
 

 

                                                                ễ ă ưở

ổm rày nhiều người "bị" hay "được" gọi là Satan. Đức Giám Quản cũng 

nói ngài bị gọi là Satan. Nếu chúng ta nhìn lại trong Phúc Âm, Chúa 

Giêsu cũng từng bị người ta gọi là Beelzebul, là tướng quỉ, là quỉ cả. 

Vậy thì phải chăng người ta trở nên Satan khi bị người khác gọi là Satan ? 

Nhìn lại Kinh Thánh, chúng ta thấy Satan xuất hiện rất nhiều. Ngày đầu 

của bộ Kinh Thánh, trong tường thuật Sáng thế, Satan được trình bày như 

tên lừa gạt. Nghe theo nó, con người nghĩ rằng Thiên Chúa ngăn cản con 

người trở nên thần thánh vì thế họ đã ăn trái cấm. Ăn xong họ thấy mình 

trần truồng. Tôi thích hiểu theo nghĩ tượng trưng : tự bản chất con người là 

“trần truồng” nghĩ là “không có gì”. Nếu con người có tài năng làm được 

điều này nọ thì không phải không phải hoàn toàn do con người tự có nhưng 

chính Thiên Chúa cho con người tất cả. Chính Thiên Chúa mới cho con 

người trí khôn sức khỏe … để con người có thể làm thành công một việc gì 

đó. Tuy nhiên, Satan lừa gạt con người, đưa con người lên hàng thần thánh, 

làm cho con người đi vào cuộc sống ảo, tưởng rằng mình có quyền quyết 

định đúng sai, lành dữ…   Satan lừa gạt con người và nó đã thành công. 

Satan xứng đáng được gọi là cha của những người dối trá. 

Vậy thì không phải tôi gán một người nào đó là Satan thì họ là Satan 

nhưng người nào nằm trong thế lực Satan hay trở nên Satan khi rao truyền 

sự dối trá. Ở đâu có sự dối trá là Satan xuất hiện. Cộng tác vào sự dối trá sẽ 

hình thành thế lực sự dữ, con cái ma quỉ. Phổ biến sự dối trá là cộng tác với 

Satan. Vì thế trong cuộc sống hiện tại, cuộc sống đầy dẫy dối trá, xin cho 

chúng ta thoát khỏi thần dữ. 
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NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN  

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những 

người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở 

ngay.” (Lc 12,35-36) 

Suy niệm: Một triết gia nọ nói rằng “Con người sinh ra để chết”. Chúng ta 

không nghĩ như ông, vì con người sinh ra ở đời để sống, cái chết chỉ là một 

khoảnh khắc chấm dứt sự sống này và chuyển tiếp sang một sự sống mới, 

chứ không phải là cùng đích của kiếp người. Cái chết chắc chắn sẽ đến với 

từng người, nhưng lại đến cách bất ngờ, rất bất ngờ. Trong cuộc sống, để 

tránh những điều bất ngờ, chúng ta thường có sự chuẩn bị trước: binh lính 

tập trận, lính cứu hỏa thực tập chữa cháy… Trong bài Tin Mừng, để giúp ta 

chuẩn bị trước bất ngờ của sự chết, để khi sự chết đến, ta khỏi bất ngờ, Chúa 

làm như một người chủ đi vắng. Ta hãy có tư thế sẵn sàng như người đầy tớ 

ban đêm đợi chủ trở về, không phải với tâm trạng sợ sệt, nhưng tin tưởng và 

hy vọng. Chủ về bất cứ giờ nào cũng hài lòng vì thấy người tôi trung đang 

chu toàn nhiệm vụ. 

Mời Bạn: Đừng chia cuộc sống thành những giây phút có Chúa hiện diện 

và Chúa đi xa. Bạn lúc nào cũng đang sống, đang làm việc dưới cái nhìn yêu 

thương chăm sóc của Chúa. 

Sống Lời Chúa: Dù học hành tại trường, lao động tại xí nghiệp, buôn bán 

giữa chợ đời, thư giãn nơi giải trí, nghỉ ngơi tại gia đình, hãy luôn nhớ rằng 

mình đang hoạt động trong Chúa, theo tinh thần của con cái trung tín với Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trưởng thành như những 

con người tự do thật sự, vì thế, Chúa ẩn mình mặc dù vẫn hiện diện bên 

chúng con. Xin cho chúng con luôn trung tín và sẵn sàng theo tinh thần của 

Chúa. Amen. 

 
  

  

   

 Hãy là phương thế chữa lành của Thiên Chúa giống như các Tông Đồ. 

Trong bài giáo lý tuần này, ĐTC Phanxicô đã tập trung vào trình thuật 

Phêrô và Gioan chữa lành một người bại liệt trong Sách Công Vụ Tông Đồ 

(Cv 3:3-6). Ngài nói: Trong Sách Công Vụ Tông Đồ, việc rao giảng Tin 

Mừng không chỉ dựa trên những lời nói, mà còn trên những hành động cụ 

thể vốn làm chứng cho sự thật của việc loan báo. Đây là những dấu lạ và 



dấu chỉ, vốn xác định công việc của các Tông Đồ, cho thấy rằng các vị hành 

động nhân danh Đức Kitô. Người hành khất, trong khi gặp gỡ các tông đồ 

“không thấy tiền, mà thấy danh Chúa Giêsu Kitô Narareth cứu ông”. 

Ông Phêrô truyền cho người bại liệt đứng lên và trong khi nắm lấy tay phải 

của ông, Phêrô đã giúp ông đứng lên. Qua việc này, ông Phêrô nhân cách 

hoá Giáo Hội, là người “thấy những người đang gặp khó khăn và biết cách 

nhìn nhân loại khi đối diện để tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa, những 

chiếc cầu của tình bằng hữu và tình liên đới thay vì những rào cản”. 

Sau đó ĐTC Phanxicô tiếp tục so sánh, khi giải thích rằng các tông đồ nhìn 

vào người hành khất và nói “hãy nhìn chúng tôi”. Các vị chạm vào ông, các 

vị nâng ông lên và các vị chữa lành ông. Đây là điều mà Chúa Giêsu thực 

hiện với tất cả chúng ta. Qua những thời gian tồi tệ, vào những thời khắc tội 

lỗi, vào những thời khắc buồn sầu, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “hãy nhìn 

Ta: Ta ở đây!’”. Do đó, Chúng ta hãy nắm lấy tay Chúa Giêsu và để cho bản 

thân chúng ta được vực dậy. 

Sau cùng, ĐTC giải thích rằng ông Phêrô và Gioan dạy chúng ta đừng tin 

vào các phương tiện được sử dụng để chữa lành mặc dù các phương tiện này 

cũng hữu ích nhưng hãy tin vào “sự giàu có thật sự vốn là mối quan hệ với 

Đấng Phục Sinh. Chính bàn tay Chúa Giêsu qua bàn tay chúng ta mà giúp 

người khác đứng lên. 

 Nhà nước Trung Quốc xóa bỏ các từ “Thiên Chúa, Thánh Kinh 

và Chúa Kitô” khỏi các sách cho trẻ em 

Vào đầu năm nay khi in một cuốn sách cho trẻ em lớp năm tiểu học trong đó 

có 4 câu chuyện của các nhà văn ngoại quốc và các câu chuyện khác của các 

nhà văn cổ điển Trung Hoa, nhà in giáo dục đã loại bỏ ba từ nói trên khỏi 

các bản văn. Mục đích của các câu chuyện này là giúp trẻ em hiểu biết các 

nền văn hóa khác, nhưng rất tiếc chúng đã bị lèo lái, muốn bóp nghẹt mọi 

tâm tình tôn giáo trong tâm hồn người dân. 

Trong câu chuyện “Cô bé bán diêm” của Hans Christian Andersen, khi bà 

cô bé đã qua đời hiện ra và nói với cô: “Mỗi khi có một ánh sao rơi là có 

một linh hồn về bên Chúa”, thì bản văn tiếng Hoa viết: “Mỗi khi có một ánh 

sao rơi, thì có một người từ giã thế giới này”. 

Cả chuyện “Robinson Crusoe” của Daniel Defoe cũng bị nhà nước vô thần 

kiểm duyệt. Sau khi bị đắm tàu, Robinson tìm thấy 3 cuốn Thánh Kinh. Bản 

văn tiếng Hoa viết: “Crusoe đã tìm được vài cuốn sách từ con tàu bị vỡ”. 

Trong câu chuyện “Vanka” của Anton Chekhov có kể lại một buổi cầu 

nguyện trong nhà thờ, nhưng mọi tên “Kitô” đều bị xóa bỏ trong bản dịch 

tiếng Hoa. Việc kiểm duyệt và loại trừ các yếu tố tôn giáo cũng được triệt để 

thi hành trong sách vở của các lớp cao hơn. 



Trong các trường đại học, cũng có các giáo sư lên án các từ liên quan tới tôn 

giáo, tịch thu các sách và tài liệu cổ điển. Trong số này có cuốn “Quận công 

Montecristo” của Alexandre Dumas, cuốn “Phục sinh” của Lev Tolstoj, 

cuốn “Nhà thờ Đức Bà” của Victor Hugo v.v… 

Tất cả mọi kiểm duyệt nói trên nhằm đáp lại lời của chủ tịch Tập Cận Bình 

kêu gọi từ năm 2015, theo đó mọi tôn giáo nếu muốn sống thì phải được 

“Trung Quốc hóa”. 

 ĐTC khích lệ người trẻ Cuba trở thành các chứng nhân và thừa sai 

của Chúa Kitô Phục Sinh 

ĐTC đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong điện tín do ĐHY Pietro Parolin 

Quốc Vụ Khanh Tòa thánh ký, gửi cho ĐC Dionisio Garcia Ibanhes, TGM 

Santiago de Cuba ngày 01 tháng 8 vừa qua. Nhắc tới Ngày giới trẻ toàn 

quốc được cử hành tại nhiều giáo phận Cuba về đề tài “Này tôi là nữ tỳ của 

Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Ngài nói” ĐTC gửi lời chào thân ái đến các 

bạn trẻ tham dự cũng như ban tổ chức. Ngài khuyến khích các bạn trẻ noi 

gương Mẹ Maria trung thành phục vụ Chúa, sống niềm vui gặp gỡ Chúa, trở 

thành các môn đệ thừa sai, và chia sẻ nó với các bạn trẻ khác làm sao để họ 

cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Chúa kêu mời và 

lớn lên trong tình bạn với Chúa để sống một cuộc sống dựa trên lòng trung 

thành và thương xót. ĐTC cầu xin Chúa che chở mọi người trẻ Cuba, đồng 

hành với họ trong mọi thời điểm cuộc sống qua lời bầu cử của Đức Bà Bác 

Ái Mỏ Đồng. Ngài gửi phép lành tòa thánh tới tất cả mọi người. 

 

 
    

 Tập trung các lớp giáo lý thiếu nhi. 

Vào lúc 7g30 Chúa nhật 25/8/2019, các lớp giáo lý sẽ tập trung trở lại cho 

năm học mới. Những thiếu nhi nào mới bắt đầu học giáo lý tại giáo xứ xin 

đến văn phòng thiếu nhi (lầu 1 hội trường nhà mới) để xin giấy nhập học 

vào các ngày Chúa nhật 25/8, 1/9 và 8/9. Xin quý phụ huynh nhắc nhở con 

em mình đi học giáo lý đầy đủ và đúng giờ.    

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Nga Nguyễn: 1.000.000đ. 


