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1. Giáo Hội hiệp nhất và duy nhất. Tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta đã hiển hiện 
trong việc Con Một Thiên Chúa đã được Chúa Cha sai đến thế gian, để một khi hóa thân làm 
người, Người tái sinh toàn thể nhân loại bằng cách cứu chuộc họ và đoàn tụ họ nên một 2. 
Trước khi tự hiến làm lễ vật tinh tuyền trên thánh giá, Người đã cầu cùng Chúa Cha cho các tín 
hữu rằng: "Xin cho hết thảy được hiệp nhất như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha vậy, để 
chính họ cũng được nên một trong Ta và cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con" (Gio 17,21). 
Người đã thiết lập trong Giáo Hội của Người nhiệm tích Thánh Thể kỳ diệu, vừa là dấu chỉ vừa 
thể hiện sự hiệp nhất của Giáo Hội. Người ban cho các môn đệ Người một giới răn mới là tình 
yêu thương nhau 3, và hứa ban Thánh Thần an ủi 4, Ðấng vừa là Chúa vừa ban sự sống để ở 
với họ mãi mãi. 

Sau khi đã chịu treo trên thập giá và được vinh hiển, Chúa Giêsu ban Thánh Thần Người đã 
hứa. Nhờ Thánh Thần ấy, Người đã kêu gọi và đoàn tụ dân của Giao Ước Mới, tức là Giáo Hội 
trong cùng một đức tin, đức cậy và đức mến như Thánh Tông Ðồ dạy: "Chỉ có một thân thể và 
một Thánh Thần cũng như anh em được kêu gọi bằng một hy vọng của ơn kêu gọi anh em: 
một Chúa, một Ðức Tin, một phép Rửa" (Eph 4,4-5). "Thực vậy, những ai được rửa tội trong 
Chúa Kitô, đều mặc lấy Chúa Kitô... Vậy, tất cả đều là một trong Chúa Giêsu Kitô" (Gal 3,27-
28), Bản Hy Lạp). Chúa Thánh Thần ngự trong lòng các tín hữu, đổ đầy ơn và cai trị Giáo Hội, 
Ngài thực hiện sự thông hiệp kỳ diệu ấy nơi các tín hữu, và liên kết tất cả trong Chúa Kitô cách 
mật thiết đến nỗi Ngài chính là Nguyên Lý Hiệp Nhất Giáo Hội. Ngài phân phát các ân sủng và 
phận vụ 5 để nhờ có nhiều chức vụ khác nhau mà Giáo Hội Chúa Kitô nên phong phú "hầu cho 
các thánh được hoàn thiện trong việc thi hành chức vụ và trong việc xây dựng thân thể Chúa 
Kitô" (Eph 4,12). 

Nhưng để thiếp lập Giáo Hội thánh thiện của Người khắp nơi trên mặt đất cho tới tận thế, 
Chúa Kitô đã ủy thác 6 cho cộng đoàn mười hai Tông Ðồ nhiệm vụ giáo huấn, cai trị và thánh 
hóa. Trong số ấy Chúa đã chọn Phêrô và đã công bố xây dựng Giáo Hội trên Phêrô sau khi ông 
tuyên xưng đức tin. Người hứa trao 7 chìa khóa nước trời cho Phêrô và sau khi ông đã tuyên 
xưng tình yêu đối với Người, Người trao phó 8 toàn thể đoàn chiên cho ông để ông củng cố 
trong đức tin và chăn dắt 9 trong sự hiệp nhất hoàn toàn, trong khi ấy, Chúa Giêsu Kitô đời đời 
vẫn là đá góc 10 và chủ chăn linh hồn chúng ta 11. 

Nhờ các Tông Ðồ và những người kế vị các ngài, là các Giám Mục cùng với thủ lãnh là đấng 
kế vị Thánh Phêrô, trung thành rao giảng Phúc Âm và ban phát các bí tích, lại nhờ sự điều 
khiển yêu thương dưới tác động của Thánh Thần, Chúa Kitô muốn dân Người lớn lên và hoàn 
thành sự thông hiệp trong hiệp nhất, nghĩa là: cùng tuyên xưng một đức tin, cùng cử hành một 
nghi lễ phụng tự, cùng hòa hợp trong tình huynh đệ của gia đình Thiên Chúa. 

Như thế, Giáo Hội là đoàn chiên duy nhất của Thiên Chúa, như dấu chỉ nêu cao cho muôn 
dân 12, khi đem Phúc Âm hòa bình phục vụ toàn thể nhân loại 13. Giáo Hội hành trình trong hy 
vọng tiến về cùng đích 14 là quê trời. 

Ðó là mầu nhiệm thánh của sự hiệp nhất Giáo Hội trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô, dưới 
tác động của Thánh Thần trong nhiều phận vụ khác nhau. Mẫu mực tối cao và nguyên lý của 
mầu nhiệm này là sự hiệp nhất trong Ba Ngôi của một Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con 
trong Thánh Thần. 

 

2. Tương quan giữa anh em ly khai và Giáo Hội Công Giáo. Ngay từ buổi sơ khai, trong 
Giáo Hội độc nhất và duy nhất của Thiên Chúa đã xuất hiện 15 ít nhiều rạn nứt mà Thánh Tông 
Ðồ đã nặng lời quở trách như là đáng kết án 16. Nhưng trong các thời đại kế tiếp, phát sinh 
nhiều phân rẽ trầm trọng hơn và nhiều cộng đoàn đáng kể đã hoàn toàn ly khai khỏi sự hiệp 
thông với Giáo Hội Công Giáo, mà đôi khi cũng tại lỗi những người ở cả hai bên. Vậy ngày nay, 
những người sinh trưởng trong các Cộng Ðoàn ấy và thấm nhuần đức tin nơi Chúa Kitô không 
thể bị kết tội chia rẽ và Giáo Hội Công Giáo kính trọng, yêu thương họ như anh em. Thật vậy 
những người tin ở Chúa Kitô và đã được rửa tội đúng phép vẫn còn hiệp thông với Giáo Hội 
Công Giáo một cách nào đó 8* cho dầu không được hoàn hảo. Hiển nhiên là các dị biệt dưới 
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nhiều hình thức giữa họ và Giáo Hội Công Giáo về vấn đề giáo lý, đôi khi về kỷ luật hay cơ cấu 
Giáo Hội, gây cho việc hiệp thông đầy đủ với Giáo Hội khá nhiều trở ngại và có khi lại là những 
trở ngại lớn lao mà phong trào hiệp nhất đang cố gắng vượt qua. Tuy nhiên một khi đã được 
công chính hóa nhờ đức tin khi chịu phép rửa tội, họ đã được tháp nhập 17 vào Chúa Kitô và vì 
thế có quyền mang danh Kitô hữu 9* và xứng đáng được con cái của Giáo Hội Công Giáo nhìn 
nhận là anh em trong Chúa 18. 

Hơn nữa, trong các yếu tố hoặc tài sản xây dựng và làm sống động Giáo Hội, một số khá 
nhiều và tuyệt hảo có thể không nằm trong bình diện hữu hình của Giáo Hội Công Giáo như: 
Lời Chúa ghi chép trong Thánh Kinh, đời sống trong ơn thánh, đức tin, cậy, mến và các ơn nội 
tâm do Thánh Thần ban, cùng những yếu tố hữu hình: tất cả đã phát sinh từ Chúa Kitô và dẫn 
đưa về chính Người, thì đương nhiên cũng thuộc về quyền Giáo Hội duy nhất của Người 10*. 

Các anh em ly khai với chúng ta cũng cử hành nhiều lễ nghi phụng vụ của Kitô giáo. Những 
lễ nghi ấy, chắc chắn có thể thực sự phát sinh đời sống ơn thánh và phải được công nhận là 
đường đưa đến sự thông hiệp vào ơn cứu rỗi, tuy cách thức có khác nhau tùy hoàn cảnh của 
mỗi Giáo Hội hay Cộng Ðoàn. 

Do đó, dù chúng ta tin là họ còn khiếm khuyết, nhưng chính các Giáo Hội 19 và các Cộng 
Ðoàn tách riêng 11* ấy vẫn chưa trở thành vô nghĩa và vô giá trị trong mầu nhiệm cứu rỗi. Thật 
vậy, Thánh Thần của Chúa Kitô không khước từ sử dụng họ như những phương tiện cứu rỗi 
mà năng lực phát xuất từ chính sự sung mãn của ơn thánh và chân lý đã được ủy thác cho 
Giáo Hội Công Giáo 12*. 

Nhưng các anh em tách riêng khỏi chúng ta, cá nhân cũng như Cộng Ðoàn và các Giáo Hội 
của họ, không được hưởng sự hiệp nhất đã được Chúa Giêsu Kitô rộng ban cho những kẻ 
Người đã tái sinh và cho sống chung trong một thân thể duy nhất và trong đời sống mới, sự 
hiệp nhất mà Thánh Kinh và Truyền Thống đáng kính của Giáo Hội đều tuyên xưng. Chỉ nhờ 
Giáo Hội Công Giáo của Chúa Kitô là "phương thế cứu rỗi chung" 13* ta mới có thể đạt được 
đầy đủ các phương tiện cứu rỗi. Thật ra chúng tôi tin Chúa đã ủy thác cho Cộng Ðoàn Tông Ðồ 
được Phêrô lãnh đạo tất cả sản nghiệp Tân Ước để tạo thành một thân thể duy nhất của Chúa 
Kitô ở trần gian. Tất cả những ai đã thuộc về dân Chúa một cách nào đó đều phải tháp nhập 
vào thân thể ấy. Trên đường lữ thứ trần gian, mặc dù các chi thể 14* còn có thể phạm tội, dân 
Chúa vẫn lớn lên trong Chúa Kitô và được Thiên Chúa dịu dàng hướng dẫn theo chương trình 
nhiệm mầu của Người cho đến khi họ sung sướng đạt tới vinh quang trường cửu và sung mãn 
trong thành Giêrusalem trên trời. 

 

3. Phong trào hiệp nhất. Vì ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới, nhờ ơn Chúa Thánh Thần 
thúc đẩy, rất nhiều cố gắng nhằm tiến tới hiệp nhất đầy đủ theo ý muốn của Chúa Giêsu Kitô 
đang được thực hiện bằng kinh nguyện, lời nói, việc làm, nên Thánh Công Ðồng này khuyến 
khích tất cả mọi người công giáo hãy nhận ra các dấu chỉ thời đại để khéo léo tham gia vào 
công cuộc hiệp nhất. 15*. 

Phải hiểu danh từ "phong trào hiệp nhất" là những hoạt động và sáng kiên được phát động 
và tổ chức nhằm cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu, tùy theo những nhu cầu khác nhau của Giáo 
Hội và những thời cơ thuận tiện. Trước hết như là mọi cố gắng loại bỏ những lời nói, phán 
đoàn và việc làm không đúng với hoàn cảnh của các anh em ly khai xét theo công bình và chân 
lý, vì nếu không sẽ gây thêm khó khăn trong việc giao tiếp với họ. Thứ đến là trong các buổi hội 
thảo với tinh thần tôn giáo giữa các Kitô hữu thuộc nhiều Giáo Hội hay Cộng Ðoàn khác nhau, 
có sự "đối thoại" giữa các nhà chuyên môn thấu triệt vấn đề, và mỗi người sẽ giải thích cặn kẽ 
giáo lý của Cộng Ðoàn mình và trình bày minh bạch những nét độc đáo của giáo lý ấy. Có đối 
thoại như thế mọi người mới hiểu biết đúng hơn và tôn trọng đúng mức giáo lý cũng như đời 
sống của mỗi Cộng Ðoàn; cũng nhờ đó mà các Cộng Ðoàn dần dần hợp tác được với nhau 
rộng rãi hơn trong mọi công cuộc mưu ích chung mà lương tâm Kitô hữu nào cũng đòi hỏi; lại 
cũng nhờ đó, họ hợp nhau cầu nguyện chung mỗi khi có cơ hội thuận tiện. Sau cùng mọi người 
hãy kiểm điểm coi mình có trung thành với ý muốn của Chúa Kitô về Giáo Hội không, để rồi 
hăng hái tiến hành việc canh tân và cải tổ đúng như bổn phận đòi hỏi. 
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Khi các tín hữu của Giáo Hội Công Giáo khôn ngoan và kiên nhẫn thực hiện tất cả các điều 
ấy 16* dưới sự giám sát của các chủ chăn tức là họ đã đóng góp cho việc thực hiện công bình 
và chân lý, sự hòa thuận và hợp tác, tình huynh đệ và đoàn kết. Với đường hướng này, khi đã 
vượt được mọi trở ngại ngăn cản sự hiệp thông hoàn toàn của Giáo Hội, dần dần mọi Kitô hữu 
sẽ đoàn tụ qua việc cử hành Phép Thánh Thể duy nhất, hiệp nhất trong một Giáo Hội độc nhất; 
sự hiệp nhất mà Chúa Kitô từ ban đầu đã rộng ban cho Giáo Hội của Người. Chúng tôi tin rằng 
sự hiệp nhất ấy tồn tại mãi trong Giáo Hội Công Giáo và hy vọng rằng mỗi ngày sẽ bành trướng 
thêm cho đến tận thế. 

Dĩ nhiên, công cuộc chuẩn bị và hòa giải của những cá nhân riêng rẽ 17*, những người ao 
ước hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, tự bản tính khác với phong trào hiệp nhất; tuy 
nhiên, chúng không đối lập nhau vì cả hai đều do sự an bài kỳ diệu của Thiên Chúa. 

Trong khi hoạt động cổ võ sự hiệp nhất, chắc chắn các tín hữu công giáo phải tỏ ra ân cần 
đối với các anh em ly khai, cầu nguyện cho họ, thông đạt cho họ các việc của Giáo Hội, khởi 
xướng bước đầu đi đến với họ. Trước hết cần thành thực và chú ý cân nhắc những gì phải 
canh tân và thực hiện trong chính Gia Ðình Công Giáo để đời sống của Giáo Hội làm chứng 
cách trung thành và rõ rệt hơn về giáo lý và những định chế do Chúa Kitô truyền lại qua các 
Thánh Tông Ðồ. 

Dù Giáo Hội Công Giáo được thừa hưởng toàn thể chân lý do Chúa mạc khải và tất cả 
những phương tiện ban ân sủng, nhưng các phần tử của Giáo Hội lại chưa nhiệt thành sống 
các mầu nhiệm ấy cho đủ nên khuôn mặt của Giáo Hội ít chiếu giãi rực rỡ trước mặt các anh 
em ly khai và toàn thế giới, và nước Chúa cũng chậm bành trướng. Vì thế, tất cả mọi người 
Công Giáo phải hướng đến sự hoàn thiện Kitô giáo 20, mỗi người phải tùy theo hoàn cảnh của 
mình cố gắng làm cho Giáo Hội, tuy đang mang trên mình sự khiêm tốn và hy sinh của Chúa 
Kitô 21, mỗi ngày một thêm trong sạch và mới mẻ cho tới khi Chúa Kitô cho trình diện trước mặt 
mình Giáo Hội vinh quang không một vết ố, nét nhăn 22. 

Khi bảo toàn sự hiệp nhất trong những điều thiết yếu, hết mọi người trong Giáo Hội, tùy theo 
chức vụ được giao phó, cần giữ sự tự do phải có trong những hình thức khác nhau về đời sống 
thiêng liêng và kỷ luật trong các lễ nghi phụng tự và ngay cả trong việc khảo cứu thần học 18* về 
các chân lý mạc khải: nhưng trong mọi việc, hãy thực hành đức bác ái. hành động như thế, 
chính họ sẽ biểu hiện càng ngày càng đầy đủ hơn tính cách công giáo và tông truyền chính 
danh của Giáo Hội. 

Ðàng khác, người công giáo cần phải vui mừng nhìn nhận và tôn trọng những giá trị thật sự 
Kitô giáo, xuất phát từ cùng một gia sản chung được tìm thấy nơi các anh em ly khai. Nhìn 
nhận những kho tàng phong phú của Chúa Kitô và những hoạt động của quyền lực Người 
trong đời sống của những kẻ đang làm chứng về Người - và có khi phải đổ máu mới nói lên 
được - quả là chính đáng và có giá trị cứu rỗi: vì Thiên Chúa luôn đáng khâm phục và việc Ngài 
làm bao giờ cũng kỳ diệu. 

Cũng đừng quên rằng những gì do ơn Chúa Thánh Thần thực hiện nơi các anh em ly khai 
cũng có thể góp phần xây dựng chúng ta. Bất cứ những gì thực sự Kitô giáo đều không bao giờ 
đối lập với những chân giá trị của đức tin, trái lại còn luôn luôn có thể giúp chúng ta đi sâu hơn 
vào chính mầu nhiệm của Chúa Kitô và Giáo Hội. 

Tuy nhiên, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu ngăn trở Giáo Hội thực hiện đầy đủ tính cách công 
giáo riêng biệt của mình nơi những con cái tuy đã thuộc về Giáo Hội nhờ phép Rửa, nhưng còn 
xa cách chưa hoàn toàn thông hiệp với Giáo Hội. Hơn nữa, chính Giáo Hội cũng diễn tả khó 
khăn hơn tính cách công giáo đầy đủ của mình dưới mọi khía cạnh trong đời sống thực tế. 

Thánh Công Ðồng sung sướng nhận thấy sự tham gia hoạt động cổ võ việc hiệp nhất của 
các tín hữu công giáo đang ngày càng phát triển và giao phó công việc ấy cho các Giám Mục ở 
khắp nơi trên toàn thế giới để các ngài khéo léo cổ võ và khôn ngoan hướng dẫn công cuộc 
này. 

  

 

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit01.htm#ghichu16*#ghichu16*
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit01.htm#ghichu17*#ghichu17*
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit01.htm#ghichu20#ghichu20
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit01.htm#ghichu21#ghichu21
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit01.htm#ghichu22#ghichu22
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit01.htm#ghichu18*#ghichu18*
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Chú Thích: 

7* Tựa đề của chương này lúc trước là "Các nguyên tắc về hiệp nhất công giáo". Qua đó, 
dường như người ta muốn nói rằng có nhiều "kiểu" hiệp nhất (Tin Lành, Công Giáo, v.v...). 
Thực ra chỉ có một sự hiệp nhất mà mỗi cộng đồng Kitô hữu tham gia vào theo những nguyên 
tắc riêng của mình. Bởi vậy người ta thay đổi tựa đề lại gọi là: "Các nguyên tắc công giáo về 
hiệp nhất". Ðoạn đầu của chương này (số 2) là một lời nhắc lại vắn tắt học thuyết Công Giáo về 
tính cách duy nhất và hiệp nhất của Giáo Hội do Chúa Kitô sáng lập. Phải tôn trọng những chân 
lý này trong cuộc đối thoại với anh em ly khai.  

2 Xem Gio 4,9; Col 1,18-20; Gio 11,52.  

3 Xem Gio 13,34.  

4 Xem Gio 16,7.  

5 Xem 1Cor 12,4-11.  

6 Xem Mt 28,18-20, so sánh với Gio 20,21-23.  

7 Xem Mt 16,19, so sánh với Mt 18,18.  

8 Xem Lc 22,32.  

9 Xem Gio 21,15-17.  

10 Xem Eph 2,20.  

11 Xem 1P 2,25; CÐ Vat. I, Hiến chế Pastor Aetermus; Coll, Lac, 7,482a.  

12 Xem Is 11,10-12 

13 Xem Eph 2,17-18, so sánh với Mc 16,15.  

14 Xem 1P 1,3-9.  

15 Xem 1Cor 11,18-19; Gal 1,6-9; 1Gio 2,18-19.  

16 Xem 1Cor 1,11tt; 11,22 

8* Sắc Lệnh này tránh gọi: những Kitô hữu không công giáo là phần tử của Giáo Hội, họ liên 
kết một cách nào đó với Giáo Hội Công Giáo nhất là nhờ phép Rửa Tội, nhưng họ không được 
hưởng dụng trọn vẹn sự sung mãn của Giáo Hội.  

17 Xem CÐ Firenze, khóa VIII (1439), Sắc Lệnh Exultate Deo: Mansi 31, 1055A.  

9* Tất cả những ai kết hiệp với Chúa Kitô qua phép Rửa Tội thành sự đều được gọi là Kitô 
hữu.  

18 Xem T. Augustinô, In Ps. 32, Enarr, II 29: PL 36, 299.  

10* Tất cả những tài sản thiêng liêng mà những người không công giáo thừa hưởng đã 
được Chúa Kitô trao gởi cho Giáo Hội Người là Giáo Hội Công Giáo.  

19 Xem CÐ Lateranô IV (1215), Hiến chế IV: Mansi 22, 990. - CÐ Lyon II (1274), tuyên xưng 
đức tin của Michael Palaeologiô: Mansi 24, 71 E. - CÐ Firenze, khóa VI (1439), Ðịnh tín 
Laerentur coeli: Mansi 31, 1026 E.  

11* Sắc lệnh này dùng tiếng latinh "seiunctae" nghĩa là "tách riêng", tiếng này có vẻ nhẹ hơn 
là "ly khai".  

12* Ðức Giáo Hoàng đã thêm tiếng "Công Giáo"; quả thực Giáo Hội Công Giáo là chính 
Giáo Hội đã được Chúa Kitô sáng lập.  

13* Câu này trích từ một bức thư Tòa Thánh gửi Ðức Hồng Y Cushing ở Boston (ngày 8 
tháng 8 năm 1949) nói rằng Giáo Hội Công Giáo là một phương tiện cứu rỗi cần thiết; đồng thời 
tài liệu ấy cũng cho biết mối liên lạc nào với Giáo Hội Công Giáo đủ để được cứu rỗi. Dẫn 
chứng câu này, Công Ðồng chuẩn nhận học thuyết ấy làm học thuyết của mình.  

14* Theo lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng, tiếng các "chi thể" đã được thêm vào để nhấn 
mạnh rằng Giáo Hội "tự bản tính" không thể nhiễm tội (Eph 5,27), song chính các chi thể của 
Giáo Hội mới chịu trách nhiệm về tội lỗi của họ.  



 

6 

15* Sắc lệnh mời gọi tất cả những người công giáo góp phần tích cực và khôn ngoan vào 
công cuộc hiệp nhất.  

16* Ðoạn này đề nghị vài phương thế có thể hỗ trợ cho nguyên nhân hiệp nhất: tránh tất cả 
những gì có thể đụng chạm tới các anh em ly khai, đối thoại, cầu nguyện, canh tân đời sống 
thiêng liêng và cải cách những gì cần thiết.  

17* Trước tiên là vấn đề những người đi đến Giáo Hội với tư cách cá nhân. Người ta tránh 
dùng chữ "trở lại". Những đoạn tiếp, theo sự mô tả các phương thế khác nhau, biểu lộ một tâm 
thức hiệp nhất đích thực.  

20 Xem Giac 1,4; Rm 12,1-2.  

21 Xem 2 Cor 4,10; Ph 2,5-8.  

22 Xem Eph 5,27.  

18* Ðề cập đến các phương pháp và cách thức tìm hiểu, đào sâu và diễn tả những chân lý 
mạc khải mà ý nghĩa vẫn luôn đồng nhất đối với mọi người.  

  

VỀ MỤC LỤC 

 
 
 

 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A 

(Ed 18:25-28; Pl 2:1-11; Mt 21:28-32) 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD  

Ngay trước khi câu chuyện nói trong bài Phúc Âm hôm nay xẩy ra, đức Giesu đã trở lại đền 
thờ (Mt 21:23a) và tuyên bố đền thờ là đất thánh dùng để cầu nguyện và làm mục vụ chữa lành 
(Mt 21:14). Chúa Giesu đã giảng dạy như thách thức những người đối kháng Chúa. Họ là các 
thượng tế và kỳ mục trong dân luôn luôn làm áp lực bắt bí người: “ Ông lấy quyền gì mà làm 
những điều đó, và ai ban cho ông quyền ấy?” (21:23b). Chính Thiên Chúa là nguồn mạch 
quyền uy của đức Giesu, nhưng nếu nói ra như vậy thì chẳng ích lợi gì mà còn là cớ cho họ 

 

THỢ VƯỜN NHO TRUNG THÀNH VÀ QUẢNG ĐẠI ?  
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xúc phạm Người. Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi, đức Giesu hỏi ngược lại họ về phép rửa của 
ông Gioan Tiền Hô. Vì họ không tin chúa Giesu qua hành động mục vụ của Gioan nên họ 
không trả lời Người. Niềm tin vào Thiên Chúa và đức Giesu được biểu hiện qua phản ứng về 
ông Gioan Tiền Hô của những kẻ đối kháng Chúa.  

Ý NGHĨA BÀI PHÚC ÂM HÔM NAY  

Bài Tin Mừng hôm nay khởi đầu bằng cách giới thiệu cho chúng ta khung cảnh một người 
cha bảo hai người con đi làm vườn nho (Mt 21:28-32). Đối với những người Do Thái quen nghe 
chuyện kinh thánh Do Thái thì câu chuyện này đã có giải đáp rồi. Có biết bao nhiêu là chuyện 
trong kinh thánh nói về những người anh em, thường là những chuyện xung đột, bán mua, hiểu 
lầm, tranh đua và gây cấn. Chúng ta chỉ cần nhớ lại chuyện hai anh em Jacob và Esau, Isaac 
và Ishmael hay Joseph và các anh em ông. Đức Giesu thực là một tay có tài kể chuyện, đã thu 
hút được người nghe và đưa họ vào vấn đề. Tôi chỉ có thể tưởng tượng được điều mà người 
nghe nghĩ khi đức Giesu bắt đầu câu chuyện: “Anh nghĩ gì? Một ông già có 2 người con….”  

Sau khi ra lệnh, người cha kỳ vọng vào câu trả lời, không phải chỉ tiếng vâng, nhưng là một 
cam kết thực sự. Người con đầu đã trả lời “Không” nhưng rồi nghĩ lại, hối hận, đổi ý và đi làm. 
Người con thứ hai nói “Vâng”  cho xong chuyện để đẹp lòng cha, nhưng không giữ lời.  

MÙ QUÁNG TRƯỚC HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚA   

Hai người con tượng trưng cho các vị lãnh đạo tôn giáo và những người theo  lời kêu gọi 
thống hối của Gioan.  Qua câu họ trả lời chúa Giesu (Mt 21:31), họ đã tự kết án họ. Là những 
người lãnh đạo tôn giáo, họ tuyên bố họ trung thành và vâng lời Thiên Chúa, nhưng họ lại mù 
quáng, không biết rằng vâng lời thực sự là phải tin vào những những điều mới lạ mà Thiên 
Chúa đang làm. Cuối cùng, những kẻ tội lỗi ở Israel như những người thu thuế và gái làng chơi 
là những kẻ chẳng cần biết đến những đòi hỏi đạo giáo của họ lại được nhận vào nước trời, 
những kẻ chống đối đức Giesu lại bị loại ra ngoài. Ngoài ra, những kẻ coi như chỉ tìm kiếm ơn 
cứu chuộc ở đâu đó vì họ không chấp nhận những hình thức đạo giáo bề ngoài thì lại là những 
kẻ rất nhậy cảm với hồng ân Thiên Chúa, do đó họ đã ăn năn thống hối và phục vụ Thiên Chúa 
là Thầy mình một cách rất chân tình. Cũng một cách lạ kỳ và bất ngờ như vậy, ta cũng thấy ở 
bài đọc hôm nay trong Cựu Ước, cách thức của Thiên Chúa và của dân người hoàn toàn trái 
ngược (Ed18:25-28).  

SUY NIỆM VỀ NƯỚC TRỜI  

Bài dụ ngôn hôm nay mới chỉ là một khái niệm về căn tính của vương quốc Thiên Chúa. Dù 
bài dụ ngôn đưa ra một phán xét về những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái, nhưng Mathieu 
cũng muốn áp dụng sứ điệp này một cách rộng rãi hơn, và cho cả chính chúng ta. Mỗi người 
chúng ta cũng có thể tự cảm nghiệm về chính mình. Chúng ta đã có lúc mù quáng, không muốn 
nhận biết những việc Chúa làm chung quanh ta. Phải chăng bài dụ ngôn này đang nói về 
những kẻ bề ngoài xem ra rất đạo đức và khiêm nhường khúm núm vâng phục ngay từ đầu, 
nhưng thực tế không bao giờ họ nghĩ tới lòng Chúa thương xót sâu thẳm thế nào để thực sự 
nhận biết tường tận tâm can Thiên Chúa? Bài dụ ngôn này là một bài học cho những kẻ xưng 
mình là người Công giáo/Kito giáo, nhưng không sống với niềm tin, không thờ phượng Chúa, 
không đi nhà thờ đọc kinh xem lễ. Trái ngược với những người trở lại với Chúa mà chẳng bao 
giờ nói mình là người công chính.  

Ở thời đại ngày nay, có nhiều người nói mình biết đức Kito, nhưng không bao giờ sống đời 
sống Kito giáo. Thực ra nói ra ngoài minh là gì không là vấn đề quan trọng, quan trọng là mình 
sống, nghĩ, hành sử phù hợp với lòng mình. Nói phục vụ đức Kito, lạy Chúa tôi ơi! mà chỉ là 
đầu môi chóp lưỡi, nói để ngoại giao hay đẹp lòng người đối diện hoặc tỏ ra mình đạo đức mà 
lòng trí thì trống rỗng, không nhận biết sứ điệp Chúa, tỏ lòng ăn năn thống hối thì chẳng có giá 
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trị gì đâu. Điều Chúa muốn là kết quả cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa nhẫn nại vô cùng, 
chắc chắn Người tha thứ cho tiếng “Không” lúc ban đầu, nhưng trên bước đường dài đi đến kết 
thúc phải là tiếng “Vâng”.  

PHÚC ÂM HÓA VÀ ĐỔI MỚI VỚI NHIỆT TÌNH HỨNG KHỞI  

Quả là dễ dàng nếu “cố gắng của giáo hội, của giáo phận, giáo xứ, hội đoàn” kết cục đạt 
được kết quả chút xíu thôi thì cũng còn hơn là chỉ giữ cái tên xứ này, cộng đồng nọ, hội đoàn 
kia cho có vẻ mà không hồ hỡi về những điều do ân sủng Chúa ban để mà hăng say rao truyền 
Tin Mừng, tuyên xưng niềm tin trong đời sống xã hội công cộng và đổi mới. Chúng ta nói chúng 
ta sẽ làm việc trong vườn nho, nhưng lại than phiền, lẩm bẩm trách móc, không hái nho mà đi 
nhặt đá dọc đường, không hân hoan vui mừng vì những thành quả dồi dào quanh ta.  

LÒNG TRÍ VÀ CÁI NHÌN CỦA ĐỨC GIESU KITO  

Thư thánh Phaolo gửi tín hữu Philiphe trong bài đọc 2 hôm nay (Pl 2:1-11) là một trong 
những bài thánh ca tuyệt đẹp trong Tân Ước. Những dòng ngắn có âm điệu được chia làm 2 
phần: Ở các câu 6-8 đức Giesu là chủ thể của mỗi động từ; các câu 9-11 đức Giesu là túc từ. 
Nhìn tổng quát cho thấy đức Kito hạ mình/khiêm nhường để rồi được tôn vinh.  

Dù thánh Phaolo đang bị giam trong tù, không thể thăm viếng và giảng phúc cho cộng động 
Philiphe yêu quí của ngài, nhưng không phải vì vậy mà cộng đồng không thể hiệp thông và giúp 
đỡ ngài. Từ trong ngục tù, Phaolo cầu xin họ hãy làm cho niềm vui của ngài được trọn vẹn 
bằng cách có “cùng một cảm nghĩ”, “cùng một tinh yêu mến” (2:2). Đừng để bị lôi kéo, tâng bốc 
lên tận mây xanh theo trào lưu thế tục, của thế giới, của xã hội, của tất cả những đổ vỡ trong 
cuộc sống tội lỗi, chúng ta sẽ được mời gọi bước vào khuynh hướng “đi xuống” của đức Giesu 
Kito tự làm cho mình trở nên trống rỗng để rồi có được tràn đầy và sự sống vĩnh cửu.  

SÁCH GIÁO LÝ CÔNG GIÁO VÀ CHÚA GIESU  

Giáo Lý đã nêu lên những liên hệ giữa đức Kito và lề luật qua những câu sau đây:  

 #580- Chu toàn lề luật không phải là ai khác ngoài đấng làm ra luật là Thiên Chúa, đấng 
sinh ra vì luật trong con người của Chúa Con. Nơi Chúa Giesu, luật không còn ghi trên bảng đá 
nhưng tận “đáy lòng” của người đầy tớ đã trở thành “giao ước của dân”, bởi vì Người “trung 
thành theo luật pháp /công lý”.  Chúa Giesu chu toàn lề luật đến độ đã lãnh lấy cho mình “sự 
chúc dữ của lề luật” mà những kẻ không thi hành giới răn luật phải gánh chịu. Cái chết của 
Chúa Giesu là để cứu chuộc họ vì đã “vi phạm giao ước thứ nhất”.  

#581-Dưới mắt dân Do Thái, chúa Giesu là một rabbi. Người thường tranh luận về cách 
giải thích luật của các rabbi, nhưng Người không thể chấp nhận nên đã phải đụng chạm đến 
các tiến sĩ/thầy dạy luật, bởi vì Người không chỉ đề ra những cách giải thích như họ, mà “Người 
còn giảng dạy như một người có uy quyền, chứ không như các luật sĩ của họ”. Nơi chúa Giesu, 
cũng vẫn Lời Thiên Chúa xưa đã từng vang dội trên núi Sinai để viết ra thành luật Maisen, nay 
lại được nghe lại tại núi Tám Mối Phúc Thật. Chúa Giesu không dẹp bỏ lề luật, nhưng kiện toàn 
bằng cách đưa ra những giải thích tối hậu theo đường hướng của Thiên Chúa: “Các ngươi đã 
nghe có lời dạy người xưa rằng…., còn ta, ta bảo các ngươi rằng…”(Mt 5:33-34) Với uy quyền 
Thiên Chúa như thế, Người không chấp nhận một số truyền thống loài người của những người 
biệt phái vì chúng “phá bỏ Lời Thiên Chúa”.  

SUY NIỆM TRONG TUẦN: 

 1-     Thế giới quanh ta đang khao khát Tin Mừng thực sự từ những người thợ làm việc 
trong vườn nho của Chúa là những người rao truyền Tin Mừng không biết mệt, không biết 
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chán, không buồn sầu nản chí, nhưng là những thừa tác viên / mục tử của Phúc Âm mà cuộc 
sống sáng ngời đầy nhiệt khí, là những người đã nhận niềm vui chúa Thánh Thần trước tiên, và 
sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để cho nước Trời được tuyên xưng, Giáo Hội được thiết lập 
giữa lòng thế giới. Chúng ta phải rao truyền Phúc âm như thế nào? Chúng ta có tiếp nhận việc 
Tân Phúc Âm hóa với niềm hứng khởi nhiệt thành không? 

2-     Cái gì ngăn cản chúng ta trở thành những cộng đồng thực sự, tình nghĩa huynh đệ 
thực sự và  một hội đoàn sống động hơn là một cơ chế tổ chức máy móc, nặng phần trình 
diễn? 

3-     Một số biến cố xẩy ra trên thế giới và trong Giáo Hội đã giúp chúng ta gạn lọc và xét 
lại lời tuyên xưng của chúng ta thế nào? Chúa Thánh Thần đã nói gì với Giáo Hội qua những 
biến cố ấy? Chúa Thánh Thần đang dạy bảo và đòi hỏi chúng ta phải theo những hình thức 
mới nào vể việc phúc âm hóa? 

4-     Chúng ta có phải là những người thợ làm việc trong vườn nho của Chúa, đầy niềm 
tin, quảng đai, nhiệt tình và tràn trề hy vọng không?   

Fleming Island, Florida 

Sept.25, 2014 

Fxavvy@aol.com 

NTC 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

(LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU) 

Jos. Vinc. Ngọc Biển 

Toàn thể Giáo Hội hôm nay mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ngài là một vị 
thánh vĩ đại trong Giáo Hội và là một vị thánh có tầm ảnh hưởng lớn đến mọi người kitô hữu 
chúng ta.  

Tuy nhiên, điều mà chúng ta biết về ngài không phải là một vị thánh có tài giảng thuyết, 
cũng không phải là một đấng uyên thâm về tri thức, lại càng không phải là một nam nhi, mà là 
một phụ nữ, chân yếu tay mền, mới 24 tuổi xuân, 9 năm sống trong nhà dòng, và lại là một tu sĩ 
dòng kín.  

Như vậy, xét theo phương diện con người, cuộc sống của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng 
Giêsu cũng chẳng có gì là nổi nang, nhưng lại được Giáo Hội tuyên dương là bậc thây thiêng 
liêng, một vị thánh lớn và là bổn mạng của các xứ truyền giáo. Tại sao vậy?   

1.  Một con đường mang đậm nét thơ ấu thiêng liêng 
Có lẽ cần phải nói ngay là: thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống hết mình, đã chu toàn 
bổn phận cách xuất sắc. Đã phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Sống giây phút hiện tại cách 
nhiệm mầu. Đã yêu và yêu hết mình. Ngài đã không để một giây phút nào qua đi mà không sinh 
ích cho phần rỗi của mình và ơn cứu độ nơi các linh hồn.  

TÊRÊSA, VỊ THÁNH CỦA THỜI ĐẠI  
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Quả thật, thánh nhân đã yêu Chúa bằng một tình yêu đơn sơ, chân thành như một em bé 
yêu cha mẹ. Tình yêu của thánh nhân phát xuất từ tâm hồn, từ trái tim, nên không hề có 
chuyện được thua. Mọi chuyện ngài làm đều khởi đi từ tình yêu, vì thế, nơi ngài: cứ yêu trước 
rồi làm sau.  

Ngài luôn có một cảm thức rằng: nếu không yêu thì có làm được những chuyện lớn lao 
cũng chỉ là vô ích. Nhưng nếu yêu, thì không có gì qua đi mà vô hiệu cả.  

Thánh nhân đã khám phá ra linh đạo của trẻ thơ, nên ngài đã sống trọn vẹn linh đạo ấy 
bằng tâm hồn thơ bé mà ta vẫn gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng.  

Vì thế, ngài đã nói: “trong Giáo Hội, con sẽ là tình yêu”. Thánh nhân đã để cho tình yêu của 
Chúa và tha nhân thấm vào từng thớ thịt, đụng chạm đến tận trái tim và thôi thúc ra từng lời nói 
cũng như hành động, nên vì yêu, ngài đã đón nhận tất cả. Điều này đã được ngài thốt lên cách 
liên liên lỷ: "Lạy Chúa Giêsu, con mong ước được yêu mến Chúa như chưa từng bao giờ Chúa 
được yêu mến như thế. Con ước mong làm cho mọi người cũng yêu mến Chúa như thế ".  

Cuộc đời của thánh nữ được thấm nhuần bởi câu nói của Đức Giêsu: "Thầy bảo thật anh 
em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 18,3).  

Vì thế, thánh nhân đã sống cuộc sống kỳ diệu với những triết lý thô sơ của trẻ thơ, nhưng 
lại uyên thâm và mầu nhiệm đối với bậc thông minh thượng trí. Đây quả là một khoa học thánh, 
khoa học của tình yêu.  

Ngài đã âm thầm hy sinh trong sự khiêm nhường. Sẵn sàng hy sinh làm những việc tầm 
thường, vui vẻ khi bị chỉ trích, luôn nhường nhịn phần hơn cho chị em, đón nhận chị em như 
tiếp rước chính Chúa, kể cả những chị em không ưa mình. Luôn vui vẻ, hòa nhã với mọi người. 
Ngài luôn khước từ sự sung túc, an nhàn... luôn coi những hy sinh đó như những đóa hoa hồng 
dâng lên trước tôn nhan Chúa. Lại vui hơn khi gặp những nghịch cảnh. Vì thế, trong cuốn tự 
thuật của thánh nhân, ngài đã viết: "... con sẽ hát ngay cả khi phải hái những bông hoa giữa gai 
góc, mà gai góc càng dài càng đâm đau bao nhiêu, tiếng hát của con càng du dương bấy 
nhiêu.... Ôi Giêsu của con, con mến Chúa, con yêu Giáo Hội Mẹ con; con nhớ rằng ‘hành động 
nhỏ bé nhất mà do tình yêu tinh tuyền sẽ có ích hơn là tất cả những công trình khác hợp lại với 
nhau’”.  

Thật vậy: thánh nữ Têrêsa đã không bị tử đạo theo nghĩa đen, nhưng ngài đã cố gắng 
sống trung thành với Chúa, đơn sơ, khó nghèo, luôn coi ý bề trên là ý Chúa và sẵn lòng đón 
nhận mọi thử thách vì lòng yêu mến Chúa và các linh hồn thì quả là một cuộc tử đạo liên lỷ 
trong cuộc đời và nơi tâm hồn của ngài. Đây cũng chính là quan niệm các nhà tu đức hiện nay.  
Thánh Têrêsa đã làm cho tình yêu của mình được triển nở từng giây, từng phút trong cuộc 
sống của ngài. Ngài cũng không ngừng làm cho tình yêu đó được vươn xa đến tận chân trời 
góc biển bằng lời cầu nguyện. Chính nhờ linh đạo này, ngài đã trở thành vị thánh bổn mạng 
các xứ truyền giáo. 

Bên cạnh đó, ngài cũng trở thành vị thánh của thời đại qua con đường thơ ấu thiêng liêng.   

2.  Nên thánh bằng con đường ấu thơ 

Vẫn một tình yêu. Vẫn một trái tim. Vẫn một linh đạo của trẻ thơ. Và mầu nhiệm tình yêu 
trong các chiều kích đó được tô đậm.   

Cuộc đời của thánh nhân chỉ vỏn vẹn có 24 năm, 9 năm sống đời đan sĩ, ấy vậy mà khi 
ngài qua đời không bao lâu, tinh thần của ngài đã nhanh chóng lan xa như vết dầu loang. Các 
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phong trào của nhiều thành phần đã khám phá, yêu mến và đi theo tinh thần thơ ấu thiêng liêng 
của ngài.   

Một khoa tu đức thật đơn giản và hiệu nghiệm. Đơn sơ mà giá trị. Tại sao thế? Thưa đơn 
giản là: chấp nhận để Thiên Chúa yêu thương mình và mình yêu lại Chúa cách chân thành như 
con cái yêu cha mẹ mình. Nếu cha mẹ không chấp lỗi con thơ, ngược lại các ngài lại rất thích 
sự hồn nhiên trong trắng của chúng thì hẳn ta cũng vậy, không có gì là khác cả. Nguyen lý của 
ngài là: nếu trẻ em cần đến cha mẹ thế nào thì chúng ta cần đến Thiên Chúa như thế. Nếu trẻ 
em tin tưởng tuyệt đối nơi cha mẹ thế nào thì chúng ta cũng cần tín thác như vậy. Nếu trẻ em 
mong được bố mẹ yêu thương thế nào thì chúng ta cũng khao khát nên thánh như thế.   

Con đường nên thánh của ngài chính là con đường của thời hiện đại. Điều này đã được 
Đức Giáo Hoàng Piô XII, lúc đó còn là Hồng Y, trong chuyến viếng thăm nước Pháp để phong 
thánh và làm phép đến thờ kính ngài đã nói: "Hỡi Thánh Nhỏ, người lớn lắm, ngay lúc này đây, 
từ đầu thế giới này sang đầu thế giới kia, con cái của người nhiều như cát biển sao trời... các 
nhà tiến sĩ luật học đã trở lại thiếu thời vì học với người... Xin người hãy mưa hoa hồng xuống 
nữa, xuống thế giới chúng tôi... Hỡi Thánh Nhỏ, người lớn lắm". Và Đức Giáo Hoàng Piô X đã 
chỉ vào chân dung thánh Têrêsa và nói: "Đây là vị thánh lớn nhất thời hiện đại". Chỉ 2 năm sau 
khi phong thánh, Giáo Hội nhận ra con đường tuyệt diệu của thánh nhân trong việc loan báo 
Tin Mừng, nên đã đặt ngài làm bổn mạng các xứ truyền giáo cùng với thánh Phanxicô Xaviê. 
Đến ngày 19 tháng 10 năm 1997, Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng ngài lên 
hàng Tiến Sĩ Hội Thánh.  

Như vậy, thánh nhân xứng đang trở thành vị thánh vĩ đại của thời đại chúng ta, bởi vì con 
đường nên thánh của ngài là một con đường phù hợp với hết mọi người, từ già đến trẻ, từ trai 
đến gái, từ người giàu đến người nghèo, từ người có quyền lẫn thường dân... không ai mà 
không thể nên thánh được chỉ cần có tình yêu và yêu rồi làm... Bởi vì tình yêu bao gồm mọi ơn 
gọi, tình yêu là tất cả; tình yêu tóm gọn mọi thời gian và không gian.   

3.  Sống sứ điệp của thánh Têrêsa Hài Đồng   

Sứ điệp mà thánh nhân gửi đến cho tất cả mỗi người chúng ta chính là con đường thơ ấu 
thiêng liêng, đó là: sống như trẻ thơ, không kiêu ngạo, không than trách, không bảo thủ. Luôn 
tin tưởng, tín thác và bán víu vào Thiên Chúa như trẻ thơ. Hãy trở nên bé nhỏ trong vòng tay 
yêu thương của Thiên Chúa. Tất cả được thêu dệt bởi tình yêu. Khi yêu như thế, chúng ta 
được ở lại trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu (1x. Ga 4,16).   

Thật vậy, nếu không có tình yêu, thì dù chúng ta có làm những chuyện lớn lao kỳ vĩ đi 
chăng nữa, hẳn cũng không thể có chút giá trị gì. Nhưng nếu có tình yêu, thì mọi chuyện bình 
thường sẽ trở nên phi thường vì: chỉ có tình yêu, mọi cơ năng trong con người của mình mới có 
thể vận động và theo chiều hướng thuận, đồng thời phát sinh công hiệu.  

Cứ yêu rồi thích làm gì thì làm. Luôn hướng mọi chuyện về mục đích tối hậu là Nước Trời. 
Khao khát nên trọn lành trong từng giây phút. Làm mọi chuyện vì lòng yêu mến Chúa, dù là 
việc nhỏ nhất.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh Têrêsa, luôn yêu mến Chúa và thi hành mọi việc 

vì lòng yêu mến Chúa và các linh hồn. Amen.  

VỀ MỤC LỤC 

 
  
 

Tri Ân Giáo sư An tôn Trần Văn Toàn 
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BBT CGVN và Đặc San GSVN được tin một  Cộng tác viên uy tín và đức độ - Giáo sư 
Antôn Trần Văn Toàn –  Đã được Chúa gọi về Nhà Cha vào ngày 13.9.2014.  
 

 

Tiến Sĩ Trần Văn Toàn: nguyên giáo sư triết học ĐH Huế, Sài Gòn, và Đà Lạt (1960-1965), ĐH 
Lovanium (Kinshasa, Congo, 1965-1973), và ĐH Cơng Giáo Lille, Pháp (1963-1996). Tác giả 
nhiều biên khảo về triết học và tôn giáo bằng Việt và Pháp ngữ. 

Với tất cả tấm lòng yêu mến Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam, dù sống trong hoàn cảnh đất 
khách quê người, và ngay cả thời gian đã già yếu, Ông cũng luôn tìm mọi cách trong khả năng 
chuyên môn để phục vụ Dân Chúa Việt Nam trong nước và hải ngoại. Chỉ vài ngày trước khi 
nhắm mắt xuôi tay, Ông vẫn còn đang thường xuyên gởi bài cho CGVN và GSVN, ông tìm lại 
những tài liệu cũ, đọc lại và hiệu đính để góp phần cho thế hệ đến sau có tài liệu tiếp tuc nghiên 
cứu. 

Qui vị có thể tham khảo những tư liệu rất khách quan và giá trị của Gs. Toàn tại địa chỉ sau 
đây:  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=97  

Xin thay mặt cho hàng ngàn học trò, và nhất là cho hàng vạn Độc Giả thân yêu của CGVN và 
GSVN xin chân thành cám ơn Giáo Sư Anton, và cũng xin được chia sẻ nỗi buồn mất mát 
người thân với Gia đình tang quyến. 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=97
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Dưới đây là ít hàng chia sẻ thêm do Luật sư Đoàn Thành Liêm ghi lại để chúng ta có thể biết sơ 
qua vài nét về Ông, gia đình và đồng nghiệp. 

Xin chân thành cám ơn và xin thương cầu nguyện cho nhau. 

BBT CGVN và Đặc San GSVN. 

 
Thương tiếc Giáo sư Trần Văn Toàn (1931 – 2014) 

Đoàn Thanh Liêm 
 

*     *     * 
 
Giáo sư Trần Văn Tòan vừa qua đời tại Pháp ở vào tuổi 83. Vào hồi đầu thập niên 1960, tại 
miền Nam Việt nam công chúng được biết đến tên tuổi của nhiều vị Giáo sư chuyên dậy môn 
Triết học tại các trường Trung học và Đại học – mà phần đông là những người từng đi du học ở 
Âu châu về. Điển hình như Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung, Trần Bích Lan, Trần Thái 
Đỉnh, Lương Kim Định, Lê Tôn Nghiêm, Trần Văn Tòan v.v... 
 
Ngòai việc dậy học, các vị này còn viết sách, viết báo nữa. Công chúng đặc biệt chú ý đến hai 
cuốn sách giới thiệu về Triết học, đó là cuốn “Tìm hiểu triết học Karl Marx” của Trần Văn Tòan 
và cuốn sách “Triết học Hiện Sinh” của Trần Thái Đỉnh. Lương Kim Định cũng gây được sự chú 
ý với những suy nghĩ mới lạ độc đáo về lãnh vực Triết Việt. Còn Nguyễn Văn Trung thì nổi tiếng 
với những cuốn sách có nhan đề chung là “Nhận Định”. Và Trần Bích Lan, thì rất nổi tiếng với 
những bài thơ mới lạ với bút hiệu là Nguyên Sa. 
 
Sau mấy năm ngắn ngủi dậy học ở Huế và Sài gòn, thì giáo sư Tòan đi ngọai quốc và dậy tại 
các Đại học ở Phi châu và Âu châu. Đồng thời ông cũng đóng góp rất nhiều bài nghiên cứu về 
Triết học, Thần học bằng tiếng Việt, tiếng Pháp nữa. Có thể nói nhờ môi trường văn hóa xã hội 
thông thóang cởi mở ở Âu châu mà Giáo sư Tòan đã có một công trình nghiên cứu thật đồ sộ - 
cả về số lượng các tác phẩm cũng như về phẩm chất nội dung của công trình. 
 
Rồi đến cả người con gái của giáo sư là Cô Trần thị Liên, thì cũng là một nhà nghiên cứu có 
công trình về sử học được giới thức giả quốc tế đánh giá cao nữa. 
 
Nhân sự ra đi của một vị Giáo sư Đại học có tên tuổi ở miền Nam từ trên 50 năm trước, thiết 
nghĩ giới nghiên cứu về lãnh vực văn hóa giáo dục cũng nên làm một bản tổng kết về những 
đóng góp của những vị Giáo sư về môn Triết học vào công cuộc phát triển và phổ biến nền học 
thuật của nước nhà thời kỳ nửa sau của thế kỷ XX bước sang thế kỷ XXI hiện nay vậy. 
 
Xin vĩnh biệt Giáo sư Trần Văn Tòan 
Với niềm quý mến và thương tiếc sâu xa. 
Và xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này với tòan thể tang quyến./ 
 
Costa Mesa California, ngày 19 tháng Chín 2014 
Đoàn Thanh Liêm 
 

VỀ MỤC LỤC 

 
  
 
Gs. Trần Văn Toàn  

Minh triết dân gian Việt Nam theo cái nhìn của cố Cả (Léopold Cadière) 
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Lập trường và phương pháp của cha Cadière 

 
Ngay từ đầu bài cha đã đưa ra lập trường lý thuyết rõ rệt có vẻ dứt khoát. Thiết tưởng 

nên trưng dẫn ra đầy đủ, để có thể tiếp tục bàn luận sau này.  
Tác giả viết : “Không có triết học Việt Nam. Cùng với toàn bộ văn hóa Trung quốc, dân 

Việt đã thâu nhận lấy những nguyên lý triết học lâu đời được người Tàu chấp nhận. Người Việt 
đã không in được vào những nguyên lý ấy một sắc thái riêng nào cả, họ không thay đổi gì, và 
có thể nói là họ cũng chẳng đả động gì đến cả. Các học thuyết trong kinh điển truyền sang thế 
nào, thì nho sĩ Việt Nam chấp nhận như thế; riêng lối giải thích của Châu Hi, thì họ tiếp nhận 
mà không tranh luận gì cả, thường thì họ không hiểu cho đúng, và cũng chẳng đào sâu thêm 
nữa. Trừ mấy tác phẩm về luân lý ra, thì không có tác phẩm triết học nào gốc từ Việt Nam mà 
ra. Vì thế, khi nói là không có triết học Việt Nam, thì tôi có ý nói là không có một hệ thống triết 
học, không có những học thuyết có thể xếp thành một bộ môn, không có một triết học có lý sự, 
tóm tắt được những nỗ lực tìm tòi, suy tư, ngưỡng vọng, của tâm hồn người Việt. – Tuy nhiên, 
nếu không có triết học riêng của lớp học giả, thì cũng vẫn có một thứ triết học của lớp bình dân, 
vì ở trình độ văn minh nào con người ta cũng có những ý kiến về vũ trụ vạn vật, về con người, 
về khả năng và hành động của mình. Những ý kiến đó tuy người ta có suy tư thêm ít nhiều, có 
làm cho minh bạch đôi chút và ý thức được qua loa, nhưng nó có thực đó, và vẫn biểu lộ ra 
trong ngôn ngữ”1. 

Lập trường đó có cái đặc sắc là nhấn mạnh vào tầm quan trọng của ngôn ngữ. Như ta 
biết, có một số người quan niệm rằng người ta ai nấy tư tưởng riêng cho mình ở trong thâm 
tâm, rồi sau đó mới dùng ngôn ngữ để phát biểu ra ngoài cho người khác biết. Nhưng quan 
niệm như thế là đi vào con đường bế tắc. Thực vậy, cho dù ta tư tưởng một mình, nhưng 
không phải là tự mình làm ra được, vì các ý niệm ta dùng để tư tưởng thì không phải là ta tự 
tạo ra, nhưng đã là do người chung quanh dậy cho ta ngay từ lúc ta bập bẹ học nói.  Nếu ngôn 
ngữ vốn không phải là của chung, thì làm sao người khác lại có thể hiểu được khi ta tự mình 
nói ra ?  

Có người lại cho rằng ngôn ngữ riêng của đoàn thể, của tôn giáo hay của môn phái mình 
thì người ngoại cuộc có nỗ lực đến mấy cũng không hiểu gì, và rốt cục thì chỉ còn những bí 
thuật mà sư phụ dậy cho đệ tử mà thôi. Chưa chắc đã đúng hẳn, vì cho dù có bắt buộc phải nói 
cùng một ngôn ngữ, thì rồi người ta cũng dần dần hiểu trệch đi một chút, tùy theo kinh nghiệm 
hay sở ước riêng của cá nhân. Kết quả trông thấy là các trào lưu triết học cũng như tôn giáo từ 
một ông tổ mà ra, thì đều đã sinh ra nhiều môn phái, nếu không kình địch với nhau thì cũng khó 
đồng ý với nhau. Dù sao, từ xưa đến nay nhân loại trao đổi tư tưởng với nhau, truyền bá tôn 
giáo cho nhau một cách rộng rãi, thì thường là do phiên dịch. Những ai đã làm công việc phiên 
dịch, hay là nói được vài ba ngôn ngữ, thì đều thấy rằng rất khó phiên dịch sao cho sát ý, sao 
cho đủ ý, vì có những cái mà mình nói ra bằng ngôn ngữ này mà không nói ra được như thế 
trong ngôn ngữ khác. Nhưng bảo là người ta không hiểu được gì cả là nói quá đáng. 

Cha Cadière không đi vào con đường bế tắc như thế : cha dùng hai kiểu nói. Một đàng 
thì nói kiểu thông thường rằng : “Ngôn ngữ là cái gương phản chiếu lại cái tâm thức của một 
dân tộc. Nó phản chiếu những ý niệm của con người (…). Từ ngữ là những bộ áo mặc cho tư 
tưởng (…)”. Nhưng không phải chỉ có thế, vì ngôn ngữ không phải chỉ là cái áo ngoài mà ta 
mặc cho tư tưởng : ta không thay đổi ngôn ngữ như thay áo, vì như ta biết, không phải áo nào 
mặc vào cũng vừa vặn cả, nhất là áo đi mượn về mặc. Cho nên tác giả lại thấy cần thêm vào 
đó một câu cốt yếu : “Ngôn ngữ vừa là cái lên khuôn (moule) cho tinh thần, vừa là cái giải thích 
(interprète) cho tinh thần2. Vì thế nếu ta muốn biết người Việt tư tưởng ra sao, thì phải đưa 
ngôn ngữ của họ ra mà hỏi (…)”.  

                                                 
1  Anthropos II (1907), tr. 116. – Croyances et Pratiques … III, tr. 41.  Sau đây sẽ trưng dẫn theo sách Croyances … . 
2  Chú thích của TVT : Nói thế khác, dùng một ngôn ngữ cũng tức là đi vào một đường lối tư tưởng, vì ngôn ngữ định hình cho 

tư tưởng.  Người Đức có lối chơi chữ rất thần tình, không dịch ra tiếng khác được. Họ nói rằng ngôn ngữ không phải là « bản 

chép » (ab-bilden) lại tư tưởng, nhưng nó là cái « định hình » (bilden) cho tư tưởng. Xem : Adam Schaff, Sprache und 

Erkenntnis (Ngôn ngữ và Tri thức), Europa Verlag, Wien-Frankfurt-Zurich, 1964, tr 37-46. Tuy có nói là ngôn ngữ « lên 

khuôn » cho tư tưởng, nhưng xem chừng cha Cadière không có ý đào sâu thêm về điểm này, 
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Từ đó đưa ra kết luận : “Ngôn ngữ nói lên toàn bộ những tư tưởng triết học đang lưu 
hành trong dân gian, một cách có ý thức hay vô ý thức. Đó là những tư tưởng mà các thế hệ 
truyền lại cho nhau mà không thay đổi bao nhiêu, nó tượng trưng cho cách thức người dân 
quan niệm về vũ trụ và các vật trong đó, cũng như về bản tính, về đời sống luân lý và đời sống 
tinh thần của con người. Đó là triết lý bình dân vậy”.  Và đây là minh triết dân gian, đề tài mà tác 
giả muốn nghiên cứu. 

Sau khi trình bầy ý kiến của tác giả, tôi xin căn cứ vào đó để đặt lại vấn đề vì sao tác giả 
đã cho rằng không có “triết lý” Việt Nam. 

 
1 – Nội dung bài nghiên cứu 

  
1. 0 – Triết lý của học giả và minh triết trong dân gian  
  
Trước khi đi vào nội dung bài nghiên cứu, thiết tưởng cũng nên phân biệt cho rõ triết lý 

của lớp học giả với minh triết trong dân gian, để xác định phạm vi sưu tầm của cha Cadière. 
Sau đó ta sẽ thử xét xem vì lý do nào mà lại bảo rằng không có triết lý Việt Nam. 

Như vừa trưng dẫn trên đây, tác giả phân trần như sau : “Khi nói là không có triết học 
Việt Nam, thì tôi có ý nói là không có một hệ thống triết học, không có những học thuyết có thể 
xếp thành một bộ môn, không có một triết học có lý sự, tóm tắt được những nỗ lực tìm tòi, suy 
tư, ngưỡng vọng, của tâm hồn người Việt”.  

Như thế có nghĩa là tuy vẫn phải ăn rễ vào cảm nghiệm, vào kinh nghiệm của con người, 
và vào ngôn ngữ thông thường, nhưng triết lý của học giả là những suy tư đòi phải nhìn xa 
hơn, phải dùng lý trí xác nhận, kiểm chứng và phê bình, để : 1) Một là, về mặt hình thức, thì đi 
tới một hệ thống tư tưởng liên hệ với nhau, ăn khớp vào nhau, một bộ môn có mạch lạc lý sự, 
không rời rạc, không mâu thuẫn nhau, như trong một giấc chiêm bao. 2) Hai là, về mặt nội 
dung, thì đi vượt ra bên ngoài giới hạn của cảm giác mà mình đã biết, để nhằm tới một hệ 
thống tư tưởng tổng quát hơn về thực tại và về vận mệnh con người. Trong ý hướng như thế, 
người ta phải dùng đến nguyên lý nhân quả, để tìm ngược trở về nguyên nhân của sự việc đã 
xẩy ra, và xa xăm hơn, về cho tới nguyên nhân thế giới; lại phải dùng thêm nguyên lý cứu cánh, 
để dự định đi xuôi về tương lai của người ta, của cá nhân cũng như của xã hội. Đi thêm một 
bước nữa, người ta còn đào sâu để tìm xem nền tảng và ý nghĩa nhân sinh là gì và theo đó thì 
phải làm gì cho nên người, nghĩa là tìm cho ra lẽ sống. 3) Điểm thứ ba là phê bình : ai nay tự 
phê bình quan niệm và luận điệu của mình, đồng thời phê bình và trao đổi với người khác, 
nhưng điểm cuối cùng này chỉ thực hiện được trong xã hội bình đẳng biết trọng dân chu, như 
xã hội Hi-lạp thượng cổ.  

Nếu theo như tác giả chủ trương, người Việt ta không có thứ triết lý như thế, thì cái minh 
triết dân gian là gì ? Thưa là những ý tưởng được biểu diễn ra một cách tự nhiên trong từ ngữ 
và các kiểu nói thông thường trong dân gian. Có loại từ ngữ là “danh từ”, vốn dùng để gọi tên, 
và để phân loại một cách rất tự nhiên : những cái ta thấy giống nhau về một điểm nào đó, thì ta 
xếp vào một loại và gọi chung cùng một tên. Đi xa hơn chút nữa, những tên gọi đó gợi ý cho ta 
so sánh và bầy ra những kiểu nói về những hoàn cảnh tương tự.   

Theo chủ trương đó tác giả liệt kê ra tất cả ý nghĩa – nghĩa đen cũng như nghĩa bóng – 
của các từ ngữ, các kiểu nói và ca dao ngạn ngữ có liên hệ đến hai phạm vi kể trên. Ba thứ đó 
là cái đặc sắc riêng cho mỗi ngôn ngữ, và vì thế rất khó phiên dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn 
ngữ khác. Tác giả gọi nó là “philosophie populaire”, triết lý bình dân. Tôi xin dùng cụm từ “minh 
triết” để phân biệt với từ ngữ “triết lý” mà ta đã quen dùng, để nói lên rằng đây mới chỉ là những 
ý tưởng tự nhiên nảy ra trong ngôn ngữ, trước khi người ta lý luận để làm thành hệ thống và để 
đào sâu hơn cho đến nền tảng, như trong “triết lý” của lớp học giả.  

 
Thế nhưng căn cứ vào các kiểu nói bình dân, rồi cho rằng tư tưởng chỉ mới đến trình độ 

“minh triết” chứ chưa đi tới “triết lý”, đó là lối giải thích chưa chắc là chính đáng,  đó là tìm 
không đúng chỗ ; vì ta đều biết rằng khi nói về triết lý của người Pháp hay người Đức, thì không 
bao giờ có ai nghĩ đến việc phải tìm ra nó trong các kiểu nói đặc biệt, trong phong dao ngạn 
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ngữ, trong các truyện biến ngôn hay truyện kể cho trẻ em, như các truyện của Perrault hay của 
Grimm hay là trong phong tục tập quán mà Van Gennep đã sưu tầm (folklore).  

 
Áp dụng phương pháp nghiên cứu nêu ra trên đây, tác giả chia đối tượng ra làm hai 

phần, và căn cứ vào cách dùng ngôn từ trong hai phạm vi đó, để tìm cho ra những tư tưởng về 
vũ trụ và về con người, do ngôn từ tự nhiên gợi ra. Lại thêm vào đó khá nhiều phong tục và lễ 
nghi tôn giáo dân gian mà đôi khi không thấy do ngôn từ trực tiếp gợi ra.  

Phần thứ nhất (trang 41-98) là vũ trụ quan, bàn về vũ trụ, và lại chia làm hai mục : 1) Thế 
giới siêu nhiên (tr. 43-70), gồm có : trời, đất, thần, ma, quỉ, và hương hồn của ông bà tổ tiên. 2) 
Thế giới hình sắc (tr. 70-98), gồm có : vũ trụ, tinh tú, bốn phương, mặt đất, nguồn gốc vũ trụ, 
các loài vật sống động ; thêm vào đó thì tác giả trưng ra khá nhiều câu ngạn ngữ về chừng ba 
chục loài muông chim cầm thú (tr. 86-98).  

Phần thứ hai là nhân sinh quan, bàn về con người (tr. 99-205), cũng chia làm hai mục : 
1) Các phần thân thể người ta (tr. 99-167). 2) Các nguyên lý làm cho con người ta sống động, 
như : hơi, khí, hồn, phách, vía, tinh thần, v.v. 

Xem qua chi tiết của công việc làm như thế, viết ra gần hai trăm trang khổ lớn, ta thấy là 
cha Cadière là người thật có sở trường, thông thạo và am hiểu những kiểu nói tế nhị của tiếng 
Việt. Nhưng cái minh triết dân gian do ngôn từ gợi ra như thế nào, và gợi ra ít hay nhiều, thì đó 
lại là vấn đề khác, vì lẽ rằng ta chỉ chắc được một điều là nó chưa được hệ thống hóa – mà có 
lẽ cũng không nên hệ thống hóa – và chỉ xuất hiện dưới hình thức “những mảnh vụn triết lý” 
(theo kiểu nói của triết gia Đan mạch Kierkegaard ). 

Muốn hiểu cái minh triết dân gian mà tác giả trình bầy, ta sẽ đi vào hai phần đó, nhưng 
thiết tưởng không cần theo hết và cũng không nên theo sát các tiết mục, vì cách phân chia các 
tiết mục cũng có chỗ hơi gắng gượng, ví dụ tiết mục về hương hồn ông bà tổ tiên thì cũng có 
thể xếp trong mục nhân sinh quan, khi bàn về hồn phách. Hơn nữa, lại vì có nhiều tiết mục chỉ 
đưa ra những ngôn từ quen dùng, nhưng không gợi ra ý kiến gì mới mẻ. Vì thế thiết tưởng chỉ 
nên chú trọng vào những điều đặc sắc mà thôi.  

Về vũ trụ quan thì có lẽ mục thứ nhất, về thế giới siêu nhiên, vô hình, quan trọng hơn. 
Còn về nhân sinh quan, thì trong mục thứ nhất chỉ có một vài cơ thể được tác giả bàn rộng ra, 
vì được coi như là cách thức diễn tả tâm tình bên trong ; và trong mục thứ hai, có nói đến các 
nguyên lý vô hình làm cho con người ta sống động. Đó là những phạm vi có nhiều chất “triết” 
hơn, vì người ta đã bắt đầu đi xa hơn cảm giác trực tiếp của người thấy sao nói vậy. 

Nhân nói đến chất “triết”, sau đây tôi xin đề nghị tạm dùng hai kiểu nói là “thấy gần” và 
“nhìn xa” : khi ta dừng lại cảm giác trực tiếp, thì gọi là thấy gần, khi vượt ra xa hơn tầm cảm 
giác để nhìn lên chiều cao hay nhìn xuống chiều sâu, thì gọi là nhìn xa, và đây là bắt đầu đụng 
tới chất “triết”. 

 
1.1 – Về vũ trụ quan : thế giới siêu nhiên 

 
Tác giả xếp vào trong thế giới gọi là siêu nhiên hai loại đối tượng không hoàn toàn giống 

nhau. Một loại thấy gần thì thuộc hẳn về phạm vi cảm giác, nhưng lại gợi ý cho ta nhìn xa theo 
hướng những thực tại vô hình. Loại này gồm có : trời, đất. Loại thứ hai gồm những thực tại vô 
hình, nhưng lại thấy có liên hệ đến những hiện tượng vật chất mà ta cảm giác được. Loại này 
gồm có : thần, ma, quỉ, hương hồn ông bà tổ tiên.  

Trời đất nói chung là môi trường sinh hoạt của con người “đầu đội trời, chân đạp đất”, 
được “trời che đất chở”. Trông vào trời đất tôi trộm nghĩ là ta có thể vừa “thấy gần”, vừa “nhìn 
xa”. 

TRỜI. – Về chữ “trời” thì cha Cadière đưa ra mấy chục kiểu nói để xác định rằng người 
Việt dùng nó theo nhiều nghĩa. Thứ nhất là để chỉ vòm trời vật chất có hình sắc mà ta thấy ở 
trên đầu ta : đó là thấy gần. Thứ đến thì có thể nhìn xa, có thể hiểu rộng ra, để chỉ một khí lực 
tự nhiên được nhân cách hóa, gọi là “ông trời” : ông trời ở chỗ “cao xa”. Sau đó còn là để chỉ 
nguyên lý quan phòng cho vận mệnh con người, như trong những kiểu ta nói : “sống chết ở 
trời”, “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, “trời biết”, “kêu trời”, v.v. Riêng về điểm này, tác giả cho rằng 
một phần cũng là do ảnh hưởng Trung quốc – chữ “Thiên” – mà ý thức dân gian Việt Nam đã 
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đạt tới điểm tối cao, là quan niệm trời như là vừa có trí thông minh, vừa có lòng tốt, lại có đức 
công bình và thông biết mọi sự. Tuy vậy, theo như tác giả, ngôn ngữ nói lên không làm cho ta 
biết nguyên lý này có phải là một vị có nhân cách, vô thủy vô chung và là nguồn gốc vạn vật 
hay không. Sau cùng thì còn có một vài kiểu nói có tính cách nịnh bợ, như : “oai trời”, “lộc trời”, 
“đèn trời”. 

Cũng trong cái “nhìn xa” đó, khi các giáo sĩ đạo Thiên Chúa vào Việt nam, thì nhận thấy 
rằng chữ “Trời” của ta, cũng như chữ “Thiên” của người Tàu, thì chưa đủ ý để nói về vị tối cao 
mà mình tôn thờ, vì vị đó vô hình vô sắc, không thể đồng nhất với vòm trời xanh có tính cách 
vật chất, cho nên muốn nói cho đúng thì phải dùng chữ Hán “Thiên Chủ”, hay là “Thiên địa 
chân chủ”, dịch sát ý sang tiếng Việt là “Chúa Trời”, hay là “Chúa thật trời đất”. Nhưng khi dùng 
tiếng Việt thì thấy cần phải thêm vào cái tên gọi đó hai điểm. Một là thêm chữ “Đức” ở đàng 
trước : “Đức Chúa Trời”, để nói lên lòng tôn kính, chứ không dám gọi “xách mé” là “Chúa Trời” 
hay như kiểu người Tàu là “Thiên Chủ”. Hai là đọc chữ “Chủ” là “Chúa”, có lẽ vì vào thời Nam 
Bắc phân tranh, vua Lê chỉ có chức mà không có quyền, chúa Trịnh, chúa Nguyễn mới là người 
có quyền thực sự 3. 

ĐẤT. – Tác giả trưng ra khá nhiều kiểu nói để chỉ về đất theo nghĩa thông thường, như : 
đất sét, đất nước (quê nhà), đất khách (quê người). “Thấy gần” là như thế. Nhưng “nhìn xa” là 
nhận ra ảnh hưởng bí mật linh dị của đất lên vận mệnh của con người ; có tai họa gì trong làng 
xóm thì người ta cho là “tại đất”. Từ đó đi tới quan niệm là có nhiều thần có liên hệ đến đất, như 
: thổ chủ, thổ thần, ông địa. Do đó có những điều phải kiêng kỵ trong ba ngày đầu năm, như khi 
đã rước ông bà về trước khi giao thừa, thì đóng cửa lại, và chỉ để cho bạn bè và những người 
khả kính vào mà thôi, còn những người khác nhất là người hành khất thì không được vào “đạp 
đất”4. Thêm vào đó thì các thần có liên quan tới đất đều có ảnh hưởng đến vận mệnh người 
chết nữa. Cho nên người ta coi đất, chọn đất chôn, để người chết được yên mồ mả, đồng thời 
cũng kiêng không chôn bất cứ ai vào đất của làng, sợ phạm đến thần đất. 

THẦN (Génies). MA (Esprits). QUỈ (Démons). – Đây là một phạm vi những khí lực vô 
hình, rất mênh mông, có lẽ nhiều chất tôn giáo hơn là chất triết lý. Cả ba tên gọi đều là chữ 
Hán, tuy vậy nội dung cũng có nhiều sắc thái Việt Nam. Dù sao dịch ra tiếng Pháp như thế 
cũng không sát ý cho lắm. 

Các thần thì rất nhiều – nhất là các thần trong đạo Lão – đâu đâu cũng được tôn thờ, ở 
bình diện tư gia, làng xã, cũng như quốc gia. Nhà vua xưa kia thường kiểm soát bằng cách ban 
sắc phong và phân loại cho các thần có công với đất nước, và loại bỏ những thần không hợp 
với lễ giáo, ví dụ như các dâm thần trong dân gian. Thường thì là các khí lực thiên nhiên được 
nhân cách hóa, như thần đất, thần núi, thần sông thần biển, thần cây cối. Có những thần có 
liên hệ nhiều đến nếp sống, như bà Đại Càn, Táo thần, mười hai bà mụ coi về việc sinh nở. Lại 
có những thần vốn là người, nhưng có công với đất nước cho nên lúc chết được thành thần. 
Người ta thường quan niệm các thần như thế là phúc thần5, có uy lực để giúp đỡ nhân dân, 
chứ không làm hại người ta, như ma, như quỉ. 

Chữ « ma » có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Có thể là xác chết, như trong kiểu nói : đám 
ma, làm ma, v.v. Cũng có thể là những cô hồn, là hồn những người chết oan uổng vì tai nạn, 
như bị cọp bắt, bị chết đuối, chết đường chết chợ, mà không được tống táng hẳn hoi, không có 
ai cúng, cho nên thành ma đói, có điều uất ức, thường làm hại người sống. Nếu đối với thần thì 
người ta tôn kính và làm lễ tế, thì đối với ma không có tôn kính, mà chỉ có kinh sợ mà thôi, và vì 
thế người ta hay dọa ma trẻ con. Muốn sống cho yên, người ta phải nhờ thầy phù thủy làm môi 
giới để biết cách xử sự, phải cúng như thế nào – cúng, chứ không tế – phải làm lễ vớt hồn hay 
di mộ đi chỗ khác cho yên. Người ta cũng quan niệm rằng ma quấy nhiễu người sống là để đòi 
phần mình cho công bằng, vì thế ma hay báo oán, như kiểu nói « quan tha ma bắt ». Tuy vậy 
người ta vẫn nghĩ rằng có thể đánh lừa được ma, ví dụ trẻ em khó nuôi vì bị ma quấy rầy, thì có 

                                                 
3  Lối giải thích này đã được cha Cadière trình bầy tỉ mỉ trong bài « Le titre divin en annamite », đăng trong tạp chí Revue 

d’Histoire des Missions. Supplément au numéro  de décembre 1931, tr. 1-27. 
4  Tôi còn nhớ khi ăn tết ở Huế có lần có một giáo sư đồng nghiệp mời đến chơi nhà, nhưng trước khi giao thừa thì ông đã khẩn 

khoản mời chúng tôi ra về, vì bà thân mẫu không muốn có người lạ ở lại nhà vào lúc đó.   
5  Hiện nay trong nước ta cụ Hồ cũng có tượng thờ như một vị phúc thần trong một số đền chùa. 



 

18 

thể gọi nó bằng cái tên thô tục, hay là bán khoán nó cho người khác hay cho nhà Phật, rồi khi 
lớn sẽ xin chuộc lại. 

Quỉ thì cũng gần như ma, nhưng dữ tợn hơn : « nhất quỉ nhì ma ». Có những kiểu nói, 
như : « thằng quỉ » (để chửi nhau),  « nghịch như quỉ », « nước đái quỉ », v.v.  

Xét theo kiểu nói bình dân như thế, ta thấy không giống hẳn như quan niệm tâm lý học 
của người Tàu, cho rằng người ta có hai thứ nguyên lý làm cho sống động, là hồn và phách : 
hồn là phần trên, phách là phần dưới, sau khi chết thì hồn có thể thành thần, còn phách thì 
thành quỉ6. 

 
Đến đây, về thế giới siêu nhiên, tôi xin đưa ra mấy nhận xét có liên hệ đến việc hội nhập 

văn hóa của đạo Thiên Chúa.  
Như đã nói trước đây, vị tối cao được tôn thờ, thì gọi sang tiếng Việt là « Đức Chúa 

Trời », gọi kiểu Hán Việt là « Thiên Chúa », chứ không gọi là « Thần », như trong một vài bản 
dịch sang chữ Hán7, vì vị đó khác xa và không thể lẫn với các thần trong tôn giáo thông 
thường. Dịch như thế là chí lý. Nhưng ngược lại, lối dịch « vơ đũa cả nắm » - bắt đầu từ 
Alexandre de Rhodes – gọi tất cả những sự vật hay nhân vật khác được tôn thờ là « bụt thần 
ma quỉ » thì thiết tưởng là lối dịch không chỉnh, vừa sai ý, lại vừa gây ra nhiều hiểu lầm, vì có 
người lại hiểu « bụt 8» là « Phật », và cho đó là bất kính đối với Đức Phật. 

Nên chú ý là cha Cadière phiên dịch « ma » là « esprit » mà không chua thêm cho rõ, 
như thế cũng thật là rầy rà, vì « ma » chỉ là một thứ « esprit » không tốt. Cho nên không thể 
dịch « Saint Esprit » là « Ma Thánh » hay « Thánh Ma » ! Người Tàu cũng có dùng chữ « linh » 
để phiên dịch các chữ : « spirituel », « efficace », « âme »9. Còn ở Việt Nam thì ta đã dịch 
« Saint Esprit » là « Thánh Thần », « Thánh Linh » hay « Thần Khí » ; nhưng chữ này lại cũng 
đã dùng trong Kinh Cầu để dịch chữ « peste » là dịch tễ (Xem : Taberd, Việt Nam Dương Hiệp 
Tự Vị, 1838) ! Đủ biết là còn nhiều điều rắc rối. 

 
1.2 – Về nhân sinh quan 
 
Về con người, thấy gần là thấy các cơ thể trong thân thể,  còn thấy xa là nhận ra các 

nguyên lý làm cho con người ta sống động. 
 
Thân thể người ta 
 
Tên gọi các phần thân thể thì thường trong ngôn ngữ nào cũng hay được dùng theo 

nghĩa bóng, căn cứ vào vị trí trong bộ máy sinh lý, như trên hay dưới, trước hay sau, ngoài hay 
trong, để nói về những thái độ hay vị trí không có tính cách vật chất. Vị trí ở trên cao, như cái 
« đầu » thì dùng để chỉ những cái mình coi là cao quí, cao trọng, quan trọng, như trong kiểu 
nói : « làm đầu », « đứng đầu », « bắt đầu », câu truyện « có đầu có đuôi ». Cái « mặt » thì ở 
bên ngoài, cho nên dùng để chỉ những cái được biểu lộ ra bên ngoài. Tên nhiều cơ quan khác 
trong thân thể cũng được dùng theo một kiểu như thế, ví dụ như : « có gan », « có tai mắt », 
« có đầu óc », « có mặt », « có chân » (trong một tổ chức), « ra tay », « biết tay », v.v. Cha 
Cadière đã chú ý vào một điểm đặc biệt, là nếu người Việt dùng ba kiểu nói để chỉ cùng một 
vật, như « trăng », « ông trăng »,  « mặt trăng », thì ba kiểu nói : « trời », « ông trời » và « mặt 
trời » thì lại chỉ vềø ba thực tại khác nhau.  

Cái vị trí trong hay ngoài cũng rất quan trọng : cái ở ngoài là cái ta có thể cảm xúc trực 
tiếp được, còn cái ở trong thì không thấy được, nhưng ai nấy đều đinh ninh rằng nó ở bên dưới 

                                                 
6  Cũng nên chú ý là chữ Hán có cái đặc biệt lạ lùng là : chữ « ma », chữ « hồn », chữ « phách », cả ba chữ đều có gồm bộ 

« quỉ » ở trong ! Tôi không có sở trường để tán chữ xem viết như thế có ý nghĩa gì rõ rệt về ba bốn thứ ấy, hay chẳng qua đó là 

chỉ đưa ra một cái trực giác mập mờ vậy thôi. Tôi cũng không dám bàn tới kiểu nói : « ba hồn bẩy vía (hay : chín vía) ». 
7  Cũng như người Âu châu đã dịch là « Theos », « Deus », « Dieu », « Dios », « Dio », « Gott », « God », v.v. 
8  A. de Rhodes dùng chữ « bụt » để dịch chữ « idolum » (Pháp : idole) là « ngẫu tượng », hay « thần tượng ». Ngoài ra chúng 

ta còn nói đến « bụt mọc », « bụt ốc », chứ không nói riêng về Phật. 
9  Có điều đáng chú ý, là : cũng hai chữ Hán Việt « thanh linh » thì đọc ra Nôm là « thiêng liêng » để dịch chữ « spirituel », mà 

khi đảo ngược ra « linh thanh » thì lại đọc ra Nôm là « linh thiêng » để nói lên tính cách hữu hiệu của vị thần. Thế nhưng trong 

chữ « linh sàng », thì chữ « linh » lại có nghĩa khác. 
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hay bên trong cái ở bề mặt. Vì thế có mấy từ ngữ, như : « lòng », « dạ », « bụng », rất thường 
được dùng để chỉ những thực tại vô hình vô sắc ở bên trong, như trong các kiểu nói : « đau 
lòng », « phiền lòng », « phải lòng », « lòng ghen ghét », lòng độc », « lòng tốt », « phỉ dạ », hả 
dạ », « xót dạ », « tốt bụng », « xấu bụng », v.v.  Đối chiếu với ba từ ngữ tiếng Việt đó thì ta 
cũng quen dùng một từ ngữ Hán Việt là « tâm », để chỉ những thực tại vô hình vô sắc ở chiều 
sâu, như trong những kiểu nói : « tâm linh », « tâm lý », « tâm tính », « tâm tình », « tâm thức », 
« tâm hồn »,  « tâm trí », « để tâm », v.v., còn chữ « tim » thì chỉ dùng để chỉ cơ quan sinh lý vật 
chất. 

Có lẽ điểm đặc biệt nhất trong tiếng Việt – có lẽ không đâu có – mà cha Cadière nhận ra 
là về những từ ngữ dùng để chỉ thân thể người ta. Ngoài hai chữ Hán Việt là « thân » và 
« thể », hay « thân thể », thì tiếng Việt có riêng hai từ ngữ, là « mình » và « xác ». Chữ « xác », 
cũng như « thân thể » và « thân xác », thì dùng để chỉ cái xác vật chất, cũng như chữ « mình 
mẩy ». Nhưng riêng chữ « mình », cũng như chữ « thân », thì dùng để chỉ cái chủ thể, cũng 
như tiếng Pháp là « soi », tiếng Anh là « self », tiếng Đức là « selbst », và điểm đặc sắc ở đây 
trong tiếng Việt là khi nói đến cái chủ thể, thì dùng chữ « mình », là chữ luôn nhắc nhở cho ta 
rằng phải có « mình mẩy » thì cái chủ thể, thường tự xưng là « tôi », « tớ », « ta », mới nói lên 
được như thế, mới có thể tự xưng là « mình » , hay cũng có thể gọi người khác là « mình » 
được10. Có thể nói rằng về điểm này thì cái minh triết của người Việt, bộc phát trong ngôn ngữ, 
đã nhận định ra tính cách thống nhất của con người, nghĩa là không có theo chủ trương lưỡng 
nguyên, mà cho rằng không những con người được kết cấu nên do hai thành phần biệt lập, là 
xác và hồn, như trong nhiều văn hóa cổ điển Tây phương, mà hơn nữa lại cho rằng cái hồn có 
thể tồn tại một mình, biệt lập ra ngoài một thân xác nhất định, và vì thế cho nên có thể lần lượt 
đầu thai vào nhiều thân xác khác nhau.  

Nhưng cái minh triết đó hình như không được tư tưởng khai thác cho thành một triết lý 
riêng, tôi trộm nghĩ có lẽ là vì lớp sĩ phu của ta đã sớm theo tư tưởng triết lý bằng chữ Hán, cho 
nên không có triết lý riêng bằng tiếng Việt. Dù sao thiết tưởng cha Cadière, tuy đã nhận xét ra, 
nhưng cũng không đánh giá cái đặc điểm ấy cho đúng mức, theo như triết lý Tây phương ngày 
nay, có lẽ vì cha đã không chuyên môn về triết lý Tây phương từ thời Phục Hưng trở đi, lại 
càng không am tường triết lý từ hiện tượng luận về sau này. 

  
Về các nguyên lý làm cho con người ta sống động 
 
Đây là phạm vi có nhiều chất triết lý hơn. 
Trong phần này (trang 167-205), tác giả phân tích khá tỉ mỉ những từ ngữ  như : « hơi », 

« khí », « hồn », « phách », « vía », và những kiểu nói có liên hệ đến các từ ngữ ấy.  
Riêng về chữ « hơi » và chữ « khí », thì tác giả đã đưa ra khá nhiều ví dụ và đã để ra 

hơn mười trang để bàn đi luận lại. Để đánh giá tầm thước của mỗi từ ngữ, tác giả dùng lý 
thuyết phân biệt ý nghĩa ra làm năm bình diện : vật lý (physique), sinh lý (physiologique), tâm lý 
(psychologique), vũ trụ luận (cosmologique) và bình diện siêu nhiên (surnaturel). Đại khái, tác 
giả cho rằng từ ngữ nôm na Việt Nam, ví dụ như chữ « hơi », thì tự nó chỉ nằm ở hai bình diện 
vật lý và sinh lý, còn từ ngữ Hán Việt, như chữ « khí », thì nhờ vào ảnh hưởng của tư tưởng 
người Tàu, mà vượt được lên bình diện tâm lý và lên xa hơn nữa, và rồi cũng ảnh hưởng sang 
cách dùng chữ « hơi » nữa. Rốt cục thì hình như tác giả cho rằng người Việt đã lẫn lộn cả năm 
bình diện, lý do là vì không có đầu óc triết lý như người Tàu : và đây là điều mà tác giả nhắc đi 
nhắc lại nhiều lần.  

Tác giả giải thích cái lẫn lộn đó như sau : « Cái ý niệm còn mù mờ này (nguyên lý làm 
cho sống động), thì mỗi cá nhân, nhờ vào ảnh hưởng của nguyên lý nhân quả, mà dần dần 
chuyển nó thành ra một quan niệm trông trống về một nguyên lý hoạt động từ bên trong con 
người và làm cho người ta sống và động. Chính vì đã lý luận sai ngay từ trong ngôn ngữ cho 
nên người Việt Nam đã cho rằng cái hơi thở cũng chính là cái nguyên lý làm cho sống động ; 
nhưng cả hai cái cũng phải cùng có một lúc với nhau, thì mới lý luận được như thế. Tôi nghĩ 
rằng như vậy ta hiểu được vì sao khi dùng cùng một từ ngữ thì người Việt Nam đã lẫn lộn hai ý 
tưởng, rồi cho rằng cái hơi cũng chính là nguyên lý làm cho sống động » (trang 175). Tuy vậy, 
                                                 
10  Ví dụ như trong câu : Mình với ta tuy hai mà một, Ta với mình tuy một mà hai. 
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hình như là để vớt vát lại, tác giả viết : « Ngược lại, ta phải công nhận rằng cái ý tưởng đó 
(« hơi/khí ») đã ít nhiều được thấm nhuần vào ý nghĩa siêu nhiên, có tính cách siêu việt đôi 
chút, thì nó vốn đã có mầm mống ngay trong các ý nghĩa thông thường của chữ hơi » (trang 
176), chứ không phải hoàn toàn là do ảnh hưởng của tư tưởng Trung quốc. 

Thiết tưởng không cần đi vào chi tiết khá rối ren, mà chỉ cần đưa ra cái kết luận dứt 
khoát sau đây : 

« Ở đây ta nghiên cứu về những ý tưởng bình dân ; nhưng, theo như tôi nghĩ, người 
bình dân không ý thức được rằng có hai nguyên lý khác nhau, vì đó là sản phẩm của suy tư 
triết lý ; cùng lắm thì ta có thể công nhận rằng, trong minh triết bình dân, thì người ta tin rằng có 
hai thứ ảnh hưởng, một cái tốt, một cái xấu. Và có lẽ ta phải coi hai cái ý tưởng, cái tốt và cái 
xấu, là căn nguyên của tất cả các hệ thống lưỡng nguyên của triết lý của người Tàu. Cái ý 
tưởng căn bản cần phải ghi lấy là thế này : tất cả các vật, cũng như mỗi vật trong trời đất, thì 
đều có một cái hơi, một cái ảnh hưởng, được coi như là hơi thở (souffle) ; rồi thì vũ trụ cũng có 
một nguyên lý (principe) làm nên nó, và cũng được coi như là hơi thở, cũng như con người có 
một nguyên lý làm cho nó sống động, nhưng người ta lại lẫn nó với cái hơi (haleine), vừa là hơi 
thở, vừa là hơi hám. Cái ý tưởng đó đã tiềm tàng sẵn trong chữ hơi ; khi người bình dân dùng 
chữ này, thì không sao phát triển được cho hết cái ý tưởng đã có mầm mống trong đó ; nhưng 
nhờ vào chữ khí của các triết gia người Tàu, thì phát triển được. Tất cả triết lý của người Tàu 
thì đều căn cứ vào cái quan niệm (notion) về hơi thở, về ảnh hưởng, về nguyên lý : nguyên lý 
dương và nguyên lý âm, hơi thở đem lại sức sống và hơi thở nhận được sức sống, hơi thở 
nhiệt và hơi thở hàn, nguyên lý sáng và nguyên lý tối, hơi thở dãn ra và hơi thở co lại, v.v. Đó là 
phát triển một cách có lý sự những ý tưởng đã in sâu vào ý thức của người bình dân » (trang 
178). Từ đó tác giả đề nghị phương trình thức sau đây : « Hơi và hơi thở (vapeur et souffle) = 
hơi bốc lên (émanation) = ảnh hưởng tự nhiên hay siêu nhiên = nguyên lý làm cho sống động 
(principe vital) = hơi hám (haleine) » (trang 178). Và tác giả đi tới kết luận : « Tất cả các phần 
trong phương trình thức đều được nối kết với nhau nhờ vào cái ý tưởng chung, là : cái hơi bốc 
lên. Cái phương trình thức này tóm tắt được cái minh triết bình dân Việt Nam, và có lẽ cả triết lý 
của người Tàu trong phạm vi tâm lý học nữa. Và hình như nó còn giải thích được cả quan niệm 
người Việt Nam về cái siêu nhiên » (trang 178).  

Tác giả để ra ba trang (178-180) để bàn về chữ « khí » của người Tàu và cho rằng các ý 
nghĩa phong phú của nó rốt cục thì đã lẫn sang chữ « hơi » của người Việt11. 

Sau đó tác giả bàn về « hồn », « phách », « vía », qua khá nhiều kiểu nói. Nhưng không 
thấy đưa ra được quan niệm rõ rệt về các yếu tố đó. Những kiểu nói như « ba hồn bảy vía » 
hay « tam hồn thất phách », chỉ là kiểu nói chung chung, chứ không cho biết đích danh các thứ 
hồn, phách, vía, là như thế nào, và mỗi cái có công dụng hay chức năng ra sao. Vì có ba hồn, 
cho nên tác giả không dịch « hồn » sang tiếng Pháp là « âme », nhưng là « principes vitaux 
supérieurs », dịch « phách » và « vía » là « principes vitaux inférieurs ». Lại vì hình như không 
biết người Việt hiểu ba hồn trong một con người như thế nào, cho nên tác giả đành hiểu ba hồn 
theo đúng như truyền thống triết lý hơn hai nghìn năm ở Aâu châu12, là « sinh hồn » (âme 
végétative) của loài thảo mộc, « giác hồn » (âme sensitive) của loài động vật, và « linh hồn » 
(âme intellective) của loài người,  

 

Còn tiếp kỳ sau 

                                                 
11  Vì chữ khí có nghĩa khá rộng cho nên nhà Phật khi nói về « tứ đại » thì hiểu là địa thủy hỏa phong (phong là gió, chứ không 

nói là khí), còn các giáo sĩ Tây phương thì dịch là không khí, là khí a-rê (Pháp : air, Latinh : aer). Còn kiểu nói bình dân : « cái 

anh khí gió này », thì tôi không hiểu nguyên do từ đâu mà ra. 
12 Dù không minh bạch cho lắm, nhưng kể là vẫn còn không đến nỗi rối rắm như trong Nam Việt Dương Hiệp Tự Vị – 

Dictionarium Anamitico-Latinum của Giám mục Bá Đa Lộc soạn cuối thế kỷ XVIII, rồi do Giám mục Taberd cho in tại 

Serampore (Ấn độ) năm 1838, và sau cùng thì do Viện Quốc Học tái bản tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2004. Thực vậy, 

trong tự vị này thì : « Hồn » là  « anima » (tức là linh hồn) ; « Phách » là « corpus inanimatum » (cái xác không hồn), nhưng 

« thất phách » lại dịch là « septem passiones » ; « Vía » là « spiritus vitalis » (gần như « principe vital ») ; nhưng « bảy vía » 

cũng lại dịch là « septem passiones », mà ta biết hai chữ này còn dùng để dịch hai chữ « thất tình », nghĩa là : hỉ/vui, nộ/giận, 

ai/ buồn, cụ/sợ, ái/yêu, ố/ghét dục/muốn ! – Cũng xin xem thêm : Trần Văn Toàn, « Từ môn psychologie  đến khoa tâm lý học. 

Những chặng đường nghiên cứu con người », Định Hướng, số 52, mùa Hè 2008, trang 4-25. 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

Chiều qua, như đã hứa với lòng mình, tôi sắp xếp giờ đi thăm cha Cố, ngài là bác của tôi. 
Nhiều năm qua ngài nghỉ hưu ở một Tu Viện, tuổi đã quá già ( 98 tuổi ) nhưng Chúa lại ban cho 
ngài còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Ngài nói với tôi rằng: “Chúa quên bác rồi” ! Có lúc khác 
ngài nói đùa với người ta: “Mấy ông thiên thần vui chơi đánh mất sổ nên Chúa không biết đâu 
mà gọi” ! 

Mỗi ngày ngài vẫn dùng cơm với cộng đoàn anh em trong Tu Viện, còn ăn được một mình, 
không cần người khác trợ giúp nhiều, người giúp chỉ cần gắp thức ăn vào chén của ngài, còn 
ngài có thể múc đồ ăn bằng muỗng để tự ăn, riêng phần sữa chua thì cần người đút, vì tay đã 
run nên thường bị rớt ra ngoài. Dùng cơm xong, ngài ngồi chơi với anh em, cũng còn nghe 
được đôi chút nên thỉnh thoảng vẫn còn nói đùa góp vui. Sau giờ cơm ngài chống gậy đi bộ 
chung quanh Nhà Thờ đúng một vòng rồi về phòng nghỉ. 

Mỗi ngày ngài vẫn dâng Thánh Lễ đồng tế trong Tu Viện và tham dự một giờ chầu Thánh 
Thể, không bỏ sót một giờ kinh nguyện chung nào trừ khi đau yếu. Có một người giúp việc cho 
ngài, ngài vẫn chậm rãi đọc những suy niệm Lời Chúa cho ghi lại, đọc thư muốn viết cho con 
cháu và những người thân quen, thậm chí lấy sổ tay xem địa chỉ con cháu và nhờ người đi gọi 
lại để ngài gặp, giúp đỡ những đứa cháu nào khó khăn nghèo hèn. Tôi hỏi tiền ở đâu mà giúp, 
ngài nói: “Xin Bề Trên”.  

Chiều qua tôi đến thăm, ngài mừng lắm, dĩ nhiên trong số các cháu, tôi là đứa cháu được 
ngài thương quý và tôn trọng nhất, vì tôi là Linh Mục thế thôi. Ngài cuống quýt nói cười, hỏi thăm 
đủ điều, ngài bảo: “Lúc thường nhớ đến cha có nhiều sự muốn nói lắm, sao bây giờ gặp chẳng 
còn nhớ gì ?!?” Người giúp việc mách “tội” của ngài cho tôi nghe, cụ cúi gầm mặt xuống lắng nghe 
không cãi một lời nào. ( Ảnh chỉ có tính minh họa ). 

Cách đây mấy tuần, cha Bề Trên gọi điện thoại hỏi ý tôi một việc của cụ. Có một người tự 
xưng là cháu của ngài, đến thăm đôi ba lần rồi bảo sẽ đón ngài về nhà thăm con cháu, cụ nghe 
bùi tai đòi đi, cha Bề Trên bối rối vì sợ mất lòng ngài nên cho người giúp việc gọi điện hỏi ý tôi, 
cha Bề Trên tế nhị không muốn trực tiếp với tôi vì cũng ngại tôi khó xử. Tôi nói với người giúp 
việc là không cho ngài đi vì ngài quá lớn tuổi.  

Sau đó tôi được biết ngài đã quyết định không đi, nhưng người cháu trở lại gặp Bề Trên nói 
quá khẩn thiết, Bề Trên đành gọi cho tôi, tôi cũng trả lời không nên để cho ngài đi và xin Bề 
Trên dùng quyền Bề Trên mà khuyên ngài, từ đó ngài mới thôi không thao thức nữa. 

Người giúp việc đưa cho tôi xem một cuốn vở, trong đó viết đủ thứ mà ngài muốn viết, lật 
một trang đưa tôi xem, trang chia làm hai cột, một bên là “nên đi”, bên kia là “không nên đi”. 
Ngài yêu cầu người giúp thực hiện hai hàng cột và cùng ngài phân định vấn đề. Bên “nên đi”, 
ngài đưa ra hai lý lẽ để nên đi, bên “không nên đi”, ngài đưa ra 6 lý lẽ để không nên đi. Tôi ngạc 
nhiên về cách làm việc của ông cụ, rất rõ ràng và chuẩn mực. 

Tôi đặt vấn đề lại với chính tôi và những anh em cộng sự, đứng trước các vấn đề nan giải, 
có bao giờ chúng ta làm một cuộc phân định rõ ràng và trong sáng như cụ đã làm ? Không chỉ 
làm một mình nhưng xin người khác giúp mình biện phân vấn đề cho chính xác, khách quan và 
minh bạch ? Không để cho tình cảm lấn át, những cảm xúc nhất thời làm lung lạc.  

 

XIN CHÚA THƯƠNG GÌN GIỮ…  
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Điều còn làm tôi tâm đắc hơn nữa, đó là 
trong cuộc phân định, ngài đã đưa tiêu chuẩn 
Tin Mừng vào trong các lý lẽ. Để những giá trị 
Tin Mừng thấm đẫm vào các kênh sống, mọi 
ngóc ngách cuộc đời, là trách nhiệm hôm nay 
của việc Tân Phúc Âm hóa. Ông cụ đã 98 
tuổi, không còn lên tòa giảng để nói Lời Chúa, 
nhưng Lời Chúa đã thầm thấu và chiết xuất ra 
trong từng hành vi của cụ. Ước gì chúng ta 
mỗi người cũng chọn lựa cho mình cách sống 
như vậy trong thế giới hôm nay. 

Bây giờ tôi không còn trẻ, nhưng chưa 
hẳn là đã già, nhưng nếu một mai “Chúa quên 
tôi” như đã quên bác tôi, liệu tôi có được 
những ngày sống bình an, thanh thản và 
thánh thiện như bác tôi ? Xin Chúa thương 
gìn giữ con và mọi người. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 6.9.2014 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

  

 

Đoàn Thanh Liêm 

*     *     *   

Qua điện thư, bà con người Việt ở Ba Lan vừa thông báo cho tôi biết là “Bác Lài đã qua đời 
vào ngày 15 tháng 8 vừa qua”. Tin buồn này không làm tôi ngạc nhiên lắm, bởi lẽ chị bạn chúng 
tôi đã bị bệnh alzheimer suy giảm trí nhớ từ mấy năm nay – đến nỗi không còn nhận ra con gái 
là cháu Lan Marzena khi cháu từ bên Pháp về thăm cha mẹ ở thành phố Cracovie là cố đô của 
Ba Lan vào hồi cuối năm 2012. 

 

Chị Lài là trưởng nữ của cụ Trần Văn Lý, là người đã giữ chức vụ Thủ Hiến Trung Việt hồi 
năm 1950 dười thời chính phủ Bảo Đại. Chị theo học tại Đại học Văn khoa Sài gòn hồi giữa 
thập niên 1950. Sau đó chị dậy môn Pháp văn tại Trung học Gia long. Vào đầu thập niên 1960, 
chị qua học thêm tại Pháp và vào năm 1964 chúng tôi được tin chị Lài lập gia đình với anh 
Stefan Wilkanowicz và theo chồng qua sinh sống ở Ba Lan luôn từ ngày đó. 

Vào mùa hè năm 2012, tôi đã có dịp qua Ba Lan thăm gia đình anh chị Lài và Stefan trong 
ít ngày và sau đó đã viết bài “Tôi đã gặp lại chị Trần Thị Lài ở Ba Lan” - bài viết này đã được 
đăng trên nhiều báo giấy và báo điện tử ở hải ngọai. 

Có thể nói chị Lài là người đầu tiên từ miền Nam Việt nam mà đi làm dâu tại Ba Lan là một 
quốc gia thuộc khối cộng sản ở Đông Âu vào thời kỳ sau thế chiến thứ hai.  

 
THƯƠNG TIẾC CHỊ TRẦN THỊ LÀI (1929 – 2014)  
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Điều đáng ghi nhận hơn cả trong suốt 50 năm chị sinh sống ở Ba Lan, đó là chị đã 
bỏ khá nhiều công sức và thời gian để dịch thuật các tác phẩm và bài viết của Đức Tổng 
Giám Mục Karol Wojtyla ở Cracovie từ nguyên tác tiếng Ba Lan sang tiếng Pháp. Karol 
Wojtyla sau này chính là vị Giáo Hòang John Paul 2 mà vừa mới được phong thánh hồi 
tháng 6 năm 2014 này. Chị Lài cũng giúp việc dịch tài liệu về sự Tôn Vinh Lòng Thương 
Xót Chúa (Divine Mercy) của nữ tu Faustina từ tiếng Ba Lan qua tiếng Việt. 

 

Nay đến lượt chị Lài ra đi từ giã cõi tạm này, chắc chắn chị sẽ gặp lại các bạn thân thiết 
xưa trong Nhóm Sinh viên Công giáo ở Sài gòn như cha Tuyên úy Nguyễn Huy Lịch các chị 
Nguyễn Thị Oanh, Vũ Thị Kim Liên, các anh Trần Quý Thái, Nguyễn Đức Quý v.v... 

Xin vĩnh biệt chị Maria Teresa Trần Thị Lài 

Với niềm quý mến và thương tiếc khôn nguôi. 

 Và xin gửi lời chia sẻ nỗi mất mát này tới anh Stefan và các cháu. 

Costa Mesa California, ngày 21 tháng Tám 2014 

Luật sư Đoàn Thanh Liêm  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
  

Bài viết tiếng Pháp và tiếng Anh: 

Le signe (sêmeion) dans l’Évangile de Jean. 

 
DẤU LẠ (SÊMEION) TRONG TIN MỪNG GIO-AN  

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/08/le-signe-semeion-dans-levangile-de-jean.html
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The sign (sêmeion) in the Gospel of John. 

Tác giả: Giu-se LÊ MINH THÔNG, O.P. 

Blog: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ 

Email: josleminhthong@gmail.com 

Ngày 05 tháng 08 năm 2014. 
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Kết luận 

  

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/01/there-are-no-miracles-but-signs-in.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2012/08/giuse-le-minh-thong-tu-gioi-thieu.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/
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Dẫn nhập 

Danh từ Hy Lạp “sêmeion” 
có nghĩa là “dấu chỉ”, riêng 
trong Tin Mừng Gio-an có thể 
dịch sang tiếng Việt: “dấu lạ” 
(tiếng Anh: sign; Pháp: signe). 
Thông thường, “sêmeion” có 
nghĩa là “dấu chỉ” (signe, sign). 
Dựa vào “dấu chỉ”, cho phép kết 
luận một điều gì đó mà dấu chỉ 
nhắm tới. Chẳng hạn, hiện 
tượng sốt là dấu chỉ bị viêm 
nhiễm. Từ “dấu chỉ” (signe, 
sign) còn dùng trong các ký 
hiệu ngôn ngữ hay toán học. 
Nói chung, “dấu chỉ” (signe, 

sign) chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong một hệ thống. 

Trong Tin Mừng Nhất Lãm (Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca), các trình thuật “phép lạ” Đức Giê-su 
thực hiện chiếm phần quan trọng và làm nên thể văn đặc thù của Tin Mừng Nhất Lãm. Đức 
Giê-su thực hiện phép lạ chữa lành, phép lạ trên thiên nhiên, phép lạ trừ quỷ, đặc biệt phép lạ 
làm cho người chết sống lại. Đây là cách thức Đức Giê-su mặc khải quyền năng của Người 
trên bệnh tật, trên thiên nhiên và trên sự chết. Tin Mừng Nhất Lãm dùng danh từ Hy Lạp 
“dunamis” (quyền năng) để chỉ các phép lạ. Thông thường các bản dịch dùng từ “phép lạ” để 
dịch danh từ “dunamis”. Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giê-su nói với các môn đệ ở Mc 9,39b: 
“Không ai làm phép lạ (dunamin) nhờ danh của Thầy và ngay sau đó có thể nói xấu Thầy.” 
(Trích dẫn lấy trong Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp – Việt, 2011). Người thuật chuyện cho biết cảm 
nhận của dân chúng về Đức Giê-su ở Mc 6,2: “Đến ngày sa-bát, Người [Đức Giê-su] bắt đầu 
giảng dạy trong hội đường, nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên nói rằng: “Bởi đâu Ông ta 
được như thế? Sự  khôn ngoan được ban cho Ông ấy và những phép lạ (hai dunameis) như 
thế nhờ tay Ông ấy nghĩa là gì?” 

Tin Mừng Gio-an thuật lại một số phép lạ có trong Tin Mừng Nhất Lãm và một số phép lạ 
không có trong Tin Mừng Nhất Lãm. Điều đáng chú ý là Tin Mừng Gio-an không dùng từ “phép 
lạ” (dunamis) mà dùng từ “dấu lạ” (sêmeion) để nói đến “các phép lạ” Đức Giê-su thực hiện. 
Điều này có ý nghĩa quan trọng trong thần học Tin Mừng Gio-an: Đức Giê-su là người thực 
hiện các dấu lạ và chính Người cho biết ý nghĩa của dấu lạ. Chẳng hạn ý nghĩa của dấu lạ 
bánh hoá nhiều (Ga 6,1-15) sẽ được Đức Giê-su giải thích trong diễn từ bánh sự sống (Ga 
6,25-59). Ở Ga 11, Đức Giê-su mặc khải cho Mác-ta ở 11,25a: “Chính Thầy là sự sống lại và là 
sự sống” là trước khi gọi La-da-rô ra khỏi mồ (11,43). Tin Mừng Gio-an thuật lại bao nhiêu dấu 
lạ? Người thuật chuyện sử dụng từ “dấu lạ” (sêmeion) như thế nào? Các nhân vật trong câu 
chuyện nhận định ra sao về “các dấu lạ” Đức Giê-su đã làm? Bài viết sẽ trả lời những câu hỏi 
này. 

Từ “dấu lạ” (sêmeion) xuất hiện 17 lần trong Tin Mừng Gio-an ở các nơi: 2,11.18.23; 3,2; 
4,48.54; 6,2.14.26.30; 7,31; 9,16; 10,41; 11,47; 12,18.37; 20,30. Trong đó, có 11 lần ở số 
nhiều: “sêmeia” (những dấu lạ) ở 2,11.23; 3,2; 4,48; 6,2.26; 7,31; 9,16; 11,47; 12,37; 20,30; và 
6 lần ở số ít: “sêmeion” (dấu lạ) ở 2,18; 4,54; 6,14.30; 10,41; 12,18. Phần sau sẽ tìm hiểu từ 
“sêmeion” (dấu lạ) trong Tin Mừng Gio-an qua ba mục: (I) Dấu lạ Đức Giê-su làm; (II) Nói về 
các dấu lạ của Đức Giê-su; (III) Cách dùng khác của từ “dấu lạ”. 

  

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/06/gioi-thieu-sach-tin-mung-mac-co-hy-lap.html


 

26 

I. Dấu lạ Đức Giê-su làm 

Từ “sêmeion” (dấu lạ) xuất hiện 7 lần để xác định những dấu lạ Đức Giê-su làm (2,11; 4,54; 
7,31; 6,14.26; 9,16; 12,18). Trong mạch văn, có thể nói đến 8 dấu lạ. Trong đó, sáu dấu lạ 
được xác định bằng từ “sêmeion” (dấu lạ): (1) Nước hoá thành rượu ở Ca-na (2,1-12); (2) Cứu 
sống con trai quan chức nhà vua (4,43-54); (3) Chữa người 38 năm đau ốm tại hồ Bết-da-tha 
(5,1-18); (4) Bánh hoá nhiều (6,1-15); (5) Chữa lành người mù từ thuở mới sinh (9,1-41); (6) 
Gọi La-da-rô ra khỏi mồ (11,1-46). Hai dấu lạ không được xác định bằng từ “sêmeion” (dấu lạ) 
nhưng có những chi tiết lạ lùng nên có thể gọi là dấu lạ: Dấu lạ thứ 7 là Đức Giê-su đi trên mặt 
biển hồ Ti-bê-ri-a (6,16-20) và dấu lạ thứ 8 là mẻ cá lạ lùng ở Ga 21,1-14. Sau đây là chi tiết 8 
dấu lạ trong Tin Mừng Gio-an. 

    1) Nước lã hoá thành rượu ngon ở Ca-na (2,1-12) 

Sau khi Đức Giê-su hoá nước thành rượu ngon trong tiệc cưới ở Ca-na (2,1-10), người 
thuật chuyện cho biết: “Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na, miền Ga-li-lê, Người 
đã tỏ vinh quang của Người, và các môn đệ của Người đã tin vào Người” (2,11). (Các trích dẫn 
lấy trong: Bản văn Gio-an, Tin Mừng và Ba thư, Hy Lạp – Việt, 2011). Câu “Đức Giê-su đã làm 
dấu lạ đầu tiên này” (2,11a) dịch sát tiếng Hy Lạp: “Đây là lần đầu tiên của các dấu lạ (tôn 
sêmeiôn) Đức Giê-su đã làm” (2,11a). Từ “tôn sêmeiôn” là danh từ sêmeion ở thuộc cách 
(genitive) số nhiều (sêmeiôn) có mạo từ (tôn). Như thế, dấu lạ đầu tiên Đức Giê-su làm tại Ca-
na là dấu lạ thứ nhất trong một chuỗi các dấu lạ (số nhiều) Đức Giê-su thực hiện. Dấu lạ đầu 
tiên đã gợi đến những dấu lạ khác kế tiếp trong trình thuật Tin Mừng. 

    2) Cứu sống con trai quan chức nhà vua (4,43-54) 

Dấu lạ thứ hai được nói rõ trong Tin Mừng Gio-an là trình thuật Đức Giê-su cứu sống con 
trai một quan chức nhà vua (4,43-54). Trình thuật này kết luận như sau: “Đó là dấu lạ (sêmeion) 
thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ Giu-đê đến Ga-li-lê” (4,54). Dấu lạ thứ hai xảy ra ở 
Ca-na (4,46), gợi lại dấu lạ thứ nhất ở Ca-na: Nước lã hoá thành rượu ngon (2,1-12). 

    3) Chữa người đau ốm tại hồ Bết-da-tha (5,1-18) 

Trong trình thuật (5,1-18) Đức Giê-su chữa lành người 38 năm đau ốm (5,5) không xuất 
hiện từ “dấu lạ”. Tuy nhiên, những tranh luận giữa Đức Giê-su với những người Do Thái ở 
7,14-29 có nhắc đến việc Đức Giê-su chữa lành một bệnh nhân vào ngày sa-bát. Đức Giê-su 
nói với những người Do Thái ở 7,23: “Nếu người ta chịu phép cắt bì trong ngày sa-bát để luật 
Mô-sê không bị vi phạm, sao các ông nổi giận với tôi, vì tôi đã làm cho toàn thân một người 
được khoẻ mạnh trong ngày sa-bát?” Chi tiết: “Làm cho toàn thân một người được khoẻ mạnh 
trong ngày sa-bát?” (7,23b) gợi lại trình thuật chữa lành người 38 năm đau ốm vào ngày sa-bát 
ở 5,1-18. 

Khi tóm kết tranh luận trong phần 7,14-29, người thuật chuyện kể lại lời đám đông nói đến 
các dấu lạ Đức Giê-su làm ở 7,31: “Trong đám đông, nhiều người đã tin vào Người (Đức Giê-
su), họ nói: ‘Khi Đấng Ki-tô đến, Người sẽ làm nhiều dấu lạ hơn dấu lạ Ông này đã làm 
không?’” Mạch văn (7,14-36) cho phép hiểu từ “các dấu lạ” (số nhiều) trong câu nói trên của 
đám đông (7,31b), bao gồm cả dấu lạ Đức Giê-su chữa lành người đau ốm ở 5,1-18. 

    4) Hoá bánh ra nhiều (6,1-15) 

Dấu lạ thứ tư là bánh hoá nhiều (6,1-15). Người thuật chuyện kể ở 6,14: “Khi thấy dấu lạ 
(sêmeion) Người (Đức Giê-su) làm, người ta nói: ‘Ông này thực sự là vị ngôn sứ, Đấng phải 
đến thế gian.’” Sau đó, dân chúng đi tìm và gặp Đức Giê-su vào ngày hôm sau (6,22) ở bên kia 
Biển Hồ (6,25a), họ nói với Người ở 6,25b: “Thưa Ráp-bi, Thầy đến đây bao giờ?” Đức Giê-su 
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trả lời họ: “A-men, a-men, Tôi nói cho các ông: Các ông tìm Tôi không phải vì đã thấy những 
dấu lạ (sêmeia), nhưng vì các ông đã ăn bánh và đã được no nê” (6,26). Trong câu này, Đức 
Giê-su dùng từ “dấu lạ” ở số nhiều, Người nói về dấu lạ bánh hoá nhiều và những dấu lạ khác 
Người đã làm. Điều trớ trêu là đám đông chỉ thấy sự kiện lạ lùng qua việc bánh hoá nhiều chứ 
không thấy dấu lạ, nghĩa là không hiểu điều dấu lạ muốn nhắm tới. Ý nghĩa của dấu lạ bánh 
hoá nhiều sẽ được Đức Giê-su mặc khải trong diễn từ bánh sự sống (6,25-59). 

    5) Chữa lành người mù từ thuở mới sinh (9,1-41) 

Dấu lạ thứ năm là Đức Giê-su cho người mù từ thuở mới sinh được thấy (9,1-41). Trình 
thuật chữa lành (9,6-7) không nói rõ đây là dấu lạ, nhưng trong phần tranh luận (9,8-34), nhận 
định của những người Pha-ri-sêu ở 9,16 cho thấy việc “người mù từ thuở mới sinh được thấy” 
là một dấu lạ. Người thuật chuyện kể ở 9,16: “Vậy một số người trong nhóm Pha-ri-sêu nói: 
‘Ông ta (Đức Giê-su) không phải là người đến từ Thiên Chúa, vì Ông ta không giữ ngày sa-bát.’ 
Những người khác nói: ‘Làm sao một người tội lỗi có thể làm được những dấu lạ (sêmeia) như 
thế?’ Và đã có sự chia rẽ giữa họ.” Danh từ “dấu lạ” ở số nhiều “những dấu lạ” (9,16), vừa nói 
đến dấu lạ ngay trước đó (người mù từ thuở mới sinh được thấy), vừa gợi đến các dấu lạ khác 
Đức Giê-su đã làm. 

    6) Gọi La-da-rô ra khỏi mồ (11,1-46) 

Dấu lạ thứ sáu là Đức Giê-su gọi La-da-rô ra khỏi mồ (11,1-46). Câu chuyện này được bản 
văn xác định là “dấu lạ” trong trình thuật Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem (12,12-19). Trong 
đoạn văn này đám đông cầm nhành lá thiên tuế đón Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và làm 
chứng về dấu lạ La-da-rô sống lại (x. 11,41-45). Người thuật chuyện kể ở 12,17-18: “17 Vậy 
đám đông làm chứng, họ là những người đã có mặt với Người (Đức Giê-su), khi Người gọi La-
da-rô ra khỏi mồ và làm cho anh ấy trỗi dậy từ giữa những kẻ chết. 18 Vì lẽ đó, đám đông đến 
đón Người, bởi họ nghe biết Người làm dấu lạ (sêmeion) đó.” Dấu lạ này có tầm quan trọng 
đặc biệt, vì là dấu lạ cuối cùng trong sứ vụ công khai của Đức Giê-su. Người thực hiện dấu lạ 
này để mặc khải về ý nghĩa “sự chết” và “sự sống lại” của Người cũng như “sự chết” và “sự 
sống” của người tin qua mọi thời đại. Thật vậy, Đức Giê-su mặc khải cho Mác-ta ở 11,25-26a: 
“25 Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết cũng sẽ được sống, 
26a và tất cả những ai sống và tin vào Thầy, muôn đời sẽ không chết.” 

    7) Đức Giê-su đi trên mặt biển hồ Ga-li-lê (6,16-20) 

Trình thuật Đức Giê-su đi trên mặt biển hồ Ga-li-lê (6,16-20) tiếp nối dấu lạ bánh hoá nhiều 
(6,1-15) và chỉ có các môn đệ được chứng kiến. Bản văn không nói rõ biến cố này là dấu lạ. 
Tuy nhiên trình thuật có hai chi tiết lạ lùng: (1) Đức Giê-su đi trên Biển Hồ và đến với các môn 
đệ. Người thuật chuyện kể ở 6,19-20: “19 Khi đã chèo được khoảng 25 đến 30 dặm, các ông 
(các môn đệ) thấy Đức Giê-su đi trên Biển Hồ và đang tới gần thuyền, các ông sợ hãi. 20 
Nhưng Người nói với các ông: ‘Chính là Thầy, đừng sợ!’” (2) Chi tiết lạ lùng thứ hai là cách 
thức thuyền được đưa vào bờ. Người thuật chuyện kể ở 6,21: “Các ông (các môn đệ) muốn 
đưa Người (Đức Giê-su) lên thuyền, và ngay lúc đó thuyền đã tới đất liền nơi các ông đi đến.” 
Qua hai chi tiết lạ lùng này, có thể xem trình thuật Đức Giê-su đi trên mặt biển hồ Ti-bê-ri-a 
(6,16-20) như một dấu lạ. 

    8) Mẻ cá lạ lùng, 153 con (21,1-14) 

Tương tự như trình thuật Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ (6,16-20), trình thuật mẻ cá lạ 
lùng ở ch. 21, cuối sách Tin Mừng (21,1-14), cũng ở biển hồ Ti-bê-ri-a, không được bản văn nói 
rõ là dấu lạ. Tuy nhiên câu chuyện xảy ra cách lạ lùng như sau: Các môn đệ đánh cá suốt đêm 
mà không bắt được gì (21,3d). Khi trời sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển và nói với họ: “Hãy 
thả lưới bên phải mạn thuyền, và anh em sẽ tìm thấy” (21,6a). Sự lạ lùng đã xảy ra qua lời kể 
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của người thuật chuyện ở 21,6b: “Vậy các ông thả lưới, và rồi không sao kéo lên nổi vì đầy cá.” 
Có thể xem trình thuật này là dấu lạ thứ 8 trong Tin Mừng Gio-an. 

Tóm lại, Tin Mừng dùng 7 lần từ “sêmeion” (2,11; 4,54; 7,31; 6,14.26; 9,16; 12,18), ở số ít 
và số nhiều, để nói đến 6 dấu lạ Đức Giê-su đã thực hiện. Trong đó bốn trình thuật được xác 
định rõ ràng là “dấu lạ”: (1) Nước hoá thành rượu ngon (2,11); (2) Chữa lành con trai viên quan 
chức nhà vua (4,54); (3) Bánh hoá nhiều (6,14) (4) Gọi La-da-rô ra khỏi mồ (12,18). Hai dấu lạ 
được nói đến gián tiếp chứ không xác định rõ: (5) Chữa lành người 38 năm đau ốm (7,31); (6) 
Chữa người mù từ thuở mới sinh (9,16). Riêng hai dấu lạ cuối cùng: (7) Đức Giê-su đi trên mặt 
biển hồ Ti-bê-ri-a (6,16-20) và (8) Mẻ cá lạ lùng (21,1-14) có thể gọi là dấu lạ vì sự lạ lùng của 
sự kiện. 

 

II. Nói về các dấu lạ của Đức Giê-su 

Từ “sêmeion” (dấu lạ) xuất hiện 6 lần trong Tin Mừng Gio-an để nói về các dấu lạ Đức Giê-
su đã làm (3,2; 11,47; 2,23; 6,2; 12,37; 20,30). Cụ thể là (1) Ni-cô-đê-mô nói về dấu lạ của Đức 
Giê-su (3,2); (2) Thượng Hội Đồng Do Thái nói về dấu lạ (11,47); (3) Người thuật chuyện nói về 
dấu lạ 4 lần ở 2,23; 6,2; 12,37; 20,30. 

    1) Ni-cô-đê-mô nói về dấu lạ (3,2) 

Trong trình thuật 3,1-12, Ni-cô-đê-mô đến gặp Đức Giê-su ban đêm, ông ấy đã nói với Đức 
Giê-su về các dấu lạ Người đã làm. Ni-cô-đê-mô nói với Đức Giê-su ở 3,2: “Thưa Ráp-bi, 
chúng tôi biết rằng:  Ngài là một vị Thầy đến từ Thiên Chúa, vì không ai có thể làm được những 
dấu lạ (sêmeia) Ngài làm, nếu Thiên Chúa không ở với người ấy.” Ngay từ đầu sách Tin Mừng 
(ch. 3), Ni-cô-đê-mô là một người trong những người Pha-ri-sêu và là một thủ lãnh của những 
người Do Thái, đã biết đến Đức Giê-su như là “Người thực hiện các dấu lạ.” Dấu lạ là đề tài 
quan trọng trong Tin Mừng Gio-an, trong sứ vụ công khai, Đức Giê-su làm nhiều dấu lạ, và 
cũng vì các dấu lạ mà Người bị kết án chết (11,47-53). 

    2) Thượng Hội Đồng nói về dấu lạ (11,47) 

Nhóm nhân vật “các thượng tế và những người Pha-ri-sêu” xác nhận Đức Giê-su đã làm 
nhiều dấu lạ. Sau khi Đức Giê-su thực hiện dấu lạ làm cho La-da-rô sống lại (11,1-46), nhóm 
này đã triệu tập Thượng Hội Đồng và nói với nhau về Đức Giê-su ở 11,47b-48: “47b Chúng ta 
làm gì đây vì người này (Đức Giê-su) làm nhiều dấu lạ (polla sêmeia)? 48 Nếu chúng ta cứ để 
Ông ấy như thế tất cả sẽ tin vào Ông ấy, và người Rô-ma sẽ đến, họ sẽ huỷ diệt nơi thánh và 
dân tộc chúng ta.” Sau đó họ đã theo lời đề nghị của Cai-pha ở 11,49b-50: “49b Các ông không 
biết gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ rằng: Điều lợi cho các ông là một người chết cho dân và 
toàn thể dân tộc không bị tiêu diệt.” Người thuật chuyện cho biết quyết định cuối cùng của 
Thượng Hội Đồng Do Thái ở 11,53: “Vậy từ ngày đó, họ quyết định giết Người (Đức Giê-su).” 
Như thế, Đức Giê-su đã bị kết án chết vì những dấu lạ Người đã thực hiện và dấu lạ Người vừa 
làm ngay trước quyết định trên đây (11,53) là gọi La-da-rô ra khỏi mồ (11,1-46). 

    3) Người thuật chuyện nói về dấu lạ 

Người thuật chuyện dùng từ “sêmeion” (dấu lạ) bốn lần (2,23; 6,2; 12,37; 20,30) để nói về 
các dấu lạ Đức Giê-su làm. Lần thứ nhất ở phần tóm kết cuối ch. 2 (2,23-25). Người thuật 
chuyện kể ở 2,23-25: “23 Trong lúc Người (Đức Giê-su) ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, 
nhiều kẻ đã tin vào danh của Người khi thấy các dấu lạ mà Người đã làm. 24 Nhưng Đức Giê-
su, chính Người không tin họ, vì Người biết tất cả, 25 và Người không cần có ai làm chứng về 
con người, vì chính Người biết có gì nơi con người.” Nhiều người đã tin vào Đức Giê-su khi 
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thấy những dấu lạ (sêmeia) Người làm, nhưng Đức Giê-su đã không tin vào niềm tin của họ. 
Đây là trường hợp tin nhờ dấu lạ nhưng chưa phải là lòng tin đích thực. Niềm tin được củng cố 
thêm qua việc lắng nghe và đón nhận giáo huấn của Đức Giê-su. (Xem bài viết: “Tin (pisteuô) 
trong Tin Mừng Gio-an”). 

Lần thứ hai xuất hiện ở đầu ch. 6. Đây là chương từ “dấu lạ” xuất hiện nhiều nhất (4 lần:  
6,2.14.26.30) trong Tin Mừng Gio-an. Dấu lạ bánh hoá nhiều (6,4-15) mở đầu bằng việc nhắc 
lại “những dấu lạ Đức Giê-su đã làm” (6,2). Người thuật chuyện kể ở 6,1-3: “1 Sau những điều 
đó, Đức Giê-su đi qua bên kia biển hồ Ga-li-lê, gọi là Ti-bê-ri-a. 2 Một đám đông lớn đi theo 
Người, vì họ đã thấy những dấu lạ (sêmeia) Người làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su 
lên núi và ngồi ở đó với các môn đệ của Người.” Như thế, dấu lạ bánh hoá nhiều Đức Giê-su 
sắp thực hiện được nối kết với các dấu lạ khác, đặc biệt là hai dấu lạ chữa lành trước đó: Cứu 
sống con trai quan chức nhà vua (4,43-54) và chữa người đau ốm tại hồ Bết-da-tha (5,1-18). 

Lần thứ ba người thuật chuyện dùng từ “dấu lạ” là ở 12,37. Những dấu lạ Đức Giê-su làm 
không nhất thiết làm cho người chứng kiến tin vào Người. Người thuật chuyện tóm kết sứ vụ 
công khai của Đức Giê-su ở 12,37: “Người (Đức Giê-su) đã làm quá nhiều dấu lạ (sêmeia) 
trước mặt họ, mà họ không tin vào Người.” Nhận xét này vừa đề cao sự xung đột trong Tin 
Mừng Gio-an, vì Tin Mừng Gio-an được trình bày như một vụ kiện giữa ánh sáng và bóng tối; 
vừa hướng về biến cố Giờ của Đức Giê-su: Biến cố Thương Khó – Phục Sinh, vì biến cố này 
giúp nhận ra Đức Giê-su thực sự là ai. Vì không đón nhận, không tin vào Đức Giê-su mà những 
kẻ chống đối đã tìm cách giết Người. Tuy nhiên giờ Thương Khó của Đức Giê-su theo thần học 
Tin Mừng Gio-an là giờ Người được tôn vinh (12,23; 13,31-32; 17,1). 

Lần thứ tư, người thuật chuyện kết luận sách Tin Mừng bằng “những dấu lạ Đức Giê-su đã 
làm” ở 20,30-31: “30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ (sêmeia) khác trước mặt các môn đệ [của 
Người]; chúng không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được ghi chép là 
để anh em tin rằng: Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa; và nhờ tin, anh em có sự sống 
trong danh của Người.” 

Tóm lại, sách Tin Mừng Gio-an mở đầu bằng dấu lạ (2,11), nội dung Tin Mừng thuật lại các 
dấu lạ (ch 4–9), sứ vụ công khai của Đức Giê-su kết thúc bằng dấu lạ (ch. 11) và cuối cùng, kết 
luận sách Tin Mừng nói đến dấu lạ (20,30). Như thế, “dấu lạ” là một trong những đề tài chính 
của Tin Mừng Gio-an. Ngoài ra còn có một số cách dùng khác của từ “dấu lạ”. 

  

III. Cách dùng khác của từ “dấu lạ” 

Từ “sêmeion” (dấu lạ) trong Tin Mừng Gio-an còn được nói đến theo quan điểm của người 
khác và theo nghĩa khác. Phần sau sẽ tìm hiểu ba ý: (1) Hai lần người ta xin Đức Giê-su làm 
dấu lạ (2,18; 6,30); (2) Một lần Tin Mừng cho biết Gio-an Tẩy Giả không làm dấu lạ (10,41). (3) 
Một lần, Đức Giê-su dùng kiểu nói: “Các dấu lạ và những điềm thiêng (sêmeia kai terata)” ở 
4,48a. 

    1) Xin Đức Giê-su làm dấu lạ (2,18; 6,30) 

Hai lần từ “dấu lạ” (ở số ít) ở 2,18 và 6,30 cho biết các khán thính giả đòi Đức Giê-su làm 
dấu lạ. Sau khi Đức Giê-su đuổi những kẻ buôn bán khỏi Đền Thờ (2,13-17), những người Do 
Thái chất vấn Đức Giê-su ở 2,18: “Bằng dấu lạ (sêmeion) nào Ông chứng tỏ cho chúng tôi là 
Ông có quyền làm những điều đó?” Lần thứ hai được thuật lại trong diễn từ bánh sự sống 
(6,25-59). Sau khi đám đông chứng kiến dấu lạ bánh hoá nhiều ở 6,1-15, họ gặp lại Đức Giê-su 
ngày hôm sau (6,25) và tiếp theo là diễn từ bánh sự sống (6,25-59). Trong phần đối thoại, đám 
đông hỏi Đức Giê-su ở 6,30: “Vậy chính Ông, Ông làm dấu lạ (sêmeion) nào để chúng tôi thấy 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/tin-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/05/tin-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html
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và chúng tôi tin Ông? Ông sẽ làm việc gì?” Cả hai trường hợp xin Đức Giê-su làm dấu lạ trên 
đây (2,18; 6,30) đều đặt trong bối cảnh thách thức và xung đột, vì thế Đức Giê-su đã không 
thực hiện dấu lạ nào cho họ. 

    2) Gio-an Tẩy Giả không làm dấu lạ (10,41) 

Trong lần tranh luận cuối cùng giữa Đức Giê-su và những người Do Thái ở 10,22-38, họ 
tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng người thuật chuyện cho biết ở 10,39b-40: “39b Người (Đức 
Giê-su) đã thoát khỏi tay họ. 40 Người lại ra đi, sang bên kia Gio-đan, đến chỗ trước kia Gio-an 
đã làm phép rửa, và Người ở lại đó.” Người thuật chuyện kể tiếp về thái độ của dân chúng ở 
10,41-42: “41 Nhiều người đến với Người (Đức Giê-su) và họ nói rằng: ‘Gio-an đã không làm 
một dấu lạ (sêmeion) nào cả, nhưng mọi điều Gio-an nói về người này là thật.’ 42 Ở đó, nhiều 
người đã tin vào Người.” Nhận định này gợi đến những dấu lạ Đức Giê-su đã làm theo nghĩa là 
Gio-an Tẩy Giả không làm dấu lạ, nhưng Đức Giê-su thì làm nhiều dấu lạ. Điều này được minh 
chứng qua sáu dấu lạ Đức Giê-su đã thực hiện trước đó (từ ch. 2 đến ch. 9). 

    3) “Các dấu lạ và những điềm thiêng” (4,48) 

Trong Tin Mừng Gio-an, từ “dấu lạ” (sêmeion) xuất hiện 1 lần trong cụm từ “Các dấu lạ và 
những điềm thiêng” (sêmeia kai terata) ở 4,48. Khi viên quan chức nhà vua xin Đức Giê-su 
chữa bệnh cho đứa con trai ở Ca-phác-na-um (4,46-47), Đức Giê-su nói với ông ấy ở 4,48: 
“Nếu các ông không thấy dấu lạ, điềm thiêng (sêmeia kai terata), chắc chắn các ông không tin.” 
Tuy nhiên, sau đó Đức Giê-su đã chữa lành con trai của viên quan chức nhà vua bằng một lời 
nói. Người thuật chuyện kể ở 4,50: “Đức Giê-su nói với ông ấy: ‘Ông hãy đi về, con ông sống.’ 
Người này tin vào lời Đức Giê-su nói với mình và đi về.” 

Trong Tin Mừng Nhất Lãm, cụm từ “Các dấu lạ và những điềm thiêng” (sêmeia kai terata) 
xuất hiện trong diễn từ cánh chung ở Mc 13,22 // Mt 24,24. Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 
Mc 13,22: “Vì sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, làm những dấu lạ và những điềm 
thiêng (sêmeia kai terata) để lừa gạt những người được tuyển chọn, nếu có thể.” Từ “dấu lạ” 
(sêmeion) trong cụm từ “Các dấu lạ và những điềm thiêng” (sêmeia kai terata) có nghĩa khác 
với từ “dấu lạ” (sêmeion) theo thần học Tin Mừng Gio-an để nói về những hành động quyền 
năng Đức Giê-su đã thực hiện.  
  

Kết luận 

Tóm lại, 17 lần từ “sêmeion” trong Tin Mừng Gio-an xuất hiện trong ba trường hợp sau: 

(1) Các dấu lạ Đức Giê-su thực hiện (7 lần) 

- Dấu lạ nước hoá thành rượu ngon, 1 lần 2,11. 

- Dấu lạ cứu sống con trai một viên quan chức, 1 lần: 4,54. 

- Dấu lạ chữa người 38 năm đau ốm, 1 lần: 7,31. 

- Dấu lạ bánh hoá nhiều, 2 lần: 6,14.26. 

- Dấu lạ chữa người mù từ thuở mới sinh, 1 lần: 9,16. 

- Dấu lạ gọi La-da-rô ra khỏi mồ, 1 lần: 12,18. 

(2) Người khác nói về dấu lạ của Đức Giê-su (6 lần) 
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- Ni-cô-đê-mô nói về các dấu lạ Đức Giê-su làm, 1 lần: 3,2. 

- Thượng Hội Đồng Do Thái nói về các dấu lạ Đức Giê-su làm, 1 lần: 11,47. 

- Người thuật chuyện nói về các dấu lạ Đức Giê-su làm, 4 lần: 2,23; 6,2; 12,37; 20,30. 

(3) Cách dùng khác của từ “sêmeion” (4 lần) 

- Xin Đức Giê-su làm dấu lạ, 2 lần: 2,18; 6,30.  

- Gio-an Tẩy giả không làm dấu lạ, 1 lần: 10,41. 

- Kiểu nói: “Các dấu lạ và những điềm thiêng”, 1 lần: 4,48. 

Những cách dùng khác nhau của từ “dấu lạ” (sêmeion) trong Tin Mừng Gio-an như trên 
cho thấy ý nghĩa của đề tài “dấu lạ” khá phức tạp. Cần đặt từ “dấu lạ” trong bối cảnh của từng 
đoạn văn để hiểu ý nghĩa của chúng. Các nhân vật trong Tin Mừng nói đến “dấu lạ” với cách 
hiểu khác nhau. Các thượng tế và những người Pha-ri-sêu nói về dấu lạ (11,47), nhưng họ 
không hiểu dấu lạ theo nghĩa như Đức Giê-su muốn. Vì nếu họ thực sự hiểu ý nghĩa của dấu lạ 
Đức Giê-su làm thì họ đã tin vào Người. 

Trong kết luận thứ nhất (20,30-31), tác giả muốn người đọc nhận ra tầm quan trọng của 
các dấu lạ Đức Giê-su đã làm. Cách thức tác giả Tin Mừng thuật lại các dấu lạ kèm với diễn từ 
giải thích của Đức Giê-su, giúp độc giả lĩnh hội ý nghĩa của dấu lạ để tin vào Người. Chẳng 
hạn, diễn từ sau dấu lạ chữa lành người 38 năm đau ốm (ch. 5), diễn từ sau dấu lạ bánh hoá 
nhiều (ch. 6), tranh luận sau dấu lạ chữa lành người mù từ thuở mới sinh (ch. 9). Ở ch. 11, Đức 
Giê-su mặc khải ý nghĩa dấu lạ ở 11,25-26 trước khi gọi La-da-rô ra khỏi mồ (11,43). Với cách 
trình bày “dấu lạ – diễn  từ” như trên, cần xác định rõ: “dấu lạ trong Tin Mừng Gio-an” (les 
signes johanniques) để phân biệt với nghĩa khác của từ “sêmeion” (signe) trong Tin Mừng Nhất 
lãm hay trong các bản văn khác của Tân Ước. 

Tin Mừng Gio-an thuật lại bảy dấu lạ trong 12 chương đầu (Ga 1–12) và một dấu lạ trong 
chương cuối (ch. 21). Dựa vào đặc điểm này, người ta thường gọi 12 chương đầu của sách Tin 
Mừng (Ga 1–12) là “Sách Các Dấu Lạ”, phần còn lại:  Ga 13–21 là “Sách Giờ Tôn Vinh”, bởi vì 
Ga 13–21 cho biết ý nghĩa (ch. 13–17) và diễn tiến (ch. 18–21) của biến cố Thương Khó – Phục 
Sinh. Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau và soi sáng cho nhau. Một số tác giả xem hai 
trình thuật Đức Giê-su thanh tẩy đền thờ (2,13-22) và Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ 
(13,1-19) là dấu chỉ (sêmeion). Tuy nhiên, hai đoạn văn này không nói rõ các biến cố thuật lại là 
“sêmeion” (dấu lạ). Tin Mừng Gio-an dùng từ “sêmeion” để nói về những hành động quyền 
năng Đức Giê-su thực hiện, và chỉ một mình Đức Giê-su là Đấng mặc khải mới có thể cho biết 
ý nghĩa của dấu lạ. 

Mỗi dấu lạ mặc khải một số khía cạnh liên quan đến ba câu hỏi quan trọng: Đức Giê-su từ 
đâu tới? Người là ai? Sứ vụ của Người là gì? Các dấu lạ của Đức Giê-su liên hệ mật thiết với 
biến cố thập giá, vì chính vì những dấu lạ Đức Giê-su đã thực hiện mà Thượng Hội Đồng Do 
Thái đã quyết định giết Đức Giê-su (11,47-53). Nói cách khác, các dấu lạ trong Tin Mừng dẫn 
Đức Giê-su đến biến cố “Giờ của Người” và ngược lại biến cố nghịch lý: “Giờ tôn vinh trên thập 
giá” giúp các môn đệ và độc giả hiểu ý nghĩa đích thực các dấu lạ Đức Giê-su đã làm trong sứ 
vụ công khai. Biến cố thập giá là biến cố nền tảng giúp hiểu căn tính của Đức Giê-su và nhờ 
dấu lạ, độc giả có thể tin vào Người, đây là mục đích của sách Tin Mừng, được nói đến trong 
kết luận thứ nhất ở 20,30-31. 

Về phương diện ý nghĩa thần học, có thể nói trong Tin Mừng Gio-an chỉ có “dấu lạ”, chứ 
không có “phép lạ”. Người thuật chuyện cố ý không dùng từ “phép lạ” (dunamis) mà chỉ dùng từ 
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“dấu lạ” (sêmeion), vì thế nếu dùng từ “phép lạ” để nói về các “dấu lạ” trong Tin Mừng Gio-an là 
chưa cảm nhận được nét độc đáo của thần học Gio-an về “dấu lạ”./. 

Nguồn: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/01/tin-mung-gio-chi-co-dau-la-
khong-co.html 

Ghi chú: 

Tác giả chịu trách nhiệm nội dung bài viết, vì thế, xin các trang web đăng lại cho hiển thị 
ngày tháng, nguồn bài viết và đừng chỉnh sửa hay cắt bớt nội dung. Cảm ơn. 

Bài viết này đã đăng ngày 20/01/2013 trên Blog  http://tungubontinmung.blogspot.com/ với 
tựa đề: “DẤU LẠ, dt. sêmeion, trong Tin Mừng Gio-an.” Nhân dịp viết bài này bằng tiếng Pháp, 
bài viết được trình bày lại với tựa đề tiếng Việt: “Dấu lạ (sêmeion) trong Tin Mừng Gio-an”, tiếng 
Pháp: “Le signe (sêmeion) dans l’Évangile de Jean”, tiếng Anh: “The sign (sêmeion) in the 
Gospel of John” và đề ngày mới. 

Xem mục từ: 

- sêmeion (dấu lạ) trong Tin Mừng Gio-an. 

- sêmeion (signe) dans l’Évangile de Jean. 

- sêmeion (sign) in the Gospel of John. 

  

Xin hân hạnh Giới thiệu: 

12 CUỐN SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN  

ĐỊA CHỈ CÁC NHÀ SÁCH 

Sách học tiếng Hy Lạp để đọc Tân Ước bằng tiếng gốc: 

1. Ngữ pháp Hy Lạp Tân Ước   (Phần căn bản) 

2. Cú pháp  Hy Lạp Tân Ước    (Phần nâng cao) 

Bản văn Tân Ước 

1. Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt 

2. Tin Mừng Mác-cô, Hy Lạp – Việt 

3. Sách Khải Huyền, Hy Lạp – Việt 

Các sách tìm hiểu Tin Mừng Gio-an  
  

01. Người MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU YÊU MẾN  
      trong Tin Mừng thứ tư là ai? 

02. TÌNH YÊU và TÌNH BẠN trong Ga 15,9-17 

http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/01/tin-mung-gio-chi-co-dau-la-khong-co.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/01/tin-mung-gio-chi-co-dau-la-khong-co.html
http://tungubontinmung.blogspot.com/
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/01/tin-mung-gio-chi-co-dau-la-khong-co.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2014/08/le-signe-semeion-dans-levangile-de-jean.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/01/there-are-no-miracles-but-signs-in.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2013/01/there-are-no-miracles-but-signs-in.html
http://tungubontinmung.blogspot.com/2013/01/dau-la-dt-semeion-trong-tin-mung-gio-an.html
http://tungubontinmung.blogspot.com/2014/08/semeion-signe-dans-levangile-de-jean.html
http://tungubontinmung.blogspot.com/2014/08/semeion-sign-in-gospel-of-john.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/10/cac-sach-xuat-ban.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/04/nha-sach.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/02/sach-022011-ngu-phap-hy-lap-tan-uoc.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-102010-cu-phap-hy-lap-tan-uoc.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/04/gioi-thieu-sach-ban-van-gio-tin-mung-va_8.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/06/gioi-thieu-sach-tin-mung-mac-co-hy-lap.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/10/gioi-thieu-sach-khai-huyen-hy-lap-viet.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-nguoi-mon-e-uc-gie-su_19.html
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/gioi-thieu-sach-tinh-yeu-va-tinh-ban_555.html
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03. KHỦNG HOẢNG và GIẢI PHÁP  
     cho các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư 

04. Phân tích THUẬT CHUYỆN và CẤU TRÚC  
     áp dụng vào Tin Mừng thứ tư 

05. Đấng PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật –  
     trong Tin Mừng thứ tư 

06. YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I 

07. YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần II  

Một số đề tài trong các tập sách  

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Phần I 

MƯU CHƯỚC QUÂN THÙ 

 

Bấy giờ, Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và ở đó, 
Ngài chịu ma quỷ cám dỗ (Mt 4, 1). 

Theo một ý nghĩa của Thánh Kinh, hoang địa ám chỉ sự mâu 
thuẫn; đó là ngôn ngữ biểu tượng của sự sống lẫn sự chết. 
Nó có thể là nơi để kêu trách Thiên Chúa hoặc là nơi để đức 
tin lớn lên; là nơi để đầu hàng, đắm chìm trong thất vọng 
hoặc cũng là nơi sản sinh một đời sống cầu nguyện sâu sắc. 
Nó có thể là nơi khô cằn không chút ủi an để phó mặc cho 
những cám dỗ nặng nề hoặc cũng là nơi cách ly khỏi mọi 
chia trí để phó mình cho ân sủng lớn lao. Đó cũng là thời gian 
hoặc để con người tách khỏi thế giới hầu phó mình cho Thiên 
Chúa hoặc cũng là lúc nó mong mỏi những ủi an thế tục để 
rồi đầu hàng trước xác thịt. 

Satan tìm cách dẫn dụ bạn đi vào hoang địa để làm bạn suy yếu và cuối cùng, dẫn đến chết 
chóc. Thiên Chúa cũng tìm cách quyến rũ bạn vào hoang địa nhưng để củng cố và cuối cùng 
đưa bạn đến sự sống mới. Trong chương trình của Thiên Chúa, hoang địa là thời gian để dấn 
thân thực hành khổ chế; đang khi kế hoạch của ma quỷ, hoang địa là thời gian để bạn nghĩ đến 
sự thiếu thốn. Sử dụng thời gian này cách khôn ngoan, tín thác và đồng hành với Thiên Chúa, 
hoang địa sẽ là thời gian chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi bạn sau trải nghiệm quý báu này. 
Với tư cách một chiến sĩ thiêng liêng, chiến sĩ Chúa Kitô, tính thiêng liêng của hoang địa thật 
quan trọng. Nó quan trọng vì đó là lúc bạn vun trồng thái độ và các nhân đức vốn rất hữu ích 
trong cuộc chiến: can đảm, khiêm tốn và yêu mến, .v.v... Đó cũng là thời gian để lớn lên trong 
khôn ngoan, để học biết sứ vụ của bạn, để hiểu biết kẻ thù cũng như đường lối của nó. Hoang 
địa vừa là nơi rèn luyện, vừa là nơi cải thiện.  
Phần thứ nhất của cuốn sách có thể được coi như một cẩm nang huấn luyện trong hoang địa 
hầu chỉ dẫn và chuẩn bị bạn đi vào cuộc chiến. Nó có thể giúp bạn tĩnh toạ trong thinh lặng và 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 
THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER 
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cô tịch sau mỗi chương. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Hãy biết rằng, Ngài sẽ sớm đưa 
bạn đi vào thế giới, một thế giới mà bạn sẽ hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa. 

Đức Giêsu nêu gương cho chúng ta về việc rời khỏi đám đông, tìm nơi cô tịch khi Ngài lên núi một mình 
để cầu nguyện. Cũng thế trong hoang địa, Ngài chiến thắng ma quỷ, kẻ dám chiến đấu chống lại Ngài. 
Lẽ tự nhiên, không phải Ngài bất lực để thắng nó cả khi dân chúng đông đảo; nhưng Ngài hành động 
như thế cốt để dạy chúng ta rằng, chúng ta có thể dễ dàng chiến thắng kẻ thù và tiến tới sự hoàn thiện 
trong thinh lặng và cô tịch (Thánh Antôn Ẩn tu). 

Chúng ta chỉ có thể học biết bản thân và làm những gì có thể: ấy là từ bỏ chính mình và hoàn tất ý muốn 
của Thiên Chúa trong chúng ta (Thánh Têrêxa Avila). 

Hãy cút đi, Satan, ta thuộc về Đức Giêsu Kitô. Ta không theo ý riêng. Ý ta là ý của người yêu dấu in hình 
trong trái tim ta (Thánh Rita Cascia). 

 

Chương 1 

CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU 

 
Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt 
trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì 
sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy 
đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi 
sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ 
sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một 
người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa 
ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó, 
Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn 
hai trăm sáu mươi ngày. 

Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Micae và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng 
Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và 
cả bọn không còn chỗ trên trời nữa (Kh 12, 1-8). 

“Non serviam”, “Tôi không làm”. Khi Lucifer, nay được biết là Satan, thốt ra những lời đó, nó đã 
đem sự dữ vào trật tự các tạo vật. Với những lời này, Lucifer đã châm lửa cho tất cả mọi cuộc 
chiến, một cuộc chiến vẫn hoành hành cho đến hôm nay. Thực tại cuộc chiến thiêng liêng bắt 
nguồn từ những hành vi kiêu căng của Lucifer. Điều đó có thể được tóm tắt thế này: Thiên 
Chúa yêu thương bạn và muốn bạn sống sự sống vĩnh cửu với Người. Ước muốn của Thiên 
Chúa là bạn cùng chung hưởng niềm vui yêu thương của Người đang khi ước muốn của Satan 
là bạn cùng nó trầm luân trong hoả ngục nhơ nhuốc xấu xa. Thiên Chúa muốn bạn hạnh phúc 
đời đời với Người đang khi Satan muốn bạn vĩnh viễn lìa xa Người. Thế nên, cuộc chiến thiêng 
liêng vừa liên quan đến chiến cuộc xảy ra giữa Thiên Chúa và Satan vừa liên quan đến những 
cuộc chiến xảy ra giữa các thần dữ và con người. 

Nên một với Ta, con không sợ gì. Nhưng hỡi con, hãy biết rằng, Satan thù ghét con, nó thù ghét mọi linh 
hồn, nhưng nó căm ghét con cách riêng vì con không ngừng giựt lấy bao linh hồn khỏi quyền thống trị 
của nó (Mặc khải cho thánh Faustina Kowalska).  

Về phía Satan, lời tuyên chiến đầu tiên của nó là một quyết định đã được tính toán. Tin rằng 
mình không xứng đáng để phụng sự, nó chọn cho mình hành vi chống lại Thiên Chúa và tự ý 
xa lìa tình yêu đời đời của Người. Bởi Satan và các thiên thần sa ngã khác phạm tội với ý thức 
rõ ràng trong quyết định của ý chí và chúng không hề hối tiếc... nên tội của chúng cắt đứt đời 
đời tương quan giữa chúng với Thiên Chúa. Với chúng, thiên đàng đã bị đánh mất vĩnh viễn; 
tuy nhiên, chúng vẫn duy trì quyền lực theo bản tính thiên thần của mình vì tội lỗi không làm 
thay đổi bản tính tội nhân.  

Dẫu đánh mất phẩm hàm cao trọng nhất của mình, ma quỷ vẫn không đánh mất sự hiểu biết rằng, nó có 
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quyền thử thách người lành với những xáo trộn nó gây nên (Mặc khải cho thánh Bridget of Sweden). 

Khốn cùng và độc hại, ma quỷ đời đời xa cách Thiên Chúa, dẫu vậy, nó vẫn mạnh mẽ và đầy 
uy lực. Vắng bóng yêu thương, ma quỷ mở mặt trận thứ hai để chống lại Thiên Chúa, đó là tấn 
công các tạo vật của Người. Một cách lệch lạc, Satan tìm kiếm vui thú trong việc chống lại 
Thiên Chúa, nó khoái trá khi vồ chộp các linh hồn khỏi tay Người. Không còn khả năng cảm 
nghiệm niềm vui, dẫu vậy, nó vẫn cảm nghiệm một niềm hân hoan quái gỡ “trong việc huỷ hoại 
các linh hồn”. Được thúc đẩy bởi ác tâm và nỗi cùng khốn của mình, nó ra sức bành trướng 
một đế chế điêu tàn. Nó sẽ truyền bá một phần của sự thật với những lừa gạt tinh tế để thuyết 
phục bạn tin vào sự dối trá của nó. 

Đôi khi, Satan được phép nói thật để sự chân thực bất thường của nó có thể tìm được lòng tin vào điều 
dối trá (Thánh Tôma Aquinô). 

Thần dữ tìm cách gieo vào lòng con người thái độ kình địch, bất tuân và chống lại Thiên Chúa vốn đã trở 
nên - như từ đầu - động cơ hiện hữu toàn thể của nó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là loại trừ ý chí 
tự do và trách nhiệm của con người; và con người lại càng không được thất vọng trước hành vi cứu độ 
của Đức Kitô (Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II). 

Thực tế là ngay lúc này bạn đã nhận thức được rằng, bạn đang buộc phải xung trận, một chiến 
trận vì linh hồn bất tử của mình. Ngay khi bạn chào đời, bạn chào đời trong một vùng chiến. Khi 
lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, bạn đã có một đôi giày chiến vừa vặn. Cũng thế, ngay từ giây phút 
ấy, bạn trở nên một người con được cứu chuộc của Thiên Chúa và cũng trở thành kẻ thù của 
Satan. Bí tích Thánh Tẩy vốn dành riêng bạn cho Thiên Chúa cũng giựt bạn khỏi Satan. Vết 
tích của tội nguyên tổ, ngụy trang của quân thù được quét sạch. Trong Bí tích này, Thiên Chúa, 
chủ tể sự sống, tẩy sạch linh hồn bạn. Sau phép rửa, Satan, thù nghịch của sự sống, muốn làm 
vấy bẩn linh hồn bạn và cướp đi quyền thừa kế của bạn. 
 
Nhưng bạn có thể tự nói với chính mình, “Nhưng tôi đâu có đầu quân, tôi không thích chiến 
đấu, tôi không phải là một chiến sĩ”. Không đâu, bạn đã là chiến sĩ. Chúc mừng bạn gia nhập 
Đội Quân của Hội Thánh. Với tác dụng của phép rửa tội, bạn là một người lính và bạn sẽ hoặc 
là chiến sĩ Chúa Kitô, thuộc về Ngài hoặc là chiến quân chống lại Ngài. Hoặc bạn có thể tự nhủ, 
“Nhưng với cuộc chiến thiêng liêng, tôi không được trang bị để làm điều đó. Tôi không thể đứng 
nhìn từ bên ngoài sao? Tôi muốn nói, tôi có thể bị thương tích!”. Trước hết, bạn nhớ rằng, 
“Thiên Chúa không gọi những người đã được trang bị; nhưng Người trang bị cho những ai 
Người gọi”. Thứ đến, bạn không thể mặc cả với Satan. Ngay từ đầu, nó là kẻ dối trá. Bên cạnh 
đó, nếu bạn tìm cách làm ít lại hay phớt lờ Satan để nó không làm hại bạn, không phải là nó đã 
thắng bạn rồi sao? Thứ ba, với tư cách một Kitô hữu, bạn là chiến sĩ dù bạn nghĩ bạn như thế 
hay không như thế. Đó là phần gia sản bạn đã lãnh nhận từ Bí tích Rửa Tội.  

Kitô hữu phải là một chiến sĩ; người ấy phải cẩn trọng và mạnh mẽ (Giáo Hoàng Phaolô VI). 

Một số ít linh hồn biết những gì Thiên Chúa lẽ ra đã hoàn thành trong họ nếu họ biết phó mình cho Người 
hoàn toàn và để ân sủng Người uốn nắn cho phù hợp (Thánh Ignatiô Loyola).  

Khi chúng ta xung trận chiến đấu vì đức tin thì Thiên Chúa, các thiên thần của Người cùng Đức Kitô canh 
chừng. Vinh quang biết bao, hoan hỷ biết mấy khi chúng ta vào cuộc mà Thiên Chúa là vị chỉ huy, Đức 
Kitô là vị thẩm phán khi chúng ta lãnh nhận mũ miện ân thưởng (Thánh Cyprianô Carthage). 

Là một Kitô hữu, tất cả các bạn được kêu gọi để chiến đấu ở một nơi nào đó, theo một cách 
thức nào đó. Có thể bạn được kêu gọi để làm một chiến sĩ ở tuyến đầu hoặc có thể ở hậu 
phương, cụ thể như để cầu nguyện cho những người khác chiến đấu. Bạn cũng có thể được 
kêu gọi để trở nên một người chỉ huy trong đội quân của Đức Kitô hoặc để chăm sóc những 
thương binh. Cũng có thể bạn được kêu gọi làm một người lính đặc nhiệm hoặc biệt kích để 
đánh nhanh rút gọn. Và Đức Giêsu có thể mời gọi bạn phục vụ rày đây mai đó, hôm nay ở đây, 
mai ngày ở chỗ khác.  
 
Với tư cách là một tín hữu đã được rửa tội và thêm sức trong Đức Giêsu Kitô, bạn đã được gọi. 
Dù tin hay không tin, cuộc chiến thiêng liêng vẫn có đó và đó là sự thật. Như sức hút trái đất, 
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bạn đâu thấy nó nhưng biết có nó vì bạn có thể nhìn thấy những hệ quả của nó. Bạn có thể tìm 
cách từ chối hay bất chấp sức hút ấy nhưng cuối cùng, bạn vẫn là đối tượng của sức hút đó. 
Cũng vậy, cuộc chiến thiêng liêng có đó cả khi bạn tìm cách quên nó. 
 
Đừng để sự ngây ngô cố chấp đó làm bạn suy sụp. Cách tốt nhất để vượt qua một thử thách là 
học hỏi. Cách tốt nhất để lập một đội ngũ là thực hành. Một khi chiến đấu thiêng liêng trở nên 
một cái gì kiên định thì mọi nỗ lực cam kết sẽ thật cần thiết. 
 
Thời giờ vắn vỏi, đừng để hiện tại qua đi đang khi Satan, có lẽ linh lợi hơn lúc nào hết. Đây là 
lúc phải nhận ra rằng, kẻ thù muốn chộp lấy bạn làm con tin và huỷ diệt đời sống ân sủng nơi 
bạn. Không thể nào tránh khỏi cuộc chiến, không thể chạy thoát cũng không thể ẩn núp. Satan 
biết chiến tranh thì mất mát, nhưng điều đó không ngăn nó chộp lấy một vài kẻ chạy đàng sau. 
Đừng là một trong những kẻ ấy. Đừng mắc mưu Satan, đừng sa chân vào cạm bẫy của nó. 
Niềm vui trong tim và danh thánh Maria trên môi, bạn hãy chuẩn bị cho chiến thắng. 

Ôi Đức Nữ Trinh, trong giờ lâm tử, xin cứu con khỏi tay quỷ dữ, sự phán xét, lời buộc tội, những thử 
thách hãi hùng và chốn cực hình đắng cay trong bàn tay nó cùng án phạt muôn đời. Ôi Mẹ Thiên Chúa! 
(Thánh Gioan Đamascene). 

Thủ lãnh quân thù quy tụ vô vàn quỷ dữ và tung chúng đi khắp nơi. Một số đến thành này, số khác đến 
thành khác trên khắp cùng thế giới, để rồi không tỉnh thành nào, không nơi nào, không bậc sống nào, 
không cá nhân nào được miễn chiếu cố. Nó rảo quanh để đặt bẫy con người và tìm cách gông cùm nó 
(Thánh Ignatiô Loyola). 

Chẳng chút khờ khạo, lòng tôi hoan hỷ... vì trong trận chiến, mũ miện chiến thắng đang dành sẵn và càng 
chiến đấu cam go, linh hồn càng có nhiều ngành thiên tuế (Thánh Piô Pietrelcina).  

Dẫu cuộc chiến thiêng liêng là một thực tại đáng sợ, ở đó vẫn có niềm hy vọng và chiến thắng 
trong Đức Kitô. Bất cứ cuộc tranh luận nào về cuộc chiến thiêng liêng cũng phải bắt đầu và kết 
thúc với hai xác tín này: chiến đấu và chiến thắng đều thuộc về Thiên Chúa (x Sm 17, 47 & Cn 
21, 31). Đây phải là điểm quy chiếu của bạn, sức mạnh của bạn và cũng là bình an của bạn; 
nhưng đó không phải là cớ để bạn khỏi chuẩn bị gì cả cho việc chiến đấu. Nếu bạn thật sự tin 
tưởng và tín thác vào những chân lý này, quân thù sẽ không làm gì được bạn. Nếu tất cả Kitô 
hữu hăng hái sống những chân lý này, ánh sáng sẽ toàn thắng bóng tối và Satan sẽ rên rỉ khóc 
than rút về địa ngục.  

 

Nếu điều đó đúng và chiến cuộc thuộc về Thiên Chúa thì tại sao chúng ta lại không chỉ ngồi và 
chờ xem? Câu trả lời chính là tình yêu. Tình yêu ở ngay trong lòng chiến trận thiêng liêng. Đó là 
tình yêu Chúa Kitô hằng nâng đỡ bạn, đẩy bạn tới trước và ban cho bạn năng lực thiêng liêng 
cần thiết để chiến đấu. Tình yêu vừa là phương tiện vừa là mục đích cho người chiến sĩ. Đó 
phải là đam mê, mục đích và lời hứa của bạn. Chính tình yêu Chúa Kitô chiến thắng tất cả, 
chính tình yêu Ngài đỡ nâng và thôi thúc bạn chiến đấu. 

Tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (1 Cr 15, 
57). 

Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin 
chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai hoặc 
bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách 
được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta (Rm 8, 37-
39). 

Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi (2 Cr 5, 14a). 

Hãy đốt lên trong con ngọn lửa yêu mến để con có thể tách mình khỏi ma quỷ (Thánh Augustinô). 

Ngay cả Satan cũng biết rằng, chiến trận và chiến thắng đều thuộc về Đức Kitô; nó biết nó đã bị 
đánh bại 2.000 năm trước trên đồi Calvariô; nó biết nó không phải là đối thủ của máu châu báu 
của Đức Kitô. Nó cũng biết, có nhiều người đi theo Đức Kitô, nhưng họ không tin hoặc niềm tin 
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của họ thật vật vờ. Nó trông mong vào sự vô tri tập thể cũng như sự thiếu cam kết của họ. Nó 
hy vọng vào việc họ không nhận biết sức mạnh và quyền lực được ban cho họ qua phép rửa. 
Nó mong họ ngu ngơ trước những đeo bám tiệm tiến và tinh vi của nó vì nó biết họ thiếu nhiệt 
thành, thiếu lòng tin, một lòng tin mang tính cam kết... là những gì thuận tiện cho mục tiêu của 
nó. 

Mọi ma quỷ trên thế gian đều có chung một việc là làm cho các Kitô hữu nên nguội lạnh (Thánh Giáo 
Hoàng Piô V). 

Qua Bí tích Rửa Tội, linh hồn bạn được tẩy sạch khỏi vết nhơ nguyên tội, đạt được sự sống đời 
đời của Thiên Chúa, đồng thời, cũng trở thành một tử thù của ma quỷ. Một khi được rửa tội, 
bạn trở nên đối thủ tên tuổi của quỷ dữ. Thực vậy, Satan sẽ thoả mãn khi làm cho một linh hồn 
xa cách điều lành hơn là khi nó cướp được một linh hồn không bao giờ xa lìa Thiên Chúa qua 
phép rửa tội. Nó sẽ làm nhiều hơn, ra sức hơn để khiến các linh hồn tự mình xa cách Thiên 
Chúa, bởi lẽ, chính các linh hồn sẽ là nhân tố tác hại đến chương trình của Người nhất. Tuy 
nhiên, Thiên Chúa không để Satan tự do thao túng, Người luôn dự liệu cho dân Người, cách 
riêng những ai đang bị công kích vì tình yêu của họ đối với Người. Ân sủng của Người đủ để 
vượt thắng bất cứ cuộc tấn công nào Satan có thể đưa ra.  

Đức Giêsu cho phép các cuộc tấn công của quỷ dữ xảy ra, vì lòng trắc ẩn của Ngài sẽ làm cho con nghĩa 
thiết hơn với Ngài; Ngài muốn con bắt chước Ngài trong những thống khổ Ngài đã trải qua, nơi hoang 
địa, trong Vườn Dầu và trên thập giá (Thánh Piô Pietrelcina). 

Satan cài đặt thuộc hạ của nó ở tường thành các tu viện nhiều hơn ở những hang ổ tội lỗi, vì ở hang ổ tội 
lỗi, không có việc chống lại nó (Fulton Sheen, Tôi tớ Chúa). 

Ma quỷ càng dữ tợn, Thiên Chúa từ ái càng khôn ngoan để che chở con cái Người một cách đặc biệt 
hơn (Thánh Ignatiô Loyola). 

Chiến đấu thiêng liêng, dĩ nhiên là khổ đau, vác thập giá và gánh nặng nề. Điều đó đòi hỏi 
nhiều lời cầu nguyện kèm theo việc chay tịnh và làm phúc. Chiến đấu thiêng liêng là bắt chước 
cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Chính từ Chúa Kitô, bạn rút ra sức mạnh; 
qua Đức Kitô, bạn mới có khả năng chịu đựng. Bằng vâng phục, yêu thương và khổ đau, Đức 
Kitô toàn thắng sự dữ. Đây phải là khuôn mẫu của bạn: Đức Kitô Giêsu chịu đóng đinh. Bằng 
sức mạnh của máu Ngài, bạn được cứu độ. Vinh quang đời đời chỉ đến ngang qua cám dỗ và 
thử thách.  

Chiến đấu thiêng liêng thực sự là thế này: Satan sắp giết chết bạn hay bạn đang sẵn sàng chết 
cho cái tôi của mình? Bạn sẵn sàng đón nhận thập giá mình bằng cách bắt chước Đức Giêsu 
hay tự đóng đinh bằng sự kiêu ngạo? Tuỳ theo mức độ cái tôi của bạn chết đi mà Đức Giêsu có 
thể sống và hiển trị trong bạn để giúp bạn chiến thắng cám dỗ, thử thách. Bởi lẽ, chỉ vì sự sống 
của Thiên Chúa trong bạn mà Satan muốn tiêu diệt bạn. 

Ma quỷ cám dỗ chúng ta không quá sức để hãm hại chúng ta, nhưng nó nhắm huỷ diệt Thiên Chúa 
trong chúng ta. Mục tiêu nó nhắm là cái chết, không phải con chết hay ta chết, chúng ta không là gì cả. 
Điều nó nhắm là chính Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà nó thù ghét (Chân Phước Têrêxa Calcutta).  

Có những thử thách Thiên Chúa gửi đến bạn như một phần ý định của Người; Người là tác giả 
của chúng. Những thử thách hay những khốn khó này phải được đón nhận và chịu đựng qua 
việc bắt chước Đức Giêsu. Cũng có những thử thách Thiên Chúa cho phép xảy ra như một 
phần trong ý định của Người. Với những thử thách hay những cám dỗ ấy, chúng ta phải chống 
lại và chiến thắng chúng. Cả hai loại thử thách này đều được trù liệu để bạn trải nghiệm; chúng 
sẽ là những bậc cấp dẫn bạn đến vinh quang đời đời. 

 

Những khốn khổ và thử thách chỉ có thể xảy ra theo ý của Thiên Chúa, Đấng có thể biến điều 
dữ thành điều lành. Vì thế, dù bạn có thể trải qua bao nhiêu khốn khó, Thiên Chúa vẫn không 
bao giờ quên bạn. Thậm chí cả khi bạn bị cám dỗ hay quấy phá bởi Satan, Người vẫn không 
quay mặt. Thiên Chúa giàu lòng thương xót ban cho bạn dẫy đầy ân sủng để bạn chống lại cả 
những muộn phiền và những cám dỗ. Từ những thương tích, từ những cám dỗ và quấy phá 
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của Satan, vinh quang sẽ đến - nếu bạn cộng tác với ơn thánh của Người.  

Ta khuyến khích con hãy phó thác hơn nữa cho lòng thương xót của Thiên Chúa, hạ mình trước lòng 
trắc ẩn của Người và cảm tạ Người vì tất cả những hồng ân Người muốn ban cho con. Bằng cách ấy, 
con sẽ bất chấp và vượt thắng tất cả mọi cơn thịnh nộ của hoả ngục (Thánh Piô Pietrelcina).  

Hãy bình tâm và tin chắc rằng, bóng tối này không phải là một hình phạt tương thích với sự yếu đuối của 
con. Con không xấu xa cũng không mù quáng bởi chính ác tâm của con. Con chỉ là một trong những 
người được chọn, kẻ phải chịu thử thách như vàng trong lửa (Thánh Piô Pietrelcina).  

Các cám dỗ của con đến từ ma quỷ và hoả ngục, nhưng những đau khổ, những khốn cùng của con lại 
đến từ Thiên Chúa và thiên đàng. Các bà mẹ đến từ Babylon, nhưng các cô con gái thì đến từ 
Jérusalem. Hãy coi thường các cám dỗ và ôm lấy những khổ đau (Thánh Piô Pietrelcina).  

Thường xảy ra là khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa giải thoát cho khỏi một cơn cám dỗ hiểm 
nguy nào đó, xem ra Người không nghe... nhưng lại để nó tiếp tục quấy phá. Trong trường hợp 
đó, hãy hiểu rằng, Người cho phép ngay cả điều này xảy ra nhằm một điều lành lớn lao hơn 
cho chúng ta (Thánh Alphonsô Liguôri).  

Những người bị cám dỗ nhiều nhất là những người với ân sủng Chúa, sẵn sàng hy sinh mọi sự vì phần 
rỗi các linh hồn đáng thương; họ từ bỏ tất cả những gì người khác đang hăm hở kiếm tìm. Không phải 
chỉ một tên quỷ cám dỗ, nhưng hàng triệu tên quỷ đang tìm cách giăng bẫy họ (Thánh Gioan Maria 
Vianney). 

Hãy tìm mọi vui thích trong việc ứng xử với Chúa; đừng bận tâm đến sự lý thú của Người đối với chúng 
ta, hoặc Người cho chúng ta niềm ủi an, sự ngọt ngào hay đúng hơn, sự xao lãng, rắc rối và gian khổ... 
Miễn sao niềm vui tốt lành của Người được hoàn tất, điều đó quá đủ cho chúng ta (Thánh Jane Frances 
de Chantal). 

 

Còn tiếp nhiều kỳ 

 

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 13 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69  

 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 
THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER  
“Đừng sợ những mưu chước, những công kích của ma quỷ, kẻ có thể đến cướp phá và chiếm 
cứ thành phố linh hồn con. Không, đừng sợ, nhưng hãy như những chiến sĩ đang dàn quân 
trên mặt trận, võ trang bằng thanh kiếm đức ái của Thiên Chúa. Thanh kiếm này là ngọn roi 
quất vào chúng” (Thánh Catarina Siêna). ...File kèm  

 

Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An - Searching for and Maintaining Peace  
Cần biết rằng, con đường dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi 
nơi chúng ta thì ngắn hơn, hiệu năng hơn và thật hiển nhiên, dễ dàng hơn khi chúng ta học biết 
dần dần cách thức giữ lấy bình an thẳm sâu trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ, lúc 
bấy giờ, tâm hồn đã phó mặc cho sự dẫn dắt của Thánh Thần, và với ân sủng của Người, 
Thiên Chúa có thể hành động nhiều hơn những gì mà tâm hồn có thể thực hiện bằng sức riêng 
của mình. ...File kèm  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
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TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 
ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hưởng được hạnh phúc đích thực. 
Nhưng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 
kèm  

 

Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit  
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit được hiệu đính từ một tập sách rất khó 
đọc dạng ronéo. Sau một thời gian dài tìm tác giả cũng như người dịch, tôi được Đức Ông 
Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý  Á Châu, cho biết: các sách có tên tác giả D. 
Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, được thính giả ghi lại 
trong thời gian khó khăn khi chưa có internet (D: Đài; Wahrheit: Chân Lý); và nay, được phép 
ngài cho phổ biến, tôi chân thành giới thiệu tập sách bổ ích Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình 
Kitô này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân. Lễ 
Thánh Mônica, 27.8.2009. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) ...File kèm  

 

Thầy Dạy Khát Khao - Le Maître du désir  
Con người muốn sống. Con người được tạo dựng để sống. Không chỉ tự nhiên tìm cách bảo 
tồn sự sống, nhưng chúng ta còn muốn phát triển nó, làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc 
hơn, tươi đẹp hơn, thanh cao hơn, mạnh mẽ hơn; tắt một lời, sống động hơn. “Vì chưng, gánh 
nặng nặng nề nhất là tồn tại mà không sống” (Victor Hugo). Sống có ý nghĩa gì nếu không có 
niềm vui sống? ...File kèm  

 

HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude  
Những lời ghi chép trong tập này được viết vào những năm 1953 và 1954 vào thời điểm mà tác 
giả, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và nhờ sự rộng lượng của các Bề Trên, có thể tận dụng 
những cơ hội đặc biệt dành cho việc tĩnh tâm và suy niệm; từ đó, mới có đề tựa tập sách như 
trên. Điều này không muốn nói rằng, những lời ghi chép đó mang tính chủ quan hay tự thuật. 
Chúng không hề được nhắm đến như một tường trình về những cuộc phiêu lưu tinh thần. Đối 
với tác giả, không có cuộc phiêu lưu nào để viết, và nếu có, nó cũng sẽ không phó mặc cho 
việc in ấn trong bất kỳ trường hợp nào. Đây chỉ là những suy tư về đời sống chiêm niệm, 
những hiểu biết bằng trực giác mà dường như có một tầm quan trọng cơ bản vào một lúc nào 
đó trong quá khứ. ...File kèm  

 

Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích - “A Catholic 
Perspective on The Purpose Driven Life”  
Là một linh mục Công giáo Rôma, từ hơn 50 năm nay, tôi vẫn thường lướt qua những phim 
ảnh và những cuốn sách được yêu chuộng như là nguồn tài liệu khả dĩ có thể sử dụng cho việc 
giảng dạy và viết lách. Sự hiếu kỳ đó đã dẫn tôi đến với quyển sách của Mục sư Rick Warren.  
...File kèm  

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
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Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhưng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhưng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hướng, 
trào lưu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 

BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN  
Người ta có thể ngạc nhiên khi những ý tưởng sâu sắc lại được tìm thấy trong những tác phẩm 
thi ca của các nhà thơ hơn là của các triết gia; bởi lẽ, nhà thơ vận dụng hết mọi nỗi niềm và 
khai thác tối đa khả năng tưởng tượng. Như đá lửa, trong chúng ta, có những hạt giống của 
ánh sáng. Qua lý trí, triết gia khơi dậy chúng, đang khi nhà thơ làm cho chúng chiếu toả rạng 
ngời hơn nhờ đặc ân tưởng tượng. Descartes, Cogitationes Privatae ...File kèm  

 

ĐI TRÊN NƯỚC - WALKING ON WATER  
Cầu nguyện, yêu thương, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức sắp giải thoát bạn khỏi những 
ảo giác. Một khi đời sống đức tin triển nở, thật tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng khi nó trệch hướng, 
thì đó là bệnh hoạn, một dịch tể phải tránh. Khi ảo giác rơi rụng, con tim không còn bị tắc 
nghẽn, tình yêu sẽ nở hoa. Đó cũng là lúc hạnh phúc chợt đến và bắt đầu có sự đổi thay. Và 
rồi, chỉ khi đó, bạn mới biết Thiên Chúa là ai...  ...File kèm  

 

TAKING FLIGHT - BAY LÊN ĐI!  
Đã một thời, Tony de Mello, một linh mục dòng Tên dạy đàng thiêng liêng không ngừng đánh 
động tâm hồn bao người khắp năm châu; bởi lẽ, ngài quá yêu đời, yêu cuộc sống - một cuộc 
sống thực tế, sôi nổi và tràn đầy niềm vui. Những chuyện kể đầy mê hoặc, đầy nhiệt huyết, 
đậm nét hài hước và những hiểu biết sâu sắc của ngài về bí quyết hạnh phúc, về việc khám 
phá bản ngã đích thực của mỗi người - tất cả đã tạo nên một tác động đầy phấn khích cho bất 
cứ ai đã từng nghe ngài. Ngài đến cho những tâm hồn được giải thoát, cho người vô cảm biết 
yêu thương, đem ý nghĩa cho tất cả những gì làm nên một nẻo đường thiêng liêng trên đó bao 
người đang tiến bước. ...File kèm  

 

SADHANA - MỘT NẺO ĐƯỜNG DẪN TỚI THIÊN CHÚA - Linh Thao Kitô Giáo Theo Lối 
Đông Phương  
 Nguyên bản tiếng Anh chúng ta đang có là Sadhana toàn tập, không rút gọn, như tác giả đã 
lưu ý (complete and unabridged). Vì thế, bạn sẽ có một bản dịch đầy đủ. Ước mong sao, chúng 
ta cùng khám phá những chiều kích mới mẻ của kho tàng hiểu biết và tinh thần bên trong chính 
mình, qua việc ý thức đem toàn thể con người - thân xác, linh hồn, con tim, lý trí, ký ức và 
tưởng tượng - đi vào cầu nguyện, đi vào chiêm ngắm Đấng đang ngự ở đó. ...File kèm  

 

HUẾ CỔ VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI  
“Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (J. B. Roux) được chuyển dịch như một 
đóng góp nhỏ nhân dịp Kỷ Niệm 15 Năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử 
Đạo Việt Nam (1988-2003) với tựa đề “Vết Tích Chứng Nhân Đức Tin Của Huế Cổ”. Nay, nhân Kỷ Niệm 
20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách được tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
...File kèm  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401283235..pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12549
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401281679.doc
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Phần Một 

TÂN PHÚC ÂM HÓA BẢN THÂN TU SĨ 

 

A. MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA ỨNG SINH LINH MỤC TRƯỚC KHI ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ 
ĐÀO TẠO 

 
 Chúa kêu gọi và chọn lựa một người từ trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Vậy môi 
trường sống của các ứng sinh muốn theo đuổi lý tưởng linh mục/tu sĩ tại Việt Nam ngày nay 
như thế nào?  
 

I. Kết Quả Của Một Cuộc Điều Tra  

Có một cái gì đó thức tỉnh và thúc giục chúng ta khi đọc những kết luận giật mình được 
công bố trong cuộc Hội thảo “Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên ở nước ta hiện nay - 
Thực trạng và Giải pháp” do Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức năm 2007 tại 
Đồng Nai:13  

                                                 
13 Trích Tin Việt Nam ngày 7/8/2008. 
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1. Càng lên cao, người trẻ càng... “hư” 

 Tỷ lệ quay cóp: Rất ngạc nhiên khi có tới 8% học sinh tiểu học đã... quay cóp. Con số này lên 
đến bậc THCS và THPT đã nhảy vọt thành 55% - 60% và đến bậc ĐH, CĐ đã thành 69%. 

 Tỷ lệ nói dối: Ở bậc Tiểu học, đã có tới 22% nói dối cha mẹ, còn ở bậc THCS và THPT 
thì có tới 50% - 64% học sinh lừa cha dối mẹ. Và ở bậc ĐH, CĐ có đến hơn 80% sinh 
viên sẵn sàng nói dối để qua mặt phụ huynh. 

 Tỷ lệ thiếu niên phạm pháp cũng ngày một tăng cao: năm 1986 có 3.607, năm 1996 có 
11.726 em vị thành niên phạm tội bị phát hiện (gấp 3 lần). Trung bình mỗi năm trên cả 
nước có 4.746 thiếu niên phạm pháp. 

 Nạn ma túy học đường gia tăng đột biến ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối: Năm 
2004 chỉ có 600 học sinh, sinh viên nghiện ma túy, đến năm 2007 con số này đã tăng lên 
1.234 học sinh, sinh viên.  
 

2. Phong cách sống đạo đức  

Phong cách sống đạo đức của học sinh, sinh viên ngày càng “có vấn đề”: Kết quả cuộc 
điều tra khảo sát năm 2007 tại 30 trường ĐH-CĐ trong cả nước do Vụ Văn hóa - Ban Tư tưởng 
Văn hóa Trung Ương phối hợp với Vụ Công tác Học sinh Sinh viên (Bộ GD-ĐT) cho thấy 51,4% 
sinh viên cho rằng “sống thử trước hôn nhân là hiện tượng khá phổ biến” và được coi là 
“bình thường” [x. Hiện tượng “sinh viên tầm gửi”, “tình nhà trọ” và từ đó nạn phá thai ngày 
càng gia tăng, cả trong giới thiếu nữ vị thành niên].14 

 
 

3. Một số các nguyên nhân 

 Nhà trường vẫn nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người. Nhiều giáo viên lên lớp chỉ lo 
truyền giảng kiến thức chuyên môn, chứ không chú trọng để uốn nắn chỉnh sửa những 
sai trái của học trò mình. [Đáng buồn là nhiều giáo viên đã không sống gương mẫu]. 

 Gia đình buông lỏng việc quản lý giáo dục con cái, để trẻ ngày càng tách khỏi thế 
giới thực và bị cuốn hút bởi những trò chơi bạo lực ly kì, hấp dẫn trên TV, internet mà 
quên đi nhiệm vụ học tập, giúp đỡ gia đình.  

 Việc giáo dục đạo đức trong nhà trường từ bậc phổ thông đến đại học còn nhiều 
bất ổn: Các chương trình giáo dục đạo đức còn nặng về lý thuyết, nhẹ giáo dục kỹ năng 
sống, không tạo được dấu ấn và điều kiện thuận lợi để hình thành nhân cách cho học 
sinh. 

 Tác động của nền kinh tế thị trường, sự hội nhập các nền văn hóa và sự hấp dẫn của 
đời sống đô thị đã làm cho các giá trị đạo đức truyền thống bị xâm hại và mai một dần. 

 Người trẻ càng lớn càng hư vì nhiều năm qua họ phải thụ hưởng một nền giáo dục đạo 
đức theo kiểu quan liêu, giáo điều, áp đặt, nhồi nhét và khô cứng mà không được 
tôn trọng thật sự. 

 Cần coi trọng tính thực tiễn trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên: Thầy cô 
cần tích cực liên hệ thực tiễn, đưa ra nhiều tình huống để các em tự giải quyết, qua đó các em 
nhận thức được giá trị sống, học được kỹ năng cơ bản và định hướng hành vi. Nội dung 
chương trình các môn học khác cần được lồng ghép với nội dung giáo dục một cách phù 
hợp. 

                                                 
14 Việc quan hệ tình dục trước khi kết hôn, tức là ngoài hôn nhân, là hành vi xúc phạm tới giới răn thứ sáu, là tội gian dâm. Tội này trái nghịch cách 

nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con người. Ngoài ra, nó còn liên quan tới một người khác nữa và cũng có thể là một gương xấu công khai nghiêm 

trọng khi làm băng hoại giới trẻ (xem GLCG 2353). 
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 Yếu tố kinh tế là vấn đề nổi cộm nhất, mà môi trường gia đình và xã hội có nhiều yếu 
tố xấu tác động trực tiếp đến nhân cách học sinh, đặc biệt là vấn đề đạo đức: cha mẹ lo 
làm ăn kiếm sống, hoặc chạy theo đồng tiền ham làm giàu mà bỏ bê con cái. 

II. Nhận Định của HĐGM Việt Nam 

 “Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều 
lãnh vực, kể cả trong môi trường cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường. Chắc chắn 
tất cả những ai tha thiết với tiền đồ của đất nước và dân tộc không thể không quan tâm đến tình 
trạng này... Do đó, việc giáo dục đạo đức và lương tâm phải là trách nhiệm hàng đầu của toàn 
xã hội, và cần đến sự tham gia tích cực của người dân cũng như các tổ chức xã hội.”15  
 

III. Chỉ dẫn của Tòa Thánh                                                 

Trong Huấn Thị “Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các dòng tu,” Bộ Tu sĩ nhận định: 
“… Thường có sự chênh lệch giữa những kiến thức đời, đôi khi rất chuyên môn, với sự tăng 
trưởng tâm lý và đời sống kitô… Họ cũng chịu ảnh hưởng của một xã hội tiêu thụ cùng với 
những thất vọng của nó. Khi đạt tới một địa vị xã hội, đôi khi rất vất vả, một số đã bị băng hoại 
do bạo lực, ma túy và dâm ô… Trong số những ứng sinh vào đời tu, càng ngày càng có không 
ít thanh niên đã có những kinh nghiệm thương đau trong lãnh vực vừa kể trên… đòi phải được 
thanh lọc và uốn nắn lại”16 

 

IV. Suy tư và nỗ lực cải tiến của các nhà đào tạo 

 Người có trách nhiệm trước nhất và cao nhất trong việc tuyển chọn và đào tạo linh mục 
là Giám Mục giáo phận đối với ứng sinh linh mục triều, và Bề Trên Dòng đối với ứng viên tu sĩ. 
Đây cũng là trách nhiệm của mọi thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đặc biệt là 
các cha xứ: “Toàn thể cộng đồng kitô giáo có bổn phận phải cổ động các ơn gọi để đáp ứng đủ 
những nhu cầu thừa tác vụ thánh trong toàn thể Giáo Hội. Bổn phận này bó buộc cách riêng 
các gia đình, các nhà đào tạo, đặc biệt là các giáo sĩ, nhất là các cha sở... trong việc chuẩn bị 
thích đáng cho những người nam đứng tuổi cảm thấy mình được gọi vào thừa tác vụ thánh.”17  
 
 Nhưng trong chiều kích Giáo Hội tham gia, Giám mục giáo phận và Bề Trên Dòng ủy 
nhiệm cho một số nhà đào tạo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cộng tác với Ngài để:  

-    đồng hành với các ứng sinh,  
-    tiệm tiến thẩm tra và giúp ứng sinh biện phân ý Chúa và thực thi ý Chúa (qua câu 

chuyện đời của anh),  
-    bảo đảm cho ứng sinh là anh được Thiên Chúa kêu gọi,  
-    mời gọi anh tham gia vào việc đào tạo chính anh bằng việc tự đào tạo chính mình,  
-    và sau cùng, chính việc Giám Mục và Bề Trên Dòng gọi ứng sinh lên chịu chức linh mục 

xác nhận ơn gọi đích thực của Chúa đối với anh. 
 
Cuộc sống đức tin, nhất là đời sống ơn gọi, luôn là lối đi ngược dòng với xu hướng thời 

đại của nền văn minh sự chết [tục hóa, hưởng thụ vật chất và khoái lạc]. Tuy nhiên, sống trong 
một bối cảnh xã hội như thế, chắc chắn các thanh thiếu niên nam nữ Công giáo cũng không thể 
không chịu ảnh hưởng, kể cả các dự tu nam nữ trong thời gian tìm hiểu và đi học ở ngoài xã 
hội. Do đó, các nhà đào tạo phải quan tâm đến các mối liên hệ xã hội và đời sống độc thân 
thanh khiết của các ứng sinh trước khi vào Chủng viện hay Dòng tu.18 Phải cân nhắc thái độ 

                                                 
15 Quan điểm của HĐGMVN làm tại Xuân Lộc ngày 25/9/2008 về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, I, 2&3. 

16 Bộ Tu Sĩ, Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội Dòng, 2/2/1990 số 88-89. 

17 x. GL 233. 

18 Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của các Linh mục tương lai trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, 2006, tr. 51-52. 
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của ứng sinh đối với giới tính và khả năng sống độc thân thánh hiến19; đồng thời phải xem ứng 
sinh có ngăn trở Giáo luật nào không.20  

 
Trong một xã hội tục hoá, buông thả luân lý và hưởng thụ khoái lạc, các nhà đào tạo cần 

phải giúp các ứng sinh nhận ra được lý tưởng cao cả của chức linh mục và đời sống tu sĩ, cùng 
những yêu sách tất nhiên của nó ở trong Giáo Hội, hầu kiên trì sử dụng mọi phương thế tự 
nhiên và siêu nhiên để gìn giữ và tự bảo vệ lấy mình, trong mọi mối tương quan nhân loại, nhất 
là tương quan khác phái, hầu được xứng hợp theo đuổi lý tưởng ơn gọi cho đến cùng.  
 

Người trẻ ngày nay trưởng thành sớm về mặt sinh học,21 nên chuyện tình cảm yêu đương 
không thể tránh. Họ cần được giúp hiểu và sống tốt nguyên vẹn cuộc đời mình trước khi đi vào 
lựa chọn đời sống hôn nhân hay đời sống linh mục và tu sĩ đúng như Chúa muốn và Giáo Hội 
dạy. Đồng thời cũng phải giúp họ thẳng thắn nhìn nhận những cản trở và chiến đấu không thể 
vượt qua được để lượng sức mình mà đổi hướng sớm, không cần đợi đến lúc bị phát hiện hay 
bị tố cáo, vì con đường linh mục hay tu sĩ không phù hợp cho họ.22 
 

Đối với người Việt Nam chúng ta, lãnh vực tính dục rất tế nhị, các nhà đào tạo phải làm 
cho mình trở thành người biết nhẫn nại lắng nghe và khả tín hầu ứng sinh dễ dàng bộc lộ sự 
thật, đồng thời đừng để mình dễ bị “sốc” và có ngay biện pháp khiến ứng sinh lo sợ và co mình 
lại hoặc nói dối, kẻo một lần đã nói dối thì họ sẽ có khuynh hướng nói dối mãi, dù biết rằng sẽ 
phải trả giá rất đắt khi lời nói dối bị vạch trần.23  

 
Vì thế, thật hữu ích trong thời gian đầu này, ứng sinh cần được trình bày rõ và tự mình 

có trách nhiệm đối mặt với những gì đã xảy ra cho mình và giải quyết chúng, với sự giúp đỡ 
của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng. Có thế thì sự chọn lựa đời sống linh mục hay tu sĩ 
có hướng dứt khoát ngay từ đầu, để tiến trình đào tạo và tự đào tạo được thanh thản và hiệu 
quả. 

 
Nếu chỉ là chuyện tình cảm và tình yêu thì nên dần dần chấm dứt đi, một khi đã chọn lựa 

đời tu. Nếu lỡ có chi hơn thế mà không đến đỗi mắc ngăn trở Giáo Luật thì càng phải cương 
quyết chấm dứt, triệt để biến đổi lật sang trang đời mới, không nuôi dưỡng đèo bồng du dưa 
nữa. Kể cả hai bên đều cùng đi tu thì phải biến đổi và thăng hoa nó lên, để tránh những hệ lụy 
“người xưa cảnh cũ” sau này. Tốt nhất là không nên tìm cơ hội gặp gỡ riêng tư với người tình 
cũ. Nhớ tiến trình con cóc tiến hóa “đứt đuôi nòng nọc.”24  

 
Và dù có nói là quyết tâm lật sang trang đời mới thì cũng cần có đủ thời gian để ứng sinh 

trắc nghiệm chính mình là mình có thể kiên trì làm được điều đó; đồng thời người có trách 
nhiệm có đủ dữ kiện để an tâm chứng nhận rằng ứng sinh đã thực sự đổi mới và kiên trì tiến 
bước được trên đường ơn gọi. Giáo Hội đã quá đau khổ, bị thiệt hại vì chuyện này và đang nỗ 
lực nghiêm khắc chấn chỉnh ngay từ bước tuyển lựa và đào tạo đầu tiên.25 Tiếc là nhiều người 
quá chú trọng đến THI về kiến thức mà không có TUYỂN kỹ càng về phẩm chất đạo đức, thanh 

                                                 
19 Bộ GDCG, Chỉ dẫn việc huấn luyện độc thân linh mục tr.7-75. 

20 GL 1024-1052. 

21 Theo Health Times và China Daily, Bộ Y tế Trung quốc cho biết sữa bột của công ty Synutra của Trung quốc có chứa hormone sinh dục cao hơn 

mức bình thường ở người lớn kích thích gây dậy thì sớm ở trẻ 4-15 tháng tuổi. 

22 Xin xem Ephesô 2,1-10. 

23 Vì muốn việc thanh lọc được nghiêm túc dựa vào lương tâm ứng sinh và tính cách thánh thiêng, một số ứng sinh bị buộc đặt tay trên Phúc Âm thề 

nói sự thật và vì sợ bị loại nên đã thề gian. Cần xem lại đường lối sư phạm và nhắc ứng sinh biết có thể dối người chứ không dối đuợc Chúa và lương tâm mình 

đâu. 

24 Con cóc đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc thì lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dưới nước, 

nếu lỡ bị rơi hay bị ném xuống nước, cóc sẽ vội vả tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các tình huống tình cũ cũng phải như thế. 

25 Theo CWNews 26.03.2010, ĐGH Biển-Đức XVI đã rất kiên quyết và dứt khoát trong việc xử lý những trường hợp lạm dụng tính dục. 
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danh luân lý tính dục và những vấn đề thuộc tâm sinh lý, cũng như những cản trở Giáo luật có 
thể có.  

 
Đã là con người thì ai cũng có những nhu cầu và ham muốn tự nhiên cần phải chiến 

đấu, nhưng tội nghiệp cho những ai “bén mùi chùi chẳng sạch” sẽ phải chiến đấu nặng nề hơn. 
Tuy nhiên, nếu cứ phải chiến đấu quá nặng nề và quá dai dẳng thì không nên để tiếp tục, vì sẽ 
khổ cho đương sự và nhiều người khác sau này, thiệt hại cho công cuộc dưỡng giáo và truyền 
giáo của Giáo Hội.26  

 
Chớ gì ngay từ những ngày còn là dự tu, các người có trách nhiệm trong gia đình, giáo 

xứ, Hội Dòng và Giáo phận tích cực hướng dẫn, nói rõ cho các em biết và xem xét, nếu em nào 
không có khả năng sống độc thân khiết tịnh (tiết dục toàn vẹn và trường kỳ) như Giáo Hội đòi 
hỏi thì thôi, đừng cho tiếp tục nữa, kẻo các em sẽ hiểu sai lệch và có một lương tâm lệch lạc về 
đời sống linh mục và tu sĩ, rất nguy hiểm. Cũng nên xem xét kỷ các động lực đi tu của các ứng 
sinh. 

 
Chuyện gì làm riêng tư một mình thì có Chúa biết. Nhưng chuyện gì làm giữa hai người 

thì rồi người khác cũng sẽ biết, không biết được hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Có thể vì 
nhân đạo, họ không nói hoặc chưa nói đó thôi. Ứng sinh nên nhớ rằng những người thương 
mình và bảo vệ Giáo Hội sẽ không chấp nhận thái độ nước đôi đó đâu, họ sẽ can thiệp để ngăn 
chặn. Những người ghét mình hay gia đình mình sớm muộn gì cũng sẽ tố cáo.27 Và ngay chính 
người con gái khó quên được chuyện ấy cũng sẽ không giữ kín được lâu đâu. Nàng có thể 
chấp nhận mất người yêu cho Chúa và Giáo Hội, chứ không chịu mất trong tay một hay nhiều 
cô gái khác đâu; và rồi chính nàng sẽ làm ra chuyện, vì muốn dành lại cho mình hoặc “không 
ăn được thì đạp đổ!” Nếu cả đôi bên đều cùng đi tu thì tới một lúc nào đó lương tâm thức tỉnh 
bên nữ sẽ bộc bạch hết với người có trách nhiệm và bạn thân thiết, dù có dặn nhau “sống để 
dạ thác mang theo,” hoặc biểu lộ ra qua thái độ muốn chiếm hữu – ghen tuông – độc quyền. 

 
Nếu thiếu tính tự giác tự nguyện đổi hướng về phía ứng sinh, thì ứng sinh nào bị phát 

hiện là không thích hợp, vì khiếm khuyết thể lý, quân bình tâm lý hay luân lý, và có những ngăn 
trở theo Giáo luật hoặc thiếu tinh thần phục thiện và cố tình dối trá, nên mạnh dạn và nhanh 
chóng đưa đương sự ra khỏi con đường theo đuổi ơn gọi. Cả hai phía, các nhà đào tạo và ứng 
sinh, không được phép nuôi dưỡng những hy vọng hảo huyền và những ảo tưởng nguy hiểm, 
dù biết rằng mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai. Cũng không 
ai được tự phụ rằng ơn thánh sẽ thay thế cho những khiếm khuyết tự nhiên.  

 
ĐTC Biển Đức XVI nhấn mạnh các đặc tính của một nền đào tạo tốt cho các chủng sinh: 

toàn diện, ý thức bổn phận, khổ chế, bền bỉ và trung thành anh dũng, thiết lập trên một đời sống 
thiêng liêng được kích hoạt bởi tương quan mật thiết với Chúa, ở bình diện cá nhân cũng như 
cộng đoàn, quan tâm đặc biệt việc cử hành phụng vụ và năng lãnh nhận các bí tích, vì đời sống 
linh mục đòi hỏi một ý chí nên thánh ngày càng tăng trưởng, một ý thức trong sáng về Giáo Hội, 
một sự rộng mở với tình huynh đệ, không loại trừ mà cũng không phe cánh. Với sự trợ giúp của 
Chúa, linh mục tương lai phải xây dựng sự hiểu biết và dấn thân, cũng như một nền văn hoá cá 
nhân vững chắc, là kết quả của một sự học hỏi say mến và bền bỉ, vì đức tin có một chiều kích 
lý trí và hiểu biết thiết yếu.28 

 
Điều mà vị linh hướng khám phá về người thụ hướng ở toà trong sẽ không được tiết lộ 

ra ở toà ngoài. Điều này không những để bảo vệ người thụ hướng, mà còn cống hiến cho anh 

                                                 
26 Hỏi Chúa nhưng ứng sinh trả lời cho chính mình: “Chúa có muốn con làm linh mục không? Nếu con làm linh mục, có gì nguy hại cho con, cho 

người khác và cho Giáo Hội không?” 

27 GL 1043: Buộc tín hữu phải trình báo với Bản quyền về người có những ngăn trở để nhận lãnh chức thánh. 

28 ĐTC Biển Đức XVI nói với chủng sinh Collegio Capranica ở Rôma ngày 20/1/2012 http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Le-pape-

souligne-les-caracteristiques-d-une-bonne-formation-sacerdotale-_NP_-2012-01-20-760133 

http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Le-pape-souligne-les-caracteristiques-d-une-bonne-formation-sacerdotale-_NP_-2012-01-20-760133
http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Le-pape-souligne-les-caracteristiques-d-une-bonne-formation-sacerdotale-_NP_-2012-01-20-760133
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sự tín nhiệm và tin tưởng rằng điều gì anh đã bộc lộ ở tòa trong vẫn được giữ bí mật. Chính 
niềm tín nhiệm và bảo đảm này mang lại sự chữa lành tận gốc. Ngay trong tai họa lạm dụng 
tình dục trẻ em khiến lập trường Giáo Hội trở nên cứng rắn hơn và yêu cầu tích cực hợp tác 
với thẩm quyền dân sự thì ấn tòa giải tội vẫn phải được tuyệt đối tuân giữ, cha giải tội không 
được tố cáo các linh mục xưng thú phạm tội ấu dâm.29 

Tóm lại, việc chuẩn bị các ứng sinh thích hợp là nhiệm vụ hàng đầu của cộng đoàn Giáo 
phận và Dòng Tu, mà trên hết là của Giám Mục Bản Quyền và những người Ngài tin tưởng ủy 
thác cho công cuộc tối quan trọng này. Sự chuẩn bị nhắm đến việc tiếp nhận các ứng sinh vào 
chủng viện và Dòng Tu, qua việc phân định, nhận xét, đánh giá, tuyển chọn và khai tâm họ đi 
vào sự cam kết khởi đầu tiến trình tự biến đổi và cam kết với sứ vụ.30 Việc đào tạo ở chủng 
viện hay học viện tùy thuộc vào phẩm chất của các ứng sinh đã được nhận vào. Phẩm chất của 
đầu vào quyết định phẩm chất của đầu ra.  

 
Còn tiếp nhiều kỳ 
 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

Hàng năm, cứ vào đầu mùa Thu là giới chức y tế lại nhắc nhở dân chúng nhớ đi chích 
ngừa Flu, kẻo mà vào đầu mùa Đông Flu lại ghé thăm mình.  

Vì với các nhà chuyên môn, chích ngừa vẫn là phương pháp rất hữu hiệu để tránh dịch 
bệnh “Ông Cúm Bà Co” này. 

Chích ngừa là tạo ra tính miễn dịch trong cơ thể để chống lại sự xâm nhập, gây bệnh của 
các vi sinh vật độc hại.  

Ý niệm về sự chủng ngừa đã được y giới Trung Hoa, Hi Lạp nghĩ tới từ cả ngàn năm 
trước. Khi đó họ thấy một số nhân công tay không bao che, vắt sữa bò thường nổi những mụn 
mủ giống như bệnh đậu của bò. Và sau này các công nhân đó không bao giờ mắc bệnh đậu.  

Nhưng phải đợi tới năm 1796, nguyên tắc của chủng ngừa mới được cụ thể hóa qua các 
nghiên cứu của y sĩ người Anh Edward Jenner. 

Hiện nay chích ngừa đã được đồng loạt áp dụng cho mọi người, mọi tuổi. Trẻ con đi học là 
phải có sổ chích ngừa đầy đủ mới được vào lớp. Nhờ đó mà nhiều bệnh nhiễm được phòng 
ngừa hữu hiệu.  

Nhắc lại cúm là bệnh gì?  

1- Thuốc chích với virus đã bị vô hiệu hóa dành cho người từ 6 tháng tuổi trở lên, kể cả 
người khỏe mạnh lẫn người có bệnh kinh niên.  

                                                 
29 Xem CWNews 18.03.2010: Một giới chức Vatican nhắc nhở các độc giả tờ Osservatore Romano: Nếu một linh mục thú nhận lạm dụng các trẻ em 

trong một lần đến bí tích thống hối, thì cha giải tội không được tố cáo vụ lạm dụng ấy cho các thẩm quyền hợp pháp. ĐGM Gianfranco Girotti, một giới chức của 

Toà Ân Giải, nhấn mạnh rằng ấn toà trong là tuyệt đối. Cha giải tội không được làm bất cứ điều gì dựa trên những lời thú tội của hối nhân hoặc tiết lộ những tội đã 

được xưng ra cho bất kỳ người nào. Ngài nói: “Việc duy nhất toà giải tội có thể làm là xá tội”. Lời chỉ trích các giám mục Công giáo về việc xử lý và giải quyết các 

linh mục lạm dụng tập trung vào những trường hợp trong đó những phát hiện lạm dụng là ở ngoài toà giải tội – hoặc qua những khiếu nại từ các nạn nhân hoặc qua 

những lời thú nhận do các linh mục trong những phỏng vấn hành chính. 

30 x. GL 241. 

ĐẦU THU XIN CHÍCH NGỪA FLU  
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Có 2 loại vaccin ngừa Cúm 

Cũng có vaccin với liều lượng cao dành cho người trên 65 tuổi để tạo ra tính miễn dịch 
mạnh hơn, vì ở tuổi cao khả năng phòng bệnh yếu đi. 

2- Thuốc xịt lỗ mũi với virus cúm đã được làm giảm độc tính, dành cho người khỏe mạnh 
từ 2 tới 49 năm tuổi, không có thai.  

Bao giờ chích ngừa? 

Ở Bắc Bán Cầu như Hoa Kỳ, Gia nã Đại, Cúm hoành hành mạnh nhất từ tháng 12 tới 
tháng 2 năm sau, nhưng đầu tháng 10 đã lai rai xuất hiện và có thể kéo dài tới tháng 5. Sau 
chích ngừa, cần khoảng 2 tuần lễ để tạo ra tính miễn dịch chống lại virus cúm. Do đó, ngay sau 
khi đọc nhắc nhắc nhở này, xin bà con lấy hẹn với bác sĩ gia đình hoặc tới các pharmacy để 
chích ngừa.  

Những ai cần ngừa 

Mọi người đều cần chích ngừa trước khi mùa Cúm bắt đầu, đặc biệt là nhóm người sau 
đây: 

- Mọi lứa tuổi từ 6 tháng tuổi trở lên. 

- Những người vì nghề nghiệp dễ mắc hoặc truyền bệnh cúm, như nhân viên y tế, người 
làm việc trong nhà dưỡng lão. 

- Những người mà bệnh cúm có thể đưa tới tử vong, như đã có các bệnh kinh niên về tim, 
phổi, ho suyễn, tiểu đường,  thận. 

- Người mắc bệnh xơ gan vì nghiện rượu; 

- Người suy yếu miễn dịch như ung thư máu, đang chữa ung thư bằng phóng xạ, hóa chất. 

- Phụ nữ đang mang thai từ ba tháng trở lên cần được chích ngừa cúm với loại siêu vi 
trùng đã làm giảm cường lực 

Nghiên cứu ở quý vị cao niên được công bố trong New Journal of Medicine cho hay, tiêm 
ngừa cúm giảm thiểu tỷ lệ nhập bệnh viện vì cúm và sưng phổi tới 27%, giảm tử vong tới 48%. 

Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Bệnh CDC, hàng năm tại Hoa Kỳ có khoảng 
60% quý vị trên 65 tuổi đi tiêm ngừa cúm. Chính quyền y tế đặt mục tiêu là phải cố gắng nhắc 
nhở khích lệ  để các cụ đi chích ngừa nhiều hơn nữa, ít nhất cũng phải là 90%. Lý do là các cụ 
dễ có nguy cơ bị sưng phổi, một biến chứng của cúm, vì các cụ thường hay bị bệnh tim, phổi từ 
trước.  

Những ai không chích ngừa? Không chích ngừa nếu: 

- Dị ứng trầm trọng với trứng gà. Lý do là virus ngừa cúm được nuôi dưỡng trong tinh cốt 
trứng gà 

- Đã có phản ứng trầm trọng với thuốc ngừa cúm 

- Trẻ em dưới 6 tháng, vì thuốc ngừa cúm chưa được chấp thuận dùng cho lứa tuổi này 
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- Người đang có vấn đề sức khỏe với nóng sốt. Đợi sau khi khỏi bệnh hãy chích ngừa. 

Thuốc ngừa cúm có gây ra phản ứng gì không? 

Thuốc ngừa cúm dạng chích và xịt mũi đều có thể gây ra vài phản ứng rất nhẹ. 

1- Thuốc chích chỉ gây ra vài khó chịu như: 

- Hơi đau đau, hơi đo đỏ, hơi sưng sưng ở chỗ kim chích 

- Hơi nóng sốt 

- Hơi rêm đau mình mẩy xương cốt 

Khó chịu này xuất hiện sớm sau khi chích và kéo dài vài ngày mà thôi. 

2- Thuốc xịt lỗ mũi gồm virus đã được làm giảm độc tính cũng chỉ gây ra vài khó chịu nhẹ 
như sổ mũi, nhức đầu, ho…mà thôi.  

Xin chi tiết một chút về  vaccin ngừa cúm. 

Thường thường, thuốc ngừa bệnh do một công ty bào chế nghiên cứu sản xuất. Riêng 
thuốc chích ngừa cúm được sản xuất sau một loạt những hợp tác của các nhà chuyên môn về 
dịch bệnh này trên thế giới.  

Hàng năm, hơn 130 trung tâm nghiên cứu về flu của 106 quốc gia dành nhiều thời gian để 
theo dõi về hoạt động của các virus có thể gây cúm và cách thức lây lan của chúng. Kết quả sẽ 
được gửi về 5 Trung tâm nghiên cứu lớn về bệnh nhiễm của các quốc gia hợp tác mật thiết với 
Cơ quan Y tế Thế giới (WHO). Đó là CDC của Hoa Kỳ và các cơ quan tương tự của Trung 
Hoa, Anh, Nhật và Úc. Nơi đây, các nhà chuyên lựa ra 3 nhóm virus có thể gây bệnh cúm trong 
mùa sắp tới tại Bắc Bán Cầu và vaccin được các nhà bào chế sản xuất. Tại Hoa Kỳ. cơ quan 
FDA quyết định và chịu trách nhiệm theo dõi việc sản xuất này, mục đích là có vaccin an toàn 
cho người tiếp nhận. 

Mặc dù cúm năm nay cũng do những virus năm ngoái gây ra, nhưng vẫn phải chích lại, vì 
tính miễn dịch của năm cũ giảm dần, do đó hàng năm cần được tăng cường thêm. 

Cũng xin lưu ý rằng, nếu sau chích ngừa mà có phản ứng trầm trọng, ta có thể khiếu nại 
với cơ quan National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) điện thoại: 1-800. 
338.2382. 

Vài thắc mắc thường được nêu ra và cần được trả lời:  

Tại sao một số người vẫn bị cúm dù đã chích ngừa? 

Có mấy lý do khiến một số người có dấu hiệu giống như bị flu dù đã được chích ngừa. Đó 
là: 

1- Đã tiếp xúc với virus cúm ngay trước khi chích ngừa hoặc trong thời gian 2 tuần lễ sau 
khi chích để cơ thể được bảo vệ. Sự tiếp xúc  này có thể khiến con người bị cúm trước khi 
thuốc chúng có công hiệu. 

2- Con người có thể bị bệnh vì các virus khác nhưng có triệu chứng tương tự như cúm. 
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3- Vì có nhiều chi loại virus cúm khác nhau, nên ta có thể bị một virus không có trong 
vaccin tấn công và gây bệnh 

4- Một số người vẫn bị cúm dù đã chích ngừa , chẳng hạn người bị suy yếu hệ miễn dịch. 
Tuy nhiên, thuốc vẫn có thể bảo vệ được họ dù hệ miễn dịch có yếu.  

Nếu bị cúm, tôi phải làm gỉ? 

Trước hết là nên ở nhà, không đi làm, không đi học, không tới nơi hội họp đông người, 
không đi shopping…để không truyền bệnh cho người khác.  

Theo các nhà chuyên môn y tế, chỉ nên ra ngoài sau khi đã hết nóng sốt khoảng 24 giờ. Mà 
nếu có bắt buộc phải rời khỏi nhà để mua dược phẩm hoặc nhu cầu cá nhân gì khác thì nên 
mang khẩu trang hoặc che miệng mũi với khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi, để virus 
không lan vào không khí.  

Và nhớ rửa tay thường xuyên để ngăn ngừa lan tràn virus cúm qua những vật dụng mà 
người bệnh mới cầm sờ.  

Có cần đi bệnh viện không? 

Cúm đôi khi có thể trở nên trầm trọng và gây ra vài biến chứng cho một số người như viêm 
phổi, nhưng trong đa số các trường hợp, bệnh thuyên giảm trong vòng 2 tuần lễ. Do đó, có thể 
điều trị ở nhà với nghỉ ngơi, uống nước hoặc súp đầy đủ để tránh khô nước; giảm nóng sốt, ho 
với dược phẩm thích hợp mua tại dược phòng.  

Nếu có thể được, nên để bệnh nhân nằm riêng với phòng tắm, phòng vệ sinh cũng như các 
vật dụng riêng hàng ngày như chén, bát, khăn ăn khăn tắm, thùng rác, nước uống… 

Cho bác sĩ hay nếu cúm nặng như khó thở, không ăn uống được, nằm li bì, sốt đi sốt lại, 
ho ra đàm, có thai hoặc đang có bệnh kinh niên khác.   

Có thuốc trị Cúm không? 

Có chứ. 

Hai loại thuốc thường dùng là oseltamivir và zanamivir giúp rút ngắn thời gian bệnh và giúp 
bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn. Cần được bác sĩ khám bệnh rồi biên toa.  

Nhắc lại là virus là những phần tử nhỏ li ti, cần nương nhờ tế bào động vật để tăng sinh. 
Sau khi xâm nhập tế bào, virus phân thành nhiều virus con, thoát ra khỏi tế bào mẹ và gây tác 
hại cho cơ thể. 

 Thuốc trị Cúm ngăn chặn sự thoát thân của virus từ tế bào mẹ nuôi, giảm triệu chứng 
bệnh. Để có công hiệu, thuốc cần được dùng ngay khi bệnh mới xuất hiện.  

Một câu chuyện vui đọc được trên net: Xin giảm giá 

Bận rộn suốt buổi sáng đi khám bệnh cho hơn chục bệnh nhân trong khu phố,  thầy thuốc 
tới nhà nọ chữa cho ông chồng bị Cảm Cúm. Bà vợ của ông ta năn nỉ: 

- Thưa bác sĩ, ông có thể giảm giá chữa bệnh cho nhà tôi được không? 

- Lý do gì vậy, thưa bà? 
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- Vì ông ấy chính là người đã gây ra lây Cúm cho cả khu phố này đấy ạ.  

Sau mấy giây tính nhẩm, bác sĩ đồng ý “đít cao”  2 quan tiền, vì đã thu khá bộn bạc từ sáng 
tới giờ. 

Đó là chuyện xảy ra vào thời xa xưa, khi dân chúng không biết cách phòng tránh Cúm, 
bệnh nhân không mang khẩu trang khi ra khỏi nhà, không rửa tay loại bỏ virus Cúm. Và thầy 
thuốc còn đi khám bệnh dạo tại gia. Chứ bây giờ, lấy hẹn rồi mà nhiều khi vẫn còn phải ngồi 
đợi cả giờ đồng hồ mới được diện kiến dung nhan ông bà thầy trong mươi phút để khám bệnh, 
lấy toa đi mua thuốc.   

Kết luận 

Cúm là bệnh truyền nhiễm của cơ quan hô hấp do virus cúm gây ra.  

Cúm có thể nhẹ, kéo dài tử 7-10 ngày rồi hết, nhưng cũng có trường hợp trầm trọng với 
biến chúng và đưa tới tử vong.  

Mỗi năm, tại Hoa Kỳ có: 

-  Từ 5-20% dân chúng bị cúm. 

-  Hơn 200,000 người phải vào điều trị tại bệnh viện. 

-  Và khoảng 30,000 người chết vì Cúm. 

Các nhà y khoa học đều đồng ý với nhau là cách phòng tránh cúm hữu hiệu nhất vẫn là 
mỗi năm cần chích ngừa.  

Vậy thì xin cùng “Rủ nhau đi chích ngừa Cúm”.   

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ 

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Có thể nói được rằng tục ngữ ca dao là cái túi khôn của người Việt Nam, đã tích luỹ được 
biết bao nhiêu kinh nghiệm quí giá. Gã xin đưa ra một vài thí dụ cụ thể: 

VỢ DẠI  
 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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Chẳng hạn như bàn về cái ngu, các cụ ta đã bảo: 

- Trên đời có bốn cái ngu, 

  Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. 

Chẳng hạn như bàn về cái khó, các cụ ta đã nói: 

- Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà, 

  Cả ba việc đó đều là khó thay. 

Chẳng hạn như bàn về cái khổ, các cụ ta đã cho hay: 

- Thứ nhất vợ dại trong nhà, 

  Thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi. 

Hôm nay, gã xin lượm lặt những mẩu chuyện nho nhỏ trên mạng, cũng như trên báo chí, 
để “tám” về nỗi khổ thứ nhất của các anh chồng có vợ dại. 

Thực vậy, đờn ông ai cũng muốn vợ mình phải là một phụ nữ giỏi giang, tháo vát, vừa 
khéo chiều chồng, lại vừa khéo nuôi con. Bởi vì một chị vợ vụng về làm sao có thể vun quén 
được một mái ấm gia đình hạnh phúc, một bà mẹ vụng về làm sao có thể nuôi dạy được những 
đứa con nên người. Chữ “dại” ở đây không phải là ngu dốt, cũng không phải là điên khùng, mà 
chỉ là hơi bị đần một chút xíu mà thôi. Sự dại ấy thường được biểu lộ qua hai trạng thái:  

TRƯỚC HẾT, ĐÓ LÀ VỢ CHẬM.  

Anh chồng vốn tính nóng nảy, làm việc gì cũng phải nhanh nhẹn. Còn chị vợ thì trái lại, vốn 
tính chậm rãi, khoan thai, từ tốn. Anh ta nghĩ rằng một khi đã ráp lại với nhau và thành vợ thành 
chồng, hai tính khí khác biệt ấy sẽ bổ túc cho nhau, để rồi sẽ dẫn tới một tình trạng tuyệt vời. 
Nhưng anh ta đâu có ngờ, ngay sau ngày cưới, đã phải nếm mùi đau khổ vì cái sự khoan thai, 
chậm rãi và từ tốn của nàng. Chính anh ta đã “bật mí” cho bàn dân thiên hạ biết về nỗi đau khổ 
của anh ta trên báo Phụ Nữ Chủ Nhật, số 13, ra ngày 10.4.2011, đại khái như thế này:  

Nỗi khổ thứ nhất là chờ nàng trang điểm    

Khi mới yêu nhau, mỗi lần hẹn hò, thì việc chờ nàng là cả một hạnh phúc, anh ta hồi hộp 
và sung sướng, dù có phải chờ một hai tiếng đồ hồ cũng chẳng nhằm nhòi gì. Lúc mới cưới, 
mỗi lần chuẩn bị đi chơi, anh ta rất lấy làm thú vị khi nhìn ngắm nàng trang điểm. Đôi khi còn ra 
vẻ hiểu biết, góp ý cho nàng pha màu và chọn quần chọn áo. Thế những bây giờ sự đời đã ra 
khác. Việc phải chở nàng đi đâu đó quả là một cực hình. Anh ta “thắng bộ” xong xuôi, uống hết 
ly cà phê, đọc xong tờ báo mà nàng vẫn chưa rời bàn phấn. Việc chờ đợi trước kia thi vị bao 
nhiêu, thì nay lại khốn khổ bấy nhiêu. Có những lần đi đám cưới, khi vợ chồng anh ta tới nơi, 
thì thiên hạ đã xử tới món…tráng miệng!  

Nỗi khổ thứ hai là chờ nàng nấu cơm   

Lúc đầu anh ta phụ giúp nàng những việc lặt vặt, nhưng sau mấy lần đói muốn xỉu cả 
người, mà vẫn chưa có cơm ăn, anh ta bèn phải xung phong làm bếp chính. Anh ta đảm trách 
việc nấu cơm, kho cá, còn nàng thì nhặt rau. Nồi cơm đã xong, niêu cá đã rắc tiêu, thịt đã bằm 
sẵn và nước cũng đã sôi, thế mà nàng vẫn còn đánh vật với rổ rau. 
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Nàng biết mình chậm chạp, nên cũng rất cố gắng. Đi làm về, nàng tranh thủ bắt tay ngay 
vào phần việc của mình, vậy mà lục đục mãi cũng vẫn chưa xong. Nhiều bữa nàng đi làm về 
với bộ dạng ủ rũ, thì ra nàng bị sếp dũa te tua vì cái tội làm việc với tốc độ rùa bò. Anh ta cũng 
đã thử giúp nàng cải thiện tình hình, chẳng hạn như lên lịch làm việc cho hợp lý, sắp xếp đồ 
đạc cho ngăn nắp…tính chậm chạp của nàng cũng được cải thiện ít nhiều, nhưng vẫn không 
thể nhanh như lòng mong muốn.  

Nỗi khổ thứ ba là chậm chạp trong việc chăm sóc con cái  

Chính anh ta đã bật mí cho biết sau khi sinh con, cũng vì tính chậm chạp của nàng, mà 
thằng nhỏ mấy lần suýt phải đưa vào bệnh viện. Chẳng hạn tắm cho con, thằng nhỏ lạnh run, 
mà mẹ nó vẫn chưa xong tiết mục quấn tã và mặc áo. Chẳng hạn thằng con sốt bừng bừng, 
bác sĩ dặn phải cho uống thuốc hạ nhiệt ngay, thế mà mẹ nó cứ loay hoay mãi, ly thuốc vừa 
pha xong lại đánh đổ mất. Cuối cùng anh ta đành phải kết luận: Có vợ chậm, khổ ơi là khổ. 
(Văn Thuỳ).  

TIẾP ĐẾN, ĐÓ LÀ VỢ ĐOẢNG  

Khi nói tới chữ “đoảng”, người ta thường nghĩ ngay đến sự vụng về trong phạm vi “nữ công 
gia chánh” của phe đờn bà con gái. Thế nhưng, không phải chỉ phe đờn bà con gái mới đoảng, 
mà nhiều khi cánh đờn ông con giai cũng đoảng thầy chạy, và hơn thế nữa, đoảng còn có mặt 
trên từng cây số trong nhiều lãnh vực khác nhau. Câu chuyện sau đây là một điển hình: 

Hai vợ chồng ghé vào ăn tại một quán ven đường. Ăn xong, khi đã lên xe và đi được khá 
xa, chị vợ mới sực nhớ là mình quên cặp kính trên bàn ăn. Suốt quãng đường trở lại quán, anh 
chồng luôn cằn nhằn tính đoảng và hay quên của chị vợ. Thế nhưng, đến chỗ cũ, khi chị vợ tất 
tả chạy vào tìm kính, anh chồng bèn dặn với theo: 

- Em nhớ cầm ra luôn cả chiếc mũ của anh nữa nhé!  (Quy Tung). 

Tuy nhiên, trong bài này, gã chỉ xin bàn tới sự đoảng của các chị vợ mà thôi.  

Đoảng với bản thân  

Một anh chồng đã tâm sự: “Tôi có người vợ xinh, tác phong sinh hoạt thì luộm thuộm, bạ 
đâu bỏ đó, không có thói quen đánh răng buổi tối. Khi ngủ thì ngáy to và toàn mùi tỏi do thức ăn 
bữa tối còn đọng lại. Có lần ngủ quên, dậy muộn, bèn mặc nhầm cả quần của tôi để đi làm, 
mặc dù quần rất rộng mà cũng chẳng hay biết”. (Quốc Hiếu). 

Một anh chồng khác nhiều lần phải đỏ mặt khi nhà có khách. Số là chị vợ có phong cách ăn 
mặc khá mát mẻ. Hôm nào oi bức là chị diện áo mỏng, khoét cổ rộng, hãi nhất là bên trong 
không thèm mặc gì cả. Có ai đến chơi, chị vợ đều vô tư cúi người, rót nước mời khách. Anh 
chồng góp ý, thì chị vợ lại bảo: 

- Có ai để ý đâu mà anh lo. 

“Chịu hỏng nổi” tính đoảng của chị vợ, một anh chồng đã kể lại như sau: Hôm lễ thượng 
thọ của bố, vợ chồng đến nơi, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Thế nhưng, sắp vào giờ thiêng, 
chuẩn bị tuyên bố lý do, bỗng nhiên bà xã tôi trốn biệt trong buồng, gọi mãi cũng không chịu ra. 
Mẹ tôi bực mình: 

- Sao lại tránh mặt, không thích quay phim, chụp hình thì cũng phải chịu chứ. 
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Tiệc chưa tàn, bà xã nằng nặc đòi về. Trên đường đi, mặt tôi sưng lên như bị dị ứng, lúc đó 
bà xã mới tiết lộ: 

- Em phát hiện ra mình quên mặc áo trong anh ạ, hèn gì mà thấy dễ chịu mát mẻ thoải mái 
như ở nhà. Không biết có ái nhìn thấy không? Kỳ quá, làm sao mà dám xuất hiện ở chỗ đông 
người. 

Nhìn bà xã cười hì hì, tôi cũng nghẹn luôn. (Phư Chu, Tuổi Trẻ Cười). 

Nhiều chị vợ mắc sai lầm khi cho rằng đã là vợ chồng, thì cuộc sống chung thế nào cũng 
được. Chị vợ có ăn mặc lôi thôi, nhà cửa có hơi bề bộn thì anh chồng cũng cố mà chịu. Dĩ 
nhiên, anh chồng không đòi vợ mình rực rỡ như hoa hậu, nhưng các chị vợ cũng cần phải gọn 
ghẽ và sạch sẽ. Phần lớn các anh chồng đều chết khiếp vì vợ mình lôi thôi, nhà cửa bề bộn và 
con cái bẩn thỉu. Nếu chẳng may mắc phải tính cẩu thả, chị vợ nên tự nhìn nhận để tìm cách 
sửa đổi. Hoàn thiện bản thân cũng chính là một cách giúp duy trì hạnh phúc gia đình.  

Đoảng với chồng  

Chuyện rằng: 

Anh chồng nọ vốn sợ cái tính đoảng của vợ. Ngày tết, hai người đến chúc tuổi thủ trưởng. 
Vừa vào nhà, chị vợ đã ôm chầm lấy vợ thủ trưởng mà khen: 

- Lâu không gặp chị, dạo này chị trẻ và xinh quá. Chẳng bù cho ông nhà tôi, ngày một hói 
trán và bụng phệ. Chị có bí quyết gì bảo em với. 

Vợ thủ trưởng rất ngượng vì lời khen ấy. Và cũng từ đó, anh chồng không bao giờ đi đâu 
cùng chị vợ nữa. 

Chuyện rằng: 

Anh chồng kia đi làm về, thấy chị vợ có vẻ lo lắng bèn hỏi: 

- Em gặp chuyện gì buồn phiền à? 

Chị vợ trả lời: 

- Em buồn lắm, bởi vì lúc ủi quần áo, em sơ ý đã làm thủng một lỗ trên chiếc quần mới của 
anh. 

Anh chồng an ủi: 

- Đừng nghĩ ngợi nhiều! Chẳng lẽ em không nhớ anh còn một chiếc quần mới giống hệt 
chiếc ấy sao? 

Chị vợ mỉm cười: 

- Tất nhiên là em nhớ lắm. Thế nên mới có cái để vá vào chiếc quần thủng này chứ. 

Chuyện rằng: 

Một anh chồng khác được vợ đãi món canh bầu nấu hến. Anh ta nói: 

- Đó là món mình mê nhất đấy. 
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Thế nhưng hôm ấy, anh ta đã phải nhắm mắt nuốt canh vì bầu thì nhão, còn hến thì nguội 
và rất tanh. Anh ta còn hài hước nói thêm: 

- Chưa hết, vợ mình mà thái thịt xong, nếu chịu khó tìm xung quanh, thế nào cũng nhặt 
được vài miếng. Có miếng nằm cạnh bình gas, có miếng ở gần chân ghế, và có miếng lại vắt 
vẻo trên vòi nước trong chậu rửa bát. Thế mới ghê!  

Đoảng với con cái  

Ngày mới quen nhau, trông cô ấy hơi…tưng tưng, thấy hay làm sao. Như lúc vào quán ăn, 
cô ấy nhìn muối ra đường, nhìn đường ra bột ngọt, bỏ lung tung vào tô cháo, ăn không được, 
cả hai cùng cười ngặt nghẻo…Vui thế, mới nên duyên chồng vợ. Nhưng rồi, cái kiểu “vớ vẩn” 
của chị vợ không thể tạo ra niềm vui mãi được. 

Ai đời, bả tắm cho con, mà thằng bé cứ vùng vẫy khóc thét lên. Anh chồng sốt ruột, đến 
kiểm tra hiện trường thì trời ơi! Toàn kiến. Hoá ra bả không rửa cái thau, cứ đặt con vào. Thằng 
bé khóc, bả tưởng nó nhõng nhẽo, còn phét vào mông nó nữa chứ. Chỉ hai mẹ con trong nhà 
mà như có chiến tranh. Thế mới ghê!  

Đoảng với bàn dân thiên hạ  

Có những chị vợ thật tốt nết, nhưng chỉ phải cái tật…đoảng. Chẳng hạn một chị vợ kia đi 
công tác xa. Trong thời gian vắng nhà, thì ông bố chồng phải cấp cứu, tưởng không qua khỏi. 
Ngày chị vợ về, anh chồng đã căn dặn: 

- Ông nội ốm nặng, em đến thăm ông ngay đi. 

Tưởng chị vợ sẽ vội vã đi ngay, nào ngờ cô ấy đáp: 

- Mệt lắm, em về nhà ngủ đã, để mai. 

Anh chồng tức đến nghẹn lời. Anh ta biết bản chất chị vợ rất tốt. Bình thường cô ấy vẫn 
yêu quý bố mẹ anh ta và không nề hà việc gì. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy đã nghĩ rằng đằng nào ông 
cũng ốm, đến ngay cũng chẳng giải quyết được việc gì. Nhưng cô ấy đâu biết còn có bao nhiêu 
người trong gia đình anh đang nhìn vào. 

Khi đón ông về nhà, chị vợ rất tận tình chăm sóc: cơm cháo mỗi ngày một thực đơn. Thế 
nhưng, cô ấy lại oang oang nói chuyện diện thoại, hay vặn tivi quá lớn, khi ông nội đang gật gà 
ngủ trưa. Dọn dẹp thì vẫn cái tính động đến cái gì là loảng xoảng cái nấy. Ầm cả nhà. Góp ý, thì 
cô ấy bảo: 

- Em quen rồi, không nói nhỏ, không làm nhẹ được. 

Một cặp vợ chồng khác có con đi  học nhà trẻ. Nhân sinh nhật cô giáo, vợ chồng bàn với 
nhau: 

- Mua quà không thực tế bằng phong bì. 

Sợ chị vợ ăn nói không khéo, anh chồng nhận nhiệm vụ đưa con đi học, rồi gửi phong bì 
cho cô. Thế mà đến tối, chị vợ bồn chồn báo cáo với chồng: 

- Anh ơi, em đoảng quá anh ạ. Hình như em chưa bỏ tiền vào phong bì. 

Trời đất, anh chồng giận như muốn la làng, còn chị vợ lại đổ thừa: 
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- Anh phải kiểm tra chứ. 

Mẹ chồng ở quê lên chơi, mới vài ngày cũng đã đòi về vì cái tính đoảng của con dâu: 

- Đời thuở nhà nao, hết xíu quách, chân gà đến bắp nướng, ổi giòn. Bộ vợ con tính cướp đi 
mấy cái răng còn sót lại của mẹ à? (Phư Chu, Tuổi Trẻ Cười). 

Đối với tính đoảng của chị vợ, anh chồng la mắng hay phàn nàn thì cũng tội nghiệp, mà 
không phản ứng, thì cấp độ đoảng ngày càng gia tăng, để rồi đi đến chỗ sứt mẻ và đổ vỡ. 

Hiện nay, chưa có một nghiên cứu khoa học nào xác minh tính đoảng có phải do di truyền 
hay không? Nhưng nếu bình tĩnh mà phân tích, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy các bà mẹ vợ 
đã góp phần không nhỏ vào chuyện “đẻ” ra các bà vợ đoảng. Có hai nguyên nhân chính: 

Nguyên nhân khách quan, đó là trong thời gian ở nhà với mẹ, các cô gái được ưu tiên 
không phải làm gì cả, “vì kêu nó làm, chỉ vướng chân, rồi mình phải làm lại”. Đến khi lập gia 
đình dễ phát sinh ra chứng đoảng qua các biểu hiện đầu óc không tập trung, nói và làm không 
đi đôi với suy nghĩ. Dạng này được điều chỉnh bằng cách luyện tập thể thao cho tâm trí, phải 
nghĩ kỹ trước khi phát ngôn, hay hành động. 

Còn nguyên nhân chủ quan là do các chị vợ muốn anh chồng để ý, quan tâm tới gia đình. 
Số này có quan điểm: Mình đảm qúa, chồng ỷ lại và hư đi. Từ đoảng giả chuyển sang đoảng 
thật lúc nào cũng không hay. 

Thế nhưng, dù chủ quan hay khách quan, dù thật hay giả, thì anh chồng cũng đừng ngồi 
đó  mà rủa xả hay than trách tính đoảng của chị vợ, nhưng hãy lấy tình yêu và sự kiên nhẫn 
của mình để giúp chị vợ biến đổi từ đoảng sang đảm, cho gia đình được an vui hạnh phúc. 

Gã Siêu  gasieu@gmail.com  

VỀ MỤC LỤC 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

giaosivietnam@gmail.com  

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

www.conggiaovietnam.net  

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 
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