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“Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em 
vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Chúa ban” (1Pr 2,20)   

                                                         
 Tông đồ Phê-rô đang giải thích cho các cộng đoàn của mình 
tinh thần Tin Mừng đích thực trong những áp dụng cụ thể, đặc 
biệt nói đến điều kiện và bậc sống của mỗi người. 

 Ở đây vị tông đồ nói với những người nô lệ là những người đã 
trở lại với đức tin, và như tất cả những người nô lệ thời đó, họ 
phải chịu những hiểu lầm và ngược đãi hoàn toàn bất công. Nói 
rộng ra, những lời này ngỏ với tất cả những người trong mọi thời 
đại và nơi chốn phải chịu những hiểu lầm cùng bất công từ những 
người bên cạnh họ, dù đó là những người trên hay ngang hàng 
với họ. 

“Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em 
vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Chúa ban” 

Với những người ấy, vị tông đồ khuyên họ đừng theo phản ứng tự 
nhiên, là phản ứng có thể dậy lên trong những trường hợp này, 
mà nên bắt chước thái độ Đức Giêsu đã có. Hơn nữa thánh nhân 
còn khuyên họ đáp lại bằng tình thương, nhìn cả nơi những khó 
khăn và những hiểu lầm ấy ơn Chúa, nghĩa là một dịp Chúa cho 
phép để chứng tỏ tinh thần Kitô đích thực. Ngoài ra, như vậy họ 
có thể đưa cả người không hiểu họ về với Đức Kitô. 

“Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em 
vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Chúa ban” 

 Nhân những lời này hay những lời khác tương tự, một số 
người muốn tố cáo Kitô-giáo là ủng hộ sự tùng phục quá đáng, 
thái độ ru ngủ lương tâm, làm cho lương tâm không mấy tích cực 
trong cuộc tranh đấu chống lại bất công. 

 Nhưng không phải thế. Nếu Đức Giêsu đòi ta mến yêu cả 
người không hiểu ta và ngược đãi ta, thì đó không phải vì Người 
muốn làm cho ta không còn nhậy cảm đối với những bất công, 
ngược lại là đàng khác! Đó là bởi vì Người muốn dạy ta cách thế 
để xây dựng một xã hội thực sự công bằng. Ta có thể thực hiện 

điều đó bằng cách phổ biến tinh thần thương yêu thực sự, bằng 
cách chính mình khởi sự thương yêu trước. 

“Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em 
vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Chúa ban” 

 Vậy làm sao ta sống Lời sống tháng này? 

 Những cách thế mà cả chúng ta ngày nay cũng có thể bị hiểu 
lầm và ngược đãi, thì rất nhiều. Chúng đi từ những thái độ thiếu 
tế nhị và khiếm nhã đến những phán đoán độc hại, những thái độ 
vô ơn, xúc phạm, đến những bất công đích thực và rõ ràng. 

 Vậy, cả trong tất cả những dịp này chúng ta cũng phải làm 
chứng cho tình thương yêu mà Đức Giêsu đã đưa đến trần gian 
đối với mọi người, và như vậy cả với những người đối xử tệ với 
ta. 

 Lời Sống tháng này muốn rằng, cả trong việc tự vệ hợp pháp 
vì công bằng và chân lý, chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng 
bổn phận đầu tiên của người Kitô chúng ta là mến yêu người 
khác, nghĩa là phải có thái độ mới đối với họ, thái độ thông cảm, 
đón tiếp và nhân từ mà Đức Giêsu đã có đối với chúng ta. Theo 
cách đó cả trong việc bảo vệ những lý lẽ của mình, không bao 
giờ ta nên cắt đứt mối liên hệ, đừng bao giờ đầu hàng cám dỗ 
oán giận hay trả thù. 

 Làm như thế, như những dụng cụ cho lòng thương yêu của 
Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ có thể đưa người bên cạnh mình 
đến với Chúa       

        Chiara Lubich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THƯ MỜI 
Họp chuẩn bị cho cuộc họp mặt mùa hè tại Borsum 2013 

Mến thăm các bác và các anh chị, 

ĐGH Phanxicô xem ra đang thổi một luồng gió mới để canh 
tân Giáo Hội. Ngài nhắn nhủ: Chúng ta không thể dửng dưng với 
những thách đố GH đang gặp, nhưng phải chung vai sát cánh với 
Giáo Hội, để sứ điệp của Chúa Kitô trở thành hiện thực trong nhiều 
nơi trên thế giới, nhất là ngay nơi chúng ta đang sống. Đề tài „Tình 
yêu anh em“ xem ra không mới mẻ gì, nhưng lại thật cần thiết để 
khích lệ chúng ta thực hành trong cuộc sống. 

Cuộc họp chuẩn bị, ngoài khâu tổ chức, còn có tính cách 
thiêng liêng: chúng ta tạo cơ sở thiêng liêng cho Đô Thành của Đức 
Mẹ Maria, để mỗi thành viên đến tham dự cảm nghiệm được Chúa 
Giêsu ngự giữa. 

Để cùng nhau chuẩn bị cho cuộc họp mua Hè ở Borsum, xin 
mời tất cả các bác và các anh chị trong Nhóm Hy Vọng đến để sống 
những ngày Tĩnh Tâm nhằm xây dựng cơ sở thiêng liêng và góp ý về 
tổ chức cho Cuộc họp Borsum vào tháng 7. Xin các bác và các anh 
chị quảng bá giùm: lần này xin mời tất cả mọi người trong Nhóm Hy 
Vọng, ai thu xếp đến tham dự được đều là một đóng góp quý giá.  

Từ chiều thứ sáu 21.06.2013 
Đến trưa Chúa nhật 23.06.2013 
Tại giáo xứ St. Heinrich, 
Nietzschestr. 1A, 38126 Braunschweig 

Xin vui lòng mang theo nệm cao su và túi ngủ, có thể sẽ phải 
cần đến, và thông báo tham dự trước ngày 09.06.2013 về chị Yến. 

Mến chúc các bác và các anh chị được an mạnh và mùa Phục 
Sinh vui tươi phấn khởi. Thân mến. 
  
Nguyễn Trung Điểm 
Nietzsche str. 1 A 
38126 Braunschweig 
 
 
 
 
 
 

THƯ MỜI 
Họp nhóm Hy Vọng tại Borsum từ 18.7. đến 21.7.2013 

      Mỗi năm chúng ta đều cố gắng thu xếp để có thể tổ chức cuộc họp mặt của 
nhóm Hy Vọng - một Mariapoli, Đô thành của Đức Mẹ Maria - như Ðức Cố Hồng 
Y Xaviê Nguyễn Văn Thuận ước mong cho nhóm. 
      Ðây là một cơ hội để chúng ta cùng nhau sống tinh thần tu đức của phong 
trào Fokolar theo Chiara Lubich. Đề tài năm nay là „Lòng yêu mến người anh 
em.“. 
Để có thể thâu nhận được trọn vẹn chương trình xin mọi người cố gắng sắp xếp 
về tham dự trọn vẹn cả cuối tuần. 
      Kính mời tất cả độc giả của tờ Lời Sống cùng thân nhân, bạn hữu đến dự 
buổi họp mặt của Nhóm Hy Vọng. 
- Địa Điểm : Grundschule Borsumer Kaspel 
                     Martinstr. 69 
                     31177 Harsum  
Tel. 0173-7863683 (số điện thoại này chỉ dùng để liên lạc trong những ngày họp mặt) 

- Thời Gian : Từ Thứ năm 18.7 (từ 19g) đến trưa Chúa nhật 21.7.2013 
- Phí tổn tham dự :  
                          - Người lớn: 35,00€ 
                          - Học sinh, Sinh viên: 15,00€ 
                          - Trẻ em đến 10 tuổi: miễn phí 
                          - Gia đình đông con: cháu thứ I: 15,00 € 
                                                       cháu thứ II: 10,00 € 
                                                      cháu thứ III: 05,00 € 
      Vấn đề tài chánh vẫn luôn luôn không phải là lý do để cản trở ý muốn tham 
dự của bất cứ một ai. Các thắc mắc hoặc khó khăn về lệ phí xin liên lạc với: 
Chị Yến qua Email: yenanna.nguyen@googlemail.com hoặc Tel.: 0511-9886529 

- Ghi danh: Đến hết ngày 16.6.2013 nơi anh: 
Nguyễn Quang Thịnh:- Email: quangthinh.nguyen@googlemail.com 

                                                        - Đt.: 05066-6959552 hoặc 0176-91374666 
* Chú ý: Xin các bạn sử dụng phiếu ghi danh kèm theo (cho dù chỉ một 
ngày) và gởi về địa chỉ trên như hạn định. 

- Vật dụng mang theo :  
- Nệm cao su / Túi ngủ / Sách Phụng Ca 3   

      - Mỗi gia đình 1  Kiste nước suối ( không được dùng nước ngọt trong phòng 
ốc của trường).  
        Nước giao cho nhà bếp                     
* Thứ năm ăn tối tự túc, có nước nóng cho các em bé. 
* Sẽ có chương trình sinh hoạt cho thiếu nhi và thiếu niên. 

Xin mọi người hết lòng tiếp tay trong vấn đề tổ chức qua việc ghi danh 
đúng hẹn. 
Thành thật cám ơn. 
Thay mặt nhóm Hy Vọng 
Nguyễn Ngọc Yến 


