
Chúa Nhật 6 thườNg NiêN B Ngày 15 / 2 / 2015
Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến, 
Trong cuốn sách “Wisdom of the Sahdu” (tạm dịch là “sự khôn ngoan của thánh nhân”), 

có câu chuyện đơn sơ này nhưng lại chứa đựng một giá trị tâm linh rất lớn: 
Sadhu leo núi, đến một vách đá thì dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn xuống thấy có một cành cây 

chìa ra. Trên cành cây có một tổ chim. Trong tổ chim có mấy con chim nhỏ. Mấy con chim 
nhỏ này đang kêu “chíp chíp” inh ỏi.

Sau đó không lâu Sadhu thấy con chim mẹ bay về, mỏ cắp theo thức ăn. Vừa nghe tiếng 
cánh chim mẹ từ xa, bầy chim con trong tổ liền thi nhau kêu to hơn, ngoác những chiếc mỏ 
lớn hơn. Sau khi chim mẹ mớm mồi cho chúng xong và bay đi tìm mồi khác, bầy chim con 
trở nên im lặng. Sadhu men xuống gần tổ chim và quan sát thì thấy đây là những con chim 
mới nở, mắt chúng chưa mở, chỉ biết mở mỏ cho lớn và kêu chim chíp đòi ăn.

Mấy con chim non đã không lý luận: chúng tôi không nhìn thấy mẹ, chúng tôi cũng 
không thấy những thức ăn mẹ đưa về là gì, chẳng may đó là thứ độc hại thì sao; chúng tôi 
phải đợi khi nào mắt mở để thấy có phải chim mẹ không và thức ăn có tốt không thì chúng 
tôi mới há mỏ ra để đón nhận

Nếu lý luận như thế, chắc các con chim con sẽ chết trước khi đủ lông đủ cánh. Đàng 
này, tuy mắt chưa mở, nhưng chúng không nghi ngờ gì về sự hiện diện và tình thương của 
chim mẹ. Và rồi chỉ sau vài ngày thôi, chúng sẽ mở mắt để thấy được chim mẹ; càng ngày 
chúng càng lớn, giống hình dạng chim mẹ; đến một ngày kia chúng tung mình vào bầu trời 
tự do.

Phải chăng bài học quý báu Sahdu muốn nói “phúc cho ai không thấy mà tin”?
Vâng, Thiên Chúa vẫn hiện diện giữa chúng ta, hồng ân vẫn được ban tặng không ngừng. 

Sẽ đến một ngày tâm linh ta trưởng thành, mắt tâm hồn ta mở ra, và rồi ta cứ được nên giống 
Chúa càng ngày càng hơn. Đó là niềm vui, hạnh phúc, và tự do tràn đầy mà không có gì 
ngăn cản được cho người làm con Thiên Chúa.

Xuân mới lại đến, nắng ấm lại về, nguyện chúc quý ông bà, anh chị em, và thân bằng 
quyến thuộc, một năm Ất Mùi tràn đầy hồng ân, luôn tin yêu phó thác cuộc sống mình trong 
tình thương quan phòng của Thiên Chúa, hiệp nhất và vững bước trên hành trình đức tin, 
hăng say làm chứng tá cho một “Mùa Xuân vĩnh cửu”, Mùa Xuân của Nước Trời.

Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR
Chánh Xứ



Tết là những ngày lễ rất quan trọng, đặc biệt đối với 
người Việt Nam. Trong những ngày này, người ta thăm 
viếng, tưởng nhớ đến nhau và cầu chúc cho nhau 

những điều tốt đẹp. Những câu chúc quen thuộc luôn ở trên 
môi và đầu lưỡi của mọi người lớn bé già trẻ. Gần đây xuất 
hiện một cụm từ mới gọi là Văn Hóa Tết để nói về những 
điều đó.

Ngoài tinh thần Văn Hóa Tết của phần chung đồng bào, 
Người Công Giáo lại còn có những Ngày Lễ Tết: Lễ Giao 
Thừa, Lễ Minh Niên, Lễ Cầu Cho Tổ Tiên, Lễ Thánh Hóa 
Công Ăn Việc Làm. Mỗi lễ một ý nghĩa. Lễ Giao Thừa có 
những lời cầu phúc riêng trong đó. Những lời người ta chúc 
cho nhau trong Ba Ngày Tết là những lời chúc theo lối dân 
gian, còn lời cầu phúc trong Đêm Lễ Giao Thừa đúng là 
những lời cầu để mà chúc. Người tin Chúa cầu phúc cho 
người thân thay vì chỉ chúc phúc. Lời chúc tự nó đã đẹp rồi, 
nay thêm lời cầu nữa, chắc hy vọng sẽ có kết quả thiết thực 
hơn, do lòng tin của người cầu và sức mạnh cùng quyền 
năng của Đấng được cầu xin.

Đây là những lời cầu phúc trong Đêm Lễ Giao Thừa mà 
chủ điểm là cầu bình an và xin ơn hạnh phúc.

Thật vậy, Đức Chúa bảo ông Mô-sê nói với ông Áp-ra-
ham và các con của ông này rằng khi chúc lành cho con cái 
của Ít-ra-en thì hãy nói thế này: “Nguyện Thiên Chúa chúc 
lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn 
đến anh em và rủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa 
ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em.”

Qua câu cuối cùng này, bình an là một ơn huệ. Vì là ơn 
huệ nên phải cầu, phải xin mới được. Xin Chúa chúc lành và 
gìn giữ chúng ta. Chúng ta cần được Chúa chúc lành và gìn 
giữ thì mới được bình an. Chúa chúc lành là Chúa ban ơn 
phúc, Chúa gìn giữ là Chúa bảo vệ, rồi Chúa lại “tươi nét mặt 
nhìn đến và rủ lòng thương”

Như vậy, bình an là một bước đường qua hai giai đoạn: 
giai đoạn thứ nhất là được Chúa chúc lành và gìn giữ; giai 
đoạn thứ hai là được Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an. 
Thánh Âu-tinh đã tạo điều kiện cho chúng ta đón nhận và 
sống trong bình an, khi đưa ra một câu định nghĩa chí lý về 
bình an: “Bình an là sự ổn định của trật tư”. (Pax, tranquillitas 
ordinis): trật tự giữa ta với Chúa, giữa ta với tha nhân và giữa 
ta với ta. Trật tự giữa ta với Chúa là khi chúng ta ở trong 
tình trạng ơn nghĩa, trật tự giữa chúng ta với tha nhân là khi 
chúng ta giữ đức công bình, tôn trọng danh dự và quyền lợi 
của người ta, còn trật tự với chình mình là khi chúng ta điều 
khiển được mình, không để cho mình buông theo những dục 
vọng bất chính hay sống một đời vô tổ chức, không nguyên 
tắc, không đường lối, không lý tưởng. Trong Thánh Lễ Giao 
Thừa, chúng ta cầu xin cho được sự bình an đó.

Sau bài Sách Dân Số nói về sự bình an thì tới Bài Tin 
Mừng nói đến Các Mối Phúc Thật. Thường thì ai cũng thích 
được hạnh phúc và hạnh phúc thông thường thôi, chứ không 
phải hạnh phúc đích thật như trong Bài Giảng Trên Núi. 
Hạnh phúc này đối với phần đông là xa xôi, viển vông và 

xem ra không thực tế một chút nào. Ở đời, mấy ai cho nghèo 
khổ, bị ngược đãi là phúc. Thế mà Đức Giê-su lại rao giảng và 
cho những điều đó là phúc mà lại là phúc thật ! Vậy cần phải 
hiểu chữ phúc ở đây theo lời dạy của Chúa.

Trước hết, Chúa nói đến phúc của những người có tâm hồn 
nghèo khó. Những người này không phải là những người nghèo 
khổ túng đói mà là những người đơn sơ, nghèo nàn mà không 
cùng khổ,nhưng khiêm tốn và biết trông cậy vào Chúa, biết giải 
gỡ lòng mình cho khỏi những sự ham mê tiền tài vật chất một 
cách quá đáng đến nỗi quên cả luân thường đạo lý. Người có 
tinh thần nghèo khó là người biết dùng của cải một cách hợp lý, 
không để cho tiến tài mê hoặc lòng mình mà làm những điều 
thất nhân thất đức. Người có tinh thần nghèo khó là người như 
vậy, chứ không phải người lang thang cùng khổ ở đầu đường, 
xó chợ. Những người như thế là nạn nhân của sự nghèo đói, là 
sự thất bại của một xã hội kém tổ chức và vụng điều hành, là 
một cái nạn trong xã hội mà những người cầm quyền trị nước 
và những nhà hoạt động chính trị theo đúng nghĩa có bổn phận 
phải lo giải quyết.

Thánh Tô-ma A-qui-nô cũng nói :”Phải có một chút dễ chịu 
tối thiểu để thực hành nhân đức.” (Il faut un minimum de bien- 
être pour pratiquer la vertu) Như thế có nghĩa là nếu nghèo khổ 
cùng cực quá đáng thì cũng khó thực hành nhân đức. Vậy, sống 
nghèo nhưng là nghèo theo tinh thần Tám Mối Phúc Thật. Do 
đó, Chúa nhằm tới tinh thần và tấm lòng nhiều hơn.

Rồi Chúa lại cho những người sầu khổ là may lành hạnh 
phúc. Thường mất nhà mất của, mất công ăn việc làm, bị lường 
gạt, ốm đau, buôn thua bán lỗ là người ta buồn. Bây giờ bảo 
những người như thế là có phúc thì thật Là ngược đời. Nhưng 
người sầu khổ ở đây không phải là những người đó, mà là 
những người lo buồn vì tội lỗi của mình, thấy mình bất trung, 
tinh thần bạc nhược, muốn vươn lên nhưng không có sức. Họ 
cảm thấy mình thiếu vắng nghị lực và sức sống tinh thần. Vì 
vậy, họ buồn sầu khổ sở và ao ước thoát khỏi tình trạng này để 
được nên thân tình với Chúa. Ngoài ra, Chúa còn cho những 
người hiền lành, khát khao sự công chính, xót thương người và 
có lòng trong sạch cũng như những người bị ngược đãi vì chính 
đạo là có phúc. Những điều này dễ hiểu hơn và tương đối cũng 
ít gây ra thắc mắc. Nhưng dù sao vẫn là những điều khó hiểu 
và khó chấp nhận đối với phần đông loài người. Vì thế, Chúa 
mới nói trong Tin Mừng:’Ai có tai thì nghe.” (Mt 11,15; Mc 4,9 
; Lc 8,8) Chúng ta có tai nhưng không biết đã nghe chưa. Vậy 
xin Chúa cho chúng ta biết nghe và hiểu được lời của Chúa để 
thực hành trong đời sống mỗi ngày.

Trong Thánh Lễ Giao Thừa, các tín hữu đã dựa vào các Bài 
Sách Thánh để suy nghĩ về Sự Bình An và những Mối Phúc 
Thật. Người Công Giáo đi lễ trong Đêm Giao Thừa cũng là để 
cầu nguyện cho được bình an và hạnh phúc trong Năm Mới, 
đồng thời cầu xin cho ông bà cha mẹ, anh em, chú bác cô dì 
và bạn bè thân hữu, có được những những điều người ta cầu 
chúc, nhờ tình thương và sức mạnh của Chúa trong Những 
Ngày Đầu Năm Mới này. Ước mong được như vậy.

Câu ghi lòng cho tuần:  “Dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất 
cả để tôn vinh Thiên Chúa.” (1 Cr 10, 31)

Linh muïc An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.









Ngày 7/2/2015 lúc 10am 
tại nhà thờ Chánh tòa 
Cathedral Shrine of the 

Virgin of Guadalupe, Đức Giám 
Mục Kevin Farrell đã vinh danh và 
tặng thưởng cho 144 người thiện 
nguyện xuất sắc tại nhiều Giáo Xứ 
trong Giáo Phận. Trong số đó có 2 
vị từ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp: Bác sĩ Trần Ngọc Oanh và 
ông Nguyễn Hữu Đào. 

Giáo xứ xin chúc mừng và cám 
ơn tấm lòng quảng đại và sự hy 
sinh đóng góp của quý vị cho Giáo 
Xứ.

Từ trái sang phải:
 Ô/B Nguyễn Hữu Đào,

Cha Chánh xứ Bùi Quang Tuấn,
 Ô/B BS. Trần Ngọc Oanh

Những thiện nguyện xuất sắc 
tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 xin chân thành phân ưu cùng tang quyến trước sự ra đi của:

Bà Anna Trịnh Thị Thủ (1917-2015)
Tạ thế ngày 6/2/2015

 Ông Leô Lê Uông (1945-2015)
Tạ thế ngày 10/2/2015

 Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn nguyện xin Thiên 
Chúa sớm đưa linh hồn Anna & Leô về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi 

và cậy trông cho tang quyến.
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