
  

 

Mục  Vụ  

Tháng 09– 2017 

    

   Anh chị em thân mến, 

 

Nhiều gia đình anh chị em đã 

trở về nhà sau thời gian nghỉ 

hè lấy lại sức lực để làm việc 

và xây dựng gia đình, xây dựng cộng đoàn. Với một sức phấn khởi mới như vậy 

chúng ta có thể nhìn đến ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này để 

khám phá ra rằng đó là một gợi ý nên thánh rất sâu xa.  

 

Đức Giáo Hoàng mời gọi  mọi tín hữu trên thế giới cầu nguyện cho các cộng đoàn 

giáo xứ. Cộng Đoàn Giáo Xứ chính là mái nhà mà trong đó Đức Tin và Đức Ái của 

con cái Chúa được lớn lên và sinh hoa kết trái. Khi Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng 

ta xin ơn cho các cộng đoàn giáo xứ, Đức Giáo Hoàng không có ý chỉ mời chúng ta 

đọc thêm nhiều kinh, nhưng Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi từng người trong chúng 

ta sống những gì mà chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ.  Khi chúng ta ra sức đọc kinh 

cho giáo xứ thì cũng là lúc chúng ta phải ra sức xây dựng giáo xứ.  

 

Một dấu chỉ cho thấy một người là Kitô hữu: là người đó thuộc về và gắn bó với một 

cộng đoàn địa phương. Cộng đoàn địa phương là trường học dạy chúng ta phải sống 

làm sao trong gia đình con cái Chúa. Đó là môi trường để chúng ta thực tập và thực 

hành tình yêu tinh tế và không vị kỷ. Chính trong việc tiếp xúc đều đặn thường 

xuyên với những con người bất toàn không kém chúng ta, với những con người bình 

dị có nhiều thiếu xót như chính chúng ta, mà chúng ta học được tình tương thân 

tương ái thực sự và cảm nghiệm được những dạy dỗ của Kinh Thánh về sự liên kết 

và tùy thuộc lẫn nhau. Sự xây dựng đầu tiên một Kitô hữu dành cho Giáo Hội chính 

là sự hiện diện thường xuyên của người Kitô đó trong cộng đoàn. Trước tiên chưa 

cần phải làm gì cả, mà chỉ cần hiện diện. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ khi nào tôi có 

công tác nào trong cộng đoàn thì tôi mới hiện diện, nếu tôi không có công tác nào thì 

sự hiện diện của tôi là thừa thãi vô nghĩa. Chính ngay giữa cộng đoàn, Thiên Chúa 

dang tay rộng là vì Ngài muốn đón tiếp con người của tôi chứ không phải để đón 

tiếp công việc của tôi. Chẳng hạn niềm vui của một ca viên trong ca đoàn phải là 

niềm hạnh phúc vì qua việc hát trong ca đoàn, người đó được hiện diện thật sự trong 

gia đình con cái Chúa, chứ không phải vui vì người đó có cơ hội trổ tài hát hay.  

 

Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một cộng đoàn những người cùng 

quê hương, cùng văn hóa, cùng tiếng nói để chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của 

Thiên Chúa. Tôi cầu chúc cho anh chị em tìm được niềm vui trong con đường nên 

thánh này. 

 

Kính chúc  

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG CHÍN 

 

Xin Ơn cho các Giáo Xứ – Để các giáo xứ của chúng ta, được tác động bởi tinh thần 

truyền giáo, trở thành những nơi truyền đạt đức tin và thể hiện đức ái. 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG CHÍN 

 

03 + Chúa Nhật XXII Thường Niên 

Gr 20:7-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27 

08  Thứ Sáu. Sinh Nhật Đức Mẹ Maria  

Cl 1:15-20; Lc 5:33-39 

10 + Chúa Nhật XXIII Thường Niên 

Ed 33:7-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20 

12  Thứ Ba. Kính Thánh Danh Đức Mẹ 

Cl 2:6-15; Lc 6:12-19 

14  Thứ Năm. Tôn Vinh Thánh Giá 

Cl 3:12-17; Lc 6:27-38 

15  Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi 

1 Tm 1:1-2,12-14; Lc 6:39-42 

17 + Chúa Nhật XXIV Thường Niên 

Hc 27:30-28; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35 

20  Thứ Tư. Thánh Andre Kim và các bạn tử đạo 

1 Tm 3:14-16; Lc 7:31-35 

21  Thứ Năm. Thánh Mathêu Tông Đồ Thánh Sử 

1 Tm 4:12-16; Lc 7:36-50 

23  Thứ Bảy. Cha Thánh Pio Năm Dấu 

1 Tim 6:13-16; Lc 8:4-15 

24 + Chúa Nhật XXV Thường Niên 

Is 55:6-9; Pl 1:20-24,27; Mt 20:1-16 

27  Thứ Tư. Thánh Vincente đệ Phaolô 

Tl 6:11-24; Mt 19:23-30 

29  Thứ Sáu. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Rafael và Gabriel 

Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22 

30  Thứ Bảy. Thánh Giêrôm 

St 2:5-9,14-15; Lc 9:43-45 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

  

Haltigen 16:00 giờ ngày 02.09.2017 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 03.09.2017 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Frankfurt 15g30 ngày thứ Bảy 09.09.2017 Frauenfriedenkirche 

Zeppelinallee 101, Frankfurt-Bockenheim. 

Pforzheim 14g30 ngày 10.09.2017 nhà thờ St. Elisabeth  

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Buckenberg 

Laiz 12g00  ngày 17.09.2017  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Karlsruhe 14g30  ngày 24.09.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut. 

Mannheim 14g30 ngày 01.10.2017 nhà thờ Maria Königin 

Hermsheimer Str. 79, 68163 Mannheim 

Breuberg 12g30  ngày 03.10.2017  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Frankfurt 14g30 ngày 08.10.2017 nhà thờ St. Anna,  

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen. 

Haiger 16g00 Ngày 14.10.2017  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden  11g45 Ngày 15.10.2017  nhà thờ St. Josef, 

 Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Haltingen 16:00 giờ ngày 21.10.2017 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 22.10.2017 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Bonames 16g00 ngày 28.10.2017 Nhà thờ Sankt Lioba 

Ben Gurion Ring 16a, 60437 Frankfurt 

Lễ giỗ đặc biệt cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm 

Karlsruhe 14g30  ngày 05.11.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Mannheim 14g30 ngày 12.11.17 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 19.11.2017  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Pforzheim 14g30 ngày 26.11.2017 nhà thờ St. Elisabeth  

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Buckenberg 

 

Haiger 16:00 giờ ngày 02.12.2017 nhà thờ Herz Mariä, 

Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach 

Mannheim 14g30 ngày 03.12.17 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Haltingen 16:00 giờ ngày 09.12.2017 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 10.12.2017 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Wiesbaden 16:00 giờ ngày 16.12.2017 (thứ Bảy) 

Nhà thờ Mariä Heimsuchung 

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck 

Frankfurt 14g30 ngày 17.12.2017 nhà thờ St. Anna,  

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen. 

Breuberg 12g30  ngày 25.12.2017  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Flörsheim 13:00 giờ ngày 26.22.2017  

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

Thánh Lễ mừng Giáng Sinh toàn vùng 

Sau Thánh Lễ không vào hội trường.  

Chúc mừng và chia tay tại sân nhà thờ. 

Sigmaringen 12g00  ngày 31.12.2017  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Karlsruhe 14g30  ngày 07.01.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Thông Báo I  

Lễ Mừng Kính Sinh Nhật Đức Mẹ chung với giáo hạt Frankfurt 

ngày Lễ Mừng Kính Sinh Nhật Đức Mẹ năm nay bắt đầu từ 15 giờ 30 ngày thứ bẩy 

09 tháng 9 năm 2017 tại Frauenfriedenkirche, Zeppelinallee 101, Frankfurt-

Bockenheim, do Đức Cha Dr. Thomas Löhr chủ tế. Sau Thánh Lễ sẽ có rước kiệu 

Đức Mẹ, Ban phép lành và sau đó là phần gặp gỡ dùng cơm tối chung.  

Ban tổ chức rất kỳ vọng vào sự đóng góp của cộng đoàn Việt Nam, nhất là họ mong 

gặp được không chỉ những anh chị em Việt Nam tại Frankfurt mà còn được gặp anh 

chị em Việt Nam nơi khác đến.  

 

Kỷ niệm 25 năm thành lâp Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại 

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại sẽ kỷ niệm việc hiện hữu đóng góp cho 

giáo hội được 25 năm vào ngày thứ bảy, 30.09.2017, tại Naturfreundehaus 

Ginsheim, Rheinstr.76 ; D- 65462 GINSHEIM.  

Buổi học hỏi sẽ là̀̀̀  đề tài : „Đức Maria trong chương trình cứu độ“ từ 09 giờ 00 đến 

11 giờ 00 và đề tài: „Nguồn gốc văn hóa Việt Nam“ từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00 do 

giáo sư Nguyễn Đăng Trúc (Pháp) hướng dẫn, sau đó có thánh lễ tạ ơn tại thánh 

đường St. Marien Ginsheim. 



Cộng đoàn Việt Nam tham gia vào Ngày vận động môi trường của giáo phận 

Limburg 

 

Giáo phận Limburg mời gọi cộng đoàn Việt Nam tham gia vào Ngày vận động môi 

trường của giáo phận Limburg tại khu chế biến chất phế thải của thành phố 

Flörsheim. Giáo phận cho cộng đoànViệt Nam chúng ta cơ hội để trình bày cho dân 

chúng biết về thảm họa Formosa và nói lên tiếng nói đau khổ của người dân tại đó. 

Đó là ngày 30 tháng Chín từ 14g30 đến khoảng chừng 18g30 một buổi thuyết trình 

được tổ chức ngoài trời tại Rhein-Main-Deponie Flörsheim-Wicker.  

 

Thư mời các bạn trẻ từ 17 tuổi tham dự khóa Credo 2.  

Năm 2015  Credo 1 đã được các bạn trẻ hưởng ứng nồng nhiệt.  

Tham dự khóa Credo 2 là cơ hội quen biết với các bạn trẻ mới từ khắp nơi và gặp lại 

các bạn của của khóa Credo 1. Mặc dù mang tên là khóa Credo 2 nhưng các bạn có 

thể tham dự mà không cần phải qua khóa Credo 1. 

Khóa Credo 2 bắt đầu từ 16g00 ngày 02.01.18  cho đến 18g00 ngày 04.01.18,  dưới 

sự hướng dẫn của Cha Triệu, thân mến mời các bạn trẻ đến gặp gỡ nhau, cùng nhau 

học hỏi và nêu lên những thắc mắc của mình về Đức tin . Do số lượng phòng có giới 

hạn nên chúng ta phải đăng ký nhanh  đến 15.09. 2017 ,để giữ chỗ ở Cha Tuyên uý 

hoặc ở  Jasmin Whatsapp  Nummer 0176. 955 73863,  

Lê phí 110€ phòng đôi Vollpension, Tagungshaus ở Wernau. Những chi tiết rõ ràng 

hơn được gởi đến các bạn sau khi đăng ký chính thức. 

 

Credo 2: Treffen für junge Erwachsene ab 17 Jahre alt.  

Vom 2. Januar 16:00 Uhr bis zum 4. Januar 18:00 lädt euch Cha Trieu ein, nicht nur 

über den Glauben zu diskutieren und sich damit auseinanderzusetzen, sondern auch 

neuen Bekanntschaften und alte Credo-Freude wieder zu treffen. 

Dieses mal werden wir die Tage in einer Jugendherberge in Wernau mit Vollpension 

und Doppelzimmern verbringen. Da uns nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen, 

meldet euch bitte  bis 15. September 2017 bei eurem Cha Tuyên úy, bei Jasmin Mai 

oder auf Whatsapp unter der Nummer 0176. 955 73863 an, und sichert euch euren 

Platz. Teilnehmen können alle ab 17 Jahren. Die Unkosten belaufen sich auf 110€. 

Konkrete Informationen kommen nach der Anmeldung. 

 

Lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

Lễ Giỗ lần thứ 54 Cố Tổng Thống và tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh 

cho tổ quốc Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bẩy 28.10.2017  lúc 16g00 tại 

nhà thờ St. Lioba, Ben-Gurion-Ring 16a, 60437 Frankfurt am Main. Ban tổ chức 

kính mời các đoàn thể , các tổ chức và từng cá nhân anh chị em đến tham dự ngày lễ 

giỗ để tỏ lòng nhớ ơn tiền nhân đã hy sinh cho đất nước và cầu nguyện cho quê 

hương. 

 

Thông Báo II  

Chụp hình và quay phim trong các thánh lễ của cộng đoàn.  
Với sự lan tràn của kỹ thuật truyền thông ngày nay, thế giới hình ảnh càng ngày 

càng trở nên phong phú hơn đồng thời hỗn tạp hơn. Trong bối cảnh này các người 

hữu trách các cơ quan, hội đoàn , xí nghiệp rất thận trọng với Datenschutz. Trước sự 

phát triển ào ạt các máy móc truyền thông, con người cảm thấy quyền riêng tư của 

mình bị đe dọa.  

Tôi thấy cần nhắc lại quy luật về việc quay phim chụp hình trong các dịp phụng tự 

trong nhà thờ. 

Cách chung chúng ta không cần phải quay phim chụp hình trong các buổi phụng tự 

để giữ sự trang nghiêm trong nghi thức và cũng giúp chính các phóng viên cầm trí 

cho việc đạo đức. Khi nào cần lưu giữ các tài liệu cho việc viết sử liệu của cộng 

đoàn, thì cần có phép rõ ràng của cha tuyên úy để chụp hình quay phim trong lúc cử 

hành phụng tự. Vì việc chụp hình quay phim trong lúc phụng tự là để phục vụ nhu 

cầu ghi sử liệu sau này, nên những người được phép cha tuyên úy để quay phim 

chụp hình thì chỉ quay phim chụp hình cứ không có phép tự ý phát tán trên mạng. 

Việc chọn lựa các hình ảnh nào để đưa lên trang mạng riêng của từng cộng đoàn là 

trách nhiệm của các người thư ký của các hội đồng giáo xứ. Riêng trang mạng của 

toàn vùng Trung và Tây Nam Đức thì có một ban chịu trách nhiệm chọn lựa hình 

ảnh. Xin không ai tự động đưa các phim ảnh quay chụp trong lúc cử hành việc 

phụng tự trong các  cộng đoàn của chúng ta lên Youtube hoặc Facebook… 

Dựng lại 15 tượng Đức Mẹ Lộ Đức tại Irak nơi quân IS đã phá hủy 

 

WHÐ (24.7.2017) – Từ ngày 20 đến 25 tháng Bảy, tại nhiều ngôi làng và thị trấn 

của Cánh đồng Nineveh thuộc Iraq, nơi trước đây có rất đông Kitô hữu sinh sống, 15 

bức tượng Ðức Mẹ Lộ Ðức mới sẽ được thay thế cho các bức tượng đã bị quân IS 

phá hủy trong ba năm qua, khi khu vực này còn nằm trong sự kiểm soát của lực 

lượng tự xưng là Nhà nước Hồi giáo. Tại Qaraqosh, Telkaif, Alqosh, Karamles và 

những nơi khác của Cánh đồng Nineveh, việc đặt lại những bức tượng này được các 

Kitô hữu hiện diện coi như một dấu chỉ an ủi của sự dần dần trở lại cuộc sống bình 

thường, với những buổi cầu nguyện trước tượng Ðức Mẹ. Iraq: 15 bức tượng Ðức 

Mẹ Lộ Ðức mới thay thế cho các tượng đã bị phá hủy Sáng kiến trên đây có thể thực 

hiện được là nhờ sự can thiệp của Hiệp hội Công giáo Pháp L’Oeuvre d’Orient, sau 

khi cha Pascal Gollnish, Tổng giám đốc Hiệp hội, trong một chuyến viếng thăm khu 

vực này đã chứng kiến rất nhiều thánh giá, tượng Ðức Mẹ và tượng Chúa Giêsu bị 

phá hủy ở những quốc gia ở dưới tay quân IS trong ba năm qua. Tháng Ba vừa qua – 

theo báo cáo của truyền thông chính thức của L’Oeuvre d’Orient – mười lăm phiên 

bản bức tượng Ðức Mẹ Lộ Ðức, được Ðức cha Nicolas Brouwet, giám mục Tarbes 

và Lộ Ðức, làm phép, đã được chở thẳng từ Lộ Ðức đến Cánh đồng Nineveh. Nay 

người Kitô hữu ở các thành phố và ngôi làng này lại có thể cầu nguyện trước Ðức 

Mẹ Lộ Ðức, Ðấng đã cho họ sức mạnh trong những năm sống đời lưu vong. ª 

(Agenzia Fides) 



Tuyên úy của người Việt Nam công giáo 
Vùng Trung và Tây Nam Đức 
Lm. Dominik Trần Mạnh Nam SDB,  
Sträßchensweg 3, 53113 Bonn. 
Email: PaterNam@donbosco.de 

Handy: 015121080828 
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Góc học hỏi: Tìm hiểu về Thánh lễ 

 

Đồng tế 

Khi Thánh Lễ cộng đoàn có Giám mục hay một linh mục làm chủ lễ và có các linh 

mục khác hiện diện quanh bàn thờ, thì chúng ta nói đến “đồng tế”. Ngoài ra, còn có 

các thừa tác viên khác trong cung thánh như phó tế, người đọc sách, ca viên và các 

người giúp lễ.  

“Việc đồng tế biểu lộ cách thích đáng sự hợp nhất của chức linh mục, của hy lễ và 

của toàn thể Dân Chúa.” Như vậy, mầu nhiệm Hội Thánh là “bí tích hợp nhất” được 

làm sáng tỏ qua đó; mục đích (chính) của việc đồng tế không là để làm tăng giá trị 

hay thêm phần long trọng bên ngoài cho các nghi lễ. Kỷ luật về việc đồng tế trong 

một Giáo phận là quyền của Giám mục địa phương. Nghi thức lễ tấn phong giám 

mục, truyền chức linh mục và thánh lễ làm phép dầu vào ngày Thứ Năm Tuần 

Thánh đòi hỏi việc đồng tế. Ngoài ra, các linh mục đồng tế với giám mục trong các 

dịp Hội Đồng, kinh lý và trong các dịp tập họp khác.  

Các vị đồng tế mặc lễ phục như thường, hoặc chỉ mặc áo trắng dài và đeo dây các 

phép. Họ đọc chung nhỏ tiếng một vài phần của Kinh Tạ Ơn, theo những ấn định 

trong sách lễ. Thường một vị đồng tế đọc Tin Mừng hoặc diễn giảng (59.153-160). 

Cho đến thế kỷ thứ 8/9, để bày tỏ tính hiệp nhất của Giáo Hội địa phương, chỉ có 

một Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cho tất cả mọi người trong cộng đoàn mà thôi, và các 

thành phần của hàng giáo sĩ đều cùng tham gia vào đó. Vị chủ lễ đọc Kinh Tạ Ơn, 

còn các vị đồng tế thinh lặng. Họ giúp công bố Tin Mừng, chuẩn bị lễ phẩm, cho 

rước lễ.  

Về sau, khi số tín hữu trong các cộng đoàn tăng lên, thì cần phải có nhiều Thánh Lễ 

trong ngày. Và như vậy, việc đồng tế giảm dần. Tính hiệp nhất này bị mất dần trong 

thời truyền giáo cho người German: Thánh Lễ được coi là công việc của hàng giáo sĩ 

mà thôi; giáo dân trở thành những khán giả. Hơn nữa, các linh mục đều muốn thi 

hành “quyền làm phép” của mình.  

Và khi nền tảng cho việc đồng tế - là sự hiệp nhất giữa giám mục, linh mục và giáo 

dân để trở thành một cộng đoàn - không còn, thì hình thức cử hành này cũng biến 

mất dần. Chỉ còn các lễ với Đức Giáo Hoàng là nơi duy nhất mà các linh mục mới 

được “làm phép” chung. Mối dây hiệp nhất được cố gắng giữ qua việc chuyển Bánh 

Thánh trong Thánh Lễ Giáo Hoàng đến các họ đạo. Sau khi canh tân phụng vụ, việc 

đồng tế được quý trọng và lại được khuyến khích.    

  

Góc suy tư 

Học hỏi từ thánh Augustino 

O. Wide đã khẳng định: “Mỗi vị Thánh có một quá khứ, mỗi tội nhân có một tương 

lai”. Câu nói này được áp dụng triệt để cho cuộc đời của Thánh Augustino, một con 

người sống với nhiều nỗi đam mê. Có những đam mê đã kéo theo một đời sống lệch 

lạc và truỵ lạc, cũng có những đam mê giúp ngài sống thật và sống thánh. Tất 

cả được bộc bạch trong cuốn Tự Thuật, một trước tác của ngài. 

 

Lược qua tác phẩm, chúng ta ghi nhận hai điểm nổi bật nơi đam mê của thánh nhân: 

danh vọng và sắc dục.  

  

Tháng này chúng ta chỉ xem xét đến đam mê danh vọng nơi ngài. Đam mê này được 

chính thánh Augustino nhìn nhận, thích trổi vượt hơn người khác, vì vậy vinh dự của 

ngài là làm đẹp lòng người khác . Thật ra, nếu ngài có trí khôn và tài giỏi thì việc 

trổi vượt hơn người hay được người khác khen ngợi, đó là điều chính đáng. Nhưng 

ngài đã lừa dối giáo sư, giấu giếm cha mẹ vì ham chơi, say mê những vở kịch nhảm 

nhí, điên cuồng; bắt chước các trình diễn đó rồi sinh ra kiêu hãnh, tìm tiếng khen… 

Chúng ta nghe chính ngài tự thú: “Về các loại cám dỗ khác, còn có một cách nào đó 

dò xét được mình, còn về loại này (đam mê danh vọng), thì hầu như không có cách 

nào cả” . Nói như thế, ngài tỏ ra bất lực nhưng kỳ thực với ơn Chúa, ngài nỗ lực rất 

nhiều. Ngài ý thức đam mê này quá quy về bản thân nên ngài hướng ra tha nhân, 

ngài viết: “Con thấy rõ là các tiếng khen của người ta đã làm cho con chăm chú đến 

lợi ích của con” .  

 

Nhưng cuộc trở về của ngài không phải một sớm một chiều. Đây là một cuộc chiến 

giằng co nội tâm nhưng “giờ Chúa đã đến”. Ngài tỏ ý muốn bằng chính dấu chỉ bên 

ngoài. Ngài viết: “Việc dạy học quá vất vả đã làm cho phổi con yếu đi, con khó thở 

và sự đau ngực chứng tỏ có vết thương” ., “Chúa hành hạ con với cái bệnh đau răng 

nguy kịch đến nỗi làm cho con không nói được nữa. Trong lòng con nảy ra ý nghĩ là 

kêu gọi các bạn có mặt tại nhà, cầu xin Chúa cho con… Nhưng chúng con vừa quỳ 

gối để khẩn khoản cầu xin thì cơn đau biến mất…Và tự đáy lòng, con cảm thấy một 

sự khuyến cáo của Chúa và vui vẻ trong đức tin”. 

 

Từ những lời tự thuật trên, chúng 

ta có thể xác tín rằng đức tin là 

hồng ân Chúa ban và “giờ Chúa 

đến” thì không ai có thể ngăn cản 

được! Vì ý muốn của Chúa là ý 

muốn quyền năng, nghĩa là muốn 

gì thì được vậy ! 
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