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NHỮNG ĐỀ NGHỊ CHO CÁC BÀI GIẢNG
Chúa Nhật thứ 30 Mùa Thường Niên
Ngày 25 tháng 10 năm 2015
Là các linh mục chánh xứ của Giáo Hội Công giáo Hoa kỳ, chúng ta
mạnh mẽ khẳng định rằng bạo lực với phụ nữ, ở trong gia đình hay ở
ngoài đời, không bao giờ biện minh được. Bạo lực qua bất cứ hình
thức nào - thể chất, tình dục, tâm lý, hay bằng ngôn ngữ - đều có tội,
và thường là một tội hình nữa. Chúng ta đã kêu gọi một cuộc cách
mạng luân lý để thay thế cho một nền văn hóa bạo lực. Chúng ta thừa
nhận rằng bạo lực mang nhiều hình thức, có nhiều nguyên nhân và
mang đến nhiều nạn nhân… Giáo Hội Công giáo dạy chúng ta rằng
bạo lực đối với một người khác dưới bất cứ hình thức nào cũng đều
có nghĩa là không đối xử với người ấy bằng tình thương cân xứng.
Trái lại dùng bạo lực có nghĩa là coi người ấy như một vật dụng. Khi
bạo lực xảy ra trong Bí tích Hôn nhân, người phối ngẫu bị đối xử
bằng bạo lực sẽ hỏi: “Làm sao những hành động bạo lực ấy có thể
liên hệ đến lời hứa của tôi rằng sẽ chung thủy với người ấy trong mọi
hoàn cảnh?” Người bị đối xử bằng bạo lực cũng cần biết rằng tìm
cách thoát ra khỏi hoàn cảnh bạo lực không có nghĩa là vi phạm lời
hứa trong hôn nhân. Và mặc dầu bạo lực cũng có thể xảy ra cho đàn
ông, thông thường nó gây nguy hại cho đàn bà và trẻ con. (Hội Đồng
Giám Mục Hoa Kỳ, “When I Call for Help: A Pastoral Response to
Domestic Violence Against Women” - “Khi Tôi Kêu Cứu: Một Đáp
Ứng Mục Vụ cho việc Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ.”)
Bạo Hành Gia Đình Là Gì:
Bạo Hành Gia Đình là bất cứ thái độ hay hành vi nào mà một người
hành xử để kềm chế một người có liên hệ mật thiết với mình, qua
việc áp đặt sợ hãi và đe dọa.
Bạo Hành Gia Đình gồm có những bạo hành về thể chất, về tình dục,
về tâm lý, về ngôn ngữ và về kinh tế nữa.
Những thí dụ về bạo hành gồm có đánh đập, chửi rủa, đe dọa người
phối ngẫu và con cái, hiếp dâm vợ chồng, và ép buộc phá thai.
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Một trong 4 phụ nữ (25%) đã từng bị đối xử bằng bạo lực
Vào khoảng 1 trong 5 nữ sinh trung học cho biết từng bị
một người bạn trai đối xử bằng bạo lực về thể chất hay
tình dục.
Đàn bà trong tuổi 20-24 thường dễ bị bạo hành (không tử
vong) do người có liên hệ mật thiết.
Đàn bà bất cứ thuộc sắc dân nào cũng có thể bị bạo hành
như nhau do người có liên hệ mật thiết.
Trung bình ở Hoa kỳ mỗi ngày có hơn 3 người đàn bà và
một người đàn ông bị mưu sát do người có liên hệ mật
thiết với mình.
Những vụ mưu sát do người có liên hệ mật thiết thường
xảy ra giữa vợ chồng, tuy nhiên trong những năm gần đây
con số những vụ mưu sát giữa tình nhân cũng lên bằng
như thế.
Ở Orange County mỗi tháng có hơn 900 trường hợp thưa
kiện/báo cáo về bạo hành/xử tệ với người già.
Ở Orange County có 26.3% đàn bà được hỏi cho biết là họ
đã bị bạo hành trong gia đình, trong khi con số thống kê
trung bình của tiểu bang là 20.5%.
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Bài Đọc 1: Tiên tri Giê-rê-mi-a 31: 7-9






Thiên Chúa nghe tiếng kêu của Dân Do thái và Ngài hứa sẽ “quy tụ họ từ khắp nơi trên mặt đất,
cùng với cả người mù và người tàn tật, những người mẹ và đàn bà có con… ra đi khóc lóc, nhưng
ta sẽ an ủi họ và hướng dẫn họ, ta sẽ đưa họ đến suối nước, trên đường bằng, để họ không bị vấp
ngã.”
Đối với những người trong chúng ta đang phải đương đầu với những đau khổ vì bị bạo lực hành
hạ, chúng ta có biết là Thiên Chúa đang nghe lời chúng ta kêu cầu, hứa an ủi và hướng dẫn chúng
ta, sẵn sàng quy tụ chúng ta và giúp chúng ta đứng vững?
Là một phần của Giáo Hội, là một giáo xứ, chúng ta có sẵn sàng tìm đến với những người đang bị
bạo lực gia đình làm tan nát? Nếu Thiên Chúa hiện diện nơi những người đau khổ kia, lẽ nào
chúng ta không có mặt ở đó để cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa và tìm cách đưa tay nâng đỡ
như một phần thân thể Chúa Ki-tô?

Đáp Ca: Thánh vịnh 126: 1-2, 2-3. 4-5, 6




Như Dân Do thái trong cảnh tù đày, nhiều phụ nữ và một số nam giới đang bị cầm tù trong cảnh
bạo lực gia đình. Chúng ta làm gì để mang lại hạnh phúc cho họ vì chúng ta là một phần của Giáo
Hội trong Thiên Chúa sống động?
Thiên Chúa hứa ban hy vọng cho những người “ra đi buồn khổ… Họ sẽ trở về trong hân hoan.”

Bài Đọc 2: Thư Do thái 5: 1-6


Chúa Giê-su là người bênh vực những người bị bạo hành trong gia đình, là một thượng tế thấu biết
những khó khăn của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

Bài Phúc âm: Mát-cô 10: 46-52




Khi người mù tên Ba-ti-mê-ô lấy hết can đảm để kêu xin giúp đỡ, nhiều người chung quanh đã la
rầy ông và bảo ông im đi. “Nhưng ông càng kêu lớn hơn…” Khi Chúa Giê-su nghe ông và gọi ông
lại, nhìều người chung quanh đã bảo ông, “Hãy can đảm lên…” Chúng ta có thể khuyến khích
người khác để họ có can đảm tìm được sự giúp đỡ và cứu chữa, hay làm cho họ nản chí?
Chúa Giê-su chú ý lắng nghe và sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của chúng ta: “Anh muốn tôi làm gì
cho anh?” Thiên Chúa sằn sàng cứu chữa chúng ta và ban hy vọng cho chúng ta và mời gọi chúng
ta theo Ngài để cứu chữa và mang hy vọng cho những người khác.

