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địa chỉ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31  
 
Xin chân thành cám ơn 
 
BBT CGVN & Đặc San GSVN 
 

 
 

 

TUYÊN NGÔN 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31


3 
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ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 
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Ngày 28 tháng 10 năm 1965 

LỜI MỞ ĐẦU 

Thánh Công Đồng Chung đặc biệt quan tâm đến vai trò vô cùng quan trọng của việc giáo 
dục trong đời sống con người và ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của ngành giáo dục đối với sự 
phát triển của xã hội hiện nay1. Quả thật, trong hoàn cảnh hiện tại của thời đại chúng ta, việc 
giáo dục thanh thiếu niên cũng như việc giáo dục thường xuyên cho giới trưởng thành, trở nên 
vừa dễ dàng lại vừa cấp bách hơn. Với ý thức sâu sắc hơn về phẩm giá và trách nhiệm, con 
người muốn được tham gia ngày càng tích cực hơn vào đời sống xã hội, nhất là đời sống kinh 
tế và chính trị2; những tiến bộ kỳ diệu trong lãnh vực kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, những 
phương tiện truyền thông xã hội tân tiến, tất cả cống hiến cho con người hoàn cảnh thuận tiện, 
nhờ có thêm nhiều thời giờ nhàn rỗi, nên dễ dàng tiếp cận gia sản văn hóa và tinh thần, đồng 
thời giúp nhau thêm phong phú nhờ những mối liên hệ mật thiết hơn giữa các cộng đồng cũng 
như giữa các dân tộc. 

 

Từ đó, khắp nơi đều nỗ lực để công cuộc giáo dục càng ngày càng được phát huy; những 
quyền lợi căn bản về giáo dục của mọi người, nhất là của trẻ em và cha mẹ, được tuyên bố và 
công nhận trong nhiều văn kiện chính thức3; trước con số học sinh gia tăng mau chóng, các 
trường học được lập thêm khắp nơi với nhiều cải tiến, và những cơ sở giáo dục khác cũng 

                                                 
1
 Trong số nhiều văn kiện giải thích tầm quan trọng của việc giáo dục, trước hết, x. BÊNÊĐICTÔ XV, Tông thư Communes 

Litteras, 10.4.1919: AAS 11 (1919), tr. 172; PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius Magistri, 31.12.1929: AAS 22 (1930), tr. 49-86; 

PIÔ XII, Huấn từ cho nhóm trẻ A.C.I., 20.4.1946: Discorsi e Radiomessaggi VIII, tr. 53-57; nt., Huấn từ cho giới gia trưởng 

nước Pháp, 18.9.1951: Discorsi e Radiomessaggi XIII, tr 241-245; GIOAN XXIII, Sứ điệp kỷ niệm 30 năm ban hành thông 

điệp Divini Illius Magistri, 30.12.1959: AAS 52 (1960), tr. 57-59; PHAOLÔ VI, Huấn từ cho các hội viên F.I.D.A.E. 

(Federazione Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica), 30.12.1963: Encicliche e Discorsi di S.S. Paolo VI, I, Roma 1964, 

tr. 601-603. Cũng nên xem Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vatican II apparando, loạt I, Antepraeparatoria, 1. vol. 

III, tr. 363-364, 370-371, 373-374. 
2
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, 15.5.1961:AAS 53 (1961), tr. 413, 415-417, 424; Thông điệp Pacem In 

Terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 278 t. 
3
 x. Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết ngày 10.12.1948 và xem Déclaration des 

droits de l'enfant, 20.11.1959; Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, Paris, 20.3.1952; về Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem In Terris, 

11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 295 t. 
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được xây dựng; các phương pháp giáo dục và giảng huấn được phát huy dựa vào những kinh 
nghiệm mới; đã có nhiều nỗ lực lớn lao được vận dụng để đem những lợi ích nói trên đến cho 
mọi người, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên chưa có được ngay cả một 
trình độ học vấn căn bản và biết bao người khác vẫn chưa được hưởng một nền giáo dục thích 
hợp để phát huy chân lý và bác ái. 

Để chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận từ nơi Đấng sáng lập, sứ mạng loan truyền mầu nhiệm 
ơn cứu độ cho mọi người và tái lập mọi sự trong Chúa Kitô, Mẹ thánh Giáo Hội phải chăm lo 
cho cuộc sống toàn diện của con người, kể cả cuộc sống trần thế vốn có liên quan đến ơn gọi 
siêu nhiên4, vì thế, Giáo Hội cũng có trách nhiệm trong việc mở mang và phát triển nền giáo 
dục. Do đó, Thánh Công Đồng công bố một số nguyên tắc căn bản về giáo dục Kitô giáo, nhất 
là giáo dục học đường, một Ủy Ban đặc biệt sau Công Đồng sẽ giải thích cặn kẽ những nguyên 
tắc ấy và các Hội Đồng Giám Mục sẽ từ đó thích nghi tùy theo hoàn cảnh khác biệt tại mỗi địa 
phương. 

 

1. Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp và tuổi tác, do phẩm giá con người, 
đều có một quyền bất khả di nhượng là phải được hưởng một nền giáo dục5 thích hợp với lý 
tưởng riêng6, với cá tính, với sự khác biệt phái tính, một nền giáo dục vừa thích nghi với văn 
hóa và truyền thống dân tộc, vừa mở rộng cộng đồng huynh đệ với các dân tộc khác, để cổ võ 
cho công cuộc hợp nhất chân chính và hòa bình trên mặt đất. Mục đích của nền giáo dục chân 
chính là đào tạo con người, nhằm đạt tới cùng đích của bản thân cũng như lợi ích của các cộng 
đồng mà họ là thành viên và sẽ tham gia phục vụ khi đến tuổi trưởng thành. 

 

Bởi thế, phải lưu tâm đến những tiến triển của các ngành tâm lý học, sư phạm và giáo khoa, 
để giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hài hòa những khả năng thể lý, luân lý và tinh 
thần, và dần dần có được ý thức trách nhiệm hoàn hảo hơn, nhờ luôn cố gắng trau dồi đúng 
mức đời sống cá nhân và theo đuổi sự tự do chân chính, bằng cách can đảm và kiên nhẫn lướt 
thắng mọi trở ngại. Phải tích cực và thận trọng giáo dục các em về phái tính tùy theo lứa tuổi. 
Ngoài ra, phải huấn luyện cho giới trẻ biết tham gia vào đời sống xã hội, để sau khi được chỉ 
dẫn đúng đắn về những hành trang cần thiết và thích hợp, các thanh thiếu niên có thể tích cực 
dấn thân tham gia những đoàn thể khác nhau của cộng đồng nhân loại, cởi mở khi đối thoại với 
tha nhân cũng như hăng say hoạt động để góp phần thực hiện công ích. 

 

Tương tự, Thánh Công Đồng cũng tuyên bố rằng trẻ em và thanh thiếu niên có quyền được 
hướng dẫn để biết lượng định những giá trị luân lý với một lương tâm ngay thẳng, biết quý 
trọng những giá trị ấy với sự gắn bó của chính bản thân, đồng thời biết tin nhận và yêu mến 
Thiên Chúa cách hoàn hảo hơn. Vì thế Công Đồng tha thiết mời gọi những nhà lãnh đạo các 
dân tộc hay những ai đang điều hành chương trình giáo dục, hãy lo lắng sao cho giới trẻ không 
bao giờ bị tước mất quyền lợi bất khả xâm phạm ấy. Công Đồng còn khuyên nhủ các con cái 
Giáo Hội hãy quảng đại hoạt động trong mọi lãnh vực giáo dục, chủ yếu để có thể sớm đem lại 
những lợi ích của một nền giáo dục và học vấn xứng hợp cho mọi người ở khắp nơi trên toàn 
thế giới7. 

 

2. Các Kitô hữu, nhờ việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần, đã trở nên những tạo vật mới8, 
được gọi là con Thiên Chúa và thật sự là thế, nên có quyền hưởng một nền giáo dục Kitô giáo. 
Nền giáo dục này không những giúp con người được trưởng thành như vừa trình bày, nhưng 
chính yếu còn giúp những người đã lãnh bí tích Thánh tẩy, đang khi được hướng dẫn dần dần 
trong việc hiểu biết mầu nhiệm cứu rỗi, trở nên những người càng ngày càng ý thức hơn về 
hồng ân đức tin đã nhận lãnh; đồng thời giúp họ biết cách thờ phượng Thiên Chúa Cha trong 
tinh thần và chân lý (x. Ga 4,23), đặc biệt qua việc cử hành phụng vụ, cũng như huấn luyện họ 
biết sống theo con người mới trong công bình và thánh thiện của chân lý (Ep 4,22-24), nhờ vậy 
họ đạt tới con người hoàn thiện, tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô (x. Ep 4,13) và góp phần 
                                                 
4
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, 15.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 402; CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về 

Giáo Hội Lumen Gentium, 17: AAS 57 (1965), tr. 21. 
5
 PIÔ XII, Sứ điệp truyền thanh, 24.12.1942: AAS 35 (1943), tr. 12, 19; GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem In Terris, 

11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 259 t. Và xem những Tuyên ngôn nhân quyền ở ghi chú 3. 
6
 x. PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius Magistri, 31.12.1929: AAS 22 (1930), tr. 50 t. 

7
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, 15.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 441t. 

8
 x. PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius Magistri, n.v.t. tr. 83. 
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vào việc tăng trưởng của Nhiệm Thể. Hơn nữa, vì ý thức được ơn gọi của mình, chính họ phải 
học hỏi, hoặc để làm chứng cho niềm hy vọng họ đang có (x. 1 Pr 3,15), hoặc để giúp cải tạo 
thế giới theo tinh thần Kitô giáo, nhờ đó, những giá trị tự nhiên, khi đã được tiếp nhận trong sự 
thẩm định toàn vẹn của những người được Chúa Kitô cứu chuộc, sẽ góp phần vào thiện ích 
của toàn thể xã hội9. Vì vậy, Thánh Công Đồng nhắc cho những Chủ Chăn hướng dẫn các linh 
hồn nhớ đến nhiệm vụ rất quan trọng là phải lo liệu thật chu đáo để các tín hữu, nhất là giới trẻ, 
niềm hy vọng của Giáo Hội, được hưởng nhận nền giáo dục Kitô giáo10. 

 

3. Vì là người lưu truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận vô cùng quan trọng là 
giáo dục những người con trong gia đình, và vì thế họ phải được coi là những nhà giáo dục đầu 
tiên và chính yếu11. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi nếu cha mẹ không làm thì khó có ai 
có thể bổ khuyết được. Thật vậy, chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu khí tràn 
đầy tình yêu cũng như lòng tôn kính đối với Thiên Chúa và tha nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc giáo dục toàn diện trong đời sống cá nhân và xã hội của con cái. Do đó gia đình là trường 
học đầu tiên dạy các đức tính xã hội cần thiết cho tất cả các cộng đồng. Nhưng đặc biệt trong 
gia đình các Kitô hữu, với ân sủng dồi dào và sự nâng đỡ của bí tích Hôn nhân, con cái phải 
được dạy dỗ ngay từ tuổi ấu thơ, hợp với đức tin đã lãnh nhận khi chịu bí tích Thánh tẩy, để 
nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa, đồng thời yêu thương mọi người chung quanh; chính tại nơi 
đây, con trẻ có kinh nghiệm đầu tiên về một xã hội nhân bản lành mạnh và về Giáo Hội; sau 
cùng, nhờ gia đình, các em được hướng dẫn từng bước đi vào cộng đồng nhân loại cũng như 
cộng đoàn Dân Chúa. Bởi vậy cha mẹ phải ý thức sâu xa về tầm quan trọng của một gia đình 
mang phẩm chất Kitô hữu đích thực trong đời sống và sự thăng tiến của cả đoàn Dân Thiên 
Chúa12. 

 

Nhiệm vụ giáo dục trước tiên thuộc về gia đình, nhưng cũng cần đến sự trợ giúp của toàn 
thể xã hội. Thật vậy, ngoài những quyền lợi của cha mẹ và những người được cha mẹ ủy thác 
cho một phần công việc giáo dục, chắc chắn xã hội dân sự cũng có những quyền lợi và bổn 
phận trong việc tổ chức những gì cần thiết cho lợi ích chung của xã hội trần thế. Một trong 
những bổn phận của xã hội dân sự là đẩy mạnh công cuộc giáo dục giới trẻ bằng nhiều 
phương cách, như bảo đảm và hỗ trợ cho quyền lợi và bổn phận của cha mẹ và những người 
góp phần vào công việc giáo dục; theo nguyên tắc hoạt động hỗ trợ, nếu cha mẹ và các đoàn 
thể khác không có khả năng khởi xướng, thì xã hội dân sự, thể theo nguyện vọng của cha mẹ, 
phải kiện toàn công việc giáo dục; ngoài ra cũng phải thiết lập các trường học và cơ sở dành 
riêng cho giáo dục theo như lợi ích chung đòi hỏi13. 

 

Sau cùng, Giáo Hội có trách nhiệm giáo dục với một lý do đặc biệt, không những vì Giáo Hội 
là một cộng đồng nhân loại phải được thừa nhận là có khả năng giáo dục, nhưng nhất là vì 
Giáo Hội có nhiệm vụ loan truyền cho mọi người biết con đường cứu rỗi, cũng như thông ban 
sự sống Chúa Kitô cho các tín hữu và luôn lo lắng giúp họ đạt tới sự sống viên mãn trong 
Người14. Bởi vậy, Giáo Hội như người mẹ có nhiệm vụ bảo đảm một nền giáo dục để giúp cho 
đời sống con cái được thấm đẫm tinh thần của Chúa Kitô, đồng thời cũng cộng tác với mọi dân 
tộc để cổ võ cho việc hoàn thiện hoá con người toàn diện, phục vụ lợi ích của xã hội trần thế và 
xây dựng một thế giới mang tính nhân bản hơn15. 

                                                 
9
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 36. 

10
 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội Christus Dominus, 12-14. 

11
 x. PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius Magistri, n.v.t. tr. 59t. Thông điệp Mit Brenender Sorge, 14.3.1937: AAS 29 (1937), tr. 

164t.; PIÔ XII, Huấn từ cho đại hội toàn quốc lần đầu tiên của Hiệp Hội Công Giáo các giáo chức Ý (A.I.M.C.), 18.9.1946: 

Discorsi e radiomessaggi VIII, tr. 218. 
12

 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 11 và 35. 
13

 x. PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius Magistri, n.v.t. tr. 63t.; PIÔ XII, Sứ điệp truyền thanh, 1.6.1941: AAS 33 (1941), tr. 200; 

Huấn từ cho Đại hội toàn quốc lần đầu tiên của Hiệp Hội Công Giáo các giáo chức Ý, 8.9.1946: Discorsi e Radiomessaggi 

VIII, tr. 218; Về nguyên tắc đồng trách nhiệm, x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem In Terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 

294. 
14

 x. PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius Magistri, n.v.t. tr. 53t, 56t.; Thông điệp Non Abbiamo Bisogno, 29.6.1931: AAS 23 

(1931), tr. 311t.; PIÔ XII, Thư của Quốc Vụ Khanh gởi cho tuần lễ xã hội Ý lần thứ XXVIII, 20.9.1955: L'Osservatore 

Romano, 29.9.1955. 
15

 Giáo Hội biểu dương các nhà cầm quyền dân sự địa phương, quốc gia và quốc tế, với ý thức về những nhu cầu khẩn thiết của 

thời đại ngày nay, đã nỗ lực giúp tất cả các dân tộc tham gia trọn vẹn hơn vào việc giáo dục và phát triển văn hóa nhân loại; x. 

PHAOLÔ VI, Diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, 4.10.1965: L’Osservatore Romano, 6.10.1965. 
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4. Để chu toàn nhiệm vụ giáo dục, Giáo Hội quan tâm đến tất cả các phương thế thích hợp, đặc 
biệt là những phương thế riêng của mình. Trước hết là chương trình huấn giáo16 nhằm soi 
sáng và củng cố đức tin, nuôi dưỡng đời sống theo tinh thần Chúa Kitô, đưa đến việc tham dự 
ý thức và linh động vào mầu nhiệm phụng vụ17, khuyến khích hoạt động tông đồ. Giáo Hội cũng 
đặc biệt quan tâm tìm cách đem tinh thần Kitô giáo thấm nhuần và nâng cao những cách thức 
hỗ trợ giáo dục khác thuộc gia sản chung của nhân loại và đang góp phần to lớn vào việc trau 
dồi tinh thần và đào luyện con người, như các phương tiện truyền thông xã hội18, các tổ chức 
có mục đích rèn luyện tinh thần và sức khoẻ thể lý, các phong trào thanh thiếu niên và nhất là 
các trường học. 

 

5. Trong tất cả các phương tiện giáo dục, học đường giữ một vai trò quan trọng đặc biệt19, vì 
học đường mang sứ mạng giúp phát triển không ngừng các năng lực tinh thần, nâng cao khả 
năng phán đoán ngay thẳng, dẫn vào gia sản văn hóa được tích luỹ từ bao thế hệ trước, phát 
huy nhận thức về các giá trị, chuẩn bị đời sống nghề nghiệp, khuyến khích sự hiểu biết lẫn 
nhau bằng cách tạo lập mối liên hệ bạn bè giữa các học sinh dù có cá tính hay hoàn cảnh sống 
khác biệt nhau; hơn nữa, học đường còn trở nên như điểm trung tâm, nơi mà gia đình, giáo 
viên, các đoàn hội đa dạng muốn cổ võ đời sống văn hóa, công dân và tôn giáo, cả xã hội dân 
sự cũng như toàn thể cộng đồng nhân loại phải tham gia hoạt động và góp phần phát triển. 

 

Như thế, thật cao đẹp nhưng cũng thật nặng nề thiên chức của tất cả những ai đang giúp 
các bậc cha mẹ chu toàn nhiệm vụ và thay thế cộng đồng nhân loại nhận lãnh trọng trách giáo 
dục nơi học đường; thiên chức này đòi phải có những phẩm chất đặc biệt về trí tuệ và tâm hồn, 
được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, với thái độ sẵn sàng canh tân và thích nghi không ngừng. 

 

6. Nhiệm vụ và quyền lợi đầu tiên bất khả di nhượng của cha mẹ là giáo dục con cái, nên họ 
phải được thực sự tự do trong việc lựa chọn trường học. Do đó, vì có bổn phận bảo vệ và bênh 
vực quyền tự do của công dân, chính quyền phải dựa trên nguyên tắc phân bố công bình để 
phân chia những ngân khoản tài trợ chung sao cho cha mẹ có thể được thực sự tự do lựa chọn 
trường học cho con cái theo lương tâm20. 

 

Ngoài ra, chính quyền còn có bổn phận lo liệu cho mọi công dân được tham dự thực sự vào 
nền văn hóa và được chuẩn bị thích đáng để thi hành các nhiệm vụ và quyền lợi công dân. Bởi 
thế, chính quyền phải bảo đảm cho trẻ em quyền được hưởng một nền giáo dục học đường 
thích hợp, phải quan tâm đến khả năng làm việc và trình độ học thức của các giáo viên, phải 
chăm sóc sức khỏe của học sinh, và cách chung phải phát triển toàn diện sinh hoạt học đường, 
trong khi vẫn luôn chú ý đến nguyên tắc hoạt động hỗ trợ, và do đó, phải loại trừ mọi chế độ 
độc quyền trong lãnh vực học vấn, vốn trái nghịch với quyền tự nhiên của con người, cản trở 
sự phát triển và phổ biến văn hóa, làm tan loãng bầu khí thuận hòa giữa các công dân và trái 
nghịch với chủ trương đa nguyên hiện đang thịnh hành tại nhiều xã hội21. 

 

Vì thế, Thánh Công Đồng khuyến khích các Kitô hữu hãy tự nguyện tham gia hỗ trợ các hoạt 
động, hoặc để khám phá những phương pháp giáo dục thích hợp và đường hướng tổ chức 
việc học hành, hoặc để đào tạo các giáo viên có khả năng giáo dục thanh thiếu niên cách đúng 

                                                 
16

 x. PIÔ XI, Tự sắc Orbem Catholicum, 29.6.1923: AAS 15 (1923), tr. 327-329; Sắc lệnh Provido Sane, 12.1.1935: AAS 27 

(1935), tr. 145-152; CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Nhiệm vụ mục vụ của các Giám mục trong Giáo Hội Chirstus Dominus, 13 

và 14. 
17

 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế về Phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium, 14. 
18

 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội Inter Mirifica, 13 và 14. 
19

 x. PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius Magistri, n.v.t. tr. 76; PIÔ XII, Huấn từ cho Hiệp Hội Giáo Chức Công Giáo Bavaria, 

31.12.1956: Discorsi e Radiomessaggi XVIII, tr. 746. 
20

 x. CĐ GIÁO TỈNH CINCINNATI III, năm 1961: Collectio Lacensis III, cột 1240, c/d.; PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius 

Magistri, nt. tr. 60, 63t. 
21

 x. PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius Magistri, nt. tr. 63; Thông điệp Non Abbiamo Bisogno, 29.6.1963: AAS 91931), tr. 305; 

PIÔ XII, Thư của Quốc vụ khanh gởi cho tuần lễ xã hội lần thứ XVIII tại Ý, 20.9.1955: L'Osservatore Romano, 29.9.1955; 

PHAOLÔ VI, Huấn từ cho Hiệp Hội Công nhân Kitô hữu Ý (A.C.L.I.), 6.10.1963: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, I, Roma 

1964, tr. 230. 
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đắn, và, đặc biệt qua các hội phụ huynh học sinh, liên tục trợ giúp các sinh hoạt tại học đường, 
nhất là việc thực hiện chương trình giáo dục luân lý22. 

 

7. Hơn nữa, vì ý thức sâu xa nhiệm vụ vô cùng quan trọng là ân cần lo lắng giáo dục tất cả các 
con cái mình về phương diện luân lý và tôn giáo, Giáo Hội còn phải hiện diện với lòng ưu ái và 
sự trợ giúp đặc biệt dành cho đoàn con khá đông đang được đào luyện trong các trường không 
công giáo. Sự hiện diện ấy được thể hiện qua chứng từ đời sống của những người giảng dạy 
và hướng dẫn, qua việc tông đồ của các bạn học23, và nhất là qua thừa tác vụ giảng dạy giáo lý 
cứu rỗi của các linh mục và giáo dân, nhờ những phương pháp phù hợp với lứa tuổi và hoàn 
cảnh của các em, kết hợp với sự hỗ trợ thiêng liêng bằng mọi sáng kiến thích hợp tuỳ theo 
hoàn cảnh và thời gian cho phép. 

 

Về phần cha mẹ phải nhớ rằng họ có nhiệm vụ quan trọng là phải lo liệu mọi sự và nếu cần, 
phải đòi hỏi cho con cái được hưởng nhận những trợ giúp ấy và luôn thăng tiến nhờ nền giáo 
dục Kitô giáo được kết hợp đồng bộ với giáo dục học đường. Vì thế, Giáo Hội tán dương 
những cơ quan cũng như các đoàn thể dân sự, theo chủ trương đa nguyên trong xã hội hiện 
nay và vì chú tâm đến quyền tự do tôn giáo, đang giúp đỡ các gia đình để việc giáo dục con cái 
nơi học đường được phù hợp với các nguyên tắc luân lý và tôn giáo riêng của gia đình24. 

 

8. Giáo Hội hiện diện đặc biệt trong lãnh vực học đường qua cơ chế trường công giáo. Thực ra 
trường công giáo cũng theo đuổi những mục tiêu văn hóa và giáo dục nhân bản cho thanh 
thiếu niên không kém gì các trường khác. Điều riêng biệt của trường công giáo là có sứ mạng 
tạo cho môi trường học đường một bầu khí sống động, thấm đẫm tinh thần tự do và bác ái của 
Tin Mừng, giúp thanh thiếu niên phát triển nhân cách đồng thời làm phát triển con người mới đã 
được hình thành khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, và cuối cùng hướng nền văn hóa chung của 
nhân loại vào việc loan truyền ơn cứu rỗi sao cho các học sinh dần dần nhận thức về thế giới, 
cuộc đời và con người dưới ánh sáng đức tin25. Như thế, trong khi hoà mình vào những tiến 
triển của thời đại, trường công giáo dạy cho học sinh biết hoạt động hữu hiệu cho lợi ích của xã 
hội trần thế, và chuẩn bị cho các em biết phục vụ để mở mang Nước Chúa, nhờ đó, bằng đời 
sống gương mẫu và tông đồ, các em trở nên như men cứu rỗi cho cộng đồng nhân loại. 

 

Như vậy, trường công giáo giữ một vai trò rất quan trọng trong tình trạng hiện nay của chúng 
ta, vì có khả năng góp phần lớn lao vào việc chu toàn sứ mạng của Dân Thiên Chúa và hỗ trợ 
nhiều cho cuộc đối thoại giữa Giáo Hội và cộng đồng nhân loại hướng đến lợi ích cho cả đôi 
bên. Vì thế, Thánh Công Đồng tuyên bố một lần nữa rằng Giáo Hội có quyền thiết lập và điều 
khiển các trường thuộc các cấp và các ngành, như Huấn Quyền đã xác nhận qua nhiều văn 
kiện26, Công Đồng cũng nhắc lại rằng việc thực thi quyền lợi ấy sẽ đóng góp rất nhiều cho việc 
đảm bảo tự do lương tâm và những quyền lợi của cha mẹ cũng như sự tiến bộ của chính nền 
văn hóa. 

 

Tuy nhiên, các nhà giáo nên nhớ rằng họ là những nhân vật chính giúp cho trường công 
giáo thực hiện được những mục tiêu và dự án của mình27. Vì thế, họ phải được chuẩn bị hết 
sức chu đáo để lãnh hội những khoa học đạo đời được chứng thực bằng các văn bằng tương 
xứng, và có được nhiều kiến thức sư phạm phù hợp với những phát minh của thời đại tiến bộ. 
Chớ gì các giáo viên, khi liên kết với các bạn đồng nghiệp và với các học sinh trong tình bác ái, 
và được thấm nhuần tinh thần tông đồ, sẽ làm chứng cho vị Tôn sư duy nhất là Chúa Kitô bằng 
                                                 
22

 x. GIOAN XXIII, Sứ điệp kỷ niệm 30 năm ban hành Thông điệp Divini Illius Magistri, 30.12.1959: AAS 52 (1960), tr. 57. 
23

 Giáo Hội rất quý trọng hoạt động tông đồ do các giáo sư và học sinh công giáo có thể thực hiện trong lãnh vực học đường. 
24

 x. PIÔ XII, Huấn từ cho Hiệp hội Giáo chức Công Giáo Bavaria, 31.12.1956: Discorsi e Radiomessaggi XVIII, tr. 745tt. 
25

 x. CĐ GIÁO TỈNH WESTMONASTERY I, năm 1852: Collatio Lacensis III, cột 1334, 1/b; PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius 

Magistri, nt., tr. 77t.; PIÔ XII, Huấn từ cho Hiệp hội giáo chức Công Giáo Bavaria, 31.12.1956: Discorsi e Radiomessaggi 

XVIII, tr. 746; PHAOLÔ VI, Huấn từ cho các hội viên F.I.D.A.E. (Federazione Istituti Dipendenti dall'Autorità 

Ecclesiastica), 30.12.1963: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, I, Roma 1964, tr. 602tt. 
26

 x. Đặc biệt các tài liệu trong ghi chú 1; hơn nữa, quyền lợi này của Giáo Hội đã được nhiều Công Đồng giáo tỉnh, cũng như 

những tuyên ngôn mới nhất được nhiều Hội Đồng Giám Mục công bố. 
27

 x. PIÔ XI, Thông điệp Divini Illius Magistri, nt. tr. 80tt.; PIÔ XII, Huấn từ cho Hiệp hội Giáo chức Công giáo Trung học Ý 

(U.C.I.I.M.), 5.1.1954: Discorsi e Radiomessaggi XV, tr. 551-556; GIOAN XXIII, Huấn từ cho Đại hội Hiệp hội Giáo chức 

Công giáo Ý (A.I.M.C.) lần VI, ngày 5.9.1959: Discorsi, Messaggi, Colloqui, I, Roma 1960, tr. 427-431. 
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đời sống cũng như bằng lời giảng dạy. Mong rằng các thầy biết luôn cộng tác với nhau, đặc 
biệt với các bậc phụ huynh; trong suốt thời gian giáo dục, hãy biết cùng nhau quan tâm đúng 
mức đến sự khác biệt phái tính và mục đích riêng của cả hai phái trong gia đình cũng như 
ngoài xã hội do Chúa Quan Phòng đã đặt định; hãy cố gắng khuyến khích học sinh biết tự mình 
làm việc, và khi thời gian học tập chấm dứt, hãy tiếp tục đồng hành với chúng bằng lời khuyên 
bảo, với tình thân hữu và nhờ các hiệp hội chuyên ngành được thành lập theo đúng tinh thần 
của Giáo Hội. Thánh Công Đồng cũng tuyên bố rằng chức vụ của nhà giáo là một hoạt động 
tông đồ đích thực, rất thích hợp và cần thiết cho thời đại chúng ta, đồng thời là một phục vụ 
chính đáng cho xã hội. Công Đồng cũng nhắc nhở các phụ huynh công giáo nên tin tưởng gửi 
con em vào các trường công giáo nếu điều kiện thời gian và nơi chốn cho phép, đồng thời phải 
tùy khả năng nâng đỡ và hợp tác với các trường ấy để mưu cầu lợi ích cho con em mình28. 

 

9. Tất cả các trường hiện tùy thuộc vào Giáo Hội bằng bất cứ cách nào phải tuỳ khả năng tổ 
chức theo đúng mẫu thức nêu trên của trường công giáo, dù có thể mang những hình thức 
khác nhau tùy hoàn cảnh địa phương29. Giáo Hội rất cảm kích trước việc những trường công 
giáo thâu nhận cả những học sinh không công giáo, nhất là ở những miền có các giáo đoàn 
mới thành lập. 

 

Ngoài ra, khi thiết lập và điều hành các trường công giáo, cần phải để ý đến những nhu cầu 
của thời đại hôm nay. Vì thế, trong khi vẫn quan tâm đến các trường tiểu học và trung học vốn 
là nền tảng của việc giáo dục, cũng phải chú trọng tới những trường đặc biệt được thành lập do 
yêu cầu của hoàn cảnh, chẳng hạn những trường chuyên nghiệp30 và kỹ thuật, những khoá học 
dành cho người trưởng thành, và cả những cơ sở thuộc về công tác cứu trợ xã hội dành cho 
những người khuyết tật cần được chăm sóc đặc biệt, cũng như những trường sư phạm đào 
luyện giáo chức vừa cho việc dạy giáo lý, vừa cho những hình thức giáo dục khác. 

 

Thánh Công Đồng ân cần nhắn nhủ các Chủ Chăn của Giáo Hội cũng như mọi Kitô hữu 
đừng quản ngại hy sinh giúp đỡ các trường công giáo chu toàn bổn phận ngày càng hoàn hảo 
hơn, và nhất là quan tâm đến nhu cầu của những người thiếu thốn phương tiện vật chất, thiếu 
sự nâng đỡ và tình thương của gia đình hoặc còn xa lạ với đức tin. 

 

10. Giáo Hội cũng đặc biệt quan tâm đến những trường Cao Đẳng, nhất là những viện Đại Học 
và các Phân Khoa. Hơn nữa, đối với các học viện thuộc quyền, Giáo Hội đưa ra định hướng tổ 
chức sao cho mỗi môn học được nghiên cứu tường tận theo những nguyên tắc riêng, với 
phương pháp và quyền tự do riêng trong việc khảo sát khoa học, để sinh viên có được kiến 
thức ngày càng sâu sắc hơn về các môn học ấy, và khi đã tìm hiểu thấu đáo những vấn đề mới 
nảy sinh cũng như các công trình khảo cứu của thời đại đang tiến bộ, theo bước chân của các 
vị Tiến sĩ Giáo Hội, nhất là thánh Tôma Aquinô, mọi người sẽ nhận thức sâu xa hơn rằng đức 
tin và lý trí đều cùng quy về một chân lý duy nhất31. Như thế, tinh thần Kitô giáo sẽ hiện diện 
một cách công khai, vững mạnh và phổ quát trong mọi nỗ lực đưa đến một nền văn hóa trổi 
vượt hơn, và các học viên xuất thân từ những trường ấy sẽ là những người có kiến thức vững 
chắc thực sự, sẵn sàng đảm nhận mọi trọng trách trong xã hội và trở nên nhân chứng đức tin 
giữa thế giới32. 

Tại các Đại Học Công Giáo không có Phân Khoa Thần Học, nên thành lập một học viện hay 
một giảng khoá bộ môn thần học để các sinh viên giáo dân cũng có thể lĩnh hội những bài 
giảng huấn thích hợp. Các khoa học sở dĩ tiến bộ được là nhờ ở các công trình khảo cứu 

                                                 
28

 x. PIÔ XII, Huấn từ cho Hiệp hội Giáo chức Công giáo Trung học Ý (U.C.I.I.M.), 5.1.1954, nt., tr. 555. 
29

 x. PHAOLÔ VI, Huấn từ cho Cơ quan Quốc tế Giáo dục Công giáo (O.I.E.C.), 25.2.1964: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, 

II, Roma 1964, tr. 232. 
30

 x. PHAOLÔ VI, Huấn từ cho Hiệp hội Công nhân Công giáo Ý (A.C.I.I.), 6.10.1963: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, I, 

Roma 1964, tr. 229. 
31

 x. PHAOLÔ VI, Huấn từ cho Đại hội quốc tế lần thứ VI về thuyết Tôma, 10.9.1965: AAS 57 (1965), tr. 788-792. 
32

 x. PIÔ XII, Huấn từ cho giáo chức và sinh viên các trường cao đẳng Công Giáo Pháp, 21.9.1950: Discorsi e Radiomessaggi 

XII, tr. 219-221; Thư gởi đại hội “Pax Romana” lần thứ XXII, 12.8.1952: Discorsi e Radiomessaggi XIV, tr. 567-569; GIOAN 

XXIII, Huấn từ cho Liên Viện Đại Học Công Giáo, 1.4.1959: Discorsi, Messaggi, Colloqui, I, Roma 1960, tr. 226-229; 

PHAOLÔ VI, Huấn từ cho Hội đồng Giáo sư Đại học Công giáo Milan, 5.4.1964: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, Roma 

1964, tr. 438-443. 



9 
 

chuyên biệt có giá trị khoa học tầm cao, nên các Đại Học và các Phân Khoa Công Giáo phải 
hết sức nâng đỡ những học viện có chủ đích xúc tiến công cuộc khảo cứu khoa học. 

 

Thánh Công Đồng tha thiết đề nghị các Viện Đại Học và các Phân Khoa Công Giáo được 
phân bố cách thích hợp tại nhiều nơi trên thế giới, hãy phát triển để được nổi bật không phải do 
số lượng mà do phẩm chất của giảng huấn; hãy tạo điều kiện dễ dàng trong việc đón nhận 
những sinh viên có nhiều triển vọng dù họ thuộc thành phần kém may mắn, nhất là những 
người đến từ các quốc gia còn non trẻ. 

 

Vận mạng của xã hội và của chính Giáo Hội liên hệ mật thiết với sự tiến bộ của giới trẻ đang 
hấp thụ nền học vấn cao đẳng33, do đó, các Vị Chủ Chăn trong Giáo Hội không những chỉ tận 
tâm săn sóc đời sống thiêng liêng của các sinh viên đang theo học tại các Đại Học Công Giáo, 
nhưng vì lo lắng cho việc đào tạo thiêng liêng của tất cả các con cái mình, nên sau khi tham 
khảo ý kiến các Giám Mục, các ngài hãy lo liệu thiết lập tại ngay cả các Đại Học không công 
giáo những cư xá và trung tâm sinh viên công giáo, ở đó, các linh mục, tu sĩ và giáo dân được 
tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng, sẽ thường xuyên giúp đỡ giới trẻ sinh viên về tu đức và học 
thức. Tại các Đại Học Công Giáo cũng như các Đại Học khác, những thanh niên ưu tú có khả 
năng thích hợp cho việc dạy học và nghiên cứu, cần được đặc biệt quan tâm và khuyến khích 
để sau này đảm nhận nghiệp vụ giáo chức. 

 

11. Giáo Hội đặt nhiều kỳ vọng vào hoạt động của các phân khoa dạy các môn học thánh34. Vì 
thế, Giáo Hội ủy thác cho các phân khoa ấy một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là chuẩn bị cho 
các sinh viên, không những để họ tiến tới chức linh mục, nhưng nhất là để trở thành giáo sư 
giảng dạy các giáo trình cấp cao của Giáo Hội, hoặc để hoạt động chuyên ngành phát triển các 
bộ môn, hoặc để đảm nhận những phận vụ khó khăn hơn của việc tông đồ thuộc giới trí thức. 
Tương tự, các phân khoa ấy cũng có nhiệm vụ khảo cứu sâu xa những lãnh vực khác nhau 
của các môn học thánh để càng ngày càng thấu hiểu tường tận hơn Mạc Khải Thánh, mở rộng 
hơn di sản khôn ngoan Kitô giáo do các bậc tiền nhân truyền lại, gia tăng đối thoại với các anh 
em ly khai và với những người ngoài Kitô giáo, và sau cùng, để giải đáp những vấn nạn được đặt 
ra do sự phát triển của các học thuyết35. 

 

Vì thế, các Phân Khoa thuộc Giáo Hội phải tu chỉnh những điều lệ cho hợp thời để phát triển 
mạnh mẽ các khoa học thánh và những khoa học liên hệ, và phải sử dụng những phương pháp 
và phương tiện tân tiến để hướng các sinh viên đến những khảo cứu sâu rộng hơn. 

 

12. Sự cộng tác, một phương thức ngày càng thêm cấp bách và đang được củng cố trong 
phạm vi giáo phận, quốc gia và quốc tế, cũng rất cần thiết trong lãnh vực học đường, vì thế, 
bằng mọi cách, phải lo liệu thế nào cho việc hợp tác giữa các trường Công giáo với nhau được 
thuận lợi, đồng thời vì ích lợi chung của cộng đồng nhân loại đòi hỏi, phải đẩy mạnh việc hợp 
tác giữa các trường Công giáo với các trường khác36. 

 

Càng liên kết và cộng tác chặt chẽ với nhau, nhất là ở bậc Đại Học, càng thu lượm được 
nhiều kết quả. Ước mong trong tất cả các Đại Học, các Phân Khoa biết hợp tác với nhau thể 
theo yêu cầu của mục tiêu được đặt ra; ngoài ra, chính các Đại Học cũng phải liên kết với nhau 
qua việc trao đổi đa phương các sinh hoạt, bằng cách cùng tổ chức chung những cuộc hội thảo 
quốc tế, chia sẻ với nhau các công trình nghiên cứu khoa học, thông tri cho nhau những phát 
minh, trao đổi các giáo sư trong một thời hạn nào đó và gia tăng các sinh hoạt khác nữa để có 
thể hỗ trợ cho nhau nhiều hơn. 

                                                 
33

 x. PIÔ XII, Huấn từ cho Hội đồng Giáo sư và Sinh viên Đại học Rôma, 15-6-1952: Discorsi e Radiomessaggi XIV, tr. 208: 

“Hướng đi của xã hội ngày mai tuỳ thuộc vào khối óc và con tim của các sinh viên Đại học hôm nay”. 
34

 x. PIÔ XI, Tông hiến Deus Scientiarum Dominus, 24.5.1931: AAS 23 (1931), tr. 245-247. 
35

 x. PIÔ XII, Thông điệp Humani Generis, 12.8.1950: AAS (1950), tr. 568t, 578; PHAOLÔ VI, Thông điệp Ecclesiam suam, 

phần III, 6.8.1964: AAS 56 (1964), tr. 637-659; CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Đại kết Unitatis Redintegratio. 
36

 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem In Terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 248 và các đoạn khác. 
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KẾT LUẬN 

Thánh Công Đồng tha thiết khuyên nhủ những người trẻ hãy ý thức ý nghĩa cao cả của 
nhiệm vụ giáo dục, hãy sẵn sàng quảng đại nhận lãnh trách nhiệm này, nhất là tại những vùng 
mà việc giáo dục thanh thiếu niên đang gặp khó khăn vì thiếu thầy dạy. 

Trong khi tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, do nhiệt tình 
Phúc Âm, đang dấn thân tham gia công cuộc trọng đại của việc giáo dục và việc dạy học trong 
các trường thuộc mọi cấp mọi ngành, Thánh Công Đồng khuyến khích họ hãy quảng đại kiên trì 
trong bổn phận đã lãnh nhận và nỗ lực đạt được trình độ cao trong việc giúp cho học sinh thấm 
nhuần tinh thần của Chúa Kitô, trong khoa sư phạm và trong việc trau dồi kiến thức, để họ 
không những đẩy mạnh cuộc canh tân bên trong Giáo Hội mà còn duy trì và phát huy thêm sự 
hiện diện đầy phúc lộc của Giáo Hội trong thế giới ngày nay nhất là trong giới trí thức. 

Tất cả và từng điều được ban bố trong Tuyên Ngôn này đều đã được các Nghị phụ Thánh 
Công Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với 
các Nghị phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và 
những gì đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa 
cả sáng. 

Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 28 tháng 10 năm 1965 
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVIII - B 

 
  

(Mc 10, 17 – 30) 

Thế giới ngày hôm nay có đầy sự hấp dẫn, khiến người ta thích những gì là tạm bợ, và 

không thích những gì là bền vững.  

Trong cuộc gặp gỡ các chủng sinh, khấn sinh và tập sinh tại hội trường Phaolô VI, Đức 

Thánh Cha Phanxicô kể, ngài đã nghe một chủng sinh, một chủng sinh tốt lành nói rằng anh 

muốn phục vụ Đức Kitô, nhưng chỉ 10 năm thôi, và rồi anh sẽ nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc 

sống khác... và ngài kết luận, thật nguy hiểm! Tuy tạm thời, nhưng điều này thật nguy hiểm bởi 

vì ta không đánh cược đời mình một lần cho tất cả. Tôi kết hôn chừng nào còn yêu; tôi sẽ là 

một nữ tu nhưng chỉ trong một "thời gian ngắn" thôi, trong "một khoảng thời gian nào đó" và tôi 

sẽ tính tiếp, tôi không biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào. Thế này thì không phải với Đức 

Giêsu! Đúng là cái thứ văn hóa tạm thời, nó không làm cho chúng ta nên tốt đẹp: bởi vì đưa ra 

một lựa chọn dứt khoát ngày nay thật là khó. Chúng ta là những nạn nhân của nền văn hóa tạm 

thời này. 

 

VĨNH CỬU VÀ TẠM THỜI  
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Cái tạm thời đã cản trở chàng thanh niên 

Chành thanh niên trong Tin Mừng là ai? Là con nhà giàu có. Nói theo ngôn ngữ ngày hôm 

nay thì anh ta là một thiếu gia. Nhưng một thiếu gia có lối sống gương mẫu, không bồ bịch lăng 

nhăng, không đua đòi ăn diện. Anh rất thành tâm thiện chí tuân giữ cả Mười Giới Răn một cách 

nghiêm túc từ thủa nhỏ, không ai chê trách được điều gì. Tắt một lời, anh là người hết sức 

gương mẫu trong việc chu toàn các đòi hỏi của Mười Điều Răn.  

Hơn thế nữa, anh còn là một người nhiệt huyết và cầu tiến, không bằng lòng với cuộc sống 

hiện tại, nên anh thao thức đi tìm kiếm con đường trọn lành, để hoàn thiện. Chính vì những đức 

tính đó mà anh được Chúa Giêsu đem lòng thương mến. Người còn muốn mời gọi anh tiến xa 

thêm một bước nữa trên đường hoàn thiện. Đó là đem bán tất cả của cải là cái tạm thời và đem 

bố thí cho người nghèo để được kho tàng trên trời là cái vĩnh cửu, rồi đến theo Chúa Giêsu làm 

môn đệ của Người. Tin Mừng cho biết: "Anh sù nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều 

của cải" (Mc 10,22). Vậy là, cái tạm thời đã rào cản anh. 

Vượt qua rào cản 

Chàng thanh niên trong Tin Mừng hôm nay thật tuyệt vời. Nếu xưa nay người ta cứ tưởng 

có một đời sống luân lý hoàn hảo đã đủ bảo đảm về mặt đạo đức, tiền bạc dư thừa bảo đảm về 

mặt vật chất, thì anh vẫn mang trong mình khát vọng sống đời đời cho dù anh đã thủ đắc trong 

tay toàn bộ những thứ đó.  

Để biến khát vọng thành hiện thực, anh đã tìm đến với Đức Giêsu là Đấng mà anh gọi là 

nhân lành. Đức Giêsu đã chỉ cho anh : "Hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người khó khó" 

(Mc 10,17). Bán sạch tài sản mà cha mẹ anh và chính anh đã vất vả tích lũy một đời bằng mồ 

hôi nước mắt; đã thế, còn đem bố thì hết cho người nghèo, còn mình trở nên trắng tay mà có 

sự sống đời đời sao ?Một lời mời gọi mới khó làm sao! 

Đây là một rào cản anh phải vượt qua, trở nên nghèo vì người nghèo. Vì chính lúc nghèo 

như thế, "anh có một kho báu trên trời" (Mc 10, 21). Kho báu đó đang hiện diện ngay trước mặt 

anh. Thế nên, Đức Giêsu mới nói : "Rồi đến theo Ta" (Mc 10,21). Đức Giêsu là một giá trị vượt 

trên tất cả những của cải trần gian, vì Người là "sức mạnh và sự không ngoan của Thiên Chúa" 

(1Cr 1,24). "Trong Người có cất giấu một kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết" (Cl 2, 3). 

Gia tài của chàng thanh niên có là gì so với Đức Khôn Ngoan ? Nếu biết Đức Giêsu là Đức 

Khôn Ngoan hiện thân, có lẽ anh sẽ nói như tác giả sách Khôn Ngoan : "Đem so sánh sự giầu 

sang với sự không ngoan, tôi kể sự giầu sang như không" (Kn 7, 8). Chàng thanh niên chưa 

vượt qua được rào cản về tài sản, nên anh mới kinh ngạc về đề nghị và lời mời gọi của Đức 

Giêsu.Nguyên nhân khiến anh chấp nhận mãi mãi “thiếu một điều”,là do chính của cải, tài sản 

mà anh đang có.  
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Chọn chung kết 

Chàng thanh niên giàu có không muốn bỏ cái tạm bợ là sự giàu sang để đi theo Chúa 

Giêsu, sự giàu sang và của cải là một cản trở làm cho hành trình tiến về nước Thiên Chúa trở 

nên khó khăn. Chính Chúa tuyên bố : "Những người giầu có vào nước Thiên Chúa khó biết 

bao" (Mc 10, 23). Chúa biết khó, nhưng Người vẫn mời gọi chúng ta từ bỏ, vì Nước Trời có giá 

trị lớn lao, đòi hỏi con người phải trả giá. Vì chưng giữ đạo không chỉ dừng lại ở chỗ ăn ngay ở 

lành, chu toàn các đòi hỏi của luân lý, không làm điều xấu…mà quan trọng hơn, đó còn là tin 

nhận và dấn bước theo một con người, người đó là Đức Giêsu Kitô. Nói khác đi, sự hoàn thiện 

theo Tin Mừng hệ tại ở điều này: bước theo Chúa Kitô để làm môn đệ của Người. 

Thực ra, tiền bạc không phải là một sự dữ. "Có của" không đương nhiên là xấu, thái độ khi 

"có của" mới xác định giá trị con người. Giáo hội từng có những vị thánh xuất thân từ ngai vàng 

như vua Louis nước Pháp, vua Stêphan nước Hungari. Giữa đống tiền của, họ vẫn lắng nghe 

tiếng Chúa và dấn thân cho người nghèo. 

Của cái là phúc lành của Thiên Chúa như sách Châm ngôn viết : "Chính phúc lành của Đức 

Chúa cho ta được giầu sang" (Cn10, 22) ; "Chúa bắt phải nghèo và cho giầu có" (1Sm 2,7). 

Người giầu cũng không bị kết án vì có nhiều tiền của. Chính Đức Giêsu cũng giao du với những 

người giầu sang quyền quí như Giakêu, Nicôđêmô, Matthêu v.v… 

Như vậy, tiền bạc và sự giầu sang không phải là đối tượng nguyền rủa. Đức Giêsu muốn 

chúng ta dùng nó làm bàn đạp để bước lên bậc hoàn thiện chiếm được nước trời có Chúa làm 

gia nghiệp đời ta. Amen.  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
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Một lần nữa, theo truyền thống tôi cảm thấy rất hân hạnh được ngài Tổng Thư Ký cho phép 

được nói chuyện trước Đại Hội Đồng LHQ tuyệt vời như thế này. Nhân danh cá nhân tôi và 

toàn thể Cộng Đồng Công Giáo toàn thế giới, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân tự đáy lòng tôi với 

ngài Ban Ki-moon. Tôi cũng xin chào mừng các thủ lãnh quốc gia và các vị lãnh đạo chính phủ, 

cũng như các ngài đại sứ, các nhân viên ngoại giao và đoàn tùy tùng, nhân viên LHQ tham dự 

kỳ họp đại hội đồng thứ 70 này, nhân viên của nhiều chương trình và cơ quan của các gia đình 

LHQ, và tất cả mọi người, cách này hay cách khác, tham dự hội nghị này. Thông qua quí vị, tôi 

cũng xin chào mừng dân tộc của mọi quốc gia hiện diện nơi đay. Tôi cám ơn từng quí vị và tất 

cả, vì những cố gắng quí vị đã làm để phụng sự nhân loại. 

  

Đây là lần thứ 5 một Giáo Hoàng đến thăm LHQ. Tôi nối tiếp bước theo những vị tiền 

nhiệm của tôi là đức Phaolo V năm 1965, đức Gioan Phaolo II năm 1979 và 1995, đức 

Benedict XVI năm 2008, hiện là Giáo Hoàng Danh Dự. Tất cả các ngài đã rất cảm phục Tổ 

Chức này, coi tổ chức này là một đáp ứng chính trị và luật pháp thích hợp với thời điểm lịch sử 

hiện nay, được ghi dấu bởi khả năng kỹ thuật để vượt qua những khoảng cách và biên giới và, 

hiển nhiên là vượt thắng mọi giới hạn tự nhiên để thực thi quyền lực. Một đáp ứng chính -trong 

quyền lực cũng như kỹ thuật, dưới tay của những tên chủ trương ý thức hệ phổ quát sai lầm và 

quốc gia cực đoan quá khích- thì có thể gây tội ác kinh khủng. Tôi chỉ có thể lặp lại lòng tri ân 

của những vị tiền nhiệm tôi, là tái xác nhận việc Giáo Hội Công Giáo gắn bó với Tổ Chức này, 

đặt hết hy vọng vào các hoạt động của tổ chức là điều quan trọng. 

  

LHQ hiện đang mừng kỷ niệm thứ 70. Lịch sử tổ chức cộng đồng các quốc gia này là một 

trong những thành tựu chung quan trọng qua một thời kỳ thay đổi nhanh bất thường. Không 

cần phải dè dặt, tôi có thể kể ra việc làm và phát triển luật quốc tế, thiết lập những qui tắc quốc 

tế liên quan đến nhân quyền, nhân đạo, giải quyết nhiều xung đột khác nhau, gìn giữ hòa bình 

và hòa giải, và hoàn thành mọi vấn đề khác bất kể số lượng trong mọi phạm vị cố gắng và  hoạt 

động quốc tế của quí vị. Tất cả những thành tựu này là ánh sáng  đánh tan bóng tối của bất ổn 

do những tham vọng quá mức và những hình thức vị kỷ tập thể tạo ra. Chắc chắn còn nhiều 

vấn đề tồn đọng nữa cần phải giải quyết, tuy nhiên rõ ràng là, nếu không có quốc tế can thiệp ở 

mọi mức độ, thì loài người không thể có lại được những khả thi của mình. Mỗi một phần của 

những tiến triển kỹ thuật, luật pháp và chính trị này là phương cách thực hiện tốt để đạt tới lý 

tưởng huynh đệ của loài người. Vì lý do này, tôi thật lòng kính phục tất cả những vị này nam 

cũng như nữ mà lòng trung thành và sự hy sinh của họ đã mang lại phúc lợi cho nhân loại trong 

suốt 70 năm qua. Đặc biệt, hôm nay tôi cũng xin được nhớ lại tất cả những vị đã hy sinh mạng 

sống mình vì hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc, từ Dag Hammarskjold cho đến nhiều công 
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chức của LHQ ở mọi cấp đã bị giết trong suốt chiều dài của sứ mệnh nhân đạo, hòa bình và 

hòa giải. 

  

Vượt quá những thành tựu này, kinh nghiệm của 70 năm qua cho thấy rõ ràng là cải thiện 

và thích ứng với thời gian vẫn luôn luôn cần thiết để theo đuổi mục đích tối hậu là ban phát cho 

mọi quốc gia, không có luật trừ, một phần chia sẻ, một ảnh hưởng công bình thực sự và những 

tiến trình có tính quyết định. Vì muốn có lợi lớn hơn, đặc biệt rõ ràng ở  trường hợp những 

thành phần có khả năng thi hành có hiệu quả như hội đồng an ninh, cơ quan tài chánh và 

những nhóm hay tổ chức được lập nên để đương đầu với những khủng khoảng kinh tế. Việc 

này sẽ giới hạn mọi lạm dụng nhất là ở những nước đang phát triển. Những cơ quan tài chánh 

quốc tế phải để ý đến những quốc gia có khả năng phát triển và phải bảo đảm là họ không phải 

là nạn nhân của hệ thống vay mượn cưỡng bách, đã không khuyến khích phát triển mà lại biến 

người ta thành nghèo khó, bị đào thải và lệ thuộc. 

  

Công việc của LHQ, theo như những nguyên tắc đã ghi trong lời mở đầu và những khoản 

đầu tiên của Hiến Chương khi thành lập, có thễ coi như là sự phát triển và khuyến khích của 

nguyên tắc luật, dựa trên thực tế là công bằng phải là điều kiện thiết yếu để hoàn thành lý 

tưởng huynh đệ phổ quát. Theo chiều hướng này thì việc giới hạn quyền lực là một ý tưởng đã 

được minh thị trong chính quan niệm về luật lệ. Để ai nấy lo, để nói lên một định nghĩa cổ điển 

về công bằng thì không một nhóm hay cá nhân nào có thể tự coi mình là tuyệt đối, cho phép bỏ 

qua nhân phẩm và quyền lợi của những cá nhân hay  nhóm xã hội khác. Sự phân phối có hiệu 

quả những quyền lực (chính trị, kinh tế, tự vệ, kỹ thuật v.v…) trong nhiều vấn đề và sự thiết lập 

một hệ thống pháp luật để điều chỉnh những đòi hỏi và lợi ích là một phương cách cụ thể để 

giới hạn quyền lực. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cho chúng ta thấy với nhiều quyền hạn sai trái 

đồng thời với những khu vực rộng lớn đang bị tổn thương, những nạn nhân của quyền lực bị 

sử dụng một cách tồi tệ, chẳng hạn môi trường thiên nhiên và rất nhiều thứ bị loại trừ. Những 

khu vực này liền sát với nhau và ngày càng trở nên mỏng manh do những móc nối kinh tế 

chính trị có ưu thế. Vì vậy những quyền lợi của họ phải được xác quyết rõ ràng bằng việc làm 

để bảo vệ môi trường và chấm dứt tình trạng loại trừ. 

  

Trước tiên, phải nói rằng “quyền thực sự của môi trường” đã có vì 2 lý do: Thứ nhất vì con 

người chúng ta là một phần của môi trường. Chúng ta sống trong cùng một cộng đồng với nó, 

vì chính môi trường tạo ra những giới han luân lý đạo đức mà sinh hoạt của con người phải 

nhìn nhận và tôn trọng. Con người -vì tất cả những tặng phẩm đáng kể của mình- là dấu chỉ 

độc nhất vượt quá những phạm vi vật lý và sinh học” (Laudato Si, 81), đồng thời cũng là một 

phần của những phạm vi này. Con người có một thân xác được nuôi dưỡng nhờ những yếu tố 
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vật lý, hóa học và sinh học, chỉ có thể sống còn và phát triển nếu môi trường cộng sinh thuận 

tiện. Do đó nếu môi trường bị tổn thương thì con người cũng bị thương tổn. Thứ đến, vì mỗi tạo 

vật, đặc biệt những tạo vật sống, có một giá trị nội tại thực ngay trong sự hiện hữu của nó, của 

đời sống nó, vẻ đẹp của nó và những liên đới của nó với những tạo vật khác. Chúng tôi là 

những Kito hữu, cùng với những tôn giáo độc thần khác, tin rằng vũ trụ là hoa trái do đấng Tạo 

Hóa quyết định tạo nên. Ngài cho phép loài người sử dụng một cách cẩn trọng các tạo vật vì sự 

thiện của các ‘đồng bạn’ và vì vinh quang của Tạo Hóa. Ngài không cho phép lạm dụng nó, hủy 

giệt nó. Đối với tất cả các tôn giáo, môi trường là một lợi ích căn bản (cf.ibid). Sử dụng sai lầm 

và hủy hoại môi trường cũng kéo theo tiến trình loại trừ. Thực vậy, ích kỷ và ham mê quyền lực 

cùng của cải vật chất quá độ sẽ đưa đến cả hai tai hại là sử dụng sai lầm các tài nguyên thiên 

nhiên có sẵn và loại trừ những kẻ yếu  và những kẻ bị thiệt thòi, hoặc vì họ bị khuyết tật bất 

thường hoặc vì họ không có thông tin đầy đủ và kinh nghiệm kỹ thuật, hoặc họ không thể có 

hành động chính trị quyết định tối hậu. Loại trừ xã hội và kinh tế là  phủ nhận hoàn toàn tình 

huynh đệ của con người và súc phạm nặng nề đến nhân quyền và môi trường. Những người 

nghèo đói nhất là những người bị đau khổ nhất do những xúc phạm đó, vì 3 lý do trầm trọng 

sau: Họ bị xã hội ruồng bỏ, buộc phải sống bằng những đồ phế thải, khốn khổ một cách bất 

công do lạm dụng môi trường. Họ là thành phần của nền “văn hóa đồ thải” rộng lớn và đang âm 

thầm phát triển hiện nay. 

  

Thực tế bi thảm này, tình trạng loại trừ và bất bình đẳng này với những hệ lụy hiển nhiên 

của nó đã buộc tôi, liên kết với toàn thể dân tộc Kito giáo và nhiều dân tộc khác nhận trách 

nhiệm nặng nề về vấn đề này để nói lên cùng với tất cả những ai đang tìm kiếm những giải 

pháp có hiệu quả và cần thiết cấp kỳ. Chọn Kế Hoạch Phát Triển tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế 

giới cho năm 2030 được mở ra hôm nay là một dấu hiệu rất quan trọng của hy vọng. Tôi cũng 

tin tưởng như vậy ở Hội Nghị Thay Đổi Khí Hậu Paris sẽ bảo đảm những thỏa thuận thực sự và 

nền tảng. 

   

Tuy nhiên, cam kết long trọng vẫn chưa đủ, cho dù nó là một bước cần thiết để giải quyết. 

Định nghĩa cổ điển của công bằng mà tôi vừa nói ở trên hàm chứa một ước nguyện vĩnh viễn 

và bất biến là một trong những yếu tố chính của nó: Iustitia est constans et perpetua voluntas 

ius sum cuique tribuendi. Thế giới chúng ta đòi hỏi tất cả các vị lãnh đạo chính phủ phải có 

những bước tiến cụ thể, bất biến, thực tế và có hiệu quả và những phương cách cấp kỳ hầu 

bảo tồn và cải thiện môi trường thiên nhiên và, vì vậy kết thúc nhanh hết sức có thể hiện trạng 

loại trừ kinh tế và xã hội với kết quả là ngăn cấm nạn buôn người, bán mô và cơ quan người, 

lạm dụng trẻ nit trai/gái, nô lệ lao động, gồm cả tình trạng mãi dâm, buôn bán khí giới và thuốc 

ghiền, khủng bố và những tổ chức tội ác xuyên quốc tế. Những tình trạng này đã làm tiêu hao 
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mạng sống của những người vô tội quả là lớn lao, chúng ta cần phải tránh mọi cám dỗ chỉ 

tuyên bố cho xong để trấn an lương tâm. Chúng ta cần bảo đảm là những cơ chế của chúng ta 

thực sự có hiệu lực chống lại tất cả những tai họa đó. Con số và cái phức tap của những vấn 

đề đó đòi hỏi chúng ta phải có phương pháp kiểm chứng. Nhưng việc này gây ra hai nguy 

hiểm. Chúng ta có thể ngồi yên trong văn phòng rung đùi, viết ra một danh sách dài những đề 

nghị như mục đích, chủ trương và tiêu chuẩn thống kê, hoặc chúng ta nghĩ là giải quyết vấn đề 

thích hợp và đúng lý thuyết sẽ đáp ứng đủ cho tất cả các thách đố đó. Đừng bao giờ quên rằng 

hoat động kinh tế và chính trị chỉ có hiệu quả khi hoạt động khôn ngoan, được hướng dẫn bởi 

một quan niệm bất biến về công bằng và luôn luôn ý thức rằng, trên hết và vượt quá kế hoạch 

và chương trình, chúng ta đang phải giải quyết vấn đề của những người (cả nam lẫn nữ) đang 

sống, đang tranh đấu và đau khổ, và luôn luôn bị buộc phải sống trong nghèo khổ, chẳng có 

một thứ quyền lợi gì cả. Để có thể giúp những người này thoát cảnh nghèo khó cùng cực ấy, 

chúng ta phải để cho họ làm chủ vận mệnh của họ. Phát triển con người trọn vẹn và thực thi 

nhân phẩm đầy đủ không thể bị lợi dụng. Nó phải được xây dựng và bày tỏ cho từng người, 

từng gia đình biết trong hiêp thông với  tha nhân và có liên hệ đúng với tất cả những địa hạt, 

trong đó đời sống xã hội và con người đang phát triển như: bạn bè, cộng đồng, quận, thị trấn, 

trường học, cơ sở thương mại và nghiệp đoàn, tỉnh, quốc gia v.v. Điều này phỏng định và đòi 

hỏi quyền giáo dục -cho cả con gái (ngoại trừ ở một số nơi)- phải được bảo đảm trước hết và 

trên hết là phải tôn trọng và củng cố quyền cơ bản của gia đình trong việc giáo dục con cái 

cũng như quyền của các giáo hội và nhóm xã hội được yểm trợ và giúp đỡ những gia đình 

trong việc giáo dục con cái họ. Giáo dục được quan niệm theo đường hướng này là căn bản để 

hoàn thành kế hoạch năm 2030 và cải thiện môi trường. 

  

Đồng thời các vị lãnh đạo chính phủ phải làm tất cả mọi sự có thể để đảm bảo là mọi người 

đều có những phương tiện cần thiết tối thiểu về vật chất và tinh thần để sống đúng nhân phẩm 

và tạo dựng cùng yểm trợ gia đình là yếu tố cơ bản của bất cứ một phát triển xã hội nào. Cứ 

thực tế, điều tối thiểu tuyệt đối này có ba danh hiệu: nhà ở, việc làm và  đất đai, và một danh 

hiệu tinh thần nữa là tự do tinh thần bao gồm tự do tôn giáo, quyền giáo dục và những quyền 

dân sự khác. 

  

Tóm lại, chiều kích tốt nhất, đơn giản nhất cũng như chỉ dẫn để hoàn thành một kế hoạch 

mới về phát triển sẽ có hiệu quả, thực tế và trực tiếp đi vào những nguồn lợi tinh thần và vật 

chất chính yếu như nhà ở, việc làm đúng khả năng và hợp nhân phẩm, có đầy đủ đồ ăn nước 

uống, tự do tôn giáo, hay nói tổng quát hơn, là tự do tinh thần và giáo dục. Những điểm chính 

về phát triển con người thực sự này có một nền tảng chung là quyền sống và, tổng quát hơn, là 

điều mà chúng ta có thể gọi là quyền hiện hữu do chính bản tính con người. 
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Khủng khoảng cộng sinh và sự phá hủy sinh học đa dạng trên nhiều phạm vi rộng lớn có 

thể đe dọa chính sự hiện hữu của nhiều loại người. Những hậu quả ngăn cấm do điều hành sai 

lầm, vô trách nhiệm về kinh tế thế giới, được hướng dẫn chỉ vì tham vọng tiền và quyền, phải 

dùng như một lời kêu gọi phản ảnh chính trên con người “Con người không phải chỉ là một tự 

do do chính mình tạo ra. Con người không tự mình mà có. Con người là tinh thần và ý chí, 

nhưng cũng là thiên nhiên” (Benedict XVI, Address to the Bundestag, 22-9-2012,  Laudato 

Si’,6). Tạo vật bị hư hỏng “ở nơi chính chúng ta nói lời sau cùng……Dùng tạo vật không đúng 

cách bắt đầu khi chúng ta không còn nhận ra bất cứ cái gì ở trên ta, khi chúng ta chẳng nhìn 

thấy gì cả ngoài chúng ta” (ID.Address to the Clergy of the Diocese Of Bolzano-Bressanone, 6-

8-2008, ibid). Hậu quả là bảo vệ môi trường và tranh đấu chống loại trừ đòi hỏi chúng ta phải 

chấp nhận luật luân lý đạo đức được ghi chép trong chính bản tính con người chúng ta, một 

đạo luật gồm sự khác biệt tự nhiên giữa người nam và người nữ (Laudato Si’, 155), và tuyệt đối 

tôn trọng sự sống ở mọi giai đoạn và chiều kích của nó (ibid.,123,136). 

 Không nhận biết một số giới hạn tự nhiên của luân lý đạo đức hiển nhiên đó, không hoàn 

thành ngay tức thì những công tác chính trong việc phát triển con người thực sự, lý tưởng “cứu 

những thế hệ nối tiếp thoát khỏi hủy hoại của chiến tranh” (Hiến Chương LHQ, Lời mở đầu), và 

“khuyến khích phát triển xã hội cùng những tiêu chuẩn của đời sống cho khá hơn trong phạm vi 

tự do rộng lớn hơn” (ibid), nguy cơ trở thành một ảo tưởng không thể đạt được, hoặc tệ hại 

hơn, chỉ nói mà không làm để che đậy những lạm dụng và tham nhũng, hoặc thi hành chính 

sách thuộc địa ý thức hệ bằng cách áp đặt những kiểu mẫu bất thường và cách sống trái 

ngược với  căn tính con người để rồi cuối cùng trở thành vô trách nhiệm. 

  

Chiến tranh là phủ nhận mọi quyền lợi và tấn công tàn ác môi trường. Nếu chúng ta muốn 

phát triển con người hoàn toàn và thực sự cho hết mọi người, chúng ta phải làm việc cật lực để 

tránh chiến tranh giữa các quốc gia và giữa các dân tộc với nhau. 

   

Cuối cùng, là cần phải bảo đảm nguyên tắc luật lệ không thể chối cãi được và phải cương 

quyết dùng phủ quyết, điều đình, trọng tài như đề nghị trong Hiến Chương LHQ là cơ quan thiết 

lập thực sự nguyên tắc luật cơ bản.  Kinh nghiệm 70 năm nay từ khi thành lập LHQ nói chung, 

và đặc biệt ở 15 năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba này cho thấy cả thành công trong việc áp 

dụng đầy đủ những nguyên tắc quốc tế lẫn thất bại khi không thi hành luật lệ một cách chặt 

chẽ. Tôn trọng và áp dụng Hiến Chương LHQ một cách trong sáng và thành thật, không có hậu 

ý nào bên trong như điểm tham khảo bắt buộc về công bằng, cũng không cố ý che dấu cái gì, 

thì kết quả hòa bình sẽ đạt được. Đằng khác, khi luật lệ được coi đơn giản như một khí cụ để 

áp dụng khi nào thuận tiện và tránh áp dụng khi bất tiện, thì lúc đó hộp Pandora được mở, và 
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mọi sự sẽ phơi bày, thì sức mạnh không thể kiểm soát nổi sẽ gây tổn thương trầm trọng dân 

chúng, môi trường văn hóa và cả môi trường sinh học nữa. 

  

Lời mở đầu và chương thứ nhất của Hiến Chương LHQ đã đưa ra một khuôn mẫu luật lệ 

quốc tế làm nền tảng là: hòa bình, giải quyết trong hòa bình những tranh chấp và phát triển 

quan hệ thân hữu giữa các quốc gia. Chống đối mạnh mẽ những phán quyết đó, và trong thực 

tế lại từ chối, là khuynh hướng nhất định muốn phát triển khí giới, đặc biệt khí giới giết người 

tập thể như nguyên tử.  Luân lý đạo đức và luật lệ dựa trên đe dọa hủy giệt nhau –và có thể 

hủy giệt cà loài người- là tự mâu thuẫn và đối đầu với toàn thể khuôn mẫu luật lệ của LHQ, cuối 

cùng là LHQ “sợ và mất tin tưởng”. Nhu cầu làm việc khẩn cấp cho thế giới không có khí giới 

hạch nhân, bằng hiệp ước toàn phần hay ngừng phát triển, qua văn bản hay đường lối, với 

mục đích cấm hoàn toàn loại khí giới này. 

  

Những thỏa thuận đạt được gần đây về vấn đề nguyên tử ở những vùng nhậy cảm tại Á 

Châu và Trung Đông là một bằng cớ tốt có thiện chí thi hành luật một cách thành thật, nhẫn nại 

và cương quyết. Tôi hy vọng thỏa thuận này sẽ có hiệu lực lâu dài và mang lại những kết quả 

mong muốn với sự cộng tác của tất cả mọi phía. 

  

Với ý nghĩa này, hiển nhiên là việc can thiệp chính trị và quân sự mang lạị tác dụng ngược 

vì thiếu sự phối hợp của các thành viên cộng đồng quốc tế. Do đó tôi rất buồn  phải nhắc lại 

yêu cầu trước đây của tôi liên quan đến tình trạng đau khổ của toàn thể vùng Trung Đông, Bắc 

Phi và những nước Phi Châu khác, ở đó người Kito hữu cùng với những nhóm chủng tộc và 

văn hóa khác, và cả những thành viên của tôn giáo lớn không muốn hùa theo hận thù và điên 

rồ, đang buộc phải chứng kiến cảnh tàn phá những nơi thờ phượng của họ, những di sản tôn 

giáo và văn hóa của họ, nhà cửa và tài sản của họ, và phải đối diện với tình trạng hoặc chạy 

trốn hoặc trả giá cho điều thiện và hòa bình bằng chính mạng sống của mình hay lâm cảnh nô 

lệ. 

  

Thực tế này buộc phải khẩn thiết kêu gọi lương tâm của những người có trách nhiệm điều 

hành những công việc quốc tế. Không chỉ trường hợp truy nã văn hóa và tôn giáo mà cả những 

xung đột như ở Ukraine, Syria, Iraq, Lybia, Nam Sudan và vùng Đại Hồ, con người đã đặt 

quyền lợi phe phái lên trên hết, cho dù phe phái của mình sau này có thể trở thành hợp pháp. 

Trong chiến tranh và tranh chấp có những người cá nhân là anh chị em chúng ta, cả nam và 

nữ, cả già lẫn trẻ, cả trai lẫn gái đang phải than khóc, đau khổ và chết chóc. Con người thì dễ 

dàng bị trù dập, loại bỏ khi đáp ứng của chúng ta chỉ trên giấy tờ, liệt kê những vấn đề, kế 

hoạch và những bất đồng. 



19 
 

Như bức thư tôi đã trình lên ngài Tổng Thư Ký LHQ ngày 9-8-2014 “những hiểu biết căn 

bản nhất về nhân phẩm thúc đẩy cộng đồng quốc tế -đặc biệt qua luật lệ và tổ chức của luật 

quốc tế- phải làm tất cả mọi sự có thể hầu ngăn chặn và phòng ngừa bạo động có hệ thống 

chống lại nhóm tôn giáo thiểu số và chủng tộc” và bảo vệ người dân vô tội. 

  

Cùng với đường hướng này, tôi muôn lưu ý về một loại xung đột khác không phải luôn luôn 

công khai, nhưng đang giết chết cả hàng triệu người một cách thầm lặng. Một loại chiến tranh 

khác mà xã hội chúng ta đã gánh chịu nhiều hậu quả là nạn buôn bán thuốc (ghiền). Một loại 

chiến tranh bị lợi dung và ít đánh lộn. Nạn buôn bán thuốc, tự bản tính nó lại kéo theo tình trang 

buôn người, rửa tiền, buôn khí giới, lạm dụng trẻ con và nhiều hình thức tham nhũng khác. 

Tham nhũng đã xâm nhập vào mọi giai tầng khác nhau của đời sống tôn giáo, nghệ thuật, quân 

ngũ, chính trị và xã hội. Và, trong nhiều trường hợp, nó đã lên cao song song với cấu trúc đang 

đe dọa sự tin tưởng của tổ chức của chúng ta. 

  

Tôi đã bắt đầu bài diễn từ này bằng cách nhớ lại những cuộc thăm viếng nơi đây của các vị 

tiền nhiệm của tôi. Tôi hy vọng tiếng nói của tôi sẽ vượt lên trên tất cả như là tiếp nối những lời 

kết của bài diễn văn của đức Phaolo VI, mặc dù được đưa ra cả 50 năm nay nhưng nó vẫn còn 

hợp thời. “Giờ tạm nghỉ, hồi tưởng lại, suy tư, ngay cả cầu nguyện thì tuyệt đối cần thiết để 

chúng ta có thể nhìn ngược lại về cội nguồn chung của chúng ta, lịch sử của chúng ta, số mệnh 

chung của chúng ta. Sự đòi hỏi lương tâm đạo đức của con người thì không bao giờ cần thiết 

như ngày nay… Vì sự nguy hiểm xẩy ra không do tiến bộ cũng chẳng do khoa học, nếu những 

thứ này được sử dụng một cách chính đáng thì chúng có thể giúp giải quyết một số lớn những 

vấn đề nghiêm trọng đang xẩy ra cho con người (Diễn văn tại LHQ -4-10-1965). Trong những 

sự việc khác, tài năng của con người, nếu được áp dụng đứng đắn, chắc chắn sẽ giúp đạt 

được những thách đố lớn về việc hủy hoại cộng sinh và loại trừ. Như đức Phaolo VI đã nói: 

“Cái nguy hiểm thực sự đến từ con người là kẻ sử dụng những phương tiện ghê gớm gây đổ 

nát để hoàn thành những cuộc chinh phục cao cả.” (ibid) 

   

Ngôi nhà chung của tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ, phải tiếp tục được đặt trên những 

nền tảng hiểu biết chính đáng về tình huynh đệ phổ quát và kính trọng đời sống thánh thiêng 

của con người, của mỗi người nam và nữ, của người nghèo, người già cả, trẻ con, người tàng 

tât, hài nhi chưa sanh ra, người thất nghiệp, kẻ bị bỏ quên, những người bi coi như phế thải bởi 

vì họ chỉ được coi làm con số thống kê. Ngôi nhà chung này của tất cả mọi người nam và nữ 

cũng phải được xây trên sự hiểu biết về một số bản tính thụ tạo thánh thiêng. 

Hiểu biết và kính trọng như vậy đòi hỏi một mức độ khôn ngoan cao hơn, là chấp nhận tính 

siêu việt nhưng loại bỏ việc tạo dựng một nhóm quyền thế, và nhận biết rằng ý nghĩa đầy đủ 
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của đời sống tập thể và cá nhân là phụng sự tha nhân một cách vô vị lợi trong  khôn ngoan và 

kính trọng tạo vật vì công ích. Nhắc lại lời của Đức Phaolo VI: “Lầu đài văn minh hiện đại phải 

được xây trên những nguyên tắc đạo đức, vì chúng là những nguyên tắc độc nhất khả dĩ không 

chỉ yểm trợ mà còn chiếu sáng trên nó” (Ibid.). 

  

El Gaucho Martin Fierro, một nhà văn cổ điển của quê hương tôi, đã nói: “Anh em thì phải 

đứng bên nhau, vì đó là luật thứ nhất; phải giữ liên lạc thực sự với nhau luôn luôn và mọi lúc, vì 

nếu các anh em đánh lộn nhau thì sẽ bị người ngoài tiêu giệt”. 

  

Thế giới hiện tại, bề ngoài thì liên kết với nhau, nhựng tình trạng phân cực xã hội lại xẩy ra 

và lớn mạnh rõ ràng, làm cho “nền tảng đời sống xã hội” bị lâm nguy, do đó đưa đến “chiến 

tranh vì xung đột quyền lợi” (Laudato Si’, 229). 

  

Nay là lúc chúng ta phải ưu tiên hành động để phát huy những phương cách mới trong xã 

hội hầu sinh hoa trái trong những biến cố lịch sử quan trọng và thuận lợi (cf Evangelii Gaudium, 

223). Chúng ta không thể tự cho phép mình triển hạn “một số chương trình” để dành về sau. 

Tương lai đòi hỏi chúng ta phải quyết định cấp kỳ và tổng quát trước những tranh chấp rộng 

lớn trên thế giới khiến tình trạng loại trừ và những người cần được giúp đỡ gia tăng. 

  

Cái khung luật pháp quốc tế đáng ca ngợi của Tổ Chức LHQ và những hoạt động của nó, 

cũng như những thử nghiệm khác của loài người dù vẫn còn cần thiết nhưng cũng cần phải cải 

tiến; đồng thời nó có thể tạo một tương lai hạnh phúc và bảo đảm cho những thế hệ mai sau. 

Điều đó chắc chắn sẽ làm được, nếu đại diện của các quốc gia bỏ qua một bên quyền lợi phe 

nhóm và ý thức hệ, và thành thật quyết tâm phụng sự công ích. Tôi cầu xin Thiên Chúa toàn 

năng cho trường hợp này, và tôi bảo đảm với quí vị cá nhân tôi cũng như tất cả giáo dân của 

Giáo Hội Công Giáo sẽ yểm trợ và cầu nguyện cho quí vị để tổ chức này, tất cả các quốc gia 

thành viên và từng nhân viên một sẽ luôn luôn phụng sự loài người có hiệu quả, một phụng sư 

đa dạng đáng kính có thể mang lại -vì lợi ích chung- những điều tốt đẹp nhất cho mọi người và 

từng cá nhân. 

  

Tôi cầu xin ơn lành của đấng Tối Cao đổ xuống trên tất cả quí vị và nhân dân mà quí vị đại 

diện được bình an và thịnh vượng. 

  

Chân thành cám ơn. 

Giáo Hoàng Francis 
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VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

 Anh Chị Em và Các Gia Đình Thân Mến 

Cảm ơn những anh chị em đã chia sẻ những lời chứng sống động. Cảm ơn những người 

đã mang niềm vui đến cho chúng ta qua các trình diễn nghệ thuật, mỹ miều xin đẹp, là con 

đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Mỹ miều xinh đẹp đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. 

Và lời chứng chân thật đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là sự thật. Ngài là 

sự Mỹ Miều Xinh Đẹp. Ngài là sự tốt lành, và một lời chứng cho đi trong tinh thần phục vụ là 

một điều tốt lành. Nó giúp làm cho chúng ta nên người tốt, bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành. 

Nó đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Tất cả những điều đó đều là tốt lành, tất cả là sự thật, và 

tất cả những mỹ miều xinh đẹp đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là sự tốt 

lành. Thiên Chúa là sự xinh đẹp và Thiên Chúa là Sự thật. 

Cảm ơn anh chị em, những người đã cho chúng tôi một thông điệp ở nơi đây và cảm ơn sự 

hiện diện của tất cả anh chị em nơi đây. Sự hiện diện của anh chị em cũng là một lời chứng, 

một lời chứng chân thật nói rằng sống đời sống gia đình là một điều đáng qúi, xã hội lớn mạnh, 

lớn trong sự tốt lành, lớn trong mỹ miều xinh đẹp và thực sự lớn nếu được xây trên nền tảng 

Gia Đình. 

Nguồn Tình Yêu Gia Đình 

Có lần một cậu hỏi tôi – anh chị em biết là trẻ em hỏi nhiều câu hóc búa – cậu bé hỏi tôi 

rằng: Thưa cha, Thiên Chúa đã làm gì trước khi Ngài tạo dựng thế giới? Tôi có thể nói với anh 

chị là câu hỏi thật khó để tôi trả lời. Tôi đã nói với em điều mà tôi nói với anh chị em hôm nay. 

Trước khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới thì Ngài đã Yêu; bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Và vì 

Ngài có qúa nhiều tình yêu nơi mình, tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con Và Chúa Thánh 

Thần. Tình yêu qúa lớn lao, qúa đầy tràn – tôi không biết điều này có thuộc Thần Học hay 

không, nhưng anh chị em sẽ hiểu tôi có ý nói gì. Tình yêu qúa lớn lao đến nỗi Ngài không thể 

sống ích kỷ cho mình. Ngài phải bước ra khỏi chính mình để có đối tượng giúp Ngài yêu 

thương vượt ra khỏi bản thân.  

Và đó là lý do Thiên Chúa sáng tạo thế giới. Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới tuyệt đẹp để 

chúng ta sống và vì chúng ta làm xáo trộn trật tự thế giới một chút, chúng ta đang phá hủy nó. 

THIÊN CHÚA CẤP GIẤY THÔNG HÀNH CHO GIA ĐÌNH (BÀI NÓI VỀ GIA ĐÌNH CỦA 
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TẠI PHILADELPHIA)  
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Nhưng điều đẹp nhất mà Thiên Chúa đã làm, theo Thánh Kinh, đó là Gia Đình. Ngài đã dựng 

nên người Nam và người Nữ, và Ngài đã trao cho họ mọi thứ. Ngài trao cho họ thế giới! Làm 

cho nó sinh sôi nẩy nở đầy mặt đất, canh tác và làm cho nó phát triển. Ngài đã trao cho gia 

đình tất cả tình yêu mà Ngài làm trong công trình sáng tạo tuyệt đẹp này. 

Chúng ta cùng ôn lại một chút. Tất cả tình yêu có ở trong Thiên Chúa, tất cả sự xinh đẹp có 

nơi Thiên Chúa, tất cả sự thật có nơi Thiên Chúa, Ngài đã trao ban cho Gia Đình. Và một gia 

đình thực là Gia Đình khi nó có thể mở rộng cánh tay và đón nhận tất cả Tình Yêu này. 

Mất Đi và Khôi Phục 

Thật hiển nhiên, Thiên Đàng trần gian không còn nữa. Cuộc sống có nhiều khó khăn thử 

thách. Con người, vì sự xảo trá của ma qủi, đã học chia rẽ hiềm thù với nhau. Và tất cả tình yêu 

mà Thiên Chúa đã trao ban đều bị hầu như mất đi hết. Và sau đó không lâu, tội phạm đầu tiên 

là tội huynh đệ tương tàn, anh giết em: Chiến Tranh. Trước tiên là Tình yêu, sự xinh đẹp, và sự 

thật của Thiên Chúa - rồi đến sự phá hủy của chiến tranh. Và giữa hai cột mốc này, chúng ta đề 

cập đến ngày nay. Chúng ta phải quyết định. Chúng ta phải quyết định chọn đi theo con đường 

nào. 

Nhưng chúng ta cùng nhớ lại. Khi người đàn ông và bà vợ của ông sai lỗi và tránh xa Thiên 

Chúa, thì Thiên Chúa không bỏ họ cô đơn bơ vơ. Thiên Chúa có qúa nhiều tình yêu, rất nhiều 

tình yêu đến nỗi Ngài đã bắt đầu đi đồng hành với nhân loại. Ngài bắt đầu đi đồng hành với con 

người cho đến ngày viên mãn, và Ngài đã cho một dấu hiệu tình yêu cao cả lớn lao này nơi 

chính Con của Ngài. 

Và Con của Ngài, Ngài đã gởi đến đâu? Có phải đến đền đài vua chúa không? Có phải đến 

các đô đô thị để khởi xướng xí nghiệp không? Ngài đã gởi con của Ngài đến một Gia Đình! 

Thiên Chúa đến với thế giới qua một Gia Đình. 

Và Ngài có thể làm việc này bởi vì gia đình này là một gia đình có con tim mở ra cho Tình 

Yêu, nó đã có những cánh cửa mở cho Tình Yêu. Chúng ta hãy nghĩ đến Đức Maria, một thiếu 

nữ trẻ. Cô đã không thể tin là như thế. “Làm sao điều đó có thể xẩy ra?” Và khi điều đó được 

giải thích thì cô đã vâng theo. Chúng ta hãy nghĩ đến Giuse, đang đầy ước mơ xây dựng tổ ấm 

gia đình. Ngài thấy mình đứng trước sự bất ngờ này và đã không hiểu sự tình. Ngài vẫn chấp 

nhận vâng lời. Và trong tinh thần vâng lời đón nhận người phụ nữ trẻ này là cô Maria, và chàng 

trai là Giuse, một gia đình đã được thành hình mà trong đó Thiên Chúa đã ngự đến. 
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Thiên Chúa luôn gõ cửa các tâm hồn. Ngài thích làm điều này. Nó đến từ con Tim của 

Ngài. Nhưng anh chị em biết Thiên Chúa thích điều gì nhất không? Ngài thích gõ cửa của các 

gia đình và tìm những gia đình có sự hiệp nhất, tìm những gia đình có tình yêu thương nhau, 

tìm những gia đình biết nuôi dạy con cái và giáo dục chúng, giúp chúng tiếp tục thăng tiến, và 

xây dựng lập một xã hội tốt lành, chân thật và xinh đẹp. 

Chúng ta đang trong ngày đại hội các gia đình. Gia đình có giấy thông hành của Thiên 

Chúa, anh chị em nghe rõ chứ? Giấy thông hành mà một gia đình có, được ban hành bởi 

Thiên Chúa, do đó từ trong trái tim của nó có sự thật, tình yêu và sự xinh đẹp tiếp tục tăng triển 

mãi lên. 

Chắc là anh chị em có thể nói với tôi rằng, “Thưa Cha, Cha nói như vậy bởi vì cha sống 

bậc độc thân.” Trong các gia đình, có rất nhiều khó khăn. Trong các gia đình có cãi lộn; trong 

các gia đình đôi khi bát điã bay; trong các gia đình, con cái làm cho cha mẹ nhức đầu. Và tôi 

không muốn nhắc thêm đến các bà mẹ chồng hay mẹ vợ. Nhưng trong các gia đình, luôn luôn, 

và luôn luôn có thánh giá. Bởi vì Tình Yêu của Thiên Chúa, của Con Thiên Chúa, cũng mở ra 

cho chúng ta theo con đường này. Nhưng trong các gia đình, cũng như sau cây thánh gía, là có 

sự sống lại. Bởi vì Con Thiên Chúa đã mở cho chúng ta con đường này. Vì như thế, gia đình – 

xin lỗi từ ngữ tôi dùng- là xí nghiệp của lòng trông cậy, của hy vọng cho sự sống và sự phục 

sinh. Thiên Chúa là người đã mở ra con đường này. 

Và đến những người con. Con cái là lý do chúng ta làm việc. Chúng ta, cũng vậy, là những 

người con trai con gái, cũng được tạo dựng để làm việc. 

Đôi khi tôi thấy một số người cùng làm việc với tôi, họ đến làm với cuồng đen quanh vành 

mắt. Họ có con thơ mới một tháng tuổi, hay hai hoặc ba tháng tuổi, và tôi hỏi, “Chị không ngủ 

sao?” “Thưa cha không, thằng bé khóc cả đêm.” Trong các gia đình, có những khó khăn, 

nhưng những khó khăn này được vượt thắng với tình yêu. Sự thù ghét không thể vượt thắng 

bất cứ khó khăn nào. Những con tim chia rẽ  không giúp vượt thắng khó khăn. Chỉ có tình yêu 

mới có thể vượt thắng khó khăn. Tình Yêu là một cuộc hội hè. Tình yêu là hoan lạc. Tình yêu 

giúp chúng ta tiến bước. 

Con Cái và Ông Bà 

Và tôi không muốn tiếp tục nói, bởi vì nó sẽ qúa dài. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh hai điểm 

về gia đình mà tôi muốn anh chị em chú ý đến cách đặc biệt. Không phải tôi chỉ muốn anh chị 

em làm điều này, nhưng tôi cũng phải chú ý đến điều này nữa. Con cái và ông bà. Con cái và 

những người trẻ là tương lai, họ là sức mạnh, họ là những người dẫn chúng ta đến tương lai. 
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Con cái và giới trẻ là những người chúng ta đặt hy vọng của chúng ta nơi họ. Các ông bà làm 

nên những kỷ niệm của gia đình. Họ là những người đã cho chúng ta niềm tin, truyền giao đức 

tin nơi chúng ta. 

Chăm sóc cho các ông bà và chăm lo cho con cái là dấu của tình yêu thương – tôi không 

biết đó có phải là dấu lớn lao nhất nhưng tôi muốn nói đó là dấu hứa hẹn nhất cho gia đình, bởi 

vì nó hứa hẹn cho tương lai. Loại người không biết chăm lo cho con cái và loại người không 

biết lo cho các ông bà nội ngoại là người không có tương lai, bởi vì họ không có sức mạnh và 

không có kỷ niệm để tiếp tục mang theo. 

Và gia đình là sự xinh đẹp, nhưng phải trả gía đắt. Gia đình có trở ngại khó khăn. Trong gia 

đình, đôi khi có sự giận hờn. Chồng vợ cãi lộn và họ trao cho nhau những cái nhìn đáng ghét, 

hoặc con cái với cha mẹ . . . Tôi khuyên nhủ một điều: Đừng bao giờ kết thúc một ngày mà 

không làm hòa với nhau trong gia đình. Trong một gia đình, một ngày không thể kết thúc bằng 

chiến tranh.  

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em sức mạnh. 

Xin Thiên Chúa thêm sức cho anh chị em để tiếp tục tiến bước. Chúng ta cùng chăm lo cho gia 

đình. Chúng ta cùng bảo vệ gia đình, bởi vì nơi đó, chính nơi đó tương lai được bày tỏ. Cảm ơn 

anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. 

Lm. Gioan V. M. Trần Khả chuyển dịch. 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Trao đổi của Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với linh mục 

Gioan Bùi Thái Sơn, chuyên viên Giáo luật và Đại diện Tư pháp của Đức Tổng giám mục 

Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giáo phận Tp. HCM, về hai Tự sắc mới ban hành của Đức giáo 

hoàng Phanxicô. 

 

  GIỚI THIỆU TỰ SẮC MITIS IUDEX DOMINUS IESUS  
 

 

http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20150916/32109
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– Trước hết, xin Cha giải thích: Tự sắc là gì? 

  
“Tự sắc”, thuật ngữ chuyên môn là Motu proprio, là một văn kiện do Đức giáo hoàng công 

bố, theo sáng kiến riêng của ngài. Các văn kiện khác có thể được khởi xướng do Công đồng 

Chung, Thượng Hội đồng Giám mục hay một Thánh Bộ… và cuối cùng được Đức giáo hoàng 

phê chuẩn. Hai “Tự sắc” lần này do chính Đức giáo hoàng Phanxicô yêu cầu một nhóm chuyên 

viên soạn thảo theo ý của ngài, chỉ trong vòng chưa tới một năm nay. Do đó, Motu proprio có 

khi được dịch cho dễ hiểu là “Tông thư” (Apostolic Letter), thư của Đức giáo hoàng. 

  
– Xin Cha giới thiệu tóm tắt về hai Tự sắc này. 

  
Hai Tự sắc có cùng một nội dung chính: cải tổ thủ tục của Toà án Giáo hội khi xét xử 

các vụ án về hôn nhân bất thành. Tự sắc “Mitis Iudex Dominus Iesus” dành cho Giáo hội 

Latinh và Tự sắc “Mitis et Misericors Iesus” dành cho các Giáo hội theo lễ nghi Đông Phương. 

Do đó, chỉ có Tự sắc thứ nhất ảnh hưởng trực tiếp đến Giáo hội tại Việt Nam.  

  
Tự sắc “Mitis Iudex Dominus Iesus” gồm ba phần chính. 

  
Phần thứ nhất, Đức giáo hoàng Phanxicô nhắc lại các giáo huấn truyền thống và nêu lý do 

ngài ra quyết định cải tổ lần này. “Chúa Giêsu là vị Thẩm Phán nhân từ, là Mục Tử của các linh 

hồn. Người đã uỷ thác cho tông đồ Phêrô và các đấng kế vị, quyền chìa khoá để thực thi công 

lý và sự thật trong Hội Thánh. Quyền tối thượng và phổ quát để tháo cởi và cầm buộc trên trần 

gian này khẳng định, hỗ trợ và minh chứng quyền của các vị mục tử của các giáo phận. Do 

quyền này, các ngài có quyền thánh thiêng, và trước mặt Chúa, có nhiệm vụ xét xử đối với các 

giáo dân của mình”. Để trình bày giáo huấn của Chúa về tính bất khả phân ly của giao ước hôn 

nhân, Hội Thánh đã có các thủ tục toà án để cứu xét khi người giáo dân khiếu nại là hôn nhân 

của họ bất thành. Tuy nhiên, luật tối thượng trong Hội Thánh là các linh hồn nhận được ơn cứu 

độ. Do đó, Hội Thánh có nhu cầu hoàn thiện và cải tổ các cơ cấu của mình; đặc biệt là trước 

nhu cầu của nhiều người tín hữu không kịp thời nhận được ân sủng, vì các thủ tục khiếu kiện 
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hôn nhân bất thành kéo dài quá lâu. Đa số các vị giám mục trong Khoá họp bất thường mới đây 

(hồi tháng 10-2014) của Thượng Hội đồng Giám mục, đều mong muốn thủ tục xét xử được 

“nhanh chóng hơn và dễ dàng tiếp cận hơn” cho người giáo dân. Vì thế, Đức giáo hoàng đã 

quy tụ một nhóm chuyên viên giáo luật, do vị Niên trưởng của Toà án Rota Romana chủ trì 

(Đức ông Pio Vito Pinto), để biên soạn dự thảo cho lần cải tổ này.  

  
Phần thứ hai của Tự sắc nêu lên các tiêu chuẩn nền tảng của việc cải tổ: (1) Chỉ cần một 

quyết định công nhận hôn nhân bất thành là có giá trị thi hành; (2) Chỉ cần một thẩm phán duy 

nhất để xét xử; (3) Vị Giám mục giáo phận đương nhiên là chánh án của Toà án Cấp I; (4) Có 

thể áp dụng một thủ tục cứu xét ngắn gọn hơn, khi “các chứng cứ đặc biệt rõ ràng” (evident); 

(5) Có thể kháng án đến Toà Trưởng Giáo tỉnh; (6) Hội đồng Giám mục có trách nhiệm giúp các 

giám mục tiến hành việc cải tổ; (7) luôn luôn có thể kháng án lên Toà Thánh; (8) Đối với các 

Giáo hội Đông Phương sẽ có các hướng dẫn riêng. 

  

Trong phần thứ ba của Tự sắc, Đức giáo hoàng công bố thay đổi phần “Những vụ án tuyên 

bố hôn nhân bất thành” (điều 1671-1691) trong Bộ Giáo Luật 1983, dựa theo các tiêu chuẩn cải 

tổ nói trên. Các điều luật mới này có giá trị áp dụng từ ngày 08-12-2015. 

  

Đính kèm văn bản Tự sắc, nhóm biên soạn dự thảo còn đưa ra một văn bản “Những quy 

định về thủ tục tiến hành các vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành” (Regole procedurali), gồm 21 

khoản. Văn bản xem như một giải thích rộng thêm về cách thức áp dụng những điều luật mới 

do Tự sắc ban hành. 

  
– Để mọi người có thể hiểu rõ hơn, xin Cha giải thích thêm về “thủ tục tiến hành các vụ án 

tuyên bố hôn nhân bất thành” nói chung. 

  
Giáo hội Công giáo theo lời dạy của Chúa Kitô: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người 

không được phân ly” (Mt 19, 6). Khi kết hôn, người Công giáo thề, nhân danh Thiên Chúa, sẽ 

yêu thương tôn trọng người vợ/chồng mình suốt đời; và lời thề hôn nhân sẽ tồn tại cho đến khi 

một trong hai người qua đời. Hội Thánh hay cả hai người kết hôn đều không có quyền làm trái 

với Ý Chúa, để huỷ bỏ giao ước hôn nhân đã lập. Nếu một trong hai người ly dị và tái hôn, họ 

đã “mất khả năng dự phần vào hiệp thông… vì điều kiện sống của họ mâu thuẫn cách khách 

quan với sự hiệp thông yêu thương giữa Đức Kitô và Hội Thánh”. Vì thế, họ không thể đón 

nhận ân sủng của bí tích Giải tội và Thánh Thể (Tông huấn Gia Đình, số 84). 

  
Trong một số trường hợp, Giáo hội công bố hôn nhân bất thành ngay từ đầu hay không hề 

có hôn nhân, vì khi cử hành có một sự kiện hay một lý do nghiêm trọng làm cho một hoặc cả 
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hai người không thể kết hôn hay làm cho lời thề của họ không có hiệu lực. Việc công bố này do 

chính người kết hôn yêu cầu; chẳng hạn: một người khiếu nại là thiếu tự do khi kết hôn vì bị 

cha mẹ ép buộc; chứng cứ là có nhiều người biết chuyện người ấy bị cha mẹ đánh đập để ép 

buộc kết hôn. 

  
Sau một quá trình điều tra và biểu quyết dựa trên những chứng cứ, Toà án Hôn phối giáo 

phận công bố hôn nhân này bất thành ngay từ đầu, vô hiệu, hay không có. Như vậy, người 

này đương nhiên có quyền tái hôn và hiệp thông các bí tích trong Hội Thánh. 

  
– Như vậy, Tự sắc này đem lại điều gì mới cho thủ tục tiến hành các vụ án tuyên bố hôn 

nhân bất thành”? 

  
“Điều mới” quan trọng nhất được nêu lên trong tiêu chuẩn số một: Chỉ cần một quyết định  

(sentence, judment) công nhận hôn nhân bất thành là có giá trị thi hành. 

  
Trước đây, nếu Toà án Cấp I (sơ thẩm) biểu quyết thuận lợi cho người khiếu nại, hồ sơ tự 

động phải nộp lên Toà án Cấp II (phúc thẩm). Cần phải có “hai quyết định” cùng công nhận 

hôn nhân bất thành, vụ án mới kết thúc thuận lợi cho người khiếu nại; lúc đó, người này mới 

nhận được thông báo cho phép tái hôn. 

  
Cách thức tiến hành này cho thấy Hội Thánh hết sức cẩn thận khi quyết định một điều liên 

quan đến tính bất khả phân ly của hôn nhân. Tuy nhiên, về mặt giáo thuyết và lý luận pháp luật, 

yêu cầu “hai quyết định” không phải là điều thiết yếu không thể bỏ qua. Các Toà án của chính 

quyền, và chính Toà án Giáo hội trong các vụ án khác, thông thường đều áp dụng thể thức 

“một quyết định”; khi nào có người kháng án, vụ án mới được đưa lên Toà án cấp trên. Dĩ 

nhiên, nhà lập pháp vẫn có quyền quy định một số luật trừ; chẳng hạn: thời phong kiến, các 

phán quyết xử tử, đều phải trình lên nhà vua phê chuẩn. 

  
Từ sau Tự sắc này, chỉ cần Toà án Cấp I công nhận hôn nhân bất thành, vụ án kết thúc 

thuận lợi cho người khiếu nại; người này được thông báo cho phép tái hôn. 

  
– Với tư cách là Chánh án của Toà án Tổng giáo phận TP.HCM, Chánh án của Toà án Cấp 

II cho các giáo phận khác trong giáo tỉnh Sài Gòn, khi áp dụng Tự sắc, công việc của cha sẽ có 

những biến chuyển gì? 

  
Đối với Toà án Cấp I Tổng giáo phận TP.HCM, các công việc đang tiến hành sẽ giảm bớt 

một phần quan trọng. Chúng tôi sẽ không phải gởi hồ sơ lên Toà án Cấp II và chờ quyết định 

của họ nữa. Thời gian dành cho mỗi vụ án sẽ được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, tôi dự đoán là 
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số người khiếu kiện sẽ tăng lên và công việc vẫn tiếp tục quá tải đối với số người làm việc hiện 

nay cho Toà án giáo phận. 

  
Đối với hoạt động  của Toà án Cấp II cho các giáo phận khác trong giáo tỉnh Sài Gòn, 

trước mắt số vụ án sẽ giảm xuống rất nhiều vì không còn phần xem lại Quyết định Cấp I, chỉ 

còn lại các vụ kháng án. Tuy nhiên, số vụ kháng án chắc chắn sẽ tăng lên. 

  
– Thủ tục xin tiêu hôn và tiến trình điều tra sẽ thay đổi thế nào? Đối với những hồ sơ đã nộp 

và đang điều tra, sẽ có những điều chỉnh hay ảnh hưởng nào không? 

  
“Thủ tục xin tiêu hôn” không có gì thay đổi, về phía người muốn khiếu kiện. Chỉ có thay đổi 

về phía Toà án; Toà án nơi người nộp đơn cư ngụ, sẽ có thẩm quyền nhận đơn và tiến hành vụ 

án (Giáo luật điều 1672 mới); trước đây chỉ có Toà án nơi người còn lại cư ngụ có quyền nhận 

đơn (Giáo luật điều 1673§2 cũ). 

  
Tiến trình điều tra, nói chung, vẫn không thay đổi. Trong thực tế, quy định mới cho phép rút 

ngắn cuộc điều tra khi có một chứng cứ rõ ràng (Giáo luật điều 1678§2 mới); chẳng hạn: trong 

vụ án xử vì lý do “bên nam bất lực vĩnh viễn và tiền hôn”, nếu có một chứng cứ chắc chắn từ 

một bác sĩ chuyên khoa do Toà án chỉ định. Trước đây, chỉ có chứng cứ của vị mục tử có trách 

nhiệm, mới được xem là chứng cứ rõ ràng, có giá trị quyết định (full proof). Chẳng hạn: trong vụ 

án xét xử vì lý do bên nữ thiếu tự do khi kết hôn, linh mục chính xứ của cô ta làm chứng rằng 

ngài đã từ chối chứng hôn, vì cô gái đến nói với ngài là cô bị cha mẹ ép buộc; sau đó, hai gia 

đình đã đem con họ đi nơi khác cử hành hôn phối; chỉ cần một chứng cứ của ngài là đủ để Toà 

án Cấp I công bố hôn nhân bất thành. 

  
Như vậy, tại giáo phận TP.HCM, đối với những hồ sơ đã nộp và đang điều tra, sẽ không có 

gì thay đổi. Đối với một số hồ sơ, tiến trình điều tra sẽ được rút ngắn lại. 

  
– Sẽ có thay đổi gì đối với các giáo phận khác tại Việt Nam và những trường hợp có liên hệ 

với nước ngoài?  

  
Tôi không thể trả lời chắc chắn về những giáo phận khác tại Việt Nam. Tôi chỉ có thể tiên 

đoán rằng các hồ sơ sẽ được giải quyết nhanh hơn. Ngay cả đối với một giáo phận thiếu 

chuyên viên giáo luật, Đức giám mục giáo phận có thể tự ra quyết định công bố hôn nhân bất 

thành, với sự cộng tác của một Điều tra viên, một Dự thẩm và một vị Bảo hệ (cả ba có thể là 

giáo dân và không thuộc giáo phận); trong số đó, chỉ vị Bảo hệ cần có văn bằng giáo luật (Giáo 

luật điều 1687§1 mới). 
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Do hoàn cảnh xã hội và địa lý của Thành phố, số hồ sơ liên hệ giữa Tổng giáo phận và các 

Toà án nước ngoài trước đây rất nhiều; từ thập niên 2010, số lượng đã giảm xuống, chỉ còn 

khoảng chừng gấp ba lần số hồ sơ nhận từ chính nội bộ giáo phận. Đức hồng y Gioan Baotixita 

từng nói đùa là: tôi ăn cơm Sài Gòn, nhưng làm việc cho nước ngoài. Tự sắc mới cho phép 

Toà án nơi người nộp đơn cư ngụ ở nước ngoài, có thẩm quyền nhận đơn và tiến hành vụ án 

(Giáo luật điều 1672 mới). Tôi hy vọng rằng những trường hợp có liên hệ với nước ngoài sẽ 

giảm xuống hơn nữa. 

  
– Theo ý kiến riêng, cha có nhận định gì về Tự sắc? 

  
Về mặt tín điều và lý luận pháp luật, Tự sắc không công bố điều gì mới. Đức giáo hoàng 

Phanxicô không thay đổi tín điều hôn nhân bất khả phân ly, cũng không tuyên bố cho phép 

người đã ly dị và tái hôn được hiệp thông bí tích. Ngay cả việc “Vị giám mục giáo phận đương 

nhiên là chánh án” của giáo phận do quyền kế vị Tông đồ, cũng luôn là giáo thuyết cơ bản của 

Hội Thánh. Về mặt lý luận luật, tôi sẽ trình bày sau. 

  
Về mặt thủ tục và tổ chức Toà án Giáo hội, đây là một cuộc cải tổ rất quan trọng đối với Hội 

Thánh. Có người cho rằng đây cuộc cải tổ lớn nhất trong mấy thế kỷ nay. Tôi cũng đồng ý như 

vậy. 

  
– Cha có nghe nói một ý kiến nào tiêu cực về Tự sắc không? 

  
Tôi có nghe một số ý kiến “tiêu cực” về Tự sắc. 

  
- Ý kiến thứ nhất chỉ trích rằng Tự sắc được biên soạn do một nhóm nhỏ, đa số là người Ý 

và không có tham khảo ý kiến rộng rãi. Chỉ trích này khá mơ hồ. Nhóm chuyên viên này không 

chỉ là chuyên viên giáo luật, mà còn là các chánh án thâm niên chuyên xét xử các vụ án hôn 

nhân bất thành, tại các Toà án Giáo Hội. Hơn nữa, không có cơ sở hợp lý nào để nói là một 

nhóm nhỏ chuyên viên lại không thể soạn một văn bản xuất sắc. 

  

- Ý kiến thứ hai cho rằng: mấy ngày trước đại lễ Giáng Sinh 2014, Đức giáo hoàng 

Phanxicô áp đặt một gánh nặng cho các giám mục giáo phận, mà không có hỏi ý kiến các ngài 

trước. Điều này không đúng. Tất cả các “tiêu chuẩn nền tảng” và điều luật mới, trong lịch sử, 

đều đã có quá trình áp dụng tại các giáo phận, dưới dạng đặc ân hay miễn chuẩn của Toà 

Thánh. Ngay cả tiêu chuẩn thứ nhất “Chỉ cần một quyết định công nhận hôn nhân bất thành là 

có giá trị thi hành” của Toà án Cấp I, đã từng được áp dụng tại Việt Nam, dưới dạng một đặc 

ân, cho thời kỳ 1975-2001 (Văn thư Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc, Prot. 4.186/75, 
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02.10.1975; Prot. 4838/01, 26.10.2001). Tất cả các tiêu chuẩn khác, hầu như toàn bộ đều đang 

được áp dụng, cách này hay cách khác, tại Việt Nam. 

  
- Nhóm ý kiến thứ ba chỉ trích Khoản 14§1 trong văn bản “Những quy định về thủ tục” đính 

kèm Tự sắc. Trong Tự sắc, tiêu chuẩn nền tảng thứ tư nêu lên: “(4) Có thể áp dụng một thủ tục 

cứu xét ngắn gọn hơn, khi “các chứng cứ đặc biệt rõ ràng” (evident)”. Trong phần giải thích 

tương ứng, Khoản 14§1 lại nêu lên: “Trong những hoàn cảnh có thể tiến hành công bố hôn 

nhân bất thành bằng thủ tục cứu xét ngắn gọn hơn theo các điều luật số 1683-1687, có thể nêu 

lên chẳng hạn: thiếu đức tin…, thời gian chung sống ngắn; phá thai để không phải sinh con; cố 

tình duy trì một quan hệ ngoài hôn nhân trong thời gian kết hôn và ngay sau đó; cố tình giấu 

tình trạng vô sinh hay một bệnh truyền nhiễm hay việc có con cái trong một quan hệ trước đó 

hay việc đã từng bị tù; kết hôn với mục đích khác hay vì việc có thai bất ngờ của bên nữ; bạo 

lực thể lý để ép buộc đồng ý; thiếu khả năng sử dụng lý trí có chứng nhận của y sĩ, vân vân…”.  

  
Chỉ trích chính yếu là các thí dụ trên có cái là “lý do” (ground) để xin công bố hôn nhân bất 

thành, có cái chỉ là một “hoàn cảnh” cụ thể có thể trở thành một “chứng cứ rõ ràng” hay 

không.  

  
Thí dụ 1: “thiếu khả năng sử dụng lý trí có chứng nhận của y sĩ” vừa bao gồm “lý do” vừa 

bao gồm “chứng cứ rõ ràng” để công bố hôn nhân bất thành, kể cả theo thể thức ngắn gọn 

hơn.  

  
Thí dụ 2: “thời gian chung sống ngắn” là một “hoàn cảnh”; khi người phụ nữ bỏ trốn khỏi 

nhà chồng sau hôm đám cưới, đó là một “chứng cứ rõ ràng” nếu người này khiếu kiện hôn 

nhân bất thành với “lý do” thiếu tự do khi kết hôn; trái lại, khi hai người phải chia tay nhau ngay 

sau đám cưới vì chiến tranh, thời gian chung sống ngắn của họ không phải chứng cứ, cũng 

không phải lý do để xin công bố hôn nhân bất thành. Như vậy, người giáo dân đọc văn bản, có 

thể hiểu lầm là Đức giáo hoàng nêu lên những lý do hôn nhân bất thành mới. 

  
Chỉ trích này không chính xác. Nguyên văn Khoản 14§1 chỉ nêu các thí dụ về “những hoàn 

cảnh” vị giám mục có thể áp dụng thể thức ngắn gọn hơn, không hề nói đây là các trường hợp 

chứng cứ rõ ràng hay lý do công bố hôn nhân bất thành.  

  
Tuy nhiên, bản thân tôi hơi thất vọng với Khoản 14§1. Lẽ ra văn bản Khoản 14§1 phải nêu 

lên các thí dụ về những trường hợp được công nhận là “các chứng cứ đặc biệt rõ ràng”. Như 

vậy, Hội Thánh phổ quát hay các vị giám mục giáo phận sẽ còn phải xác định những trường 

hợp cụ thể cho “tiêu chuẩn thứ tư” của Tự sắc. Nếu không, tôi và các chánh án khác trong giáo 

tỉnh Sài Gòn phải họp nhau để tham khảo ý kiến chung về những trường hợp này. 
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– Như vậy, người giáo dân đã ly dị và tái hôn, từ nay, có thể dễ dàng hơn để xin công bố 

hôn nhân cũ bất thành và được phép tái hôn trong Hội Thánh? 

Để tránh hiểu lầm, tôi buộc phải trả lời là vừa có vừa không: 

- Có dễ dàng hơn vì: thủ tục nộp đơn dễ dàng hơn; tiến trình điều tra của một số trường 

hợp sẽ ngắn gọn hơn; quá trình biểu quyết sẽ rút ngắn còn một nửa. 

  
- Không dễ hơn. Điều cơ bản để xin công bố hôn nhân cũ bất thành là: (1) Có ít nhất một lý 

do hợp giáo lý Công giáo và hợp lý để nói hôn nhân cũ bất thành; (2) Có đủ chứng cứ cho lý do 

này. Nếu không hội đủ hai điều kiện này, Toà án Giáo hội sẽ không nhận đơn.     

  
(Ngày 15-09-2015)  

Lm Gioan Bùi Thái Sơn 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 
 

Lm. Trần Mạnh Hùng, STD 

 

Theo lịch phụng vụ của Giáo hội Công Giáo thì vào ngày 7 tháng 10 hằng năm, Giáo Hội mừng 
kính lễ Đức Mẹ Mân Côi (Our Lady of the Rosary) (1). Cho nên, tôi thiết nghĩ thật là điều 
xứng hợp và rất hoan nghênh cho Cộng Đoàn Công Giáo người Việt tại đây, đã có sáng kiến tổ 
chức 3 buổi tĩnh tâm nói về các đề tài liên quan đến lòng sùng kính Đức Mẹ và Kinh Mân Côi, 
nhằm chuẩn bị tâm hồn và lòng trí của chúng ta cho xứng hợp để đón mừng lễ Đức Mẹ Mân 
Côi. Lẽ đó, rất ư là thích hợp để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và học thêm về ý nghĩa và các 
tầm mức quan trọng của kinh Mân Côi, tỷ dụ như nguồn gốc của nó và hiệu quả của việc đọc 
Kinh Mân Côi, đó là lời cầu nguyện mạnh mẽ và hữu hiệu nhất theo giáo huấn của Giáo Hội. 

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA KINH MÂN CÔI. 
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Đức Trinh Nữ Maria trong những lần cuối cùng hiện ra đối với thời đại mà chúng ta đang sống, 
đã đưa ra một hiệu quả mới cho việc đọc Kinh Mân Côi, đến độ mà không có bất kỳ một vấn đề 
gì, một khó khăn nào dù cho có nguy kịch đến đâu, mang tính cách tạm bợ hay lâu dài, và trên 
hết là những lãnh vực thuộc đời sống thiêng liêng, trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta, 
của mỗi gia đình, của các cộng đồng tôn giáo, của xã hội mà chúng ta đang sống, ngay cả vận 
mạng và tương lai của thế giới, nếu như chúng ta biết siêng năng lần hạt mân côi với lòng sung 
kính và yêu mến Đức Mẹ Maria, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa. Như Mẹ Maria đã 
hứa với chúng ta, khi Mẹ hiện ra tại Fatima, nước Bồ Đào Nha vào năm 1917, với ba trẻ chăn 
cừu, đó là Lucia, Jacinta và phanxicô và Mẹ đã ban cho chúng ta mệnh lệnh này: LÀ CÁC CON 
HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI, TÔN SÙNG TRÁI TIM MẸ, VÀ BIẾT ĂN NĂM SÁM 
HỐI. 

Nếu các con thực thi các điều ấy thì thế giới sẽ có hòa bình và không còn chiến tranh tàn khốc 
nữa, và nước Nga sẽ thoát khỏi ách cộng sản vô thần. Vâng lời Mẹ Giáo Hội Công Giáo, thuộc 
đủ mọi thành phần từ Đức Giáo Hoàng, cho đến hàng ngũ giáo dân, ai nấy đều cố gắng vâng 
theo và quyết tâm tuân giữ 3 mệnh lệnh của Mẹ, và chỉ một năm sau, thế chiến thứ I đã kết 
thúc, thế giới đã được thoát khỏi cảnh chiến tranh tương tàn, vô cùng ác nghiệt. Hòa bình đã 
trở lại cho nhân loại. Tuy nhiên, lời mời gọi của Mẹ Maria dường như vẫn chưa được mọi 
người lắng nghe một cách thành tâm và có lẽ ít có mấy ai thực hành 3 mệnh lệnh của Mẹ, nên 
sau đó nhiều năm, đệ chiến thứ II đã bùng nổ vào năm 1939 và kéo dài cho đến 1945 mới 
chấm dứt. Hàng triệu mạng người đã chết và đã hy sinh một cách phí phạm, vì lòng tham vọng 
và ích kỷ của con người, nhất là sự tham vọng ngông cuồng của các kẻ lãnh đạo thời bấy giờ. 

Thế giới mà chúng ta đang sống cũng vẫn còn nhiều hiềm kích và tranh giành về quyền lợi, đất 
đai, về lãnh thổ biên giới, và chiến tranh hiện nay đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. 
Cơ nguy của đoàn quân phiến loại Hồi Giáo, Islam State (IS), đang là mối đe doạ cho nền hòa 
bình của cả thế giới. Đứng trước những tai ương như thế, người tín hữu Công Giáo cần phải 
hành xử như thế nào cho phù hợp với tinh thần của Phúc Âm, của giáo huấn Giáo Hội liên 
quan đến vấn đề công lý và hoà bình, và nhất là đối với mệnh lệnh của Mẹ Maria vẫn hằng 
vang vọng nơi chúng ta. 

“Không có vấn đề hoặc khó khăn nào mà chúng ta không thể giải quyết được bằng lời cầu 
nguyện của Kinh rất Thánh Mân Côi. Với Kinh rất Thánh Mân Côi, chúng ta sẽ giải cứu được 
bản thân mình; chúng ta sẽ tự thánh hóa bản thân; chúng ta sẽ an ủi Chúa, và sẽ cứu được 
nhiều linh hồn.” 

Như chính chị Lucia đã thố lộ cho cha Fuentes qua cuộc đối thoại vào ngày 26 tháng 12 năm 
1957 (2) 

Những lời phát biểu của chị Lucia (Sr. Lucy) trên đây chắc chắn tạo thành một lời biện hộ đẹp 
nhất mà có thể thực hiện được qua kinh Mân Côi. Chắc chắn, nó sẽ là những lời cầu nguyện 
hữu hiệu nhất để chạm vào trái tim của Thiên Chúa, cũng như không nghi ngờ gì, lời cầu 
nguyện của phụng vụ: bao gồm Thánh lễ và Kinh Nhật Tụng (các kinh nhật tụng của các linh 
mục và tu sĩ nam nữ) cũng có hiệu lực mạnh mẽ như vậy. Kinh Mân Côi đã không bao giờ 
được tuyên bố là để thay thế cho phụng vụ. “Nhưng ngược lại, phụng vụ không che khuất 
Kinh Mân Côi, chính Kinh Mân Côi tự nó có hiệu lực đưa con người đến gần với Thiên Chúa và 
giúp con người khám phá ra lòng lân tuất, và yêu thương của TC, như chính Đức trinh nữ 
Maria đã từng cảm nhận. 

“Linh hồn tôi tung hô Chúa, và thần trí tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi, vì Người đã 
đoái thương nhìn đến phận hèn tôi tới Chúa, để từ này đến muôn đời sẽ khen tôi có phúc, sẽ 
khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn ngàn đời, vì Đấng quyền năng đã làm cho tôi 
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muôn điều trọng đại và danh Ngài là Chí Thánh. Lòng thuơng xót Chúa trải dài từ đời nọ đến 
đời kia, dành cho những ai kính sợ Người.” 

Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã đề xuất kinh Mân Côi như một vũ khí hữu hiệu tinh thần nhằm 
chống lại các tệ nạn đã gây nên đau khổ cho xã hội.Trong số các vị Giáo Hoàng gần đây, nhất 
là từ thời công đồng Vatican II, đã đóng góp vai trò tích cực trong việc thúc đẩy và ủng hộ việc 
lần chuỗi Mân Côi. Tôi muốn đơn cử một vài vị Giáo Hoàng có tên sau đây, như là những 
khuôn mặt cụ thể trong việc cỗ võ việc sùng kính Đức Mẹ và chuỗi Mân Côi: Thánh Giáo Hoàng 
Gioan XXIII, Quan trọng hơn cả là ĐGH Phaolô đệ lục (Paul VI) trong Tông Huấn (Marialis 
Cultus – Marian Cultivation) của Ngài đã nhấn mạnh đến việc cổ võ và quảng bá lòng sùng 
kính Đức Mẹ, theo tinh thần của Công đồng Vatican II. Đức Thánh cố Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II, đã thường khuyến khích việc đọc Kinh Mân Côi thường xuyên. Ngài đã tiết lộ 
với chúng ta rằng, “Từ những năm khi ngài còn là thiếu niên thì Kinh Mân Côi đã có một vị trí 
quan trọng trong đời sống cầu nguyện của Ngài. 

Đức cố Giáo hoàng Gioan Phalô II cho biết, chính Ngài cũng đã được nhắc nhở một cách mạnh 
mẽ về điều này trong chuyến thăm của Ngài tại Ba Lan, và đặc biệt là ở các đền thờ kính Đức 
Mẹ tại Kalwaria. 

Đức cố Giáo hoàng Gioan Phalô II đã nói: 

Kinh Mân Côi đã đồng hành cùng tôi trong những giây phút hân hoan, vui vẻ và cả trong những 
giây phút đầy khó khăn. Tôi đã phó mặc tất cả mọi nỗi âu lo cho Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân 
Côi và tôi luôn luôn tìm thấy nguồn hoan lạc, sự ủi an và nguồn hy vọng từ lời kinh Mân Côi. 24 
năm về trước, vào ngày 29 tháng 10 năm 1978, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 tuần lễ sau khi tôi được 
đắc cử Giáo Hoàng, nối quyền thánh Phêrô, vị Tông Đồ Cả của Giáo Hội, Tôi đã thẳng thắn 
thừa nhận: “KINH MÂN CÔI, CHÍNH LÀ LỜI KINH MÀ TÔI YÊU QÚY. MỘT LỜI CẦU NGUYỆN 
TUYỆT DIỆU! TUYỆT DIỆU TRONG SỰ SỰ GIẢN DỊ VÀ TRONG CHIỀU SÂU CỦA NÓ. THẬT 
VẬY, LỜI KINH MÂN CÔI ĐƠN SƠ NHƯNG LẠI DIỄN TẢ VÀ GHI DẤU NHỊP ĐIỆU CỦA 
CUỘC SỐNG CON NGƯỜI.” (3) 

Trong lịch sử của GHCG, hiếm khi nào một lòng sùng kính xuất hiện cách đột ngột. Các 
phương pháp sư phạm của Thiên Chúa thường phải mất nhiều thế kỷ để chuẩn bị tâm hồn 
người tín hữu, hầu họ có thể đón nhận nó. Kinh Mân Côi, người ta có thể nói, được xuất phát 
từ thói quen của các Kitô hữu tiên khởi nhằm nói lên và bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Đức 
Trinh Nữ Maria cho tất cả những lợi ích mà Mẹ đã đem lại cho nhân loại; đó là những câu thơ 
trong thế kỷ thứ năm bởi Sedulius chèn vào trong phụng vụ: danh dự, cùng với niềm vui của 
một người mẹ / sự đặc ân lớn lạo mà TC ban cho Mẹ, là có con mà vẫn còn trinh khiết, không 
một tì ố, lẽ đó Mẹ có danh hiệu là Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chỉ có một mình Mẹ Maria là người 
duy nhất trên trần gian được lãnh nhận đặc ân cao cả đó. Vì trước Mẹ và mãi mãi sau này sẽ 
không có ai được như thế nữa. 

Lời kinh thắm thiết cầu khấn cùng Đức Mẹ Maria – ngoài kinh Kính mừng Maria – mà Kitô hữu 
đọc hầu như thuộc lòng là kinh “Salve Regina – Lạy Nữ Vương”. (4) 

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành 

làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. 
Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và 

ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; 
Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. 
Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. 
Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, 
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Con lòng Bà gồm phúc lạ. 
Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. 

Kế tiếp là kinh ‘Ave Maria Stella’ (5) 

Hỡi Ngôi Sao của đại dương 

Cổng chính của Thiên Ðàng 

Ðấng mãi mãi Ðồng Trinh 

Của Thiên Chúa tối cao 

Ôi lời chào mừng của Thiên sứ Gabriel 
đã thốt ra từ xưa 

Tên của Eva đọc ngược, 
Cũng cố hòa bình dưới thế 

bẻ gãy gông cùm cho kẻ bị giam cầm 

ánh sáng cho người mù lòa tội nghiêp, 
xua đuổi mọi bệnh hoạn 

mọi niềm sung sướng hạnh phúc chúng con khẩn nguyện 

Ngài là Mẹ của chúng con 

dâng lên Chúa những tiếng thở dài 
thay cho chúng con 

Ngài sẽ không chê bỏ 

Nữ Trinh của mọi Nữ Trinh 

là nơi trú ẩn cho chúng con 

dịu dàng nhất trong những người hiền dịu 

hãy làm cho chúng con đức hạnh và dịu hiền 

Chúng con vẫn đang lữ hành dưới thế 

Xin hãy giúp đở cho sự yếu đuối của con, 
để cùng với Mẹ và Chúa Giêsu 

chúng con hân hoan mãi mãi 

trên thượng tầng Thiên Ðàng 

với Ba Ngôi toàn năng 

Cha, Con và Thánh Thần 

cùng hưởng phúc vinh hiển, 
Amen. 

Lời kinh KÍNH CHÀO MẸ NỮ VƯƠNG (Salve Regina), cũng như kinh MẸ LÀ NGÔI SAO BIỂN 
(Ave Maria Stella) và một số những bài thánh ca khác, xuất phát từ một nguồn cảm hứng 
tương tự. Tất cả các loại chào kính Mẹ, được diễn tả qua các bài thánh ca, hầu như phát triển 
sáng ngời trong lòng đạo đức của các giáo sĩ và giáo dân, nhiều hoặc ít tuỳ theo cảm hứng của 
mỗi cá nhân. Như chúng ta đã được chính kiến bài Salve Regina của Thầy Hermann der 
Lahme, Dòng Bênêđíctô (+ 1054). Đây là hình thức đạo đức phát triển đặc biệt trong thời Trung 
Cổ, sau sự sùng kính Đức Mẹ tuyệt vời lấy nguồn cảm hứng từ Thánh Bernard (Bênađô). 

Việc chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria, và những đặc quyền của Mẹ, cũng như những ân huệ 
mà Mẹ đã ban cho con cái của mình đã được coi như là một niềm vui lớn hơn tất cả những 
niềm vui khác. Chính niềm vui lớn lao này và lời ngợi khen ca tụng Mẹ đã trở thành tên của 
Kinh Mân Côi “KÍNH MỪNG MARIA ĐẦY ƠN PHÚC.” 
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Trong thời Trung cổ, biểu tượng của niềm vui là những bông hoa hồng. Đặt vương miện trên 
đầu của một người với một vòng hoa hồng (một vòng hoa đội trên đầu) là một dấu hiệu của 
niềm vui. Đức Trinh Nữ Maria thậm chí còn được gọi là “vườn hoa hồng.” Trong ngôn ngữ Latin 
thời Trung cổ, một vườn hoa hồng cũng có ý nghĩa là chuỗi Mân Côi (a garden of roses is 
rosarium). 

Người ta cảm thấy tại mỗi lời chào, Đức Trinh Nữ Maria tự mình cảm nhận được cái dư âm của 
niềm vui trong giây phút Thiên Thần truyền tin. Nó không chỉ là vấn đề tự mình làm cho mình 
được cảm thấy hân hoan, vui sướng khi chúng ta nghĩ về Đức Mẹ; nhưng mục đích của chính 
của lời chào, mỗi khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng là để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui trong 
trái tim của Mẹ Maria. Những lời chào đã được hình thành như rất nhiều bông hoa hồng tinh 
thần dâng cho Đức Trinh Nữ Maria như thể trang điểm cho Mẹ một chiếc vương miện hoành 
tráng, một vòng hoa đội trên đầu. Đổi lại, Mẹ của chúng ta sẽ đặt trên đầu của con cái Mẹ một 
vương miện bất khả chiến bại của hoa hồng, của ân sủng thiêng liêng. Và đó là ý nghĩa và mục 
đích của việc đọc Kinh Kính Mừng. 

Lý do quan trọng nhất để mạnh mẽ khuyến khích việc thực hành và siêng năng lần Chuỗi Mân 
Côi là nó đại diện cho một phương thế hiệu quả nhất để bồi dưỡng đời sống tâm linh cho các 
tín hữu, qua việc cam kết chiêm ngưỡng mầu nhiệm Kitô giáo mà Đức Giáo hoàng Gioan 
Phaolô đã đề xuất trong Tông Thư Millennio Ineunte Novo (“Bắt đầu của thiên niên kỷ mới”) 
như là một phương thế “đào tạo trong sự thánh thiện” chính quy: “Điều cần thiết cho đời sống 
người Kitô hữu chính là nghệ thuật biết cầu nguyện. Cũng giống như nền văn hóa đương đại, 
thậm chí trong những bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy có vẻ hơi bi quan, sự xuống dốc đời 
sống thiêng liêng của các giáo hữu Công Giáo, nhiều nơi thờ phượng đã bị bỏ rơi, nhà thờ bị 
đóng cửa vì không có linh mục hoặc không có giáo dân tham dự thánh lễ, thì tại một số nơi, 
chúng ta cũng đã nhìn thấy và chứng kiến sự nở rộ của các phong trào và các đoàn thể mới lo 
cho đời sống tâm linh, ví dụ như tại giáo xứ của chúng ta tại đây, những năm trước đây, chúng 
ta chưa có nhóm LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, HOẶC NHÓM MÂN CÔI, bây giờ thì đã được 
thành lập và sinh hoạt rất sống động…., qua đó chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Chúa 
Thánh Thần (CTT) và Ngài đang tác động trên chúng ta, và Ngài cũng không ngừng hoạt động 
trong lòng Giáo Hội, trong cộng đoàn nơi chúng ta sinh sống để dẫn đưa chúng ta trở về với 
Thiên Chúa. 

Cầu nguyện cho hòa bình và cho gia đình 

Một số hoàn cảnh lịch sử cũng làm cho sự hồi sinh của Kinh Mân Côi khá kịp thời. Trước hết, 
chúng ta cần phải nài xin Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới mà chúng ta đang sống. 

Kinh Mân Côi đã nhiều lần được đề xuất bởi một số Giáo Hoàng, ví dụ, như Cố Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II, như là một lời cầu nguyện cho hòa bình. Vào đầu thế kỷ XXI này, bắt đầu với 
cuộc tấn công khủng khiếp vào đất nước Mỹ, quân khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã 
cho máy bay chở đầy hành khách đâm vào hai tòa nhà thương mãi tại Thành Phố Nữu Ước 
(The Twin Towers Building) và đã gây thiệt mạng cho hơn 3.000 người dân vô tội. Có thể nói 
thế kỷ mà chúng ta đang sống, hầu như mỗi ngày, chúng ta chứng kiến không biết bao nhiêu là 
những cảnh đổ máu và bạo tàn đang diễn ra trong thế giới của chúng ta. 

Việc tái khám phá Kinh Mân Côi có nghĩa là để đắm mình trong chiêm niệm của mầu nhiệm 
Chúa Kitô, Đấng “chính là hòa bình của chúng ta”, kể từ khi Ngài thực hiện sự hiệp nhất, và 
phá đổ bức tường ngăn cách của sự thù địch” (Eph 2:14). Do đó, người ta không thể đọc kinh 
Mân Côi mà không có cảm giác bị cuốn vào một cam kết rõ ràng để thúc đẩy tiến hành hòa 
bình, đặc biệt là ở các vùng đất của Chúa Giêsu, vẫn còn nhiều tranh chấp giữa người Do Thái 
và người Palestine. 
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Một nhu cầu tương tự đối với các cam kết và cầu nguyện bằng kinh mân côi được phát sinh 
liên quan đến một số vấn đề quan trọng trong thời hiện đại: đó là đời sống hôn nhân và gia 
đình, là các tế bào sơ cấp của xã hội. Gia đình ngày càng bị đe dọa bởi các hệ tư tưởng, như 
chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất; sự thiếu tinh thần dấn thân, thiếu lòng vị tha và lòng yêu 
mến. Thay vào đó là lòng ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân của chính mình, đã làm cho hạnh 
phúc gia đình và đời sống lứa đôi chóng tan rã và đi đến sự ly dị. Hiện nay theo các thống kê 
cho biết, thì trong vòng 5 năm thành hôn, sẽ có 1/3 các cặp hôn nhân sẽ chia tay và ly dị. Điều 
này xảy ra khá phổ biến ở các nước phương Tây và tiếp tục làn tràn sang các quốc gia phương 
Đông. Đứng trước những thảm hoạ như thế, chúng ta cần làm sống lại và phục hồi kinh Mân 
Côi trong gia đình Kitô giáo, trong bối cảnh của mục vụ rộng lớn hơn cho gia đình, sẽ là một sự 
trợ giúp hữu hiệu để chống lại những tác động tàn phá gây nên cuộc khủng hoảng trong đời 
sống gia đình, điển hình đang xảy ra trong thời đại chúng ta. 

Để minh họa và làm bằng chứng cho sự hữu ích của việc siêng năng lần chuỗi mân côi. Tôi xin 
mạn phép kể cho qúy ông bà và anh chị em nghe một câu chuyện có thật, được một người bạn 
rất thân của tôi tâm sự với tôi. Câu chuyện của chuỗi tràng hạt Mân Côi. 

Cách đây khá lâu, tôi hân hạnh được mời dung cơm tối thân mật với một người bạn thân của 
tôi, và trong khi trò chuyện, tôi hỏi anh ta: “Nếu bạn được mời để chia sẻ với mọi người về kinh 
nghiệm tôn giáo của bạn, thì bạn sẽ nói điều gì với họ.” 

Anh ta dừng lại một chút, rồi trầm tư suy nghĩ như là để tâm tìm kiếm thông qua bộ nhớ của 
anh, để anh có thể chọn ra một câu chuyện lý thú và có ý nghĩa để kể cho tôi nghe. 

Anh nói với tôi, “Cha biết không! Ba mươi năm trước đây, con không phải là người Công giáo. 

Con được lãnh nhận bí tích rửa tội khi con lên mười bốn tuổi và là thành viên đầu tiên của gia 
đình con trở thành người Công giáo. 

Như cha đã biết, khi cộng sản chiếm miền Nam VN vào năm 1975. Con lúc đó rất đau khổ, vì 
gia đình con đã mất tất cả mọi thứ. Con đã bị gửi đến trại tập trung học tập trong một năm, và 
con không hiểu tại sao nhà nước VN lại thả tôi về tại thời điểm đó. Trong khi tất cả các đồng đội 
của con vẫn còn bị giữ ở lại. Đối với con bất cứ khi nào, con nhìn lại sự kiện này, con luôn luôn 
tin rằng, đó là một đặc ân lớn lao mà con đã nhận được từ Mẹ Maria.” 

Sau đó, vào năm 1978, ba mẹ con muốn con rời bỏ đất nước VN, vì lý do an toàn của riêng 
con, vì vậy gia đình và ba mẹ đã đứng ra tổ chức vượt biên cho con. 

Một đêm, chúng con bí mật xuống thuyền và chúng con bắt đầu cuộc hành trình vượt biển của 
mình. Chúng con đã phải đi thuyền qua sông đầu tiên, trước khi chúng con có thể đi ra biển, và 
từ đó, chúng con có thể có thể đi thuyền đến Thái Lan hay Malaysia. 

Thật không may, trong khi tàu của chúng con vẫn còn trên sông. Chúng con đã được phát hiện 
bởi các tàu tuần tra của Công An, vì vậy họ đã bắn vào chúng con. Một số người trong chúng 
con đã cố gắng để trốn thoát bằng cách nhảy xuống nước và bơi. 

Lúc đó trời đã rất tối vào ban đêm, vì vậy chúng con đã không nhìn thấy rõ ràng, và chúng con 
cũng không biết mình đang ở đâu, không thể nào định được phương hướng để trốn chạy. 
Chúng con chỉ cố gắng bơi thoát khỏi thuyền. 

Thật là may mắn, con đã bị trôi dạt đến một bán đảo nhỏ. Nó rất tối vào ban đêm, vì vậy con đã 
phải vất vả kiếm tìm lối ngõ xung quanh. Con rất sợ hãi lúc bấy giờ vì ngại rằng: con sẽ bị phát 
giác và nhìn thấy bởi những người dân địa phương. Nếu họ nhìn thấy con, họ sẽ biết ngay rằng 
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con là một người vượt biên, như vậy bất cứ điều gì có thể xảy ra với con. Nhưng con không 
biết đi đâu, con rất lo lắng và vô cùng tuyệt vọng. 

“Ai có thể cứu con bây giờ? con tự hỏi bản thân mình – Chỉ có Trời! Có Chúa mà thôi. Con tin 
như vậy. 

Vào lúc đó, con thò tay vào túi quần của con để xem coi những vật phẩm quý giá mà gia đình 
con đã cho tôi coi nó có còn đó hay không? Con hết sức ngạc nhiên khi khám phá ra rằng: tất 
cả chúng đã biến mất, ngoại trừ chỉ còn lại một món hàng duy nhất vẫn còn có trong túi của 
con, đó là chuỗi tràng hạt mà con đã luôn luôn mang nó trong túi của con. Con lấy nó ra và con 
bắt đầu đọc kinh cầu nguyện với Đức Mẹ. 

Con cầu xin Mẹ Maria hướng dẫn con và chỉ đường cho con một người nào đó trong làng mà 
người đó sẽ vui lòng giúp đỡ và chấp nhận che giấu con, để con có thể được bảo vệ. 

Sau khi dâng lời cầu nguyện với Đức Mẹ. Con lấy hết can đảm để đi đến gần một ngôi nhà mà 
con đã thấy ánh sáng. 

Con quyết định đi vào và gặp một người phụ nữ. Con yêu cầu cô ấy chỉ cho con làm cách nào 
để có thể thoát ra được ra được từ đây. 

Cô cho biết: “Bạn sẽ không thể rời khỏi đây cho đến sáng sớm khi phà đến để đón khách, và 
thậm chí nếu tôi có chỉ đường cho bạn, bạn vẫn cần một người địa phương để hướng dẫn, nếu 
không bạn sẽ bị lạc. 

Vì vậy, cô cho phép con núp và ẩn mình bên trong nhà của cô cho đến khi buổi sáng. 

Con không dám nói với cô ấy rằng: Con đã có ý định vượt biên và muốn trốn khỏi nơi này, bởi 
vì con rất sợ hãi, nhưng con tin, cô ấy đã biết từ cách ăn mặc và quần áo lấm lem và bẩn thỉu 
và đã bị ướt đẫm, nhìn con chắc chắn không phải là một trong những người dân địa phương. 
Tuy nhiên, cô ấy đã đối xử rất tốt với con. 

Sáng hôm sau, cô đưa con đến bến phà. Chúng con đi bộ quanh làng, sử dụng tất cả các con 
đường tắt, để tránh bị người dân ở đây nhìn thấy. 

Cuối cùng, con đã đến phà, con bước lên trên tàu và tàu khởi hành. 

Trước khi con rời bến phà, con đã cởi cái vòng đeo tay bằng vàng của con và đưa cho cô ấy 
như một cách để nói lên lời cảm ơn cô ta, vì cô đã cứu mạng con. Cô không muốn chấp nhận 
nó, nhưng con cứ khăng khăng nài ép cho nhận cho, vì vậy cuối cùng cô cũng đã chấp nhận. 

Khi con về đến nhà, gia đình con đã rất vui mừng khi thấy con còn sống và không bị bắt bởi 
Công An. 

Gia đình con kể cho con biết là hai người bạn khác của con, người mà đã nhảy xuống nước với 
con. Một người thì bị bắt, còn người kia đã bị chết đuối, những người còn lại trên tàu đều bị bắt 
và tống giam vào nhà tù. 

Sau khi nghe điều này, con nhận ra qủa thực mình qúa may mắn và con xác tín rằng: chính 
Đức Mẹ đã đáp lại lời cầu nguyện của con và chính Mẹ đã thực sự cứu con. 
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Đó là lý do tại sao bây giờ, con luôn luôn tri ân và cảm tạ Mẹ, cũng như Thiên Chúa toàn năng 
đã bảo vệ và gìn giữ con, giúp con vượt qua tất cả các mối nguy hiểm và gian nan trong cuộc 
sống. 

Con đã hứa với bản thân rằng: con sẽ sống một cuộc sống tốt và hữu ích cho mọi người, để 
con có thể bù đắp phần nào cho cân xứng tình thương mến và lòng bác aí của những vị ân 
nhân đã làm ơn cho con. 

Trong lúc nghe anh bạn thân thuật lại câu chuyện mà tôi vừa kể cho quý ông bà và anh chị em 
nghe. Tôi nhận ra một cách tỏ tường là anh ấy có một lòng tin yêu Đức Mẹ một cách mạnh mẽ 
và sốt sắng, đó là, tình yêu mà anh đã dành cho Mẹ Maria được thể hiện qua tình cảm và lời 
nói của Anh. Trong cuộc đời linh mục của tôi, tính đến nay đã ngoài 21 năm, và tôi cũng đã tiếp 
xúc và gặp gỡ rất nhiều người giáo dân và cũng được họ kể cho tôi nghe nhiều sự việc lạ lùng 
và vĩ đại mà TC hay Đức Mẹ đã thực hiện cho họ, nhưng tôi phải công nhận một điều là anh 
bạn thân của tôi, có một đời sống rất thánh thiện và anh có một niềm tin tưởng gần như là tuyệt 
đối vào Đức Mẹ. Anh đã thể hiện đời sống đức tin của mình qua các việc làm cụ thể để diễn tả 
niềm tin của mình, và đồng thời cũng nói lên tấm lòng yêu mến TC và Mẹ Maria. Anh ta rất 
xứng đáng manh danh hiệu là một người Kitô hữu. 

Câu chuyện việc Đức Mẹ đã cứu anh bạn tôi trong hành trình vượt biên, và cả những câu 
chuyện riêng của những khác, bao gồm của tôi trong đó, đã tái khẳng định bằng lời tuyên bố 
hùng hồn và xác quyết của Thánh Bênađô ( St. Bernard). 

Lạy Mẹ rất yêu dấu, chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa 
cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Vì vậy, chúng ta hãy tín thác và đặt hết mọi tin 
tưởng ở nơi Mẹ. Tin rằng Mẹ luôn luôn lắng nghe và ban cho chúng ta những gì mà chúng ta 
khấn xin Mẹ, nếu như điều ấy thực sự hữu ích cho phần rỗi của chúng ta. 

Để kết thúc phần trình bày, tôi muốn gởi đến quý vị lời thố lộ của Đức cố Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II, như là một lời mời gọi và động viên toàn thể chúng ta. 

Ngài nói: “Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện yêu thích của tôi. Một lời cầu nguyện tuyệt 
diệu! Tuyệt diệu trong sự đơn giản và trong chiều sâu của nó.” 

Kính chúc cho quý ông bà và anh chị em biết tái khám phá ra sự hữu hiệu và sức mạnh vô 
song của việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, đặc biệt là trong tháng 10 này. 

Lm. Trần Mạnh Hùng, STD 

39 Jugan Street, 
Mount Hawthorn, WA 6016 

AUSTRALIA. 
Email: hungteaching@gmail.com  

(1) On March 26, 1726, Benedict XIII made obligatory the lessons of the Roman breviary for the Matins of the 

Feast of October 7th, teaching that Mary recommended to St. Dominic the preaching of the Rosary to the people, 

giving him to understand that this prayer would be an exceptionally efficacious succor against heresies and vices. 

Cited by Fr. Antonin Danzas, O. P., in his work Etudes sur les tempsprimitifs de I’Ordre de Saint-Dominique (Paris: 

Oudin Freres, 1877), vol. 4, p. 59. 

(2) Phần trích dẫn từ cuộc trò chuyện giữa Sr. Lucia và Fr. Fuentes, vào ngày 26 tháng 12 năm 1957. 

(3)  See An Epic: From Marian Salutations to the Ave Maria. 

mailto:hungteaching@gmail.com
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(4) Lời kinh Salve Regina do Thầy Hermann der Lahme, Dòng Bênêđíctô (+ 1054), người Đức viết ra bằng tiếng 

latinh ở Tu viện Reichenau vùng Bodensee miền Nam nước Đức. 

Lời kinh Salve Regina do Thầy Hermann viết ra thành chữ, thoát ra từ tận sâu thẳm tâm hồn của một đời sống 

chịu đựng tàn tật về thân xác cũng như yếu đuối giới hạn về trí khôn tinh thần. 

Thầy Hermann đã có cảm nghiệm này từ chính nơi đời sống riêng của mình về sự yếu hèn của khiếm khuyết, của 

tật nguyền nơi thân thể. Nên qua đó thầy khao khát mong ước một đời sống tốt đẹp hơn, một đời sống vĩnh cửu. 

Điều khao khát mong ước đó, thầy đặt niềm hy vọng nơi Đức Mẹ Maria, Đấng là Trạng sư bầu chữa cho mình 

trước ngai tòa Chúa. 

Lời kinh Salve Regina đã gợi hứng cho rất nhiều nhạc sĩ từ xưa đến nay viết thành những tấu khúc lớn nhỏ khác 

nhau và rất danh tiếng, nhất là vào thời Trung Cổ cho đến thời cận đại như Henri Dumont, G.F. Händel, Franz 

Liszt, Franz Schubert, Pierre de la Ruy… 

Vào thế kỷ 18, Kinh Lạy Nữ Vương đã trở thành trọng tâm của cuốn sách Thánh Mẫu học của Thánh 

Alphonsô Liguori. Vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế – sau này được Giáo Hội phong làm vị Thánh Tiến sĩ 

Hội thánh. Xem Lm. Đa Minh Nguyễn Ngọc Long, Lời kinh “Salve Regina – Lạy Nữ Vương.” Thứ 6, ngày 

21/08/2015 http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20150821/31789 (Truy cập, ngày 2.10.2015). 

(5)  Phỏng dịch sang tiềng Việt là KÍNH CHÀO MẸ LÀ NGÔI SAO BIỂN, hay cũng có thể hiểu Mẹ là ngôi sao đại 

dương. 

Lời Hứa Cho Những Ai Hát Kinh ‘Ave Maria Stella’ 

Trong một cuộc nỗi loạn ở Roma, một đám đông kéo đến nơi nhà của Thánh Nữ Bridget; người trưởng toán đòi 

thiêu sống Thánh Bridget. Bà cầu nguyện cùng Chúa xem bà có nên lẩn trốn hay không. Chúa khuyên bà nên ở 

lại: “Họ âm mưu giết con nhưng con sẽ không sao cả. Quyền năng của Ta sẽ phá vỡ ác tâm của kẻ thù con: Nếu 

họ đóng đinh Ta thì cũng vì Ta cho phép họ”. Ðức Mẹ thêm: “Hãy hợp ca bài AVE MARIS STELLA thì Mẹ sẽ gìn 

giữ con khỏi mọi nguy hiểm.” 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

Hỏi :  

1. Xin cha cho biết anh  em Tin Lành cũng có nghi lễ hiệp thông ( Communion)  ăn 

 bánh và uống rượu nho, như vậy họ có bí tích Thánh Thể như Công Giáo hay không? 

2. Lễ của một linh mục khác với Thánh Lễ của Đức Thánh Cha thế nào ? 

3. Nghi thức sám hối trước khi cử hành Thánh Lễ có phải là bí tich tha mọi  tội hay 

không ? 

Trả lời : 

Tôi đã đôi lần trả lời các câu hỏi trên trong một số bài viết trước đây. Nay xin được nhắc lại 

cho rõ như sau: 

CÁC GIÁO PHÁI NGOÀI CÔNG GIÁO CÓ BÍ TÍCH THÁNH THỂ KHÔNG ?  
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1. Về bí tich Thánh Thể ( Eucharist)  chỉ có các Giáo Hội Công Giáo La Mã và Chính 

Thống Giáo Đông Phương ( Eastern Orthodox Churches ) mới có mà thôi, vì các Giáo 

Hội này có chung  nguồn gốc Tông Đồ ( Apostolic succession) nên có bẩy Bí Tích hữu 

hiệu như  nhau. Do đó, khi người Công giáo không tìm được nhà thờ Công Giáo ở nơi 

mình cư ngụ hay viếng thăm, thì được phép tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh ở 

một nhà thờ Chính Thống.Cũng được phép lãnh các bí tích hòa giải ( xưng tội ) vá Sức 

dầu thánh nơi các linh mục Chính Thống, nếu không tìm được linh mục Công Giáo trong 

hoàn cảnh cần thiết. 

Ngược lại, các nhánh Tin Lành nói chung và Anh giáo ( Anglican Communion)  nói 

riêng, tất cả đều không có nguồn gốc Tông Đồ nên không có các bí tích hữu hiệu như 

Công Giáo và Chính Thống, trừ bí tích Rửa tội mà đa số họ có và được Giáo Hội nhìn 

nhận, nếu họ cũng làm phép Rửa với nước và công thức Chúa Ba Ngôi. Nhóm nào 

không làm như vậy ( nhóm Ba Hai Hullah) thì tín đồ của họ phải được rửa tội lại khi họ 

muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo. 

Riêng với bí tích Thánh Thể thì Thừa tác viên phải có chức Giám mục, hay Linh mục 

hữu  hiệu ( valid) thì mới có thể đọc lời truyền phép ( consecration) hữu hiệu để biến 

bánh và rượu trở thành Mình và  Máu Chúa Kitô được. Do đó, vì các mục sư Tin Lành 

và giám mục, linh mục Anh giáo không có chức Linh mục ( Priesthood) hữu hiệu nên họ 

có cầm bánh và chén rượu nho  và đọc lời Chúa trong Bữa Tiệc ly, thì cũng  không  biến 

đổi  được bản thể của bánh và rượu thành Mình Máu Chúa Kitô được. Chắc chắn như 

vậy.  

Đây là sự khác biệt to lớn giữa việc cử hành Thánh Lễ Misa  của Giáo Hội Công 

Giáo ,trong đó bí tích Thánh Thể được thực hiện, khác biệt với việc  bẻ bánh và uống 

rượu nho của các  anh  em Tin Lành và Anh giáo.Nghĩa là  dù họ có gọi đó là nghi thức 

hiệp thông ( communion)  thì hoàn toàn cũng  không giống việc rước Lễ ( holy 

communion) của người Công Giáo hay Chính Thống Giáo, vì chỉ có trong hai Giáo Hội 

này mới có bí tích Thánh Thể hữu hiệu mà thôi. Lại nữa, chính vì các mục sư Tin Lành 

hay giám muc ,linh mục Anh Giáo không  được chia sẻ Chức Linh Mục của Chúa Kitô, 

như Giám mục  và linh mục Công Giáo,  nên khi họ trở lại Công Giáo và muốn có chức 

linh mục hữu hiệu, thì họ phải được đào tạo lại trước khi được truyền chức linh mục ( và 

sau đó, có thể có người được chọn làm giám  mục)  trong Giáo Hội Công Giáo. 

Chỉ  khác một điều khác nữa  là các mục sự Tin Lành các giám lục và linh mục Anh 

Giáo đều kết hôn và có gia đình; nên khi họ trở lại Công giáo và được truyền chức linh 
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mục,  thì họ được phép tiếp tục sống với vợ con. Nhưng nếu sau đó  vợ chết,  thì không 

được tái giá nữa, mà phải sống độc thân như các linh mục Công Giáo. 

2. Thánh Lế Tạ Ơn ( Eucharist) là đỉnh cao của đời sống Kitô Giáo và của Giáo Hội nói 

chung.Thánh Lễ diễn lại cách bí tích trên bàn thờ ngày nay  Bữa ăn cuối cùng của Chúa Kitô 

với Nhóm 12 Tông Đồ và Hy tế thập giá Chúa  đã một lần dâng lên Chúa Cha trên đồi Golgotha 

 xưa kia để đền tội thay cho nhân loại khỏi phải chết đời đời vì tội. 

Ngày nay ,mỗi khi Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành, Chúa Kitô lại hiện diện thật sự 

 nơi các Thừa tác viên con người là linh mục và giám mục để diễn lại Bữa Tiệc ly và Hy 

tế thập giá của Người  để cho chúng ta, con cái của Giáo Hội, được ăn Mình và uống 

Máu Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hai chất thể là bánh và rượu nho, và được ơn 

cứu độ như xưa ơn này được ban cho nhân loại khi Chúa Kitô dâng mình tế lễ Chúa 

Cha một lần trên thập giá.  

Như thế, chính Chúa Kitô dâng Thánh Lễ qua tay của các Thừa tác viên con người 

là linh mục và giám mục. Các vị này chỉ cử hành Thánh Lễ nhân danh Chúa Kitô ( in 

persona Christi) mà thôi, chứ không danh danh chính mình bao giờ.Vì thế, tuyệt đối 

không có sự khác biệt nào giữa Thánh Lễ của một  linh mục ,của một giám mục hay của 

chính Đức Thánh Cha. Tất cả các ngài đều nhân danh Chúa Kitô khi cử hành Thánh Lễ 

Tạ Ơn hay bất cứ bí tích nào trong Giáo Hội. Không có sự khác biệt nào vì chính Chúa 

Kitô cử hành Thánh Lễ và các bí tích qua tay các Thừa tác viên con người là linh mục, 

 giám mục hay Đức Thánh Cha. 

Phải nói rõ điều này để đừng ai lầm tưởng rằng xem lễ của Giám mục hay của Đức 

Giáo Hoàng  thì được nhiều ơn ích thiêng liêng hơn là lễ của một linh mục. Thánh lễ nào 

cũng là Hy tế của Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha một lần xưa trên thập giá và nay cách bí 

tích trên Bàn thờ. Chỉ khác là xưa kia trên thập giá chính Chúa Kitô là Thầy cả, là bàn 

thờ và là của lễ dâng lên Chúa Cha để xin ơn cứu rỗi cho con người.Trong Hy Tế đầu 

tiên này, Chúa Kitô đã thực sự đổ máu mình ra trên thập giá để đền tội thay cho con 

người và ký giao ước mới với con người như Chúa đã nói rõ khi lập Bí Tích Thánh Thể. 

  Nay cũng môt Hy tế đó nhưng khác một chút là Chúa Kitô đổ máu mình cách bí tích và 

 mượn tay và miệng lưỡi thừa tác viên con người là linh mục hay giám mục để diễn lại 

 bữa Tiệc ly và Hy tế của Người cách bí nhiệm mà thôi.Vì Thánh Lễ cao trọng như vậy, 

nên muốn hiệp lễ ( communion) cách xứng đáng, thì phải sạch tội trọng ( mortal sin). Do 

đó ai đang mắc tội trọng chưa được tha qua bí tích hòa giải, thì không được làm lễ ( linh 

mục) và rước lễ ( giáo dân) ( x giáo luật số 916, SGLGHCG số 1415) 
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3. Nghi thức sám hối ( penitential rite): 

Nghi thức này được cử hành trước mỗi Thánh Lễ để xin Chúa tảy xóa mọi lỗi lầm và 

vết nhơ trong tâm hồn  để cho được xứng đáng cử hành và tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn ( 

Euchrist) diễn lại Bừa ăn sau hết của Chúa Giêsu với Nhóm Tông Đồ và Hy tế thập giá 

Chúa dâng lên Chúa Cha ngày hôm sau trên thập giá để đền tội thay cho con người và 

cho con người có hy vọng được cứu độ để vào Nước Trời mai sau. 

Nhưng Nghi thức trên không phải là bí tích hòa giải  để tha mọi tội nhẹ và nặng cho 

ai khi  tham dự Thánh Lễ.Vì thế, muốn cử hành và hiệp dâng Thánh Lễ cách xứng đáng 

thì đòi hỏi phải sạch tội trọng như đã nói ở trên. Nghĩa là ai đang mắc tội trọng thì không 

được làm lễ và rước Mình Thánh Chúa.  

Không thể lấy cớ Chúa là tình thương, đã chết trên thập giá để đền tội cho con 

người rồi, nên không cần phải xưng tội nữa và cứ rước Minh Thánh Chúa mà không cần 

phải thắc mắc gì về tình trạng của tâm hồn mình. 

Chúa Kitô đã chết để đền tội cho loài người: Đúng. Nhưng con người vẫn còn tự do 

để xa tránh tội lỗi hay cứ tiếp tục phạm tội thêm nữa chứ.Và nếu cứ tiếp tục phạm tội và 

đang có tội trọng chưa được tha qua bí tích hòa giải thì không được rước Minh Máu 

Thánh Chúa ( giáo dân) hoặc làm lễ ( linh mục) như đã nói ở phần trên.Phải nói đi nói lại 

điều này vì có linh mục kia đã mời mọi người hiện diện trong nhà thờ lên rước lễ hết lấy 

cớ là Chúa đã tha hết mọi tội cho con người rồi !!! Tha một lần rồi , nhưng con người còn 

phạm thêm nhiều lần nữa chứ ? Và nếu cứ ngoan cố phạm thêm nhiều tội nữa mà 

không có quyết tâm chừa tội,  thì Chúa sẽ không thể cứu ai được, nếu người ta không 

cố gắng cộng tác với ơn Chúa để chừa bỏ tội lỗi như  Chúa Kitô đã cảnh cáo như sau 

trong Sách Khải Huyền: 

“  Ta biết việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, Nếu ngươi 

nóng hẳn hay lạnh hẳn đi. Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm, chẳng nóng chẳng lạnh 

nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” ( Kh 3:15-16) 

Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn những câu hỏi đặt ra. 

Lm .Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. 

VỀ MỤC LỤC 

 

   

  

  
NÊN SỬA LỜI NGUYỆN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN ?  
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Đọc Lời nguyện ngày Chúa nhật thứ 25 Mùa Thường niên vừa rồi  ( 20-9-2015) của sách lễ 

Roma ấn bản lần thứ hai, năm 1992 của Ủy Ban Phụng tự  trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt 

Nam ), chúng con  thấy  lời nguyện vẫn giữ nguyên văn bản dịch lời cầu xin : " Lạy Chúa, 

Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất  là mến Chúa yêu người” 

 nên chúng con viết bài nầy khi  tham chiếu các bản Latinh, Pháp, Anh để đặt vấn đề. Chúng 

con cũng đưa ra bài giảng vài Giáo phụ danh tiếng để biết lời dạy của các Ngài liên hệ tới điều 

chúng con bàn ở đây . Xin hiểu cho chúng con .  

Lời nguyện Mùa Thường niên Chúa nhật 25 viết : 

Xin nói lại  Lời nguyện nầy của Ủy Ban Phụng tự Hội Đồng Giám mục Việt nam dịch và in 

lại năm 1992 và Phụng vụ Giờ kinh cũng dịch thế nầy :  Lạy Chúa, Chúa đã thu toàn thể lề luật 

thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người ; xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều 

Chúa truyền dạy, để sau nầy đạt tới phúc trường sinh . Chúng con cầu xin nhờ Chúa…. 

Bản tiếng La tinh: Deus qui sacrae legis omnia constituta in tua et proximi dilectione 

posuisti, da nobis. ut,  tua praecepta  servantes, ad vitam mereamur pervenire perpetuam. Per 

Dominum . 

Bản tiếng Pháp: Seigneur  tu as voulu toute loi consiste à t’ aimer et à aimer son prochain : 

donnez –nous  de garder tes commandements et  de parvenir ainsi à la vie éternelle . Par 

Jésus (Missel  de l.’assemblée dominicale , Publications de Saint André Éditions Brepols 1997)  

Bản tiếng Anh:  O God , who founded all the commands of your sacred  law upon love of 

you and our  neighbour , grant that , by keeping your precepts , we may merit  to attain  eternal 

 life. Through our Lord Jesus  Christ , your Son , who lives and reigns  with you in the unity of 

the Holy Spirit one God, for ever and ever .  

Các bản văn nầy đã viết : 

Bản La tinh viết :  tua praecepta …. ( những giới răn của Chúa, ở đây là hai giới răn của 

Chúa). 

Bản tiếng Pháp : tes commandements ( những giới răn của Chúa  tức là hai giới răn của 

Chúa) .  

Bản tiếng Anh :  all the commands  of your sacred law (  tất cả giới răn và lể luật thánh của 

Chúa … là  yêu Chúa và yêu người ). 

Bản dịch tiếng Việt  có hứng rất cao cho hai giới răn thành giới răn độc nhất ! 
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Xin trích các bài giảng của các thánh để biết các ngài dạy thế nào : 

  

a/  Đức Giáo hoàng  St Grégorien le grand :”  Voici donc  qu’ il envoie ses disciples en 

prédications deux par deux , parce  que les commendements de la charité sont deux : l ‘amour 

de Dieu et du prochain “(les Traductions et la Liturgie , Commission  Internatuionale 

 Francophone Edts Cerf-Desclé   de  Brouwer – Mame , tome 1  (Lý do  Chúa sai từng nhóm 

hai môn đệ đi rao giảng vì các giới răn bác ái dồn lại chỉ có hai giới răn : mến Chúa và yêu 

người).  

b/ Thánh Augustino  : “ Rappelez-vous avec moi , mes frères , quels  sont ces deux 

préceptes . Car  ils doivent e6tre connus , et ne pas venir seulemant à notre esprit de temps en 

temps , quand nous nous souvenons  ; ils ne doivent jamais  s’ effacer  de nos coeurs . Songez 

toujours  qu’il  faut absolement  aimer Dieu et le prochain ; Dieu de tiut ton coeur , de toute ton 

âme et de tout ton esprit  et ton prochain  comme toi-même  ( Homélie de saint Augustin sur L’ 

Évangile de Jean . La liturgie des heures , Le Cerf-Desclé  de Brouwer (anh em thân mền , xin 

anh em cùng tôi nhác lai hai giới luật nầy, giới luật gì đầy ?  Rõ ràng cần phải biết tường tận 

chứ không phái biết thoáng qua chốc lát trong trí mà thôi. để không bao giờ hai điều luật nầy 

xóa mất trong lòng anh em . Hãy luôn luôn nghĩ rằng : phải tuyệt đối yêu mến Thiên Chúa và 

yêu mến tha nhân  nghĩa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn và 

thương yêu tha nhân như tôi thương tôi. ( Bài giảng của thánh Augustinô về Tin Mừng theo 

thánh Gioan) .  

 Rất lạ, vì trong kinh nguyện của tổ tiên chúng ta thật rát đúng , thí dụ kinh KÍnh Mến  :  Lạy 

Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết lòng hết sức , trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng tốt lành vô cùng 

; lại vì Chúa thì tôi thương yêu người ta như minh tôi vậy . Amen  

  

Có lẽ Cố Tây, Cố Ta dịch từ kinh nầy ( Acte de charité) :  Mon Dieu, je  vous  aime  de  tout 

 mon  coeur  et  plus  que  tout, parce  que   vous   êtes  infiniment  bon , et  j’ aime  mon 

  prochain  comme  moi-même  pour  l ‘amour de vous .                                      

 
  

Linh mục  Fx Nguyễn hùng Oánh  (02-10-2015) 
   

VỀ MỤC LỤC 

 

 

        

LỜI THIÊN CHÚA, LỜI QUYỀN NĂNG CÓ SỨC KÊU GỌI  
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Nguyên tác: Appelés à la vie (Jacques Philippe) 

Bản tiếng Anh: Called to Life (Neal Carter) 

Bản tiếng Việt: Được Gọi Để Sống (Lm. Minh Anh) 

 

 

LỜI THIÊN CHÚA,  

LỜI QUYỀN NĂNG CÓ SỨC KÊU GỌI  

 

Chỉ cần lướt mắt đến cuốn Thánh Kinh, đã đủ 
cho tôi, để ngay lúc đó, tôi hít lấy hương thơm 
cuộc đời Chúa Giêsu và tôi biết mình phải chạy về 
đâu (Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu) .  

Lời của Thiên Chúa được Thánh Kinh truyền 
lại là một phương tiện nền tảng, qua đó, Người gọi 
chúng ta, trao cho chúng ta quà tặng sự sống của 
Người. Sống với Thánh Kinh không phải là một cái 
gì xa xỉ dành riêng cho một số ít những người 
nhàn rỗi hay cho những người có sở thích giải 
thích nó. Sống với Thánh Kinh là một nhu cầu 
sống còn đối với mỗi Kitô hữu nhất là trong thời 
đại bấp bênh, tranh dành và hỗn độn này. Chúng 
ta có một nhu cầu cấp thiết đối với Thánh Kinh 
như một nguồn mạch ánh sáng và sức mạnh 
không bao giờ cạn, soi sáng và làm nền tảng cho 
cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu nói, “Trời đất sẽ 
qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua 
đâu” (Lc 23, 33). 

 

Thánh Kinh có một sức mạnh phi thường để nói với chúng ta cách sâu sắc và riêng tư, đáp 
ứng chính xác ngay “lúc này và ở đây” nhu cầu cần được sáng soi, động viên khích lệ và ngay 
cả thôi thúc sự hoán cải vốn đang nằm sâu trong tâm hồn mỗi người. Những khoảnh khắc này 
xảy ra khi một câu Thánh Kinh - dẫu trước đó không có ý nghĩa gì đặc biệt - bỗng nhiên bùng 
cháy với một thông điệp vốn tương xứng với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta để rồi qua đó, 
chứng thực lòng trung thành và nhân hậu của Thiên Chúa. 

Tôi xin mở đầu với một bản văn súc tích trong Hiến Chế Tín Lý Về Mạc Khải của Thiên 
Chúa của Công Đồng Vaticanô II (Dei verbum). Một trong những hậu quả đáng tiếc về phản 
ứng của giới Công Giáo trước sự quá khích của anh em Tin Lành là đã có một sự xao lãng nào 
đó đối với Thánh Kinh nơi những người công giáo. Vaticanô II đã tìm cách sửa chữa điều này 
và rồi, những phong trào Thánh Linh như Canh Tân Đặc Sủng nở rộ sau Công Đồng được mô 
tả như một cơn khát Lời Chúa mãnh liệt. Nhưng trước hết, hãy để chính các giáo phụ của Công 
Đồng lên tiếng:  

Giáo Hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ 
Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc 
Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu. Cùng với Thánh Truyền, Thánh Kinh đã và đang 
được Giáo Hội xem như quy luật tối cao hướng dẫn đức tin… 
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Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh Chúa Kitô phải được 
Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn…  

Ở đây Công Đồng nói đến Thánh Kinh như nguồn lương thực phong phú, như Thánh Thể 
cho các tín hữu. Thánh Jêrôme nói, “Chúng ta ăn thịt và uống máu Chúa Kitô trong bí tích 
Thánh Thể và trong việc lắng nghe Thánh Kinh nữa” . 

Chúng ta cũng lưu ý một vài thuật ngữ khác được dùng để diễn tả Lời như một quà tặng 
quý giá đến từ Chúa Cha, đó là: sức mạnh đức tin, của ăn linh hồn, suối nguồn thanh khiết vô 
tận của đời sống thiêng liêng. 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lấy ý tưởng này từ Công Đồng Vaticanô II. Ở đây chúng 
ta sẽ chỉ xem xét một bản văn trích từ Tông Thư Ngàn Năm Mới, Novo Millennio Ineunte, gởi 
đến toàn thể Hội Thánh vào lúc khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. 

Cấp thiết nhường bao để việc lắng nghe Lời Chúa trở nên một cuộc gặp gỡ đem lại sự 
sống - theo truyền thống cổ xưa và mãi mãi vững chắc của phương pháp đọc Sách Thánh 
trong tinh thần cầu nguyện (Lectio Divina) - vốn được kín múc từ bản văn Thánh Kinh lời sống 
động hằng chất vấn, hướng dẫn và nắn đúc cuộc đời chúng ta . 

  

THÁNH KINH MỜI GỌI CHÚNG TA ĐỌC LỜI CHÚA  

Thánh Kinh chứa đựng nhiều lời mời gọi hãy suy niệm Lời của Thiên Chúa. Chẳng hạn, 
Thánh Vịnh 1: ”Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân… nhưng vui thú với lề luật 
Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày”. Thánh Vịnh hứa hẹn những điều kỳ diệu sẽ đến với 
những ai cam kết với việc suy niệm không ngừng này, “Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, 
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ 
thành”. 

Tôi muốn trích dẫn thư thứ nhất của thánh Phêrô,  

Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân 
thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Vì anh em đã được tái sinh, 
không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và 
tồn tại mãi mãi, vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa 
cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng; Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã 
được loan báo cho anh em như một Tin Mừng. Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi 
điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Như trẻ sơ sinh, anh em 
hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu 
anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành (1Pr 1, 22-2, 3). 

Đoạn thư cảm động này viện dẫn sức mạnh của Lời trong việc đem lại cho nhân loại một 
sự sống mới lành mạnh và yêu thương. Nó mời gọi chúng ta những mong chờ Lời như em bé 
khát khao bầu sữa mẹ, nguồn lương thực đứa trẻ cần để sống và lớn lên. Đoạn thư này nối kết 
việc lắng nghe Lời với sự hào phóng của Thiên Chúa trích trong Thánh Vịnh 34: “Các bạn hãy 
nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo dường bao”. Trải nghiệm về sự rộng lượng 
của Thiên Chúa sẽ đổ đầy tâm hồn chúng ta niềm tin tưởng và làm tan chảy sự chai lì của nó. 
Việc đọc Lời Chúa đôi lúc xem ra khô khan, nhưng nếu cứ kiên trì, sớm muộn gì, chúng ta cũng 
tìm thấy trong đó sự ngọt ngào vốn ngon tuyệt hơn bất cứ của ăn nào trên trần gian. 

 

 

THIÊN CHÚA Ở TRONG LỜI CỦA NGƯỜI 
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Một cách nhiệm mầu, Thánh Kinh thông truyền chính sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong 
một chú thích về Mười Điều Răn của Kinh Talmud (tập hợp những văn bản cổ về luật và truyền 
thống Do Thái) có câu: “Bản tính của Ta, Ta đã biểu lộ trên giấy mực”. Mặc cho những giới hạn 
của ngôn ngữ phàm trần mà các tác giả Thánh Kinh dùng, Chúa Thánh Thần vẫn là Đấng 
hướng dẫn các ngài, làm cho những lời đó thành phương tiện để Thiên Chúa thực sự ở giữa 
chúng ta bằng tất cả tình yêu, khôn ngoan và sức mạnh của Người. 

Cả truyền thống Do Thái giáo lẫn Kitô giáo đều làm chứng về điều đó. Không nên cường 
điệu về điều này. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu nghĩ rằng Thánh Kinh cũng chỉ như một 
cuốn sách bình thường khác. Việc đọc Thánh Kinh trong đức tin làm cho chính Thiên Chúa hiện 
diện trong cuộc sống chúng ta, đồng thời, đưa Người đến với tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta 
để cho lời của Thánh Kinh tràn đầy tâm trí và đi vào tâm hồn, Thiên Chúa sẽ hiện diện vì Người 
ở trong lời mình. 

Thông thường, điều này lại khác với chúng ta. Hiếm khi lời chúng ta bộc lộ đầy đủ chính 
con người mình nhưng rất nhiều lần, lại đầy đủ với những gì nông cạn vô bổ, thậm chí không 
thật. Khi nói “Tôi yêu em” với ai đó, những lời này có thể mang đầy đủ trọng lượng của tự do, 
cam kết và lòng chung thủy của tôi, hoặc lời đó chỉ là những lời dối trá những muốn nói rằng 
“Tôi muốn một điều gì đó nơi cô ngay lúc này” mà thôi. Thiên Chúa, trái lại, Người là sự thật, 
khi Người thông truyền một điều gì, Người thông truyền cả chính mình Người. Đón nhận lời 
Thiên Chúa vào trong tâm hồn chúng ta nghĩa là đón nhận sự hiện diện và tình yêu của Người 
cũng như nhận chìm chúng ta vào mối thâm tình với Người.  

Việc trao đổi ngôn từ giữa các đôi bạn tạo nên thân mật, tạo nên một không gian giao tiếp, 
trao tặng cho nhau, có lúc thậm chí tặng cả tình yêu thân xác. Cũng vậy, việc lắng nghe Lời và 
đáp trả trong cầu nguyện tạo nên mối thân tình giữa Thiên Chúa và người tín hữu. Điều này 
thật căn bản, đặc biệt với những ai cam kết sống độc thân vì Nước Trời. Thời giờ dành cho 
việc cầu nguyện với Thánh Kinh (Lectio Divina) tạo nên và đào sâu thêm sự gần gũi yêu 
thương với Thiên Chúa mà nếu không có nó, đời dâng hiến sẽ mất hết ý nghĩa. Sốt sắng thực 
hành cầu nguyện với Thánh Kinh (Lectio Divina) là điều tối cần thiết cho bậc sống này. Nó làm 
cho người dâng hiến trở thành “người bạn đời” của Lời. 

Suy niệm Thánh Kinh là nền tảng cho bất cứ đời sống cầu nguyện nào của người Kitô hữu 
đích thực. Thiên Chúa nói với chúng ta và gợi lên trong chúng ta một lời đáp trả qua việc suy 
niệm. Đây là cách thức mở đầu của cuộc đối thoại trong cầu nguyện. 

Chúng ta cần tìm lời lẽ để nói với Thiên Chúa. Những lời đến với chúng ta cách tự phát có 
giá trị riêng của chúng, dĩ nhiên, nhưng Thánh Kinh đã đưa ra những cách diễn đạt và ngôn 
ngữ để chúng ta ngỏ cùng Thiên Chúa và khi làm vậy, những lời ấy giúp chúng ta hình thành 
lời cầu nguyện của mình. Chẳng hạn, các Thánh Vịnh là một trong những món quà đẹp đẽ như 
thế. Dẫu là ngôn ngữ của loài người nhưng Thánh Vịnh vẫn thiêng thánh sâu sắc và diễn tả vô 
vàn cảm xúc như đau khổ, phiền muộn, cám dỗ, nổi loạn và cả sự tin tưởng trong bình an cũng 
như lúc vui mừng hớn hở. Chúng luôn kết thúc bằng cách làm cho chúng ta tin tưởng và hối 
thúc một tâm tình cảm tạ tri ân. 

Càng được nuôi dưỡng bằng Thánh Kinh, lời cầu nguyện càng chính hiệu và sinh hoa kết 
quả; đồng thời, dù hoàn toàn thuộc về hạ giới nhưng những lời đó có khả năng giúp chúng ta 
thông hiệp với mầu nhiệm Thiên Chúa vốn không thể hiểu thấu. Ai có Lời Chúa trong trí và 
trong tâm, người ấy có thể đáp lại lệnh truyền “Hãy cầu nguyện không ngừng!” (1 Tx 5, 7). 

 

LỜI VÀ SỰ BIỆN PHÂN 

Thánh Vịnh 118 nói, “Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi”, Lời Chúa soi dọi ánh sáng 
chân lý sâu xa nhất vào cuộc đời chúng ta. Thư gửi tín hữu Do Thái đã nói về sức mạnh biện 
phân của Thánh Kinh: 
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Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu 
chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng 
người. Vì không có loài thụ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều tần trụi 
và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta phải trả lẽ (Dt 4, 12-13). 

Lời Chúa tựa hồ tấm gương, qua đó, chúng ta có thể biết thật chính mình, tốt cũng xấu. Lời 
Chúa phê chuẩn những thoả hiệp của chúng ta với tội lỗi, trước cả hai cách chọn lựa, phạm tội 
hay không phạm tội; đồng thời chỉ rõ và khuyến khích những gì tốt nhất trong chúng ta. Lời 
Chúa có khả năng giúp chúng ta phân biệt giữa những cấu trúc tâm lý đã bám rễ và gây 
thương tích cho bản tính con người cũng như sự dạt dào của tình yêu đích thực nơi chúng ta. 
Với tấm gương ẩn dụ này, thánh Giacôbê mời gọi chúng ta soi mình vào Lời Chúa là “luật trọn 
hảo mang lại tự do”, nhờ đó, có thể gắn bó và tìm được hạnh phúc qua việc sống với Lời Chúa 
(Gcb 1, 15). 

Việc chuyên cần đọc Lời Chúa sẽ khơi lên một cơn khủng hoảng sinh ích, một sự “phê 
phán” cần thiết (Krisis trong tiếng Hy Lạp - một thuật ngữ thường gặp trong Tin Mừng thánh 
Gioan) vốn không lên án nhưng dẫn đến hoán cải và cứu độ. Chẳng hạn, khi nghĩ về dụ ngôn 
chủ vườn nho trả cho tất cả người làm công của ông giống nhau, những người chỉ làm một giờ 
cũng như những người làm việc cả ngày dưới nắng nôi thiêu đốt, khiến những người sau tức 
giận càu nhàu (Mt 20, 1-16), tôi nghĩ đến những lời này: 

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì 
hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó 
lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm (Mt 5, 39-
41). 

Chúng ta dễ sốc khi nghe đoạn trích này, nhưng cái sốc này có ích cho chúng ta. Nó đưa ra 
ánh sáng những tính toán, sợ hãi và cách thức đối kháng của con người. Chúng ta được gọi để 
đảm nhận việc cải thiện bản thân, chúng ta được gọi để mở lòng đón nhận những hoạt động 
của ân sủng, để đặt niềm tin vào Thiên Chúa đến nỗi không còn cần phải tính toán hay tự vệ 
nhưng có khả năng yêu thương trong mọi hoàn cảnh. Và như thế, Lời Chúa dần dần kéo chúng 
ta ra khỏi khôn ngoan thế gian để đạt đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 

 

LẮNG NGHE LỜI CHÚA, 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ SINH HOA KẾT QUẢ  

Một trong những dụ ngôn nói về Lời Chúa được nhiều người biết đến trong Tin Mừng là dụ 
ngôn Lời dưới hình ảnh hạt giống được gieo . Một phần, dụ ngôn cảnh báo về những gì có thể 
khiến Lời Chúa trở nên cằn cỗi trong đời sống: thiếu kiên trì, lo lắng, giàu sang và khoái lạc. 
Nhưng bài học đầu tiên của dụ ngôn lại chú trọng đến việc sinh hoa kết trái của Lời. Khi “nghe 
Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”, nó 
trổ sinh gấp trăm lần. Ngôn sứ Isaia cũng chứng thực việc sinh hoa kết trái này: 

Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa 
làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, 
thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết 
quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó (Is 55, 10-11). 

Lịch sử Hội Thánh ghi nhận nhiều chứng nhân nam nữ, những người đã được một câu Lời 
Chúa nào đó chạm đến và đánh động, họ tìm được ý nghĩa cũng như sinh hoa kết quả nhờ 
sống câu Lời Chúa đó. Thánh Antôn Sa Mạc, tổ phụ của mọi thầy dòng, là một nông dân Ai 
Cập, đã khóc lên khi nghe những lời này trong nhà thờ tại làng của mình, “Nếu anh muốn nên 
hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng 
trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19, 21). Hoa trái trong đời sống và thành công vô cùng lớn 
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lao qua nếp sống tu trì của ngài đã khai mào trong Hội Thánh bắt đầu từ việc ngài lắng nghe 
Lời Chúa và đem ra thực hành. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến mẹ Têrêxa Calcutta, người được 
đánh động và hiến dâng đời mình phục vụ anh chị em nghèo khó bởi lời “Ta khát” của Chúa 
Giêsu. Cũng như Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến, Vita Consecrata , 1996, của thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II, đã nói đến những người sống đời thánh hiến rằng, “họ đạt được hoa 
trái thiêng liêng nhờ chấp nhận Lời” như Đức Maria ; cũng đúng như thế với mọi Kitô hữu. 

Trong một ý nghĩa nào đó, ơn gọi của mỗi người nam hay người nữ là trao thân mình cho 
Lời. Lời Chúa phải được hoá thân thành xương thành thịt, mặc lấy xác phàm này, bằng không, 
nó vẫn trừu tượng và xa vời. Cùng lúc, cuộc sống con người phải được thấm đẫm bởi Lời 
Chúa, bằng không, nó sẽ quay lại với chính mình và thiếu mất ý nghĩa vĩnh cửu của nó. Không 
gì trên trần gian này đẹp hơn tâm hồn một con người luôn mở ra với Lời, kiên trì khao khát để 
sống Lời đó đến cùng, và nhờ đó, được biến đổi và canh tân cách thẳm sâu. Đây là chính mầu 
nhiệm của Đức trinh nữ Maria với hoa trái trổ sinh ngoài sức tưởng tượng trong cuộc đời Mẹ, 
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). 

Cách rõ ràng, Thánh Kinh và lịch sử Hội Thánh cho thấy Lời Chúa và lời mời gọi mà Lời 
Chúa thông truyền có sức đánh thức kho tàng rộng lượng, tình yêu và lòng can đảm trong tâm 
hồn chúng ta; một sự đánh thức xem ra vượt quá sức người đơn thuần. Sự quên mình bộc lộ 
tràn trề một cách rất đáng ngạc nhiên ngay cả với những người chỉ mong được ơn này ơn 
khác. 

Hãy nghĩ tới ơn gọi của Lêvi, về sau sẽ là Matthêu. Ông là người thu thuế, một người cọng 
tác với những người Rôma đô hộ qua việc thu thuế và hẳn ông đã bỏ túi một phần lớn trong số 
đó. Không cần phải nói, những người thu thuế thời đó không được kính trọng. Chúa Giêsu tiến 
đến Lêvi khi ông đang ngồi làm việc ở bàn thu thuế. Người gọi ông: “Hãy theo tôi!” và Lêvi liền 
đứng dậy đi theo Người (Mt 9, 9).  

Sau đó Lêvi (bây giờ là Matthêu, tông đồ của Đức Giêsu) đã khoản đãi một bữa tiệc linh 
đình. Đức Giêsu có ở đó, cả những người bạn cũ của Matthêu cũng có mặt: những người thu 
thuế, những người tội lỗi, những người đàn bà xấu xa. Người Pharisiêu lấy làm chướng tai gai 
mắt. Và tất cả mọi người, ngoại trừ Đức Giêsu, đều ngạc nhiên về sự thay đổi bất ngờ của 
người thu thuế trước đó. Một người vốn chỉ quan tâm đến việc làm giàu, thậm chí bằng những 
phương cách đê hèn, giờ đây trở thành tông đồ của một vị thầy lưu động rao giảng Nước Thiên 
Chúa! Điều này quả là hiếm hoi. Người ngạc nhiên hơn hết là chính Lêvi (Matthêu). Sau khi đón 
nhận lời mời gọi ngỏ với mình, Lêvi cảm thấy có một điều gì đó hoàn toàn mới lạ đang dần dần 
xuất hiện trong ông: hãy mạnh mẽ thay đổi, để bước vào một hành trình mới, để thôi tìm cách 
làm chủ đời mình và phó mình cho Một Đấng Khác. 

Hẳn Lêvi đã có thể viện nhiều lý do để nói với Đức Giêsu, “Ngài hãy gọi người khác, một 
người nào đó thật thà, tuân giữ lề luật Do Thái. Hãy xem công việc của tôi: tôi không xứng 
đáng”. Nhưng Lêvi khá điên rồ - hay đúng hơn, đủ khôn ngoan - để đón nhận một lời mời gọi 
không lường trước. Khi làm vậy, Lêvi cảm nghiệm rằng, Lời đã gọi ông cũng có thể đốt lên 
trong ông một lòng quảng đại, một sự tự do và một tâm hồn vô vị lợi tưởng như không bao giờ 
có trước đó. Đây chính là những gì Đức Giêsu muốn nói đến khi Người tuyên bố, “Ai tin vào tôi 
như Thánh Kinh đã nói: từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7, 38). 

 

LỜI CHÚA VÀ CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG: 

LỜI QUYỀN NĂNG 

Trong chương 6 thư gửi giáo đoàn Êphêxô, thánh Phaolô cổ vũ các tín hữu của ngài tin 
tưởng và can đảm đón nhận cuộc chiến như một phần không thể thiếu trong đời sống mọi Kitô 
hữu đích thực. 
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Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người.  
Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu 
chước của ma quỷ (Ep 6, 10-11). 

Ngay sau đó, ngài miêu tả những yếu tố khác nhau của bộ binh giáp cần kíp “Để có thể vận 
dụng toàn lực đối phó và đứng vững trong ngày đen tối”. Yếu tố cuối cùng nhưng không kém 
phần quan trọng là “Gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6, 17).  

Đây là lời mời gọi chúng ta ý thức hơn về Thánh Kinh như nguồn trợ lực bất ly thân trong 
những cơn thử thách của cuộc đời. Không đơn thuần chúng ta phải đối phó với sức mạnh 
phàm nhân, nhưng cách mầu nhiệm, còn phải chiến đấu với những thực thể của thế lực thần 
thiêng: 

Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần 
thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao 
(Ep 6, 12). 

Tông Thư Novo Millennio Ineunte, Ngàn Năm Mới, trình bày kế hoạch cho Hội Thánh trong 
thiên niên kỷ thứ 3, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, một Kitô hữu không cầu nguyện là 
một Kitô hữu “có nguy cơ gặp rủi ro” . Như một hệ luận tất yếu, tôi xin nói thêm rằng, điều này 
cũng đúng đối với một Kitô hữu không đọc Lời Chúa thường xuyên. Đây là vấn đề sống chết vì 
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra" 
(Mt 4, 4). Thế gian này thật mù mịt, chúng ta lại quá yếu đuối; vì thế, con người không thể sống 
nếu thiếu ánh sáng và sức mạnh của Lời Chúa. 

Tin Mừng Nhất Lãm, nhất là Tin Mừng Maccô cho thấy đám đông đã ấn tượng biết bao bởi 
lời quyền năng của Đức Giêsu: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng 
dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1, 22). Và “Thế nghĩa là 
gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và 
chúng phải tuân lệnh!" (Mc 1, 27). Thẩm quyền này có ý nói Đức Giêsu tự mình nói lời của 
mình chứ không phải lời của ai khác. Điều này trái ngược với lời giảng dạy của các kinh sư thời 
bấy giờ, những người không thể xác quyết một điều gì mà không phải dựa vào lời các hiền 
nhân trước đó - và dĩ nhiên không làm sao tránh khỏi việc thêm thắt đôi chút lời của họ. Đức 
Giêsu không phải là một người chuyển tải lời; Ngài chính là Lời. 

Lời Đức Giêsu đầy sức mạnh và hiệu năng. Khi Ngài trừ một quỷ nào đó, nó trốn chạy mà 
không chút kháng cự. Khi truyền lệnh cho biển đang bão tố “Hãy im đi, hãy lặng đi!”, Ngài tạo 
nên sự một lặng lẽ lớn lao - không chỉ cho thuyền bè, nhưng còn cho những tâm hồn đang xao 
xuyến của các môn đệ. Khi nói “tội con được tha” với một tội nhân đáng thương, người đó lập 
tức cảm thấy được thanh tẩy và giao hoà với Thiên Chúa và với chính mình, mặc lấy nhân 
phẩm mới… và hết sức vui mừng. 

Nhiều lúc trong cuộc đời mỗi người chúng ta, uy quyền tốt lành của Lời Chúa trở nên 
nguồn lực cứu thoát; những lúc khốn khổ, sự bình tâm sẽ chỉ có thể tìm thấy trong lời Thánh 
Kinh. Bị ma quỷ cám dỗ trong sa mạc, Đức Giêsu đã vượt thắng nhờ Thánh Kinh. Tên Cám Dỗ 
sẽ mạnh mẽ hơn chúng ta nếu chúng ta cứ đóng mình trong những lý lẽ của loài người. Chỉ có 
Lời Chúa mới có khả năng giải giới nó.  

Điều này đúng với kinh nghiệm của mỗi người chúng ta; chẳng hạn khi lo lắng, ngờ vực và 
thử thách. Tự mình tìm lối thoát, chúng ta chỉ gặp phải ngõ cụt. Cách duy nhất để lấy lại niềm 
tin, lòng trông cậy và bình an là quay về với Lời Chúa, “Đừng lo lắng về ngày mai” (Mt 6, 34). 
“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh 
em” (Lc 12, 32). “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi” (Lc 12, 7). 

Bình an thực sự sẽ đến khi chúng ta bám chặt vào lời Thiên Chúa hứa. Những lúc ngờ vực 
hay bối rối, chúng ta đón lấy một câu Lời Chúa trong Thánh Kinh bằng một hành vi đức tin và 
rồi, uy quyền của lời này sẽ là nơi nương tựa và sức mạnh cho mỗi người. Nó không phải là 
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chiếc đũa thần giúp ngăn ngừa chúng ta khỏi tình trạng rối rắm, đau khổ nhưng nó sở hữu một 
quyền năng độc nhất vô nhị mang cho chúng ta một niềm hy vọng bất chấp bất cứ điều gì có 
thể xảy ra. Được đón nhận với niềm tin, Lời Chúa có sức mạnh kết thúc những trào lộng của 
những lý lẽ thất thường, để rồi, củng cố chúng ta trong chân lý và bình an, đồng thời, trao tặng 
mỗi người niềm hy vọng vốn là “cái neo chắc chắn của tâm hồn” (Dt 6, 19). 

Biết bao ví dụ trong Thánh Kinh có thể trở nên nguồn mạch quý báu cho những cuộc chiến 
đấu của chúng ta. Nếu tôi cảm thấy cô độc, bị bỏ rơi, lời Thánh Kinh chất vấn, “Có phụ nữ nào 
quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? 
Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49, 15). Nếu tôi cảm 
thấy Thiên Chúa xa vắng, lời Thánh Kinh an ủi, “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 
thế” (Mt 28, 20). Nếu tôi cảm thấy dày vò bởi tội lỗi, Thánh Kinh xác quyết, “Ta sẽ xoá bỏ các tội 
phản nghịch của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa” (Is 43, 25). Nếu tôi cảm 
thấy thiếu thốn những điều cần thiết để tiến bộ, Thánh Vịnh mời gọi tôi thực hiện hành vi đức 
tin này, “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23, 1). 

Đừng để một ngày trôi qua mà không có lấy một vài phút để đọc Thánh Kinh. Có thể công 
việc này đôi khi xem ra không mấy ý vị nhưng nếu kiên trì với lòng đơn sơ và khẩn nguyện, 
Thánh Kinh sẽ khắc sâu vào trí nhớ cả khi chúng ta không ý thức điều đó. Và khi cần, trong 
những lúc khó khăn, một câu Lời Chúa nào đó sẽ hiện lên trong ý thức của chúng ta và đó sẽ là 
lời mang lại hy vọng và bình an. 

 

LỜI NUÔI DƯỠNG 

ĐỨC TIN, ĐỨC CẬY VÀ ĐỨC MẾN 

Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thexanônica, thánh Phaolô khuyên nhủ, “Chúng ta hãy 
sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng và ơn cứu độ” 
(1Tx 5, 8). Ba nhân đức đối thần tin, cậy, mến là vũ khí thiết yếu của chúng ta trong mọi cuộc 
chiến thiêng liêng. 

Trong bất cứ giây phút nào của thử thách, những nhân đức này cũng gần như bị thách 
thức: Ngươi đặt đức tin của ngươi vào đâu? Ngươi đã đặt niềm trông cậy của ngươi nơi nào, 
nơi Thiên Chúa hay chính bản thân ngươi? Lòng mến của ngươi có vô điều kiện không? Dẫu 
thế, mỗi thử thách cũng là một tiếng gọi để chúng ta làm nên một hành vi đức tin, đức cậy và 
đức mến cách tinh tuyền hơn.  

Thánh Kinh sở hữu một khả năng phi thường để cổ vũ đức tin, củng cố đức cậy và nuôi 
dưỡng đức mến. Thánh Phaolô đã chia sẻ tư tưởng tuyệt vời này trong thư gửi giáo đoàn 
Rôma:  

Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Thánh Kinh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những 
lời ấy làm chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó, chúng ta vững lòng trông cậy 
(Rm 15, 4). 

Nhưng đoạn văn ý nghĩa hơn hết là câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus. Họ rời 
Giêrusalem với gương mặt u sầu, tâm hồn nặng trĩu và cảm thấy niềm hy vọng của mình vào 
Đức Giêsu đã vỡ vụn. Rồi bỗng nhiên một người lạ đến đi cùng và giải thích Thánh Kinh cho 
họ. Cuối cùng, khi đã nhận ra Chúa lúc Ngài bẻ bánh trước khi Ngài biến mất, họ vội vã trở lại 
Giêrusalem, được đổi mới trong đức tin và đức cậy, để loan báo cho các môn đệ khác về cuộc 
gặp gỡ của họ với Chúa Phục Sinh, và khi đang trên đường đi, họ bảo nhau:  

 

Khi Người nói chuyện và giải thích Thánh Kinh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng 
cháy lên sao? (Lc 24, 32). 
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Khi Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để hiểu Lời thì đức tin, đức cậy và 
đức mến bừng cháy trong tâm hồn mỗi người. 

 

LỜI CHỮA LÀNH, 

LỜI THANH TẨY TÂM HỒN 

Trở nên thiết thân với Thánh Kinh, để Thánh Kinh thấm nhuần trong tâm hồn và trí nhớ… 
mang lại cho chúng ta ơn chữa lành sâu xa với thời gian. Đây không phải là phù phép. Việc đọc 
Thánh Kinh chắc hẳn không thay thế cho việc chữa trị chuyên môn có thẩm quyền mỗi khi cần 
đến; dẫu thế, Lời Chúa vẫn có sức chữa lành, kinh nghiệm thiêng liêng của các nam nữ tu sĩ 
trong sa mạc ở những thế kỷ đầu của Hội Thánh chứng tỏ điều đó. Qua việc cầu nguyện liên lỉ, 
họ tìm sự hoán cải riêng tư, sự trong sạch của tâm hồn và gặp gỡ Thiên Chúa. Một phương 
tiện được yêu chuộng nhất là Thánh Kinh, qua đó và nhờ đó, họ suy niệm và cố gắng sống với 
Lời Chúa ngày đêm. Kết quả, họ có được một sự hiểu biết sắc bén đâu là những thoả hiệp 
ngấm ngầm với ma quỷ, đâu là sự thanh tẩy cần có để tái lập đúng đắn một tâm thần hướng 
đến bình an, tự do và một nhân cách viên mãn .  

Cuộc sống chúng ta phản ánh những lời lẽ có trong chúng ta. Trí nhớ, cả ý thức lẫn vô 
thức, như một thùng chứa “lời” vốn luôn hướng dẫn để tạo nên căn tính của mình và tự ứng xử 
theo một cung cách nhất định. Cuộc đối thoại chúng ta mang theo trong chính mình sẽ hình 
thành mối tương quan của chúng ta với thế giới, với những người thân và với chính bản thân 
chúng ta nữa. Một số lời đã nói với chúng ta ngay thời thơ ấu và in sâu trong lòng. Một số khác 
là niềm tin chúng ta rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống, sản phẩm của một môi trường giáo dục và 
văn hóa. Số khác nữa là những chuyện vặt vãnh được mang theo trong trào lưu không ngừng 
thay đổi của xã hội và các phương tiện truyền thông. Những lời này cũng có thể trở thành lý lẽ 
(“đây là cách ...”), luật lệ (“ngươi phải…”), sự cấm đoán (“ngươi không được…”). Thông 
thường, chúng chẳng đem lại lợi ích gì nhiều, nhưng sẽ đóng kín chúng ta, làm chúng ta bất 
động: “tôi sẽ không bao giờ đến được đó”, “tôi không thể làm được việc đó”, “đời là bể khổ”, 
“chẳng ai hiểu tôi cả”. Thế rồi, chúng ta tự cắt đứt với chính mình, cắt đứt với thực tại và kẹt 
cứng trong những tương quan méo mó. 

Thánh Kinh đóng vai trò giải thoát. Từng bước một, Lời của chính Thiên Chúa bắt đầu sống 
dậy trong chúng ta. Việc suy niệm Lời Chúa liên lỉ sẽ rút hết nọc độc của những lời chết chóc 
trong tâm hồn và thay vào đó là những lời đầy tin tưởng, khích lệ: “Với Đấng ban sức mạnh cho 
tôi, tôi chịu được hết” (Pl 13, 4), “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 
1, 37), “Con là Con yêu dấu của Ta” (Mc 1, 11). Đây là những lời hy vọng, chân lý và tình yêu 
vốn sẽ thanh lọc những tư tưởng xấu xa làm nhơ nhuốc và khiến tâm hồn ra tối tăm. 

Khi được đọc và hiểu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, một cách đặc trưng, Lời 
Chúa là một lời động viên khích lệ, cả khi nó mạnh mẽ tố giác tội lỗi. Đọc Thánh Kinh không 
phải là một bài tập dễ nuốt, nó có thể hất ngược chúng ta như động đất và thách thức những 
thoả hiệp của chúng ta với tội lỗi. Nhưng hoán cải và cứu độ, chứ không phải kết án, mới là 
mục đích của nó. Khi phơi bày tội lỗi, nó nói rằng, chúng ta có thể được tha thứ và Thiên Chúa 
sẽ đồng hành cùng nâng đỡ chúng ta trên đường đời. Việc giải thoát có hiệu lực nhờ Lời Chúa 
là một tiến trình lâu dài đòi hỏi một sự kiên nhẫn lớn lao, vậy mà cũng từ đó, Thiên Chúa mới 
có thể làm những phép lạ. 

 

LỜI VÀ CĂN TÍNH CỦA MỖI NGƯỜI  

Truyền đạt qua Thánh Kinh, Lời Chúa giúp chúng ta sống như con cái Thiên Chúa và 
chúng ta đúng là như thế. Khám phá căn tính sâu xa này là một cái gì thật cấp bách; bằng 
không, chúng ta có nguy cơ mặc lấy những căn tính sai lạc vốn không thể đứng vững trước 
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những thử thách không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Lời Chúa ngỏ với chúng ta đến từ Chúa 
Cha, nói cho chúng ta biết chúng ta là ai và thực sự chúng ta là gì. 

Hai lời căn bản làm nên căn tính của chúng ta. Lời đầu tiên như đã nói trước đây là lời tạo 
thành chúng ta từ hư vô - Lời sống động, dịu dàng, nhân hậu của Thiên Chúa, “Ta muốn ngươi 
sống!”. Tuy nhiên, tạo dựng không chỉ là một biến cố đã qua, nhưng còn là một hành động tiếp 
diễn của Thiên Chúa trong việc duy trì sự sống cho con cái Người. Nếu Thiên Chúa ngừng yêu 
thương và thôi nghĩ đến chúng ta dù chỉ một giây, chúng ta sẽ trở về hư vô. Chúng ta là những 
người nhận và là người đối thoại, người trong cuộc… trước lời tạo dựng này suốt cả đời mình. 

Lời thứ hai là lời khắc ghi trong chúng ta qua Bí Tích Rửa Tội. Lời đó kéo dài và đào sâu 
Lời Tạo Dựng bằng cách ban cho chúng ta một sự sống tràn đầy hơn - sự sống ân sủng, trở 
nên dưỡng tử trong Đức Kitô, thông phần sự sống Ba Ngôi Thiên Chúa . Chúng ta nghe điều 
này trong Thánh Kinh, đặc biệt vào dịp Đức Giêsu chịu phép rửa, "Con là Con yêu dấu của 
Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1, 11). Lời này hẳn cũng được nói với mỗi người qua phép rửa 
mà nhờ đó, chúng ta trở nên con cái trong Chúa Con. 

Mọi Lời của Thiên Chúa đều nâng đỡ và mời gọi chúng ta đón nhận trọn vẹn sự sống làm 
con được ban trong Chúa Kitô. Lời Chúa chứa đựng một quà tặng và một lời mời gọi: quà tặng 
làm con cái Thiên Chúa và lời mời gọi lớn lên trong sự mở lòng ra trước quà tặng đó bằng cách 
vun trồng lòng đơn sơ, tin tưởng, từ bỏ, chấp nhận thánh ý Người cùng với niềm tri ân. Đời 
sống thiêng liêng là một cái gì tựa hồ một trò chơi luyện trí nhớ mà mục đích là tái lập tương 
quan một cách đặc biệt đối với hai lời đầy ân sủng đã cư ngụ trong chúng ta và hình thành nên 
căn tính của mỗi người, đồng thời, làm cho hai lời đó nên sống động và sinh hoa kết trái. 

Tất cả những điều này có một tầm quan trọng lớn lao nhất là trong thời buổi hôm nay, một 
thời buổi mà nhiều người không còn biết họ mắc nợ ai và mắc nợ cái gì về sự hiện hữu và sự 
sống của mình. Đau khổ, bất an và cảm giác trống rỗng là kết quả. “Khoa học hiện đại”, một thứ 
văn hoá vô thần đang khuyến khích người ta nghĩ rằng, sự sống là sản phẩm của một định 
mệnh thuyết mù quáng nào đó (tiến hoá, tương tác bất chợt của các gène và vân vân…) hay đó 
chỉ là kết quả của sự kết hợp ít nhiều bừa bãi giữa một người nam và một người nữ ăn ở với 
nhau mà không chút mảy may nghĩ tới một sự sống mới có thể được sinh ra. Nhiều khi, trong 
thực tế, sự sống mới đó được xem như một thất bại của việc tránh thai (Tôi biết một người 
được sinh ra chỉ vì bao cao su tránh thai bị rách). Các nhà tâm lý nói đến “hội chứng của người 
sống sót” có thể thấy được trong sự lo lắng của một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình từng có 
vài lần phá thai, “Tại sao lại là tôi mà không phải là những người khác thoát chết?”. 

Thêm vào đó, người ta chịu tác động bởi ý tưởng cho rằng trái đất chỉ là một hành tinh nhỏ 
bé đứng cạnh một ngôi sao tầm thường nào đó trong một xó xỉnh xa xôi nào đó của một trong 
hàng tỷ dải ngân hà và rằng, con người và con vật chẳng khác nhau là bao như chúng ta từng 
nghĩ… vậy thì ai có thể cảm thấy mình thật cần thiết và được yêu mến?  Vũ trụ vẫn vần xoay 
mà đâu cần chúng ta. Con người chỉ là sản phẩm vô dụng của một vũ trụ không của riêng ai. 
Nếu văn hoá thế tục đương đại đang làm sáng tỏ bất cứ điều gì thì đó chính là: việc loại bỏ 
Thiên Chúa phát sinh ra cảm giác ghê tởm bản thân. 

Phương thuốc duy nhất chữa lành vết thương lương tâm thế tục này là làm sao cảm thức 
cho được địa vị làm con và khám phá dòng dõi thần linh của mình. Dù tôi được thụ thai và sinh 
ra trong hoàn cảnh nào đi nữa thì nguyên việc tôi có mặt trên cõi đời này cũng đã có nghĩa 
rằng, tôi cần thiết, tôi được chọn và được yêu thương bởi một Đấng yêu thương nhân hậu, tinh 
tuyền, trọn vẹn, vô điều kiện quá sức tưởng tượng: đó là Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành chúng 
ta. Cấp bách biết bao để tìm lại cuộc gặp gỡ nguồn cội của mình trong hành vi sáng tạo của 
Thiên Chúa!  
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Lời Chúa ban tặng chúng ta cuộc gặp gỡ này. Thánh Kinh giúp chúng ta đi vào gặp gỡ lời 
đã được khắc sâu cách nhiệm mầu bên trong mỗi người, “Ta đã phán với ngươi, ‘Cứ việc 
sống!’” (Ed 16, 6). 

 

MỘT SỐ LƯU Ý THIẾT THỰC 

Tôi kết thúc chương gặp gỡ Lời Chúa như một nơi chốn đặc biệt của lời mời gọi và sự phát 
triển thiêng liêng bằng một số lưu ý thiết thực. (Cuốn sách này còn có phần phụ lục về phương 
pháp cầu nguyện đơn sơ với Thánh Kinh - Lectio Divina). 

Để việc đọc Thánh Kinh mang lại hiệu quả, cần lưu ý những điểm sau đây: 

1. Việc đọc Thánh Kinh phải được thực hiện trong bối cảnh cầu nguyện. Chỉ Chúa Thánh 
Thần mới có thể mở ra cho chúng ta những ý nghĩa sâu xa, sống động của Thánh Kinh. Cầu 
nguyện khiêm tốn, kiên trì và tin tưởng là nền tảng cho mọi giải thích. 

2. Phải có tư duy đức tin để tin rằng Thiên Chúa thực sự đích thân đến nói chuyện với 
chúng ta ngang qua Thánh Kinh. Đây không phải là vấn đề của việc học sâu hiểu rộng. Thánh 
nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu không hề thực hiện bất cứ một nghiên cứu trình độ cao nào về 
Thánh Kinh (mặc dầu, những bản dịch khác nhau cho thấy một cách mù mờ, ngài hẳn đã muốn 
học tiếng Hy Lạp và Do Thái), nhưng điều đó đã chẳng hề cản ngăn thánh nữ hiểu biết sâu sắc 
về một số đoạn Thánh Kinh nào đó - qua đó, thánh nữ đã có một khả năng trực giác thiêng 
liêng vốn đã mang đến cho ngài tước hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh. 

Tin Mừng nâng đỡ tôi suốt những giờ cầu nguyện, và tôi tìm được ở đó mọi sự cần thiết 
cho linh hồn nghèo nàn nhỏ bé của mình. Tôi luôn khám phá được những hiểu biết mới mẻ và 
những ý nghĩa huyền bí sâu kín bên trong chúng . 

3. Điều kiện thứ ba phải có là một lòng ao ước hoán cải thực sự: ước muốn một cách 
không dè dặt rằng, Lời Chúa sẽ phơi bày tội lỗi chúng ta; từ đó, chúng ta có thể yêu mến Chúa 
và thương mến nhau bằng một tình yêu chân thật hơn. Ước muốn hoán cải này là chìa khoá 
thực hiện phương thức cầu nguyện bằng Thánh Kinh (Lectio Divina) cách hiệu quả hơn. Đọc 
Lời Chúa không phải là một kiểu vọng cảnh thiêng liêng, cũng không phải là một phương cách 
để học biết cái văn hoá Thánh Kinh hay tìm kiếm những ý tưởng để đem vào bài giảng. Mục 
đích của việc đọc Thánh Kinh là đọc để sống. Đây là cái nhìn thiết thực của các giáo phụ sa 
mạc. 

Một thanh niên kia đi tìm Viện Phụ Pambo để xin người dạy cho anh một bài Thánh Vịnh. 
Viện Phụ Pambo bắt đầu với Thánh Vịnh 38, nhưng khi vừa đọc câu đầu tiên: “Tôi đã nói: ‘Mình 
phải giữ gìn trong nếp sống, để khi ăn nói khỏi lỗi lầm’”, thì người thanh niên làm hiệu không 
muốn nghe bất cứ điều gì khác nữa. Cậu nói với cha Pambo, “Thưa Cha, chỉ câu này thôi, đủ 
cho con rồi; Chúa sẽ vui nếu con có sức mạnh để học hỏi và đưa lời này ra thực hành”. Mười 
chín năm sau, anh vẫn cố gắng để thực hiện điều này . 

Đọc Thánh Kinh là chấp nhận mạo hiểm: chúng ta sẽ được yêu cầu sắp xếp lại cuộc sống 
hoặc đã được nói cho biết những gì chúng ta không muốn nghe. Chúng ta không hoạt động 
trên Lời Chúa, chính Lời Chúa hoạt động trên chúng ta.   

Nhiều lúc, một vài câu Lời Chúa nào đó có thể bám chặt chúng ta trong suốt nhiều tuần. 
Lần kia, trong một buổi cầu nguyện theo phương pháp Lectio, tôi được những lời của thánh 
Phaolô đánh động, “Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành 
nô lệ của mọi người” (1Cr 9, 19). Suốt nhiều ngày tôi mải nghĩ về lời này. Tôi có thực sự tự do 
trong việc nhìn nhận người khác không? Tôi có tự do trong tình cảm không? Tôi có tự do trước 
áp lực của dư luận không? Tôi có thực lòng phục vụ anh chị em trong cuộc sống hằng ngày 
không? 
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4. Dẫu Thánh Kinh nói với mỗi người chúng ta cách cá nhân, điều này thật quan trọng, 
nhưng không vì thế mà việc đọc Lời Chúa trở nên một cái gì riêng tư. Điều chúng ta nghĩ rằng 
mình khám phá được qua việc đọc Lời Chúa phải được kiểm chứng bởi huấn quyền của Hội 
Thánh và phải được đón nhận trong tình hiệp thông với mọi anh chị em khác, vốn cùng chúng 
ta, làm nên thân mình Đức Kitô. Tin rằng, một đoạn Lời Chúa cụ thể nào đó là một tiếng gọi 
riêng tư cho một ai đó với hàm ý quan trọng dành cho cả cuộc đời của người đó, thì niềm tin 
này đòi hỏi xác nhận của một vị linh hướng. Những lối giải thích vốn quá theo nghĩa đen, theo 
trào lưu chính thống hay coi nhẹ sự hiệp thông trong Hội Thánh đều nên tránh. Bất cứ sự hiểu 
biết về Lời đều cần phải hợp lý: không duy lý hạn hẹp, nhưng cởi mở đối với mầu nhiệm, được 
đức tin soi sáng và hoà hợp với những ý nghĩ của Hội Thánh. 

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 14 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  

 

ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG  
Sẽ không làm sao hiểu được con người nếu tách nó khỏi một tiếng gọi trở nên người hơn. Vậy 
tiếng gọi đó đến từ đâu? Đâu là nguồn cội của nó? Đây là câu hỏi then chốt của một cuộc đời. 
Dẫu đứng trong quan điểm Kitô giáo, tôi vẫn tin rằng, những suy tư sau đây vẫn có một điều gì 
đó để nói với bất cứ ai thành tâm thiện chí.  

 

 

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  

 

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 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=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
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
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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  

 

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, 

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
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
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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  

  

VỀ MỤC LỤC 
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SỐNG TRIỆT ĐỂ NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN (ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN 
NHO QUAN - TĨNH TÂM NĂM 5-15/8/2015) 

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN SỐNG HIỆN TẠI CÁCH SAY MÊ 
 

I. Theo bước Tông Thư 
Trong sứ điệp cho lễ khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến, ĐTC Phanxicô đưa ra ba từ mấu 

chốt là vui tươi, can đảm và hiệp thông: “Vui tươi để cho thấy sự theo Chúa và thực hành Tin Mừng 
của Người tràn ngập tâm hồn. Can đảm trong việc yêu mến Chúa và gửi gắm nơi Ngài tất cả niềm 
tin tưởng của mình, giống như các Đấng sáng lập Dòng đã làm. Hiệp thông trước hết phải được 
bén rễ trong mối tương quan giữa cá nhân với Thiên Chúa để trở nên những người xây dựng tình 
huynh đệ qua việc thực hành tình bác ái tương trợ phát xuất từ Tin Mừng đối với người nghèo 
khó”37. 

 
Đối với ĐTC, sống đời sống hiện tại cách say mê là sống Phúc Âm như các vị sáng lập 

Dòng đã sống: Chúa Kitô là lý tưởng, Phúc Âm là luật tuyệt đối, mọi luật khác chỉ là cách diễn tả và 
phương thế sống Phúc Âm, các lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời là biểu lộ tình yêu say mê 
của các ngài. Vậy chúng ta có để cho Phúc Âm cật vấn và Phúc Âm có là sách gối đầu giường, là 
điểm qui chiếu và chuẩn mực cho cuộc sống hằng ngày, cùng các chọn lựa của chúng ta không? 
Chỉ đọc và suy niệm Phúc Âm thôi không đủ, Chúa Giêsu đòi chúng ta phải thực hiện Phúc Âm, 
phải sống các lời của Ngài. Vậy Chúa Giêsu có thực sự là tình yêu trước hết, trên hết và sau hết 
của chúng ta không? Nếu được như vậy thì chúng ta mới hiểu được tình yêu là gì và mới thực sự 
yêu thương mọi người chúng ta gặp trên hành trình của mình, vì chúng ta có được trái tim của 
Chúa Giêsu. 

 
Các vị sáng lập Dòng đã cảm nghiệm lòng cảm thương của Chúa Giêsu trước đám đông bơ 

vơ như chiên không người chăn, mà Ngài đã ban lời của Ngài, chữa lành các bệnh nhân, ban bánh 
cho họ ăn, ban cả chính mạng sống của Ngài. Và các vị sáng lập Dòng đã phục vụ nhân loại này 
với những cách thế rất khác nhau, như cầu bầu, rao giảng Phúc Âm, dạy giáo lý, giáo dục, săn sóc 
người nghèo, người bệnh. Lòng bác ái của các ngài là vô giới hạn và mở ra vô số con đường để 
mang hơi thở Phúc Âm vào các nền văn hóa và các môi trường xã hội đa dạng.  

 
Còn chúng ta? Chúng ta có trung thành với sứ mệnh đã được trao phó cho chúng ta 

không? Các tác vụ, các hoạt động và sự hiện diện của chúng ta có đáp lại những đòi hỏi của Chúa 
Thánh Thần không? Chúng ta có theo sát các mục đích của sứ mệnh chúng ta trong xã hội và 
Giáo Hội không? Chúng ta phải thay đổi điều gì? Chúng ta có cùng ước vọng đam mê với dân 
chúng không? Chúng ta có gần gũi họ đến độ cùng chia sẻ các niềm vui các đau khổ của họ, thực 
sự hiểu được và có thể đáp ứng các nhu cầu của họ không? Sự đam mê này liên quan tới tình yêu 
thương, tình bạn chân thực, sự hiệp thông sâu xa làm nên vẻ đẹp cho đời sống của người khấn 
giữ các lời khuyên Phúc âm Vâng lời, Khó nghèo và Khiết tịnh để bước theo thật gần hơn nữa với 
Chúa Kitô. 

Lòng quảng đại và tinh thần từ bỏ do Chúa Thánh Thần thúc đẩy của vị sáng lập Dòng phải 
đánh động chúng ta, giúp chúng ta giữ sống động các đặc sủng, tiếp tục làm phong phú và thích 
nghi với thời đại, mà không đánh mất đặc tính nguyên tuyền của Dòng mình, hầu phục vụ Giáo Hội 
và xây dựng Nước Trời. Các vị sáng lập Dòng đã say mê sự hiệp nhất của nhóm 12 Tông đồ vầy 
quanh Chúa Giêsu và sự hiệp thông của cộng đoàn tín hữu đầu tiên tại Giêrusalem, để rồi các ngài 

                                                 
37 http://vietcatholic.org/News/Html/133063.htm. 
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họa lại các mẫu Phúc Âm đó nơi cộng đoàn riêng của mình cho nó được sống động, là chỉ có một 
con tim, một linh hồn tràn ngập sự hiện diện của Chúa38. 

Trong một xã hội có sự chống đối nhau, có sự khó chung sống giữa các nền văn hóa khác 
biệt, có sự bất bình đẳng và người yếu thế bị chèn ép, thì người thánh hiến được kêu gọi cống hiến 
một gương mẫu cụ thể về đời sống cộng đoàn huynh đệ, nơi địa vị của mỗi người được nhìn nhận 
và ân huệ của mỗi người được chia sẻ, nhờ vậy mà chúng ta trở nên những con người của tình 
hiệp thông: can đảm hiện diện ở đâu có khác biệt và căng thẳng, để trở nên dấu chỉ đáng tin về sự 
hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng đổ đầy sự đam mê vào các con tim khiến tất cả nên một39. 
Chúng ta hãy sống tính nhiệm hiệp của sự gặp gỡ, tức phải có khả năng cảm thấy và lắng nghe 
người khác, khả năng cùng đi tìm con đường, cùng đi tìm phương pháp, dõi theo ánh sáng mối liên 
hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, là mẫu gương của mọi mối tương quan giữa người với người. 
 
 II. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan Sống Sứ Mệnh Hiện Tại 
       

Việc ôn lại quá khứ của Đan Viện phải thúc đẩy chúng ta sống tốt sứ mệnh hiện tại của 
mình trong lòng Hội Thánh và Thế Giới hôm nay. Các bậc tiền bối của chúng ta đã như ngọn 
nến cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho chúng ta40, chúng ta phải tiếp bước các ngài. 
Chúng ta đừng quên lời nhắc nhở của ĐTC: “Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để 
nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử oai hùng cần viết lên”41. Để viết lên cái lịch sử đó, 
chúng ta cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta có một hiện tại rất lạc quan, so với thời gian mà 
“Cộng đoàn Châu Sơn chỉ còn bốn người: cha Bề trên Philipphê, thầy Giuse Sự, và hai cố 
dòng ba là ông Giuse Nhiễu và ông Giuse Trung bị mù cả hai mắt”. Không lạc quan sao được, 
khi mà tổng số nhân sự hiện nay là 137 người, gồm 48 Đan Sĩ trong đó có 10 Linh  mục và  4 
Phó Tế, 37 Tu Sĩ Khấn Tạm, 18 Tập Sinh, 34 Thỉnh Sinh + Dự Tu. 
 

Vấn đề là với một tiềm năng to lớn như thế, chúng ta phải làm sao để cùng nhau tiếp tục 
viết lên lịch sử oai hùng của Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan, một cách độc đáo 
khác biệt, chứ không phải hoàn toàn giống hệt như bất cứ đan viện Xitô nào khác. Trong vấn 
đề này, chúng ta vừa có một điểm mạnh vừa có một điểm yếu, vừa thuận lợi vừa bất lợi. Số là 
vì hoàn cảnh đau thương của Giáo hội và Quê Hương, từ một đan viện đang trên đà phát triển 
mạnh, cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan trải qua thời gian kể như tan nát, chỉ còn vỏn vẹn có 
bốn người, dù đã có bao nhiêu nỗ lực để duy trì và tồn tại. Quả vậy, trong khoảng năm 1958-
1959, Cha Bề trên Philipphê tiếp nhận hơn 10 thỉnh tu, nhưng chẳng được bao lâu, vì vài chú 
không chịu nổi đời sống đan tu khổ hạnh đã từ giã cộng đoàn. Số còn lại thì bị Chính quyền 
buộc phải giải tán vì lý do cư trú không hợp lệ. Năm 1989, cha Bề trên Philipphê làm đơn xin cho 
4 người vào đan viện, nhưng chính quyền chỉ chấp thuận cho hai người vào giúp việc chứ không 
phải là vào học tu. Đối lại, trong “cái khó ló cái khôn”, Cha Bề trên đã nhận các em đang học phổ 
thông ở chung quanh đan viện, vì các em là người địa phương có thể ra vào đan viện mà 
không cần phải đăng ký cư trú. Nhưng cũng chỉ sinh hoạt theo phương châm “cầu nguyện và 
lao động” cùng với cộng đoàn, sau một, hai năm, nhận thấy chú nào có tinh thần đạo đức và 
muốn sống đời đan tu, thì mới gửi đi học, vì thiếu người lo việc huấn luyện tại chỗ. Chính các anh 
em được gửi đi đào tạo ở các Đan viện khác khi trở về cảm thấy bầu khí khác biệt không mong 
muốn ở đan viện của mình so với bầu khí của các đan viện Châu Sơn Đơn Dương và Phước 
Sơn mà mình đã học đã sống trong thời gian qua, khiến có những so sánh, phê phán và đứng 
núi này trông núi nọ không cần thiết. 

 

                                                 
38 xem Đức ái trọn hảo, số 15. 

39 xem Ga 17, 21. 

40 Tư tưởng của Mustafa Kemal Atatürk: “Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác”. 

41 Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 110. 
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 Chúng ta hãy cùng nhau vượt lên cái bất lợi biểu kiến này bằng việc đào sâu ý hướng 
và nhu cầu của Giáo Hội địa phương khi sáng lập Đan viện Châu Sơn Nho Quan này. Kỷ yếu 
địa phận Phát Diệm và lịch sử Đan viện ghi: “Đan viện Xitô Phước Sơn Quảng Trị đang có ý 
mở đan viện mới thì được Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, Giám mục người Việt 
Nam tiên khởi, mời ra lập Dòng trong địa phận Phát Diệm “để nên như cây thu lôi thiêng liêng, 
cùng với Dòng Kín, bênh đỡ giáo phận bằng lời cầu nguyện và hãm mình”42. 

 
Xin nhấn mạnh cụm từ cây thu lôi thiêng liêng. Anh em biết rất rõ tác dụng của cây thu 

lôi và ứng dụng của nó trong cuộc sống xây dựng thường ngày để chống lại bão bùng sấm 
sét. Ngoài ra, Tu luật Biển Đức có điều khoản dạy: “Mọi khách đến Đan viện phải được tiếp đón 
như Chúa Kitô”43, nhất là khách đến hành hương, xin cầu nguyện, tĩnh tâm. Quả vậy, ngay từ 
những năm mới thành lập, đã có nhiều người tìm đến Đan viện xin cầu nguyện, tĩnh tâm và Cộng 
đoàn đã sẵn sàng đón tiếp, chia sẻ và cùng đồng hành cầu nguyện giúp họ hoán cải và đón nhận 
ơn Chúa. Theo truyền thống đó, tiếp bước gương lành của các bậc Tiền nhân, hôm nay chúng ta 
cũng phải coi việc đón tiếp khách đến Đan viện cầu nguyện, tĩnh tâm như ưu tiên hàng đầu của 
chúng ta. Dĩ nhiên khi khách thập phương lui tới càng đông càng tấp nập thì bầu khí tĩnh lặng có bị 
ảnh hưởng. Nhưng đó cũng là một thành công và cuốn hút của cây thu lôi thiêng liêng Châu Sơn 
Nho Quan mà Thẩm quyền Giáo Hội địa phương mong muốn. 

 
Người Việt Nam chúng ta hay nói “Thời thế tạo nên anh hùng” và “Anh hùng tạo nên thời 

thế”. Từ những biến động, đổi thay, mất mát của Giáo Hội và Đất Nước Việt Nam thời gian qua, tôi 
thấy dường như Chúa Quan Phòng ban cho chúng ta một hồng ân kép vĩ đại trong thời đại này. Đó 
là sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt kính yêu cho Đan viện Châu Sơn 
Nho Quan và Đan viện Châu Sơn Nho Quan cho Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt: Đan 
viện Châu Sơn Nho Quan có một sức bật thu hút mới và Đức Tổng Giuse có một môi trường hoạt 
động tông đồ phong phú. Quả thế, từ ngày có mặt Đức Tổng, khách hành hương từ khắp nơi tuôn 
đổ về Châu Sơn và lòng hiếu khách của Châu Sơn càng cuốn hút khách thập phương tụ về. Khách 
đến Châu Sơn không chỉ đơn thuần thăm Đức Tổng vì lòng quý mến, kính phục và cảm thông chia 
sẻ, mà đa số từ Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và các đoàn thể giáo dân đến để được Đức 
Tổng giảng tĩnh tâm, thường huấn, đào tạo trong bầu khí tĩnh lặng, thiêng thánh của Đan viện giúp 
dễ dàng cầu nguyện, hồi tâm sám hối trở về với Chúa, đổi mới cuộc đời và dấn thân hăng say 
nhiệt tâm hơn trong mọi lãnh vực của cuộc sống dưỡng giáo và truyền giáo. 

 
Tuy nhiên, điều tốt lành này cũng có những bất tiện của nó, như đám đông đô hội có thể 

làm cho bầu khí thinh lặng và nội vi của đan viện bị tổn thương, việc phục vụ trở nên nặng nề quá 
tải và mệt nhọc, vì khách thập phương đến hầu như liên tục hằng ngày, có những thời điểm 5, 7 
trăm khách, nhà bếp, nhà ăn, nhà khách ở đều quá tải, nhân sự không đủ, khiến giờ ăn, giờ nghỉ, 
giờ kinh của các thành viên cộng đoàn bị lấy đi, gây niềm bất an cho nếp sống đan tu của một số 
người. Một số anh em, nhất là các  anh em đã được đào tạo và đã quen nếp sống ở các Đan viện 
Đơn Dương, Phước Sơn chắc không khỏi phàn nàn, có khi tranh cãi, vì cảm thấy dường như mất 
mát một cái gì và muốn cũng phải có một nơi an toàn và tĩnh lặng ở đan viện Châu Sơn Nho Quan 
của mình, giống như các đan viện khác.  

Cảm nhận và mong muốn như thế cũng tốt và có lý do biện minh chính đáng. Chúng ta trân 
trọng và biết ơn các ý kiến đó đã giúp chúng ta có hai suy nghĩ. Một là không có gì xảy ra ngoài 
thánh ý và đường lối hành động của Chúa, chúng ta được mời gọi xin ơn chấp nhận và thích nghi 
với đường lối của Chúa, dù có những khó khăn và bất như ý. Chỉ những ai thực sự khiêm 
nhường mới hiểu được vinh quang của Chúa Giêsu và có thể theo Ngài trên con đường của 
Ngài. Thế gian lập luận rằng phải nâng mình lên bằng mọi giá, phải cạnh tranh, phải chiến 
thắng… Nhưng nhờ ơn Chúa Kitô, người sống đời thánh hiến là hạt giống của một nhân loại 
khác, một nhân loại trong đó chúng ta tìm cách sống phục vụ nhau, không ngạo ngược, nhưng 

                                                 
42 Kỷ yếu Phát Diệm, trang 33. 

43 Tu luật thánh Biển Đức, chương 53. 
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tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ nhau’44. Có thể áp dụng cho chúng ta lời ĐTC Phanxicô khuyên 
các nữ tu chiêm niệm đừng sống khép kín đối với những vấn đề của thế giới và Giáo Hội bên 
ngoài: “Ơn gọi của chị em không phải là sống trong một nơi ẩn náu, nhưng là đi ra chiến trường, 
là chiến đấu, là gõ cửa trái tim Chúa… như Môisê giơ hai tay lên cao, cầu nguyện, trong khi dân 
chiến đấu. Bao nhiêu ơn lành đến từ Chúa trong sự căng thẳng giữa đời sống ẩn dật, kinh 
nguyện, và lắng nghe tin tức của dân chúng”45. 

Hai là vấn đề truyền thống, hội nhập và thích nghi của đan viện chúng ta với môi trường 
sống và các nhu cầu của nó mà không đánh mất đặc sủng, linh đạo và căn tính của mình. Tông 
thư ĐTC nhắc chúng ta rằng lòng quảng đại và tinh thần từ bỏ do Chúa Thánh Thần thúc đẩy của 
các vị sáng lập Dòng phải đánh động chúng ta, giúp chúng ta giữ sống động các đặc sủng, tiếp tục 
làm phong phú và thích nghi với thời đại, mà không đánh mất đặc tính nguyên tuyền của Dòng 
mình, hầu phục vụ Giáo Hội và xây dựng Nước Trời. 

 
Để được vậy, chúng ta phải ra sức cộng tác liên đới với nhau và với ơn Chúa để xây 

dựng, trân quí bảo vệ và keo sơn gắn bó với Hội Dòng của chúng ta, như tâm tình của thánh 
Phanxicô đối với cái nôi Poóc-xi-un-cu-la của Dòng Anh Em Hèn Mọn, nơi có nhà thờ kính Đức 
Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Thánh nhân quý chuộng nơi này hơn mọi nơi khác và truyền cho anh 
em phải tôn kính nơi này cách đặc biệt, nên thường dặn dò anh em: “Hãy cẩn thận chớ bao giờ 
rời bỏ nơi này. Giả như người ta có xua đuổi các con ra cửa này, thì hãy đi cửa khác mà trở 
vào, vì nơi này thực sự là nơi thánh, là nơi ở của Thiên Chúa*46. Tại đây, lúc khởi đầu, chúng ta 
chỉ có một ít người và Đấng Tối Cao đã cho chúng ta ngày càng thêm đông. Tại đây, Người đã 
lấy nguồn sáng khôn ngoan mà chiếu soi tâm hồn những kẻ nghèo của Người. Tại đây, Người 
đã dùng tình yêu của Người nung nấu ý chí chúng ta. Tại đây, những ai cầu nguyện với tâm 
hồn sốt sắng thì xin sự gì sẽ được ban cho sự ấy, còn những kẻ xúc phạm đến nơi này sẽ bị 
trừng phạt nặng nề hơn”47. 

 
 Noi gương thánh Phanxicô, chúng ta hết lòng yêu mến, xây dựng, phát triển và bảo vệ 
Đan viện Châu Sơn Nho Quan của chúng ta qua ba bước thiết yếu này: 
 Trước hết là luôn trở về nguồn truyền thống lịch sử của Đan viện, tìm lại đặc sủng và linh 
đạo sáng lập. Không đào sâu và sống nền tảng thiêng liêng này là mất gốc và sẽ đi trệch 
đường, mất hướng vì chưa được đâm rễ sâu vững chắc vào đặc sủng và linh đạo của Đan viện 
mình, vốn là những yếu tố làm cho mình ngày càng gắn bó với Đan viện, và Đan viện ngày 
càng phát triển đầy sức sống.  
 
 Tiếp đến là luôn phải đọc thấy trong quá trình thời gian sống và phát triển cho đến nay, 
Đan viện chúng ta đã gìn giữ di sản của tiền nhân thế nào, đã bổ sung những gì vào đặc sủng 
và linh đạo sáng lập của mình để thích nghi với các nhu cầu tông đồ và đòi hỏi của thời đại. 
Chúng ta đã có được những thuận lợi hay gặp phải những bất lợi nào? Và chúng ta đã đọc 
được những dấu chỉ nào của Chúa và đã có những giải đáp ra sao? 
 
 Sau cùng, khi hướng về tương lai, chúng ta xem Đan viện mình có thể có những thích 
nghi nào để tồn tại và phát triển mà không đánh mất căn tính và truyền thống đặc sủng, linh 
đạo của mình? Chúng ta không thể tồn tại và phát triển nếu không ý thức rõ và giữ vững được 
căn tính riêng của mình, trong đường lối quan phòng của Chúa.  

                                                 
44 Trích Sứ điệp Phục sinh 2015 của ĐTC Phanxicô. 

45 ĐTC nói ngày 16/5/2015 với hơn 7 ngàn tu sĩ nam nữ của giáo phận Roma nhân dịp Năm Đời sống Thánh Hiến. 

46 *Chúng ta nhớ lại trường hợp của Thầy Alberico Vũ Hàn Lâm bị bắt giam 9 tháng mới cho trở về đan viện, nhưng bị quản chế tại chỗ 8 

năm. Đến năm 1972, thầy lại bị đưa đi học tập cải tạo cho đến năm 1978 mới được tha về, nhưng không được cư trú trong đan viện, mãi đến năm 

1993 mới được trở về cộng đoàn. 

47 Trích tác phẩm của anh Tô-ma Xê-la-nô – Bài đọc 2 kinh Sách Lễ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương Các Thiên Thần ở Poóc-xi-un-cu-la 

Thứ bảy Tuần XVII TN. 
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 Có thể trong ba bước này, Đan viện chúng ta bị thiếu mất hai sức bật cần thiết. Một là 
thiếu sự chắt lọc tuyển lựa các ứng viên vào đan viện, do chính quyền hạn chế người vào tu: 
quá khó dễ trong vấn đề cư trú, người nơi khác đến tu không được, nên phải lấy người địa 
phương khỏi lo vấn đề hộ khẩu. Đến khi được nới lỏng hơn thì lại nhận ồ ạt, tuyển lựa sơ sài vì 
sợ không có người tu. Thêm vào đó, vì thiếu nhân sự huấn luyện, các em không được học 
hành, phân định ơn gọi, tập tành nhân đức, chỉ “lao động và cầu nguyện” cùng với cộng đoàn. 
Thời gian được gửi đi đào tạo cũng không đủ dài.  
 

Cái thiếu thứ hai quan trọng hơn là đan viện chúng ta bị thiếu mất thế hệ cao niên để làm 
gương sáng và truyền đạt cách thẩm thấu từ từ đặc sủng, linh đạo và các thực hành truyền 
thống của đan viện, như người ta thường nói “mưa lâu thấm sâu”. Cần trân trọng giữ hài hòa 
một chuyển tiếp truyền thống giữa các thế hệ như cha ông chúng ta thường nói “khôn đâu đến trẻ, 
khỏe đâu đến già hay bảy mươi học bảy mươi mốt” và ĐTC lại bảo rằng nếu không có người già thì 
không có ký ức và kinh nghiệm khôn ngoan, còn nếu thiếu người trẻ thì thiếu sức sống đầy hy 
vọng hướng về tương lai. Chúng ta đọc được điều đó từ lời chia sẻ của một tu sĩ cao niên: “Với số 
tuổi của mình, bây giờ tôi thuộc thành phần cao niên trong cộng đoàn. Nếu tôi không còn làm gì 
sinh lợi thì cuộc sống của tôi cũng không vô ích. Ngược lại là đàng khác, cuộc sống của tôi tràn 
đầy các việc làm tốt: biết bao nhiêu tiếng kêu tuyệt vọng cũng như các niềm hân hoan được thố 
lộ với chúng tôi! Cộng đoàn là trường của nghệ thuật sống với tình yêu mỗi ngày. Nếu đời sống 
huynh đệ có những giờ vui vẻ thì nó cũng có những lúc khó khăn. Tôi phải có cặp mắt nhìn 
nhân hậu để tha thứ và để xin tha thứ. Mỗi chiến thắng, mỗi thử thách được vượt qua đều lấp 
đầy tâm hồn một niềm vui, một sự bình an! “Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu cho tôi, danh 
Chúa là cực thánh!” 

 
Ngoài ra, các thành phần trẻ của Đan viện cần được huấn luyện chiều sâu của những nét 

độc đáo riêng biệt, cũng như thực hành đặc sủng và linh đạo của Đan viện, hầu được đâm rễ sâu 
vững chắc vào đặc sủng và linh đạo của Đan viện, vốn là những yếu tố làm nên căn tính cá biệt 
người tu sĩ của Đan viện, khiến họ càng gắn bó vững chắc với Đan viện. Công việc này là bổn 
phận và trách nhiệm của toàn thể Đan viện, đặc biệt là của các Bề trên và những người Bề trên 
giao cho phụ trách việc đào tạo ở trong Đan viện. Cách dạy bằng chính gương sống, bối cảnh và 
bầu khí của Đan viện sẽ tác động mạnh và tích cực cho các thành viên của mình. Các ứng sinh và 
những thành phần còn non trẻ của Đan viện có quyền đòi hỏi và chờ đợi, không những được học 
về đặc sủng và linh đạo của Đan viện, mà còn được thấy gương sáng thúc đẩy từ các thành viên 
lớn tuổi khác trong việc thực hành sống đặc sủng và linh đạo của Đan viện. 

 
Để bổ sung cho những thiếu hụt đó, trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng ta thật là vô cùng 

quan trọng trong việc sống tinh thần đức tin siêu nhiên liên quan đến quyền bính và vâng lời: 
Bề trên đừng ngại tuổi trẻ của mình mà không sử dụng quyền bính theo Hiến Pháp và Tu Luật, 
người đồng tuổi tác cũng lấy tinh thần đức tin siêu nhiên mà tôn trọng người được bầu chọn và 
ơn đoàn sủng của họ, chứ không coi thường và nói năng kiểu “cá đối bằng đầu” gây gương xấu 
cho đàn em và cũng làm tổn thương tư cách của chính mình, người trẻ lớp dưới phải luôn kính 
trọng và biết ơn đối với Bề trên và các bậc đàn anh trong Đan viện. Thánh Phêrô khuyên người 
trên kẻ dưới rằng “Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh 
em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên… Những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục, 
hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng 
ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên 
Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định”48. Còn ĐTC Phanxicô nhắc nhở: 
“chúng ta được kêu gọi trở nên khuôn mẫu cụ thể của cộng đoàn có khả năng sống tương quan 
huynh đệ, nhờ biết nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chia sẻ các ân huệ mà mỗi người đã 
lãnh được”.  

 

                                                 
48

 1 Pr 5, 3.5-6. 
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Thánh Giáo Hoàng Clêmentê I dạy: “Hãy xem các chiến binh đang ở dưới quyền các vị 
lãnh đạo. Khi thi hành các mệnh lệnh, họ có tinh thần kỷ luật và thái độ sẵn sàng tùng phục 
đáng quý như thế nào. Đâu phải tất cả đều là tổng tư lệnh, là tiểu đoàn trưởng, là đại đội trưởng 
hay trung đội trưởng…, thế nhưng mỗi người phải tùy theo cấp bậc và cương vị của mình mà thi 
hành mệnh lệnh của các vị lãnh đạo. Cấp trên không thể đứng vững nếu không có cấp dưới, 
ngược lại cấp dưới cũng chẳng là gì nếu không có cấp trên. Mọi cấp bậc phải hòa hợp với 
nhau, như thế mới có lợi… Vậy chúng ta hãy bảo toàn sức sống của thân thể Đức Kitô mà 
chúng ta là thành phần: mỗi người hãy phục tùng người khác, tùy theo đặc sủng Thiên Chúa đã 
ban cho họ”49. 

 
Và thánh Biển Đức dạy: “Các đan sĩ hãy lấy hết lòng yêu mến nồng nàn mà luyện tập 

lòng nhiệt thành tốt đẹp này là người này coi người khác trọng hơn mình; phải hết sức kiên 
nhẫn chịu đựng những yếu đuối của nhau, về thể xác hoặc về tinh thần; phải thi đua vâng lời 
nhau, đừng ai tìm kiếm điều mình xét thấy là lợi ích cho mình, nhưng nhắm lợi ích cho người 
khác thì hơn; phải thực thi tình bác ái huynh đệ trong sáng; phải đem lòng yêu mến mà kính sợ 
Chúa; phải đem lòng bác ái chân thành và khiêm tốn mà yêu mến viện phụ của mình; phải tuyệt 
đối không coi gì trọng hơn Đức Kitô, Đấng muốn dẫn đưa chúng ta đến hưởng sự sống đời 
đời”50. 

 
Chúng ta đừng để phụ lòng Chúa và các đấng tiền nhân, cũng như lòng tín nhiệm và 

mong đợi của các thế hệ tương lai. Hãy sống tinh thần Đan viện là một đại gia đình gồm nhiều 
thế hệ, luôn biết đón nhận nhau, chấp nhận những khác biệt của nhau, yêu thương tha thứ, 
quên bỏ lỗi lầm và xây dựng cho nhau: “Dập dìu kẻ trước người sau, sức riêng một ít góp vào 
lợi chung”. ĐTC cũng căn dặn: “Hoài niệm quá khứ không phải chỉ liên quan đến việc tưởng 
nhớ và trân quí các ân sủng của quá khứ; nó còn có nghĩa là rút tỉa từ chúng những nguồn 
thiêng liêng để có thể đối đầu một cách khôn ngoan và cương quyết với những gì là hy vọng, 
hứa hẹn và thách đố trong tương lai… Nhìn về quá khứ mà không nghe thấy tiếng gọi của 
Thiên Chúa trong việc hoán cải trong hiện tại sẽ chẳng giúp chúng ta tiến tới; trái lại, nó chỉ cầm 
giữ chúng ta lại và thậm chí còn ngăn cản đà tiến bộ thiêng liêng của chúng ta nữa”51.  

Sự tiến bộ thiêng liêng của chúng ta cần được song hành với sự tiến bộ thiêng liêng của 
toàn thể Giáo Hội, đặc biệt của những ai đang tìm đến với chúng ta, chứ không phải chúng ta 
phải ra đi vùng ngoại biên để tìm kiếm gặp gỡ họ như ĐTC Phanxicô truyền dạy*52. Vậy chúng 
ta có trung thành với sứ mệnh đã được trao phó cho chúng ta không? Các tác vụ, các hoạt động 
và sự hiện diện của chúng ta có đáp lại những đòi hỏi của Chúa Thánh Thần không? Chúng ta có 
theo sát các mục đích của sứ mệnh chúng ta trong xã hội và Giáo Hội không? Chúng ta phải thay 
đổi điều gì? Chúng ta có cùng chia sẻ ước vọng với dân chúng không? Chúng ta có gần gũi họ đến 
độ cùng chia sẻ các niềm vui các đau khổ của họ, thực sự hiểu được và có thể đáp ứng các nhu 
cầu của họ không?  

Đan viện chúng ta đã cung cấp một không gian và một bầu khí tĩnh lặng tuyệt vời cho 
những ai đi tìm kiếm đời sống nội tâm thiêng liêng. Chớ gì chúng ta cũng chuẩn bị người để cung 
cấp cho họ sự đồng hành thiêng liêng và dẫn dắt tĩnh tâm. Hiện tại Đức Tổng Kiệt đáp ứng nhu cầu 
thiêng liêng đó của dân chúng cách xuất sắc, chúng ta hãy tiếp sức với ngài và học hỏi từ nơi ngài, 
kẻo sẽ tới lúc tuổi tác và sức khỏe của ngài không còn cho phép, mà chúng ta chưa có nhân sự bổ 
sung thì thật là uổng cho cây thu lôi thiêng liêng của Đan viện chúng ta. 

 

                                                 
49 Trích thư của thánh Giáo hoàng Clêmentê I gửi tín hữu Côrintô – Bài đọc 2 Kinh Sách thứ sáu tuần IV Phục Sinh. 

50 Trích Tu Luật của thánh Biển Đức, Viện Phụ - Bài đọc 2 Kinh Sách lễ thánh Biển Đức. 

51 ĐTC Phanxicô nói với Hàng Giáo Phẩm Đại Hàn trong chuyến tông du 14-18/8/2014. 

52 * Hãy luôn nhớ đến sứ vụ làm cột thu lôi thiêng liêng của Đan viện chúng ta. Hiện Đức Tổng kiệt tiếp sức thu hút đó cho Đan viện 

chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị người cho công tác đồng hành thiêng liêng cho giáo dân ngày càng có nhu cầu đồng hành thiêng liêng cao. 
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Đó là điều chúng ta cần tích cực hợp tác với ơn Chúa và nỗ lực cùng nhau chân thành 
trao đổi để xây dựng, bảo vệ và phát triển cộng đoàn Đan viện chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, 
trong ý thức đón nhận đường lối mà Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta, vì không đón nhận ơn Chúa 
theo cách Chúa ban, chính là tội. Trong nỗ lực ấy, chúng ta tìm thấy những gợi ý tích cực từ 
Mười điều răn đời sống cộng đoàn sau đây: 

 
Một: Không phàn nàn lẫn nhau. Mỗi người đối với nhau phải được coi là quà tặng, là biểu lộ 

tình yêu và chăm sóc của Chúa cho nhau. Tạ ơn Cha trên trời đã qui tụ chúng ta lại với nhau trong 
Đan viện này. 

  
Hai: Đừng quên rằng mỗi người là một dụ ngôn tình yêu và hiệp thông của Chúa Thánh Thần 

cho nhau, để làm cho con đường dẫn tới đức tin được dễ dàng hơn cho những ai chưa biết Chúa 
Giêsu Kitô (chiều kích truyền giáo): Xem kìa, họ yêu thương nhau là dường nào! Nhưng làm sao bảo 
vệ tình yêu? Thưa với sự chú tâm và tha thứ từng ngày. Cây tình yêu không thể sống nếu không 
được chăm bón thêm dưỡng chất là lời cầu nguyện, sự tận tâm và đối thoại.  

 
Ba: Hãy sẵn sàng từ bỏ chính mình, chấp nhận thánh giá, vác đỡ thánh giá cho nhau, vì một 

cộng đoàn đích thực chắc chắn có khả năng từ bỏ và chết đi cho chính mình (chiều kích khổ chế): Ai 
muốn theo Ta hãy bỏ mình và vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta; nhưng mỗi người không trở 
nên thánh giá nặng hơn bắt anh em phải vác. 

 
Bốn: Đan viện là cộng đoàn duy nhất của chúng ta. Mỗi thành viên đều sống thuộc về Đan 

viện và luôn luôn gắn bó với Đan viện, ra khỏi nhà nhưng không bao giờ ra khỏi cộng đoàn. Mỗi 
người sẽ sẵn sàng đảm trách bất cứ sứ vụ nào Đan viện trao cho, trong nỗ lực giúp đỡ nhau và làm 
gương sáng cho nhau.  

 
Năm: Một cộng đoàn cầu nguyện chung với nhau sẽ luôn ở lại gắn bó cùng nhau: Ở đâu có 

hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Ta ở giữa họ. Hãy làm cho cộng đoàn trở nên phản ánh 
đẹp đẽ của Giáo Hội cầu nguyện, cảm thấy buồn lòng vì sự vắng mặt của một thành viên nào đó khỏi 
giờ cầu nguyện của cộng đoàn, và không quên cầu nguyện cho thành viên vắng mặt ấy; lý do bỏ giờ 
cầu nguyện cộng đoàn càng nghiêm trọng càng cần phải cầu nguyện hơn nữa.53  

 
Sáu: Là con cái của Cha trên trời, chúng ta hãy sống như là những người con của Thiên 

Chúa và là anh em của nhau. Không một ai có quyền bẻ gãy tình huynh đệ nền tảng ấy. Trong cộng 
đoàn, mỗi người được tự do bộc lộ đúng như mình suy nghĩ; nhưng lời nói cuối cùng và quyết định 
tối hậu phải thuộc về Bề Trên, vì Bề trên có ơn đoàn sủng và ơn phân định của Chúa Thánh Thần 
mà chúng ta không có. Điều đó sẽ dẫn đến vâng lời đối thoại và trưởng thành trong mối hiệp thông 
cộng đoàn. Người và ta, trên và dưới gặp được nhau, hiểu được nhau thì mọi việc đều được giải 
quyết dễ dàng, tốt đẹp và hạnh phúc. 

 
Bảy: Tất cả phải tham dự vào sự sống còn của Đan viện. Mỗi người nói lên ý nghĩ và quan 

điểm của mình trong sự tôn trọng lẫn nhau vì ích lợi chung của Đan viện. Hãy thực thi tự do của con 
cái và ngôn sứ của Chúa, cả khi việc đó có thể làm cho bản thân phải đau khổ, miễn là nó làm gia 
tăng sự hiệp thông huynh đệ và phát triển cộng đoàn.  

 
Tám: Đừng bỏ quên người nghèo, nghèo vật chất lẫn nghèo tinh thần và thiêng liêng, hãy mở 

rộng cửa nhà đón họ, biến họ thành những vị khách được ưu đãi của Đan viện chúng ta. Chúa Giêsu 
đến viếng thăm chúng ta qua họ. Chớ bao giờ để phải chịu bối rối, ân hận vì đã xua đuổi Chúa ẩn 
mình nơi họ.  

 

                                                 
53

 Tôi rất tâm đắc vả cảm kích là Đan viện luôn có lời cầu nguyện cho các anh em vắng mặt trong các giờ kinh Phụng 

Vụ. 
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Chín: Hãy là một cộng đoàn gần gũi với dân chúng. Niềm nở đón tiếp và đối thoại với họ bằng 
cuộc sống và hành động, như Chúa Giêsu đã từng làm và ĐTC Phanxicô thường nhấn mạnh việc đi 
ra gặp gỡ. Tuy nhiên, đừng đánh mất căn tính của chúng ta. Hãy hòa đồng chứ không đồng hóa: 
Dân chúng cần đến chúng ta trong tư cách chúng ta là tu sĩ.  

 
Mười: Tinh thần hiệp thông cộng đoàn là tối quan trọng: một việc nhỏ mọn được thực hiện 

trong tinh thần hiệp thông có giá trị hơn một kế hoạch lớn lao làm với đầu óc cá nhân chủ nghĩa. Hãy 
sống tinh thần Đan viện là một đại gia đình gồm nhiều thế hệ, luôn biết đón nhận nhau, chấp nhận 
những khác biệt của nhau, yêu thương tha thứ, quên bỏ lỗi lầm và xây dựng cho nhau: “Dập dìu kẻ 
trước người sau, sức riêng một ít góp vào lợi chung”. 

 
Có thể nói nhiều cách ứng xử, nhiều con đường đã được mở ra, nhưng đi đường nào do 

chúng ta chọn lấy con đường. Bài Học Quét Lá minh họa cho chúng ta điều đó. 
 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
 

 

Lời Chúa trong Phúc âm của thánh Luca: ‘Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, 
thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất’ (Lc 8, 18). 
Đúng thế ai đã có, lại được trời ban thêm. Cổ nhân nói rằng: ‘Xởi lởi thì trời ban cho’. Tạo Hóa 
ban cho mỗi người một khả năng và số mệnh riêng. Sống ở đời ai cũng có nhu cầu cần được 
thỏa mãn. Người nhiều kẻ ít. Nhưng con người lại có ‘lòng tham vô đáy’, chẳng biết bao nhiêu 
cho đủ. Lòng ham muốn đẩy đưa con người vào những cuộc tranh đấu không ngừng. Cuộc đời 
‘lên voi xuống chó’ hoặc ‘năm chìm, bảy nổi, chín cái lênh đênh là thế’. 

Suy tư: Khi cuộc sống dìm chúng ta xuống, hãy ngoi lên. Đó là lý do chúng ta hiện hữu nơi đây. 
Chúng ta có khả năng. Chúng ta có óc sáng tạo. Chúng ta có đầy nghị lực để sống. Chúng ta 
cần uyển chuyển xoay quanh bất cứ một chướng ngại vật nào, giống như dòng nước suối chảy 
quyện quanh tảng đá để tiếp tục đổ nguồn.  Đừng để bất cứ điều gì làm ngưng trệ chúng ta. 
Hãy can đảm mạnh mẽ đối diện với các thách đố và bước tới. Những chướng ngại chúng ta gặp 
trên đường đời sẽ giúp phát triển những khả năng tiềm tàng. Chúng ta có thể nghĩ lại những sự 
cố trong năm qua. Quan chiêm cách thế mà chúng ta đã vượt thắng những trở ngại và trải 
nghiệm mà chúng ta đã học được để gặt hái sự thành công. Tất cả những kết quả tốt đẹp đến 
từ những sự khó khăn thuở đầu. Đúng thế, ‘Vạn sự khởi đầu nan’.  

Con người có quá nhiều nhu cầu đòi hỏi cần phải thỏa mãn. Theo bản năng, các loài động vật 
cũng kiếm tìm thỏa mãn các nhu cầu cần có. Nhu cầu của các loài động vật hầu như không 
thay đổi từ thời này qua thời kia. Trong khi các nhu cầu của đời sống con người thì vô số. Thật 
rất khó có thể đáp ứng tất cả những đòi hỏi thỏa mãn ước muốn của con người. Vì mong tìm 
thỏa mãn những ước muốn thèm khát nên con người đã phải đấu tranh. Đấu tranh sẽ gây nên 
đau khổ và hận thù. Cái thú là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ ở đời. Thú tính bản năng có 
thể làm liệt bại mọi tầng lớp bất chấp già trẻ.  

Hoài bão, khao khát và ước muốn của con người thì vô lường. Những khát khao của tinh thần 
đòi hỏi con người tiếp tục khám phá và tìm tòi được nhiều điều mới lạ trong vũ trụ thiên nhiên. 
Như thế, chúng ta phải chấp nhận rằng, vũ trụ còn là một nguồn huyền bí thẳm sâu. Với tất cả 
sự cố gắng tìm tòi qua bao thời đại, kết quả còn rất khiêm nhường. Chúng ta biết rằng mỗi thời, 
con người tìm thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi của cuộc sống cao nhất và văn minh nhất. Khi 
chúng ta nhìn lại đời sống của bao nhiêu thế kỷ qua, chẳng thời nào đã thỏa mãn được mọi nhu 

NHU CẦU. 
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cầu đòi hỏi của con người. Cuộc sống của nền văn minh kỹ thuật hiện nay lại mở ra thêm quá 
nhiều nhu cầu cần đáp ứng.   

Nhu cầu cuộc sống bao gồm cả tâm linh lẫn thể chất. Mọi loài thọ tạo đều có những nhu cầu 
bản năng tự nhiên cần được đáp ứng. Nhu cầu tâm linh của con người là sự khao khát nội tâm 
của tri thức và niềm tin. Không ai đo lường được giới hạn của đời sống tâm linh. Mỗi người có 
những ước muốn riêng tư cần được đáp ứng. Những nhu cầu về tình yêu, về niềm tin và về sự 
hiểu biết thì sâu thẳm. Tình yêu bao la như biển cả. Niềm tin bát ngát như trời mây. Khả năng 
tri thức không bao giờ vơi cạn. Con người còn phải tìm tòi và học hỏi mãi mãi. Gọi mời chúng 
ta suy tư, chiêm niệm, nghiên cứu và học biết thêm mỗi ngày.  

Các nhu cầu cần thiết của thân xác không thể thiếu như ăn uống, thở hít và sinh hoạt. Trong 
đời, có những người may mắn. Làm ăn phát đạt và thuận buồm xuôi gió. Thường thì người đã 
có, lại muốn có thêm. Nhu cầu tiến dần, khởi đi từ túp lều tranh, có cơm ăn áo mặc. Thêm chút 
vốn lại tậu được căn nhà riêng tư và ăn ngon mặc đẹp. Làm ăn dư giả, có nhà cao cửa rộng và 
ăn sung mặc sướng. Khi đã có của ăn của để, mong ước tiếp theo là có ngôi biệt thư với hàng 
rào chung quanh và ăn trắng mặc trơn. Các nhu cầu của cuộc sống cứ thế tiếp diễn và lòng 
khát khao chẳng bao giờ vơi cạn cho tới khi mua tậu được vài mét vuông đất để an nghỉ. 

Quan sát cuộc sống cho thấy, trong đời cũng có những hoàn cảnh số phận hẩm hiu. Cuộc đời 
gặp họ nhiều tai ương chồng chất, gia đình vợ ốm con đau, làm ăn thất thoát, nợ nần chồng 
chất và đói khổ bủa vây. Gia đình phải sống trong đau khổ nghèo túng. Họ không dám mơ ước 
điều gì cao sang. Nhu cầu của họ thật đơn sơ chỉ mong sao có cơm no áo ấm là mãn nguyện. 
Cuộc đời gian nan khốn khó, cái khó nó bó cái khôn, dù làm ăn cật lực, họ vẫn không thoát ra 
khỏi phận nghèo. Nghèo khó đôi khi cũng do lỗi của chính mình vì sự lười biếng và phung phí, 
bóc ngắn cắn dài hoặc vung tay qúa trán. Có nhiều người già suốt đời lao công vẫn phải chịu 
đựng cái cảnh không cửa không nhà và chết vô địa táng. 

Trong tệ nạn xã hội, có nhiều người rơi vào những hoàn cảnh đáng thương vì sự nghiện ngập. 
Người ta thường gọi nhóm người này là tứ đổ tường: Hút sách, rượu chè, bài bạc và trái gái. 
Khi rơi vào những chứng nghiện ngập này, con người hầu như không còn điều khiển được 
chính mình. Họ bị lệ thuộc và làm nô lệ cho những thèm khát réo gọi. Những nhu cầu xấu trở 
thành những tệ nạn gây đổ vỡ trong đời sống cá nhân và gia đình. Chúng ta cần sáng suốt để 
nhận diện ra những nhu cầu thuộc về bản năng thú tính này để cai nghiện. Sự ham mê nghiện 
ngập nào cũng sẽ làm giảm những giá trị nhân bản và phẩm chất của con người.  

Nói chung, chúng ta biết rất ít về những cảnh khổ cực và nghèo đói của đại đa số con người 
đang sống trên thế giới. Có rất nhiều người cần được thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu như 
mong ước có nguồn nước trong lành, môi trường sinh sống và của ăn đủ dinh dưỡng. Bức 
tranh đau thương của thế giới đói nghèo tại một số vùng ở Ấn Độ, Phi Châu và Châu Á, đang 
có biết bao nhiêu người chịu cảnh đói khát trường kỳ. Trong khi phần lớn tài nguyên của thế 
giới nằm trong tay một thiểu số người. Họ giống như những chủ nhân ông cầm quyền sinh tử 
của biết bao mạng sống con người. Bao giờ cuộc sống con người mới được hưởng sự công 
bình chính trực? Thế giới còn quá nhiều bất công, ‘kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.’ 

Mỗi giây phút bước tới đều là giây phút mới với biết bao biến cố xảy ra. Nhu cầu của mỗi nơi, 
mỗi người và mỗi hoàn cảnh đều khác nhau, xã hội không thể giải quyết thỏa đáng các vấn đề 
và nhu cầu của nhân sinh. Cổ nhân dạy rằng: ‘Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc’. Tạm dịch 
nghĩa là biết đủ, thì là đủ, đợi đủ, khi nào mới đủ. Nhu cầu cuộc sống thì vô số, nhưng chúng ta 
có thể chấp nhận và sống vui với những cái đang hiện có. Dù hoàn nào, chúng ta vẫn luôn 
phấn đấu. Hãy học biết phó thác và chia sẻ. 

Lạy Chúa, Chúa là nguồn ơn sủng làm chúng con thỏa khát. Mọi nhu cầu và ước vọng trần gian 
chỉ là tạm bợ và mau qua chóng hết. Chúng con phó thác đường đời trong vòng tay nhân hiền 
của Chúa. Hãy đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Chúng ta cùng suy niệm bài Thánh Vịnh: ‘Chúa là 
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mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Nơi 
dòng nước, chỗ nghỉ ngơi. Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.’(Tv 23, 1-3). 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

MỐNG MẮT 

 

Hỏi 

Mẹ cháu năm nay 63 tuổi. Từ gần năm nay, mắt bên trái có nổi lên một gân máu, mà bác sĩ bên Việt 

Nam gọi là mống thịt và đã được cắt nhiều lần, nhưng một thời gian sau lại mọc trở lại. Cụ mới sang 

đây chơi với con cháu. Bây giờ cháu định đưa cụ đi khám bác sĩ bên Mỹ. Vậy xin bác sĩ cho biết nên 

đi bác sĩ nào và ở bên này có cách nào chữa dứt không. 

Cháu cảm ơn bác sĩ.  

- Vân Lê 

 

Đáp 

Chào cô Vân Lê, 

Cứ như cô nói thì bà cụ đã được bác sĩ khám, xác định là có mống thịt trong mắt và đã mổ nhiều lần 

mà vẫn tái phát. Vậy thì tôi xin giải thích thêm về bệnh này, vì bà con ta bên nhà cũng nhiều người 

bị. 

 

Mống mắt, tiếng Anh kêu là Pterygium là bệnh trong đó có những tế bào mới mọc ra ở tròng trắng 

của con mắt, thường là từ phía gần mũi rồi kéo ngang sang tới con ngươi. Mống này không là ung 

thư, có thể lớn dần suốt đời người bệnh và có thể che kín con ngươi. Bệnh không gây ra hiểm 

nghèo gì nhưng khiến bệnh nhân cảm thấy khó chịu khi nhìn và nom cũng mất thẩm mỹ.  Người 

bệnh thường than phiền cay cay ngứa trong mắt, mắt khô, mờ khi nhìn sự vật. Bệnh thường thấy ở 

đàn ông nhiều hơn là đàn bà. Nguyên nhân của bệnh chưa được biết rõ, nhưng một số nguy cơ có 

thể khiến mống mắt mọc ra như là tia nắng mặt trời, bụi bặm ô nhiễm môi trường, gió, mắt khô. 

 

Về điều trị thì bác sĩ sau khi khám có thể cho thuốc nhỏ mắt cho bớt khô, nhỏ thuốc làm co mạch 

máu hoặc thuốc có chất steroid. Nhưng thuốc nhỏ chỉ có tính cách tạm thời, thường thì phải giải 

phẫu cắt bỏ mống mắt. Phương pháp mổ hiện nay rất tiến bộ: sau khi cắt bỏ mống, bác sĩ sẽ lấy tế 

bào giác mạc lấp vào chỗ trống của mống như vậy kết quả tương đối khả quan hơn. Giải phẫu có 

thể làm tại phòng mạch có trang bị đầy đủ máy móc chuyên ngành và bệnh nhân có thể làm việc trở 

lại trong mười ngày. Để tránh mống mắt, nên mang kính râm để tránh bụi cát ô nhiễm cũng như tia 

nắng quá mạnh xâm nhập kích thích mắt. 

 

Bên Hoa Kỳ, các bác sĩ chuyên môn về mắt cũng khá nhiều. Cô có thể nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu 

cho một bác sĩ nhãn khoa giải phẫu để khám chữa cho mẹ cô. Có điều là chi phí chữa trị giải phẫu 

MỐNG MẮT -  HUYẾT ÁP THẤP -  TRÀ XANH 
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bên đây cũng khá cao đấy, mà mẹ cô ở quy chế viếng thăm, chắc là phải trả tiền mặt. Bên Việt 

Nam, phẫu thuật như vậy tương đối ít tốn kém hơn. 

 

Chúc cô và gia đình vui vẻ, khỏe mạnh. 

 

 

HUYẾT ÁP THẤP  

 

Hỏi 

Chị cháu năm nay 28 tuổi nhưng thường xuyên bị tụt huyết áp và thiếu oxy não. Bác sĩ cho cháu hỏi 

có thuốc nào uống để giúp chị cháu. Cháu cám ơn bác sĩ. TranTran 

 

Đáp 

Không biết là huyết áp của chị cô tụt tới mức độ nào mà cô e ngại, hỏi hộ. Xét ra đây cũng là mối e 

ngại của nhiều độc giả tuần báo Trẻ, cho nên tôi xin đi vào chi tiết một chút để cô và bà con đồng 

hương biết rõ. 

 

Bình thường huyết áp ở dưới 120/80 mmHg. Còn thấp là khi một trong hai kết quả bằng hoặc dưới 

90 cho tâm thu, 60 tâm trương. Như vậy nếu có kết quả 115/50 thì là huyết áp thấp. 

 

Nguyên nhân: 

1. Giảm khối máu do mất nước tại các mô cơ thể vì ói mửa, tiêu chảy, nóng sốt, dùng nhiều thuốc 

lợi tiểu, phỏng nặng, vận động quá mức với đổ mồ hôi. Máu lưu thông giảm, huyết áp thấp, không 

đủ dưỡng khí nuôi tế bào, cơ thể mệt mỏi, yếu, chóng mặt. 

 

Nếu mất nước quá nhiều và không được điều trị bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng shock, nguy 

hiểm tới tính mạng. 

 

2. Nội ngoại xuất huyết  đều giảm khối lượng máu và đưa tới thấp huyết áp. 

 

3. Trong thời gian có thai, mạch máu dãn mở, giảm sức ép của máu lên động mạch do đó huyết áp 

xuống thấp khiến cho bà bầu hay chóng mặt.  May mắn là huyết áp sẽ trở lại bình thường sau khi 

sanh. 

 

4. Một số bệnh tim như suy tim, rối loạn van tim, nhịp tim chậm, cơn suy tim đều làm huyết áp xuống 

thấp vì máu lưu hành ít đi. 

 

5. Mấy bệnh nội tiết như tiểu đường, nhược hoặc cường tuyến giáp, đường huyết thấp. 

 

6. Nhiễm trùng huyết, cơn dị ứng trầm trọng, dinh dưỡng thiếu sinh tố B12, folic acid. 

 

7. Dược phẩm như thuốc lợi tiểu, thuốc dãn mạch, thuốc viagra, vài loại thuốc chống trầm cảm, 

thuốc chống đau, rượu. 
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8. Bệnh Parkinson, chấn thương sọ não, ngộ độc hóa chất, phản ứng với thuốc, suy gan, nằm bất 

động quá lâu. 

 

Một số triệu chứng khi huyết áp xuống quá thấp như  bệnh nhân thấy chóng mặt, quay cuồng, ngất 

xỉu, buồn ngủ, kém tập trung, buồn nôn, mờ mắt, hơi thở nhanh, da lạnh, khát nước. Nếu huyết áp 

thấp trầm trọng, bệnh nhân có thể bị trụy tuần hoàn (shock). 

 

Điều trị: 

 

Thấp huyết áp ở người khỏe mạnh mà chỉ có chóng mặt thoảng qua khi đứng lên ngồi xuống 

thường thường không cần đến trị liệu. 

 

Với các trường hợp nặng, điều trị nguyên nhân gây ra huyết áp thấp có thể giải quyết được vấn đề. 

 

Trường hợp huyết áp xuống rất thấp gây ra shock thì cần được cấp cứu tại bệnh viện. 

 

Bác sĩ có thể cho dùng dược phẩm tăng khối máu (fludocortione, clonidine, viên ngừa thai); thuốc co 

mạch (midrodine, ritalin, vài loại chống trầm cảm) hoặc thuốc điều khiển sản xuất 

epinephrine/norepinephrine (ức chế beta atenolol, propanolol) để nâng huyết áp. 

 

Phòng tránh: 

 

Các phương thức sau đây được áp dụng để giảm thiểu dấu hiệu triệu chứng của huyết áp thấp: 

 

1. Uống nhiều nước để ngăn ngừa cơ thể khô nước và nâng cao huyết áp. 

 

2. Dùng thêm muối có thể nâng cao huyết áp, nhưng cần được bác sĩ hướng dẫn để tránh rủi ro suy 

tim. 

 

3. Mang tất đàn hồi để tránh máu tụ ở hạ chi, nhờ đó máu nhiều hơn ở phần trên cơ thể. 

 

4. Tránh uống rượu vì rượu làm mất nước và làm dãn mạch. 

 

5. Đừng đứng quá lâu; từ từ đứng lên khi nằm hoặc ngồi. 

 

6. Có huyết áp thấp sau khi ăn: không nên uống thuốc chống huyết áp trước khi ăn; tránh đứng bất 

thình lình và nên nằm nghỉ sau khi ăn; giảm tinh bột trong phần ăn, chia phần ăn làm nhiều bữa nhỏ. 

 

7. Với một số người, nước uống có caffeine làm co mạch nhưng nên uống vào buổi sáng để tránh 

khó ngủ ban đêm. 

 

8. Nằm ngủ với gối hơi cao hơn chân có thể giảm triệu chứng bằng cách giữ lại natri, bớt tiểu đêm. 

 

9. Khi đứng lâu: một chân co hoặc để trên ghế; lâu lâu ngồi xuống hoặc cúi mình về phía trước, để 

tay lên đầu gối. 
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Khi nào cần đi khám bệnh? 

 

Thấp huyết áp mà lại thêm đau ngực, nhiệt độ cơ thể trên 101 độ F (38.3 độ C), rối loạn hô hấp, tim 

đập không đều, tiêu chảy và nôn ói kéo dài, ho ra đàm, không ăn uống được, đều cần đi bác sĩ ngay 

để được khám bệnh và điều trị. 

 

Hy vọng những hiểu biết trên đây đã trả lời thỏa đáng thắc mắc của chị cô. Chúc cô và gia đình vui 

mạnh.  

 

 

TRÀ XANH 

 

Hỏi 

Tôi nghe mấy ông bạn già nói là uống nước trà có thể giảm rủi ro bị mấy bệnh ung thư, có đúng 

không bác sĩ.  

 

Đáp 

Chắc là mấy người bạn của ông có theo dõi tin tức trong mấy ngày gần đây về trà xanh, cho nên 

mới kể lại cho ông. Đúng vậy, từ mấy chục năm nay, đã có nhiều phân tích về giá trị tăng cường 

sức khỏe của trà, trà xanh hoặc trà đen. Và mới đây nhất, ngày 18 tháng 10, 2012 vừa qua, một 

nhóm nghiên cứu gia tại đại học y khoa David Geffen, Los Angeles, đã tìm hiểu được bằng cách 

nào mà trà xanh có thể phòng ngừa hoặc làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư vú và nhiếp 

tuyến. 

 

Tiến sĩ dinh dưỡng Suzanne M. Henning cho hay, chất chống oxy hóa polyphenol trong trà xanh có 

khả năng xâm nhập tế bào nhiếp tuyến rồi thay đổi mức độ viêm bệnh cũng như bảo vệ tế bào bị hư 

hao. 

 

Bà cho 79 người đàn ông sắp mổ nhiếp tuyến uống sáu ly trà xanh hoặc nước lã mỗi ngày trong 

thời gian từ 3 tới 4 tuần lễ. 

 

Trước khi nghiên cứu, bà lấy mẫu máu và nước tiểu của mọi người. Kết quả là sau khi quan sát, 

nhóm  người uống trà xanh có lượng PSA trong máu thấp hơn những người không uống. PSA cao 

có thể báo hiệu ung thư nhiếp tuyến. 

 

Theo bà, cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định tính chất ngừa ung thư nhiếp tuyến. Một nghiên 

cứu tại Ý cũng tìm thấy khả năng chống ung thư nhiếp tuyến của trà xanh. 

 

Trong khi đó, một nghiên cứu khác do bác sĩ Katherine Crew, đại học Columbia, Nữu ước, cho hay 

trà xanh có thể trì hoãn ung thư nhũ hoa. 

 

 Bà yêu cầu 40 phụ nữ đã điều trị ung thư nhũ hoa uống từ 400, 600 hoặc 800 mg chất chiết của trà 

hoặc giả dược 2 lần một ngày trong 6 tháng. Kết quả cho thấy uống trà làm giảm yếu tố gây ung thư 

vú. 
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Tuy nhiên, với sự dè dặt các nhà nghiên cứu cho hay đây mới là kết quả sơ khởi, chưa đủ giá trị để 

đưa ra lời khuyên là uống trà xanh là một phương thức để ngăn ngừa ung thư. 

 

Vậy thì thưa ông cũng như độc giả tuần báo Trẻ, chúng ta cứ tiếp tục “trà dư, tửu hậu”, vừa hưởng 

thú thanh nhàn mà vừa sống trong hy vọng là tránh được ung thư. Vì nước chè xanh vẫn là món 

giải khát ưa thích của người Việt mình từ nhiều ngàn năm nay. Thử tưởng tượng một buổi trưa hè, 

ngồi rít một hơi thuốc lào rồi chiêu mấy ngụm nước chè tươi thì sảng khoái biết chừng nào. 

 

Chúc ông khỏe mạnh, yêu đời. 

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 

 
 
 
 

 

- 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  

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

 

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
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/
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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 


