẹ, 
chúng mày đứa nào đói ăn trước đi, còn đi học…  

Dường như cô không có lấy đôi phút tĩnh tâm, lúc 
nào cũng ba hoa, huỵch toẹt, nói luôn miệng… Hỏi đi 
về mệt thế, tối trước khi đi ngủ có nhớ đọc tí kinh không đấy, cô bảo có chứ, em xin Chúa tha cho các tội con 
phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa, rồi lăn đùng ra thôi… 

Sáng nay, gặp tôi, cô hớn hở khoe: "Em vừa đi Từ 
Dũ kiếm được một đứa nữa đang định phá. Nó chịu 
theo về Mái Ấm của cha Uy rồi…" Tôi nhăn mặt, ôi dào, 
rảnh lắm đấy mà cứ làm việc bao đồng. Cô cãi lại ngay: 
"Chứ không tốt a? Còn hơn em cứ ngồi lê mê tám, 
mang tiếng lắm chuyện!" 

Nhớ chuyện con bé tuần trước cô kiếm được, rồi vì 
con bé nhớ đứa con nhỏ của nó ở nhà nên nó lại nằng 
nặc đòi ra khỏi mái ấm để về quê. Tôi bảo cô phải hỏi 
người ta cho kỹ, đừng để phiền cha. Cô vui vẻ nói 
không sao, con bé này mới 18 tuổi, xinh quá cơ. Em 
bảo con ơi con, con đẹp thế này mà sao con dại quá, 
thôi theo cô về, cô chỉ cho nơi nương tựa, bao giờ mẹ 
tròn con vuông thì chắc cha mẹ cũng nguôi ngoai trách 
móc. Nó nghe em, chị ạ!  

Cô kể chuyện việc cô làm với đầy sự hứng khởi, 
nhiệt tình và một tấm lòng quảng đại yêu thương 
những cháu gái lỡ lầm. Cô muốn tiếp tay với các cha, 
các dì phước trong việc ngăn chặn nạn phá thai trong 
xã hội. Một chị bạn tôi ngồi văn phòng tư vấn HIV phải 

thốt lên rằng Siđa và phá thai ở Việt Nam ngày hôm 
nay thật kinh hòang! 

Có lẽ vì biết vậy nên cô không thể ngồi yên. Cô phải 
lên đường, với chiếc xe gắn máy còm cõi, cô cứ rong 
ruổi mỗi ngày… 

Có ông bà nào không yêu cháu? Tôi biết vợ chồng 
cô mới có hai đứa cháu nội ngoại đẹp như thiên thần, 
vậy mà cô cứ dứt ruột ra mà đi. Vì cô có tình thương 
trong lòng. Cô xót xa cho những đứa con gái con nhà ải 
nhà ai, trạc tuổi con gái cô, mà con gái cô thì có chồng 
có con tử tế, đám cưới hẳn hoi, Lễ cưới trang trọng, 
album ảnh cưới xem là mê! Nhiều khi tôi cảm thấy sốt 
ruột vì cô cứ bỏ nhà đi theo tiếng gọi của ai đó thảng 
thốt: “Alô, cô ơi, giúp nó, không nó bỏ”. 

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, thấy cô có lý, cái lý lẽ của con 
tim một phụ nữ chứa chan yêu thương, y như con tim 
của Mẹ Maria! 

Tôi thầm cảm mến và nể phục cô, muốn gọi cô bằng 
một danh hiệu nào nghe thật xứng đáng. Thôi chắc cô 
chẳng cần đâu, cứ gọi cô là cô, là Lan, là Kim, hay xấu 
xí như… Dụ, như Đưa, biết đâu lại có ý nghĩa với cô 
lắm thay!  

Này nhé, "cô Dụ dụ cháu giữ con cháu lại. Cô Đưa đưa cháu về mái ấm yêu thương... Cháu ơi, cháu xinh đẹp thế mà sao dại dột vậy !?! Đừng phá thai, đừng 
giết con cháu, cháu gái ơi !" 

Đấy là tôi kể lại lời cô, một người bạn đáng yêu của tôi… 

HẢI TRIỀU, 9.2014 




