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Ng ày 8.1.2015, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp Sàigòn, có một đêm nhạc tôn vinh Đức Maria tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngôi Đền không xa lạ gì với dân thành phố, tước hiệu 

Mẹ Hằng Cứu Giúp không mới mẻ gì trong đời 
sống Đức Tin của người Công Giáo Việt Nam, 
thậm chí còn là một ấn tượng lớn trong cuộc đời 
của nhiều người từ Bắc chí Nam. Vì thế đêm suy 
tôn Mẹ đã thu hút rất đông người tham dự. 

Ban Tổ Chức thật cẩn thận trong khâu thông tin, 
nhiều hình ảnh, thông báo và thiệp mời đã được phổ 
biến khá sâu rộng. Lường trước con số tham dự, hai 
màn hình phẳng 12m2 đã được bố trí hai bên dọc 
theo Nhà Thờ để mọi người phải ngồi bên bên ngoài 
vẫn có thể dự khán. Hệ thống âm thanh được chuẩn 
bị khá kỹ lưỡng nhắm phục vụ hết mọi người ở bất 
kỳ vị trí nào trong sân Nhà Thờ. 

Trên hết vẫn là nội dung của đêm diễn nguyện. 
Chủ đề chính: “Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp – 
Linh Ảnh Tình Yêu”, xuyên qua các bài hát do ca đoàn hợp xướng hoặc các ca sĩ trình bày, người 
tham dự được dẫn dắt suy tư từng chi tiết trên bức 
Linh Ảnh nổi tiếng này. Lời dẫn dựa vào những 
kiến thức Kinh Thánh, thần học, tu đức, mỹ học, 
nghệ thuật Icon… đã dẫn dắt người tham dự tiếp 
cận rất cụ thể với những thông điệp mà bức Linh Ảnh muốn truyền đạt. Lời dẫn và bài hát được 
sinh động nhờ một màn hình lớn giữa khu trình 
diễn giới thiệu từng chi tiết trên bức Linh Ảnh, 
cùng với một số hình minh họa. 

Các ca sĩ được chắt lọc về giọng ca và phong 
cách thể hiện, không theo tiêu chuẩn của sân 
khấu xã hội, những theo tiêu chuẩn của diễn 
nguyện Đức Tin, các bạn vẫn với những trang 
phục tuyệt đẹp nhưng kín đáo và thanh khiết, 
các bạn vẫn sử dụng ngôn ngữ hình thể nhưng 
cung cách nhẹ nhàng và khiêm tốn.  

Anh chi em nhạc công phần đông từ Nhạc 
Viện thành phố, xây dựng thành dàn nhạc giao 
hưởng, chia sẻ cho công chúng tính sang trọng 
của một loại hình âm nhạc thượng đẳng, làm tôn 
vinh và phong phú nội dung muốn truyền đạt. 
Sang trọng hàn lâm nhưng không xa lạ, các bài 
hát rất quen thuộc được hát trên nền nhạc giao 
hưởng đã lôi cuốn và dẫn dắt người tham dự vào 
một thế giới tuyệt mỹ đầy cảm xúc, người tham 
dự có cảm giác như chính mình đang hát với mọi 
người, có lúc lại là chính hồn mình hát. Đã có 

những giọt nước mắt lăn dài trên nhiều gò má của 
những gương mặt rạng rỡ niềm vui. 

Quen thuộc với bức Linh Ảnh này đã lâu, nhưng 
hôm nay nhiều người mới khám phá ra thông điệp 
mà từng chi tiết của bức Linh Ảnh muốn truyền tải, 
các bài hát rất bình dân quen thuộc từ lâu nhưng 
hôm nay được hát trên nền nhạc giao hưởng cứ ngỡ 
là xa lạ cách biệt. Người tham dự như được dẫn đến 
trước một khu vườn thật sang trọng, thật đẹp, thật 
quý phái nhưng cũng thật dung dị, gần gũi, không 
ngại ngùng, để rồi mọi người rón rén bước vào, vỡ 
òa niềm vui khám phá. 

Tân Phúc Âm Hóa được bắt nguồn từ những 
cảm xúc rất mới, hun đúc bởi lòng nhiệt thành mới, 
thể hiện bằng một cung cách mới, ngôn ngữ mới, Đức Tin có khả năng được truyền đạt đến một xã 
hội xem ra bị sơ cứng, và sự mới mẻ có khả năng 
làm mềm dịu đi tính chai lì của tâm linh. 

Cám ơn các người đã để cho mình được dâng 
trào những cảm xúc rất mới, cám ơn những người 
tiếp tục đốt lửa nhiệt thành bằng những chất liệu 
mới, cám ơn những người miệt mài tìm kiếm ngôn 
ngữ, phương cách mới để chia sẻ. Tôi nhìn thấy 
những giọt mồ hôi lấp lánh như những vì sao trên 
trán các bạn, tôi nghe được hơi thở gấp gáp của các 
bạn khi các bạn quên chính mình trong công việc, 
hơi thở nồng ấm và yêu thương như chính hơi thở 
tôi đang thở trong con tim của tôi vậy.  

Ôi Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ là nguồn 
cảm hứng vô tận của chúng con, Mẹ là chiếc lăng 
kính làm cho chúng con thấy được sự tuyệt vời 
của anh em, Mẹ là những đợt sóng dập dồn vỗ về 
tình yêu mỏng manh của chúng con. Mẹ là nơi 
chốn cho anh em con, mỗi người tìm lại được 
chính mình trong yêu thương. 

Lm. Vinh Sơn PHẠM TRUNG THÀNH, DCCT   
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T in Mừng theo 
Thánh Gioan 
cho biết rằng, 

trên Núi Sọ “đứng kề thập 
giá Ðức Giêsu có thân 
mẫu Người” (Ga 19, 25). 
Ðã hơn một lần tôi ngạc 
nhiên dừng lại ở động từ 
“Ðứng”. Tại sao lại đứng 
mà không phải lai ngồi? 
Lại càng không phải là 
nằm sóng soài hay lăn lộn 
giữa đất? Một bà mẹ đứng 
dưới cây thập giá trên đó 
con mình bị đóng đinh 
vào, mình mẩy bầm giập 
thảm thương và đang hấp 
hối…, thế mà vẫn đứng 
vững trên đôi chân, không 
nói năng, không than 
khóc, cảnh tượng ấy 
không phải thông thường.  

Mẹ chết lặng đi. Tâm 
hồn Mẹ tan nát. Nếu Mẹ 
có rên la, khóc lóc, nếu 
Mẹ có than thân trách 
phận hay thốt lên lời 
nguyền rủa những kẻ đã 
mưu giết Con mình cách 

bất công và tàn nhẫn như 
thế, thiết tưởng chúng 
con cũng không trách 
móc hay coi thường Mẹ đâu. Ðó chẳng qua là 
phản ứng bộc phát, tự 
nhiên của con người bị 
thử thách nặng nề mà 
thôi. Nhưng Mẹ đã 
không làm như vậy. “Mẹ đứng đó khi trời đã tím mầu… ; Mẹ đứng đó tâm 
hồn tê tái sầu…”, bài hát 
của cha Kim Long nói 
lên được nỗi đau sâu sắc 
của Mẹ và giải thích ý 
nghĩa của thái độ Mẹ là 
góp phần mình vào công 
cuộc cứu chuộc do Con 
mình thực hiện, song 
không trả lời thắc mắc: 
cái gì đã giúp Mẹ vững 
vàng như thế? Suy đi 
nghĩ lại, ta chỉ thấy một 
câu trả lời thỏa đáng, đó 
là lòng tin của Mẹ.1 

Những ngày Mùa 
Chay, người tín hữu 
chiêm ngắm và suy niệm cùng Mẹ Sầu Bi; Mẹ đau 
khổ chứng kiến cuộc hành 

quyết tàn bạo và bất công 
của người đời trên người 
con yêu dấu của mình. Mẹ đứng dưới chân thập giá 
với lòng tin kiên cường, đón nhận lời trăn trối của 
Chúa Giêsu nên Mẹ hiệp 
công cứu chuộc nhân loại. 

Mẹ nhận lấy lời 
trăn trối của  
Chúa Giêsu 

Dưới chân Thánh 
Giá ngày thứ sáu tử nạn, 
Mẹ nhận lấy một lời đặc 
biệt của Chúa Giêsu khi 
giới thiệu môn đệ Gioan 
cho Mẹ: “Thưa Bà, này 
là con Bà”.  

Xét về bối cảnh giờ 
tử nạn thì đây chẳng 
khác nào lời người ra đi 
dành cho người ở lại, 
mang màu trăn trối linh 
thiêng, Chúa Giêsu 
muốn Mẹ Maria nhận 
Gioan làm con và muốn 
Mẹ đối xử với Gioan 
như đối xử với chính 
mình. Gioan từ đó là 
hiện thân của sống động của Chúa Giêsu 
trong đời Mẹ.  

Xét về hình thức của 
câu nói, nhất là kèm theo 
vế thứ hai Chúa Giêsu 
giới thiệu Mẹ Maria cho 
môn đệ Gioan “Này là Mẹ 
con”, người ta thấy trải ra 
như hai vế của bản hợp đồng ký kết song phương, được đóng ấn bởi công 
cuộc cứu chuộc dưới sự 
chứng giám của Đấng 
chịu đóng đinh. Nếu công 
cuộc của cứu độ thực hiện 

một lần thay cho tất cả và 
có giá trị vĩnh cửu thì bản 
hợp đồng “mẹ – con” 
cũng sẽ tồn tại mãi mãi.  

Nhưng xét về nội 
dung, lời trăn trối ấy chính 
là thiết lập tình mẫu tử 
thiêng liêng giữa Mẹ     
Maria và toàn thể nhân 
loại. Truyền thống vẫn coi 
môn đệ Gioan như đại 
diện cho nhân loại mới đã được sinh ra trong ơn cứu 
rỗi, và Đức Mẹ từ lời trăn 
trối của Chúa Giêsu cũng 
là Evà mới hạ sinh mọi 
người trong tình mẫu tử 
thiêng liêng nhiệm mầu ấy.Nếu tình mẫu tử nhân 
gian dù bất toàn, vẫn luôn được con người khắp nơi 
ca ngợi “bao la như biển 
Thái Bình…”, thì tình 
mẫu tử thiêng liêng của 
Mẹ đối với con cái loài 
người lại còn bao la lớn 
rộng muôn trùng, mênh 
mông chan chứa bao dung 
ngàn đời. Đó là tình yêu 
thương chan hòa được mở 
ra cho hết mọi người.2 

Mẹ hiệp công 
cứu chuộc nhân loại 
Trong suốt cuộc sống 

của Chúa Giêsu trên trần 
gian, từ tuổi thơ ấu đến 
tuổi trưởng thành, từ khi 
âm thầm đến lúc công 
khai, bao giờ Mẹ cũng 
hiện diện bên Chúa. Cách 
riêng trong công cuộc khổ 
nạn, Mẹ chẳng những đã 
hiện diện, mà còn đồng 
hành theo Chúa trên đường Thánh Giá cho đến 

Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN 
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cùng. Các môn đệ tiếng là 
những kẻ theo Chúa gần 
gũi trong ba năm đời rao 
giảng, thế mà trên đường 
Thánh Giá chẳng thấy bóng ông nào; còn Mẹ 
dẫu chẳng xuất đầu lộ 
diện muốn để cho Chúa 
khỏi bận vướng, lại theo 
bước Chúa sít sao trên đường khổ nạn, nước mắt 
nuốt vào trong để Chúa 
khỏi bịn rịn khi thực thi 
công cuộc cứu độ. 

Stabat Mater: Mẹ đứng đó lặng thầm 
không nói một câu 
chẳng buông một tiếng 
dẫu là tiếng thở dài, 
dáng đứng kiên cường 
vừa chịu đựng “xin 
vâng”, vừa hiệp thông 
trong sự đau khổ dằn 
vặt của con mình. Nếu 
Chúa Giêsu chịu chết để 
chuộc tội cho thiên hạ 
và ban ơn cứu rỗi cho 
hết mọi người, thì Mẹ 
bởi đã hiệp thông với 
Chúa Giêsu trọn vẹn, 
không chỉ về thời lượng 
từ đầu đến cuối mà đúng hơn, còn về tinh 
thần gắn bó keo sơn mẹ 
con vuông tròn.  

Ngày xưa dựa vào đây 
người ta đã bảo Mẹ là Đấng Đồng Công cứu 
chuộc (bài hát “trên đồi Golgota”); nhưng ngày 
nay đặt trọng tâm nơi 
Chúa Giêsu, và vì Mẹ 
cũng cần đến ơn cứu độ 
của Con mình, nên xưng 
tụng Mẹ hiệp công cứu 
chuộc là thích đáng hơn. 
Nếu “Thiên Chúa yêu thế 
gian đến nỗi ban Con 
một mình”, thì Mẹ cũng 

hiệp thông trong tình yêu đại lượng ấy mà vâng 
theo ý Thiên Chúa. Mẹ 
hiệp công cứu chuộc 
bằng chính trái tim của 
Mẹ, nên Mẹ cũng nhạy 
cảm hơn bất cứ ai trong 
gia đình nhân loại về tình 
lân mẫn đối với con cái 
loài người.3 

Thánh Augustinô đã 
gán cho Đức Trinh Nữ 
Maria danh hiệu “cộng 
sự viên” (cooperatrix) 
của việc cứu chuộc,4 một 
tước hiệu vừa nêu bật sự đồng lao cộng tác vừa 
nói tới sự lệ thuộc của 
Mẹ Maria vào Đức Kitô 
– Đấng Cứu Chuộc.  

Công đồng Vaticanô II đã nói: “Mẹ Maria đã 
cộng tác một cách hết sức đặc biệt vào chương trình 
của Đấng Cứu Thế”,5 
bằng việc sinh ra Đấng được đặt làm Đấng cứu 
chuộc nhân loại, bằng việc 
nuôi dưỡng Người, dâng 
tiến Người trong Đền 
Thờ, cùng chịu đau khổ 
với Người trên thập giá. 
Dưới chân thập giá, nơi 
mà Đức Maria đã “đau đớn khổ cực cùng với Con 
một của mình và đã liên 
kết bằng tình mẹ với hy lễ 
của Con, thuận nhận vào 
sự hiến tế của lễ vật do 
mình sinh ra”.6 

Mẹ là mẫu gương 
một Đức Tin 

kiên cường 

Rất nhiều người nghĩ 
rằng Ðức Maria đã được 
Thiên Chúa ban nhiều đặc ân phi thường, cho 
nên mọi sự đã rất dễ 

dàng đối với Mẹ. Không đâu! Ngay chính Chúa 
Giêsu là Con Thiên 
Chúa mà cũng đã phải 
khóc lóc rơi lệ và phấn đấu để học cho biết vâng 
lời thánh ý Chúa Cha (x. 
Dt 5, 7), thì huống hồ là 
Mẹ Maria! Chúng ta 
thường dễ quên rằng Mẹ 
cũng là một thọ tạo, cũng 
cần được Chúa Giêsu 
cứu chuộc và Mẹ cũng là 
một tín hữu phải bước đi 
trong đức tin, chứ không 
phải triền miên trong ánh 
sáng rạng ngời. Về 
phương diện này, Mẹ rất 
gần với chúng ta. 

Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II trong 
Thông điệp Mẹ Chúa 
Cứu Thế đã nhấn mạnh 
cuộc hành trình của Mẹ 
trong Đức Tin. Ngài viết 
trong đoạn Nhập Đề như 
sau: “Ðược nâng đỡ bởi 
sự hiện diện của Chúa 
Kitô, Giáo Hội bước đi 
xuyên qua thời gian tiến 
về chung cuộc của lịch 
sử và đi đón Chúa Kitô 
ngự đến. Nhưng trên con đường này Giáo Hội tiến 
bước bằng cách đi theo 
lộ trình mà Ðức Mẹ đã 
hoàn thành. Mẹ đã bước đi trong cuộc hành 
hương bằng Ðức Tin của 
Mẹ, luôn luôn kết hiệp 
trung thành với Con Mẹ 
cho đến Thập Giá”. Sự 
cao cả của Mẹ là ở chỗ đã tin (x. Lc 1, 45). Nhờ 
tin Maria mới trở nên Mẹ của Chúa Cứu Thế; 
nhờ tin Mẹ mới được 
chiếm giữ một chỗ có 
một không hai trong kế 
hoạch cứu độ của Thiên 

Chúa; nhờ tin Mẹ mới 
trở thành người cộng tác 
hàng đầu vào công cuộc 
của Chúa Giêsu.7 

Mùa Chay, nhìn lên 
Mẹ cận kề bên Thập Giá, 
chúng ta thêm lòng yêu 
mến và cậy trông. Những 
ai khắc khoải sám hối thao 
thức đổi mới canh tân có 
thể xin Mẹ dìu dắt, chắc 
chắn Mẹ sẽ dẫn đến Tòa 
Hòa Giải để nhận lấy ơn 
tha thứ. Những ai đau 
buồn sầu khổ vì đau yếu 
bệnh tật hoặc vì gánh 
nặng vai mang, mong ước đời sống bình an có thể 
kêu khấn xin Mẹ đỡ nâng, 
chắc chắn Mẹ sẽ sớm hỗ 
trợ để ban cho cuộc sống 
an bình. Chúng ta đều có 
chung một nỗi niềm thống 
hối Mùa Chay, hãy cứ 
vững tin và cậy trông chắc 
chắn Mẹ sẽ chúc lành và 
giúp chúng ta trang bị lại 
trái tim tinh tuyền. 

Mùa Chay là mùa cầu 
nguyện, mùa bắc những 
nhịp cầu thiêng liêng bằng 
những kinh nguyện hằng 
ngày dâng lên Thiên 
Chúa, lắng đọng tâm hồn 
nhận ra ý Chúa rồi đem ra 
thực hiện. Hành trình Mùa 
Chay luôn mang dáng đứng của niềm tin yêu hy 
vọng. Mẹ Maria là mẫu 
mực của đời cầu nguyện. 
Siêng năng lần hạt Mai 
Khôi, sống đẹp dưới ánh 
nhìn của Mẹ, chắc chắn 
chúng ta sẽ được Mẹ ấp ủ 
trong lòng xót thương đời 
này và đời sau. ■ 

 

1 Lm Nguyễn Hồng Giáo, nguoitinhuu.com  
2 x. Bài giảng tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao ngày 13.04.2011; ĐGM Giuse Vũ Duy Thống.  
3 x. Bài giảng tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao ngày 13.04.2011; ĐGM Giuse Vũ Duy Thống.  
4 (xc. De Sancta Virginitate, 6)  
5 HT 61  
6 HT 58  
7 Lm. Nguyễn Hồng Giáo, nguoitinhuu.com  
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Đ ể chứng minh Đức Maria là 
Mẹ Thiên Chúa người ta đưa ra một Tam Đoạn Luận 

thế này: “Vì Đức Maria là Mẹ của 
Chúa Giêsu, vậy phải kết luận rằng Đức Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa. 
Nếu Đức Maria là Mẹ của Chúa 
Giêsu và Chúa Giêsu là Thiên 
Chúa, vậy Đức Maria là Mẹ Thiên 
Chúa. Không còn cách suy luận nào 
hợp lý hơn, dạng lý luận này được 
các nhà luận lý học đã chấp nhận từ 
trước thời điểm Chúa Giêsu giáng 
sinh” (Nguồn: Trầm Thiên Thu, 
chuyển ngữ từ Catholic.com).  

Ai cũng biết một Tam Đoạn 
Luận luôn gồm ba phần: tiền đề, 
phản đề và tổng hợp đề. Với tiền đề 
Chúa Giêsu là Thiên Chúa, còn 
phản đề Đức Maria là Mẹ Chúa 
Giêsu để rồi đưa đến kết luận Đức 
Maria đương nhiên phải là Mẹ 
Thiên Chúa. Kết luận ấy xem ra quá ư đơn giản. Thế nhưng trong thực tế 
lịch sử thì đây là cả một tiến trình 
Thần Học đưa đến những cơn 
khủng hoảng triền miên trong Giáo 
Hội suốt từ những thế kỷ đầu đến 
nay vẫn chưa kết thúc...  

Nguyên nhân khủng hoảng tất cả 
cũng không ngoài một thứ Thần 
Học gọi là Kitô Học. Xuất phát điểm của Kitô Học là do đã có sự 
tách biệt Thánh Danh Giêsu với Đức Kitô. Giêsu chỉ là cái tên như 
bao tên khác chẳng hạn Giuse, Gi-
oan, Phêrô v.v… Còn Kitô là tước 
hiệu ám chỉ Đấng được xức dầu. 
Nói tới Giêsu là nói lên khía cạnh 
cụ thể và lịch sử của con người 
Giêsu thành Nadarét. Còn Kitô 
thuộc khía cạnh siêu lịch sử mang 
nơi mình sứ mạng có tính thiên sai. 

Sở dĩ có sự tách biệt giữa danh 
Giêsu với tước hiệu Kitô là bởi 
ngay từ những thế kỷ đầu đã có 
những tranh luận về vai trò của 
Chúa Giêsu, Ngài có phải là Đức 
Kitô hiểu như Ngôi Lời trong Ba 
Ngôi Thiên Chúa hay không. Với 
nhóm Ofites thuộc phái Ngộ Đạo 

(Gnosticisme) tuy công nhận Đức 
Mẹ thụ thai Đức Giêsu bởi quyền 
năng Thánh Thần nhưng vẫn coi Đức Giêsu chỉ như một con 
người. Dù có nhiều khác biệt, các 
nhóm này chủ trương ba điều chủ 
yếu giống nhau: Đức Giêsu chỉ là 
một con người. Sự kết hợp giữa 
ông Giêsu và Đức Kitô trong phép 
rửa ở sông Giođan chỉ là tạm thời. Đức Kitô rời bỏ ông Giêsu trước 
cuộc khổ nạn.  

Ngược lại với phái Ngộ Đạo, 
phái Nhất Chủ Thuyết 
(Monarchiabisme) thì lại cho rằng 
Chúa Cha và Chúa Con chỉ là 
những danh xưng tương ứng với 
nhau. Trong cõi vĩnh hằng Thiên 
Chúa là Cha. Trong công cuộc tạo 
dựng Ngài là Con. Trước mầu 
nhiệm Nhập Thể Ngài là Cha, sau 
Nhập Thể Ngài là Con. Tuyên 
xưng Đức Kitô là Thiên Chúa đó 
là tuyên xưng Chúa Cha là Thiên 
Chúa độc nhất. Những người theo 
thuyết Nhất Chủ công nhận thần 
tính của Đức Giêsu nhưng họ coi đó là bản tính, cũng là Ngôi Vị 
duy nhất của Thiên Chúa. 

Theo quan điểm của phái Ngộ 

Đạo thì Đức Mẹ chỉ là Mẹ của 
Chúa Giêsu. Còn Kitô Ngôi Lời thì 
chỉ mượn tạm cái xác của Giêsu để 
hành động. Khi Chúa Giêsu chết thì 
Ngôi Lời liền rời bỏ. Còn với phái 
Nhất Chủ Thuyết thì lại đưa đến điều ngược lại: Chúa Cha chịu khổ 
nạn, chịu chết và tự mình sống lại. Đối với thuyết này thì đương nhiên 
phải coi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 
nhưng lại là một thứ Thiên Chúa 
chịu khổ nạn. 

Cuộc tranh luận xoay quanh chủ điểm Đức Maria có phải là Mẹ 
Thiên Chúa hay chỉ là mẹ của một 
con người có tên là Giêsu càng trở 
nên gay gắt với sự xuất hiện của 
Nestorio (380 – 440) Giám Mục 
thành Constantinople. Ông này đưa 
ra câu hỏi hóc búa: “Đức Maria là 
Theotokos nghĩa là sinh ra Thiên 
Chúa hay là Antropotokos nghĩa là 
sinh ra con người? Thiên Chúa có 
một người mẹ sao ? Các người Hy 
Lạp vẫn gán cho thần linh những 
người mẹ, vậy họ không có gì đáng 
trách sao? Đức Maria không sinh ra 
“thần tính” đâu? Thọ tạo không sinh 
ra Đấng không được tạo thành đâu! 
Chúa Cha không sinh ra Ngôi Lời 
Thiên Chúa bởi Đức Maria (khiến 
Ngôi Lời chỉ hiện hữu từ lúc bấy 
giờ). Thọ tạo không sinh ra Tạo 
Hóa nhưng sinh ra con người là 
dụng cụ của thần tính” (Gm. Phaolô 
Bùi Văn Đọc – Đức Kitô hôm qua, 
hôm nay và mãi mãi). 

Sự tranh cãi Thần Học trong 
những thế kỷ đầu ấy không phải chỉ 
diễn ra bằng ngôn từ suông nhưng đó là những cuộc chiến thực sự đưa đến ly khai, bắt bớ. Ario rồi Nesto-
rio, rồi nhiều người khác đã bị bắt, 
bị nhục hình và đi đày… Để giải 
quyết những lạc giáo đó Giáo Hội đã tổ chức những Công Đồng. 
Công Đồng Nicée (325) để chống 
lại phái Ario. Công Đồng Constan-
tinople (381) để chống lại phái Apo-
linaire. Công Đồng Ephêsô (431) 
chống lại phe Nestorio v.v… Chính 
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tại Công Đồng Ephêsô Giáo Hội đã 
công bố Tín Điều Đức Maria là Mẹ 
Thiên Chúa và được toàn thể Giáo 
Dân trong thành vừa rước kiệu vừa 
tung hô Mẹ Thiên Chúa: “Thánh 
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho 
chúng tôi là kẻ có tội”. 

Tín điều đã được ban ra thế 
nhưng không vì vậy Giáo Hội có 
thể thoát khủng hoảng, trái lại 
ngày càng trầm trọng. Liên tiếp 
sau đó là các Công Đồng 
Chalcédoine (451) khẳng định sự 
phân biệt của hai bản tính. Công Đồng Constantinople II (553) 
chống lại Nhất Tính Thuyết. Công Đồng Constantinople III khẳng định ý chí nhân loại nơi Đức 
Giêsu Kitô. Công Đồng Latran 
(649) khẳng định hai ý chí nơi Đức Kitô v.v… 

Tất cả các Công Đồng được tổ 
chức về sau và cho tới hiện nay đều 
khẳng định về hai bản tính nơi Đức 
Giêsu Kitô: Bản Tính Thiên Chúa 
và bản tính con người cùng tồn tại. 
Tuy nhiên sự tồn tại ấy chỉ diễn ra 
nơi một con người là Đức Giêsu 
Kitô, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là 
người thật. Thiên Chúa thật ở đây 
chỉ có thể là Đấng Tạo Hóa ? Còn 
người thật là như thế nào, thế nào là 
người… thật? Tất cả vấn đề chỉ đưa đến sự lúng túng của Thần Học một 
khi đồng hóa Thiên Chúa với Đấng 
thần linh Tạo Hóa ngoại tại bên 
ngoài con người. Với sự đồng hóa ấy, Thần Học đã khiến Đức Kitô, Đấng mạc khải Thiên Chúa Cha lại 
trở thành Đấng Tạo Hóa tự mạc 
khải chính mình. Thiên Chúa tự 
mạc khải đó chỉ là quan niệm của 
Thần Học và chính do nơi quan 
niệm này mà đã phá hỏng con đường của Đức Kitô là đường dẫn 
tới Chúa Cha: “Ta là đường, là sự 
thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua 
Thầy” (Ga 14, 6). 

Đức Kitô khẳng định mình là 
con đường và đường này chỉ có thể 
là đường dẫn vào nội tâm nơi Đấng 
Cha ngự trị: “Còn ngươi khi cầu 
nguyện hãy vào phòng kín đóng 
cửa lại rồi cầu nguyện, Cha ngươi là Đấng ở nơi ẩn mật và Cha ngươi là 

Đấng thấy trong chỗ ẩn mật, sẽ báo đáp cho ngươi” (Mt 6, 6). Phòng 
kín tức bản tâm mỗi người. Vào 
phòng kín đóng cửa lại có nghĩa 
phải quay cái tâm trở vào bên trong, đừng cho nó phóng túng (chia lòng 
chia trí) ra bên ngoài nơi ngoại vật. Đấng ở bên trong đó, Đức Kitô có 
khi gọi là Đấng Cha, có khi gọi là 
Nước Trời. Tuy khác về danh 
nhưng thực tại vẫn chỉ là một. Thực 
tại ấy chúng ta chỉ có thể nhận biết 
khi xoay cái tâm trở vào bên trong 
bằng cách mau mắn bỏ đi ý riêng 
mình. Mặc dầu vậy, bỏ ý riêng là 
việc vô cùng khó khăn bởi lẽ đây 
chính là Tội Nguyên Tổ tức cây 
phân biệt mà Thiên Chúa đã cấm: 
“Ngươi được tự do ăn hoa quả các 
thứ cây trong vườn. Còn về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến vì một mai ngươi ăn chắc là 
phải chết” (St 2, 16 – 17). 

Nguyên tổ nghe lời xúi giục của 
rắn Satan cố tình ăn trái cấm và rồi đã chết, tức bị đuổi ra khỏi Địa Đàng. Tuy bị đuổi nhưng vẫn còn đó lời hứa cho trở lại, với điều kiện 
là phải nỗ lực chiến đấu trong trận 
chiến của Người Nữ với quỷ dữ 
Satan: “Đức Chúa phán với con rắn: 
Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ, 
dòng dõi mày cùng dòng dõi Người 
Nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày còn mày thì sẽ rình 
cắn gót chân Người” (St 3, 15). 
Người Nữ ám chỉ cho Đức Maria, 
còn rắn biểu thị cho lý trí phân biệt. 
Cuộc chiến của Đức Maria với   
Satan đã diễn ra nơi các tâm hồn 
không ngơi nghỉ dù chỉ trong một 
phút giây. Một đàng Đức Maria 
dũng mãnh như Người Nữ đạp giập đầu rắn, một đàng lại như Mẹ Hiền 
luôn bảo bọc nhắc nhở giữ gìn con 
cái kẻo phải sa chước cám dỗ của 
ba thù: thế gian ma quỷ xác thịt luôn 
lôi kéo con người vào các nẻo tối 
tăm độc dữ. 

Phải chăng chính vì cảm nhận được tấm lòng từ bi nhân hậu của Đức Mẹ nên giáo hữu thành Ephêsô 
năm xưa mới cùng nhau chúc tụng 
cùng cầu xin "Thánh Maria, Đức 
Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là 
kẻ có tội?" Lời cầu xưa cũng như 
nay khi chúng ta lần chuỗi Mai 

Khôi đó hoàn toàn không mang 
bóng dáng một chút gì là Thần Học. 
Với Thần Học thì Đức Maria không 
thể là Mẹ Thiên Chúa hiểu như Đấng Tạo Hóa hay Đức Chúa Trời. 
Trái lại, với các giáo hữu, điều ấy lại 
có thể được bởi thuần túy đó chỉ là 
một lời cầu khẩn.  

Con người trong những lúc 
nguy nan sầu khổ mà còn có nơi để quy hướng nương tựa thì 
hạnh phúc biết dường nào. Hơn 
nữa nơi nương tựa ấy lại là Mẹ 
của Đức Chúa Trời Đấng muôn 
trùng cao cả thì còn chi hơn 
nữa ? Mặt khác là Mẹ Thiên 
Chúa cũng có nghĩa là Mẹ của 
Thiên Tính. Đang khi đó mỗi 
một người trong chúng ta đều được dựng nên là Hình Ảnh của 
Thiên Chúa (St 1, 26) tức mang 
Thiên Tính ở nơi mình. Không 
ai là không mang Thiên Tính, 
duy chỉ có điều là có nhận biết 
hay không nhận biết nó mà thôi. 

Đức Kitô mạc khải Đấng Cha 
cũng có nghĩa là Ngài chỉ cho 
chúng ta hết thảy đều mang Thiên 
Tính. Tuy nhiên dù Thiên Tính có đấy, luôn hiện hữu đấy, nhưng nếu 
không nhận biết và trở về với nó thì 
cũng kể như không có. Đức Kitô 
chẳng những luôn thúc giục con 
người trở về, mà còn ban Đức Mẹ 
cho chúng ta, khi nói với Gioan lúc 
còn trên Thánh Giá, hầu cho ta có 
thể thực hiện cuộc trở về chứa đầy 
cạm bẫy khó lường: “Này là Mẹ 
con” (Ga 19, 27). 

PHÙNG VĂN HÓA 
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K hi bà nội tôi 
còn sống, 
vào các buổi 
chiều thứ 

bảy, bà thường ngồi 
trên xích đu và xem 
tivi, lần chuỗi Mai 
Khôi, hoặc lơ mơ ngủ. 
Cha tôi thường lén đến đứng sau lưng bà, rồi 
ôm bà từ phía sau, rồi 
hôn bà. Ngay lập tức, 
bà kêu ré lên, đẩy cha 
tôi ra và mắng yêu: 
“Thằng chó này!” 

Sau đó, cha tôi hiền 
như chiên con ở bên 
chiên mẹ, dù cha tôi là 
giám đốc một công ty. 
Quả thật, uy tín của 
người mẹ rất mạnh mẽ đối với những đứa con. 

Cách thức của Thiên Chúa 

Dù là Tạo Hóa, là Đấng tạo dựng vũ trụ, 
Chúa Giêsu vẫn vâng 
lời Mẹ Maria. Chúng ta 
hãy dừng lại để suy tư 
về ý tưởng này. 

Thiên Chúa có thể đến 
thế gian bằng vô vàn cách 

khác. Ngài có thể mở trời 
ra, xuống thế gian với cơ 
binh thiên thần rất oai 
phong lẫm liệt. Thế nhưng 
Ngài lại chọn cách đi qua 
Mẹ Maria. 

Tại sao Ngài đến thế 
gian qua Mẹ Maria? Tại 
sao Ngài ở chín tháng 
trong cung lòng Mẹ Ma-
ria? Tại sao hoàn toàn đáng tin mọi điều về Mẹ – 
thức ăn, việc nuôi dưỡng, 
sự ấm áp, sự bảo bọc, sự 
an toàn, sống hoàn toàn 
phụ thuộc Mẹ? Tại sao 
Ngài sống bên Mẹ suốt 33 
năm, nhưng chỉ có 3 năm 
sống với thế giới? 

Đấng phân phát 
mọi ân sủng 

Phép lạ đầu tiên của 
Chúa Giêsu được thực 
hiện qua lời yêu cầu của 
Mẹ Maria. Qua phép lạ tại 
tiệc cưới Cana, Mẹ cho 
thấy ý nghĩa đầy đủ của 
giáo lý về việc Mẹ là Đấng Trung Gian của mọi 
ân sủng. Mẹ bầu cử cho 
chúng ta trước mặt Chúa để chúng ta nhận được các 

ân sủng chúng ta cần hằng 
ngày, và nhất là đối với ơn 
cứu độ của chúng ta. 

Viên ngọc quý thứ nhì 
trong triều thiên của Mẹ 
Maria là tín điều thứ năm được đề nghị: Đức Maria 
là Đấng Đồng Công Cứu 
Chuộc, Đấng Trung Gian 
và Trạng Sư (Co-
Redemptrix, Mediatrix 
and Advocate). Mẹ là Đấng Trung Gian của mọi 
ân sủng, nghĩa là MỌI 
ÂN SỦNG của MỌI 
THỜI ĐẠI được Thiên 
Chúa ban cho nhân loại 
qua đôi tay của Mẹ. 

Có ý gì khi chúng ta 
nói chữ “ân sủng”? Tác 
giả Leo Trese viết trong 
cuốn “The Faith Ex-
plained” (Giải Thích Đức 
Tin), viết: “…Ân sủng là 
tặng phẩm siêu nhiên nội 
tâm được Thiên Chúa ban 
cho chúng ta nhờ công 
trạng của Đức Kitô để 
cứu độ chúng ta”. 

Ân sủng là tặng phẩm 
nội tâm được Thiên 
Chúa ban cho chúng ta 
QUA MẸ để giúp chúng 
ta nên thánh và đạt được 
sự sống đời đời. Ân sủng 
là các xung lực của 
Chúa, các ánh sáng tâm 
linh đó thường thúc giục 
chúng ta làm điều tốt chứ đừng làm điều xấu. 
Thiếu ân sủng, chúng ta 
sẽ không thoát khỏi tầm 
lưới tinh vi của ma quỷ. 

Và không có Mẹ Ma-
ria, Đấng DUY NHẤT 
canh giữ kho tàng ân 
sủng và ban phát ân 
sủng, Đấng trợ giúp 
chiến thắng ma quỷ để 
chúng ta được cứu độ, 

chúng ta sẽ thua trắng. 
Thánh Antoninus đã 
viết: “Bất kỳ ai kêu xin 
và muốn nhận ân sủng 
mà không có sự can 
thiệp của Đức Mẹ, mọi 
nỗ lực đều vô ích”. 

Đấng Trung Gian 
trong truy ền thống 
Hội Thánh  

Từ đầu thế kỷ thứ 
IV, các Thánh và các 
Giáo Phụ đã tôn xưng Đức Maria là Đấng 
Trung Gian (Mediatrix) 
hoặc Người Điều Đình 
(Mediator). Thế kỷ IV, 
Thánh Ephraem 
nói: “V ới sự điều đình, 
bạn là Người Trung 
Gian của cả thế giới” . 
Antipater Bostra, một 
trong các Giáo Phụ của 
Công đồng Êphêsô 
(năm 431), viết: “Kính 
mừng Đức Mẹ chấp 
nhận cầu bầu cho nhân 
loại với tư cách là Đấng Trung Gian”. 

Nhiều Thánh Tiến Sĩ 
Hội Thánh, nhà thần bí, 
các Thánh và các cây 
bút xuyên suốt lịch sử đã ca tụng Đức Maria là Đấng Trung Gian. Thế 
kỷ VIII, Thánh Germa-
nus viết: “Không ai được trao một tặng 
phẩm nào nếu không 
qua Ngài, lạy Đấng Tinh Tuyền; không ân sủng 
nào của Lòng Thương 
Xót được tỏ hiện cho bất 
cứ ai nếu không qua 
Ngài, lạy Đấng Đáng 
Tôn Kính bậc nhất” . 

Thế kỷ XIII, Thánh 
Albertô Cả viết: “Đức Mẹ được gọi là ‘Cửa Thiên Đàng’ thì rất đúng vì mọi 
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thụ tạo đều đến qua Đức 
Mẹ” . Thế kỷ XV, Thánh 
Bernardine thành Siena 
viết: “Đây là quá trình ân 
sủng: Từ Thiên Chúa tới Đức Kitô, từ Đức Kitô tới Đức Maria và từ Đức  
Maria tới Hội Thánh”. 

Áo Đức Bà thần kỳ 
Sự thật về vai trò đặc 

biệt của Đức Maria là Đấng Trung Gian của mọi 
ân sủng được tái củng cố 
nhờ việc Mẹ hiện ra ngày 
27.11.1830. Mẹ hiện ra 
với Nữ Tu Catherine La-
bouré (1806 – 1876) Dòng 
Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn 
tại Pháp và yêu cầu làm ảnh đeo kính Đức Mẹ. Ảnh đeo này làm đúng 
theo mẫu Mẹ đề nghị, được gọi là “Áo Đức Bà 
Thần Kỳ” vì nhiều phép lạ đã xảy ra. 

Tầm quan trọng của 
việc Mẹ Maria hiện ra là để trao ban cho chúng ta, 
qua Nữ Tu Catherine, 
biết sự thể hiện hữu hình 
về vai trò của Mẹ là Đấng 
Trung Gian của mọi ân 
sủng, và Mẹ đã yêu cầu 
tạc ảnh Mẹ như vậy. Thị 
kiến mô tả vai trò của Mẹ 
là Đấng Trung Gian, với 
các ân sủng được ban 
phát từ đôi tay Mẹ, biểu 
thị là hai tia sáng. Nữ Tu 
Catherine mô tả thị kiến 
như sau: 

"…Chân của Đức Ma-
ria đứng trên trái cầu màu 
trắng, nửa trái cầu thôi, 
hoặc ít ra là tôi chỉ thấy 
một nửa. Có một con rắn 
xanh với mắt vàng. Tay Đức Mẹ nâng cao lên trên 
bụng một trái cầu vàng có 
Thánh Giá nhỏ, với tư thế 
thoải mài và như thể dâng 
lên Thiên Chúa, trái cầu đó là thế giới. Mắt Mẹ 
ngước lên trời, rồi nhìn 
xuống. Mặt Mẹ đẹp lắm, 

tôi không thể mô tả được. 

Bất ngờ, tôi thấy 
những chiếc nhẫn trên các 
ngón tay của Mẹ, mỗi 
ngón có ba chiếc nhẫn, 
chiếc nhẫn lớn nhất ở sát 
cuối ngón tay, chiếc nhẫn 
lớn vừa ở giữa, chiếc 
nhẫn nhỏ ở trên cùng. Mỗi 
chiếc nhẫn có dát ngọn, 
có những hạt rất đẹp, lại có những hạt ít đẹp hơn; 
những hạt lớn phát ánh 
sáng lớn, những hạt nhỏ phát ánh sáng nhỏ; các tia 
sáng lóe sáng chói đến nỗi 
tôi không còn nhìn thấy 
các ngón tay của Mẹ... 

Đó là biểu tượng của 
các ân sủng mà Mẹ ban 
cho những ai cầu xin. Điều này khiến tôi nhận 
thấy cần thiết phải cầu xin 
Mẹ và Mẹ rất rộng lòng 
với những ai cầu xin Mẹ, 
Mẹ ban các ân sủng cho 
những người cầu xin, và 
Mẹ vui mừng trao ban. 

Các hạt ngọc không 
tỏa sáng là các ân sủng 
không được các linh hồn 
cầu xin. Lúc này, tôi rất 
vui vì tôi không còn biết 
tôi đang ở đâu. Một cái 
khung gần giống hình trái 
xoan bao quanh Mẹ. 
Trong đó có các chữ 
vàng: LẠY MẸ MARIA, 
VÔ NHIỄM NGUYÊN 
TỘI, XIN CẦU CHO 
CHÚNG CON LÀ 
NHỮNG NGƯỜI CẬY 
TRÔNG MẸ. 

Kẻ khờ của Đức Mẹ 
Thánh Maximilian 

Kolbe là Linh Mục Dòng 
Phanxicô, tử đạo ngày 
14.8.1941 tại trại tập trung 
Auschwitz của Đức Quốc 
Xã, ngài động lòng trắc ẩn 
nên chịu chết thay một tử 
tù còn có vợ con. Cái chết 
của ngài là đỉnh điểm của 
sự sống hoàn toàn tận hiến 
cho Đức Maria. Thánh 

Maximilian Kolbe được 
mệnh danh là “Kẻ Khờ 
của Đức Mẹ”, vì ngài đã 
làm mọi thứ vì Mẹ. 

Thánh Maximilian 
sáng lập Hội “Militia Im-
maculata” (Đạo Binh Vô 
Nhiễm), một phong trào 
sùng kính Đức Maria trên 
khắp thế giới. Tiến sĩ 
Mark Miravalle là thành 
viên của Hội này và là 
người sáng lập Phong trào 
Vox Populi (Phong trào 
Tiếng Nói Chung) mà 
hiện nay đang thỉnh cầu 
Hội Thánh tuyên bố tín điều thứ năm về Đức Mẹ. 

Tiến sĩ Miravalle nói 
rằng Phong trào Vox Pop-
uli không là phong trào 
mới, vì có ý nghĩa thực tế, 
phong trào thỉnh cầu của 
thế kỷ XX thỉnh cầu Hội 
Thánh công bố tín điều Đức Mẹ là Đấng Đồng 
Công Cứu Chuộc, và đặc 
biệt là Đấng Trung Gian, đã được Thánh Maximili-
an Kolbe đề xuất từ thập 
niên 1930. Thánh Maxi-
milian đã cung cấp các tài 
liệu thần học được tiến sĩ 
Miravalle sử dụng và các 
thần học gia khác sử dụng 
khi bảo vệ tín lý. 

Tại sao Đức Maria lại 
là Đấng Trung Gian của 
mọi ân sủng? Để trả lời 
vấn đề này, Thánh Maxi-
milian nói rằng đó là điều 
quan trọng để hiểu các vai 
trò của Ba Ngôi trong mầu 
nhiệm Tam Vị Nhất Thể, đặc biệt là Chúa Thánh 
Thần, và để hiểu mối quan 
hệ của Đức Maria đối với 
Chúa Thánh Thần. Chúa 
Cha là Đấng Tạo Dựng, 
Chúa Con là Đấng Cứu Độ, Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa. Vai trò 
của Chúa Thánh Thần là 
làm chúng ta nên thánh. 
Ngài thực hiện bằng cách 
ban cho chúng ta những 

ơn cần thiết. Mọi ân sủng 
của Đức Kitô nhờ cái chết 
của Ngài đều được Chúa 
Thánh Thần ban phát. 

Tuy nhiên, Chúa 
Thánh Thần kết hiệp mật 
thiết với Đức Maria đến 
nỗi Mẹ được gọi là “Vị 
Hôn Thê của Chúa Thánh 
Thần” (x. Lc 1, 28, 35, 41
-42; Cv 1, 14, Cv 2, 4). Đấng Thánh Hóa đã 
thánh hóa Trinh Nữ Ma-
ria tới mức Mẹ trở nên 
hoàn hảo – không tì vết, 
không tội lỗi, Vô Nhiễm 
Nguyên Tội. 

Đức Maria là triều 
thiên vinh quang, là kiệt 
tác của Chúa Thánh Thần 
trong công cuộc thánh 
hóa. Sự kết hiệp của Chúa 
Thánh Thần và Đức Ma-
ria hoàn hảo tới mức trở 
thành sự kết hiệp thần bí, đem đến cho thế gian mọi 
ân sủng: Đức Giêsu Kitô. 
Sứ thần đã nói với Mẹ lúc 
truyền tin: “Thánh Thần 
sẽ ngự xuống trên bà, và 
quyền năng Đấng Tối Cao 
sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra 
sẽ được gọi là Con Thiên 
Chúa” (Lc 1, 35). 

Vì sự kết hiệp hoàn 
hảo của Chúa Thánh 
Thần và Đức Maria, 
Chúa Thánh Thần chỉ 
hành động bằng và qua Đấng Vô Nhiễm, Hôn 
Thê của Ngài. Vì thế, 
Mẹ là khí cụ của Chúa 
Thánh Thần trong sự kết 
hiệp đó, sứ vụ thánh 
hóa: nghĩa là, trong việc 
làm cho người ta nên 
thánh qua sự phân phát 
các ân sủng. Vì mọi ân 
sủng cứu độ đến với thế 
gian qua Mẹ, Hôn Thê 
của Chúa Thánh Thần, 
thế nên Mẹ được coi là Đấng Trung Gian của 
mọi ân sủng. 
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Đấng Trung Gian và 
Thánh Giáo Hoàng    
Gioan Phaolô II 

Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II là người 
tin mãnh liệt vào giáo lý 
về Đức Maria là Đấng 
Trung Gian của mọi ân 
sủng, như chứng cớ qua 
nhiều văn bản và lời tuyên 
bố của ngài về vấn đề này. 
Trong cuộc tiếp kiến 
chung ngày 24.9.1997, 
ngài nói: “...các Kitô hữu 
cầu xin Đức Maria là Đấng Bầu Cử, Đấng Cứu 
Giúp, Đấng Ban Ơn và Đấng Trung Gian. Mẹ cầu 
bầu cho chúng ta, che chở 
và bảo vệ chúng ta, giúp đỡ chúng ta khi chúng ta 
cần, nâng đỡ những người 
sa ngã, và chuyển lời cầu 
của chúng ta lên Đức 
Kitô, rồi tiếp tục cầu bầu 
cho chúng ta”. 

Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II viết về 
vai trò của Đức Maria là Đấng Trung Gian ngay 
trong các văn bản chính 
thức của ngài. Năm 1987, 
trong tông thư Redemp-
toris Mater (Mẹ của Đấng 
Cứu Thế), ngài giải thích 
rằng Đức Maria là Đấng 
Trung Gian vì Mẹ là Mẹ 
Thiên Chúa: “Sự hòa giải 
của Đức Maria liên quan 
Tình Mẫu Tử... Với cái 
chết cứu độ của Chúa 
Con, sự hòa giải của một 
Nữ Tỳ của Chúa đã xảy ra ở chiều kích hoàn vũ, vì 
công cuộc cứu độ bao 
gồm cả nhân loại... Qua 
vai trò phụ thuộc, sự hợp 
tác của Đức Maria chia sẻ 
tính phổ cập của Ơn Cứu Độ, với vai trò là Đấng 
Trung Gian”. 

Vấn đề chính: Chúa 
Giêsu là Đấng Trung 
Gian duy nhất ? 

Những người đối lập 

với giáo lý này, nhất là 
những người ngoài Công 
Giáo, viện dẫn câu trong 
thư Thánh Phaolô gởi ông 
Timôthê, nói rằng Đức 
Maria không thể là Đấng 
Trung Gian vì Chúa Giêsu 
là Đấng Trung Gian DUY 
NHẤT giữa Thiên Chúa 
và nhân loại: “Chỉ có một 
Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa 
Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức 
Kitô Giêsu, Đấng đã tự 
hiến làm giá chuộc mọi 
người. Điều này đã được 
chứng thực vào đúng thời đúng buổi” (1 Tm 2, 5-6). 

Tuy nhiên, để làm sáng 
tỏ từ ngữ Hy Lạp về chữ 
“duy nhất” trong đoạn văn đó là EIS – nghĩa là “thứ 
nhất” hoặc “nguyên thủy” 
chứ không là MONOS – 
nghĩa là “chỉ có” hoặc 
“độc nhất”. Trong buổi 
tiếp kiến chung ngày 
1.10.1997, Đức Gioan 
Phaolô II đã có sứ điệp 
này: “Thánh Phaolô tuyên 
bố rằng Đức Kitô là Đấng 
Trung Gian duy nhất (x. 
1Tm 2, 5-6), và loại trừ 
bất kỳ dạng điều đình nào 
tương tự, nhưng ngài 
không nói là sự điều đình 
phụ thuộc. Thật vậy, mọi 
người được mời gọi hợp 
tác với Đức Kitô trong 
công cuộc cứu độ. Vai trò 
hòa giải của Mẹ Maria 
bắt nguồn từ vai trò hòa 
giải của Đức Kitô. Đó 
không là chướng ngại vật đối với vai trò hòa giải 
hoàn hảo và duy nhất của Đức Kitô, nhưng làm sáng 
tỏ và hiệu quả hơn” . 

Vì thế, đoạn văn đó 
không loại trừ tính khả dĩ 
của Người Trung Gian 
KHÁC, giữa Chúa Giêsu 
và nhân loại – tức là Đức 
Mẹ, Đấng Trung Gian. 
Cuối cùng, Chúa Giêsu 
VẪN LÀ THIÊN CHÚA! 

Lẽ nào chúng ta lại không 
cần một Đấng Trung Gian 
với Chúa Giêsu, Đấng là 
Thiên Chúa, đồng đẳng 
với Chúa Cha và Chúa 
Thánh Thần? Trong cuốn 
“True Devotion to 
Mary” (Lòng Sùng Kính Đích Thực Dành Cho Mẹ 
Maria – một cuốn sách có ảnh hưởng nhiều trong 
cuộc đời của Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II), 
Thánh Louis de Montfort 
nói rằng chúng ta cần Đức 
Maria cầu bầu cho chúng 
ta với Thiên Chúa: 
“Chúng ta không cần một Đấng Trung Gian với 
chính Đấng Trung Gian 
Giêsu Kitô sao? Chúng ta 
thuần khiết tới mức có thể 
kết hiệp trực tiếp với Đức 
Kitô sao? Đức Kitô là 
Chúa Con đồng đẳng với 
Chúa Cha và Chúa Thánh 
Thần. Ngài là Đấng 
Thánh của các Thánh”. 

Xa lộ lên Trời 

Chúng ta thường nghe 
nói rằng “không dễ vào 
Nước Trời”. Đúng là 
không dễ đâu, vì chúng ta 
mang bản tính con người 
sa ngã, và lúc nào cũng bị 
kẻ thù tấn công dữ dội, 
làm tâm hồn chúng ta chai 
cứng. Nhưng dù bản chất 
sa ngã, dù mưu ma chước 
quỷ, vẫn có “đường tắt” 
cho chúng ta đi nhanh 
hơn: Đức Maria là Đấng 
Trung Gian. 

Đức Maria là Xa Lộ được Thiên Chúa dùng để đến với chúng ta. Chúa 
Giêsu đã dành 30 năm ở 
với Mẹ và chỉ dành 3 năm 
cho nhân loại. Đức Maria 
là phương cách DUY 
NHẤT được Thiên Chúa 
chọn để đến với chúng ta. 
Nếu vậy, lẽ nào không thể 
có con đường nào TỐT 
HƠN con đường là Đức 
Maria sao? Con đường 

nào đến với Chúa Con tốt 
hơn con đường qua Đức 
Maria? Con đường nào đến với Thiên Chúa tốt 
hơn con đường qua Mẹ, Đấng Trung Gian, Thủ 
Kho Ân Sủng và Đấng 
Phân Phát mọi ân sủng 
của Nước Trời?  

Trong cuốn “True De-
votion to Mary”, Thánh 
Louis de Montfort tóm 
lược: “Hãy chỉ cho tôi con đường mới dẫn tới Đức 
Kitô. Đó là con đường có 
lát các công trạng của Đức Maria, và được trang 
trí bằng các nhân đức anh 
hùng của Mẹ. Con đường đó được thắp sáng bằng 
vẻ đẹp của các thiên thần, 
có các Thánh và các thiên 
thần hướng dẫn, giúp đỡ, 
và bảo vệ các du khách. 
Hãy chỉ cho tôi con đường 
như vậy, và tôi sẽ chọn 
Con Đường Đức Maria. 
Amen, amen, tôi dám nói 
như vậy, tôi thích Con Đường Vô Nhiễm, con đường đó không có tì vết 
nào, không có tội nguyên 
tổ và tội lỗi, con đường đó 
không có bóng tối hoặc 
bóng râm nào”. ■ 

ARTHUR POLICARPIO, 
Bản chuyển ngữ của 

TRẦM THIÊN THU 
từ all-about-the-virgin-

mary.com  
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Th ằng nhóc người Mỹ 
phục vụ bàn tại nhà 

hàng mình làm là người theo đạo Cải Cách (Reform Church), 
nhánh Methodist. Bỗng dưng 
tuần trước, hỏi tôi: “Xếp ơi, xếp 
là người Công Giáo, có bao giờ 
xếp gặp Bà Maria 
chưa?” (Nguyên văn, thằng bé 
dùng từ "encounter" có nhiều 
nghĩa: chạm trán, gặp mặt, đối 
diện, chứng kiến một phép lạ 
của Mẹ Maria v.v…). 

Câu hỏi của cậu bé khiến 
mình suy nghĩ nhiều, cũng đến 
lúc mình nói lên chứng tá nhỏ bé 
của mình. Có lẽ sau “Jesus”, thì 
“Maria” là một tên gọi gây nên 
nhiều tranh cãi và nhạy cảm nhất. 
Lời mở đầu cuốn “More Than A 
Carpenter” của Josh McDowell, 
như sau: “…as soon as you men-
tion Jesus, people often want to 
stop the conversation. Why have 
men and women down through 
the ages been divided over the 
question “Who is Jesus?” (ngay 
khi bạn đề cập đến Giêsu, người 
ta thường muốn ngưng đối thoại. 
Làm sao mà cả đàn ông lẫn phụ 
nữ trong mọi thế hệ cứ bị chia rẽ 
bởi câu hỏi này?” 

Mình muốn thay “Jesus” bằng 
“Maria” để minh họa khía cạnh ảnh hưởng rất sâu xa và rộng lớn 
của Mẹ Maria trong đời sống tâm 
linh và lý luận con người. 

Điều gì đã làm cho một cái tên, 
một thôn nữ bình dị của làng quê 
Nazareth, được đề cập không 
nhiều trong Kinh Thánh, lại trở 
thành một tâm điểm cho nhiều lẽ 
sống, suy tôn, ca tụng, là cảm 
hứng cho mọi ngành nghệ thuật 
và cũng là chủ đề cho quá nhiều 
tranh luận và chia rẽ lớn lao? 

“Rất Thánh Mân Côi”, “Vô 
Nhiễm Nguyên Tội”, “Nữ Vương 
Hòa Bình”, “Mẹ đầy ơn phước” 
“Đấng Cầu Bầu”… Bao nhiêu là 
danh xưng, tước hiệu dành cho 
Mẹ Maria. Nhưng thú thật tôi lại 
rất say mê tước hiệu “Mẹ Hằng 

Cứu Giúp”. Vì một lẽ đơn giản, sự 
hiện diện rất rõ ràng và sinh động 
của Mẹ trong đời sống thế gian 
và cảm nghiêm tâm linh con 
người chính tôi. 

Bác tôi là một linh mục, cuộc đời của bác có không biết bao lần 
bàn tay Mẹ can thiệp rõ ràng. Tôi 
chỉ xin kể lần cuối cùng. Lúc đó, 
bác đã rơi vào trạng thái “thực 
vật”. Bác sĩ gọi chị tôi và sơ phụ 
trách chăm sóc vào để thông báo 
ông đã hoàn toàn ở "trạng thái 
sống cũng như chết”, vậy chỉ còn 
vấn đề quyết định có chọn “an tử” 
hay không, nghĩa là nếu quyết định rút một sợi dây, bác sẽ ra đi 
nhẹ nhàng, còn ngược lại thì cứ để bác nằm đó, thoi thóp tội 
nghiệp ngày này qua ngày khác 
với đủ thứ máy móc, dây nhợ, có 
khi cả vài năm mới xuôi tay!  

Chị tôi và bà sơ không thể 
quyết định, đúng là tiến thoái 
lưỡngb nan, bỏ thì thương, 
vương thì tội đầy đầu ! Họ chạy 
ra ngoài, quỳ xuống ngoài hành 
lang nhà thương, và đọc kinh Mai 

Khôi cầu nguyện, chỉ ít phút sau, 
bác ra đi nhẹ nhàng và thanh 
thản, chẳng cần đến chuyện "trợ 
tử", "an tử" chi cả! 

Thời còn chiến tranh, đợt pháo 
kích sân bay Tân Sơn Nhất, mấy 
chị em tôi nằm dưới cầu thang 
của tòa nhà, run rẩy vì sợ. Chị Cả 
nói tất cả hãy cùng đọc kinh Mai 
Khôi, vừa đọc vừa khóc. Sáng ra, 
nhìn cái chỗ hai anh em tôi vẫn 
chơi đùa, chi chít các loại đinh 
ghim có bốn cánh, khi bom nổ, 
bắn ra gây sát thương tàn bạo. 
Cái chỗ ấy chỉ cách chỗ ẩn nấp 
của chúng tôi một tấm vách gỗ 
mỏng mảnh mong manh! 

Có lần tôi nhận giữ quỹ quyên 
góp cho người nghèo gửi về từ 
Mỹ. Sổ sách thế nào, khuyết mất 
5.000 đôla. Một số tiền quá lớn 
lúc bấy giờ. Tôi lo đến tím tái cả 
người, làm sao bây giờ? Tôi chả 
có bất kỳ chi tiết gì giúp hình dung 
số tiền đó ở đâu. Chả dám hé 
răng, cứ mê muội cả hai, ba tuần 
lễ liền. Thế rồi, trong trí nhớ chợt 
lóe ra một niềm hy vọng, tôi chạy 
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đến trước pho tượng Mẹ Maria 
trong nhà, quỳ xuống cầu xin. Lạy 
Chúa tôi, tôi tìm ra ngay lập tức 
nguyên vẹn cái bao thư đựng tiền 
tôi làm rớt ngay dưới gầm cái tủ 
sắt, rất nhiều người làm ra vào, 
bất kỳ ai cũng có thể đã nhặt lấy 
và cầm đi cái phong bì ấy.  

Có đến năm, sáu lần xảy ra 
những chuyện liên quan đến tiền 
nong tương tự, và chỉ sau lời cầu 
nguyện Mai Khôi, Mẹ lại giải 
quyết ổn thỏa, cứ như đùa, không 
tin không được!  

Một người xếp cao cấp công 
ty dược phẩm kia, thân với tôi, 
ông gặp vấn đề xung khắc tinh 
thần, vì công ty ông sản xuất 
thuốc tránh thai, thuốc giục thai, 
thuốc phá thai, mà ông lại là 
người Công Giáo. Ông hỏi tôi: 
“Tôi nên làm thế nào?” Cái tên 
kém cỏi về Giáo Lý như tôi làm 
sao mà đủ tư cách trả lời bây giờ! 
Tôi hỏi cha Quang Uy, Cha nói: 
“Anh bảo ông ta cứ cầu nguyện 
xin Mẹ Maria hướng dẫn”. Tôi 
thậm chí bực mình vì cha Uy đã 
không đưa ra được một lời 
khuyên nào cụ thể, chứ nói như 
thế thì quá đơn giản, ai chẳng nói được. Nhưng rồi tôi cũng vâng lời 
làm theo đúng chỉ dẫn. Tôi tặng 
ông một chuỗi Mai Khôi, đem vào 
Nhà Thờ Phủ Cam, Huế, nhờ cha 
Sở thánh hóa… Chỉ ít lâu sau, 
ông xin nghỉ việc ở công ty dược 
phẩm kia một cách bất ngờ, và 
bây giờ, ông đang vận hành một 
công ty tư vấn riêng, rất thành 
công. Thỉnh thoảng ông vẫn gửi 
email cảm ơn vì đã “nhắc tôi cầu 
nguyện với Mẹ Maria, điều mà tôi 

không hề nghĩ là sẽ giải quyết được vấn đề cách trọn vẹn đâu ra đấy như thế!” 

Những năm 1994, 1995 gì đó, ở Việt Nam rộ lên loại tội phạm 
chuyên bắt cóc người đem sang 
bán bên Kampuchia, con bé em 
lần đầu tiên lên Sàigòn học luyện 
thi Đại Học. Hẹn nó ở ngã tư 
Hàng Sanh, tới giờ, ra đón chả 
thấy đâu, nghĩ nó kêu xe ôm, 
chạy về nhà ở đường Hồ Biểu 
Chánh cũng chả thấy, lại chạy ra 
Hàng Sanh, rồi lại chạy về nhà… 
cứ thế cả gần bốn, năm vòng mà 
em thì cứ mất tăm. Vợ ngồi sau 
xe cứ sụt sịt khóc vì lo sợ. Vòng 
cuối cùng, tôi bảo vợ: “Thôi, phải đi báo Công An thôi”. Nhưng từ 
Phú Nhuận, tôi vòng qua Nhà 
Thờ Đức Bà và đọc một kinh Mai 
Khôi với lời cầu nguyện “xin Mẹ 
cho chúng con bằng an” rồi lại 
vòng lên Văn Thánh, về nhà, định 
bụng sẽ tới đồn Công An luôn, tự 
nhiên thấy đèn trên lầu sáng, gọi 
với lên, con bé em thò đầu ra… 
Hú vía, quát đứa em mà lòng bay 
bổng lên tới Mẹ Maria. 

Khi vợ chồng tôi sinh cháu đầu 
lòng, cháu bị cái gì đó, không ra 
“phân su”. Vợ tôi là bác sĩ phán 
cho một câu bàng hoàng ngay 
trong nhà thương: “Anh ơi, nếu 
sau vài giờ nữa, không thấy ra 
phân su, con mình sẽ phải… đại 
phẫu!” Chúa ơi, sợ ơi là sợ, nhìn 
con khóc, bụng trương phình mà 
thắt cả ruột gan. Chạy một mạch 
ra Nhà Thờ Phú Hạnh gần đó, 
quỳ bên đài Đức Mẹ và nói lời 
cầu nguyện rối bời chả giống ai: 
“Mẹ ơi, xin Mẹ cho con của con 

nó chịu ra… phân su”. Về đến 
nhà thương, vừa đúng lúc, thấy 
bà ngoại đang giúp con thải ra 
một đống phân su đen và quánh đặc như nhựa đường. Lúc đó, tôi 
dường như muốn sụp xuống quỳ 
lạy Mẹ Maria một cách vô thức. 

Và còn nữa, nhưng cũng chỉ là 
chuyện bé bỏng của cá nhân tôi… 

Các Thầy Dòng Phanxicô luôn 
mang theo một chuỗi Mai Khôi 
lòng thòng ngay chỗ thắt lưng có 
sợi dây thừng màu trắng thắt ba 
cái nút tượng trưng cho ba lời 
khấn, ai cũng hiểu rằng, các Thầy 
coi đó là vật hộ thân, Đức Mẹ sẽ 
bảo vệ các thầy trên đường đời 
hành đạo, đi trên lưng lừa ngựa 
qua những con đường xa xôi, 
nguy hiểm để tới những nơi 
truyền giáo. Nhưng có lẽ, ít người 
biết một điều khác, và điều này 
các Thầy vẫn đang làm. Ngày 
xưa, khi cưỡi lưng ngựa, lừa, la đi trên con đường dài tới nơi cần, 
các Thầy dùng chuỗi Mai Khôi 
cầu nguyện và con đường sẽ trở 
nên ngắn hơn, hành trình như 
nhanh hơn. Các Thầy gọi đó là 
“The Franciscan way”. Lời cầu 
kinh Mai Khôi luôn làm cho các 
con đường đi trở nên dễ dàng và 
nhanh chóng hơn. 

Và bản thân tôi, khi lái xe tới 
chỗ làm hay từ chỗ làm lái xe về 
nhà hàng ngay, tôi vẫn làm Dấu 
Thánh và đọc Kinh Mai Khôi: 
“Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa trời ở cùng Bà, Bà có 
phước lạ hơn mọi người nữ…” 

Ks. THÁI VŨ 

Texas (Hoa K ỳ) 

Mẹ mãi là Xuân của muôn lòng 
Tim ai giá lạnh những chiều đông 
Mau về bên Mẹ hong nắng ấm 
Bàn tay Mẹ đón, mắt Mẹ mong. 

Mẹ sẽ cho em cánh đào hồng 
Cài lên mái tóc tuổi thanh xuân 
Cho em nét mộng thơ ngây nhé 
Quên niềm bi lụy, bước nhanh chân. 

Mẹ sẽ cho anh chí kiên cường 
Như cây trúc thẳng vút trời sương 
Xanh trong lý tưởng tràn mạch sống 
Cho đời hừng sáng ánh thái dương. 

Mẹ sẽ cho tôi nở nụ cười 
Ngày trong giông bão xót tím môi 
Trong tình yêu Mẹ hồn tươi thắm 
Ngã vòng tay Mẹ thỏa niềm vui. 

Mẹ mãi là Xuân ngợp Ơn Trời 
Xuân mang hạnh lộc chẳng hề vơi  
Bàn tay Mẹ giãi Ơn Cứu Giúp 
Máng chuyển hồng ân Chúa thương đời. 

Anna HT 
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C ó lẽ tôi không khác 
bao nhiêu với rất đông với người đồng 

trang lứa trước đây bị gọi 
theo cụm từ Bắc Kỳ Công 
Giáo Di Cư 54. Không thể 
kể hết những gian truân cơ 
cực từ thời ông bà cha mẹ 
phải từ bỏ ruộng vườn nhà 
cửa, mồ mả tổ tiên di cư 
vào Miền Nam, chỉ vì 
muốn cố giữ lấy đạo. Đạo ở đây đối với họ đơn giản 
chỉ là có lòng sùng kính 
Mẹ Maria, mỗi tối lần 
chuỗi Mai Khôi tại nhà, đi 
Lễ hàng tuần, không ly dị 
(thời đó chưa có tệ nạn 
phá thai), không lỗi phép 
công bằng, thường xuyên 
cầu nguyện cho các linh 
hồn nơi luyện ngục. Một 
lý do khác cũng quan 
trọng không kém là họ 
không muốn bị ép tham 
gia hay có khi lại thành 
nạn nhân của những cuộc đấu tố man rợ đầy thú tính 
của những người chủ 
trương đã mất hết tính 
người theo lời kể của nhà 
văn Võ Văn Trực:  

“Một lũ ngồi lúc nhúc ở giữa vòng vây người 
nung nấu căm thù, nóng 
rực như vòng lửa. Người 
xem đông quá là đông. 
Sóng người xô dồn lên, rồi 
dạt ra phía sau, rồi lại cuộn 
xoáy, ôm nhau, níu áo 
nhau. Không thể nào nghe được dân quân đang tra 
khảo tội nhân điều gì? Chỉ 
nghe những tiếng quát 
lớn: ‘Mi có khai không? 
Mi có khai không?’ trộn 
lẫn với tiếng đấm đá 
huỳnh huỵch...” – “Tổ cha 
cái đồ phản động cái đồ 

Việt gian” – có tiếng 
người hét to như muốn vỡ 
ngực vỡ họng. Chính cái 
người hét to ấy đang ôm 
một gốc cây phi lao sần 
sùi mấu lao từ trên bức 
tường xuống như con 
mạnh thú vồ mồi, giơ cao 
gốc cây phang một cú vào 
ngực người bị treo ngược. 
Người bị treo rú lên một 
tiếng thất thanh và hai tay 
run rẩy như con nhái trước 
lúc chết. Thịch! Sợi dây đứt. Người bị treo ngược 
rơi xuống, sọ đập trên đất 
lổn nhổn cứt sắt. Người bị 
treo ngược bây giờ thành 
cái xác nằm sõng xoài trên đất.” (Võ Văn Trực. 
Chuyện Làng Ngày Ấy. 
Tạp Chí Văn Học, 2006).  

Sau 1975 dân “di cư” 
còn bị các đỉnh cao trí tuệ 
loài người, tuy luôn tự 
nhận là vô thần mà lại 
thích phong cho các chiến 
công của mình là “thần 
thánh”, chụp thêm vào 
cho cái đuôi “ngụy quân 
ngụy quyền chậm tiến duy 
tâm phản động đắc tội với 
nhân dân, thuộc thành 
phần ác ôn bóc lột cần 
phải triệt để cải tạo…” 
Nhiều người bị cải tạo xã 
hội chủ nghĩa (cướp cạn 
tài sản, khổ sai tù đầy), bị 
trục xuất đến các vùng 
kinh tế mới rừng thiêng 
nước độc, bị chủ nghĩa lý 
nghịch hẹp hòi chặn hết đường học hành hay đi 
làm. Rồi một số khá đông đã vượt biên, nếu không bị 
bắt lại hay bỏ mạng vì 
sóng biển hải tặc, đã đến được các bến bờ tự do. 
Bậc cha anh chú bác đi tù 

cải tạo về lại được ưu tiên 
mang cả gia đình xuất 
cảnh định cư. Nhiều người 
gọi đây là cuộc di cư vĩ đại thứ nhì.  

Vì thế mới có tỷ lệ 
trong số người Mỹ gốc 
Việt, người Công Giáo 
chiếm trên 30%, gấp 4 
lần tỷ lệ tại Việt Nam. 
Các thế hệ sau học hành 
làm ăn thành đạt còn hơn 
người bản xứ (tại Hoa 
Kỳ, lợi tức trung bình 
của một gia đình gốc Á 
Châu là 63 ngàn đôla/
năm trong khi mức trung 
bình toàn quốc chỉ là 49 
ngàn). Từ thân phận 
những người bị vùi dập 
họ cảm nhận được “tình 
thương Chúa thắng oan 
khiên, Chúa cho con trời 
mới đất mới, đường đời 
con đổi mới” (Tán tụng 
hồng ân – Hải Linh và 
Vũ Đình Trác). Họ rất 
rộng rãi đóng góp vào 
các việc từ thiện hay xây 
dựng Thánh Đường tại 
Việt Nam.  

Ngày nay nhiều cán bộ 
sau nhiều năm hăng say 
hồ hởi đưa cả nước tiến 
nhanh tiến mạnh tiến 
vững chắc lên chủ nghĩa 
xã hội (và đã vỡ mộng) lại 
còn hồ hởi hơn nữa đưa 
con cháu đi du học, chi 
phí cho một du học sinh 
trong một năm bằng lợi 
tức trung bình của 20 gia đình ở Việt Nam. Trong 
khi đó, giáo dục miễn phí 
hay được chính phủ tài trợ 
chỉ là một điều bình 
thường mà tất cả mọi 
người sống tại Hoa Kỳ đều đương nhiên được thụ 

hưởng. Mới đây một cán 
bộ cấp cao còn đi Hoa Kỳ 
chữa bệnh trong 180 ngày, 
một ngày viện phí từ 3 
ngàn đến 10 ngàn đôla. 
Sau đó đã bao hẳn một 
chuyên cơ về lại Việt 
Nam với giá khoảng 300 
ngàn đôla. 

Do đó nhiều người đã 
bật khóc trước tin: Tu viện 
Dòng Chúa Cứu Thế Sài 
Gòn đã thực hiện được 
một việc chưa người nào 
làm được, dù ai cũng 
muốn làm: Bày tỏ lòng 
“Tri Ân” các thương binh 
Việt Nam Cộng Hòa. Có 
cả quý vị đại diện của 
Giáo Hội Phật Giáo 
Thống Nhất, Giáo Hội 
Cao Ðài, họ thay mặt tất 
cả những người đã sống ở 
miền Nam trước năm 
1975. Thay mặt cho cả 
những người dân miền 
Nam đang sống ở nước 
ngoài. Có thể thấy như 
một cuộc họp mặt gia đình. Gia đình nào ở miền 
Nam hầu như cũng đóng 
góp ít nhất một người 
trong danh sách những 
chiến sĩ đáng được tri ân, 
người còn sống cũng như đã qua đời. Ðại gia đình 
dân miền Nam đã cùng 
trải qua một hoạn nạn, 
hoạn nạn chung của đất 
nước, đã cùng chịu đựng 
một cuộc sống đau khổ, 
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nhưng giờ đây cũng đang 
chia sẻ với nhau cùng một 
nỗi vui mừng và hy vọng 
(theo Ngô Nhân Dụng). 

Nói đến Dòng Chúa 
Cứu Thế tức là nói đến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
Trong những năm sau 75, 
tôi thường xuyên lui tới 
Nhà Thờ Kỳ Đồng tham 
dự các khóa giáo lý và 
hành hương kính Mẹ   
Maria, hòa với dòng 
người từ khắp nơi kéo về 
cùng đọc vang: "Lạy Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, xin che 
chở mọi kẻ thuộc về con, 
ban ơn phù hộ cho Đức 
Thánh Cha, cho Hội 
Thánh, cho nước con, cho 
gia đình con, cho kẻ thân 
nghĩa, kẻ thù nghịch và 
hết mọi kẻ khốn khó, sau 
hết cho các linh hồn trong 
luyện ngục." 

Lòng yêu mến mãnh 
liệt và phó thác triệt để 
cho Mẹ Hằng Cứu Giúp 
tỏa sáng nơi con cái 
Thánh An Phong có sức 
lây lan mạnh mẽ sang cho 
mọi người, rồi ai nấy cũng 
nghiệm ra Mẹ đã đoái 
thương ban cho họ vô vàn ơn lành không thể kể xiết. 

Tước hiệu Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp có 
nguyên gốc Latinh là  
Nostra Mater de Perpetuo 
Succursu có nghĩa là Mẹ 
của chúng ta là đấng luôn 
cứu giúp ta, tiếng Anh là 
Our Lady of Perpetual 
Help, được Chân Phước 
Papa Pius IX (1846-1878) 
công bố và giao cho Dòng 
Chúa Cứu Thế sứ mạng 
loan truyền lòng tôn kính 
Mẹ dưới tước hiệu này 
cũng như bảo quản Thánh 
tranh (Icon) Byzantine nổi 
tiếng có từ thế kỷ 15 cũng 
mang tên Mẹ Hằng Cứu 
Giúp được đặt tại Đền 
Thánh An Phong ở Rôma. 
Chân Phước Pius IX cũng 

là vị triệu tập Công Đồng 
Vatican I (1869-1870) và 
dùng quyền bất khả ngộ 
Giáo Hoàng công bố tín điều (Ineffabilis Deus) Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên Tội (1854). 

Một tước hiệu khác 
cũng rất phổ biến là Đức Mẹ Phù Hộ Các 
Giáo Hữu, nguyên gốc 
Latinh là Sancta Maria 
Auxilium Christiano-
rum nghĩa là Thánh 
Maria Đấng Cứu Giúp 
Các Kitô Hữu, tiếng 
Anh là Mary Help of 
Christians. Thánh Gi-
oan Chrysostom là 
người đầu tiên tôn sùng 
Mẹ Phù Hộ vào năm 
345. Thánh     Gioan 
Bosco và Dòng Don 
Bosco (SDB) mạnh mẽ 
truyền bá lòng tôn sùng 
Mẹ dưới danh hiệu này.  

Đức Mẹ La Vang cũng được tạc tượng và tôn 
sùng dưới danh hiệu 
Thánh Mẫu La Vang Phù 
Hộ Các Giáo Hữu. “Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp phù hộ tổ 
tiên chúng con lương 
giáo… Xin Mẹ phù hộ 
chúng con, luôn sống đức 
hạnh, đầy lòng cậy 
trông…” (Kinh cầu Đức 
Mẹ La Vang do Tổng 
Giám Mục Nguyễn Như 
Thể phổ biến vào Năm 
Toàn Xá Đức Mẹ La 
Vang 1998-1999).  

Vào ngày 24.5.2009, lễ 
kính Đức Mẹ Phù Hộ, 
Papa Benedict XVI đã kêu 
cầu Mẹ Phù Hộ, đấng rất được tôn sùng tại Trung 
Hoa qua danh hiệu 佘山

圣母 Xà Sơn Thánh Mẫu, 
tiếng Anh là Our Mother 
of Sheshan, và kêu gọi 
người Công Giáo Trung 
Hoa canh tân lòng trung 
thành với Giáo Hoàng, 

đấng kế vị duy nhất của 
Thánh Phêrô, trong khi 
chính quyền Cộng Sản 
Trung Quốc chỉ muốn họ 
trung thành với Giáo Hội 
quốc doanh do họ lập nên. 
Sheshan (Xà Sơn) là tên 
một ngọn đồi ở Thượng 
Hải, nơi có Vương Cung 
Thánh Đường Xà Sơn đặt 
tượng Đức Mẹ Phù Hộ 
Các Giáo Hữu.  

Vào thời Cách Mạng 
Văn Hóa (1966-1976) 
bức tượng nguyên thủy 
bị Hồng Vệ Binh đập 
nát, chỉ còn để lại cái bệ 
rồng phía dưới. Đức Mẹ 
Xà Sơn cũng thường được gọi là Đức Mẹ 
Phúc Lành (Our Lady of 
Good Luck) vì hình dáng 
Mẹ bồng Chúa Hài Đồng 
giống như hình chữ 福 
phúc trong tiếng Hoa.  

Đây cũng là một minh 
họa về cách dịch một số 
thuật từ trong đạo. Trong 
khi điều Mẹ làm cho ta 
luôn là “Giúp Đỡ”.      
Succursu và Auxilium 
trong tiếng Latinh đều có 
nghĩa là giúp đỡ, tiếng 
Anh chỉ dùng một từ duy 
nhất “Help” (giúp đỡ), thì 
một đàng dịch trực tiếp 
sang tiếng Việt là Cứu 

Giúp, một đàng lại dùng 
từ Hán Việt là Phù Hộ. 
Trong Hoa Ngữ 扶 phù có 
nghĩa là (1) giúp đỡ: tế 
nhược phù bần 濟弱扶貧 
giúp đỡ kẻ yếu nghèo (2) 
hộ tống: phù linh 扶靈 hộ 
tống đưa linh cữu đi an 
táng. 護 hộ cũng có nghĩa 

(1) giúp đỡ, cứu hộ 救護 
cứu giúp (2) che chở, giữ 
gìn, hộ vệ 護衛. Nhưng 
người Hoa không hề có từ 
phù hộ vì như thế là thừa 
thãi cũng như nói rằng "đi 
máy bay phi cơ" đến 
Sàigòn vậy.  

Nói về sự che chở của 
thần linh, người Hoa dùng 
từ bảo hựu 保佑 có nghĩa 
là bảo vệ và ban phước. 
Thử thiên hựu ngã dã 此

天佑我也 Thực là trời 
giúp ta. Bảo có nghĩa gánh 
vác, nhận lấy trách nhiệm: 
bảo chứng, bảo hiểm, bảo 
hộ, bảo dưỡng, bảo mẫu, 
bảo vệ. Hựu có nghĩa ban 
phước và che chở.  

Trong Việt Ngữ, 
người với người đang 
cùng sống với nhau thì 
mới có thể giúp đỡ nhau 
một cách cụ thể: giúp 
việc, giúp gạo ăn, giúp 
áo mặc, giúp tìm việc 
làm, giúp tiền sống qua 
ngày, giúp sức, giúp nhà 
nông làm vườn, giúp 
người nghèo chữa bệnh. 
Ta có thể cảm thấy ngay 
sự giúp đỡ cụ thể này, 
thiếu nó thì ta lập tức bị 
ngặt nghèo.  

Phù hộ thường được 
hiểu là ơn lành cao cả 
của các đấng thần linh 
ban xuống cho con 
người, có khi rất xa vời 
và mơ hồ, không thể xác 
minh cụ thể được: Khấn 
vái ông bà tổ tiên phù hộ 
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cho con cháu ăn nên làm 
ra… Nhờ Trời Phật phù 
hộ, con tôi đã vượt biển đến Thái Lan an toàn, được khỏi bệnh, được 
trúng tuyển đại học, tìm được việc làm… Ta 
không thể nằm nhà và 
xin rằng: xin ông bà phù 
hộ cho con có cơm ăn vì 
sự phù hộ không bao giờ đến với ai không biết cố 
gắng hết sức. Người đang sống dù có quyền 
uy cách mấy không thể 
phù hộ cho nhau được.  

Cứ theo thuật từ mà 
hiểu thì Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp là Mẹ ở ngay 
sát bên ta, giúp đỡ ta 
ngay một cách cụ thể bất 
cứ khi nào ta cần, ta cảm 
thấy tức thời sự cứu giúp 
này. Đức Mẹ Phù Hộ 
Các Giáo Hữu là Đức 
Mẹ ở trên trời, cầu bầu 
cùng Chúa cho ta. Việc 
làm nào của Đức Mẹ 
cũng đều cao quý và 
thiết yếu cho ta. Rất may 
người ta đã không dịch 
là Đức Mẹ Phù Hộ các 
Giáo Dân, lẽ nào hàng 
Giáo Sĩ và Tu Sĩ lại 
không cần đến sự phù hộ 
của Mẹ (tôi từng nghe 
lời trong một bài hát là Đức Mẹ Phù Hộ Các 
Giáo Dân, có lẽ vì chữ 
hữu ở đây rất khó hát).  

Nói cho dễ hiểu, hồi 
mẹ tôi còn sống thì mỗi 
khi gặp khó khăn tôi 
thường xin bà giúp đỡ 
tiền bạc hay nghe bà dạy 
bảo (hồi đó tôi rất khó 
bảo. Nhưng khi bà đã về 
cùng Chúa, thì tôi chỉ 
còn biết xin bà phù hộ 
cho đường đời được bình 
an. Xét theo sở thích rất 
riêng tư và hoàn toàn 
mang tính cá nhân, 
người viết thích Đức Mẹ 
Cứu Giúp hơn (mỗi quý 
vị khác cũng đều có thể 
có những ý thích khác), 

vì có vẻ Mẹ gần gũi và 
giúp đỡ tôi ngay một 
cách rất cụ thể. Hơn nữa 
chỉ có Mẹ, ngoài Chúa 
Giêsu ra, mới được Hồn 
Xác Lên Trời, mà Trời 
thì lại ở khắp mọi nơi 
giống như bầu trời bao la 
rộng lớn đang ôm ấp lấy 
ta. Mẹ Hồn Xác Lên 
Trời có nghĩa là Mẹ luôn 
hiện diện bên ta như một 
người mẹ đang sống 
ngay bên cạnh ta mà ta 
có thể nương tựa và 
trông cậy ở mọi mặt.  

Thế nhưng cả hai tước 
hiệu được bàn ở đây này đều hoàn toàn giống nhau 
trong nội dung thuật từ và 
chỉ là một mà thôi (Người 
viết chỉ muốn tìm hiểu cội 
nguồn và ý nghĩa của từ 
ngữ, không có ý tranh 
luận về thần học tín lý). 

Quay về nguồn cội 
Kitô thì lòng sùng kính 
Mẹ Thiên Chúa đã có từ 
rất sớm trong Hội Thánh 
Tiên Khởi.  

Trong Nghi Thức 
Phụng Vụ Thánh 
Giacôbê đã có từ năm 60 
và vẫn được một số Hội 
Thánh Đông Phương sử 
dụng cho tới tận ngày 
nay, đã có danh xưng Θεοτόκος – Theotokos 
do bởi hai từ ghép là Θεός có nghĩa là Thiên 
Chúa, và τόκος nghĩa là 
sinh hạ và nuôi dưỡng 
trong tiếng Hy Lạp, dịch 
sang Latinh là Mater 
Dei, tiếng Anh khi dịch 
sát nghĩa là God-bearer 
(Người cưu mang Thiên 
Chúa) và Birth-Giver of 
God (Người sinh hạ ra 
Thiên Chúa), hay dịch 
thoáng là Mother of God 
(Mẹ Thiên Chúa). Công đồng Ephêsô (năm 431) 
công bố tín điều   Maria 
là Theotokos vì Giêsu, 
Con của Mẹ, mang hai 

bản tính Thiên Chúa và 
Con Người, chỉ là một 
Thiên Chúa Nhất Thể.  

Nhưng Mẹ Thiên 
Chúa theo như cách gọi 
trong tiếng Anh cũng như 
tiếng Việt lại không phải 
là cách dịch chính xác của 
từ Theotokos vốn mang 
nghĩa rất bình dân là 
“người mang bầu Thiên 
Chúa” và “người đẻ ra 
Thiên Chúa”. Theo truyền 
thống của Chính Thống 
và Công Giáo, Mẹ Thiên 
Chúa không có nghĩa là 
Mẹ Thiên Chúa Đời Đời, 
tức là Mẹ của cả Thiên 
Chúa Cha, nhưng chỉ là 
Mẹ của Chúa Giêsu, 
Thiên Chúa Làm Người. 
Do đó nhiều khi cần phải được gọi rõ ràng là   
Mother of God Incarnate 
– Mẹ Thiên Chúa Nhập 
Thể. Kitô Hữu tin rằng Đức Chúa Con được sinh 
ra bởi Đức Chúa Cha từ đời đời trước rồi. Tôi tin 
kính một Chúa Giêsu 
Kitô, Con Một Thiên 
Chúa, Sinh bởi Đức Chúa 
Cha từ trước muôn đời. 
Người là Thiên Chúa bởi 
Thiên Chúa, Ánh Sáng 
bởi Ánh Sáng, Thiên 
Chúa thật bởi Thiên Chúa 
thật (Kinh Tin Kính).  

Công đồng Êphêsô 
phản bác lại ý kiến của 
những ai chỉ muốn gọi 
Maria là Christotokos 
(Người sinh ra Đức Kitô) 
với lập luận Maria vẫn là 
Theotokos bởi vì Giêsu 
chỉ là một Nhất Thể, tuy 
vừa là Thiên Chúa vừa là 
Con Người. Vì thế      
Theotokos muốn nhấn 
mạnh đến Thiên Tính của 
Giêsu hơn là để tôn vinh 
Mẹ Maria. 

Các Thánh Giáo Phụ 
Athanasius Alexandria 
vào năm 330, Thánh 
Gregory vào năm 370, 

Thánh John Chrysostom 
vào 400, và nhất là Thánh 
Augustine (354-430) đều 
dùng từ Theotokos. Trong 
Công đồng Êphêsô, Nghị 
Phụ Nestorius thành    
Constantinople muốn rằng 
chỉ nên gọi Maria là        
Christotokos (Người sinh 
ra Đức Kitô) để giới hạn 
Maria vào vai trò làm Mẹ 
theo Nhân Tính chứ 
không phải theo Thiên 
Tính của Đức Kitô. 
Nhưng Nghị Phụ Cyril 
thành Alexandria cho rằng 
như thế là tách đôi Đức 
Kitô thành hai thực thể 
riêng biệt và làm mất đi sự 
trọn vẹn của Mầu Nhiệm 
Nhập Thể tức là Ơn Cứu Độ của cả nhân loại. Sau đó Công đồng biểu quyết 
chấp nhận ý kiến của  
Cyril và tái xác nhận danh 
xưng Theotokos cho    
Maria và coi ý kiến của 
Nestorius là lạc giáo.  

Trong lá thư viết sau đó cũng được đưa vào các 
văn kiện của Công Đồng, 
Nghị Phụ Cyril giải thích 
thêm: Các Nghị Phụ mạnh 
dạn gọi Thánh Trinh Nữ 
là Theotokos, không phải 
vì bản tính nhân loại của 
Ngôi Lời hay Thiên Tính 
của Người chỉ được hình 
thành từ Đức Trinh Nữ, 
nhưng chính là từ Mẹ   
Maria mà Thân Thể 
Thánh của Người được 
hình thành, mà trong Thân 
Thể đó cũng mang Thiên 
Tính của Ngôi Lời.  

Trong Thân Thể của 
Ngôi Lời có sự hoàn toàn 
kết hợp nên một với Ngôi 
Thiên Chúa và Thân Thể 
này được sinh hạ ra theo 
lối xác phàm. Tuyên xưng 
Ngôi Lời hoàn toàn kết 
hợp về mặt xác phàm với 
Ngôi Thiên Chúa, ta thờ 
lạy Con Thiên Chúa và 

Xem tiếp trang 26 
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Theo Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh, Đức Maria đóng vai trò gì? Ta có thể tìm thấy câu trả lời trong 
Thông điệp Quan tâm đến các Vấn đề Xã hội được 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 
1987 nhân kỷ niệm 20 năm Thông điệp Phát triển 
các Dân tộc của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI.  

Trong thông điệp xã hội của mình, Đức Gioan 
Phaolô II tái khẳng định giáo huấn của Đức Phao-
lô VI qua các nguyên tắc xã hội được trình bày 
trong Thông điệp Phát triển các Dân tộc. Tại 
phần cuối thông điệp, ngài bàn về vai trò của Mẹ 
Maria trong công việc theo đuổi công bằng xã hội 
của Hội Thánh như sau: 

“49. Trong năm Thánh Mẫu này, tôi đã công bố để cho các tín hữu Công Giáo luôn luôn nhìn lên Đức Mẹ là Đấng đi trước chúng ta trong cuộc lữ hành Đức Tin; và trong sự ân cần của người mẹ, 
Người luôn cầu bầu cho chúng ta bên cạnh Con của 
Mẹ, Đấng cứu độ chúng ta, tôi muốn phó dâng cho 
Mẹ và cho lời cầu bầu của Mẹ, tình thế khó khăn 
của thế giới ngày nay, những cố gắng mà chúng ta đã làm và sẽ làm, để góp phần vào việc phát triển đích thực các dân tộc, mà vị tiền nhiệm của tôi, Đức 
Phaolô VI đã đề nghị và loan báo. 

Theo tập tục đạo đức của Kitô giáo, chúng ta 
dâng lên Đức Trinh Nữ rất thánh những hoàn 
cảnh cá nhân khó khăn để Mẹ trình lại cho Con 
của Mẹ, nhờ đó, Mẹ làm vơi nhẹ và biến đổi 
những hoàn cảnh khó khăn đó. Nhưng chúng ta 
cũng dâng lên Mẹ những tình trạng xã hội và cả 
cuộc khủng hoảng quốc tế dưới những dạng đáng 
lo âu như nghèo khổ, thất nghiệp, thiếu ăn, chạy đua vũ trang, chà đạp nhân quyền, tình trạng hoặc 
những đe dọa xung đột cục bộ hay toàn diện. Tất 
cả những điều đó, với tình con thảo, chúng ta 
muốn đặt dưới “mắt từ ái”  của Mẹ, và trong 
niềm tin tưởng cậy trông, chúng ta lập lại một lần 
nữa bài ca từ xa xưa: “L ạy Thánh Mẫu Thiên 
Chúa, xin đừng chê bỏ lời con khẩn cầu trong 
cơn gian nan khốn khó, nhưng xin cứu chữa 
chúng con khỏi mọi cơn hiểm nguy. Ôi Trinh Nữ 
Vinh Hiển! Ôi Trinh Nữ Diễm Phúc”. 

Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ là Nữ vương 
chúng ta, Mẹ là đấng đã quay lại nói với Con của 
Mẹ: “H ọ hết rượu rồi” (Ga 2, 3). Mẹ cũng chính 
là người ngợi khen Thiên Chúa Cha, vì “Ngài đã 
hạ bệ những kẻ quyền thế và nâng cao những kẻ 

khiêm nhượng. Ngài cho kẻ đói khát được no đầy 
và đuổi kẻ giàu có trở về tay không” (Lc 1, 52-53). Trong sự ân cần của người Mẹ hiền; Mẹ đoái 
nhìn tới những khía cạnh cá nhân và xã hội của đời sống con người trên trái đất. 

Trước Ba Ngôi Thiên Chúa, tôi phó dâng cho Đức   Maria những gì tôi đã trình bày trong lá thư 
này, để mời gọi mọi người hãy suy nghĩ và dấn thân 
tích cực vào việc cổ võ cho mọi sự phát triển đích 
thực của các dân tộc, như đã nói rõ trong lời nguyện đọc vào Thánh Lễ cầu nguyện cho ý chỉ đó: “Lạy 
Chúa, Chúa muốn cho mọi dân tộc có cùng một 
nguồn gốc, và Chúa đã muốn quy tụ họ trong một 
gia đình duy nhất, xin Chúa cho mọi người nhận 
biết nhau như anh em và trong sự liên đới, lo cho 
mọi dân tộc được phát triển, để cho mọi quyền của 
con người được công nhận và cho cộng đồng nhân 
loại được sống trong bình đẳng và an hòa”. 

Để kết thúc, tôi dâng lời cầu nguyện trên, nhân 
danh các anh chị em tôi, và tôi xin gởi đến cho họ 
một phép lành đặc biệt như dấu chỉ chào thăm và 
cầu chúc.” 

Qua đoạn trên, Đức Gioan Phaolô II kêu gọi 
Mẹ Đấng Cứu Thế chuyển cầu, phù hộ trong tình 
thế xã hội khó khăn ngày nay. Ngài tin cậy, phó 
thác công cuộc tranh đấu vì sự phát triển đích 
thực của các dân tộc đang chịu khổ đau và nhiều 
bất công xã hội lên Mẹ để được cứu giúp. Ngài 
nhận định qua các thời đại, những người con hiếu 
thảo của Mẹ đã trình bày các tình huống khó khăn 
lên Mẹ để Mẹ đem đặt trước Con của Mẹ: Họ 
“dâng lên Mẹ những tình trạng xã hội và cả cuộc 
khủng hoảng quốc tế dưới những dạng đáng lo âu 
như nghèo khổ, thất nghiệp, thiếu ăn, chạy đua vũ 
trang, chà đạp nhân quyền, tình trạng hoặc những đe dọa xung đột cục bộ hay toàn diện”.  

Trong thực tế, người Công Giáo chúng ta cũng 
có thói quen tốt lành chạy đến cùng Mẹ Hằng 
Cứu Giúp, cầu khẩn tha thiết với những lời mà 
chúng ta gọi là Kinh Trông Cậy: 

“Chúng con trông cậy Rất Thánh Ðức Mẹ 
Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con 
nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Ðức Nữ 
Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa 
chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen”. 

Ls. ĐAN QUANG TÂM 
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C ô Qiu Yuanyuan (邱圆圆), 26 
tuổi, là người dẫn chương trình 
chơi cờ trên truyền hình ở 

thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc. Hồi tháng 3, Qiu có thai. 
Nhưng cũng chỉ vài ngày sau đó, các 
bác sĩ phát hiện một khối u ác tính giai đoạn cuối trong cơ thể cô. 

Cô quyết định không điều trị bằng 
hóa chất để bảo vệ đứa con. Vì thế các 
tế bào ung thư đã phát tán khắp cơ thể 
cô. Hồi tháng 9, cô vào bệnh viện để 
sinh mổ khi thai nhi mới 7 tháng. Qiu và 
chồng đặt tên con là Niannian. 

Ngay sau đó các bác sĩ thực hiện 
ca phẫu thuật để lấy khối u trong cơ thể 
Qiu, đồng thời xạ trị cho cô trong 20 
ngày. Nhưng nỗ lực của họ không thể 
cứu mạng cô. Hôm 10.12.2014, cô đã 
qua đời trong vòng tay của người thân. 
Cái chết của cô diễn ra ngay sau khi 
gia đình tổ chức tiệc mừng 100 ngày 
cho đứa con, South China Morning 
Post đưa tin. 

Zhang Qixuan, chồng của Qiu, nói 
với báo Tin Tức Trịnh Châu buổi 
tối: "Sau khi chúng tôi kết hôn, trở 
thành mẹ là ước mong lớn nhất của cô ấy. Qiu lựa chọn việc bảo vệ con thay 
vì điều trị ung thư. Vợ tôi hiểu rằng mọi 
thứ trên đời không thể hoàn hảo và nói 
rằng cô ấy không bao giờ hối hận vì 
quyết định như thế." 

Sự hy sinh của Qiu trở thành đề tài 
nóng hổi trên mạng xã hội. Nhiều 
người ca ngợi cô, song một số người 
cho rằng cô không nên hy sinh bản 
thân như vậy. "Tôi nghĩ từ bỏ cuộc 
sống là lựa chọn không đúng, ngay cả 
khi tình yêu của người mẹ rất vĩ đại. 
Một đứa trẻ ra đời mà không nhận sự 
chăm sóc của mẹ cũng không phải điều hay,” một người lập luận. 

Nhưng một người khác lại phản 

bác và lý luận rằng ngay cả khi Qiu xạ 
trị ngay từ đầu, cô cũng thoát khỏi cái 
chết. Vì thế cô đã quyết định sáng suốt 
trong tình thế tuyệt vọng. (Nguyễn 
Sương, Zing 22.12.2014, Speaker 
truyền hình xinh xắn chấp nhận chết vì 
ung thư để cứu con). 

Cô Qiu Yuanyuan đã tôn vinh tình 
mẫu tử cao cả giữa một xã hội duy vật, 
vị kỷ, chỉ biết sống cho mình. Trong khi 
Mẹ Maria là biểu tượng tuyệt đỉnh của 
tình mẫu tử, khi “Xin Vâng” cưu mang Đấng Thiên Sai. Hơn nữa, được tràn đầy hồng ân Đức Chúa Thánh Thần, 
như sứ thần loan truyền, Mẹ còn là 
biểu tượng Hòa Bình, không chỉ giao 
hòa giữa Thiên Chúa với nhân loại, mà 
còn giao hòa giữa loài người với tạo 
vật và với nhau. 

Mẹ giao hòa Thiên Chúa 

Khi Mẹ Maria khiêm nhường, cúi đầu thân thưa hai tiếng “Xin Vâng”, thì 
Mẹ đã lật một trang lịch sử mới cho 
nhân loại. Eva xưa kiêu căng, bất 
nghĩa, bất phục, bất tín, bất trung với 
Thiên Chúa, khiến bị đọa đầy khỏi 
Vườn Địa Đàng, chìm đắm vào cõi 
chết. Mẹ Maria lại khiêm nhường, hy 
sinh, tái lập mối tương giao với Thiên 
Chúa, bằng sự vâng phục, trung thành, 
phó thác vào Tình Yêu tuyệt đối. Mẹ đã đạp dập đầu con rắn kiêu căng, phản 
bội. Nhờ vậy, Mẹ dẫn loài người theo Đấng Cứu Thế vào cõi hằng sống. 

"Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ 
mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại 
trong lòng" (Lc 2, 19). Mẹ ghi nhớ 
những điều các mục đồng kể lại, 
cũng như biến cố Bêlem vừa diễn ra. 
Mẹ âm thầm suy gẫm, cố gắng tìm 
hiểu ý nghĩa những dấu chỉ, để thấu 
hiểu và tuân theo Thánh Ý qua từng 
sự kiện, diễn biến. 

“Đức Mẹ hoàn toàn sống cho 

Chúa, sứ mạng của Mẹ là đồng công 
cứu chuộc với Chúa Giêsu. Tất cả vinh 
danh của Đức Mẹ là do nơi Chúa 
Giêsu. Đức Mẹ không là ai cả, nếu con 
không phải là Chúa Giêsu, nếu cả đời Đức Mẹ không phải là cho Chúa 
Giêsu. Đời con không là gì cả, nếu tách 
lìa Chúa Giêsu” (Hồng Y PX. Nguyễn 
Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 936). 

Mẹ giao hòa nhân lo ại 

Kể từ khi Ađam và Eva bị trục 
xuất ra khỏi Vườn Địa Đàng, thiên 
nhiên vạn vật, động vật, thảo vật 
cũng không còn mối lương duyên với 
con người. “Đất đai bị nguyền rủa vì 
người… Đất đai sẽ trổ sinh gai góc 
cho ngươi” (St 3, 17-18). 

Với hồng ân của Đức Chúa 
Thánh Thần, Mẹ Maria đã giao hòa 
thiên nhiên, vạn vật với loài người. 
Một ngôi sao sáng hướng dẫn ba 
nhà chiêm tinh đến bái lạy Hài Nhi. Đàn chiên, bò đem hơi ấm đến sưởi 
Hài Nhi khỏi giá rét. Mẹ kết nối tình 
nghĩa với thân bằng, như thăm bà 
chị họ Elisabét, hòa đồng với các 
mục đồng chung quanh, quan tâm 
giúp đỡ những người khó khăn, như 
cặp tân hôn nghèo khó Cana. 

Dưới chân thập giá, Mẹ lại tiếp tục 
vâng theo lời trăn trối của Đức Giêsu, 
nhận môn đệ Gioan là con, cũng như 
nhận toàn thể nhân loại làm con Mẹ. 
Như thế, tất cả mọi người được hòa 
giải, trở nên anh chị em của nhau dưới 
bóng Đại Hiền Mẫu Maria. 

“Lúc sa ngã, hãy khiêm tốn, khóc 
lóc với Mẹ, vì con đã giết chết Con Mẹ. 
Mẹ sẽ đón nhận con. Gioan, Mẹ cũng 
nhận, người trộm lành, Maria 
Mađalêna, Mẹ cũng nhận làm con 
Mẹ” (Đường Hy Vọng, số 915). 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban bình an 
cho chúng con, xin cho chúng con biết 
noi gương Mẹ Hòa Bình, luôn sống 
khiêm nhu, nhỏ bé, nghèo khó, để ăn 
năn, sám hối, giao hòa với Thiên Chúa 
và vui vẻ đón nhận tha nhân. 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng 
con vượt thắng bản thân, cám dỗ, biết 
xả kỷ vị tha, để có thể sống hòa bình 
với anh chị em và nhất là giao hòa với 
Chúa qua Bí Tích Hòa Giải. Amen. ■ 

AM. TRẦN BÌNH AN 
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T rong Tuần Đại Phúc, anh em thừa sai 
chúng tôi chia nhau đến thăm viếng tất cả 
các gia đình trong Giáo Xứ. Lần nọ, chúng 

tôi đến thăm một gia đình bị chính cha mẹ, anh 
chị em ruột thịt và cả dòng họ khước từ. 

Số là cô Thắm đẹp người đẹp nết, nên từ lúc 
cô bước vào tuổi con gái biết mộng mơ, nhiều 
trai làng đua nhau ve vãn, mong cô đáp lại tình 
cảm. Nhiều mai mối đến nhà giới thiệu người này 
người nọ xin kết duyên. Cha mẹ và người trong 
nhà cũng ngắm nghé chàng này chàng nọ để cô 
kết tóc se tơ. Mặc cho người nhà toan tính, cô 
một mực không ưng ai hết. 

Lần nọ có dịp đi đám cưới ở làng bên cạnh, 
tiếng sét ái tình chợt đánh trúng cô. Cô đã phải 
lòng một người con trai bên làng ấy tên là Sơn. 
Khổ nỗi chàng ta lại là người miền Bắc di cư 
1954 theo đạo Công Giáo, còn gia đình cô Thắm 
là người miền Nam bao đời nay là Phật Tử, ngày đêm niệm kinh tụng Phật. Thế là biết bao sóng 
gió nổi lên như muốn nhận chìm con thuyền tình 
Thắm-Sơn. 

Chuyện tình duyên không thể ngăn cản được, 
nên cha mẹ cô Thắm đành ngậm ngùi nhìn con 
theo đạo Công Giáo, lên xe hoa về nhà chồng 
làm dâu xứ người. Kể từ ngày đó cha mẹ anh chị 
em và những người trong dòng họ bên nhà gái đoạn giao hoàn toàn với vợ chồng Thắm-Sơn.  

Năm nay, vợ chồng Thắm-Sơn tự đôi tay của 
mình, sau nhiều năm tằn tiệm cũng xây được căn 
nhà cấp 4 để có chỗ vợ chồng con cái che mưa che 
nắng. Nhà vẫn còn trống trước trống sau. Các thừa 
sai Đại Phúc chúng tôi đến thăm gia đình phải ngồi 
bệt xuống nền nhà, làm cho chủ nhà có phần e 
ngại. Sau khi thăm hỏi và nghe vợ chồng Thắm-
Sơn tâm sự về gia cảnh éo le của mình, các chúng 
tôi cầu nguyện chúc lành cho gia đình. Trước khi 
chia tay, chúng tôi tặng gia đình Thắm-Sơn một ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và nhắc gia đình sớm tối 
kêu xin Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ cứu giúp gia đình nối 
lại tình cảm với nhau. 

Ngay lúc các thừa sai bước ra khỏi cổng, thì 
mẹ cô Thắm bất ngờ chạy se Honda ngang nhà 
Thắm-Sơn. Bản năng của người mẹ như mách 
bảo bà phải dừng lại hỏi thăm con gái. Đây là lần đầu tiên bà nói chuyện với con gái sau nhiều 
năm từ mặt nhau. 

"Nè, hôm nay nhà mày có chuyện gì mà cán 
bộ đến làm việc đông dữ vậy?" 

"Dạ thưa má, hổng có gì nghiêm trọng đâu. 

Bữa nay Giáo Xứ tụi con có hơn 10 ông cha 
DCCT trên Sàigòn về tổ chức Đại Phúc. Khi tổ 
chức Đại Phúc, các cha đến thăm mọi nhà. Khổ 
nỗi, nhà con hổng có bàn ghế chi nên mấy ổng 
phải ngồi dưới nền nhà, đít quần dính bụi đất tùm 
lum vậy đó má…" 

"Mày lên xe đi với… tao!" 

Người con gái lâu ngày không gặp mà lại 
nghe mẹ nói dứt khoát quá nên đâm hoảng. 

"Hổng có gì đâu mà má. Mấy cha hổng làm 
phiền chi đâu má!" 

"Tao nói mày có nghe hông? Mày lên xe đi với tao!" 

Vì vâng lời nên Thắm miễn cưỡng bước lên 
xe để người mẹ chở đi, mà không biết đi đâu. Bà 
mẹ chạy một vòng quanh chợ rồi dừng xe trước 
tiệm bán bàn ghế bà quen thân. 

"Mày bước xuống xe rồi dòm coi, ưa bộ bàn 
ghế nào thì cứ việc lựa, má mua cho vợ chồng 
mày, coi như tao mừng tân gia tụi bay vậy đó!" 

Sau một phen hú hồn hú vía, Thắm bước 
xuống xe lựa bộ bàn ghế, lòng thầm cám ơn các 
Thừa Sai DCCT, nhất là cám ơn Mẹ Hằng Cứu 
Giúp đã làm chuyện lạ lùng. Chỉ có Mẹ Hằng 
Cứu Giúp mới làm được chuyện kỳ diệu này. 

Từ ngày đó, gia đình Thắm không còn quay 
lưng từ khước vợ chồng Thắm-Sơn nữa. 

Tết sắp đến rồi, vợ chồng Thắm-Sơn bế con 
về thăm ngoại mà lòng không còn lo sợ. Từ xa, 
ông bà ngoại, các bác, các cậu, các dì chạy ra 
dành nhau bế cháu. Thằng nhỏ thật dễ thương! 

Nghe kể chuyện này, anh em Thừa Sai Đại 
Phúc chúng tôi bảo nhau: Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
chưa khấn đã biết con cái cần gì để ra tay cứu 
giúp. Cám ơn Mẹ ! ■ 

Lm. GB. NGUYỄN MINH PHƯƠNG, DCCT 



 19 Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  �   www.chuacuuthe.com  

 

C ác tôn giáo khác cũng có 
khi gọi một vị thần hay 
một người phụ nữ tốt lành 

là Mẹ, nhưng chỉ riêng người 
Công Giáo có Mẹ chính thức là Đức Trinh Nữ Vương Maria. 
Chúng ta gọi Người là Mẹ 
không chỉ vì lòng yêu mến, tôn 
kính, nhưng quan trọng hơn, 
chính Chúa Giêsu đã tuyên bố điều này khi Người nói với 
Thánh Gioan và với con cái Hội 
Thánh: “Này là Mẹ con”. 

Là Mẹ, chắc chắn Mẹ đồng 
hành với con cái, chia vui sẻ 
buồn, ở bên cạnh nâng đỡ ủi an. 
Lịch sử Hội Thánh cho thấy 
không ít lần Mẹ đã hiện ra để 
bênh vực che chở con cái mình, 
và Hội Thánh tại Vi ệt Nam cảm 
nhận được điều này rõ hơn 
nhiều dân tộc khác. 

Thế thì trong Mùa Chay 
Thánh, chắc chắn Mẹ cũng ở bên 
chúng ta, chia sẻ chay tịnh với 
chúng ta như ngày xưa ở Nadarét, 
Mẹ đã luôn ở bên cạnh Chúa 
Giêsu và Thánh Giuse, chia sẻ 
những bữa cơm đạm bạc chẳng 
khác gì chay tịnh ngày nay. 

Kinh Thánh không nói và 
Giáo lý cũng không đề cập, 
nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về 
Thánh Gia Nadarét ở khía cạnh 
một gia đình bác thợ mộc nghèo 

trong một 
ngôi làng nghèo, thì chúng ta tin 
chắc chắn rằng không ít lần Mẹ 
Maria và Bố Giuse đã nhịn bớt 
món ngon cho Con Giêsu. 

Trước kia khi tôi đi học xa, mỗi 
lần về nhà là được mẹ dành cho 
những miếng cá, bát canh ngon lành 
nhất. Bây giờ nghĩ lại tôi đoán Đức 
Maria cũng dành cho Chúa Giêsu 
thơ ấu còn hơn thế nữa. Và hẳn là 
Chúa Giêsu lại nói: “Con muốn Bố 
và Mẹ cùng ăn với con cho vui”. 

Chúa Giêsu lớn lên cùng với 
những bữa ăn thanh đạm và đầy 
tình sẻ chia như thế. Và lời dạy 
của Người sau này rất thực tế, 
chắc hẳn là được cảm nghiệm từ 
những ngày tháng thanh bần ấy. 
Khi Chúa Giêsu chạnh lòng 
thương hàng vạn người đi theo 
Chúa, và Người hóa bánh ra 
nhiều, phải chăng Người cũng 
nghĩ đến những ngày chia sẻ 
chính tấm bánh gia đình ấm áp 
tình thương với Bố Giuse hiền 
lành và với Mẹ rất đỗi nhân hậu 
của Người và của chúng ta. 

Khi Chúa Giêsu vào hoang 
mạc, chay tịnh, chịu ma quỷ 
cám dỗ, chúng ta không biết Đức Maria làm gì, nhưng chắc 
chắn Mẹ đồng cảm với Con và 
cầu nguyện nhiều cho Con 
mình, dù Người Con ấy là chính 
Thiên Chúa nhập thể. 

Bây giờ Hội Thánh vẫn tiếp 
tục truyền thống chay tịnh quý 
giá từ ngàn xưa. Con cái Hội 
Thánh giữ chay không chỉ vì 
muốn diệt lòng ham muốn, hy 
sinh hãm mình. Nhưng chay tịnh 
còn có giá trị lớn lao hơn vì giúp 
con người thông phần với những đau khổ của Đấng Cứu Chuộc, đồng thời chia sẻ với các anh em 
nghèo túng hơn.  

Trong hy sinh và chia sẻ của 
chúng ta, chắc chắn có sự đồng 
hành của Đức Maria. Chúa biết 
chúng ta cảm thấy đói, muốn ăn 
uống cho no thỏa vào những ngày 
chay tịnh. Và hẳn là Mẹ của 
Người cũng chia sẻ với chúng ta 
như ở bàn ăn trong nhà Nadarét.  

Mùa Chay, tính theo lịch Do 
Thái, thường bắt đầu vào những 
ngày sát trước Tết hay ngay sau 
Tết Á Đông của chúng ta. Mà 
truyền thống Á Đông lại không ăn chay vào dịp Tết. Thành ngữ 
Việt Nam có câu “No ba ngày 
Tết” nói lên sự hưởng thụ của 
mọi thành phần trong xã hội vào 
những ngày Tết. Mà Tết Việt 
Nam đâu chỉ có ba ngày, thiên 
hạ còn vui chơi ăn uống đến tận 
vài ba tháng nông nhàn nữa. 

Thế nhưng khi nhìn lại cuộc đời chay tịnh của Bố Giuse, Mẹ 
Maria và Chúa Giêsu cũng như 
những khổ hình mà Chúa Giêsu 
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sẵn lòng chịu vì chúng ta, thì 
những chay tịnh dù là vào dịp 
Tết cũng chẳng là gì! Không 
phải là chuyện "không được ăn" 
mà là… "không ăn được". 

Thật ra những người giàu 
sang phú quý cũng chắc gì lúc 
nào cũng ăn ngon ba ngày Tết? 
Cảm cúm, say xe, đau răng, 
bụng dạ không yên… đều bắt 
người ta phải “ ăn chay”, mà cái 
chay như thế lại chả có ý nghĩa 
cao quý nào. Tuy nhiên, giữ 
chay trong Mùa Chay Thánh và 
những ngày chay tịnh không chỉ 
là kiêng thịt, không chỉ là bớt 
miếng ăn, hy sinh thức uống, 
nhưng còn là những điều khác 
nữa cần tiết độ hãm mình.  

Ăn Tết với M ẹ Maria 

Người ta thường nghĩ đơn 
giản: ăn Tết là ăn ngon mặc đẹp 
ba ngày Tết. Nhưng người Kitô 
hữu hiểu rằng ăn Tết còn là dịp để chúng ta cám tạ tri ân Đấng 
dựng nên Mùa Xuân, và chính 
Người là Mùa Xuân vĩnh cửu. 
Như thế, không thể nào chúng ta ăn Tết trọn vẹn nếu không có Mẹ 
Maria, nếu không bắt chước Mẹ 
mà “suy đi nghĩ lại” trong lòng 
về “những điều cao cả” mà Thiên 
Chúa thực hiện trong cuộc đời 
chúng ta. Những ngày Tết, chúng 
ta đọc lên lời kinh Magnificat, lời 
kinh của Mẹ chúng ta, thì sẽ tuyệt 
diệu biết bao. 

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
Thần trí tôi hớn hở vui mừng, 
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…" 
(Lc 1, 46 – 56) 

Ăn chay cùng Mẹ Maria 

Chay tịnh chính là vâng 
phục. Đức Maria là mẫu gương 
của lòng vâng phục một cách vô điều kiện và tuyệt đối. Mẹ đầy ơn phúc vì không những Mẹ được Chúa yêu thương tuyển 
chọn từ muôn đời, mà còn bởi vì 
Mẹ đón nhận lòng Chúa yêu 
thương với sự vâng phục diệu 
kỳ. Mẹ vâng phục không chỉ qua 
tiếng Fiat của ngày Truyền Tin, 
mà còn bằng cả cuộc đời của 

Mẹ. Hiểu như thế chúng ta mới 
biết tại sao Chúa Giêsu ca ngợi 
Mẹ mình: “Nghe và giữ Lời 
Chúa thì có phúc hơn”.  

Chay tịnh chính là sống khiết 
tịnh. Đức Maria là người Mẹ tinh 
tuyền của lời đoan hứa từ ngàn 
xưa. Mẹ là đóa huệ thanh khiết 
thơm ngát hương Thiên Đàng. Mẹ 
gần bên Chúa Giêsu chính vì Mẹ 
sống đời thánh thiện tinh tuyền 
như thế. Xã hội mà chúng ta đang 
sống đầy những cạm bẫy sẵn sàng 
vùi dập con người bất cứ lúc nào 
dưới những chiêu bài hoa mỹ. Xin 
cho chúng ta sống trong sạch bên 
Mẹ, để mãi là bông hoa trong 
vườn hoa Xuân của Chúa Giêsu. 

Chay tịnh chính là sống yêu 
thương. Xã hội này đầy dẫy sự 
căm ghét, hận thù và ganh tỵ. 
Thử vào các trang mạng xã hội 
sẽ thấy. Tất cả những giá trị cao 
quý đều bị một số người chỉ 
trích và lên án, thậm chí họ còn 
dùng những từ ngữ rất thô tục để 
mắng chửi các bậc tu hành và 
những người tài cao đức trọng. Điều đó nghĩa là gì nếu không 
phải là phong trào đề cao cái ác đã lan ra đến mức khó lường. 

Ăn chay với Mẹ chính là 
quay về nguồn cội, về với yêu 
thương, vâng phục và khiết tịnh. 
Và chỉ như thế Mùa Chay của 
chúng ta mới thật sự ý nghĩa. 

Ăn năn bên Mẹ Maria  

Đức Maria là Người Nữ duy 
nhất tinh tuyền, nên nơi Mẹ không 
cần sự ăn năn. Nhưng một tấm 
gương càng tinh khiết càng phản 
chiếu rõ những bụi bặm ở không 
gian chung quanh. Mẹ nhìn thấy tội 
lỗi con cái loài người và không ít 
lần Mẹ phải hiện ra cảnh báo, dạy 
bảo và thậm chí Mẹ nhỏ lệ khóc 
cho con người.  

Ăn Tết với Mẹ, ăn chay với 
Mẹ, con cái Mẹ còn phải đến 
bên Mẹ để Mẹ giúp cách ăn năn 
thống hối. Mẹ chỉ cần nhìn Chúa 
Giêsu và nói: “Con ơi, họ hết 
rượu rồi”, thì lập tức mọi việc 
xảy ra tốt đẹp đến nỗi tiệc cưới 
tràn đầy hân hoan. Mẹ chỉ cần 
nói với Chúa Giêsu: “Con ơi, họ 
cần ăn năn” thì chắc chắn Chúa 
không để tâm hồn nào phải vào 
hoang địa một mình. 

Chuẩn bị đón Tết và bước vào 
Mùa Chay, chúng ta trang hoàng 
nhà cửa, sắm sửa đồ Tết, dọn dẹp 
mọi thứ, thật tuyệt vời. Nhưng sẽ 
tuyệt vời hơn khi chúng ta nhớ lại 
những lời Mẹ nhắn nhủ ở Fatima, 
và bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau đọc lên lời kinh Hoa Hồng, lời kinh 
mà Thiên Thần Gabriel chào kính 
Mẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn 
phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà…”  

Mẹ ơi, được làm con Mẹ 
cũng thật có phúc biết bao. ■ 

   Gioan LÊ QUANG VINH 



 21 Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  �   www.chuacuuthe.com  

 

C húng tôi lập gia đình vào dịp lễ 
Chúa Kitô Vua 

năm 1992. Khoảng một 
tháng sau ngày cưới, đúng 
lễ Thánh Gia, vợ chồng tôi 
dọn về ở gần nhà bên gia đình vợ tôi, chỉ cách đôi 
mươi bước chân thuộc 
Giáo Họ Micae, Giáo Xứ Đức Tin, Giáo Hạt Gò Vấp, 
Giáo Phận Sàigòn. Không 
ngờ, sự kiện này chính là 
hồng ân vô cùng lớn lao 
mà Thiên Chúa đã ban 
tặng cho gia đình nhỏ bé 
của chúng tôi. 

Rồi thời gian cứ thế 
trôi qua, niềm vui của gia đình nhà ngoại cũng là 
niềm vui của gia đình tôi 
khi nghe tin cậu út chuẩn 
bị lấy vợ ở tuổi bốn mươi, 
cái tuổi mà người đời cho 
rằng rất khó lấy vợ. Và 
người vui nhất chắc chắn 
là mẹ tôi, còn ba tôi thì đã 
mất năm 1996. 

Ngày 4.10.2009, cậu 
út là Vinh Sơn Đỗ Đình 
Phương và vợ là Anna 
Nguyễn Thị Thu Sương, đã cử hành Bí Tích Hôn 
Phối tại Giáo Xứ An Lạc, 
Giáo Hạt Chí Hòa trong 
sự quan phòng của Thiên 
Chúa và sự yêu thương 
trìu mến của mẹ cùng tất 
cả anh chị em trong gia đình, bà con bạn bè xa 
gần. Cưới xong, vợ 
chồng Phan Sương (ở 
nhà hay gọi cậu út là 
Phan) sống chung nhà 
với mẹ tôi. 

Chỉ vài tháng sau, niềm 
vui tràn ngập niềm vui, đó 
là vợ chồng Phan Sương 
sắp có em bé. Đương 
nhiên người vui nhất lại vẫn 
là mẹ tôi. Ở tuổi 75, mặc dù đã có 17 đứa cháu, nội 
cháu ngoại đầy đủ, cụ tâm 

sự là trong Thánh Lễ và giờ 
kinh tối sáng, cụ đã luôn 
cầu nguyện cho con cháu, 
nhưng cách riêng là vợ 
chồng Phan Sương. Từ đó 
niềm vui và tiếng cười luôn 
chan hòa hạnh phúc trong đại gia đình chúng tôi. 

Vậy mà… cái ngày 
khủng khiếp đó… Một 
tiếng sét đến với đại gia đình chúng tôi! Vợ chồng 
Phan Sương đi khám thai 
tại một bệnh viện Nhà 
Nước về. Bước vào nhà, 
chồng thì bộ mặt đau khổ 
rẩu rĩ không nói một lời, 
ngồi trên chiếc ghế ở góc 
nhà với điếu thuốc cầm 
ngược trên môi mà không 
biết, còn vợ thì khóc nức 
nở không nói thành tiếng được. Vợ chồng tôi chạy 
qua cùng với mẹ và anh 
chị em trong nhà dò hỏi 
hai em có sự cớ gì đã xảy 
ra, thì Sương chỉ biết 
khóc, tôi nhìn sang cậu út 
Phan một người đàn ông 
cương trực thì thấy nước 
mắt lăn dài trên má.  

Sau ít phút trấn tĩnh, 
cậu út đã cho gia đình 
hay thai nhi có vấn đề, 
bác sĩ khuyên nên bỏ, 
nếu để sanh có khả năng 
ra quái thai hay dị tật. Kể 
từ giờ phút ấy gia đình 
chúng tôi suy sụp hẳn đi, 
chỉ riêng mẹ tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Cụ quy tụ 
chúng tôi lại và bảo phải 
cậy trông vào lòng 
thương xót của Chúa, hãy 
cùng nhau cầu nguyện 
với Mẹ Maria. Và mẹ tôi, 
ngoài việc đến Nhà Thờ 
xin khấn và dâng Lễ cụ 
còn đều đặn làm giờ kính 
Lòng Thương Xót Chúa 
lúc 3giờ chiều mỗi ngày để cầu nguyện cho gia đình Phan Sương.  

Dù vậy, vợ chồng em 

tôi từ đó lúc nào cũng bần 
thần đau khổ, ăn không được, ngủ không được 
làm việc thì thường bị khiển 
trách vì thiếu trách nhiệm 
(Phan công tác tại trường đại học mở của thành phố, 
còn Sương là giáo viên 
trường Mầm Non 13 có 
tiếng tại quận Tân Bình).  

Thế rồi vợ chồng em 
tôi lại quyết định đi khám 
thai ở nhiều bệnh viện 
khác có tiếng của Sàigòn. 
Kết quả cho thấy thai nhi 
bị não úng thủy và đều được khuyên là bỏ ngay. 
Nếu để sinh, đứa bé sẽ 
có cái đầu rất to và sẽ 
phát triển ngày một to 
hơn, chỉ có thể nằm 
nguyên một chỗ. Các bác 
sĩ còn chỉ ra thảm họa đen đối của trẻ sau khi 
sinh ra và sự cực khổ đau 
thương khốn cùng của cả 
gia đình khi phải nuôi bé. 

Như các bạn đã biết, 
người Công Giáo chúng 
ta tuyệt đối không được 
phá thai bằng bất cứ 
hình thức nào và vì bất 
cứ nguyên do gì. Thế 
mà vì lung lay Đức Tin, 
khi đi dạy cứ bị đồng 
nghiệp nói ra nói vô, thời 
buổi khoa học hiện đại 
mà lại để đứa bé sinh ra 
như vậy sao… có đôi lần 
cô vợ đã lẳng lặng vào 
phòng mẹ tôi năn nỉ xin được phép phá thai, lẽ 
tất nhiên là không bao 
giờ Mẹ tôi chấp nhận.  

Phần vợ chồng chúng 
tôi, cứ nghĩ đến hai em thì 
chúng tôi chỉ còn biết thiết 
tha cầu nguyện xin Chúa 
Thánh Thần soi sáng và 
thêm sức mạnh. Và thật ứng nghiệm, một buổi ớm 
tinh mơ vừa thức dậy, vợ 
tôi chợt nhớ ra cha 
Quang Uy DCCT, người 

mà vợ tôi đã theo học một 
lớp Bảo Vệ Sự Sống 
trước đây. Vợ tôi mừng 
quá, liền gọi điện cho cha, 
sau những lời chúc phúc 
và khuyên bảo, cha hẹn 
vợ chồng Phan Sương đến gặp tại Nhà Dòng. 

Đúng ngày hẹn, vợ 
chồng Phan Sương đến 
gặp cha trong sự buồn 
bã lo âu, hai bên trò 
chuyện rất lâu, rồi sau ít 
phút thinh lặng cầu 
nguyện, cha đã nói với 
Phan Sương thế này: 
”Chúng ta phải tin tưởng 
vào tình yêu và sự sống 
mà Thiên Chúa đã ban 
tặng cho con Người, hãy 
tin vào Mẹ Maria Hằng 
Cứu Giúp cầu bầu cho 
chúng ta, vì không có 
việc gì mà Thiên Chúa 
lại không làm được.” 
Cha cũng giới thiệu bác 
sĩ Châu Hà, người Công 
Giáo, giỏi và đáng tin 
cậy, để khám và tư vấn. 
Và cha căn dặn: “Trong 
trường hợp xấu nhất, 
anh ch ị đừng lo,  hãy 
cứ để Chúa và Mẹ 
lo…"  Trước khi tạm biệt 
ra về, cha cũng bảo vợ 
chồng Phan Sương nhớ 
chạy đến với Thánh 
Giêrađô, bổn mạng của 
các bà mẹ mang thai. 

Phan Sương ra về 
trong niềm hy vọng và 
cậy trông lạ lùng, khác 
hẳn trước lúc tìm đến… 

Nhưng có những ngày đi làm về, chúng tôi lại 
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thấy Sương thút thít ngồi 
khóc do những tác động 
của đồng nghiệp. Nhiều 
vấn nạn kinh khủng nặng 
trĩu trong tâm hồn người 
phụ nữ trẻ lần đầu được 
làm mẹ. Những lúc như 
vậy niềm tin cậu út Phan 
trỗi dậy một cách mãnh 
liệt, cậu thì thầm an ủi vợ, 
và ngày hôm sau thế nào 
cũng lấy xe chở vợ lên 
gặp cha Uy, rồi lại khấn 
Thánh Giêrađô.  

Một buổi chiều, Phan 
Sương về nhà bên vợ đi 
Lễ, gặp được cha Đoàn 
Văn Thịnh ở Giáo Xứ An 
Lạc cùng với Sơ Soi là mẹ đỡ dầu của Sương. Cha 
Thịnh đã kể lại cả một câu 
chuyện dài như một chứng 
tá của lòng tin để nâng đỡ 
an ủi đôi vợ chồng. Sau đó 
cha và một cha từ Bến Tre 
lên, đồng tế trong Thánh Lễ 
hôm ấy, cùng đặt tay lên 
bụng người mẹ mà khẩn 
thiết cầu nguyện: "Xin 
Thiên Chúa cho thai nhi được an lành trong tình yêu 
của Ngài…"  

Rồi cái ngày phải đến đã đến, trước khi nhập 
viện chuẩn bị sinh, vợ 
chồng cậu út lại đến xin 
Cha Quang Uy chúc lành 
một lần nữa, xin Mẹ 
Hằng Cứu Giúp và 
Thánh Giêrađô cầu bầu 
cùng Chúa. Trời còn tờ 
mờ sáng, hai vợ chồng 
lẳng lặng làm mọi thủ 
tục. Xong xuôi, Sương 
phải vào phòng chờ, còn 
Phan ở ngoài đứng ngồi 
không yên, chỉ biết thầm 
thĩ cầu nguyện mà ruột 
gan thì rối bời, lo lắng và 
sợ hãi… Sau này Sương 
có kể lại những giây phút 
kinh hoàng trước khi sinh 
cho gia đình, có cả nội 
ngoại hai bên:  

"Các bác sĩ bắt con 
nằm yên trên giường, gắn 
máy đo tim và huyết áp, 
cứ mỗi vài phút họ lại 
khám cho con, làm con vô 

cùng hoảng hốt. Trong 
khoảng thời gian kéo dài 
căng thẳng đó, con chỉ 
biết cầm chuỗi Mai Khôi 
trên tay lần hạt, miệt mài 
đọc kinh mà không biết đã 
được bao nhiêu kinh 
nữa… Mãi đến giờ cơm 
trưa con mới được gặp 
anh Phan. Con thậm chí 
không nuốt nổi miếng 
cơm, nước mắt con cứ 
tuôn hoài… Con bị quẫn 
trí lo sợ đến ướt đẫm mồ 
hôi, trong đầu cứ ảm ảnh 
mình sẽ sinh ra một đứa 
bé đầu to như quả 
bóng… Họ đã chích thuốc 
giục sinh cho con trước 
khi con lên bàn mổ. Các 
bác sĩ tập trung vào 
phòng rất đông, họ trao 
đổi chuyện gì đó rất lâu và 
gợi ý sẽ can thiệp nếu 
như sự việc xấu đi nhưng 
con đã dứt khoát không 
đồng ý để họ bỏ em bé 
mà cứu mẹ. Đến bây giờ 
con mới nhận ra rằng nhờ 
vào chuỗi Mai Khôi mà 
con có được sức mạnh lạ 
lùng như vậy… Thật là 
một cơn ác mộng!" 

Đêm đã về, vào lúc 22 
giờ 45 phút ngày 
17.11.2010, em bé cất 
tiếng khóc chào đời. Tôi 
thiết nghĩ không phải đó là 
bé khóc mà chính là bé đang nói lên lời biết ơn 
với ba mẹ đã vâng theo ý 

Chúa mà cho bé được 
sống! Một em bé trai thật đẹp, nhưng chỉ cân nặng 
có 2.1kg, bé xíu, suy dinh 
dưỡng. Cũng phải thôi, vì 
mẹ Sương đã quá đau 
buồn trong lúc mang thai, 
không ăn ngủ đều đặn và đầy đủ như các thai phụ 
khác thì làm sao mà em 
to khỏe được? Riêng đầu 
em bé thì chỉ lớn hơn một 
chút so với các em bé 
bình thường thôi.  

Niềm vui như vỡ òa 
trong đại gia đình chúng 
tôi. Mẹ tôi nhắc cả nhà 
phải biết ghi nhớ hồng ân 
Chúa và Mẹ đã trao ban. 
Gia đình tôi cũng điện báo 
tin ngay cho cha Uy, ngài đã bật thốt lên lời tạ ơn và 
chúc mừng, chỉ nghe 
tiếng qua điện thoại thôi, 
chúng tôi cũng biết cha 
vui mừng biết bao… 

Ít ngày sau khi sức 
khỏe hai mẹ con đã ổn định, cậu út đã lên DCCT 
gặp cha Uy để chính thức 
ngỏ lời cám ơn. Cha gợi ý 
muốn chọn tên Thánh, 
tên gọi và xin được đích 
thân cử hành Bí Tích 
Thánh Tẩy cho bé. Ngày 
thứ năm 30.12.2010, tại Điểm Hẹn Giêsu trên hội 
trường An Phong của 
DCCT, cha đã rửa tội cho 
bé GIÊRAĐÔ ĐỖ 

NGUYỄN THIÊN ÂN, còn 
tôi thì được diễm phúc 
làm cha đỡ đầu cho bé… 

Thời gian cứ dần trôi, 
bé Thiên Ân lớn lên 
trong vòng tay yêu mến 
của gia đình, thú thật mà 
nói thời gian sau khi sinh đến khi được 2 tuổi, bé 
cũng vào viện ra viện 
suốt, yếu ớt và chậm 
tăng trưởng so với 
những bé khác, hơn 2 
tuổi mới biết tự ngồi dậy 
và đứng lên chập chững 
bước đi, hơn 3 tuổi mới 
biết nói. Nhưng đến nay, 
khi đã hơn 4 tuổi, đang 
học lớp chồi, bé Thiên 
Ân lại rất đẹp trai, cao to 
hơn hẳn các bạn cùng 
lứa, lại nói nhiều lắm, 
huyên thuyên suốt ngày, đến nỗi ở nhà gọi bé là 
thằng Bo quậy!  

Gia đình chúng tôi mãi 
mãi ghi ơn Chúa qua lời 
cầu bầu của Mẹ Maria 
Hằng Cứu Giúp và Thánh 
Giêrađô. Chúng tôi cũng 
luôn nhớ đến cha Quang 
Uy là người đã chia sẻ an ủi và nâng đỡ cho gia đình chúng tôi khi gặp thử 
thách trong cuộc đời.  

Có chuyện lạ và đáng 
vui mừng là Chúa Nhật 
nào bé cũng không chịu 
ngủ trưa để canh đòi theo 
ba mẹ đi Lễ Nhà Thờ cho 
bằng được. Chúng tôi mơ đến một ngày lớn lên bé được Chúa gọi để trở 
thành Linh Mục, một Linh 
Mục BVSS.. 

Không có việc gì mà 
Thiên Chúa lại không làm được phải không ạ? Chúng 
ta hãy đặt niềm tin vào sự 
quan phòng của Thiên 
Chúa qua lời bầu cử của 
Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. 
"Hãy cứ để mọi sự cho 
Chúa và Mẹ lo…" 

Gregorio Maria 
PHẠM TRỌNG TRỤ 
Gx. Đức Tin, Sàigòn 
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V ới tiêu đề rất chi gợi sự tò 
mò “Cơm chay trên bàn 
thịt chó”, Linh Mục Trăng 

Thập Tự Võ Tá Khánh đã nhắc lại 
bữa ăn họp mặt của Ban Thường 
Trực Hội Dòng Họ Vũ, Võ tỉnh 
Bình Định hôm đó gồm 10 người 
thì phía ăn mặn có 3 là Công Giáo 
(2 Linh Mục, 1 Giáo Dân) và 4 
người ngoài Công Giáo. Còn phía ăn chay có 3 người trong đó có cả 
cha Khánh.  

Theo như lời cha nói, mục đích 
khi kể ra câu chuyện này là để tránh 
cho người Công Giáo khỏi một ngộ 
nhận bất công: “Chẳng phải tôi lập 
dị nhưng tôi ước mong xóa bỏ một 
cái nhìn “bất công” đối với người 
Công Giáo, có thể là do bị gán ghép 
mà cũng có thể chính người Công 
Giáo Việt Nam có phần chịu trách 
nhiệm về ngộ nhận này. Lắm nhà 
truyền giáo phương Tây chỉ vừa 
nghe mấy tiếng “ăn thịt chó” đã đủ 
thấy buồn nôn. Họ lấy làm quái gở 
không hiểu được tại sao một số dân 
tộc Viễn Đông lại ăn cả giống vật 
trung thành và gần gũi với con 
người đến thế. Như vậy nếu ta ăn 
thịt chó chính vì ta là người Việt 
Nam chứ không phải vì ta là người 
Công Giáo. Thế mà ngày nay anh 
chị em Lương Dân lại nghĩ rằng ăn 
thịt chó là tệ tục của người Công 

Giáo, do người Công Giáo bày đầu ! Nguyên cớ vì đâu ? Thiết 
tưởng vì lợi ích tối thượng của Tin 
Mừng, mỗi người chúng ta cần suy 
nghĩ lại và cẩn trọng hơn về chuyện 
này” (Nguồn Ephata 593 – Lm. 
Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh – 50 
năm thờ cúng tổ tiên). 

Đúng là người đời khi gán ghép 
cho người Công Giáo bày đầu trong 
việc… ăn thịt chó là bất công. Thế 
nhưng chắc chắn cái việc ăn thịt chó ấy nói riêng và ăn chay nói chung 
của người Công Giáo có ảnh hưởng 
rất lớn đến việc truyền giáo. Thật 
vậy làm sao một người có thể nói 
cho người khác nghe về chân lý cao 
cả của tôn giáo mình khi mà chính 
mình lại không hề thực hiện chân lý ấy ? Mặt khác cũng chẳng phải vì 
người Công Giáo Việt Nam ăn thịt 
chó mà công cuộc truyền giáo 
không kết quả. Bằng chứng tại các 
nước phương Tây người Công Giáo 
có ăn thịt chó đâu mà đạo chẳng 
những không truyền được mà ngày 
càng biến mất. Rõ ràng vấn đề 
không phải ở chỗ ăn hay không ăn 
thịt chó nhưng là do người Công 
Giáo đã không ăn chay theo đòi 
buộc của Tin Mừng. 

Ăn chay là truyền thống rất lâu đời của các tôn giáo từ đông sang 
tây, từ cổ chí kim. Thế nhưng vì mỗi 
tôn giáo có tôn chỉ riêng của mình 

nên tất nhiên phải có những quan điểm khác nhau về việc ăn chay. Đương thời Chúa Giêsu có người 
nêu thắc mắc: “Sao môn đệ của 
Gioan và người Pharisiêu đều ăn 
chay còn môn đệ của thầy lại không ăn chay ? Chúa đáp: "Chẳng lẽ 
khách dự tiệc cưới lại có thể ăn 
chay ? Khi chàng rể còn ở với họ thì 
họ không thể ăn chay được. Nhưng 
khi tới ngày chằng rể bị đem đi rồi 
bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai 
lấy vải mới mà vá áo cũ vì như vậy 
miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải 
cũ khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 
Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu 
da cũ, vì như vậy rượu cũ sẽ làm nứt 
bầu thế là rượu cũng mất mà bầu 
cũng hư. Nhưng rượu mới bầu cũng 
phải mới” (Mc 2, 18, 22). 

Trả lời cho thắc mắc của người 
Do Thái là những người hết sức 
trọng lề luật Chúa Giêsu đã lấy  
những ví dụ rất cụ thể: Không thể 
lấy vải mới để vá vào áo cũ cũng 
như không thể đổ rượu mới vào 
bình cũ. Vải mới rượu mới ở đây là 
quan niệm của Đức Kitô về việc ăn 
chay. Còn áo cũ bầu cũ là của 
những người còn khư khư bám giữ 
lấy những luật lệ cũ của cha ông họ. Ăn chay theo Đạo Cũ (Cựu Ước) là 
giữ luật chỉ vì luật, bởi đó cho nên đó chỉ là những hình thức đạo đức 
bề ngoài chẳng những chẳng giúp 
ích gì cho việc giải thoát. Trái lại 
càng ngày càng trở nên khô cứng xa 
rời thực tại. Ăn chay theo Đạo Mới 
(Tân Ước) thì hoàn toàn khác Đạo 
Cũ ở chỗ phải phát xuất từ ở nơi 
Tâm, không bị ràng buộc bởi những 
hình thức bề ngoài: “Khi các ngươi ăn chay chớ làm bộ buồn rầu như 
bọn giả hình vì họ nhăn nhó để tỏ 
vẻ ăn chay với người ta” (Mt 6, 16). 

Quan niệm ăn chay của người Do 
Thái lúc đương thời Chúa Giêsu đã 
bị sơ cứng, giữ luật chỉ vì luật mà 
không hề biết đến mục đích của nó. Đang khi đó việc ăn chay luôn đòi 
hỏi phải đi đôi với việc sám hối ăn 
năn chừa cải tội lỗi mình. “Bấy giờ 
Chúa phán: các ngươi hãy thật lòng 
trở về với Ta trong chay tịnh, nước 
mắt và than van. Hãy xé lòng chớ đừng xé áo. Hãy trở về với Chúa là 
Thiên Chúa các ngươi vì Người 
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nhân lành, từ bi nhẫn nại giàu lòng 
thương xót và biết hối tiếc về tai 
họa” (Gr 2, 12 – 18). 

Sở dĩ ăn chay cần phải gắn với 
sám hối ăn năn bởi chỉ có như vậy 
chúng ta mới có thể trở về với Đấng 
Chúa ở nơi mình. Trở về chỉ có thể 
là về với Đấng Chúa ở nơi mình. 
Chính bởi vậy việc ăn năn sám hối 
cần diễn ra ở nơi Tâm chứ không 
phải ở hành vi bên ngoài (xé lòng 
chứ không xé áo). Sự ăn năn diễn ra ở bên trong tức ở nơi nội tâm nhưng 
nó cần phải thể hiện ra bên ngoài 
bằng các giới luật. Đời cũng như đạo luôn cần có những luật lệ, phép 
tắc mới có thể duy trì và phát triển. Đời có luật của đời như luật giao 
thông, luật kinh tế, luật bầu cử, kể 
cả giang hồ cũng có luật của nó 
v.v… Đạo có luật của đạo cũng gọi 
là giới răn thuộc lãnh vực tâm linh. 
Luật đời khác luật đạo ở chỗ luật đời do Tòa Án phân xử còn luật tâm 
linh do lương tâm phán xét. Luật đời người ta có thể dùng thế lực tiền 
bạc mà chèn ép, bẻ cong. Còn luật 
lương tâm tuy vô hình nhưng chí 
công vô tư, hễ gây nhân nào thì lãnh 
quả đó không bao giờ sai chạy. 

Tôn giáo suy cho cùng chỉ là 
áp dụng luật nhân quả để có được 
quả lành tối thượng. Quả tối 
thượng của Đạo Công Giáo 
chúng ta là rỗi linh hồn có nghĩa được lên Thiên Đàng hưởng phúc 
lộc đời đời đồng thời tránh khỏi 
sa Hỏa Ngục muôn kiếp. Tin có 
Thiên Đàng, tin có Hỏa ngục, tin 
sự thưởng phạt của Thiên Chúa 
chí công đây chính là “giá trị 
cuốn hút” cha ông chúng ta xưa 
kia mà cha Khánh đã đề cập tới 
chứ chẳng phải điều chi khác. 
Cũng chính do nơi sự cuốn hút đó mà công cuộc truyền giáo của 
Giáo Hội đã đạt được những 
thành quả lớn lao.  

“D ấn thân truyền giáo, tôi nhận 
ra rằng thuở ban đầu người Việt 
hăm hở đón chào Tin Mừng Cứu 
Rỗi vì khám phá ở đó những giá trị 
trổi vượt hẳn những gì họ đang có. 
Cả tín lý và luân lý Công Giáo đều 
hợp lý trong sáng và cao cả đáng tin 
nhận. Thừa Sai Marie André Garin 

(1854 – 1885) làm việc tại Quảng 
Ngãi chưa đầy sáu năm đã rửa tội 
hơn 1.200 người lớn và hơn 10.000 
trẻ nhỏ. Người ta háo hức theo tôn 
giáo của ông Tây trẻ tuổi, nói tiếng 
Việt trọ trẹ vì nhận thấy ở đó những 
giá trị cao cả mà tập tục văn hóa cổ 
truyền không sao sánh được. Thế 
nhưng ngày nay không còn đơn giản 
như thế. Có những tài liệu xuyên tạc Đạo Chúa bắt đầu với Tây Dương 
Gia Tô Bí Lục và tiếp tục với nhiều 
sách báo phim ảnh và những trang 
mạng vu khống bôi nhọ Đạo Chúa, 
bởi như thế mà anh chị em Lương 
Dân hiện đang có những ấn tượng 
xấu rất khó phai mờ về người Công 
Giáo” (Nguồn: Ephata 593 đã dẫn). 

Người Việt sở dĩ hăm hở đón 
chào Tin Mừng Cứu Rỗi là do các 
vị Thừa Sai người nước ngoài đã 
không quản ngại hy sinh gian khổ 
kể cả tính mạng đến để rao truyền 
chân lý cho chúng ta. Điều này cho 
thấy giữa truyền giáo và hy sinh 
luôn có sự tương tác với nhau, hễ ở đâu có hy sinh thì việc truyền giáo 
có kết quả, còn ngược lại thì 
không. Lý do của sự tương tác ấy 
là vì sự đòi buộc của Tin Mừng, hễ 
ai rao giảng Tin Mừng thì phải 
chịu khổ đau. Thánh Phaolô, Tông Đồ của dân ngoại, đã nói: “Vì Tin 
Mừng ấy tôi phải chịu khổ, tôi còn 
phải mang cả xiềng xích như một 
tên gian phi. Nhưng lời Thiên 
Chúa đâu có thể bị xiềng xích. Bởi 
vậy tôi cam chịu mọi sự để mưu 
ích cho những người Thiên Chúa đã chọn để họ cũng đạt tới Ơn Cứu Độ trong đức Giêsu Kitô và được 
hưởng vinh quang muôn đời” (2 
Tm 2, 9 – 10). 

Vào thuở xa xưa ấy cha ông 
chúng ta cũng như bao xứ truyền 
giáo khắp nơi đã nhiệt thành đón 
nhận Tin Mừng nhờ sự hy sinh 
quên mình của các vị Thừa Sai. Thế 
nhưng ngày nay tình trạng đã hoàn 
toàn thay đổi: Tại các quốc gia 
Châu Âu như Pháp, Ý Tây Ban Nha 
v.v... hầu như đã công khai chối bỏ 
căn tính Công Giáo của mình. 
Nguyên nhân đưa đến sự chối bỏ ấy 
là do ảnh hưởng của nạn tục hóa, 
các giá trị tâm linh bị phá hủy một 
cách có hệ thống bởi đủ loại triết 

học và nguy hại nhất chính là 
Thuyết Tương Đối như đức nguyên 
Giáo Hoàng Benedicto 16 đã cảnh 
báo: “Chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối đang thắng thế trong nền văn hóa 
hiện đại (chính cá nhân mới đáng kể 
chứ không phải gia đình, công ích) 
sẽ dẫn đến cái nhìn về tự do của con 
người và nó là một trong những 
biểu hiện của Thuyết Tương Đối 
này: Không công nhận bất cứ cái gì 
là vĩnh hằng, chỉ giữ lại như biện 
pháp cuối cùng là cái tôi với những 
ham muốn của nó và với bề ngoài là 
tự do sẽ trở nên một nhà tù cho mỗi 
người” (Di ễn văn đọc tại Rôma 
ngày 6.6.2005). 

Thế gian không nhìn nhận cõi 
vĩnh hằng nhưng không vì vậy mà 
không có Hỏa Ngục, đó là nơi giam 
giũ đời đời cho những kẻ không tin 
vào sự hiện hữu của nó. Còn người 
Công Giáo chúng ta dẫu Đức Tin 
còn yếu kém nhưng xin lắng nghe 
và hãy có quyết tâm xin vâng với Đức Mẹ Mễ Du: “Các con thân 
yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con 
hãy cầu nguyện và ăn chay cho các 
ý chỉ của Mẹ, bởi Satan đang muốn 
hủy hoại kế hoạch của Mẹ. Cùng 
với Giáo Xứ này Mẹ đã bắt đầu kế 
hoặch của Mẹ ở nơi đây và đã mời 
gọi toàn thể thế giới. Có nhiều 
người đã đáp lại nhưng còn vô số 
người không muốn lắng nghe hoặc đón nhận lời kêu gọi của Mẹ. Vì thế 
hỡi các con là những kẻ đã thưa 
vâng, các con hãy mạnh mẽ và kiên 
quyết. Cảm ơn các con đã đáp lại lời 
kêu gọi của Mẹ” (Nguồn: 
memaria.org – Lm. Gabriele 
Amorth – Chuyên gia trừ quỷ hàng đầu của Giáo Phận Roma – Than 
phiền về sự lãnh đạm đối với Đức 
Mẹ Mễ Du). ■ 

PHÙNG VĂN HÓA  
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L âu lâu rồi, cả chục 
năm trước, trên báo 
Tuổi Trẻ Chúa Nhật 

(nay đã đổi tên là Tuổi Trẻ 
Cuối Tuần) có một số chủ đề... Bia Rượu. Một phóng 
sự cho biết, nếu tôi nhớ 
không lầm, mỗi năm người 
Việt Nam chúng ta đã tiêu 
thụ đến... 7.000 tỷ đồng trị 
giá bia và rượu thời điểm hồi đó, tính ra bây giờ chắc phải 
gấp ba, gấo tư! Tôi nghĩ, nếu 
phải cộng thêm những 
khoản tiền có liên quan đến 
bia rượu như chi phí nhà 
thương để cấp cứu tai nạn 
cũng như điều trị các bệnh 
nhân sơ gan và ung thư gan, 
chi phí nhà trường để cảnh 
báo nguy cơ cho các em học 
sinh, chi phí nhà báo để 
tuyên truyền chiến dịch 
chống nhậu nhẹt, và cả chi 
phí nhà tù để giáo hóa phạm 
nhân, thì số tiền phải tốn cho 
con ma tên là... Ma Men sẽ 
kinh khủng đến mức nào. Ấy là chúng ta còn chưa tính đến những tổn thương thiệt 
hại không gì có thể đền bù được về mặt tâm lý, sinh lý 
và tâm linh, tình cảm của 
con người trong gia đình, 
trong xã hội... 

Từ đó đến nay, đất 
nước chúng ta đã thay da đổi thịt nhiều, GDP đã 
tăng nhiều, không biết có 
ai lại chịu khó thống kê 
về mức tiêu thụ bia rượu, 
nhưng cứ đến mùa cưới 
dịp cuối năm này nối sang đầu năm kia như trong 
những ngày này, chúng ta 
lại thấy, vẫn thấy và sẽ 
còn thấy người ta vui vẻ 
nâng cốc “Dzô, dzô!” Rồi 
chiều chiều, nếu lấy Hon-
da chạy một vòng loanh 
quanh các phố, nhất là 
dọc hai bên bờ kè Kênh 
Nhiêu Lộc của Sàigòn, 
chúng ta sẽ thấy, trời ơi, 
từ quán nhậu bình dân của 
người nghèo cho đến tiệm 
bar thượng hạng của kẻ 
giàu sang, sao mà la liệt 
lủ khủ toàn bia với rượu ! 

Soạn bài giảng Thánh 
Lễ cho một Lễ Cưới, đọc đoạn Tin Mừng Gioan 2, 1 

– 12, tôi thấy vừa vui lại 
vừa buồn. Vui là vì cuộc 
sống này may mà còn có 
Mẹ Maria đúng chức danh 
là Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
luôn sẵn sàng cầu bầu cứu 
giúp cho con người ta trong 
những trường hợp sắp sửa 
bị thổi... phạt đền như nhà đám ở Cana xa xưa. Của đáng tội, bây giờ nhà ai mà 
tổ chức linh đình như thế, đang nửa chừng mà thiếu 
rượu bia, chỉ một cú phone 
là nháy mắt bia rượu sẽ được khiêng đến cả mấy 
chục két, cả chục chai ngay 
lập tức, có gì mà to 
chuyện! Nhưng tôi cũng lại 
rất buồn rằng thì là, con 
người ta chẳng mấy ai ý 
thức được mình quá ê hề 
thứ rượu vật chất đấy mà 
lại đang hết sức thiếu thứ 
rượu của Tình Yêu. 

Thôi thì không dám 
bàn rộng đến xã hội, chỉ 
nói đến những người có Đạo chúng ta trong Hội 
Thánh Chúa thôi, bao giờ 
thì chúng ta mới giật 

mình tỉnh ngộ về tình 
trạng bi đát ấy nhỉ ? 

Người ta vẫn cứ vô tư 
hồn nhiên tính chuyện cưới 
nhau: đặt tiệc, thuê áo, chụp 
hình, quay phim, gửi thiệp, 
mâm quả, xe cộ, thậm chí 
tính trước luôn sẽ trăng mật ở đâu... Thế nhưng, trước 
“Giờ G” chỉ khoảng một hai 
tháng, người ta gõ cửa Nhà 
Thờ: “Cha ơi, có lớp Giáo 
Lý Hôn Nhân nào ngăn ngắn 
lẹ lẹ không cha?” Và chuyện đáng mắc cỡ là có không ít 
nơi đã tổ chức bán bằng, ký 
khống chứng chỉ hôn nhân 
với giá từ mấy trăm nghìn đến cả bạc triệu, tùy mức độ 
"chạy bầu" cấp kỳ gấp rút 
hay không! Lại không ít vị đã “thỏa hiệp” chỉ vì mấy... 
trăm đôla, chẳng phải bỏ túi 
xài riêng đâu nhé, là để sửa, để xây Nhà Chúa ấy mà ! 

Sang một mặt khác. 
Cũng lâu gần chục năm rồi, 
may mà có ghi lại chứ bây 
giờ vào tìm trên mạng 
không còn thấy lưu. Sổ tay 
tôi vắn tắt ghi được mấy 

mẩu tin bé xíu nhưng đủ 
gây sốc. Hai chuyện ngược 
hẳn nhau mới lý thú. 

Báo Công An 
TP.HCM số ra ngày 
28.12.2006 ở trang 15 đăng, nguyên văn thế này: 
“Nhà chức trách Trung 
Quốc đang phải tìm mọi 
cách để hạn chế tốc độ 
tăng dân số. Các biện 
pháp, bao gồm cả đánh 
thuế 3.000 đôla khi sinh 
con thứ hai. Số tiền này 
bằng tổng lương kiếm 
trong suốt hai năm trời 
của một công nhân bình 
thường ở đây. Dân số 
Trung Quốc đã tăng 8 
triệu năm 2005 và hiện có 
tổng cộng 1,3 tỷ người 
(Trung Quốc được dự báo 
sẽ chiếm nửa dân số thế 
giới vào năm 2057).  

Sau đó mấy ngày, báo 
Tuổi Trẻ ra ngày thứ hai 
1.1.2007 đăng lại tin của 
Thông Tấn Xã Việt Nam 
với tin gốc của hãng     
Reuters có kèm một ảnh 

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT 

Xem tiếp trang 31 
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N gày 14.11.2012, con có viết một E-mail 
nhờ cha cầu nguyện cho gia đình chúng 
con. Lý do vào thời điểm ấy, vợ chồng 
chúng con bị khủng hoảng và suy sụp do 

bác sĩ khám thai, bảo là thai nhi con của chúng con có 
nguy cơ dị tật Hội Chứng Down. 

Cha đã cho chúng con lời khuyên là dứt khoát 
không nghe lời bác sĩ để bỏ thai nhi. Cha hứa sẽ cùng 
Nhóm BVSS, Nhóm Fiat hiệp ý cầu nguyện ngay. Đặc biệt sau đó, cha đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện 
cho con của chúng con vào lúc 20 giờ Lễ Xa Quê tại 
Nhà Thờ DCCT Chúa Nhật 18.11.2012. 

Trong suốt thai kỳ của vợ con sau đó, chúng con 
da diết cầu nguyện nhiều hơn với Chúa Giêsu – Mẹ 
Maria – Thánh Giuse, chúng con cũng đặc biệt cầu 
nguyện với các Linh Hồn Thai Nhi và Thánh Giêrađô. 
Chúng con biết đến Thánh Giêrađô là do đọc kinh 
Bảo Vệ Sự Sống từ khi học Giáo Lý Hôn Nhân Agape 
của cha. Ngoài ra, khi con chợt nhớ đến bất kỳ Thánh 
nào, con đều cầu nguyện hết. 

Thế rồi cha ơi, ngày 12.5.2013 vừa qua, vợ con đã 
sinh một bé trai 3,4 kg khỏe mạnh. Lúc đó, chúng con 
vỡ òa, rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cảm tạ các Ngài đã nhận lời chúng con, và giờ bé rất kháu khỉnh, đêm 
về bé hơi khó chịu và hành mẹ chút xíu. Từ khi con 
của chúng con ra đời, chúng con có mệt hơn, cực 
hơn nhưng vui và hạnh phúc vô cùng, cha ạ. 

Hằng ngày chúng con vẫn tiếp tục cảm tạ Chúa 
Giêsu – Mẹ Maria – Thánh Giuse, Thánh Giêrađô, 
các Thánh, các Thiên Thần, các Linh Hồn Thai Nhi, 
cũng như cầu nguyện xin tiếp tục gìn giữ ban bình an 
và khỏe mạnh cho con của chúng con. Chúng con đã 
chọn tên Thánh cho bé là Giêrađô Trần Đức Tín. Có 
lẽ chúng con tội lỗi, trước đây chúng con cũng ít đọc 
kinh tối và lười cầu nguyện nên Chúa muốn củng cố Đức Tin cho chúng con, đúng không cha? 

Cuối thư, con xin Chúa Giêsu – Mẹ Maria – Thánh 
Giuse và các Linh Hồn Thai Nhi đổ tràn hồng phúc 
cho quý cha trong Dòng. Con biết ơn cha đã dâng 
Thánh Lễ Tạ Ơn ngày 22.6.2013 ở Nhà Nguyện Hiệp 
Nhất DCCT và đích thân cử hành Bí Tích Thánh Tẩy 
cho cháu Đức Tín. Gia đình chúng con sẽ nhớ và cầu 
nguyện cho cha trong giờ kinh tối hằng ngày. ■ 

Giuse TRẦN VĂN THIẾT – 
Maria NGUYỄN THỤY MINH Ý  

 

 

Chúa Giêsu Kitô. Ta 
không tách đôi Người ra 
hai thành phần giữa Con 
Người và Thiên Chúa. Ta 
không phân biệt Người là Đức Kitô, Ngôi Lời từ 
Thiên Chúa, và Đức Kitô được sinh hạ từ một người 

phụ nữ. Ta chỉ biết có một Đức Kitô, Lời Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa  

Cha trong Xác Phàm 
của Người mà thôi. Nếu 
có ai không gọi Đấng Em-
manuel (Thiên Chúa ở 

cùng chúng ta) là Thiên 
Chúa, thực sự là như thế, 
và do đó cũng không gọi 
Thánh Trinh Nữ là The-
otokos (vì Mẹ đã sinh hạ 
ra về mặt huyết nhục Ngôi 
Lời đến từ Thiên Chúa và 
trở thành xác phàm), thì 

người đó phải bị tuyệt 
thông. (Cyril's third letter 
to Nestorius). ■ 

NGUYỄN TRUNG 

24.1.2015  

tiếp theo trang 15 
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D ịp Giáng Sinh 2014, khi 
nghe mình căn dặn con 
cháu cẩn thận với các 
bước “quá đà” trong tiệc đêm Noel, vốn luôn cám dỗ và có 

sẵn các “cạm bẫy”. Vài người bạn 
chê tôi là lạc hậu, rằng: “Bọn trẻ 
bây giờ ranh lắm, chả đứa nào lừa đứa nào, thậm chí bọn con gái nó 
còn lừa bọn con trai…”  

Lời đùa cợt thoáng qua nhưng 
lại liên quan đến một vấn đề “nhức 
nhối” ở cả những xã hội tân tiến 
như Mỹ cũng như ở Việt Nam, một 
quốc gia đang phát triển, “tình dục 
trước và ngoài hôn nhân”. Nó nhức 
nhối vì chắc chắn sẽ đưa đến nhiều 
hậu quả tai hại cả thể xác lẫn tinh 
thần, mà một trong những hậu quả 
tai hại nhất là phá thai! 

Một báo cáo về tình dục trước 
hôn nhân (premarital sex) của Alan 
Guttmacher, một Học Viện chuyên 
về nghiên cứu, phân tích chính 
sách, giáo dục cộng đồng về tình 
dục và sức khỏe sinh sản (http://
www.guttmacher.org/sections/
abortion.php), kết luận: “Ở lứa tuổi 
thiếu niên (Mỹ), người nào chưa có 
quan hệ tình dục thật là một ngoại 
lệ. Cứ 10 người Nam thì có 8, và 
10 người Nữ thì có 7 người thú 
nhận đã có quan hệ tình dục khi 
còn thiếu niên”. 

Ham muốn, ảnh hưởng bạn bè, 
xem tình dục là một trò vui, một thú 
chơi tự nhiên, chứng tỏ tình yêu, biểu 
lộ nam tính nữ tính, v.v… là những 
nguyên nhân đưa đến tình trạng đó. 

Có lần, tôi được nghe một thảo 
luận sôi nổi của một nhóm học sinh 
trung học về tình dục trước và ngoài 
hôn nhân, các em phân tích, tranh 
luận khía cạnh đạo đức và chúng đưa 
ra hai cặp từ rất hay 
“Recreation” (lạc thú, vui thú) và “Re
-creation” (sự tạo sinh, tái tạo) của 
tình dục. Chỉ một cái gạch ngang, đã 
làm thay đổi hẳn góc nhìn.  

Kể ví dụ trên là để nói lên ý 
này, trong một nền giáo dục nhân 
bản căn cơ chu đáo, thiếu niên ở 
Mỹ được truyền thông đúng cách, được trao đổi thường xuyên theo 

hai phương diện khoa học và luân 
lý (tôn giáo, Kinh Thánh, quy ước 
xã hội) mà tình dục trước và ngoài 
hôn nhân còn là một vấn nạn gay 
go, thế thì huống chi ở Việt Nam, 
sự tù mù và kiêng kỵ sẽ làm cho 
vấn đề này còn trầm trọng đến đâu!  

Có lẽ đây cũng là một trong 
nhiều nguyên nhân làm cho Việt 
Nam mình luôn thuộc loại “top” 
trong cuộc cạnh tranh với các nước 
xem ai sẽ giật được chức vô địch 
về… phá thai!?! 

Một tài liệu khác nghiên cứu khác 
có đưa ra một hậu quả chắc chắn 
100% của tình dục trước và ngoài 
hôn nhân trong giới trẻ. Đó là mặc 
cảm tội lỗi và thất vọng. “…Đó là sự 
thất vọng não nề – tôi đã không cảm 
nhận được điều tốt đẹp của tình yêu 
như đã từng tưởng tượng, thay vào đó, tôi xấu hổ vì sự thiếu tự chủ của 
mình… Bữa tiệc đã tàn và chỉ còn lại 
cảm giác buồn nôn, đáng khinh và 
nhơ nhuốc. Tệ hơn nữa là khi nghe 
anh ta nói: “Trời ơi sao cô lại để đến 
nông nỗi này?” 

Tâm sự trên mới chỉ là hậu quả 
nơi một cá nhân. Cái lớn hơn nhiều 
là vấn đề “trẻ vị thành niên mang 
thai”. Theo bài báo “Teenage Preg-
nancy: The Problem That Hasn’t 
Gone Away”: “Cứ trong 10 đứa trẻ 
vị thành niên thì có trên 1 em mang 
thai mỗi năm, các em không hề 
nghĩ là sẽ mang thai vì đã chuẩn bị 
phòng tránh”. 

Nhớ lại lần đi thăm một Mái Ấm, nơi giúp đỡ cưu mang các cô 
gái lỡ lầm ở Huế, một cô nói với tôi 
với giọng buồn xa vắng: “Em có 
nghĩ là nó (việc mang thai) lại xảy 
ra với em mô…” Cô chỉ là một 
“nạn nhân” do không nhận ra điều đơn giản này, đó là các phương 
pháp ngừa thai hay dụng cụ tránh 
thai "hoàn hảo" vẫn chưa bao giờ được phát minh!?! 

Tình dục trước và ngoài hôn 
nhân sẽ làm nảy sinh sự hờn ghen, 
nghi ngờ, coi thường và không tin 
tưởng lẫn nhau nữa. Và thế là giết 
chết một tình yêu lẽ ra sẽ rất đẹp đẽ. 

Có nhiều tranh luận kịch liệt để đả phá những quan niệm xưa cũ về 
“trinh tiết”, những quan niệm đã 
gây ra bao khổ sở đau đớn nhục 
nhã cho phụ nữ từ “cắt tóc bôi vôi” 
cho đến phạt vạ khinh khi, đến mức 
phải bỏ nhà mà đi. Nhớ mấy câu 
lục bát này: 

“Phình phình ở giữa lớn ra, 
Mẹ ơi, con chẳng ở nhà được đâu.  Ở nhà làng bắt mất trâu!  
Cho nên con phải đâm đầu ra đi” . 

Không có ý tham gia các tranh 
luận như thế, dù là với tinh thần 
“bình đẳng giới”, “n ữ quyền”, “giải 
phóng phụ nữ”. Tuy nhiên, điều 
này là rõ ràng, sự trinh trắng đem 
lại bình an và lòng tự trọng cho 
người nữ. Nó giúp phụ nữ gìn giữ 
các giá trị của mình và tạo điều 
kiện để họ xây dựng mối quan hệ 
yêu thương, gia đình lâu dài và gắn 
bó. Đó chẳng phải là giải phóng 
phụ nữ sao? 

Tình dục trước và ngoài hôn 
nhân đem lại những hậu quả nặng 
nề, và người chịu đựng chỉ là cô 
gái, kể cả “ranh ma” đến đâu, biết 
“l ừa tình” đến đâu, như lời đùa cợt 
của bạn tôi ở trên, thì cũng sẽ phải 
trả giá và trả giá rất đắt, quá đắt 
nữa là khác! Ngược lại, sự trinh 
trắng nâng cao phẩm giá cho người 
con gái. Vậy vấn đề chỉ còn là sự 
lựa chọn mà thôi! ■ 

THÁI V Ũ  



Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  �   www.chuacuuthe.com  28   

 

T ừ trên nhìn xuống, 
không biết mọi ngày thì 

sao chứ hôm nay con thấy Nhà Thờ 
thật là vĩ đại, người ta rất đông mà 
vẫn trật tự, yên lặng trang nghiêm 
quá chừng. Con thấy hãnh diện vì 
biết mọi người trân trọng Thánh Lễ 
này, Thánh Lễ cha xứ dành cho 
chúng con, cha xứ cùng mọi người 
dâng Lễ tiễn đưa chúng con.  

Nãy giờ tụi con bảo nhau giữ 
yên lặng, đừng ngọ ngoạy, có nhiều 
em không yên, ý là bầu không khí 
này quan trọng quá, con nít sợ! Con 
nói ngồi im kẻo rớt nơ, rơi Thánh 
Giá bây giờ, tụi nó nín khe vì còn sợ 
bung cả áo đẹp nữa. Hôm nay tụi 
con được các anh chị ca đoàn và 
giáo lý viên mặc áo đẹp cho, mỗi đứa một màu, một kiểu, em nào 
cũng được thắt nơ ở cổ, nơ dài và 
sặc sỡ thấy mê luôn. Nhìn chung, 
hết thảy tụi con đều đẹp, nhưng con 
thấy con… đẹp nhất!  

Có mấy đứa sốt ruột kêu sao lâu 
quá chưa bắt đầu Lễ cha ơi, hồi sau 
có vẻ sự nhộn nhạo nhốn nháo 
muốn nổ ra, con nhắc to, trật tự đi 
các em, nhìn lên bàn thờ đi, đừng 
quậy, cha ra cha la bây giờ. Nói vậy 
cho bọn nhỏ sợ, chứ con biết cha sẽ 
không la. Cha xứ thương tụi con 
cha mới mang tụi con về Nhà Thờ 
của cha. Thời gian qua, biết bao 
nhiêu đứa nghịch ngợm mà cha có 
la gì đâu, cha chỉ nhắc bảo thôi. Tội 
nghiệp cha xứ, tội nghiệp những cô 
bà chú bác, các anh các chị cất công đi xin, đi mang chúng con từ bệnh 
viện và phòng khám về đây, nên 
nhiều lúc chúng con cũng thương 
mọi người lắm. Chúng con sẽ cầu 
nguyện cho mọi người. Cám ơn 
mọi người!  

Hôm nay chắc chắn chúng con 
sẽ nhận được nhiều lời cầu nguyện 
chung và riêng, phải vui thôi. Đời 
buồn quá, nhưng vẫn phải vui thôi, 
vì ai cũng thương tụi con mà.  

À không, có một người, đó là 
mẹ con! Con xin lỗi Chúa, đôi 
khi con nghĩ mẹ con không… 
thương con.  

Con thương mẹ quá trời luôn, 
sao mẹ lại nỡ bỏ con?  

Mẹ đâu biết mỗi lần mẹ buồn 
ói, con co rúm người để giúp mẹ đỡ mệt! 

Mẹ đâu biết mỗi cơn mệt của 
mẹ làm con đau đớn và thương 
mẹ biết chừng nào! 

Mẹ đâu biết những khi mẹ khóc, 
con rất muốn kéo vạt áo mẹ lau 
nước mắt cho mẹ! 

Mẹ đâu biết mỗi lần mẹ bị người 
lớn la mắng, con chỉ muốn dang tay 
bảo vệ mẹ! 

Mẹ ơi, sao mẹ vội vàng quyết định vậy? Mẹ bỏ con rồi, con phải 
chết thôi.  

Mẹ ơi, mẹ có nghĩ đến kể từ lúc đó, mẹ để cho người ta chặn hơi thở 
của con, người ta cắt đứt sự sống 
của con, mẹ mất con rồi còn đâu! 

Con tuy lớn hơn các em bé trong 
phòng nhưng con cũng chỉ mới có 6 
tháng, vẫn là một thai nhi bé tí à, ai 
cũng nói bụng mẹ gọn mà! Vì sao 
mẹ bỏ con vậy, có phải tại ba không 
thương mẹ nữa? Có phải tại bà 
ngoại bắt mẹ phải đi học tiếp? Hay 
mẹ còn muốn rảnh rang để đi chơi 
với bạn bè của mẹ? 

Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều, con 
thèm ở trong bụng mẹ, con muốn 
nghe mẹ nói hoài mà, sao mẹ lại để 
cho người ta lôi con ra? Tội nghiệp 
con mà mẹ! 

Rồi, cuối cùng cũng xong Lễ, 
vừa trọn tâm tình con tỉ tê nãy giờ. 

Tối hôm qua, nghe cha xứ nói 
mai là Lễ Chôn Cất Thai Nhi, thế 
nào ba mẹ con cũng âm thầm tìm 
tới, con khóc tu tu, cha cũng rướm 
nước mắt. Mẹ có thấy cảm động 
không? Mẹ đâu rồi? Ba đâu rồi? 

Bây giờ đây mỗi đứa chúng con được một vị đón lấy, nâng trên tay đưa chúng con ra nghĩa trang, mọi 

người đi thành hai hàng dài. Con được một cô ca đoàn bưng, cô vừa đi theo đoàn người, vừa đọc kinh, 
con không biết cô cầu nguyện cho 
ai, cho con hay cho ba, cho mẹ? 
Không chừng cô ấy cũng cầu 
nguyện cho chính cô nữa? 

Tới giữa nghĩa trang, ngay trước 
bàn thờ cha xứ đọc chậm rãi và rõ 
ràng từng nghi thức, nói vài lời với 
mọi người, rồi trong khi ca đoàn hát 
thì mấy chú bắt đầu nhận từng đứa 
trong chúng con đặt vào lòng huyệt đã mở sẵn. Mọi người ở trên nhìn 
xuống, chúng con được xếp nằm sát 
cạnh nhau, hơi chật một chút nhưng 
vẫn không bị đè lên nhau. Buồn 
quá, sắp phải hoàn toàn xa mọi 
người rồi! 

Chú ấy bắt đầu đổ cát lên bên 
trên chúng con, lấp dần, lấp dần… 
Mẹ ơi, con bị chôn rồi! 

Đến khi người ta phủ lên mặt 
huyệt một lớp xi măng để xây 
thành ngôi mộ thì tôi không còn 
nghe thấy tiếng bé thì thầm nữa, 
hình như nó đang khóc, và nhiều 
tiếng nức nở theo… 

Những người mẹ trẻ phá thai 
có nghe thấy con mình khóc 
không nhỉ? 

Anna HT 
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C huyện bé Hồ Đắc Tâm được 
chính mẹ cháu gọi điện từ 

Canada về kể đầu đuôi với chúng 
tôi như thế này: 

Ba của cháu tên là anh Giuse 
Hồ Minh Khiêm, một thợ hàn sinh 
năm 1967, còn mẹ cháu, chị Maria 
Nguyễn Thị Trâm sinh năm 1970, 
làm nghề thợ may. Trước đây gia đình thuộc Giáo Xứ Vườn Xoài, 
Sàigòn, thứ bảy nào cũng về hành 
hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp Kỳ Đồng. Đến năm 1998 thì 
cả nhà đi định cư tại Canada. Năm 
2003, anh chị đã có cháu bé trai 
thứ nhất tên là Giuse Hồ Đắc 
Nhân, lúc sinh được 3Kg7 dài 
47cm. Hai năm sau, mang bầu 
cháu thứ nhì thì… có chuyện! 

Lúc cháu bé được 14 tuần thai, anh 
chị Khiêm Trâm vui vẻ háo hức đi 
khám thai tại bệnh viện Vancouver. 
Không ngờ sau khi các bác sĩ chọc nước ối, xét nghiệm gen và thử máu, kết quả 
thật choáng váng: thai nhi dư ra một 
Nhiễm Sắc Thể! Nếu dư ở cặp thứ 21, 
bé sinh ra bị Hội Chứng Down (Down 
Syndrome, lấy theo tên bác sĩ Landon 
Down người phát kiến và nghiên cứu về 
hội chứng này từ thế kỷ 19), bé sẽ chậm 
phát triển tâm thần, khờ khạo ngu ngơ 
suốt đời, khuôn mặt cứ như người 
Mông Cổ với đôi mắt xếch nên trước đây người ta quen gọi là hội chứng 
Mongolism. Ở đây không phải vậy, dư 
một Nhiễm Sắc Thể ở cặp thứ 20, nghĩa 
là bé có đến 47 Nhiễm Sắc Thể, mà cứ 
theo luận điểm và tài liệu y khoa thì như 
thế bé sẽ bị bệnh tim bẩm sinh trầm 
trọng hoặc không có… cột xương sống, 
vô phương cứu chữa, coi như chết chắc! 

Bệnh viện mời cha mẹ cháu đến 
thảo luận, phía họ có đến hai bác sĩ 
chuyên về Huyết Học, các sinh viên 
thực tập về Sản Khoa và Nhi Khoa, 
hai chuyên gia về Tâm Lý, một thông 
dịch viên Anh – Việt. Bầu khí thật 
căng thẳng, kéo dài trong 3 giờ đồng 
hồ. Họ cho anh chị hai tuần về nhà 
suy nghĩ trước thời điểm thai được 
16 tuần, buộc phải chấm dứt sự sống, 
không thì sẽ không còn kịp phá thai 
(có lẽ luật Canada không cho phép 
phá quá 4 tháng tuổi thai chăng?).  

Họ còn chú thích thêm là: sự 
thường một em bé được sinh ra chỉ đạt tỷ lệ hoàn hảo (perfect) cao nhất 
là 93%, vậy mà cháu bé này chỉ được 
xê xích từ 88 đến 90%, dân Canada 
phá bỏ là cái chắc! Không biết dân Á Đông sẽ quyết định thế nào? Trời ơi, 
nói thế không khác gì kết án tử? Ép 
mà không buộc! Không chịu phá thai 
thì rõ là dại dột ngu dốt!  

Hai tuần lễ để suy nghĩ, phải nói đó là hai tuần lễ của dằn vặt ray rứt 
kinh hoàng, hai tuần lễ ướt đẫm nước 
mắt bất an đối với anh chị Khiêm 
Trâm. Bệnh viện cứ gọi điện thoại 
liên tục để thuyết phục phá thai. Cuối 
cùng, Tình Yêu và Lòng Tin đã chiến 
thắng, cha mẹ cháu dứt khoát không 
chọn theo đa số thường tình, họ lội 
ngược dòng đời theo mách bảo của 
lương tâm Công Giáo. 

Sau hai tuần lễ, trở lại bệnh viện 

Vancouver, anh chị Kiêm Trâm trả 
lời: Dứt khoát không giết em bé cho 
dẫu sinh ra cháu có thế nào đi nữa. 
Các bác sĩ Canada tròn xoe mắt ngạc 
nhiên, nhưng một điểm còn đáng 
khen, đó là họ tôn trọng quyết định 
cuối cùng và hoàn toàn tự do của đôi 
vợ chồng người Việt, họ tuyệt đối 
không mắng nhiếc quát tháo theo 
kiểu một số bác sĩ phụ khoa, sản 
khoa Việt Nam như chúng ta thường 
gặp tại các bệnh viện Nhà Nước, nhất 
là một số bệnh viện trực thuộc Trung Ương Hà Nội! 

Anh chị cũng từ chối sẽ không 
về thành phố Vancouver để sinh tại 
bệnh viện lớn và hiện đại hết mức, 
nhưng sẽ ở lại sinh ngay tại bệnh 
viện nhỏ của tỉnh lỵ Surey nơi gia đình đang sinh sống, cách Vancou-
ver một giờ lái xe. Các bác sĩ lại ngỏ 
ý xin anh chị ký giấy đồng ý sau khi 
sinh, cho họ xin cái nhau thai để 
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mang về làm các xét nghiệm, anh 
chị nhận lời, dẫu sao, đó cũng là 
một việc giúp nghiên cứu Y Khoa, 
có ích cho các trường hợp khác. 

Trở về Surey, 5 tháng chờ đợi cho đến ngày sinh cháu bé là cả một hành 
trình dài đằng đẵng cho đôi vợ chồng 
quả cảm. Tháng đầu tiên là căng 
thẳng và đau khổ đến tuyệt vọng. Thế 
nhưng, nhờ cầu nguyện, gia đình dần 
dần tìm được nơi nương tựa vững 
chắc là Lòng Thương Xót của Chúa 
Giêsu. Chị Trâm kể cho tôi nghe qua điện thoại, bây giờ đã qua được gần 4 
năm rồi, mà giọng nói vẫn pha lẫn 
nghẹn ngào nước mắt với niềm vui 
phó thác. Chị bảo: “Cha biết không? 
Con tự lấy làm kinh ngạc về chính 
mình, chồng con, anh Khiêm cũng 
thế, chúng con bình an đến lạ 
lùng! Những người biết chuyện 
cứ ngỡ chúng con lúc này sẽ 
buồn sầu kinh khủng, chắc chắn 
sẽ đưa tới tình trạng suy sụp kiệt 
quệ cả tâm hồn lẫn thể xác, 
không ngờ, vâng, quả thật không 
ngờ, chúng con đã thanh thản an 
nhiên làm việc, sống bầu khí gia đình với nhau, với bé Nhân con 
trai đầu lòng. Vợ chồng chúng 
con biết rõ tất cả là nhờ mình đã 
cầu nguyện ký thác trọn vẹn 
cho Thiên Chúa và Mẹ       
Maria  Hằng Cứu Giúp !” 

Gần đến kỳ hạn, ngày 
29.9.2005, chị Trâm vào nhà 
thương tỉnh lỵ Surey nằm chờ, 
lần chuỗi Mai Khôi với Mẹ suốt từ 9 
giờ sáng đến 12 giờ trưa thì lên bàn 
mổ. Đúng 12 giờ 5 phút, cháu bé 
chào đời, nặng 4Kg, dài 55cm, trội 
hơn bé anh mọi mặt dù sinh non hơn 
1 tuần!  

Anh Khiêm túc trực ngay bên cạnh 
giường, được đỡ lấy con trai trên hai 
tay rồi trao sang cho chị Trâm, chị ôm 
lấy con, mắt nhòa lệ niềm vui khôn tả, 
miệng bật lên bài Thánh Ca: “Xin 
dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa 
bao la…” Bé anh đã có tên là Hồ Đắc 
Nhân, Nhân thì đi đôi với Tâm, vậy bé 
em được chọn tên là Hồ Đắc Tâm. Anh 
Khiêm còn tò mò gõ vào Internet, nhờ 
Google tìm xem tên cháu trùng tên 
những ai, thì biết có một cha DCCT 
cũng tên Hồ Đắc Tâm, chỉ khác cha tên 
Thánh là Giuse, còn cháu tên Thánh là 
Tôma! Chị Trâm tâm sự với tôi rất 
chân thành: “Cha ơi, vợ chồng chúng 
con ao ước cháu lớn lên sẽ theo cha Hồ 

Đắc Tâm đi tu DCCT!” 

Cũng cần nói thêm là khi cháu lên 
ba, các bác sĩ ở Vancouver vẫn 
thường xuyên theo dõi hồ sơ của 
cháu Tâm, họ mời gia đình đưa cháu 
lên khám, chụp hình, cân đo kỹ 
lưỡng, lại lấy một tý xíu da ở lưng bé để xét nghiệm cái này cái kia. Gần 
như cả êkíp bác sĩ xúm lại, trầm trồ 
kinh ngạc, họ không thể hiểu nổi tại 
sao như thế như thế mà bây giờ sinh 
ra lại thế này thế này. Chính vị bác sĩ đã từng mạnh miệng yêu cầu phá thai 
thì nay phải công nhận mình đã… 
sai! May mà đứa bé đã được giữ lại, được cứu sống! Mà sống khỏe hẳn 
hoi: 11 tháng biết đi, 16 tháng biết 
gọi ba gọi má! 

Bản thân tôi tò mò hỏi tại sao chị 
Trâm lại tìm ra tôi bên Việt Nam để 
gửi Mail và gọi điện kể lể đầu đuôi, 
chị khoe gia đình có họ gần với cha 
Philípphê Lê Văn Vui, cũng DCCT. 
Cha Vui không đi xuất cảnh theo gia đình, chọn ở lại phục vụ một Xứ Đạo 
nghèo ở tỉnh Quảng Nam, Giáo Phận Đà Nẵng. Tháng 5 năm 2009, cha 
Vui được đi thăm gia đình bà con 
một vòng, ghé chơi nhà anh chị 
Khiêm Trâm. Bé Tâm thích cha Vui 
lắm, cứ đeo theo nghịch ngợm cho đến khi cha mệt phờ. Cha Vui biết 
chuyện về bé thì bảo gia đình phải 
gửi Mail cho cha Quang Uy đi, cha 
sẽ có thêm chứng cứ sống động về 
BVSS để thông tin cho mọi người 
gần xa mà cứu được thêm bao nhiêu 
trường hợp tương tự. 

Thì ra vậy, câu chuyện liên quan đến mấy ông cha DCCT, đến tôi là 
ông cha thứ ba rồi đó. Tôi hãnh diện 

được anh chị Khiêm Trâm tin tưởng, 
tôi vui mừng ghi lại tất cả để kể qua 
các bài viết trên Internet, qua các bài 
giảng ở Nhà Thờ, nhất là khi có dịp được chia sẻ trong Thánh Lễ hằng 
năm cầu nguyện cho các chị em đang 
mang thai tại Đền Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp Sàigòn. 

Vâng, chúng tôi sẽ cùng mọi 
người chắc tin và vững tâm ở hai 
luận điểm chính yếu của tinh thần 
BVSS: 

1. Dứt khoát không bao giờ phá 
thai. Không nên quá tin vào người đời, vào các máy móc, vào các 
phương pháp xét nghiệm như chọc ối, dù hiện đại tiên tiến đến đâu đi 
nữa vẫn luôn có những sai sót vô tình 

và cả những nhẫn tâm cố ý. 
Chúng ta phải biết rằng: phía 
sau có cả một chủ trương của 
Nhà Nước Việt Nam nhắm 
mục đích “giảm sinh tối đa” để 
kế hoạch hóa dân số, nặng 
nhất là thúc ép xô đẩy người ta đến chuyện đành lòng phá 
thai, từ khước chính đứa con 
vô tội của mình, nhẹ nhất 
cũng gây cho gia đình người 
ta nỗi lo sợ, buồn sầu, khủng 
hoảng oan uổng suốt từ khi 
nghe kết quả siêu âm cho đến 
khi sinh con khỏe mạnh. 

2. Dứt khoát bảo vệ lấy Sự 
Sống là Quà Tặng vô giá 
của Thiên Chúa. Hãy vững 
tin vào Thiên Chúa. Hãy 

nắm chắc lời cam kết đoan hứa của 
Thiên Thần được cử đến với Mẹ             
Maria: “Đối với Thiên Chúa, 
không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37). Dẫu thực tế bào 
thai đang cưu mang có bị dị tật 
hoặc trục trặc bệnh hoạn nào đi 
nữa, quyền năng yêu thương của 
Thiên Chúa vẫn vượt lên trên mà 
chữa lành và hồi sinh tất cả nhờ lời 
cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Xin tạ ơn Chúa, biết ơn Mẹ. Xin 
cám ơn anh chị Khiêm Trâm và cám ơn cả cháu bé Tôma Hồ Đắc Tâm, 
nhờ chứng tá của cháu mà chắc chắn 
sẽ có thêm nhiều cháu bé khác được 
cứu sống ! 

Lm. Giuse  LÊ QUANG UY, 
DCCT  
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chụp một gia đình có ba con như 
thế này: “Từ 2007, chính quyền 
thành phố Yongin, thuộc tỉnh 
Kyongki, hỗ trợ 1 triệu won 
(1.100 USD) cho gia đình sinh 
con thứ ba. Những ông bố bà mẹ 
sinh con thứ hai tại tỉnh Bắc 
Chungchong sẽ nhận được 100.000 
won mỗi tháng và 150.000 won 
nếu sinh con thứ ba... Lối sống hiện đại, chi phí nuôi con cao là những 
nguyên nhân chính khiến phụ nữ 
Hàn Quốc ít sinh con. Năm 2006, 
tỷ lệ trung bình phụ nữ Hàn Quốc 
sinh con là 1 phụ nữ/1,08 trẻ, mức 
thấp nhất kể từ năm 1970. Các nhà 
xã hội học cảnh báo Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ “xã hội 
không có tiếng trẻ khóc”. 

Bài học của Hàn Quốc đã ghê, 
nhưng bài học Trung Quốc còn 

kinh khủng hơn nhiều. Vậy rồi 
Việt Nam chúng ta đang học đòi 
theo ai đây, Trung Quốc Cộng 
Sản hay Hàn Quốc Tư Bản? Chọn 
biện pháp trừng phạt hay trọng 
thưởng cho người dân nếu người 
dân không chịu thuộc bài hay 
nhắm mắt tuân thủ cho khỏe ?  

Cũng trên báo Tuổi Trẻ Online 
ngày 29.4.2014, chuyện ở Nghệ 
An, gia đình nào liều lĩnh sinh 
con thứ ba thì phải nộp phạt 2 
triệu đồng, ỳ ra không chịu nộp 
thì UBND sẽ không làm khai 
sinh, coi như em bé lớn lên không được tính là… con dân của đất 
nước Việt Nam! Riêng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên, 
bị răn đe sẽ không được đề bạt 
vào các chức vụ lãnh đạo và 
không được xét thi đua trong năm 
vi phạm. Cơ quan nào để xảy ra 
chuyện tày đình như thế sẽ bị trừ điểm thi đua! 

tiếp theo trang 25 

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   

Hành Hương Minh Niên  
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Học phí phải trả cho bài toán dân 
sinh cho Việt Nam bây giờ là bao 
nhiêu? Đâu có thể tính bằng VND, 
bằng USD hay Won được nhỉ? Cái 
giá dân tộc Việt Nam đang phải trả 
mỗi năm trong suốt mấy chục năm 
liền, chính là hàng mấy triệu sinh linh 
bé bỏng bị nạo phá và hàng mấy vạn 
phụ nữ tử vong do huỷ thai, hay còn 
sâu xa thảm khốc hơn nhiều về mặt 
lương tâm đạo đức? 

Tiếng Mẹ Maria bây giờ khẩn thiết 
hơn ngày xưa ở Cana nhiều: “H ọ hết 
rượu rồi, Con ơi !” ■ 

Lm. Giuse  LÊ QUANG UY, 2007 – 2015  




