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HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH 

SACROSANCTUM CONCILIUM 

Ngày 4 tháng 12 năm 1963 

 

 
CHƯƠNG VI 

THÁNH NHẠC 

 

112. Truyền thống âm nhạc của toàn thể Giáo Hội đã làm thành một kho tàng vô giá, nổi bật 

giữa các phong cách nghệ thuật khác, nhất là vì cung điệu đi liền với lời thánh ca góp phần cần 

thiết hoặc trọn vẹn trong những cử hành phụng vụ trọng thể. 

Thật vậy, thánh ca không những đã được Thánh Kinh1 mà cả các Giáo phụ và các vị Giáo 

Hoàng khen ngợi, nhất là các vị trong khoảng thời gian gần đây, tiếp bước Đức Piô X, đã cho 

thấy rõ ràng hơn vai trò của thánh nhạc trong phụng tự. 

Do đó, thánh nhạc sẽ mang tính thánh thiêng hơn nếu liên kết chặt chẽ với hoạt động phụng 

vụ, hoặc để diễn đạt lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn hay để cổ võ sự đồng tâm, hoặc để 

tăng thêm tính cách long trọng cho các nghi lễ. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng chuẩn nhận và cho sử 

dụng trong phụng tự tất cả mọi hình thức nghệ thuật đích thực, miễn là có những phẩm tính 

cần thiết. 

Vì thế, trong khi vẫn duy trì những qui tắc, luật lệ của truyền thống và qui luật trong Giáo Hội, 

cũng như luôn quan tâm đến mục đích của thánh nhạc là làm vinh danh Chúa và thánh hóa các 

tín hữu, thánh Công Đồng xác lập những điểm sau đây. 

113. Hoạt động phụng vụ có được hình thức cao nhã hơn khi việc cử hành phụng tự được cử 

hành cách long trọng với tiếng hát, do các thừa tác viên có chức thánh chủ sự và giáo dân tích 

cực tham dự. 

Về việc sử dụng ngôn ngữ, phải theo qui tắc trong số 36; về thánh lễ, số 54; về các bí tích, 

số 63; về Kinh Nhật Tụng, số 101. 

114. Phải tận tâm gìn giữ và phát huy kho tàng thánh nhạc, phải nỗ lực đào tạo các ca đoàn, 

nhất là tại các nhà thờ chánh tòa; phần các Giám mục và mục tử coi sóc các linh hồn, hãy quan 

tâm sắp xếp để trong các lễ hát, tất cả cộng đoàn tín hữu đều có thể tích cực tham dự với 

những phần dành riêng cho họ, theo qui tắc trong các số 28 và 30. 

115. Phải chú trọng đến việc học hỏi và thực tập âm nhạc trong các chủng viện, tập viện cũng 

như học viện của các dòng tu nam nữ, và cả trong những học viện và các học đường công 

                                                 
1
 x. Ep 5,19; Cl 3,16. 
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giáo; cần phải quan tâm đào tạo những giáo sư về thánh nhạc để phụ trách chương trình giảng 

dạy ấy. 

Ngoài ra, nếu tiện, rất nên thành lập những Học viện cao đẳng về Thánh nhạc. 

Hơn nữa, các nhạc sĩ, ca sĩ, nhất là các thiếu nhi, cũng phải được huấn luyện nghiêm túc về 

Phụng vụ. 

116. Giáo Hội nhìn nhận bình ca là lối hát riêng của Phụng vụ Rôma: vì thế, trong các hoạt 

động Phụng vụ, bình ca phải giữ địa vị chính yếu giữa những loại hình thánh ca khác. 

Trong khi cử hành việc phụng tự, vẫn có thể dùng các loại hình thánh nhạc khác, nhất là thể 

nhạc đa âm, miễn là đáp ứng được tinh thần của hoạt động phụng vụ theo qui tắc trong số 30. 

117. Phải hoàn thành ấn bản mẫu cho các sách hát bình ca; ngoài ra, cũng phải có một ấn bản 

được nghiên cứu cẩn thận hơn đối với các sách đã được phát hành sau cuộc canh tân của 

Thánh Piô X. 

Nên cho phát hành những sách hát có âm điệu đơn giản hơn để dùng trong các nhà thờ nhỏ. 

118. Thánh ca cộng đồng phải được phát huy sâu rộng để các tín hữu có thể dâng lời ca tiếng 

hát trong các việc đạo đức thánh thiện cũng như trong chính hoạt động phụng vụ, theo những 

qui tắc và chỉ thị của luật chữ đỏ. 

119. Ở một vài miền, nhất là tại các xứ truyền giáo, nơi những dân tộc sẵn có truyền thống âm 

nhạc đặc thù, vốn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tôn giáo và xã hội, cần phải biết quí 

trọng và dành cho âm nhạc ấy một địa vị thích hợp, trong khi vẫn phải giúp hình thành nơi họ 

cảm thức tôn giáo, cũng như thích ứng năng khiếu của họ vào việc phụng tự, theo tinh thần số 

39 và 40. 

Vì thế, trong khi giảng dạy về âm nhạc cho các vị thừa sai, phải chú tâm hướng dẫn để họ có 

được khả năng tối đa giúp phát triển truyền thống âm nhạc của các dân tộc trong các trường 

học cũng như trong các hoạt động phụng vụ. 

120. Trong Giáo Hội latinh, đại phong cầm rất được quí chuộng, vì là một nhạc khí cổ truyền 

với chất liệu âm thanh có thể làm tăng thêm tính cách cao quý diệu kỳ cho các nghi lễ, đồng 

thời cũng giúp nâng cao tâm trí lên cùng Chúa và những sự trên trời. 

Các nhạc cụ khác có thể được sử dụng trong việc phụng tự tùy theo sự xét định và phê 

chuẩn của thẩm quyền địa phương theo quy tắc trong số 22 §2, 37 và 40, miễn là đã thích nghi 

hoặc có thể thích nghi để sử dụng trong các việc thánh thiêng, xứng đáng với vẻ tôn nghiêm 

của thánh đường, và thực sự góp phần nâng cao tâm hồn các tín hữu. 

121. Các nhạc sĩ đã được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo hãy ý thức rằng mình được mời gọi 

thực thi trau dồi và phát triển kho tàng thánh nhạc. 
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Hãy sáng tác những bài ca có cung điệu thực sự mang tính thánh nhạc, không chỉ dành cho 

các ca đoàn lớn nhưng còn thích hợp cả với những ca đoàn nhỏ, hỗ trợ nhiều cho sự tham dự 

tích cực của toàn thể cộng đoàn tín hữu. 

Lời thánh ca phải thích hợp với giáo thuyết công giáo và tốt hơn hết là rút ra từ Thánh Kinh 

và các nguồn mạch phụng vụ. 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

(Mt 6, 25-34) 

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” 

Thế là năm cũ Ất Mùi, trong Thập Nhị Địa Chi gọi là năm Dê đã qua, năm mới với tên là 

Bính Thân, tức năm Khỉ hay còn gọi là Khởi vừa đến. Khỉ đứng hạng thứ 9 của 12 con vật, 

thuộc loài có vú, sinh con, có 4 chân như : Trâu, Bò, Ngựa, Dê, Chó, Mèo v.v, nhưng hai chân 

trước có thể biến thành tay, ở trong rừng, ưa nhảy nhót, đu chuyền từ cây này sang cây khác, 

sống từng đoàn, thông minh hơn các thú vật khác, đẽ bắt chước loài người. Vì thế Khỉ được 

người huấn luyện để biểu diển trong những  đoàn  xiếc  cùng với  Voi, Chó, Ngựa  mà  chúng 

ta thường thấy, nhất là trong film Tarzan. Khỉ, có họ với Đười Ươi, Vượn, Vượn, Di hầu, Mộc 

Hầu, Tề Thiên Đại Thánh tức Tôn Ngộ Không v.v. Khỉ, có Khỉ đột, Khỉ lọ nồi, Khỉ bạc má. Thuốc 

làm từ Khỉ rất tốt, nên  con người giết Khỉ nấu cao. Có thứ gọi là Não Hầu tức Óc Khỉ chữa 

bệnh loạn óc, tê liệt và bán thân bất toại. 

Thôi thì cho dù năm Khỉ hay Heo, Mèo, Gà  thì cả tháng nay, mọi người đã sắm Tết, ăn Tết 

rồi. Hôm nay ngày đầu năm mới, ai cũng có cảm tưởng là có cái gì đó mơi mới, nên dùng chữ 

năm mới. Năm mới mọi cái đều phải mới. 

Từ mấy hôm nay, chúng ta đã đi chúc tết nhau, và sẽ còn chúc tết nhau nữa. Thường 

người dướt tết người trên : con cháu tết ông bà cha mẹ, em tết anh chị, công nhân viên tết thủ 

trưởng, kèm theo món quà, tượng trưng cho tấm lòng thơm thảo. Ngoài bánh chưng bánh tét, 

hoa đào, hoa mai… có lẽ không gì nhiều bằng “lời chúc”. Vì thế, ai cũng muốn dành những lời 

chúc tốt đẹp nhất cho gia đình, người thân, bạn bè trong những ngày này và ngược lại, ai cũng 

muốn mình được nhận nhiều những lời chúc như : 

 
   

PHÓ THÁC VÀ TIN TƯỞNG VÀO CHÚA (SUY NIỆM LỄ MỒNG MỘT TẾT NĂM BÍNH 
THÂN)  
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Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN  

Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG  

Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC  

Công thành danh toại chúc VINH QUANG 

 
   

Chúc nhau.         

                             . Phúc, lộc, thọ. 

. Phú, qúi, thọ, khang, ninh. 

. Đa tử, đa tôn, đa phú qúi. 

. Thăng quan tiến chức 

. Buôn may bán đắt, nhất bán vạn lợi, một vốn bốn lời. 

Đối với các cha chúng ta thường chúc: 

. Thánh thiện, 

. Khôn ngoan, 

. Khỏe mạnh. 

Con cháu chúc ông bà 

Sống lâu sức khỏe  

Trẻ mãi không già  

Yêu thương thuận hòa  

Cửa nhà sung túc  

Hạnh phúc khang an  

Ơn trên thương ban  

Suốt năm may mắn  

Làm ăn phấn chấn  

Phúc, lộc, thọ, tài  

Ông bà hưởng trọn  
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Năm con Khỉ ngoài chúc ra con người còn mong ước nữa 

Khỉ ơi ta bảo khỉ này  

Khỉ đem vàng bạc chất đầy nhà ta  

Nỗi buồn, nước mắt đem ra  

Niềm vui, hạnh phúc khỉ mau chở về …  

Khỉ ơi khỉ nhắn dùm ta  

Phát tài phát lộc muôn nhà an vui! 

Thi sĩ Trần tế Xương lại chúc : 

Bắt chước ai ta chúc mấy lời : 

Chúc ai sống ra cái con người. 

Những câu chúc mà chúng ta trao cho nhau trong những ngày đầu xuân. Tất cả đều muốn 

hướng về một tiền đồ thật sáng lạn trong tương lai, đi kèm với một đời sống vật chất thật phong 

phú. Xem ra, tất cả đều hướng về những của cải chóng qua đời này và những thành quả chỉ 

dừng lại ở trần thế. Chúa mới chính là gia nghiệp, là cùng đích mà con người cần phải kiếm tìm 

và đó cũng chính là sự tồn tại của con người.  

“Các con chớ áy náy về ngày mai” (Mt 6,34). Chúa luôn muốn mọi người nghĩ đến cùng 

đích của cuộc sống mình. Tương lai mỗi người đều nằm trong tay quyền năng và sự quan 

phòng của Thiên Chúa. Với tình thương và lòng nhân hậu của Ngài, chúng ta luôn tin tưởng và 

phó thác, bởi Ngài là người Cha luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái. Lo lắng, bận rộn, 

tất bật làm việc để tích luỹ và để bảo đảm cho tương lai… tất cả đều tốt và cần thiết, nhưng 

cũng nên nhớ một điều “nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Hãy 

làm tốt bao nhiêu có thể, những bổn phận và trách nhiệm của mình, phần còn lại hãy phó thác 

trong tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ hoàn tất những gì còn lại.  

Người Kitô hữu cũng có tập tục, truyền thống rất quí là dâng những giây phút đầu năm cho 

Thiên Chúa. Người Kitô hữu mong Chúa đổi mới và chúc lành cho năm mới. Lời nguyện nhập 

lễ chúng ta xin :" Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời 

trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài" 

(Tv 66, 2-3).  

Từ cái giây phút linh thiêng khi trời đất giao hòa, năm cũ bàn giao cho năm mới. Chúng ta 

họp nhau đâu để cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc cho năm mới qua những lời 

chúng ta đã muốn cầu chúc cho nhau sức khỏe, điều lành, điều tốt. Và chính ngay lúc khởi đầu 
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của những ngày mới, chúng ta quả đã muốn mọi sự cũ phải được qua đi, cái mới, cái đẹp phải 

loé rạng, tỏa sáng. Vậy thì trong thánh lễ Tân Niên nay, chúng ta hãy đặt tin tưởng, cậy trông 

và phó thác vào Chúa. Bởi tất cả mọi sự đều do Chúa, đều bởi Ngài như lời thánh vịnh viết: 

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36, 5).  

Bàn đến người tuổi Khỉ, thường có tài chí cao, sáng suốt, lại có trí tiến thủ mạnh mẽ, nhanh 

nhẹn linh lợi dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đặc biệt người tuổi này có tính cách cứng rắn, 

thích cạnh tranh trên đường đời, thích hướng ngoại. Tuổi Thân khi vui, buồn, lo lắng hay biểu lộ 

qua ngôn ngữ cửa miệng và dáng vẻ bề ngoài, tính rộng rãi, thoáng đãng có mối quan hệ tốt 

với bạn bè nên có quí nhân phù trợ. Trong quan hệ giao tiếp, người tuổi Thân luôn rất lão luyện 

vì đó là sở trường của họ. 

Người nữ tuổi Khỉ có nét duyên tươi tắn, rạng rỡ, tự nhiên. Họ ở đâu là nơi ấy trở thành vui 

vẻ, phấn chấn. Giới mày râu rất thích sự năng động, linh hoạt, duyên dáng và nét đẹp của họ.  

Tết con Khỉ đến rồi. Hy vọng Năm Mới Bính Thân sẽ có nhiều đổi mới để con người, tổ 

quốc và Giáo hội Việt Nam được phát triển nhanh hơn.  

Nhân dịp bước sang năm Bính Thân cầu chúc mọi người Năm Mới nhiều sức khỏe, khang 

an, thịnh vượng, phát đạt, thăng tiến về tinh thần cũng như vật chất nhờ hồng ân Thiên Chúa 

tặng ban. Amen. 

 
   

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
Ge 2:12-18; 2Cr 5: 20-6:2; Mt.6:1-6, 16-18 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

 

Mùa Chay Thánh là mùa ăn năn sám hối, làm phúc, cầu nguyện, để sửa soan tâm hồn đón 

nhận các ân sủng mà Đức Giêsu Kitô mang lại nhờ cuộc khổ nạn và cái chết của Người trên 

thập giá.  

PHẢI MẤT 40 NGÀY… 

 Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH - LỄ TRO  
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Mùa Chay Thánh bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro cho đến lễ Phục Sinh. Giáo Hội cùng với Chúa 

Giêsu làm cuộc hành trình tiến về Jerusalem. Lễ Tro nhắc nhở chúng ta là tro bụi sẽ trở về với 

tro bụi. Thế gian giả dối phù du. Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris. Lễ Phục Sinh 

là lễ mừng Chúa sống lại hiển vinh sau ba ngày chết cho tội lỗi loài người, đã toàn thắng sự 

chết, đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Cả hàng thế kỷ nay, Mùa Chay vẫn là một cuộc 

di hành và cảm nghiệm tâm linh rất mãnh liệt đối với những ai muốn làm môn đệ bước theo 

chân Chúa Giêsu Kitô. Tại sao Mùa Chay lại có 40 ngày?  Bởi vì phải mất 40 ngày để cho tội lỗi 

chìm đắm, chết đi trong bão lụt cùng với ma quỉ trước khi một thế hệ mới, cuộc sống mới có thể 

hưng phấn tràn đầy trái đất phì nhiêu này. Phải mất 40 năm để cho thế hệ nô lệ chết đi trước 

khi những kẻ được sinh ra trong tự do có thể đi vào miền Đất Hứa. Ông Maisen, Elijah và Chúa 

Giêsu đã ăn chay, cầu nguyện 40 ngày để dọn mình chuẩn bị cho công tác cả đời.  

 

BA PHƯƠNG CÁCH CHAY TỊNH ĐỂ TỪ BỎ BẢN THÂN MÌNH 

Mùa Chay Thánh mời gọi chúng ta từ bỏ chính bản thân và tội lỗi của chúng ta để cùng 

nhau trở về với cộng đồng dân chúa. Từ bỏ mình chính là cách chứng tỏ chúng ta ăn năn thống 

hối. Theo Tin Mừng thánh Mathew, từ bỏ mình gồm 3 phương cách:  

*- Cầu Nguyện: “ Hãy vào phòng riêng của mình, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha 

của anh em là đấng hiện diện trong kín đáo....”(Mt.6:5-6) 

*- Ăn Chay: “Đừng làm bộ rầu rĩ, ra vẻ thiểu não để cho thiên hạ thấy. Nhưng hãy rửa mặt 

sạch sẽ, chải đầu tóc đàng hoàng và xức thuốc thơm để không ai biết ngoại trừ Cha của anh 

em.”(Mt.6:16-18) 

*- Làm Phúc: “Cũng vậy, hãy cẩn thận, khi làm việc phúc đức, bố thí, chớ có đánh trống la 

làng cho thiên hạ biết. Hãy làm kín đáo, bởi vì Cha anh em hiện diện trong kín đáo sẽ biết và 

thưởng công cho anh em.”(Mt.6:1-4) 

Nhờ thực hành đúng những phương thức trên ( Cầu nguyện, Ăn Chay Hãm mình, Làm 

Phúc), chúng ta có thể thanh tấy cuộc sống, tinh luyện giác quan chúng ta, sắp đặt chương 

trình cho ngày mai và trân quí những gì mình hiện đang có trong tay ngày hôm nay.  

 

NHỮNG LOẠI  ĂN CHAY  KHÔNG PHẢI  LÀ CHAY TỊNH 

Ngày nay ở trong xã hội văn minh thừa ăn dư mặc, người ta hiểu 2 chữ CHAY TỊNH dưới 

nhiều ý nghĩa khác nhau, đôi khi khá mơ hồ. Thời cổ xưa, chỉ có tôn giáo mới ăn chay. Ngày 

nay, tuyệt thực cũng có nghĩa là ăn chay thấy xuất hiện ở bình diện chính trị, xã hội. Vì muốn 

bảo vệ sức khỏe người ta không ăn thịt chỉ ăn rau thôi  (vegetarian) cũng gọi là ăn chay, đôi khi 
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còn ăn chay trường. Một loại ăn chay khác có thể nói là bệnh hoạn khiến người ăn kiểu đó 

bị kiệt lực mà chết (Anorexia). Một loại ăn chay nữa để cho sụt cân vì nghĩ rằng thân hình sẽ 

thon nhỏ làm cho người đẹp hơn. Nhưng khác và trên tất cả các loại vừa kể, còn một loại ăn 

chay khá đặc biệt vì chẳng còn cách nào khác, nghĩa là chẳng có gì để mà ăn nên bắt buộc họ 

phải nhịn, mặc dù chỉ mong có được đồ ăn tối thiểu để lót lòng cho đỡ đói. Loại này hiện có cả 

hàng triệu người đang thực hiện trên khắp thế giới. Họ đang chết vì đói và khát. 

Những loại ăn chay kiểu này tự bản chất nó chẳng có ý nghĩa tôn giáo hay thẩm mỹ gì cả. 

Trưòng hợp ăn chay vì lý do thẩm mỹ, đôi khi người ta lại có thể hành xác vì cái tật xấu tham 

ăn để chiều theo một cái tật xấu khác là thích khoe khoang hãnh diện. Ăn chay thực ra, tự nó là 

một điều tốt và đáng khuyến khích. Nó giúp chúng ta biến đổi một số thái độ căn bản về tôn 

giáo như biết tôn sùng Thiên Chúa, nhận thức ra mình là kẻ tội lỗi, chống trả lại những ham 

muốn của xác thịt, biết nghĩ đến những người nghèo khó. Tuy nhiên, vì  bản tính xấu của con 

người, ăn chay có thể làm người ta trở nên “tự phụ”. Chúng ta chẳng thấy mấy người Pharisiêu 

khoe khoang giữa đền thờ hay sao? “Tôi từng ăn chay hãm mình mỗi tuần hai lần”(Luc 18:12).  

 

CHAY TỊNH LÀ QUÊN MÌNH, NGHĨ ĐẾN THA NHÂN, KHÔNG VÔ CẢM,. 

Mùa Chay là thời gian giúp chúng ta tìm ra những lý do để làm việc đạo đức, giữ kỷ luật và 

trung thành với truyền thống Kitô Giáo. Thực hiện chay tịnh trong mùa chay là điều quan trọng, 

vậy thì chúng ta phải làm gì? Nếu chúa Giêsu hiện diện ở đây và nói với các môn đệ thời đại 

này thì Ngài sẽ nhấn mạnh điều gì nhất? Vì là việc quan trong hơn cả, nên chúng ta phải chú ý 

đến nhu cầu “Chia cơm xẻ áo cho người nghèo đói”. Thật là khôi hài khi chúng ta nói rằng 

chúng ta “ăn chay” ở một mức độ khắc khổ nhất –nghĩa là cũng có cơm thơm nước mát- thì đối 

với hàng triêu người khác đó đã là những bữa ăn xa xỉ nhất rồi, cho dù chỉ có muỗng cơm 

nguội, ngụm nước lạnh. 

Trong một thông điệp Mùa Chay năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã viết: “…Đồng 

thời, chay tịnh giúp chúng ta biết đưa mắt nhìn vào hoàn cảnh của những anh chị em chúng ta 

đang sống. Trong thư thứ nhất, thánh Gioan đã khuyến cáo: ‘Nếu ai có nhiều của cải thế gian 

và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà không động lòng thương, thì làm sao tình yêu 

Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?’(1Ga 3:17). Tự nguyện ăn chay có thể giúp chúng ta 

phát triển lớn mạnh tinh thần người Samaritano, không vô cảm, là người đã cúi mình xuống và 

đi đến giúp đỡ những người anh em khốn khổ. Khốn khổ không chỉ vì thiếu cơm ăn áo mặc, mà 

khốn khổ còn vì mất quyền làm người, mất tự do, bị bạo quyền chà đạp nhân phẩm, ức hiếp, 

cướp của, cướp đất, cướp nhà…vì lòng tham vô đáy không cần biết đến lẽ công bằng và công 

lý. 
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“Một khi tự quên mình vì sự khốn khổ của tha nhân là chúng ta đã xác quyết những người 

anh em của chúng ta có nhu cầu không phải là người xa lạ. Rõ ràng là chúng ta phải giữ cho 

tinh thần chào mừng và thái độ ân cần săn sóc ấy được sống động đối với những người anh 

chị em của chúng ta mà tôi luôn luôn khuyến khích các xứ đạo và mọi cộng đồng phải đẩy 

mạnh tinh thần mùa chay trong cách chay tịnh cá nhân cũng như tập thể, làm sao để nó liên kết 

với Lời Chúa, Cầu Nguyện và Làm Phúc. Ngay từ lúc đầu, tinh thần đó đã là dấu chỉ đặc thù 

của cộng đồng Kitô Giáo. Họ thu góp lại những gì họ để dành được qua việc chay tịnh, rồi mời 

những tín hữu đến để chia sẽ phân phát những thứ đó cho những người nghèo khó. Việc thực 

hành này cần được làm cho sống lại, đồng thời khuyến khích mọi người cùng làm, đặc biệt 

trong mùa phụng vụ Chay Thánh này.  

 

CHAY TỊNH LÀ HÃM XÁC, HÃM MÌNH 

“Chay Tịnh không phải chỉ là “giảm thiểu phần ăn” mà thôi, nó còn giúp chúng ta biết gặt 

hái những “hoa trái tinh thần” là “Hãm mình”, nó mở đường cho ta đến gặp Chúa. Chúng ta 

phải biến chúng ta thành trống rỗng để cho Chúa lấp đầy chúng ta. Chay tịnh tạo nên tình liên 

đới giữa chúng ta với hàng triệu người nghèo đói trên khắp thế giới. Nhưng chúng ta cũng 

đừng quên rằng có nhiều loại chay tịnh hay ép xác khác không phải bằng thức ăn. Chúng ta có 

thể thực hành chay tịnh bằng cách không hút thuốc, không uống rượu. Hành động này không 

phải chỉ giúp cho phần hồn mà còn cho cả thể xác. Chúng ta có thể giữ chay tịnh bằng cách 

không bạo động, không coi hình ảnh tục tĩu sex trên truyền hình, phim ảnh, báo chí và mạng 

lưới internet nó làm méo mó nhân phẩm chúng ta. Chúng ta cũng có thể giữ chay tịnh bằng 

cách không kết án hoặc loại trừ người khác, một thực tế  khá thịnh hành trong Giáo Hội ngày 

nay.  

 

CHAY TỊNH GIÚP TA  NHẬN THỨC ĐƯỢC CĂN CƯỚC CỦA MÌNH 

“Hãy coi kìa,  bây giờ là thời điểm có thể chấp nhận được. Hãy coi kìa, bây giờ là ngày của 

ơn cứu độ!” Chúng ta cần có Mùa Chay Thánh để giúp chúng ta nhận ra được căn cước và sứ 

mệnh của chúng ta bắt nguồn từ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Cầu nguyện, ăn 

chay, làm phúc là ba phương thức cột trụ của cuộc hành trình trong mùa chay thánh của người 

Kitô hữu. 

 

ĐÔI LỜI KẾT: MUÀ CHAY THÁNH LÀ THỜI GIAN  KIÊNG CỮ VÀ MỞ TIỆC LIÊN HOAN 

Mùa Chay Thánh là thời gian chúng ta chay tịnh kiêng kỵ không làm một số điều, nhưng 

đồng thời cũng là thời gian chúng ta mở tiệc liên hoan vui mừng để thi hành một số điều. Kiêng 
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kỵ không bất mãn, không tức giận, không gắt gỏng, không vị kỷ, không vô cảm, không thất 

vọng, không lười biếng, không nghi ngờ, không phạm tội. Mở tiệc liên hoan vui mừng tỏ lòng 

biết ơn, biết kiên nhẫn, biết tha thứ, biết chia sẻ, biết cảm thông và đồng cảm với những kẻ đau 

khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, biết hy vọng, biết cam kết, biết thề hứa, biết thành thật và biết 

cầu xin lòng Chúa thương xót chúng ta.    

 Mùa ChayThánh là thời gian chay tịnh, hãm mình nhưng cũng là thời gian mở tiệc liên 

hoan…. 

 Fleming Island, Forida 

Feb 10, 2016 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

     
Lm. Giuse Trần Đình Long 

 
   

 Mồng Một Tết - Sống An Bình Giữa Giòng Đời Biến Dịch 

 
   

"Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với Lòng Thương Xót của Cha 

với niềm tín thác" (Nhật Ký Faustina, 300) 

  

"Linh hồn ôi tràn ngập một niềm an bình sâu xa hơn bất cứ những gì tôi đã từng cảm 

nghiệm trước đây. Một sự bảo đảm của Chúa mà không gì có thể xóa nhòa. Một niềm bình an 

sâu xa không gì có thể làm xao động. Cho dù tôi phải băng qua một cuộc thử thách khắc nghiệt 

nhất đi nữa. Tôi vẫn an bình; chính Thiên Chúa là Đấng cai quản mọi sự." (Nhật Ký 

Faustina,1660) 

  

Nhấp chén trà đầu xuân, nhìn lại cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm vừa qua đã 

làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn, tác động đến khắp mọi người mọi nơi trên thế giới, giữa 

những người đã từng biết đến sự giầu có cũng như giữa những người chỉ từng biết đến sự 

nghèo đói. Sự đau khổ có mặt ở khắp mọi nơi, những đau khổ cả về vật chất lẫn tinh thần đều 

tăng trưởng… Ngày đầu năm, gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúc cho nhau những điều tốt đẹp 

KHAI BÚT ĐẦU NĂM  
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và hy vọng lời chúc sẽ thành hiện thực. Không thể hình dung một cuộc sống tràn ngập sợ hãi, 

không có hy vọng. Không có sự tăng trưởng thì con người chỉ tàn lụi…. 

  

Trái với tin tưởng thông thường cho rằng nỗi sợ hãi và niềm hy vọng đối nghịch nhau. 

Niềm hy vọng chẳng bao giờ bước vào một căn phòng mà không có nỗi sợ hãi đi bên cạnh. 

Nếu ta hy vọng thành tựu một điều gì đó, ta cũng e sợ rằng ta sẽ thất bại (?) Không bao giờ ta 

có điều này mà không có điều kia! 

  

Hy vọng chính là động lực thúc đẩy ta hành động. Sáng Mồng Một Tết, đi Lễ Đầu Năm, ta 

hình dung một viễn tưởng cụ thể cho một tương lai trong năm mới khả dĩ phù hợp với ước 

muốn của mình, rồi ta cố gắng làm việc một cách tích cực trong suốt năm để chuyển ước mơ 

ấy thành hiện thực. Làm sao ta có thể làm được điều đó nếu không hy vọng thành công? 

Chừng nào ta còn giữ cho niềm hy vọng mãi sống động, ta vẫn còn có mặt trên bước đường 

dẫn đến thành công. 

  

Đốt nén hương xuân, ta nhủ lòng sẽ hết lòng với công việc đang làm, ta được thúc đẩy bởi 

niềm hy vọng, nhưng rồi có lúc phải đối đầu với bao trở lực, trở ngại làm cho ta chán nản, và 

mất tinh thần. Những lúc như thế, ta cảm thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Ta hết hy vọng sự 

việc sẽ thay đổi tốt đẹp hơn. Và ta học được cái giá phải trả cho niềm hy vọng. Bởi vì kẻ đồng 

hành với nó, “người khách không mời”, cũng đang hiện diện. Đó là sự sợ hãi về nỗi thất bại, với 

bao hậu quả kèm theo! Ta thường bỏ cuộc tại đây. 

  

Trước thềm năm mới, ta tự hỏi: “Làm cách nào vượt qua sự sợ hãi và giữ mãi được niềm 

hy vọng đầu năm?” Chỉ khi nào được giải thoát khỏi sự sợ hãi, ta mới tự do phát huy năng 

lượng vẫn tiềm tàng trong con người mình để giữ vững được lòng tin, ngay cả khi những cố 

gắng của ta chỉ đem lại những kết quả nhỏ bé, hoặc… chẳng có kết quả nào cả! Cái cảm giác 

“bấp bênh” không cậy dựa vào kết quả đó làm tăng năng lực của ta để tiếp tục sáng tạo nên 

một điều gì mới mẻ. Dù sao đi nữa, ta cũng thấy rằng những người kiên trì, những người có 

khả năng chịu đựng được đường dài, chính là những người không gắn chặt vào kết quả.  

  

Ta đưa ra những dự án trong ngày đầu năm, nhưng ta không tìm kiếm sự an toàn trong 

các kế hoạch hay trong sự thành tựu. Ta dám đánh đổi sự chắc chắn để lấy sự hiểu biết, đổi sự 

sợ hãi để thay bằng tấm lòng cởi mở, rộng lượng. Ta lao vào vấn đề, xem những nỗ lực của 

mình như những kinh nghiệm sống, và học hỏi trong lúc tiến bước. Ta dấn thân vào việc tìm 

kiếm những giá trị đích thực và chất lượng của cuộc sống thay vì bận tâm lo lắng về việc làm 

thế nào để khỏi bị thất bại!  
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Bất kỳ khi nào ta phát hiện ra điều gì có tác dụng đến sự sống, có giá trị cho cuộc sống, ở 

đó có sự hoạt động mạnh mẽ của một năng lượng khổng lồ trong ta, và thường đi kèm một nụ 

cười! Vậy là sự sẵn lòng để cảm thấy sự bấp bênh, chấp nhận đối mặt với thực tế, chính là 

bước đầu tiên để vượt ra ngoài nỗi sợ hãi và giữ vững niềm hy vọng. 

 
   

 Mồng Hai Tết - Sống Trọn Vẹn Những Giây Phút Hiện Tại 

 
   

"Lạy Chúa của con, được chịu đau khổ vì Chúa thật ngọt ngào biết bao, đau khổ tận thâm 

tâm trong sự khuất tịch, âm ỉ cháy như một hy tế không được ai nhìn thấy, tinh tuyền như pha 

lê, không một an ủi hay một người bên cạnh.  

  

Linh hồn tôi cháy lên trong tình yêu năng động. Tôi không phung phí thời giờ để mơ mộng. 

Tôi đón nhận từng giây phút khi nó đến, vì điều ấy nằm trong khả năng của tôi. Quá khứ không 

thuộc về tôi; tương lai không phải của tôi; với tất cả tâm hồn, tôi cố gắng lợi dụng giây phút hiện 

tại" (Nhật Ký Faustina, 351) 

   
Thắp nén nhang ngày Mồng Hai Tết nhớ đến ông bà tổ tiên. Nhìn làn hương quyện bay 

trong nắng xuân, lòng bùi ngùi hồi tưởng chuyện năm xưa, rồi xao xuyến nghĩ đến chuyện ngày 

mai. Chợt thấy nỗi sợ hãi thường bắt đầu bằng việc ngoái nhìn về quá khứ, hay ngóng nhìn về 

tương lai, mà quên mất khoảnh khắc hiện tại là nơi ta có một cái nhìn trong sáng, không bị che 

phủ bởi lớp mây mù của sự sợ hãi. 

  

Patrul Rinpoche là một vị thầy Tây Tạng của thế kỷ 19 đã diễn tả chân lý ấy như sau: 

“Đừng kéo dài quá khứ. Đừng mời gọi tương lai. Đừng để bị lừa gạt bởi vẻ bên ngoài. Cứ an 

trú trong tỉnh thức của hiện tại.” Tất nhiên khi ta cố gắng để sống một cách bình thản như 

không có việc gì xảy ra, trong lúc mọi việc đang sụp đổ dưới chân ta, đang “tan rã” chung 

quanh ta… quả không phải là một việc dễ dàng. Không dễ dàng chút nào. Nhưng rồi những 

ngày ấy cũng trôi qua… “ngày buồn rồi cũng qua mau”! 

  

Mắt chợt cay cay, nhớ đến các bậc tiền nhân đã trải qua biết bao khó nhọc thử thách mà 

vẫn giữ vững lòng tin. Tự nhủ mình phải có sự nỗ lực vượt bực trong năm mới này, và phải có 

một tinh thần kỷ luật “thép” để nhắc nhở mình cần trở về với khoảnh khắc hiện tại, nhất là khi 

có thể thấy rằng những quyết định được thực hiện trong hiện tại có thể gây hại cho người khác, 

hoặc sẽ có những hậu quả tệ hại trong tương lai. Chỉ khi nào được giải thoát khỏi “tham-sân-si” 
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ta mới có khả năng thấy được tình thế cách rõ ràng, nhận thức trọn vẹn sự việc và quyết định 

đúng đắn điều gì cần làm và nên làm, không mảy may lo nghĩ những hành động ấy có mang lại 

thành công hay không. Thế là ta đã có cách sống an bình giữa giòng đời biến dịch. Sống trọn 

vẹn giây phút hiện tại như là hồng ân Chúa trao ban. 

   
 Mồng Ba Tết - Không Lệ Thuộc Vào Kết Quả Công Việc 

   
"Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con không biết có gì có thể làm ngưng được lòng mến con dành 

cho Chúa, cho dù đau khổ, chống đối, lửa thiêu hay gươm chém, và cả cái chết nữa. Con cảm 

thấy mình mạnh mẽ hơn tất cả những thứ này.  

  

Không gì có thể sánh được với tình yêu. Con thấy dưới mắt Chúa, những điều nhỏ mọn 

nhất, nhưng được thực hiện do một linh hồn thành tâm yêu Chúa cũng mang một giá trị vĩ đại" 

(Nhật Ký Faustina, 340) 

   
Ăn bữa cơm họp mặt Đầu Năm với gia đình. Trong bữa cơm, chia sẻ với nhau về công 

việc làm ăn buôn bán. Ai cũng mong ước đạt được thành quả trong công việc của mình, dù việc 

Đạo hay việc Đời! Chợt nhớ đến Thomas Merton, một nhà Thần Học Công Gíao thời danh đã 

chia sẻ với một người bạn đang cảm thấy tuyệt vọng: “Đừng lệ thuộc vào những kết quả… Bạn 

có thể đối mặt với sự thật là công lao của bạn sẽ trở thành vô nghĩa, nghĩa là chẳng có giá trị 

gì, và bạn hoàn toàn chẳng thành tựu được điều gì cả. Nếu không muốn nói là những kết quả 

còn trái ngược với những gì bạn từng mong muốn. Khi bạn đã quen dần với cách tư duy này, 

bạn bắt đầu ngày càng tập trung hơn, không phải vào kết quả của công việc, mà là vào tính 

đúng đắn, giá trị của việc làm. Tức là cái trọng tâm, cái cốt lõi chân thật của công việc mà bạn 

thực hiện. Dần dần bạn càng bớt “chiến đấu” cho một ý tưởng, thay vào đó, bạn càng tăng việc 

phấn đấu cho con người, những con người cụ thể nào đó… Cuối cùng, chính thực tại của mối 

quan hệ của con người chúng ta là điều cứu vãn mọi sự.” 

  

Thomas Merton đã nói một cách rất thành thật. Kết quả chẳng là vấn đề gì cả. Chính con 

người và các mối quan hệ trong sáng như tình người, sự quan tâm không vụ lợi, sự sẵn lòng 

chia sẻ dưới mọi hình thức… mới đem lại ý nghĩa cho nỗ lực vươn tới tầm cao chân thật của 

con người chúng ta. Nếu ta được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi, khỏi mọi mong muốn phải thành 

công (bằng bất cứ giá nào), ta sẽ phát hiện ra lòng yêu thương thật đơn giản và dễ dàng. Ta 

không còn là những vật, những “con dê để tế thần”, không còn tiếp tục kết án, kể cả trách móc 

chính mình, và nhất là không còn cảm thấy thất vọng vì nhau, vì đã nhận thức được rằng thực 

sự ta đang ở trong một cái toàn thể. Và đó là điều đáng nói nhất. 
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Nhìn ra thế giới bên ngoài trong năm mới này, ta thấy cho dù hoàn cảnh có tuyệt vọng thế 

nào chăng nữa, chính những mối quan hệ giữa con người với nhau đã mang lại cho chúng ta 

sự an ủi và niềm vui thực sự. 

  

Bao lâu chúng ta còn cần đến nhau – “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” – bao lâu chúng 

ta còn cảm thấy có người quan tâm đến mình, ủng hộ mình, chúng ta còn có thể chịu đựng 

được mọi nhọc nhằn từ cuộc sống khắt khe, từ cái vô tâm, vô tình của con người. Chúng ta 

được an ủi và thêm sức mạnh nhờ có mặt giữa mọi người. 

  

Chúng ta cần có nhau. Chúng ta không cần một kết quả nhất định nào. Chúng ta chỉ cần 

chung sống với nhau, biết tôn trọng nhau và thật lòng yêu thương nhau. Chúng ta khác mà 

không khác... có khác gì đâu ! 

  

Khép lại những giòng khai bút đầu năm, xin gởi đến tâm sự của một người phụ nữ 

Zimbawe sống trong một đất nước mà bạo lực, khủng bố và đói khát như cơm bữa. Trong cơn 

đau buồn nhất đời mình, chị đã thốt lên: "Trong nỗi đau buồn của mình, tôi đã thấy mình được 

nâng đỡ. Tất cả chúng ta níu kéo từng người một trong cái mạng lưới từ ái kỳ vĩ đến mức 

không thể tin ngay được. Đau buồn và yêu thương ở cùng một chỗ. Tôi cảm thấy như thể quả 

tim vỡ tung với tất cả sự nâng đỡ ấy!" 

  

Chúng ta có thể nào làm công việc của mình mà chẳng nhìn thấy kết quả chăng ? 

Chúng ta có thể nào hết lòng với công việc mà công việc sẽ có kết quả, nhưng không phải 

trong đời mình chăng ? 

Chúng ta có thể nào vui lòng gieo cấy mà chẳng màng đến một vụ gặt chăng ? 

   
 Lời Đáp Trả 

  

"Hôm nay, tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc 

Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả, bởi vì Thiên Chúa 

nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự.  

  

Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với Người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà 

dang dở, vì chính Người là Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Phần tôi là 

phải yêu mến Chúa đến điên cuồng.  
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Mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt Người. Chính tình yêu mới có 

ý nghĩa, sức mạnh, và công trạng. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông trong linh 

hồn tôi - tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết" (Nhật Ký Faustina, 822) 

  

"Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho con biết và hiểu được sự cao trọng của một linh hồn hệ ở 

điều gì: không phải ở những công việc to tát, mà là ở tình yêu lớn lao. 

  

Tình yêu có giá trị cá biệt và đem lại vẻ cao quí cho tất cả mọi hành vi của chúng ta. Mặc 

dù các hành động của chúng ta tự thân nhỏ mọn và tầm thường, nhưng nhờ tình yêu, chúng 

trở nên cao trọng và có thế lực trước nhan Thiên Chúa" (Nhật Ký Faustina, 889). 

   
"Lạy Chúa Giêsu của con, con quá hiểu sự trọn lành của con không hệ ở việc Chúa truyền 

cho con thực thi những công việc vĩ đại này của Chúa – Ồ không! – Sự cao trọng của linh hồn 

không hệ ở điều này, nhưng ở tình yêu chí thiết dành cho Chúa.  

  

Lạy Chúa Giêsu, tự thâm sâu, con hiểu những thành tựu lớn lao nhất cũng không thể sánh 

được với một hành vi mến yêu với Chúa thuần khiết. Con ước ao được trung thành với Chúa 

và thực thi lệnh truyền của Chúa. Con vận dụng hết sức lực và trí năng để thực hiện tất cả 

những gì Chúa đang đòi hỏi, nhưng con không dính bén tơ vương một chút nào với tất cả điều 

ấy. Con làm mọi sự chỉ vì đó là thánh ý Chúa.  

  

Trọn khối tình yêu con được đắm chìm, không phải trong những công việc của Chúa, 

nhưng là trong chính Chúa, ôi Đấng Tạo Hóa và Thiên Chúa của con!" (Nhật Ký Faustina, 984). 

  

"Khi tôi xin Chúa Giêsu tha thứ vì tôi đã thực hiện một hành vi mà liền sau đó đã hóa ra một 

sự bất toàn. Chúa Giêsu đã trấn an tôi bằng những lời này:  

  

"Hỡi ái nữ của Cha, Cha ban thưởng cho con theo ý hướng ngay thẳng của con ngay lúc 

thực hiện hành vi. Lòng Cha vui mừng vì con đã tưởng nghĩ đến tình yêu Cha lúc hành động, 

và điều ấy thật hiển nhiên; và ngay cả bây giờ, con vẫn rút được lợi ích từ việc này; tức là từ 

việc hạ mình. Đúng thế hỡi con, Cha muốn con luôn luôn có một ý hướng thật tinh ròng ngay cả 

khi con làm những công việc nhỏ mọn nhất" (Nhật Ký Faustina, 1566) 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Đấy là tựa đề tiếng Việt của bộ phim sản xuất năm 2014 của đạo diễn Jin  Hyeok ... 

Không biết trong tiếng Hàn thì gọi và viết như thế nào , nhưng chắc chắn là khó đọc và xa 

lại đối với bộ óc “ nghỉ dưỡng”  của mình ... 

Thế nhưng trong tiếng Anh thì tựa đề là  “ Doctor  Stranger ”  

“Stranger”  hiểu trong tiếng Việt là “người lạ” , “người xa lạ” , “người kỳ lạ”, “người không 

như thói quen” , “người không như bình thường” ... 

Vậy thì có thể hiểu tựa đề tiếng Anh “ Doctor  Stranger”  là “ Ông Bác Sĩ –Con người không 

như thói quen , Con người không như bình thường” ... 

Cả hai cái tựa đều rất dễ thương và đều mang chở những thông điệp . 

Cái tựa “ Giải Cứu Tình Yêu” thì có lẽ dựa trên đoạn trường tình yêu  của đôi bạn nam nữ 

Park Hoon và Song Jae Hee để mà chuyển tải thông điệp của các bạn làm chuyện lồng tiếng 

trong phim ...Nó không diễn tả được cái tính cách “ Stranger- con người không như thói quen , 

không như bình thường” của ông bác sĩ trẻ Park Hoon nhưng có lẽ nó đề cập đến chuyện tình 

yêu làm cho dễ hiểu và thuận lợi hơn xét về khía cạnh lợi nhuận của phim ...Tuy nhiên lắt léo 

một chút thôi nhưng cái tựa cũng rất dễ thương và gợi tò mò : Tại sao lại không là “ giải cứu 

người yêu”  mà lại là “ Giải Cứu Tình Yêu” ??? 

Đây mới là vấn đề ... 

Thật ra cả hai người trẻ ấy – Park Hoon và Song Jae Hee – đều tìm mọi cách để giải cứu 

nhau và giải cứu tình yêu của nhau trong một bối cảnh chồng chéo những thử thách mà – nếu 

không thực sự yêu – có lẽ họ đã buông xuôi , vì : 

 quá nhiều đau khổ , 

 quá nhiều áp lực , 

 quá nhiều cám dỗ ... 

Sinh ra ở Nam Hàn , do âm mưu của những người có quyền lực , Park Hoon phải âm thầm 

theo cha qua Bắc Hàn . Học Trường Y ở Bắc Hàn và với kinh nghiệm chữa trị của cha mình , 

Park Hoon thành một bác sĩ  khá . Thời gian này Park Hoon quen biết với Song Jae Hee . Cha 

của Park Hoon khuyên con trai mình đưa bạn gái tìm cách rời khỏi Bắc Hàn . Thấy con trai 

dùng dằng vì mình còn ở lại , người cha chấp nhận chết để con yên lòng mà đi . Đôi bạn trẻ dắt 

nhau chạy trốn nhưng không thoát . Trên cầu Budapest , sau khi bị  đóng chặt cánh cổng Đại 

 “GIẢI CỨU TÌNH YÊU”. 
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Sứ Quán Hungari , Song Jae Hee đã bỏ tay bạn mình để rơi xuống nước . Họ lạc nhau ...Thế 

rồi  Park Hoon được nhận vào làm ở bệnh viện Dong Woo bên Nam Hàn . Cô bạn gái đành gia 

nhập một nhóm gián điệp phía Bắc lọt vào Nam để gặp Park Hoon . Tại đây , họ trải qua không 

ít những thử thách và áp lực ... Bị đeo đuổi đến cuối cùng , họ lại rơi vào tình trạng như hai 

năm về trước trên cây cầu Budapest . Cô bạn gái bị bắn lọt xuống thành cầu sau bệnh viện 

Dong Woo , nhưng lần này Park Hoon nhất định không thả tay cô bạn gái : điều đã ám ảnh anh 

suốt hai năm trời ... Cả hai rơi xuống nước ... Hôm qua – ngày  thứ sáu mùng 5 / 2 – là  tập 

cuối : một cái kết có hậu... Đương nhiên rồi : phim mà !!! 

Thế nhưng – cổ điển thôi –  cuộc tình của họ với quá nhiều những điều phải lựa chọn , phải 

gánh nhận vì người mình yêu và vì những người thân thương , trong bối cảnh cuồng vội và 

thuần bản năng hôm nay , vẫn là một kêu gọi người ta nhìn lại giá trị muôn thủa của tình yêu : 

giá trị của thánh giá để nếm cảm chân hạnh phúc chứ không là sự giả tạo của những  ánh đèn 

màu mè hạ giá những vĩnh cửu thành nhất thời tội nghiệp và tàn tạ ... Có được sự cổ điển đáng 

kính này cũng là “ strangers”  lắm rồi giữa những hỗn độn hổ lốn tội nghiệp ... 

Tuy nhiên thông điệp lớn – theo mình – mà bộ phim muốn công bố : đó là cái tính cách của 

một con người có lương tâm , và – trong trường hợp của Park Hoon – là y đức của một bác sĩ 

... Thì đây cũng là chuyện ...” xưa ...rồi ...Diễm !!!”  , nhưng ... 

Nhưng – dù sao – cũng đáng để suy nghĩ và chia sẻ ... khi nó là thông điệp  ... 

Một qui luật bất thành văn nhưng luôn trong tim và trên miệng của anh chàng bác sĩ hơi 

ngông và có tài Park Hoon , đó là lời của người cha căn dặn con mình : con đừng bao giờ quên 

mình là một bác sĩ ...Nghĩa là chỉ cần biết một chuyện : bệnh nhân là một con người cần được 

cứu sống  bất biết  họ là ai , ý đồ như thế nào ... 

Park Hoon – trong cuộc tỷ thí dành quyền mổ cho tổng thống – anh đã sẵn sàng chịu thua 

để cứu một cô bé được chọn làm đối tượng trong cuộc thi , mặc dù bệnh tim của cô vẫn chưa 

đến nỗi nào và cô sắp kết hôn , đồng thời mong ước có con ...Cô còn có thời gian cả mười năm 

để lấy chồng và có con ... 

Khi thủ tướng  - con người đã đeo đuổi để hãm  hại Park Hoon và Song Jae Hee bạn mình 

– bị trúng đạn ...Người bạn gái năn nỉ anh bỏ mặc cho ông ta chết , nhưng anh nhất định không 

chịu...Cô bạn gái kể lể những khốn đốn này nọ ... Anh ta chỉ gọn lỏn : với anh , đây là một bệnh 

nhân cần được cứu sống , thế thôi ... 

Ông già bảy mươi nghỉ hưu nhiều giờ nhàn rỗi ... nên ... cũng ... nhiều lời ... và lắm 

chuyện...Chuyện phim ảnh và đời thực ... 
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Không biết tại sao lại dùng chữ “ Stranger” trong trường hợp của bác sĩ  Park ở đây nhỉ ? 

Anh ta có làm gì khác đâu ngoài sự tận tụy với bệnh nhân bất kể họ là ai , có tiền hay không có 

tiền , thích mình hay ghét mình ...Anh trở thành “ Stranger”  chỉ vì những người khác hành nghề 

với mục đích nào đó , với một ý đồ nào đó ...Còn anh , một chuyện một : cứu sống . Cái thường 

tình của một anh bác sĩ đã làm cho anh trở thành “ Stranger” rồi ư ??? Tội nghiệp biết bao : thế 

giới của con người ! 

Lễ Tro Phụng Vụ Năm C rơi vào ngày mùng ba Tết ... Năm ngoái là ngày 30 tháng chạp 

...Có xức tro nhưng dời ngày ăn chay kiêng thịt vào thứ sáu : năm ngoái là thứ sáu mùng 9 Tết 

... Năm nay là thứ sáu 12 Tết ...Nghĩa là Giáo Hội muốn mọi người đến tuổi theo luật có thể giữ 

chay nên tránh cám dỗ tối đa cho con cái mình ...Tấm lòng của Giáo Hội đẹp thôi ... 

Điều mà những người con Chúa phải cố : đó là -  nếu được -  thì giữ chay đúng ngày xem 

sao...Rất có thể khi làm như vậy  , mình sẽ trở thành một thứ “ Stranger” nào đó trong cái rất 

bình thường của con cái Chúa , nhưng có lẽ Chúa không nghĩ vậy !!! 

Bác sĩ Park trong phim “ Giải Cứu Tình Yêu” , xin chào anh ...Người ta nghĩ anh là “ Doctor 

Stranger” ... nhưng thật ra anh chỉ là một bác sĩ bình thường thôi , phải không ? 

 
   

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

  

 

Hỏi: một linh mục kia đã giảng rằng : Chúa Giêsu đến tìm người tội lỗi để tha thứ , 

nên không ai phải lo lắng  gì về tội của mình. Chúa đã xóa hết rồi! Như vậy có nghĩa là 

mình không cần phải đi xưng tội nữa phải không ? xin cha giải thích giúp. 

Trả lời :  Đúng.  Chúa Giêsu- Kitô đã đến  trần gian để  đền tội  thay cho con người qua 

khổ hình thập giá, chết và sống lại. Đây là công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa, nhờ đó mà 

con người được tha tội và có hy vọng sống đời đời với Chúa trên Nước Trời  mai sau.  

CÓ CẦN PHẢI XƯNG TỘI NỮA HAY KHÔNG ?  
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Nhưng công  nghiệp cứu chuộc ấy không tự động áp dụng cho hết mọi người mà không 

cần đòi hỏi ai phải làm gì để cộng tác với ơn cứu độ của Chúa.Lai nữa, công nghiêp cứu chuộc 

ấy cũng không giữ gìn cho con người khỏi phạm tội để  luôn sống đẹp lòng Chúa cho đến ngày 

gặp Chúa nhãn tiền  tại  ngưỡng cửa Thiên Đàng.  Sở dĩ thế là vì con người còn có ý muốn tự 

do ( free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng để  hoặc chọn Chúa và 

 sống đường lối của Người để được cứu rỗi ,  hay chọn sống theo ý muốn của riêng mình để 

buông  theo thế gian và quay lưng lại với Chúa, là Đấng trọn tốt trọn lành. 

Nói rõ hơn, Chúa Kitô chết một lần trên thập giá để đền tội thay cho nhân loại,  nhưng 

Chúa không bảo  đảm  là con người sẽ không bao giờ phạm tội nữa.Ngược lại, vì con người 

còn có tự do bao lâu còn sống trên trần gian này,  nên  người  ta vẫn có thể phạm tội nhiều lần 

nữa, vì có  ý muốn tự do như đã nói trên. Vì thế mà,  nếu con người  dùng tự do của mình để 

làm những  sự dữ như oán thù, giết hại nhau, giết thai nhi, trộm cướp, chiến tranh, khủng bố và 

dâm ô thác loạn  như thực trạng sống của con người ở khắp mọi nơi trên thế gian tục hóa ngày 

nay, thì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô sẽ  trở thành vô ích hoàn toàn  cho những ai cứ 

làm những sự dữ đó, dù  miệng  có nói tin Chúa  cả ngàn vạn  lần  đi nữa  thì cũng vô ích mà 

thôi.. 

Nghĩa là,  không thể lấy cớ Chúa đã chết thay cho người rồi, nên ai muốn làm gì thì  cứ làm 

, không phải thắc mắc gì  về vấn đề tội nữa. Đây là sự tin tưởng  mù quáng  hay  dạy dỗ sai lầm 

của những ai đã và đang vô tình hay cố ý lợi dụng  lòng thương xót của Chúa để không cố 

gắng về phần mình mà xa lánh tội lỗi, hầu xứng đáng được hưởng công nhiệp cứu chuộc của 

Chúa Kitô, Đấng  đã  đến  “ để  hy sinh mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho muôn 

người.” ( Mt 20:28)  

Tội lỗi là một thực thể có trong trần gian và ở trong bản tính  con người đã bị băng họại  vì 

 tội nguyên tổ. Đây là sự thật không ai có thể phủ nhận được. Vì thế, không ai có thể nói là 

mình không bao giờ có tội hay phạm tội. Chỉ có  Đức Mẹ, các Thánh, các Thiên Thần - và nhất 

là Chúa- mới  không có tội mà thôi.Còn là con người  sống trên trần gian này thì: 

             “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội 

               Chúng ta đã tự lừa dối mình 

                Và sự thật  không ở trong chúng ta.” ( 1 Ga 1:8)  

Chúa Kitô đến để đền tội cho con người một lần qua cái chết của Người trên thập giá năm 

xưa.Nhưng được tha một lần rồi thì phải cố gắng chiến đấu mà từ bỏ mọi tội xuất phát từ bản 

năng yếu đuối, đặc biệt là đến từ ma quỉ và thế gian với quá nhiều gương xấu dịp tội cho con 
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người vấp ngã. Chúa tha thứ nhưng con người phải cố gắng  nương nhờ vào ơn Chúa  mà xa 

tránh tội lỗi  để sống theo đường lối của Chúa và mưu ích cho  phần rỗi của mình. 

Chúa thương xót và  tha thứ  nhưng chưa  bao giờ Chúa nói ở đâu là các con cứ tự do 

sống  và phạm tội,  Cha lúc nào cũng săn lòng  thứ  tha !  Ngược lại, Chúa nghiêm khắc cảnh 

cáo những ai cứ đi hàng hai là vẫn nói tin  yêu Chúa, nhưng lại không cố gắng xa tránh tội. 

Những ai có não trạng này cần nghe lời cảnh cáo sau đây của Chúa Kitô ghi trong Sách Khải 

Huyền: 

 “Ta biết việc ngươi  làm. Người chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi 

lạnh hẳn hay nóng hẳn đi.  Nhưng vì người cứ hâm hâm chẳng nóng, chẳng lạnh nên Ta 

sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 13-16)   

Trong khi đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa Giê su cũng đã hai lần nói về sự cần thiết 

phải chừa bỏ tội lỗi. Một là dịp bọn biết phái dẫn đến cho Chúa một phụ nữ  bị bắt vì  phạm tội 

ngoại tình để xin Chúa cho ném đá theo luật Mô-sê. Chúa đã hỏi những người dẫn chị kia đến 

xem ai là người không có tội thì hãy ném đá chị này trước. Nghe thế, họ lần  lượt rút lui, vì 

không ai trong bọn họ dám nói là mình vô tội để  có thể lên án chị kia. Cuối cùng, Chúa cũng 

nói với phụ nữ  này như sau: “ Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu ! thôi chị cứ về đi, và 

từ nay đừng phạm tội nữa.” ( Ga 8 : 11) 

Dịp khác, sau khi chữa lành cho một anh tàng tật, Chúa lại gặp anh này sau đó trong Đền 

Thờ,  và đã nói với anh như  sau: 

: “ Này,  anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa kẻo lại phải  khốn hơn trước.” ( 

Ga 5: 14) 

Như thế đủ cho thấy là Chúa không tha thứ đến mức để mặc cho con người cứ  tự do 

phạm tội, vì nghĩ rằng Chúa là tình tương và giầu lòng tha thứ. Chúa yêu thương và giầu lòng 

tha thứ :  đúng,  nhưng con người không được lợi dụng tình thương của Chúa để không cố 

gắng xa tránh tội lỗi, vì tội là điều Chúa gớm ghét hơn hết. Dĩ nhiên, với sức riêng mình, không 

ai có thể tránh khỏi bị sa ngã trong suốt cuộc đời nơi trần gian này. Dễ sa ngã tức dễ phạm tội 

vì yếu đuối con người - và nhất là  vì ma quỉ,  ví như “ sư tử đói rảo quanh tìm mồi cắn xé.”, 

cám dỗ cho  ta phạm tội,  như Thánh Phê rô đã cảnh báo.( 1Pr 5: 8). 

Lại nữa, sống giữa thế gian với bao dịp tội và gương xấu đầy rẫy ở khắp nơi, khiến cho 

con người khó đứng vững trước mọi lôi cuốn của thế gian vô luân vô đạo. Vì thế, muốn đứng 

vững , phải cần ơn Chúa nâng đỡ, vì “ không có Thầy anh  em chẳng làm gì được.” ( Ga 15: 

5), như Chúa đã nói với các môn đệ xưa. kia.  Không có Thầy nghĩa là nếu không có ơn Chúa 
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nâng đỡ, thì không ai có thể chiến thắng được bản năng, ma quỉ và thế gian để không phạm tội 

gì mất lòng Chúa và làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. 

Chính vì  Chúa biết con người sẽ còn phạm tội nhiều lần nữa nên, sau khi Người sống lại 

từ cỗi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông Đồ và truyền cho họ: 

         “ Anh  em tha tội cho ai, thì người ấy được tha 

            Anh  em cần giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.” ( Ga 20: 23). 

Trên đây là  nguồn gốc  Kinh Thánh của bí tích hòa giải mà Chúa đã thiết lập và trao cho 

các Tông Đồ trước tiên , và truyền lại cho Giáo Hội ngày nay thi hành, để tha thứ mọi tội cho 

con người, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội  hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình 

 thương của Người thì không thể tha được nữa.  

Như thế, chúng ta cần năng chạy đến với bí tích hòa giải- nhất là trong Năm Thánh Lòng 

Thương xót này-  để được tha thứ mọi tội lớn nhỏ đã mắc phạm vì yếu đuối con người. Không 

ai dám nới là mình vô tội, nên đến với bí tích hòa giải cũng để nói lên  lòng khiêm nhường, hạ 

mình xuống trước mặt Chúa để thành tâm thú nhận những lỗi phạm  để dón nhận lòng thương 

xót của Chúa rộng rãi ban cho những ai biết sám hối để xin Chúa thứ tha. 

Như vậy, nếu nói Chúa đã tha thứ hết rồi, nên không cần xưng tội nữa thì hoàn toàn sai 

lầm. Chúa tha một lần qua hy sinh thập giá, nhưng con người vẫn còn yếu đuối , nên còn sa 

phạm  nhiều lần nữa chứ ?  Đây là kinh nghiệm bản thân của mỗi người tín hữu chúng ta, và là 

thực tế của con người ở khắp nơi trên trần gian này. 

Chúa tha tội nhưng Người không tiêu diệt hết mọi mầm mống  của  tội lỗi trong trần gian và 

trong  con người . Nên nguy cơ phạm tội vẫn là một thực tế mà con người phải  đối phó bao lâu 

còn sống trên trần gian và trong thân xác có ngày phải chết đi này. Vì thế,  là người tín hữu, ai 

cũng  cần  phải chạy đến với bí tích hòa giải để được tha thứ mọi tội lớn nhỏ, nhờ lòng thương 

xót vô biên của Chúa là Đấng chê ghét mọi tội lỗi nhưng lại yêu thương kẻ có tội biết sám hối 

ăn năn. 

Nói rõ hơn  xưng tội  là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống đức tin của mọi tín 

hữu. Nhưng cũng cần nói thêm  là xưng tội rồi thì phải cố gắng mà chừa bỏ chứ không được lợi 

dụng phép tha tội để cứ phạm tội rồi lại đi xưng tội. 

Cũng  đừng nghĩ  và dạy sai lầm là Chúa đã tha hết rồi,  nên cứ tự do sống và làm những 

gì mình muốn.Trái lại, phải khép mình và “ chiến đấu để qua của hẹp mà vào, vì Tôi nói cho 
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anh  em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không thể được” như Chúa đã 

khuyên dạy các môn đệ xưa.( Lc 1: 23) 

Đi vào của hẹp có nghĩa là khép mình vào khuôn khổ của luân lý và đạo đức để không làm 

những sự xấu,  sự dữ như gian  tham, oán thù, đánh đập  và giết hại ai, phá thai, ly dị ,thay 

chồng  bỏ vợ, cờ bạc, gian dâm. Nhất là  buôn bán phụ nữ và trẻ nữ  để bán cho bọn lưu manh 

 ma cô  tú bà hành nghề mãi dâm và ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn và tội lỗi,  như 

thực trạng sống của biết bao con người ở khắp mọi nơi ngày nay.  Đặc biệt là ở các xã hội độc 

tài cai trị, bóc lột và bất công,  khiến tạo ra những con người mất hết lương tri, mất hết mọi ý 

thức về nhân đạo, công bằng và bác ái,  nên mới  vô cảm  hay dửng dưng trước cảnh ba bốn 

người lớn, hoặc  bốn năm thanh niên hay thiếu nữ  túm đánh một người, một thiếu nữ  cho đến 

sống giở chết giở ở nơi công cộng  mà  không có ai muốn gia tay  can ngăn để cứu nạn nhân 

xấu số ! Đây là bằng chứng cụ thể tố cáo xã hội vô luân vô đạo, vô cảm, vô lương tâm khiến 

con người đối xử với nhau còn tệ  hại hơn cả  thú vật nơi  hoang dã !  

Thử hỏi: nếu con người cứ sống và hành dộng như vậy, thì làm sao có thể được cứu rỗi để 

vào Nước Trời ? Làm sao Chúa có thể làm ngơ để con người cứ làm những sự dữ đó mà 

không biết sám hối để xin tha thứ ? 

Trong một xã hội  quá  đồi trụy như vậy, người tín hữu Chúa Kitô phải có can đảm làm 

chứng cho Chúa để đi ngược lại dòng thác lũ của vô luân vô đạo  và  tội lỗi  , để “ trở nên 

những con người vẹn toàn của Thiên Chúa , giữa một thế  hệ gian tà, sa đọa .Giữa thế hệ 

đó, anh  em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.” ( Pl 2:15) như Thánh Phaolô 

đã khuyên dạy tín hữu Phi-lip-phê xưa. 

Tóm lại, Chúa là tình thương và hay tha thứ.Chúa Kitô đã chết thay một lần cho kẻ tội lỗi và 

 cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết đời đời vì tội.Nhưng công nhiệp ấy vẫn hoàn toàn vô ích 

cho những ai lợi dụng tình thương của Chúa và công nghiệp này để  buông thả sống  với tội lỗi 

 và không quyết tâm bước đi theo Chúa Kitô là “ Con Đường là sự Thật và là sự Sống.” ( Ga 

14: 6)  để vào Nước Chúa sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này. Amen.  

Ước mong những giải đáp trên đây thỏa  mãn câu hỏi đặt ra. 

 

Lm Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn. 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
ÂN HUỆ ĐƯỢC GỌI  
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NẾU LINH MỤC KHÔNG CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT  
 

 

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên C (Lc 5, 1-11) 

Trong xã hội hiện nay, dường như ai cũng có kinh nghiệm đi tìm việc làm. Để tìm được một 

công việc hay một chỗ trong công ty, xí nghiệp tốt...quả là không dễ! Thường người ta phải 

chứng minh được là có khả năng, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề và như thế mới có thể 

mở được những cánh cửa đang đóng kia, mới được tuyển nhận.  

Với Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay ta nghe thì không như thế. Người đã chọn 

môn đệ mà không cần chứng nhận khả năng của họ. Chúa đã gọi Phêrô khi ông đang làm công 

việc chài lưới hằng ngày. Còn Tông đồ Phaolô được Chúa gọi lúc ông đang đi bách hại những 

Kitô hữu. Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên bởi vì Người trao tặng cho mỗi chúng ta 

một ơn  đặc biệt là xứng đáng được gọi.  Chúng ta thường tự hỏi Chúa chờ đợi điều gì khi 

Người muốn chọn chúng ta cho sứ mệnh của Người? Chúng ta hay có thói quen so sánh với 

những người khác trong chức vụ nghề nghiệp để biết tài năng và ta nghĩ ngay đến địa vị xã hội 

của họ. Chúa Giêsu không theo cái lối suy luận mua bán này. Người gọi chúng ta với trái tim và 

xác tín rằng Người cần chúng ta cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng và cứu độ nhân loại.  

- Chúa cần chúng ta cho sứ mệnh Rao Giảng Tin Mừng. Khi Chúa Giêsu đặt chân lên 

thuyền của Phêrô, Người đã nhìn thấy nơi ông một cộng tác viên đắc lực cho công cuộc rao 

giảng Tin Mừng "Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút...và từ trên thuyền, Người 

giảng dạy đám đông."(Lc 5,3) Đây là vùng sông nước mà Phêrô đã quen thuộc và hơn nữa 

ông là một người chài lưới đầy kinh nghiệm. Ông sẽ biết làm cho con thuyền vững vàng và lưới 

cá thành công. Thế nhưng, với sự hiện diện của Chúa Giêsu trên thuyền, Phêrô không còn là 

chủ, không phải là tay đánh bắt tài giỏi nữa. Sau lời Chúa mời gọi ra chỗ nước sâu thả lưới, 

Phêrô đã thú thực với Chúa "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được 

gì cả."( Lc 5,5a) Có lẽ lúc này Phêrô và đồng bạn cũng ngạc nhiên hay mỉm cười trong lòng 

vì...Thầy Giêsu làm gì có kinh nghiệm gì về việc đánh cá. Nơi nào có cá nhiều, tay này đã rành 

rẽ. Chỗ nước sâu làm gì có cá mà lưới. Như vậy, Chúa đã yêu cầu những điều thật ngạc nhiên 

và không hợp lý. Dù thế, lòng chân chất của người thuyền chài và niềm hy vọng sẽ có mẻ cá 

mang về, Phêrô đã nhanh miệng "Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."(Lc 5,5b) Vâng, 

bây giờ có Thầy trên thuyền, ra chỗ nước sâu cũng không sợ. Và Phêrô đã chèo thuyền theo 

sự hướng dẫn của Chúa. 

Tiếp tục ra khơi thả lưới khi cả đêm đã vất vả mà không được gì. Đó là những điều mà đức 

tin đòi hỏi thực hiện. Công việc Rao Giảng Tin Mừng hay Truyền Giáo cũng thế. Hãy tin tưởng 
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vào Chúa Giêsu. Đừng tự hào về tài năng hay tính toán của chính mình. Không dựa vào những 

phương tiện trần tục hay cậy sức bản thân. Ra chỗ nước sâu; rời những nơi gần bờ an toàn, 

tiện nghi, được bảo bọc... Người môn đệ Chúa Kitô cần dấn thân. Có Chúa và cùng với Chúa, 

lên đường đến những nơi xa xôi, gian khổ, những nơi anh chị em chưa biết Chúa và chưa 

được nghe Tin Mừng, họ đang rất cần chúng ta và Chúa cũng đang thật muốn chúng ta thi 

hành sứ mệnh. Và chỉ khi ta vâng theo Lời Chúa, kết quả sẽ thật mĩ mãn "Họ đã làm như vậy, 

và bắt được rất nhiều cá." (Lc 5,6) 

 Chúa cần chúng ta cho sứ mệnh cứu độ nhân loại. Tự nhiên, chúng ta thường run sợ 

trước những việc kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng. Phêrô cũng thế, ông đã kinh hãi khi thấy mẻ 

cá lạ lùng và nhận ra Thầy Giêsu chính là Thiên Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự tốt lành. 

Nhưng Chúa đã luôn giữ cho các ông được bảo đảm và bình an: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là 

người cứu sống người ta."( Lc 5, 10b) Đừng sợ! Đây như là điệp khúc của Chúa Giêsu. 

Người thường trấn an và động viên môn đệ hãy tin vào Ngài, đừng sợ hãi. Chúa đã thay đổi số 

phận của Phêrô. Từ nay ông mang một ơn gọi thần linh, một sứ mệnh cứu độ. Biển trần gian 

rộng lớn, Chúa cần những ngư phủ nhiệt tâm và Người đã gọi Phêrô, đồng bạn và anh em ông: 

"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới 

cá."(Mt 4,19)  

Trong sứ mệnh cứu độ nhân loại, Chúa đã chọn gọi các Tông đồ và môn đệ cùng Chúa 

đem nhiều người về với Giáo Hội, trở nên con cái Chúa và được hưởng Ơn Cứu Độ của Chúa. 

Tiếp bước các Tông Đồ, mỗi người Kitô hữu cũng được Chúa gọi để loan báo Tin Mừng và 

đem nhiều tâm hồn về với Chúa. Loan Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân là trách nhiệm và sứ 

mệnh của Giáo Hội, của từng Kitô hữu. Chúng ta là những cánh tay nối dài của Chúa. Hãy 

hăng say thả lưới trong mọi hoàn cảnh sống của ta nơi gia đình, làng xóm; nơi công sở, chỗ 

làm việc; trong cộng đoàn hay ngoài xã hội. Hãy nhiệt tình đáp lại tiếng Chúa mời gọi và vâng 

lời Chúa để thực hiện sứ mệnh truyền giáo. 

Ước gì mỗi Kitô hữu Việt nam hôm nay cũng luôn can đảm thưa lên như Isaia "Này con 

đây, xin hãy sai con đi"( Is 6, 8c) và vui mừng với ân huệ được gọi cách nhưng không.  

Nguyện xin Chúa Giêsu luôn hướng dẫn, đồng hành với chúng con. Và xin ban cho 

chúng con ơn kiên trì, khiêm tốn, trung thành và không bao giờ bỏ cuộc vì chúng con 

luôn có Chúa cùng sống, cùng làm trong chúng con và qua chúng con. Amen 

Dã Quỳ 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích các chìa khóa biểu tượng của Năm Thánh Lòng 

Thương Xót là bước qua Cửa Thánh và xưng thú tội lỗi. Bước qua Cửa Thánh là bày tỏ niềm 

tin vào Chúa Kitô và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải là trải nghiệm trực tiếp lòng thương xót của 

Chúa. 

Bước qua Cửa Thánh của Lòng Thương Xót trong Năm Thánh, chúng ta bày tỏ ước ao 

bước vào sự sâu thẳm của mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với 

chúng ta rằng chính Ngài là cửa dẫn tới sự sống đời đời. Ngài là cửa của ơn cứu độ. Chúa mời 

gọi chúng ta, qua sự hối cải trở về, hãy mở lòng của chúng ta cho tình yêu chân thành hơn với 

Chúa và tha nhân. 

Dấu chỉ ân sủng đặc biệt của Năm Thánh Lòng Thương Xót là Bí Tích Hòa Giải, nơi đó 

Chúa Kitô mời gọi chúng ta nhận biết về tội lỗi của mình và cảm nghiệm lòng thương xót của 

Chúa. Chúng ta sẽ nhận lãnh ân sủng để giao hòa giữa chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. 

Mỗi người chúng ta có thể thi hành việc bác ái, cảm thương và tha thứ, đây chính là dấu chỉ uy 

quyền tình yêu của Thiên Chúa để canh tân tâm hồn, mang lại sự hòa giải và bình an. 

Truyện kể: Có một lần Chúa Giêsu hiện ra với cha Giovani và tỏ lòng yêu thương giáo xứ 

của ngài vì có rất nhiều người làm đẹp lòng Chúa. Cha Giovani liền thưa với Chúa: Lạy Chúa, 

đó là những lời chúc tụng ngợi khen Chúa ư? Chúa Giêsu lắc đầu. Cha Giovani mới nói tiếp: A, 

con biết họ dâng những lời cảm tạ, tri ân và ca khen Chúa phải không? Cũng không đúng. Cha 

sở Giovani nói tiếp: Hay là những lời cầu xin tựa dựa ân phước này nọ? Chúa Giêsu lắc đầu và 

nói: Con đoán sai cả rồi, lời nguyện mà giáo dân của con đã làm cho ta vui sướng nhất đó là: 

“Lạy Chúa, xin thương tha tội cho chúng con.” 

Có rất nhiều lần chúng ta không có khả năng để tha thứ. Tha thứ là việc vĩ đại. Sự tha thứ 

không luôn dễ dàng, bởi vì trái tim của chúng ta nhỏ hẹp và ganh tị. Chúng ta xin Chúa tha tội 

cho, nhưng chúng ta khó có thể tha thứ cho anh chị em xúc phạm đến chúng ta. Với sức riêng, 

chúng ta không thể làm được, nhưng nếu chúng biết mở lòng và phó thác vào quyền năng lòng 

thương xót của Chúa, chúng ta có thể tha thứ cho nhau. 

Sống chung tập thể trong một cộng đoàn hay nhóm hội, chúng ta dễ gây sự bất bình vì lòng 

nhỏ nhen và ích kỷ. Trong bất cứ một tổ chức sinh hoạt chung nào cũng đòi hỏi sự nhẫn nhục 

và hy sinh. Hy sinh từ bỏ ý riêng để chấp nhận ý chung. Chúng ta không có sự thật tuyệt đối 

hay một phương thức hoàn hảo trong đời sống thường nhật. Người ta vẫn thường nói: Trăm 
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người trăm ý. Ý nào cũng hay và cũng có lý của nó. Sự tập tành để biết lắng nghe nhau là điều 

kiện cần thiết để xây dựng mối tương giao. Cần nhiều sự cố gắng học hỏi và tập tành đức kiên 

nhẫn. Chúng ta có thể phê bình chỉ trích người khác ở bất cứ khía cạnh nào vì ở rộng người 

cười, ở hẹp người chê. Chê bai dè bửu dễ gây xích mích và phân rẽ. 

Trong cuộc sống xã hội, con người bất bình hay gây sự với nhau vẫn thường xảy ra. 

Chúng ta không nên dừng tại đó để khích bác, thù hằn và tẩy chay nhau. Chúng ta cần sự hóa 

giải đôi bên thuận hòa. Chúa Giêsu mở cửa Lòng Thương Xót để nhắn nhủ cách hành xử tốt: 

Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện 

bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi 

trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 5, 23-24). Thắng mình không luôn dễ. Muốn làm hòa, trước hết 

chúng ta phải có thái độ khiêm nhu, chấp nhận sự yếu đuối và sai trái của mình để xin lỗi. Dù 

trong hoàn cảnh nào, có lý hay vô lý, người nào lên tiếng giao hòa trước, người đó đã thắng 

mình, trước khi thắng kẻ khác. 

Có những sự bất bình hay mối thù khó quên, nó đeo đẳng chúng ta suốt dọc cuộc đời. Sự 

bất hòa này chính là gánh nặng âm ỉ trong tâm, làm cho chúng ta mỏi mòn, buồn bực và sầu 

đau. Mối hờn ghen giận dữ ảnh hưởng đến tâm, sinh, lý và cả cách suy nghĩ, biểu lộ và hành 

xử. Nó giống như chiếc gai đâm sâu trong thớ thịt, hơi đụng đến là đau buốt. Để chữa lành, 

chúng ta cần mổ sẻ, cắt bỏ và giải phẫu vết thương mưng mủ này. Vết hằn trong tâm cũng thế, 

nó làm chúng ta nhức nhối, khó chịu và thù ghét. Đôi khi vì cái ‘tôi’ hơi lớn hoặc có khi tự ái, 

chúng ta không muốn nhận mình là người sai lỗi hay bị thua. Chúng ta khăng khăng giữ thái độ 

cố hữu và cách suy nghĩ một cách ích kỷ của mình. Tự cao tự đại trong cách hành xử trịch 

thượng rất khó để giải hòa. Chỉ khi nào chúng ta dám hạ mình và buông bỏ, thì tâm hồn của 

chúng ta mới tìm được sự bình an và thanh thản thực sự.  

Đôi khi chúng ta cần có người trung gian để lắng nghe, khuyên nhủ và hòa giải. Từng bước 

tế nhị góp ý sửa sai: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một 

mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh 

em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc 

được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa 

Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay 

một người thu thuế. (Mt 18, 15-17). Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, mỗi người chúng ta 

có rất nhiều cơ hội để xem xét lại cuộc sống của mình. Ai cũng có lỗi, không lớn thì nhỏ. Chẳng 

có ai tốt lành và vô tội hoàn toàn. Nhân vô thập toàn. Chẳng có ai xấu quá đến nỗi phải tẩy 

chay ruồng bỏ. Chúng ta có bổn phận giúp nhau nên hoàn thiện mỗi ngày. 
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Thánh Phaolô trong thơ gởi tín hữu thành Corintô đã khuyên nhủ: Vì thế, chúng tôi là sứ 

giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân 

danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa (2 Cor 5, 20). Làm hòa 

với Thiên Chúa. Nói đúng hơn là chúng ta trở về với lòng yêu thương nhân hậu của Chúa. Chỉ 

có chúng ta là những người thất trung, bất tín và ngỗ nghịch chối bỏ tôn thờ Thiên Chúa. 

Chúng ta từ chối tình yêu, phạm tội và làm mất lòng Chúa. Chúa vẫn luôn trung thành với lời đã 

hứa và yêu thương chờ đón chúng ta. Chúng ta hãy chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa để 

xin ơn tha tội và giao hòa cùng Chúa. 

Đức Kitô là Đấng Trung Gian duy nhất hòa giải tội nhân với Chúa Cha. Ngài đã thí mạng để 

chúng ta được sống và được lãnh ơn cứu độ. Chính nhờ hy tế của Chúa Kitô trên thập giá mà 

nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa Cha: Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ 

Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Người và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải (2 

Cor 5, 18). Điều làm Chúa vui nhất là lòng thống hối ăn năn và xin ơn tha thứ. Ngay cả các 

Thiên Thần trên thiên đàng cũng vui mừng vì một người tội lỗi biết ăn năn sám hối trở về.  

Lạy Chúa, xin thương tha thứ tội lỗi cho chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 

 
VỀ MỤC LỤC 
 

 

 

 
Lm. Micae Phaolo Trần Minh Huy, pss. 
 
(Quý Cha và Quí Vị có thể yêu cầu BBT gởi qua email trên một file word trọn bộ tài liệu 
này.  Xin chân thành cám ơn) 
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KHỦNG HOẢNG LẠM DỤNG VÀ VI PHẠM TÌNH DỤC CÙNG CÁC GIẢI PHÁP 

 

I. Linh mục hứa sống độc thân khiết tịnh 

Khi tiến lên chịu chức thánh, chúng ta hứa sống đời độc thân khiết tịnh, nghĩa là dâng 
trọn trái tim, dâng trọn cuộc đời cho Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Người, như thánh Phaolô 
nói: “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên 
lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách 
làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi”2. Qua lời hứa ấy, chúng ta ký kết với Chúa một giao ước 
nhiệm hôn3 và đòi hỏi phải có sự chung thuỷ. Người đàn ông đời thường muốn nếm sự mặn 
mà của tình bạn, sự nồng nàn của tình yêu, khao khát trải nghiệm sự ngọt ngào bên người yêu, 
hưởng sự âu yếm của hôn thê và những an ủi khả giác. Trong sâu thẳm của lòng mình, chúng 
ta cũng có như vậy, nhưng chúng ta đã tự nguyện khước từ chúng, để chọn một tình yêu cao 
hơn, trọn vẹn hơn cho Chúa và các linh hồn.  

ĐTC Phanxicô nói: “đức khiết tịnh là một đặc sủng quý giá, nó mở rộng tự do trao hiến 
cho Thiên Chúa và tha nhân, với sự hiền lành, lòng nhân từ, sự gần gũi của Chúa Kitô. Sự khiết 
tịnh vì Nước Trời cho thấy đời sống tình cảm nằm trong một sự tự do chín chắn và trở thành 

                                                 
2 x. 1 Cr 7, 32.34. 

3 x. Os 2,22. 
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dấu chỉ của thế giới sắp đến để luôn làm rạng ngời tính tối thượng của Thiên Chúa… một đức 
khiết tịnh phong nhiêu sinh ra những người con thiêng liêng trong Giáo Hội”4. 

Chúng ta làm linh mục nhưng vẫn không thôi là con người, và cuộc sống luôn có những 
trắc trở cần phải tỉnh thức, vì chung quanh chúng ta luôn có những cạm bẫy bủa giăng, rình 
rập. Chúng ta sẽ sa bẫy, nếu không có cái nhìn Đức Tin mạnh mẽ vào sự hiện diện của Chúa; 
nếu không dán mắt vào Đấng chúng ta kết ước, thì khả năng đi tìm niềm an ủi khả giác sẽ bùng 
lên trong tâm trí và ước muốn, nhất là những lúc gặp phải thử thách buồn phiền, cám dỗ, yếu 
đuối như thánh Phaolô thú nhận “Có ai trong anh chị em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu 
đuối; có ai trong anh chị em sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt”5 và Ngài nhắc 
nhở “ai tưởng rằng mình đang đứng vững coi chừng kẻo ngã”6.  

Vậy chúng ta đã làm gì để trung tín với lời hứa sống độc thân khiết tịnh? Chúng ta có 
dùng mọi biện pháp siêu nhiên cũng như tự nhiên để giữ mình không? ĐTC Phanxicô căn dặn: 
“Khiết tịnh là biểu hiện tâm tình tận hiến duy nhất cho tình yêu của Chúa, là tảng đá của tâm 
hồn chúng ta. Chúng ta tất cả đều biết một sự hiến thân riêng tư của mình sẽ đòi hỏi như thế 
nào. Các cám dỗ trong lời hứa này đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn tin tưởng vào Chúa, cảnh 
giác và kiên định… Đức khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời trở thành một chứng tá vui vẻ của tình 
yêu Thiên Chúa trong cách chúng ta bám trụ vững vàng trên tảng đá của lòng thương xót… Chỉ 
khi nào chứng tá của chúng ta vui vẻ thì chúng ta mới lôi cuốn được giáo dân đến với Chúa 
Kitô; niềm vui này là ơn phúc được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, chiêm niệm Lời 
Chúa, cử hành các bí tích và sống đời sống cộng đồng. Khi thiếu những chuyện này, thì lúc đó 
yếu đuối và khó khăn xuất hiện, nó làm đen tối niềm vui mà chúng ta đã từng biết một cách mật 
thiết ở buổi ban đầu con đường chúng ta đi” 7.  

Chúng ta đã qua một chặng đường khá dài trong đời tu. Liệu chúng ta có cảm nhận 
được hạnh phúc và quyết tâm theo Chúa cho đến cùng, không hề do dự hay hối tiếc không? 
Chúng ta hãy nghe lời chia sẻ của ĐTC Phanxicô về chặng đường 60 năm theo tiếng Chúa gọi 
của ngài: “Sau nhiều năm trôi qua với một số thành công, niềm vui, nhưng nhiều năm thất bại, 
yếu đuối, tội lỗi..., Cha nói với các con điều này: Cha không bao giờ hối tiếc! bởi vì, ngay cả 
trong những lúc đen tối nhất, trong những lúc tội lỗi, trong những lúc yếu đuối, trong những lúc 
thất bại, cha luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu và cha tín thác vào Người, và Người đã không bỏ 
cha một mình. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu! Người luôn luôn tiến bước, đồng hành với chúng 
ta! Người thành tín, Người là người bạn đồng hành trung thành. Các con hãy tiến bước!”8 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn tín trung suốt đời, cho đến cùng, với 
Chúa, với Giáo Hội, và với các linh hồn, trong việc thực thi cách khôn ngoan như con rắn và 
đơn sơ như bồ câu lời hứa độc thân khiết tịnh mà chúng ta cố gắng xét mình mỗi ngày.  

II. Khủng hoảng lạm dụng và vi phạm tình dục cùng các giải pháp 

Những năm gần đây, Giáo Hội, nhất là tại các nước Phương Tây, phải đối mặt với những vấn đề đạo 
lý gai góc nóng bỏng. Trong cuộc đời, có những điều khó tin nhưng có thật. Điều đó ứng với nạn lạm dụng 
tình dục của giới giáo sĩ mà Giáo Hội đang nỗ lực siết chặt kỷ luật, tìm kiếm các biện pháp thích ứng để sửa 
chữa, uốn nắn và thanh lọc một cách rốt ráo, mà nặng nhất là tước bỏ mọi tước vị và thánh chức, buộc trở về 
tình trạng giáo dân.  

 
Đó là một lời cảnh báo nghiêm trọng cho chúng ta tỉnh thức và cảnh giác, thấy người đi trước ngã thì 

ta đi sau cũng phải cẩn thận đề phòng hơn, không sợ thì cũng có kiêng, như lời thánh Phaolô căn dặn “để 

                                                 
4 Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ. 

5 2 Cr 11, 29. 

6 2 Cr 11,29; 1 Cr 10,12. 

7 ĐTC Phanxicô nói khi gặp các tu sĩ trong cuộc thăm viếng mục vụ Hàn Quốc.  

8 Trích chia sẻ của  ĐTC Phanxicô với giới trẻ Sardinia trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22 /9/2013. 
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làm bài học răn dạy chúng ta đừng chiều theo...”9. Cái gì xảy đến cho người cũng có thể xảy đến cho ta, mà 
có khi ta lại còn tệ hơn nữa nếu Chúa không thương che chở giữ gìn. Thánh Clêmentê I Giáo hoàng nói: 
“Tôi viết cho anh em những điều này, không phải để khuyên nhủ anh em, mà còn để tự nhắc nhở mình 
nữa. Quả thật, chúng ta đang cùng ở trong một đấu trường, tham gia cùng một trận tuyến, nên chúng 
ta phải sống theo quy luật quý giá và đáng trọng của truyền thống chúng ta. Hãy xem cái gì tốt, cái gì 
đẹp, cái gì vừa ý Chúa. Hãy chăm chú nhìn vào máu Đức Kitô, biết rằng máu của Người quý giá biết 
bao đối với Thiên Chúa, vì để cứu chúng ta, máu ấy đã đổ ra mang lại ơn sám hối cho toàn thế giới”10.  

HĐGMVN khẳng định: “Cần phổ biến và học tập tài liệu của Giáo Hội liên quan đến vấn đề lạm 
dụng tình dục trẻ em trong các cơ sở của Giáo Hội như Chủng viện, Dòng tu, các trung tâm đào tạo, 
các trường công giáo, hầu nâng cao ý thức của mọi người về tác hại trầm trọng của tội phạm này và 
dứt khoát xa tránh. Việc học tập này thuộc chương trình thường huấn đối với các tân chức linh mục”11. 
Hội Đồng Giám Mục mong rằng quý Bề trên giáo phận hay tu hội sớm hết sức phổ biến và áp dụng 
các quy định này đến các nhân sự thuộc thẩm quyền của mình12. 

 
Chúng ta sẽ lần lượt xem qua các vấn đề sau đây: 
1. Tiến trình tăng trưởng và các nguy cơ gây lạm dụng 
Xét về mặt thể lý, mọi tế bào trong cơ thể con người cứ từng 7 năm một lần đều được thay thế 

để tăng trưởng. Vấn đề sinh lý và tính dục cũng thế với việc phát triển các tuyến nội tiết và các loại 
hooc-môn đặc trưng thuộc giới tính qua từng giai đoạn tuổi đời tăng trưởng “không ai dạy cho khỉ mà 
khỉ vẫn biết leo cây”. Chúng ta cần hiểu biết đầy đủ hơn về những xúc cảm bản thân để sống giới tính 
của mình với tâm hồn bình an thanh thản trong đời tu, thoát khỏi những áp lực căng thẳng của cám dỗ 
và ham muốn tự nhiên gây nên mặc cảm sợ hãi về sự yếu đuối con người của mình, đôi khi tự đặt vấn 
đề không biết liệu có tu bền đỗ được không?  

 
Làm linh mục, chúng ta vẫn không thôi là con người vốn có những ham muốn sinh lý tính dục tự 

nhiên. Nguyên khởi cảm nhận những ham muốn tự nhiên ấy không tội lỗi gì hết, vì đấy là sự phát huy 
chức năng của các cơ quan thể xác mà Chúa đã an bài để tiếp tục thực hiện công trình sáng tạo của 
Ngài. Chỉ thứ phát dừng lại ở những ham muốn đó và tìm cách thỏa mãn trái qui trình bậc sống mới là 
tội. Nhưng để vận dụng tốt các qui trình tự nhiên ấy, chúng ta cần cẩn thận trong những giao tiếp gần 
gũi thân mật với tha nhân. Cần phải triệt để lưu ý và thực hiện năm yếu tố cần giữ gìn trong các mối 
tương quan khác phái: nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có 
mặt của những người thứ ba, và sống ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thật của Chúa. 

 
Chúng ta ai cũng đều biết rõ rằng mọi thân xác đều có tính dục, và mọi tương quan đều có tính 

cách phái tính, kể cả tương quan máu mủ và thiêng liêng, mà thánh Phaolô cảnh báo “khởi sự trong 
tinh thần mà kết thúc trong xác thịt”. Nhưng có những hoàn cảnh khiến các hấp dẫn và khao khát 
tự nhiên về tình cảm và tính dục bộc lộ mãnh liệt hơn. Do đó, hiện nay bởi nhiều lý do khác nhau, một số Giám 

Mục Việt Nam muốn hạn chế các tương quan linh tông này và một số Dòng nữ không cho nhận cha bảo trợ nữa.  
Phân tâm học nhấn mạnh đến năng lực tình dục mà Freud gọi là Libido, tức năng lực thúc 

đẩy dục tính bên trong. Năng lực này có ở trong mỗi con người: nếu được cân bằng, nó sẽ thúc đẩy 
hướng đến tình yêu và lý tưởng; còn nếu bị mất cân bằng hay lệch lạc thì nó sẽ trở thành xung động 
rối loạn tận đáy nội tâm, như khối lửa âm ỷ trong lòng đất chờ thời cơ phun trào. Xung động rối loạn 
này khi chưa bộc phát ra sẽ ở dạng dồn nén, nhưng nó không bao giờ ngồi yên, mà luôn thúc đẩy nội 
tâm con người tìm cho nó một lối thoát. Nó sẽ được thoát ra theo hai dạng: hoặc là thăng hoa hướng 
thượng đạo đức, hoặc là méo mó có tính cách bản năng suy thoái. Nhưng việc cho nó thoát ra theo 
dạng nào phụ thuộc vào ý chí và sự trưởng thành nhân bản cũng như thiêng liêng của từng người.  

                                                 
9 Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa… (1 Cr 10,6). 

 

10 Trích thư thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, gửi tín hữu Corintô – Bài đọc 2 Kinh Sách lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma. 

11 HĐGMVN, Những nguyên tắc liên quan đến tội phạm lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên nơi những nhân sự thuộc quyền Giáo Hội Công Giáo Việt 

Nam số 7. 

12 HĐGMVN, Những nguyên tắc…, số 19. 
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Trong sự thoát ra này, chúng ta cũng nên lưu ý đến nạn thủ dâm và tính dục đồng tính: Về thủ 

dâm, (là dùng tay để kích thích các cơ quan sinh dục để tìm khoái cảm: làm cho mình, làm cho người 
khác, hoặc để người khác làm cho mình13), có thể nói ai cũng có một ít lần trong đời trải qua tật thủ 
dâm, nhất là khi còn trẻ mới dậy thì, vì tò mò, vì bị kích thích mạnh. Song cũng có những người lớn rồi 
vẫn bị thói quen xấu đó chế ngự. Thủ dâm để tìm thỏa mãn nhục dục là tội, dĩ nhiên cha giải tội mới 
đoán định theo thực trạng từng trường hợp cụ thể. Phải dùng mọi phương thế tự nhiên và siêu nhiên 
để khắc phục và làm chủ được chính mình để tránh tiếp tục lỗi phạm. Nhưng nếu phải chiến đấu quá 
nặng nề và thất bại dai dẵng thì đó là dấu hiệu không thích hợp với đời sống ơn gọi: vì một mình mà 
không làm chủ được bản thân thì làm sao vượt lên được sự yếu đuối bên trong và cơn cám dỗ bên 
ngoài tác động mạnh?  

 
Còn với tính dục đồng tính thì lập trường của Giáo Hội cho đến nay coi nó là một rối loạn ghê 

tởm trái tự nhiên, thật xấu xa và thường xảy ra trong các môi trường đồng tính nam hay đồng tính nữ, 
giữa người đồng tuổi, một lớn một nhỏ, có khi cả giữa người có quyền và kẻ dưới quyền. Việc giải quyết 
sẽ theo ba cấp độ: người có khuynh hướng đồng tính mới chớm nở thì cho tiếp tục với thời gian sửa 
mình ít là ba năm; người có khuynh hướng đồng tính quá sâu nặng không thể sửa được và người thực 
hiện hành vi tính dục đồng tính thì phải bị loại ra khỏi đời tu14*. Cần phải cẩn thận xem xét cả đôi là đồng 
tính hay một người là đồng tính tấn công còn người kia là nạn nhân bị ép buộc để việc giải quyết được 
công bằng và nhân hậu. Hiện nay, và nhất là từ khi ĐTC Phanxicô nêu lập trường “tôi là ai mà dám phán 
xét”, Giáo Hội có nhiều cách thế hỗ trợ mục vụ cho những người đồng tính, chẳng hạn tổ chức Courage 
đã giúp anh David học cách thiết lập được nhiều tình bạn rất thỏa đáng và trong sạch với 
những người đàn ông khác15. 

 
Ngoài ra cũng cần lưu ý sự mất cân bằng tâm lý đưa tới cái nhìn biến thể coi một người nam “ủy 

mị” nào đó như một người con gái hoặc coi một người phụ nữ “mạnh mẽ” nào đó như một người đàn ông 
và cư xử với nhau như hai người khác giới. Tuy nhiên, sự lệch lạc này cũng phải được chữa trị. 

 
Ngày nay trẻ trưởng thành sinh học sớm hơn, lại có những cách giáo dục giới tính vội vàng 

không thích hợp, cộng với tác động internet qua phim ảnh xấu và các mối liên hệ không lành mạnh táo 
bạo, khiến có những cơn sóng ngầm nguy hiểm kích thích nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, 
cũng như những người lớn yếu thế không thể tự vệ.  

 
Chúng ta cũng cần lưu ý dữ kiện tâm sinh lý hấp dẫn tính dục, tức là một sức lôi cuốn mãnh 

liệt có tính cách tính dục đối với một người cá biệt nào đó, chứ không phải với bất cứ ai. Có sức hấp dẫn 
tính dục [như Giuse Ai cập với vợ ông quan] hay bị hấp dẫn tính dục [như Đavít với vợ của Uria] đều là 
nguy hiểm đối với một con người, dù là người đời thường độc thân hay có gia đình, và cả người tu hành 
nam cũng như nữ, coi chừng kẻo bị tấn công hoặc tấn công mà vấp ngã. Nên nhớ không chỉ các phụ nữ 
độc thân hay các góa phụ, mà một số phụ nữ có gia đình cũng không thể cưỡng lại những người đàn 
ông có sức hấp dẫn tính dục, hoặc vì sức hấp dẫn tính dục của họ mà lôi kéo người khác sa ngã. Đừng 
nghỉ là người nữ không tấn công, dù thường chỉ nghe nói đàn ông tấn công tình dục và cưỡng hiếp phụ 
nữ. Họ ham muốn cũng rất mạnh, nhất là trong các kỳ kinh nguyệt và rụng trứng, các loại hooc-môn của 
các tuyến nội tiết nữ phục vụ tiến trình sinh sản càng gia tăng thì càng gây nên ham muốn mãnh liệt, và 
người phụ nữ một khi đã trải nghiệm thì khó quên lắm. Người ta ví họ như một đoàn tàu xe lửa: khởi 
động chậm, đi tới rất mạnh và khó dừng lại ngay. 

                                                 
13 Như ở các quán massage tình dục. 

14* Linh mục Krzysztof Charamsa, người Ba Lan, 43 tuổi, làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin, đã thú nhận sống đồng tính, không giữ đức khiết tịnh, 

không trung tín với lời khấn khiết tịnh ngày ông chịu chức, gây cơn bão truyền thông ngay hôm trước ngày khai mạc Thượng Hội đồng Gia đình 4/10/2015, đây là 

một chuyện rất nặng và Vatican có lý khi tỏ ra bất bình và ngưng chức ông - http://phanxico.vn/2015/10/05/su-sa-nga-cua-mot-linh-muc/ 

15 Courage, một tổ chức tông đồ chuyên lo hỗ trợ mục vụ cho các người đồng tính nam nữ thế giới - 

http://www.vietcatholic.org/News/Html/144607.htm 

 

http://phanxico.vn/2015/10/05/su-sa-nga-cua-mot-linh-muc/
http://www.vietcatholic.org/News/Html/144607.htm
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Chúng ta cần cẩn trọng trong tương quan đối với các goá phụ. Cái gì cũng có mặt phải và 

mặt trái của nó: Một mặt có những góa phụ trưởng thành, tuổi sồn sồn, giàu có sẵn lòng giúp đỡ tiền 
bạc, xe cộ, máy móc, vật dụng cá nhân, cũng như quảng đại giúp đỡ trong các công việc chung tông 
đồ, từ thiện; nhưng mặt khác họ cũng rất đáng thương vì thiếu thốn các nhu cầu tự nhiên về tình cảm 
và tình ái hôn nhân gia đình. Nhiều người trong họ được một số ứng sinh (cả tu sĩ và linh mục nữa) 
nhận làm bà cố, làm chị em hay anh em kết nghĩa, để nhận được sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh 
thần, thường xuyên lui tới thăm viếng, ăn uống, ở lại nhà hay cùng nhau đi nơi nọ nơi kia cách quá tự 
nhiên như người nhà (cha nhà, thầy nhà), và rồi đến một lúc nào đó vượt quá giới hạn sa ngã mà 
không ai ngờ trước được.   

 
Trái lại, có những góa phụ trẻ đẹp mẹ dại con thơ gặp khó khăn cần giúp đỡ, lòng trắc ẩn chăm 

sóc lo lắng của chúng ta đối với con cái họ hay chính bản thân họ, cùng với lòng biết ơn và muốn đền 
ơn (nhận ân trả tình) của họ sẽ là bẫy ngầm nguy hiểm không ngờ đó! Để cho lòng bác ái trắc ẩn ấy 
khỏi bị hiểu lầm hay gây hiểm nghèo, chúng ta nên giúp đỡ qua người khác hoặc cơ quan bác ái xã hội 
của giáo xứ hay giáo phận, đừng thường xuyên đến nhà họ và cũng đừng để họ thường xuyên đến 
nhà mình. 

 
Ngoài ra, chúng ta cũng cần minh bạch trong tương quan với các nữ tu: Hãy giữ trong trí óc 

và tâm hồn sự lệ thuộc của chính mình, cũng như sự lệ thuộc của các nữ tu đối với Chúa, và 
luôn ý thức phải “trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”16: Cái đã cho rồi, không 
được lấy lại mà cho người khác! Một lần đã quảng đại dâng hiến thì hãy cố gắng quảng đại cho 
đến cùng. Nhưng do lý tưởng hiến dâng và môi trường mục vụ chung, chúng ta và các nữ tu có 
thể có mối tương quan thân mật, bằng sự cởi mở, hiểu nhau và chia sẻ sứ vụ, những thành 
công cũng như những khó khăn thất bại, tin tưởng nhau, cảm thông nhau, quan tâm đến nhau. 
Và chính từ sự thân mật này, một cảm nhận “yêu thương” có thể dễ dàng phát sinh và phát 
triển, rồi tình trạng có thể trở nên nguy hiểm hơn, với những hình thức được bộc lộ ra theo tiến 
trình muốn chiếm hữu - ghen tuông - và độc quyền, là những cái gây ra rất nhiều phiền hà và 
tai tiếng. Nhiều trường hợp còn đi xa hơn trong chiều hướng tiêu cực. Những hình thức này 
càng dễ nhìn thấy bộc lộ nơi các cô bếp hay những nữ tu trẻ đẹp phục vụ và ở luôn trong nhà 
xứ. Mỗi người đều hãy nhớ rằng người đi tu vẫn không thôi là con người: Chúng ta có thể làm cớ 
cho người khác vấp phạm, và người khác cũng có thể làm cớ cho chúng ta vấp phạm. 

 
Chúng ta cũng cần phải rõ ràng và thành thật với chính mình, với người khác và với 

Chúa, bởi vì lắm khi được che giấu dưới những cớ hợp pháp và chính đáng của các công tác 
và hoạt động tông đồ mục vụ, nhưng thực tế đó là cái bình phong che chắn những nghiêng 
chiều nguy hiểm của con tim. Và chớ gì đừng vì thế mà dại dột can thiệp giữ lại hay cản trở 
việc thuyên chuyển chính đáng của Nhà Dòng, nhất là khi họ muốn rút về các nữ tu vì một lý do 
đặc biệt nào đó để bảo vệ người của họ, mà có khi chính chúng ta là nguyên nhân.  

 
Trong lãnh vực này không ai được phép cho rằng mình mạnh cả, như thánh Phaolô thú nhận: 

“Có ai trong anh em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối; có ai trong anh em sa ngã mà tôi không 
cảm thấy như thiêu như đốt”17 và Ngài nhắc nhở “ai tưởng rằng mình đang đứng vững hãy coi chừng 
kẻo ngã”18. Gương Samson-Dalila19, cũng như vua Salomon vào cuối đời là những bài học nhắc nhở 
quý báu20. Chúa Kitô dạy phải dùng đến hợp lực của sức Chúa và sức con người chúng ta: “Các con 
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh 

                                                 
16 Mc 12,17. 

17 2 Cr 11, 29. 

18 2 Cr 11,29; 1 Cr 10,12. 

19 Tl 16,4-6.16-21. 

20 Hc 47,13-20. 
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nhưng xác thịt thì nặng nề yếu đuối”21. ĐHY Carlo Maria Martini nói: “Mọi người, tín hữu, Giám mục, 
linh mục phải xác tín rằng không ai chắc chắn bền đỗ được; mối nguy lớn nhất là tưởng rằng mình đã 
đạt đến một mức ổn định đến nỗi không cần thận trọng nữa”22.  

2. Nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục  

Do tiến trình tăng trưởng tâm sinh lý và các nguy cơ vừa nói, được tác động mạnh bởi môi 
trường tục hóa hưởng thụ vật chất khoái lạc, đời sống đạo đức của một số giáo sĩ, tu sĩ thay đổi và 
xuống cấp trầm trọng đưa tới nạn lạm dụng tình dục, không phải chỉ với trẻ em, mà còn lén lút với 
người lớn yếu thế, cả nữ tu và người có gia đình nữa23, mà mỗi bên đều có thể vừa là nạn nhân vừa là 
nguyên nhân, như người Miền Trung thường nói “tại cả anh tại cả ả, tại cả và hai”, nhất là khi có sự 
can thiệp của dữ kiện tâm sinh lý hấp dẫn tính dục.  

 
Thật ra, lạm dụng tình dục được định nghĩa như là sự quấy nhiễu hay ép buộc khơi dậy chức 

năng tính dục nơi người khác, dù nam hay nữ, đã trưởng thành hay trẻ con. Bệnh ấu dâm không phải 
là căn bệnh của riêng giới độc thân, mà cả nơi những người đã lập gia đình, chung quanh gia đình, 
hàng xóm, trường học và các cơ cấu xã hội24. Trong chuyến tông du Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng và 
các Giám Mục Hoa Kỳ cũng nhận định rằng việc lạm dụng tình dục nơi trẻ em không chỉ trong 
Giáo Hội, mà nó đã xảy ra cả trong phạm vi gia đình và học đường25. Căn bệnh này không chọn 
lựa đối tượng đặc thù, nhưng khi có điều kiện môi trường hay do bất trắc tâm lý, thì nó sẽ bộc lộ ra qua 
suy nghĩ và hành vi. 

 
Nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục đã đưa đến một mất mát rất lớn về nhân sự cho Giáo Hội: Chỉ 

trong vòng 2 năm 2011-2012, ĐGH Biển Đức XVI đã sa thải gần 400 linh mục vì xâm hại tình dục trẻ em. 
Theo số liệu thống kê mới nhất vào năm 2012, Giáo Hội có khoảng 414.000 linh mục trên toàn thế giới26, 
trong đó khoảng 2% là những kẻ lạm dụng tình dục, tức đến 8280 người, một con số không nhỏ! Chính 
ĐTC Phanxicô xác nhận: “Nhiều người trong số cộng tác viên của tôi đã cùng tôi chiến đấu chống lại tội 
ấu dâm trấn an tôi với số liệu thống kê đáng tin cậy về mức độ ấu dâm trong Giáo Hội là khoảng 2%’, và 
Ngài coi đó là một thứ ‘phung hủi trong nhà của chúng ta’27. 

 
Đáng buồn hơn là không chỉ một số đáng kể linh mục, tu sĩ lạm dụng tình dục và có con cái nơi 

này nơi kia, mà cả một số ít Giám mục cũng mắc phải tệ nạn này nữa. Rõ rệt là Giám mục Phụ tá của 
TGP. Los Angeles, Gabino Zavala, đã thú nhận có hai đứa con ở một tiểu bang khác, buộc phải từ 
chức28; TGM. Milingo đã kết hôn với bà Maria Sung của giáo phái Moon, tại New York, ngày 
27/5/200129; HY. Keith Michael Patrick O'Brien, nguyên TGM Giáo phận Saint Andrews và Edinburg, 
Tô Cách Lan30 v.v... Cao cấp hơn nữa là TGM. Josef Wesolowski, Khâm sứ Tòa Thánh tại Cộng Hòa 
Dominica, bị cáo buộc dụ dỗ và lạm dụng tính dục các trẻ em đường phố, bị ĐTC triệu về Roma, bãi 
nhiệm theo Giáo luật, sau đó bị Hiến binh Vatican bắt giam và có nguy cơ chịu án hình luật nhiều năm 
tù giam. 

                                                 
21 Mc 14,38. 

22 ĐHY Carlo Maria Martini, trích trong Alleluiah số 109. 

23 Vốn là những đối tượng thuộc phạm trù “người trưởng thành dễ bị tổn thương” năng được nhắc đến trong các phát biểu của huấn quyền. 

24 The Guardian ngày 5/9/2015 đưa tin có cả ngàn vụ lạm dụng tình dục trong học đường nước Anh, mà ít nhất 20% số vụ được thực hiện bởi những 

bạn học cùng lứa - http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi-tre/hon-1000-vu-lam-dung-tinh-duc-hoc-sinh-o-anh-605464.html 

25 http://www.vietcatholic.org/News/Html/144459.htm 

26 Con số thống kê cuối năm 2013 mới được công bố ngày 18/10/2015 có 415.348 linh mục trên toàn thế giới, gồm 280.532 triều và 134.816 Dòng. 

27 Báo cáo của Philip Pullella, Editing by Rosalind Russell – Roma (Reuters). 

28 Theo thông báo ngày 04/01/2012 của Bản Quyền TGP. 

29 http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/01news/thoisu91.htm 

30 http://vietcatholic.org/News/Html/134752.htm 

http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi-tre/hon-1000-vu-lam-dung-tinh-duc-hoc-sinh-o-anh-605464.html
http://www.vietcatholic.org/News/Html/144459.htm
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/01news/thoisu91.htm
http://vietcatholic.org/News/Html/134752.htm
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3. Các biện pháp giải quyết 

a. Tự bản thân giải quyết 
Người Việt Nam chúng ta thường nói: “Nói người hãy nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay 

gần”. Người Việt Nam ta tế nhị, kín đáo và hay mắc cở nên không ồn ào như các nước Tây Phương, 
chứ không phải là ít đâu, và không chỉ là lạm dụng tình dục trẻ em, song đa số là vi phạm tình dục với 
người lớn, ở đời hay đi tu và có gia đình nữa! Nay do ảnh hưởng truyền thông đại chúng, nhiều giáo dân 
Việt Nam cũng đã mạnh dạn lên tiếng, kể cả đơn thư tố cáo, khiếu kiện lên cả Tòa Thánh.  

 
Vậy về phía bản thân mỗi người chúng ta, nếu nhỡ yếu đuối mà sa ngã, thì hãy khiêm tốn cầu xin 

ơn mau mắn chỗi dậy, sám hối dứt khoát lật sang trang đời mới, đứt đuôi nòng nọc, đứng hẳn về phía 
Chúa và Giáo Hội31. Nói nguyên tắc là như vậy, nhưng thực tế không dễ đâu, bản thân mình đã rồi mà còn 
phía kia đòi hỏi, ép buộc nữa, “cây muốn lặng mà gió không ngừng”. Do vậy cần phải có quyết tâm bản 
thân cao và sự giúp đỡ của người khác, nhất là với ơn Chúa, và đặt Chúa ở trọng tâm của đời mình, vào 
nơi cao nhất của bậc thang các giá trị, là những cái lớn hơn chúng ta mà chúng ta phải tìm kiếm và phục 
vụ.  

 
Càng thuộc về Chúa, ma quỉ càng tấn công: nó tấn công Giám mục hơn linh mục, tấn công linh 

mục hơn tu sĩ, tấn công tu sĩ hơn giáo dân. Ma quỉ cám dỗ thường hiện hình nơi phái nữ. Evà chỉ trao 
cho Ađam trái táo thực vật mà Ađam đã sa ngã, huống gì là các Evà thời đại đem trao những trái táo 
bằng xương bằng thịt hấp dẫn hơn thì lại càng nguy hiểm hơn! Chúng ta cũng nên nhớ rằng kinh 
nghiệm cho thấy người cám dỗ không bao giờ trung thành, và một khi đã phản bội vì không còn khai 
thác thêm được gì thì sẽ trở nên một thứ quỉ dữ hành hạ và làm khổ nạn nhân đủ cách đến thê thảm.  

 
Ma quỉ không tấn công người nó đã nắm chắc thuộc về nó. Hoặc nó không còn dám tấn công 

người đã chiến thắng nó, như nó đã thách thức thánh Gioan Maria Vianney “Nếu chúng tao tìm được 
ba thằng như mày thì chúng tao mới chịu thua”. Nhưng mới chỉ có một Vianney thôi nên chúng ta còn 
phải chiến đấu cam go với ma quỉ lắm, vì ngay cả với Chúa Giêsu mà khi nó tìm đủ mọi cách để cám 
dỗ Ngài không được, nó đành phải ra đi và chờ một cơ hội thuận tiện khác. Chúng ta đừng chủ quan: 
chúng ta có thể chiến thắng một lần không có nghĩa là chúng ta sẽ chiến thắng được mãi mãi, ma quỉ 
có thể đi rủ thêm bảy quỉ khác còn hung tợn hơn trở lại tấn công ta đó. Các cám dỗ luôn trở đi trở lại, 
thần dữ không bao giờ mệt mỏi. Đừng cậy dựa vào sức mình, song hãy cậy dựa vào sức Chúa 
bằng cầu nguyện và khổ chế32. Nguy hiểm nhất là ma quỉ gian dối và lưu manh luôn làm cho chúng ta 
tưởng lầm rằng không có nó luôn rình rập để đánh úp chúng ta.  

 
Kinh nghiệm cho biết khi linh mục gặp thử thách buồn phiền, nhất là từ phía Bề trên và anh em 

linh mục khác, cảm nhận cô đơn, thất vọng, chán nản mà “đâm liều” là lúc dễ bị sa ngã vào tình cảm 
phái tính nhất, do sự tỏ ra thấu hiểu, dịu dàng, sẵn sàng an ủi nâng đỡ mà chiều hết do lòng cảm 
thương nữ tính của những người nữ thân cận. Chúng ta hãy ý thức bảo vệ mình và anh em, vì khi anh 
em linh mục thực sự yêu thương nâng đỡ nhau thì không một thứ tình cảm nào có thể chen vào làm 
hại mình được. Thấu hiểu điều đó, mỗi người chúng ta cố gắng trở nên bạn thật tốt của nhau, đồng 
thời phải quyết tâm phá tan lời kết luận chua chát “người với người là lang sói, nữ tu với nữ tu là lang 
sói hơn, và linh mục với linh mục là lang sói nhất”; và vì thế, đừng để mình phải sống trong những hoàn 
cảnh tiêu cực, cũng đừng đẩy anh em vào hoàn cảnh bi đát dẫn tới vấp ngã, nhớ lời thánh Phêrô 
khuyên: “Tất cả anh em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, 
hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, 

                                                 
31 x. Rm 13,11-14. 

32 HĐGMVN, Những nguyên tắc… số 6: Người dự tu cần được hướng dẫn để tập luyện tinh thần hy sinh thực sự và khổ chế (ascetic) quân bình. Mỗi 

người cần xây dựng cho mình một cuộc sống có kỷ luật và tự chủ, vượt thắng được những sở thích nhất thời và có thể “hãm mình”, đặc biệt trong việc sử dụng các 

phương tiện truyền thông. 
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nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc 
phúc”33. 

 
 Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý rằng thế gian không chỉ ghi nhận mọi sơ hở, mà còn gài bẫy 

để mặc cả, đặt điều kiện ép buộc có lợi cho họ, bất chấp thiệt hại cho Giáo Hội, cho các linh hồn và cho 
chính bản thân chúng ta. Nếu chẳng may vấp phải, hãy khiêm tốn thành thật trở về với Chúa, trình bày 
với Bề trên Giáo Hội, các ngài sẽ có cách giúp đỡ giải quyết, càng muốn che đậy giấu diếm càng bị kẹt 
vì phải chấp nhận hết điều kiện nọ đến điều kiện kia, luôn sống trong bất an và sợ hãi34. ĐTC Phanxicô 
than phiền “có những linh mục thậm chí không nói chi với Giám Mục của mình”35. Nỗ lực sống trong 
sáng và triệt để những đòi hỏi của đời độc thân linh mục khiết tịnh mà mình đã cam kết ngày bước lên 
chịu chức thánh, thông cảm nâng đỡ anh em và khiêm tốn cầu xin, vì nếu Chúa không thương che 
chở thì có khi mình lại đã sa ngã nặng nề hơn. Ngoài ra, nhớ thực hiện năm phương thế sống lành 
mạnh các mối tương quan vừa nhắc ở trên: Nơi chốn gặp gỡ - Thời gian và thời lượng - Khoảng cách 
thể lý và tâm lý - Sự có mặt của những người thứ ba - Sống ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất 
thực của Chúa.  

 
Bộ Giáo Sĩ dạy: “Các linh mục phải cẩn thận tránh những nơi chốn và những cuộc biểu diễn, 

những sách báo và những trang mạng internet vốn là những thách đố cho việc giữ đức khiết tịnh trong 
bậc độc thân, thậm chí tạo nên cơ hội hoặc gây ra những tội trọng ngược với luân lý kitô giáo…, phải 
dựa vào tất cả các phương thế tự nhiên và siêu nhiên có rất nhiều trong truyền thống của Giáo hội…, 
vun trồng tình bạn với các linh mục khác, chăm chút những tương quan tốt đẹp với mọi người, thực 
hành khổ chế và tự chủ, hãm mình phạt xác…, tăng cường một văn hóa về cái đẹp trong các lãnh vực 
khác nhau của cuộc sống để chống lại những đè nén nguy hại, nuôi dưỡng lòng say mê tác vụ tông đồ, 
thanh thản chấp nhận một sự cô độc nào đó, biết quản lý thời gian nhàn rỗi cách khôn ngoan và lợi ích, 
đừng để trở thành thời gian trống rỗng”36. 

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

ra người khác cũng sẽ biết, không biết được hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Có thể họ đã biết rồi 
nhưng vì nhân đạo, họ không nói hoặc chưa nói đó thôi. Chúng ta nên nhớ rằng những người thương 
mình và bảo vệ Giáo Hội sẽ không chấp nhận thái độ nước đôi đó đâu, họ sẽ can thiệp để ngăn chặn. 
Những người ghét mình hay gia đình mình sớm muộn gì cũng sẽ tố cáo, vì Giáo Luật buộc tín hữu phải trình 

báo về người có những ngăn trở để nhận lãnh chức thánh37. Và ngay chính người con gái ấy cũng sẽ không giữ kín mãi 
đâu. Nàng có thể làm ra to chuyện, vì muốn dành lại cho mình hoặc “không ăn được thì đạp đổ!” Nếu 
cả đôi bên đều cùng đi tu thì tới một lúc nào đó lương tâm thức tỉnh bên nữ sẽ bộc bạch hết với người 
có trách nhiệm, dù có dặn nhau “sống để dạ thác mang theo,” hoặc biểu lộ ra qua thái độ muốn chiếm 
hữu – ghen tuông – độc quyền khiến người khác cũng sớm nhận ra thôi.  

 
Trong lãnh vực tình cảm tính dục này, chúng ta đừng quên có ba thứ tội tối kỵ đối với linh mục 

kèm theo vạ tiền kết dành riêng cho Tòa Thánh: Lỗi ấn tòa giải tội, khuyến dâm trong tòa và giải tội cho 
đồng phạm. Chúng ta hãy biết điều đó để tránh khỏi cái vạ rắc rối kia, và nếu ai có lỡ mà sa ngã thì 
đừng giải tội cho người đồng phạm, dù có sợ bị lộ phải xấu hổ, hầu khỏi nguy cơ tội chồng chất thêm 
tội phạm thánh, sống bất an suốt đời, và khi chết biết đi về đâu!?38* Nhắc các ứng sinh nhớ khi học 
Giáo luật và Bí tích Giải tội thì đừng có chia trí hay bỏ giờ lớp để rồi biện minh là không biết có cái vạ ấy 
đâu nhé! Nói chung lại, chúng ta cần phải thay đổi trước khi bị bó buộc phải thay đổi và trở nên quá 
muộn. 

                                                 
33 1 Pr 3, 8-9. 

34 x. câu chuyện xảy ra tại Ba Lan. 

35 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 

36 Kim Chỉ Nam 2013, số 82, 7-8. 

37 GL 1043. 

38* Cũng xin nhắc về việc phải ăn năn tội cách trọn và dốc lòng sẽ xưng tội sớm hết sức để được rước lễ vì khao khát Chúa và cần được Chúa nâng đỡ, 

chứ không phải e ngại người khác nghĩ gì, vì thanh danh hảo mà có nguy cơ mắc tội phạm thánh thì thật nguy hiểm. 
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b. Các biện pháp của Giáo Hội 
a) Đối với giáo sĩ lạm dụng 
Chúng ta nên xem qua các biện pháp giải quyết của Giáo hội, cũng như những đòi hỏi của xã 

hội, của các nạn nhân và gia đình của họ. Chúng ta hãy có cái nhìn tích cực coi những đòi hỏi và biện 
pháp ấy cũng là những dấu hiệu cảnh báo về hiểm nguy cho ta canh phòng, và là những biển chỉ 
đường hướng dẫn, bảo vệ chúng ta an toàn trên con đường ơn gọi và sứ vụ linh mục. 

 
Lập trường của ĐTC Biển Đức XVI là ‘tuyệt đối không khoan nhượng đối với tội ác đó’. Ngài 

nhắc đến các nguyên nhân và chỉ dẫn cách khắc phục trong thư gửi người công giáo Ái Nhĩ Lan: 
“Những tệ hại đó do các thủ tục thiếu sót trong việc ấn định ra tư cách xứng đáng của các ứng viên 
chức linh mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng 
trong các chủng viện và tập viện.” Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước đó, vào năm 2002, cũng 
đã nói: “Không có chỗ đứng trong hàng linh mục và trong đời tu trì cho những kẻ làm hại người trẻ... 
Cần phải giáo dục cho các ứng sinh linh mục và tu sĩ biết quí chuộng đức khiết tịnh và sự độc thân 
cũng như trách nhiệm làm cha tinh thần, và cần giúp họ đào sâu kiến thức về kỷ luật Giáo Hội liên quan 
đến những vấn đề này”. 

 
Ngày 3/5/2011, Bộ Giáo Lý Đức Tin đã ra một Thư Luân Lưu39 nhằm giúp các HĐGM trên khắp 

thế giới soạn thảo các đường hướng chỉ đạo xử lý nghiêm khắc những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục. 
Bộ yêu cầu mỗi HĐGM gửi về Bộ trước cuối tháng 5/2012 một bản sao những đường hướng và các 
biện pháp nghiêm khắc vừa nói. Trong các cách xử lý có bao hàm việc áp đặt một hình phạt chung 
thân như việc rút khỏi bậc giáo sĩ. HĐGMVN đã mau mắn đáp ứng qua văn kiện Những Nguyên Tắc 
Liên Quan Đến Tội Phạm Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Vị Thành Niên Nơi Những Nhân Sự Thuộc Quyền 
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đề ngày 14.03.2012, gồm 19 điều khoản với 4 phần chính: Khái niệm 
về tội phạm, Những điểm cần quan tâm trong việc huấn luyện nhân sự của Giáo hội, Những nguyên 
tắc khi xử lý các vụ vi phạm và Thủ tục giải quyết đơn khiếu kiện. 

ĐTC Phanxicô tái khẳng định tiếp tục đường hướng mà ĐTC Biển Đức XVI đã vạch ra để hành 
động kiên quyết liên quan đến các trường hợp lạm dụng tình dục. Ngài nói: “không thể ở địa vị có 
quyền thế để rồi hủy hoại đời một người khác… phải lấy lại “bài sai”, không cho phép người đó thi hành 
chức linh mục nữa, và nên khởi sự một phiên tòa theo Giáo luật. Tôi nghĩ đó là việc phải làm ngay… 
Tôi ngưỡng mộ sự can đảm và chính trực của Đức Bênêđictô về vấn đề này…”40.  

 
Đứng trước một vấn đề nghiêm trọng và cấp bách như thế, ĐTC Phanxicô đã chấp nhận đề 

nghị của Hội Đồng Hồng Y quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt tư vấn cho ĐTC để bảo vệ trẻ em. 
Các lãnh đạo HĐGM Mỹ mau mắn tuyên bố hỗ trợ Uỷ ban này của Tòa Thánh. Sau khi đã mất 2,2 tỷ 
mỹ kim đền bù, một số giáo phẩm phải từ chức và sáu giáo phận phải tuyên bố phá sản vì không đủ 
tiền bồi thường do nạn giáo sĩ lạm dụng, Đức TGM Joseph E. Kurtz, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa 
Kỳ, giải thích rằng các Giám mục Hoa Kỳ đã học được nhiều biện pháp quan trọng để giúp ngăn chặn 
tình trạng lạm dụng, bao gồm cả kiểm tra lý lịch, giáo dục trẻ em và người lớn về an toàn trẻ em, loại bỏ 
nhanh chóng người phạm tội, và sự cần thiết các cơ quan Giáo Hội và chính quyền dân sự làm việc 
cùng nhau41. 

 
Huấn Thị “Những chỉ dẫn về việc huấn luyện…” của Bộ Tu sĩ khẳng định: “Thường nơi các 

người trẻ có sự chênh lệch giữa những kiến thức đời, đôi khi rất chuyên môn, với sự tăng trưởng tâm lý 
và đời sống kitô. Họ chịu ảnh hưởng của một xã hội tiêu thụ cùng với những thất vọng của nó. Khi đạt 
tới một địa vị xã hội, đôi khi rất vất vả, một số đã bị băng hoại do bạo lực, ma túy và dâm ô… Trong số 

                                                 
39 Ra ngày 3/5/2011 và công bố hôm 16/5/2011. 

40 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 

41 WASHINGTON DC, 08 Tháng 12 (CNA / EWTN Tin tức). 

http://www.catholicnewsagency.com/
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những ứng sinh vào đời tu, càng ngày càng có không ít thanh niên đã có những kinh nghiệm thương 
đau trong lãnh vực vừa kể trên, đòi phải được thanh lọc và uốn nắn lại”42.  

 
Trong đường hướng ấy, văn kiện Những Nguyên Tắc… của HĐGMVN chỉ thị: “Ngay từ đầu, 

các chủng viện, học viện hay cơ sở đào tạo của Giáo Hội, không được nhận người có tiền sử, nghi vấn 
hay khuynh hướng cá nhân liên quan đến tội phạm này. Do đó, các cơ sở đào tạo phải tìm hiểu rõ về 
hòan cảnh sinh hoạt cá nhân trước đây và gia đình của ứng sinh; phải có một quy trình được chuẩn bị 
sẵn để thanh lọc người không thích hợp về khả năng và khuynh hướng tâm lý. Trong quá trình đào tạo, 
phải loại trừ tức khắc những trường hợp được phát hiện”43.  Cũng trong đường hướng này, HĐGMVN 
rất cẩn thận: “Khi một giáo sĩ hay tu sĩ muốn chuyển tịch hay chuyển nơi làm việc mục vụ, vị Bề Trên của giáo 
phận hay tu hội tiếp nhận phải liên hệ trực tiếp với vị Bề Trên cũ của đương sự, để không tiếp nhận những ai 
có xu hướng dễ dàng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em” 44. 

 
Trong cuộc gặp gỡ 120 Bề trên Tổng Quyền Dòng Nam ngày 29/11/2013, ĐTC Phanxicô nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc chọn lọc các ứng viên vào đời sống tu trì, để loại bỏ những người có 
những lầm lỗi không thể chữa trị được. Ngài nói: “Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng không 
phải tất cả chúng ta đều là những người ung thối hư hỏng. Người tội lỗi được chấp nhận, nhưng không 
thể chấp nhận những người ung thối, hư hỏng”45. 

 
Trong bài giảng lễ ngày 16/1/2014 tại nhà Martha, ĐTC Phanxicô mạnh mẽ đặt câu hỏi: “Chúng 

ta xấu hổ vì những xì căng đan, những chiến bại của các linh mục, giám mục, giáo dân? Lời Chúa 
trong những xì căng đan ấy thật là hiếm hoi! Họ không có quan hệ với Thiên Chúa! Họ có một địa vị 
trong Giáo Hội, một địa vị quyền lực và thoải mái. Nhưng lời Chúa thì họ không có… Tội nghiệp dân! 
Chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn, chúng ta không cho họ chân lý! Thậm chí chúng ta cho họ 
ăn bánh bị nhiễm độc bao nhiêu lần! Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đừng bao giờ quên 
Lời Chúa, xin cho Lời Chúa đi vào tâm hồn chúng ta và không bao giờ quên dân thánh trung thành của 
Chúa đang xin chúng ta bánh mạnh mẽ!”46 

 
Về vấn đề này thì lập trường của một số Giám Mục và Chủng viện Việt Nam có những khác biệt: 

một số vị Thẩm quyền và nhà đào tạo đưa ra lập trường dứt khoát phải loại bỏ ứng sinh nào đã có quan hệ 
tình dục, ai làm chuyện đó khi đã vào Dòng hay Chủng viện thì càng phải thẳng tay sa thải hơn. Đó là lập trường 

được các đại biểu của 10 Đại chủng viện Việt Nam họp tại Đàlạt Hè 2015 nhất trí. Nhưng làm sao biết được hết để hành xử triệt 
để là một vấn đề không dễ trong hệ quả gian dối “không bắt được thì kể như vô tội” của xã hội thiếu vắng 
Thiên Chúa.  

 
Trái lại, lập trường mềm dẽo hơn dựa vào quan điểm “nhân thùy vô quá, hữu quá tắc cải, thị vị 

vô quá”47 cho rằng ứng sinh nào đã nhỡ quan hệ tình dục trước khi vào Chủng viện hay Dòng tu 
nhưng không có hậu quả và vướng cản trở Giáo luật mà đã dứt bỏ được hoàn toàn và còn riêng tư kín 
đáo thì có thể cho tiếp tục, với phương châm “mỗi vị thánh đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có 
một tương lai” - “tội thì tha và lỗi thì sửa” mà đã sửa được cách bền vững. Còn nếu tuy đã sửa được 
nhưng đã quá ra công khai thì cũng phải bị từ chối vì thanh danh và lợi ích của Giáo Hội, đồng thời 
tránh gương mù gương xấu cho giáo dân và lời đàm tiếu nơi lương dân bất lợi cho công cuộc truyền 
giáo. 

 
Trong lối xử sự với lòng thương xót, ĐTC Phanxicô đã nói: “Linh mục nào cho tôi hay đã sa 

ngã, nhưng muốn ăn năn, tôi sẵn sàng giúp ông chỗi dậy. Có linh mục chỗi dậy được, có linh mục 

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

43 HĐGMVN, Những nguyên tắc… số 5. 

44 HĐGMVN, Những Nguyên Tắc…, , số 5. 

45 CNS 3-1-2014. 

46 SD 16-1-2014 - http://vietvatican.net/ 

47 Làm người không ai là không lỗi, có lỗi thì phải sửa lỗi, sửa được rồi thì trở thành không có lỗi. 
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không… Chỗi dậy là làm việc đền tội, duy trì việc độc thân của mình. Sống hai mặt là điều chẳng tốt 
đẹp gì cho ai cả. Tôi không thích lối sống ấy vì nó giả dối, bởi thế tôi thường nói: ‘nếu không thắng vượt 
được, thì nên quyết định ra đi”48.  

 
Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta có thể đã phạm phải sai lầm, nhưng không vì thế mà cứ 

mặc cảm vì một lỗi lầm. Chúng ta không thể nào không nghĩ đến người đàn bà ngoại tình: Có nhiều 
cách lên án bà, nhưng Chúa Kitô đã không phải là không hài hước yêu sách khi nhắc nhở: “Ai chưa 
bao giờ phạm tội thì hãy ném viên đá đầu tiên đi”, và những người đã lên án bà ra về, đầu cúi xuống… 
Phải tin tưởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong tương lai. Người ta có thể kết án tội lỗi hơn là kết án người 
phạm tội: lỗi lúc đó không phải là lỗi suốt đời. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói “Tội lỗi và cái ác 
luôn luôn phải bị lên án và phản đối; nhưng người sa ngã hay sai lầm phải được thấu hiểu và 
yêu thương”49. Tuy nhiên, phải triệt để tích cực sửa và sửa được mới được tiếp tục, còn không sửa 
hoặc sửa mà không sửa được thì nên dứt khoát đề nghị chuyển hướng. 

 
Trong lãnh vực này, Giám Mục Bản Quyền là người có trách nhiệm và quyền bính cao nhất 

trong việc chọn lựa và cất nhắc nhân sự chức thánh trong giáo phận của mình. Chúng ta được tự do 
nói lên những ý kiến và thỉnh nguyện đã cầu nguyện và suy nghĩ chín chắn của mình, nhưng lời nói 
cuối cùng và quyết định tối hậu phải thuộc về ngài, mà chúng ta phải vâng lời vì ngài có ơn đoàn sủng 
và ơn phân định của Chúa Thánh Thần mà chúng ta không có. Chúng ta hiệp thông và cầu nguyện 
cho Bề Trên, để ngài tránh khỏi sai lầm phải trả lẽ trước mặt Chúa. 

 
b) Sự tấn công quá khích và bất công của thế gian 
Giáo Hội đã không ngừng nỗ lực giải quyết vấn đề. Thế mà thật đáng tiếc là ngày 5/2/2014, Ủy 

ban về quyền trẻ em của LHQ đã gay gắt cáo buộc Tòa Thánh đã để mặc nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục 
và thúc giục mở hồ sơ về các người phạm tội ấu dâm cũng như các Giáo phẩm che đậy các tội ác của 
họ, trong khi đó Giáo Hội luôn nhận trách nhiệm đối với các linh mục và giám mục từng dính líu vào việc 
lạm dụng này, và đã quyết liệt đưa ra nhiều biện pháp hữu hiệu để xử lý các vấn đề này.  

 
Ủy ban này của LHQ còn chỉ trích Tòa Thánh về các thái độ đối với đồng tính luyến ái, ngừa 

thai và phá thai, đồng thời yêu cầu Tòa Thánh duyệt lại các chính sách của mình. Họ dùng tệ nạn lạm 
dụng này làm cớ để tấn công Giáo Hội, mưu toan can thiệp vào giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về 
phẩm giá con người và việc thi hành tự do tôn giáo, chứ thật khó mà tìm được định chế quốc tế hay 
quốc gia nào khác đã làm được một cách chuyên biệt để bảo vệ trẻ em nhiều như Giáo Hội Công 
Giáo. Chính ĐTC Phanxicô đã nói: “Giáo Hội đã làm rất nhiều trên con đường này. Có lẽ nhiều hơn bất 
cứ ai. Các thống kê về hiện tượng bạo lực đối với trẻ em gây sốc, nhưng chúng cũng cho thấy rõ ràng 
rằng phần lớn các vụ lạm dụng diễn ra trong môi trường gia đình và xung quanh gia đình. Giáo Hội 
Công Giáo có lẽ là cơ cấu công cộng duy nhất đã hành động với tính minh bạch và trách nhiệm. Không 
có cơ cấu nào khác đã làm được hơn. Thế mà Giáo Hội là người duy nhất bị tấn công”50. 

 
Và qua những mưu tính thù nghịch cách bất công đó, đã có những thế lực vận động tẩy chay 

Tòa Thánh ra khỏi LHQ để Tòa Thánh không có tiếng nói thường trực ở LHQ nữa. Thế giới Công giáo 
cũng có những nỗ lực ngược lại vận động ký thỉnh nguyện thư bảo vệ sự hiện diện thường trực của 
Tòa Thánh tại LHQ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện và nỗ lực hết mình cho tiếng nói của Chân Lý luôn 
được vang lên. Cảm tạ Chúa, đúng là “mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên”: Trong chuyến thăm Hoa 
Kỳ vừa qua, ĐTC Phanxicô đã được nồng nhiệt chào đó và đọc diễn văn tại LHQ cũng như trước 
lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. 

 
 
 

                                                 
48 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 

49 Trích Diễn văn gửi các thành viên của Công Giáo Tiến Hành Italia, ngày 30/12/1978. 

50 Trích từ cuộc phỏng vấn ngày 5/3/2014 ĐTC Phanxicô của nhật báo Ý Corriere della Sera - CNA/EWTN News. 

http://www.corriere.it/cronache/14_marzo_04/vi-racconto-mio-primo-anno-papa-90f8a1c4-a3eb-11e3-b352-9ec6f8a34ecc.shtml
http://www.catholicnewsagency.com/
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c) Lập trường quyết liệt hơn của Giáo Hội 
Trong bài giảng lễ cầu cho nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục ngày 7/7/2014 tại Nhà Matta, 

ĐTC Phanxicô nói lên nỗi buồn đau của mình: “Tôi cảm thấy buồn khổ và đau đớn trước sự kiện có 
một số linh mục và giám mục, bằng việc lạm dụng tình dục các em vị thành niên, đã phạm đến tính 
chất ngây thơ vô tội của họ cũng như đến ơn gọi linh mục của mình, vượt trên cả những 
hành động đáng khinh ghét. Nó như là một thứ tôn sùng phạm thánh, vì những em trai em gái ấy được 
trao phó cho linh mục để được mang đến cùng Thiên Chúa, thì họ đã hiến tế cho ngẫu tượng tình dục 
của mình. Họ tục hóa chính hình ảnh Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên chúng ta giống như Ngài”. 
“Giáo Hội xin được ơn khóc lóc trước những hành vi lạm dụng cực kỳ xấu xa đã lưu lại các vết sẹo 
cả đời. Tôi biết rằng những vết thương này là nguồn đau đớn da diết sâu xa và thường xuyên về cảm 
xúc cũng như thiêng liêng, thậm chí đến thất vọng chán chường. Nhiều người đã chịu đựng như thế 
cũng đã tìm vơi đi trong nghiện ngập. Những người khác đã trải qua những khó khăn khổ đau trong mối 
liên hệ với cha mẹ, vợ chồng và con cái. Một số người thậm chí đã phải đương đầu với thảm họa kinh 
hoàng tự tử. Các cái chết của những con cái rất yêu dấu của Thiên Chúa này đã đè nặng trên tâm can 
và lương tâm của tôi cũng như của toàn thể Giáo Hội… Tội lỗi lạm dụng tình dục của giáo sĩ phạm đến 
những em vị thành niên có một tác dụng độc hại trên đức tin và đức cậy vào Thiên Chúa. Một số đã giữ 
vững đức tin, trong khi đó có những người cảm nghiệm bị lừa đảo và bỏ rơi nên đã mất niềm tin tưởng 
vào Thiên Chúa’.  

 
Thế rồi Ngài bày tỏ lập trường và kế hoạch hành động quyết liệt trong tương lai: “Không có chỗ 

đứng trong thừa tác vụ của Giáo Hội cho những ai phạm đến những thứ lạm dụng ấy, và tôi tự hứa rằng 
sẽ không dung nhượng cho bất cứ tác hại nào gây ra cho một em nhỏ bởi bất cứ cá nhân nào, dù là giáo 
sĩ hay không. Tất cả mọi vị Giám Mục cần phải thi hành thừa tác mục vụ của mình một cách hết sức cẩn 
thận để giúp bảo trì việc bảo vệ vị thành niên, và các vị sẽ bị trả lẽ về vấn đề này… Chúng tôi sẽ tiếp tục 
tỉnh táo trong vấn đề huấn luyện linh mục. Tôi tin tưởng vào các phần tử thuộc Ủy Ban Tòa Thánh Bảo 
Vệ Trẻ Em. Tôi xin được sự nâng đỡ này để bảo đảm rằng chúng ta phác họa những qui chế cùng với 
những phương sách tốt đẹp hơn trong Giáo Hội hoàn vũ để bảo vệ vị thành niên cũng như để huấn luyện 
nhân viên của Giáo Hội áp dụng những qui chế và phương sách ấy. Chúng ta cần phải làm hết sức có 
thể để bảo đảm rằng những tội lỗi này không còn chỗ đứng nữa trong Giáo Hội”.   

 
ĐTC cũng xin lỗi và xin cầu nguyện cho Ngài: “Trước nhan Thiên Chúa và dân của Ngài, tôi xin 

bày tỏ niềm sầu thương của tôi về tội lỗi và các tội ác trầm trọng lạm dụng tình dục của giáo 
sĩ đã phạm đến anh chị em. Tôi khiêm tốn xin anh chị em tha thứ. Tôi cũng xin anh chị em tha thứ 
cả các tội lỗi không chịu ra tay giải quyết về phía các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, những vị 
không đáp ứng một cách thích đáng trước việc tường trình lạm dụng do gia đình nạn nhân, cũng như 
bởi chính nạn nhân. Điều ấy lại càng gây ra khổ đau hơn nữa nơi những ai bị lạm dụng và gây nguy 
hiểm cho các trẻ em vị thành niên có thể bị nguy cơ lạm dụng… Xin cầu nguyện cho tôi, để đôi mắt của 
lòng tôi thấy được một cách rõ ràng con đường của tình yêu nhân hậu, và để Thiên Chúa ban cho tôi 
lòng can đảm kiên trì trên con đường này vì thiện ích của tất cả mọi trẻ em và giới trẻ”51. 

 
Và khi gặp gỡ sáu nạn nhân bị các giáo sĩ lạm dụng tình dục gồm ba người đàn ông và ba phụ 

nữ từ Anh, Ái Nhĩ Lan và Đức, ĐTC Phanxicô đã cam kết: “Chúng ta cần phải tiến lên phía trước trong 
chuyện này với chính sách Zero tolerance” (hoàn toàn không khoan nhượng)… Một linh mục gây ra điều 
này là phản bội lại Nhiệm Thể Chúa, bởi vì các linh mục cần phải dẫn cậu bé này, cô gái kia, người thanh 
niên này, người phụ nữ trẻ nọ nên thánh. Và cậu bé này, cô gái kia tin tưởng nơi vị linh mục, thế mà thay 
vì đưa họ đến sự thánh thiện lại lạm dụng họ. Thật là một tội lỗi rất nghiêm trọng”. 

 
d) Giải pháp tốt của một thời 
Trong thân phận yếu đuối của con người, ai cũng có thể bị sa ngã phạm tội lỗi giới răn thứ sáu 

và cả thứ chín nữa. Đúng vậy, khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng việc lạm dụng trẻ em chỉ là một 
phần của một vấn đề lớn hơn, vì trong thực tế có nhiều phụ nữ thuộc nhiều bậc sống đã bị lạm dụng 

                                                 
51 Cao Tấn Tĩnh dịch từ http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-homily-at-mass-with-sexual-abuse-victims 

http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-homily-at-mass-with-sexual-abuse-victims
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tình dục. Nhưng khi giáo sĩ vấp phạm thì trước đây, các lãnh đạo Giáo hội địa phương thường giải 
quyết cách kín đáo trong phạm vi nhỏ hẹp, công chúng không hay biết gì: linh mục mắc sai phạm hoặc 
bị cáo buộc được đổi đi nơi khác, hoặc cho đi tĩnh tâm sửa mình dài ngày trong một tu viện chiêm 
niệm, thậm chí cho ra nước ngoài học hay làm việc. Nếp suy nghĩ ẩn chứa trong giới giáo sĩ nhằm lý 
do bảo vệ tổ chức Giáo Hội bằng cách che đậy các vụ bê bối. Người ta có thể nói rằng tính gia trưởng 
trong giới giáo sĩ và các nhà lãnh đạo của Giáo Hội có khuynh hướng quan tâm bảo vệ hình ảnh, 
quyền lực và định chế là gốc rễ của tình trạng lạm dụng và sự che đậy52. 

 
Nạn nhân thông thường là muốn bảo vệ hay phớt lờ kẻ đã gây ra cho mình, đặc biệt người gây ra 

ấy là một thành viên trong gia đình hay những người thân cận, những người đang dưỡng nuôi dạy dỗ 
hay trao ban sự an toàn vật chất lẫn tinh thần mà họ đang rất cần nên đành tâm che đậy, bảo vệ kẻ lạm 
dụng. Hầu hết các nạn nhân nói ra kẻ đã lạm dụng mình chủ yếu là những người không mấy thân thiết 
với kẻ lạm dụng. Như thế, nếu kẻ lạm dụng đã “nắm thóp” nạn nhân thì nạn nhân không dám đối diện và 
tiết lộ53. Điều này cũng là một lời giải thích cho việc các lãnh đạo Giáo Hội không thể biết hết các trường 
hợp lạm dụng để giải quyết, chứ không phải che đậy.  

 
Về vấn đề này, chúng ta phải kể đến một nhóm người cho mình là đạo đức, lo lắng bảo vệ tiếng 

tốt và uy tín của linh mục hầu bảo vệ Giáo Hội, nhưng không nhìn nhận và tôn trọng sự thật, bao che 
tội lạm dụng của giáo sĩ, lại còn bất nhân chà đạp nỗi đau của các nạn nhân và bạo miệng kết án các 
nạn nhân là “quỷ sứ cám dỗ các cha” - “gài bẫy hãm hại, chống phá linh mục” - “chống phá Giáo 
Hội” - “chỉ có đặt điều vu khống để làm tiền” v.v… Nạn nhân không có phương tiện biện hộ tự 
vệ, mà cũng không thể đối chứng vì kẻ gây tội lạm dụng đã cao bay xa chạy vì được chuyển đi 
nơi khác. Thật đau lòng vì bị lạm dụng, mà việc che dấu những bê bối lại còn tệ hại hơn nữa.  

 
Quả thật vấn đề lạm dụng trẻ em là một chấn thương vẫn còn rớm máu, thế giới đòi được giải 

quyết rốt ráo, không những các người phạm tội ấu dâm mà còn các giáo phẩm che đậy các tội ác của 
họ, cũng như những kẻ “bảo hoàng hơn vua” vừa cố tình chạy tội cho người gây tội vừa kết án bất công 
các nạn nhân nữa. Và thực tế kể cả Giáo Hội Công giáo ngày nay cũng không còn chịu đựng bất kỳ sự 
che đậy nào. Chính ĐTC Phanxicô bày tỏ lập trường: “Tôi không tin vào việc chủ trương rằng cần phải 
duy trì một tinh thần hợp đoàn để tránh gây thiệt hại cho hình ảnh của định chế”54.  

 
e) Đối với các Giám Mục bao che kẻ lạm dụng 
ĐTC Phanxicô đòi hỏi: “Tất cả mọi vị Giám Mục cần phải thi hành thừa tác mục vụ của mình một 

cách hết sức cẩn thận để giúp bảo trì việc bảo vệ vị thành niên, và các vị sẽ bị trả lẽ về vấn đề này”55.  
 
Các nạn nhân còn đòi hỏi mạnh mẽ hơn nữa, như bà Marie Kane nói: “thật là tai tiếng nếu cứ để 

những người che giấu tội ác vẫn còn giữ chức vụ trong phẩm trật Giáo hội và Giáo hội sẽ chẳng thay đổi 
gì nếu những người này vẫn giữ chức vụ của họ”; hay ông Saunders “Tôi cầu nguyện để ĐTC gởi sứ 
điệp cho từng giám mục và từng địa phận trên toàn thế giới để họ sẽ không bao giờ che giấu những 
chuyện như thế này nữa”. Đức Phanxicô đã đồng ý và nói: “Về vấn đề này thì không có chuyện cha che 
cho con”56. Nhiều Giám mục bị cáo giác là đã bao che cho các linh mục của các Vị đã bị bó buộc từ chức 
hoặc bị sa thải, nổi bật nhất là trường hợp của ĐHY Bernard Law Giáo phận Boston, từ chức vào tháng 
12/2002 ở tuổi 71. 

 
Trong nỗ lực liên quan đến trách nhiệm của các Giám mục, ngày 2/2/2015, ĐTC đã gửi thư 

đến các HĐGM và các Bề trên Dòng tu để giới thiệu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, gồm 
17 người mà 8 là phụ nữ, trong đó có một nam một nữ đã từng là nạn nhân khi còn nhỏ, đồng thời 

                                                 
52 Linh mục William Grimm http://vietnam.ucanews.com/2013/06/07/tai-sao-cac-giam-muc-che-day-tinh-trang-lam-dung/ 

53 Theo Giáo sư Dan B. Allender và cũng là nhà trị liệu tâm lý Kitô giáo, là chuyên gia về việc lạm dụng tình dục. 

54 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 

55 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 

56 ĐTC đã khẳng định với các ký giả trên máy bay từ Đất Thánh về Vatican.  

http://vietnam.ucanews.com/2013/06/07/tai-sao-cac-giam-muc-che-day-tinh-trang-lam-dung/
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kêu gọi cộng tác với cơ quan này. Ủy ban này mới được thành lập hồi tháng 3 năm 2014, với mục 
đích đưa ra những đề nghị và sáng kiến nhằm cải tiến các qui luật và thủ tục bảo vệ tất cả các trẻ vị 
thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. ĐTC nhắc nhở các HĐGM phải hoàn toàn thực thi 
lá thư luân lưu của Bộ Giáo Lý Đức Tin ngày 3/5/2011, soạn thảo các đường hướng chỉ đạo để đối 
phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đề ra phương thế để định kỳ duyệt lại 
các qui luật và kiểm chứng việc áp dụng các qui luật ấy: thực hiện bất kỳ bước tiến nào cần thiết để 
bảo đảm cho việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế, và để đáp lại nhu cầu của họ với sự 
công bằng và lòng thương xót.  

 
Trong Những Nguyên Tắc…, số 12, HĐGMVN viết: “Tùy theo sự cân nhắc khôn ngoan của 

mình, Đấng Bản Quyền có thể hạn chế thi hành tác vụ mục vụ, thay đổi chức vụ hay vai trò của người bị tố 
cáo trong khi chờ đợi làm sáng tỏ các lời cáo buộc”. Và số 17: “Tuy nhiên, vì lợi ích của Giáo Hội, Đấng 
Bản Quyền có thể hạn chế thi hành tác vụ mục vụ, hay yêu cầu họ di chuyển sang một nơi ở 
khác, nhất là trong trường hợp cần hạn chế họ tiếp xúc với trẻ vị thành niên. Trong thời gian 
này, họ sẽ được cung cấp phương tiện để nuôi sống bản thân cách xứng đáng và công bằng”.  

 
Theo đó, cách thức hành xử HĐGMVN đề ra được thúc đẩy bởi nền văn hóa và tâm 

thức ôn hòa bao dung của người Việt Nam, nhưng không triệt để và đồng bộ với điều ĐTC 
mong muốn: “không thể ở địa vị có quyền thế để rồi hủy hoại đời một người khác… phải lấy lại 
“bài sai”, không cho phép người đó thi hành chức linh mục nữa, và nên khởi sự một phiên tòa 
theo Giáo luật. Tôi nghĩ đó là việc phải làm ngay…”57. Quả thế, trong lá thư nêu trên, ĐTC 
Phanxicô khẳng định lại lập trường không chấp nhận “giải pháp tốt của một thời”. Ngài nói: “ưu tiên 
không được cho bất kỳ loại quan tâm nào khác, bất kỳ bản chất của nó là gì, như ước muốn tránh tiếng 
xấu, vì tuyệt đối không có chỗ trong thừa tác vụ cho những ai lạm dụng trẻ vị thành niên”.  

 
Trong cuộc họp toàn thể đầu tiên hôm 6/2/2015, Uỷ ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên 

rất lưu tâm đến trách nhiệm của các Giám mục và sẽ đưa ra các đề nghị về quy tắc hành xử để Đức 
Thánh Cha phê chuẩn, bao gồm  những hệ quả đối với các Giám mục không tuân thủ các chuẩn 
mực bảo vệ trẻ em, hoặc không trả lời các cáo buộc58. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao hướng 
tới sự thay đổi thái độ của các chủng sinh, các nhân viên mục vụ, giáo lý viên, giáo viên, y tá làm 
việc trong các cơ sở Công giáo rằng bảo vệ trẻ vị thành niên là điều vô cùng quan trọng đối với 
Giáo hội59. 

 
Trong phiên họp thứ 10 của Hội Đồng Hồng Y Tư Vấn từ 8-10/6/2015, Hội Đồng đề nghị ĐTC 

giao cho Bộ Giám mục, Bộ Truyền giáo và Bộ Các Giáo hội Đông phương thẩm quyền tiếp nhận và 
điều tra các tố cáo lạm dụng chức vụ Giám mục; thành lập một ban tư pháp mới thuộc Bộ Giáo lý Đức 
Tin và bổ nhiệm nhân sự để xét xử các Giám mục bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ60.   

 
Ngày 15/6/2015, ĐGH Phanxicô quyết định chấm dứt sự im lặng về các tội trạng ấu dâm mà Giáo 

hội đã im lặng trước đây. Ngài vừa chấp nhận để hai giám mục Mỹ tại Minnesota từ chức vì họ đã phạm 
tội làm ngơ trước các tội phạm ấu dâm và đồng ý để Tòa án Vatican đưa cựu sứ thần Tòa Thánh, Jozef 
Wesolowski 66 tuổi ra tòa, vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em tại Cộng hòa Dominica và tàng trữ 
hình ảnh khiêu dâm trẻ em, là quan chức cao cấp nhất trong Giáo hội bị tước bỏ thánh chức trở về tình 
trạng giáo dân do tội phạm này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 11/7/2015, nhưng chỉ diễn ra trong 7 phút, đủ 
thời gian để tòa chính thức ghi nhận bị cáo vắng mặt do đang nằm bệnh viện, liệt kê các tội danh và ra quyết 
định chuyển phiên tòa sang một ngày khác. Mức án có thể từ 6 tới 7 năm tù61.  

 

                                                 
57 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 

58 http://www.hdgmvietnam.org/uy-ban-toa-thanh-bao-ve-tre-vi-thanh-nien-trach-nhiem-chinh-la-cua-cac-giam-muc/6735.57.7.aspx 

59 http://www.hdgmvietnam.org/bao-ve-tre-em-la-uu-tien-hang-dau-cua-duc-thanh-cha-phanxico/6734.57.7.aspx 

60 Vatican Radio/WHĐ (13.06.2015) -  http://www.hdgmvietnam.org/hoi-dong-hong-y-tu-van-ket-thuc-phien-hop-thu-muoi/7061.57.7.aspx 

61 TTXVN/VIETNAM+ lấy nguồn từ independent.co.uk/news.  

http://www.hdgmvietnam.org/bao-ve-tre-em-la-uu-tien-hang-dau-cua-duc-thanh-cha-phanxico/6734.57.7.aspx
http://www.hdgmvietnam.org/hoi-dong-hong-y-tu-van-ket-thuc-phien-hop-thu-muoi/7061.57.7.aspx
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Từ khi có sự loan báo Vatican thành lập một Tòa án để xử các vụ bao che thì con số Giám mục 
từ chức không ngừng gia tăng, như ngày 25/6/2015, ĐTC chấp nhận sự từ chức của Giám mục 
Gonzalo Galván Castillo 64 tuổi, địa phận Autlán, Trung Mễ Tây Cơ, bị cáo buộc bao che linh mục 
Horacio Lopez của mình 62. Tuy vậy, Vatican khẳng định quyết tâm bảo vệ các nạn nhân và các linh 
mục có thể bị tố cáo lầm63. Về vấn đề này, HĐGMVN đề nghị: “Nếu như lời cáo buộc không đúng sự 
thật, Đức Giám mục và các Bề trên sẽ làm tất cả những gì có thể để phục hồi danh dự cho 
người bị tố cáo oan sai”64. 

 
Nhưng chuyện gì rồi cũng có hồi kết thúc: Sáng thứ sáu ngày 28/8/2015, TGM Joseph 

Wesolowski được tìm thấy đã chết trong nơi cư trú tại Vatican và Giới chức Vatican là người đầu tiên 
lập tức can thiệp xác minh cái chết của ngài là do các nguyên nhân tự nhiên. Thánh lễ an táng 
được cử hành đơn giản theo nghi thức dành cho giáo dân, có 20 vị đồng tế, 50 nữ tu thuộc 
nhiều Dòng, vài tu sĩ và một số khá đông nhà báo, không có bài giảng, mọi người thinh lặng suy 
niệm về ơn cao cả mà Chúa ban trong Phép Thánh Thể, và việc cử hành Thánh lễ cầu nguyện 
cho người anh em Joseph này, cho thấy Vatican mong muốn đường hoàng khép lại một 
chương đau lòng của tai tiếng xâm hại trẻ em do cựu sứ thần Tòa Thánh Wesolowski65. Xin 
Chúa tha thứ cho người anh em Joseph của chúng con.  

 
f) Nỗ lực ngăn chặn không cho tái diễn nữa 
Trong cuộc phỏng vấn của Valentina Alazraki của Đài truyền hình Mễ Tây Cơ66, có câu hỏi về 

vấn đề xâm hại trẻ em và tuyệt đối không dung thứ cho chuyện này, ĐTC Phanxicô trả lời rằng Ủy ban 
Bảo vệ Trẻ em, mà ngài đã lập năm 2013 là để bảo vệ trẻ em, nghĩa là nhằm ngăn chặn trước, không 
để xảy ra nữa. HĐGMVN cũng chung ý hướng đó: “Khích lệ các tổ chức trong Giáo Hội đưa ra 
những quy tắc, luật lệ nhằm bảo vệ cuộc sống, nhân phẩm và quyền lợi của trẻ em, nhất là 
trong những cơ sở trực tiếp phục vụ trẻ em. Điều này giúp ngăn chặn những hành vi xấu lạm 
dụng trẻ vị thành niên và nâng cao hiệu quả phục vụ của Giáo Hội”67.  

 
Vấn đề xâm hại tình dục là một chuyện đau lòng, với hầu hết các vụ xâm hại diễn ra trong bối 

cảnh gia đình hay liên quan đến những người quen biết với cả gia đình, chứ không chỉ giáo sĩ và tu sĩ. 
Bộ Giáo sĩ khẳng định: “Bất hạnh thay, những tình huống được xác nhận trong vấn đề đã gây thiệt hại 
lớn cho Giáo hội và cho sự khả tín của Giáo hội ở trong xã hội dân sự”68. Nhưng dù chỉ ít linh mục mắc 
tội này cũng là lý do đủ để đánh động toàn thể cơ cấu Giáo hội phải đứng lên đương đầu với nó. Thật 
vậy, trách nhiệm của một linh mục là giáo dưỡng một bé trai bé gái lớn lên trong sự thánh thiện qua 
cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, vậy mà những gì họ làm là hủy hoại cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu. 

 
Đức Phanxicô nói về tầm quan trọng của việc lắng nghe các nạn nhân, và kể lại cảm nghiệm 

của mình khi gặp 6 nạn nhân bị xâm hại. Ngài nói rằng sự hủy hoại nội tâm mà họ đã chịu thật tàn phá 
quá độ, và dù chỉ một linh mục mắc tội này cũng đủ để chúng ta thấy hổ thẹn và phải bắt tay làm mọi 
việc có thể để ngăn chặn. Ngài cũng công nhận sự dũng cảm của Đức Bênêđictô XVI khi công khai 
tuyên bố đây là một tội ác hủy hoại tạo vật ngây thơ. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã mở ra 
việc điều tra các tội ác này. 

 

                                                 
62 http://phanxico.vn/2015/06/26/giam-muc-gonzalo-galvan-castillo-me-tay-co-buoc-phai-tu-chuc-vi-bao-che-linh-muc-pham-toi-au-dam/ 

63 Tổng hợp từ http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/15/Pedophilie-le-pape-Francois-

choisit-d-agir-apres-des-annees-de-silence-2366681- http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/06/150615_vatican_ex_envoy_faces_trial  

64 HĐGMVN, Những Nguyên Tắc…, số 17. 

65 vatican insider staff - http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/11830012/Ex-archbishop-Jozef-Wesolowski-dies-

ahead-of-Vatican-paedophilia-trial.html 

66 Được đăng lại ở Vatican Radio Eng. 13/3/15, J.B. Thái Hòa chuyển dịch. 

67 HĐGMVN, Những Nguyên Tắc… số 8. 

68 Kim Chỉ Nam 2013, số 82,6. 

http://phanxico.vn/2015/06/26/giam-muc-gonzalo-galvan-castillo-me-tay-co-buoc-phai-tu-chuc-vi-bao-che-linh-muc-pham-toi-au-dam/
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/15/Pedophilie-le-pape-Francois-choisit-d-agir-apres-des-annees-de-silence-2366681
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/15/Pedophilie-le-pape-Francois-choisit-d-agir-apres-des-annees-de-silence-2366681
http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/06/150615_vatican_ex_envoy_faces_trial
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Ngày 8/5/2015, Tòa Thánh công bố bản viết tay của ĐTC: “Việc bảo vệ trẻ vị thành niên và nỗ 
lực để bảo đảm cho chúng được phát triển về phương diện con người và thiêng liêng phù hợp với 
phẩm giá con người thiết yếu thuộc về sứ vụ Phúc Âm mà Giáo hội và toàn thể các thành viên Giáo hội 
được kêu gọi thực thi trên thế giới... các sự kiện đau lòng buộc Giáo hội phải kiểm điểm lương tâm cách 
sâu sắc và phải có trách nhiệm xin các nạn nhân và xã hội tha thứ về điều ác mình đã gây nên”69. 

 
ĐTC trực tiếp nhắc nhở các Giám mục Dominica, nhưng cũng gián tiếp nhắc nhở các Giám 

mục khác: “Tôi mời gọi anh em dành nhiều thời giờ và quan tâm hơn tới các linh mục, chăm sóc mỗi 
người trong họ, bênh vực họ khỏi những chó sói tấn công cả các mục tử... Trong các chủng viện cần 
quan tâm đến việc huấn luyện nhân bản, trí thức và tu đức, giúp chủng sinh gặp gỡ thực sự với Chúa, 
vun trồng sự dấn thân mục vụ và trưởng thành về tình cảm, để có khả năng đảm nhận đời sống độc 
thân linh mục và hoạt động trong tinh thần hiệp thông”70. 

Trong chuyến tham dự Đại hội Gia đình Thế giới ở Philadelphia, sau khi thăm một số nạn 
nhân ngày 27/9/2015, cùng cầu nguyện với họ, lắng nghe những câu chuyện của họ và chia sẻ 
sự gần gũi với những đau khổ của họ, ca ngợi và ghi ơn họ vì đã giúp mang sự thật ra ánh 
sáng, ĐTC Phanxicô đã nói rõ và dứt khoát với các Giám mục: “Tôi hứa những người có trách 
nhiệm phải trả lẽ… Chúa cũng khóc, các tội ác và tội phạm ấu dâm trên các trẻ vị thành niên 
không thể được phép giữ bí mật lâu được”. Ngài nhắc lại cam kết của Giáo hội: “các nạn nhân 
phải được lắng nghe và được đối xử công chính, các người phạm tội phải bị trừng phạt và các 
tội ác ấu dâm phải bị đập tan với hành động phòng ngừa có hiệu quả, trong Giáo hội và ngoài 
xã hội”71. 

g) Một thực tế lớn hơn: Nạn giáo sĩ vi phạm tình dục 
Trong phần mở đầu văn kiện Những Nguyên Tắc…, HĐGMVN nhận định: “Hoàn cảnh của 

Giáo Hội tại Việt Nam có nhiều khác biệt và chưa bị trực tiếp đe dọa nghiêm trọng như các nơi khác. 
Tuy nhiên… cần ý thức rõ ràng và cảnh giác cao độ về những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây tác hại đáng 
sợ đến các thành phần của Dân Chúa”72. Quả vậy, trong thực tế của Giáo Hội Việt Nam, việc giao sĩ 
lạm dụng tình dục trẻ em hầu như rất ít được nghe nói đến, nhưng việc có những giáo sĩ vi phạm tình 
dục nghịch lại luật độc thân khiết tịnh với người lớn thì không thể chối cãi. Các văn kiện của Giáo Hội 
về sau này cũng không chỉ dừng lại ở phạm trù lạm dụng tình dục trẻ em mà còn mở ra với phạm trù 
những người lớn yếu thế hay những người lớn dễ bị tổn thương. Thật vậy, Bản Quy Chế của Ủy Ban 
Bảo Vệ Trẻ Em đã được ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh ký ngày 21/4/2015, để thử 
nghiệm 3 năm, sau đó Uỷ ban sẽ trình lên Đức Thánh Cha các tu chính để được chính thức phê 
chuẩn. Trong văn kiện này, cụm từ trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế năng được nhắc đi nhắc lại. 

 
Trong phiên họp thứ 10 của Hội Đồng Hồng Y Tư Vấn từ 8-10/6/2015, Đức hồng y O’Malley, 

nhân vật hàng đầu của cuộc đấu tranh chống lạm dụng tình dục, đã trình bày một sáng kiến của Uỷ 
ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên liên quan đến các tố cáo lạm dụng chức vụ Giám mục cũng 
như các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế của các giáo sĩ. Tuy nhiên, 
thật đáng buồn và lo ngại rằng một số thành viên trong Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em có 
khuynh hướng hành động theo cảm tính và cá nhân tính theo tác động ác ý của truyền thông 
thế tục: chẳng hạn chỉ 4 tháng sau khi Peter Saunders tấn công vô cớ ĐHY George Pell, nay 
đến lượt Marie Collins lên tiếng chỉ trích ĐTC Phanxicô bênh vực việc bổ nhiệm Đức Cha Juan 
Barros làm Giám Mục giáo phận Osorno, cho rằng cách đây 31 năm, lúc làm thư ký Tòa Giám 
Mục Santiago de Chile, Cha Juan Barros đã bao che cho thầy mình là linh mục Fernando 
Karadima mà tháng 2/2011, Bộ Giáo lý Đức Tin kết luận đã lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên 

                                                 
69 http://www.hdgmvietnam.org/phe-chuan-quy-che-cua-uy-ban-toa-thanh-bao-ve-tre-vi-thanh-nien/6988.57.7.aspx 

70 ĐTC Phanxicô tiếp kiến 17 Giám mục Dominica ngày 28/5/2015 - http://vietcatholic.org/News/Html/137747.htm 

71 aleteia.org, Arthur Herlin, 2015-10-08 - 

http://phanxico.vn/2015/10/10/au-dam-duc-phanxico-hua-nhung-nguoi-co-trach-nhiem-phai-tra-le/ 

72 HĐGMVN, Những Nguyên Tắc…, số 1. 
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và truyền cho cha lúc ấy đã 84 tuổi phải lui vào sống ẩn dật, chấm dứt mọi thừa tác vụ công 
khai, dù trước đó tòa án đời đã hủy bỏ những cáo buộc chống lại cha Karadima xét vì những vụ 
lạm dụng đã xảy ra quá lâu và đương sự đã quá già73. 

Trong thư ngày 2/2/2015 gửi đến các HĐGM và các Bề trên Dòng, ĐTC đã khuyến cáo thực 
hiện bất kỳ bước tiến nào cần thiết để bảo đảm cho việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn yếu 
thế, và để đáp lại nhu cầu của họ với sự công bằng và lòng thương xót. Một số Đấng Bản Quyền giáo 
phận tại Việt Nam cũng đã xử lý một số trường hợp vi phạm với các hình thức từ nhẹ đến nặng như nhắc 
nhở, khuyên răn, cảnh cáo đặc biệt, cho đi tĩnh tâm riêng dài hạn, ngưng sứ vụ mục vụ, cho hồi tục, mà hầu 
hết trường hợp đều là vi phạm tình dục đối với người trưởng thành. 

 
Chính ĐTC Phanxicô cũng đã chia sẻ kinh nghiệm giải quyết của ngài: Nếu linh mục nào 

đến cho tôi hay đã làm cho một phụ nữ có thai, tôi sẵn sàng lắng nghe, rồi từ từ giúp ông hiểu ra rằng 
luật tự nhiên đã lấn át chức linh mục của ông. Ông phải rời bỏ thừa tác vụ để chăm sóc đứa trẻ kia, dù 
ông quyết định không kết hôn với người phụ nữ đó đi nữa, vì đứa trẻ có quyền có một người mẹ thế 
nào, thì nó cũng có quyền có một người cha như thế. Tôi cam kết sẽ dàn xếp mọi giấy tờ cho ông ở 
Rôma, nhưng ông phải rời bỏ mọi sự…”74.  

 
Tuy nhiên, qua cuộc họp 9-11/10/2015 của Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo Vệ Vị Thành Niên, Tòa 

Thánh Vatican đưa ra những tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em thích hợp cho từng nền văn hóa và 
chúng ta vui mừng thấy cách thức của HĐGMVN là thích hợp. Ông Bill Kilgallon cho biết: Những 
hướng dẫn nhằm thực thi việc bảo vệ trẻ em cần được áp dụng thích hợp cho từng quốc gia thì 
mới có hiệu quả. Điều quan trọng là những hướng dẫn ấy phải phù hợp với nét đặc thù của 
quốc gia, của nền văn hóa mà các em đang sống. Vả lại một áp đặt chung cho mọi người sẽ 
không mang lại kết quả. Những hướng dẫn thì quan trọng, nhưng việc thi hành những hướng 
dẫn đó còn quan trọng hơn75.  Tuy nhiên, đề nghị phân cấp những vấn đề kỷ luật và tín lý quan 
trọng cho các Hội Đồng Giám Mục các quốc gia và khu vực cũng gặp phải mối lo ngại dẫn đến 
một sự phân mảnh bẻ gãy sự hiệp thông trong Giáo Hội76. 

4. Kết luận 

Nhìn chung lại, tất cả những yếu tố trình bày trên đây  càng gia tăng tính nghiêm trọng của 
lời cảnh báo cho anh em linh mục chúng ta canh phòng để khỏi mắc phải. Thương Giáo Hội, 
thương ĐTC, thương các nạn nhân, chúng ta hãy gia tăng cầu nguyện và nỗ lực cải thiện tốt hơn mỗi 
ngày đời sống và sứ vụ ơn gọi của chúng ta bằng việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa cùng giáo huấn 
của Giáo Hội. Chúng ta sẽ không hiểu được theo cái nhìn hạn hẹp của con người tại sao Chúa lại để cho 
Hội Thánh, Thân Mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, phải trải qua những tội lỗi gây đau khổ như thế? 
Không phải chỉ do những thành phần thấp bé, mà cả những cấp cao trong Giáo Hội? Satan đang cười 
nhạo Giáo Hội và hả hê về những chiến thắng của nó.  

 
Nhưng không, trong cái nhìn đức tin, qua những tổn hại và đau khổ này, Chúa đang dạy cho 

chúng ta bài học khiêm tốn, đừng tự phụ vì “cây lim cây gõ còn ngã, huống gì chim chim bời lời”, đừng 
cậy dựa vào sức mình, nhưng phải luôn luôn tựa nương vào sức Chúa. Chúng ta cũng phải thấy rằng 
Chúa cho chúng ta thấy Giáo Hội là của Chúa, Chúa gìn giữ và bảo vệ Giáo Hội của Chúa, không để cho 
cửa hỏa ngục thắng được như Chúa Kitô đã hứa với Phêrô, chứ nếu như Giáo Hội là một tổ chức của 
con người thì Giáo Hội đã tan nát từ lâu rồi.  

 
Đây có thể là “những dấu chỉ thời đại” mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đọc ra. Qua 

những dấu chỉ gây nên hổ nhục này, Chúa Giêsu vẫn luôn tìm cách chữa lành chúng ta. Nhưng 

                                                 
73 http://www.vietcatholic.org/News/Html/144636.htm 

74 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 

75 http://www.vietcatholic.org/News/Html/146715.htm 

76 http://www.vietcatholic.org/News/Html/147778.htm 

 

http://www.vietcatholic.org/News/Html/144636.htm
http://www.vietcatholic.org/News/Html/146715.htm
http://www.vietcatholic.org/News/Html/147778.htm
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chúng ta chỉ có thể được chữa lành khi can đảm hướng đến Chúa Giêsu. Những sự khó chịu 
và đau đớn đó sẽ gọt dũa bản thân chúng ta và làm cho chúng ta được thanh tẩy và trở nên 
khiêm hạ hơn. Giáo Hội cũng trở nên khiêm tốn và được thanh lọc hơn, nhờ đã học được bài 
học từ những lầm lỗi, cố gắng trung thành hơn với Chúa Giêsu và Tin Mừng trong chân lý, công 
bằng và bác ái. Có người nói rằng hy vọng là thất vọng được vượt qua. Chúng ta có mọi lý do 
để hy vọng và tin tưởng tạ ơn Chúa về sự trung thành của đại đa số giáo sĩ. ĐHY Claudio 
Hummes lúc còn là Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ đã nhận định cách lạc quan, hy vọng và đầy an ủi: 
“tuyệt đại đa số các linh mục là những người rất xứng đáng, toàn tâm toàn ý cho thừa tác vụ 
linh mục, những người chuyên tâm cầu nguyện và làm việc bác ái mục vụ, đặt cả cuộc đời vào 
việc thực hiện ơn gọi và sứ mệnh của mình... Giáo Hội muốn nói trước hết với các linh mục 
rằng Giáo Hội hãnh diện biết bao về các linh mục của Giáo Hội; Giáo Hội yêu mến, tôn kính, 
ngưỡng mộ họ dường nào và nhìn nhận với lòng tri ân công tác mục vụ của họ và cuộc đời 
chứng nhân của họ.” 77  

 
Ngoài ra, chúng ta còn thấy nhu cầu cấp bách phải cầu nguyện, phải hoán cải trở về với Chúa, 

cải thiện đời sống, phải tân Phúc âm hóa bản thân và cơ cấu, như ĐTC Phanxicô đang nỗ lực thôi thúc, 
phải hợp tác với ơn Chúa và để Chúa tự do làm phần việc của Ngài. Cầu nguyện cho những người nắm 
trong tay các phương tiện truyền thông để họ luôn trung thực, không nuôi những toan tính ác ý làm tổn 
thương Giáo Hội. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các linh mục, những linh mục hạnh phúc 
cũng như những linh mục đau khổ, những ai bị sa ngã cũng như những người đứng vững, 
những người làm tổn thương chúng ta cũng như những người nâng đỡ chúng ta78.  

 
Với tâm tình cảm tạ và thống hối ăn năn, chúng ta có thể thưa với Chúa như thánh Augustinô đã 

làm: “Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con vẫn cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu 
khi mải chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa, nếu không ở 
trong Chúa thì chúng làm sao hiện hữu được? Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của 
con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy 
và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con đói Chúa, khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và 
con nóng lòng tìm bình an của Chúa”79.  

 
Trong tinh thần đức tin, chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa toàn năng có thể biến đổi mọi sự, Ngài có 

thể rút ra điều tốt từ điều xấu, và Ngài sẽ không bao giờ để cho công trình cứu độ của Ngài phải thất bại, 
vì nó đã được mua bằng giá máu châu báu của Con Chí Ái Ngài, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúng 
ta hãy tín thác vào Chúa, cảm tạ và ca ngợi Ngài, vì tất cả là hồng ân. Amen. 

 

Còn tiếp 
  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

 

 

                                                 
77 ĐHY Cláudio Hummes, Thư nhân Năm Linh Mục Zenit.org ngày 27/5/2009. 

78 padreblog.fr, Roland-Gosselin, 2015-10-03 - http://phanxico.vn/2015/10/05/su-sa-nga-cua-mot-linh-muc/ 

79 Trích sách Tự Thuật của thánh Augustino, Giám mục – Bài đọc 2 Kinh Sách lễ thánh Augustino 28/8. 

http://phanxico.vn/2015/10/05/su-sa-nga-cua-mot-linh-muc/
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HẠT NẮNG 

 

Trong một khu rừng nọ có một chú báo thường tìm chỗ ngủ trên khúc cây kín đáo ở giữa 

rừng. Một đêm kia, chú bất chợt nghe động tỉnh trong khu rừng. Đêm ấy, chú đã phát hiện một 

kẻ trộm đã lẻn vào khu rừng. Dầu vậy, chú vẫn coi như không có chuyện gì. Liên tiếp nhiều 

đêm liền, chú báo thấy rõ kẻ ăn trộm vào rừng tay không, nhưng khi ra về thì tay xách nách 

mang. Đôi khi kẻ trộm lấy chuối của bầy khỉ, lúc khác nó lấy bộ râu của sư tử, lúc thì nó trộm 

cái chuổi đuôi của ngựa vằn, thậm chí nó cũng lấy luôn cặp ngà giả của chú voi già đã kín đáo 

mang bấy lâu. Tất cả những hành động của kẻ trộm không qua mắt được chú báo đêm, tuy 

nhiên có điều là chú báo vẫn giữ im lặng không cho ai biết vì cho rằng đây không phải là việc 

của chú. Cứ mỗi đêm chú thích thú nằm trên khúc cây kín đáo quan sát kẻ trộm đột nhập vào 

rừng và lấy đi tài sản của bạn hữu mà chẳng lên tiếng báo động và tố cáo kẻ trộm cho một ai 

biết.  

  

Ngày qua ngày, khu rừng trở nên xáo trộn vì nhiều tài sản của các con vật mỗi ngày bị 

biến mất, dầu vậy chú báo đêm cũng chẳng lên tiếng để giúp bạn hữu. Bổng đi một thời gian, 

chú báo không thấy kẻ trộm lui tới nữa. Chú báo tự nghĩ có thể không còn gì để lấy, nên kẻ 

trộm không cần quay lại nữa. Sau một thời gian không thấy tên trộm, chú báo dần dần quên đi 

và ngủ say giấc mỗi khi đêm về. Một đêm nọ khi đang say sưa ngủ trong khúc cây kín đáo của 

mình, bổng giật mình tỉnh dậy, chú báo phát hiện ra cả khúc cây và người của mình đang bồng 

bềnh trên mặt nước trong một hang động. Mở mắt nhìn xung quanh, chú báo khám phá ra 

nhiều tài sản của bạn hữu đã bị đánh cắp cũng nằm trong hang động. Hoá ra là đang khi ngủ 

say, kẻ trộm đã đánh trộm món hàng cuối cùng là khúc gỗ mà chú báo ẩn náu. Kẻ trộm muốn 

dùng khúc gỗ để làm nhà kho chứa những tài sản mà nó đã trộm được từ những con vật khác.  

  

Nhân khi kẻ trộm chưa phát hiện ra mình, chú báo tức tóc chạy về báo các bạn và kêu 

mọi người tới lấy lại tài sản của mình. Ai ai cũng cám ơn và ca ngợi chú báo vì đã giúp họ tìm 

lại tài sản của mình. Còn riêng chú báo đêm, vì khúc gỗ đã bị cưa, nên nơi trú ẩn của chú cũng 

mất; từ đó trở đi chú không còn nằm yên nhàn như trước, nhưng mỗi đêm chú phải lang thang 

không có chỗ nghỉ với tâm trạng hối tiếc vì sự im lặng bất công của mình. 

* * * 

 

CHÚ BÁO ĐÊM  
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Bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên mời gọi ta suy nghĩ về đức công bình mà 

chúng ta đang học hỏi qua mục Sống Sao Cho Đẹp. Khái niệm thông thường của đức công 

bằng có thể được hiểu đơn giản như sau: Đức công bằng đòi buộc ta tôn trọng mạng sống, 

danh dự, tài sản của người khác. Đức công bằng bao gồm hai chiều kích: Luân lý và xã hội. Về 

mặt luân lý cá nhân, công bằng được hiểu rằng những gì không là của ta, thì không thuộc về ta, 

nên ta không được xâm phạm những giá trị ấy một cách bất hợp pháp. Về mặt xã hội, công 

bằng được hiểu dưới hình thức luật pháp nhằm đem lại điều tốt lành chung cho cho xã hội và 

cộng đồng mà mình đang sống. Vì lẽ đó, theo Aristotle, “Công bằng liên quan đến sự đồng đều 

trong việc phân phát và cũng như trong việc sửa sai những gì sai trái và bất công.” Nói cách 

khác, công bằng giúp ta có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng điều tốt và xoá bỏ điều xấu 

trong cộng đồng của mình.  

  

Câu chuyện Chú Báo Đêm nhắc nhở chúng ta khía cạnh trách nhiệm của chúng ta với 

cộng đồng, xã hội. Chú báo chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác; chú yên vị trong 

khúc gỗ kín đáo của mình để mặc cho kẻ trộm tung hoành ngang dọc. Không lên tiếng trước sự 

bất công gian trá là có lỗi với lương tâm của mình và vi phạm đức công bình với đồng loại. Để 

cho lương tâm mình chai lì trước sự gian trá là có lỗi với chính mình, và không lên tiếng cho 

người bị áp bức là không chu toàn phận vụ làm người trong cộng đồng mình đang sống.  

  

Bạn thân mến, có lẽ chúng ta thường để ý đế đức công bằng về khía cạnh luân lý cá 

nhân. Đối với nhiều người, khi không lấy cắp của ai, khi không gây tổn thương danh dự của ai, 

và khi không hãm hại mạng sống của ai, điều đó chúng ta đã sống đức công bằng. Lý luận như 

thế là đúng nhưng chưa đủ. Vì nếu chọn lối sống như thế, chúng ta cũng không khác lắm như 

hình ảnh của chú báo trong câu chuyện. Chú báo chẳng hề hại và xâm phạm tài sản của ai, 

nhưng hậu quả mà chú để lại thì đã rõ, hậu quả ấy không chỉ cho cộng đồng của chú, mà là 

chính bản thân chú cũng hứng chịu. Bài chia sẻ hôm nay nhắc nhở cho mỗi chúng ta cần sống 

đức công bình đặc biệt trong khía cạnh công bằng xã hội. Vần thơ “Sống” của Phan Bội Châu, 

một người con đất Việt hết lòng yêu nước, đáng sốc chúng ta dậy, đặc biệt trong bối cảnh sống 

của xã hội chúng ta hôm nay. 

 
   

“Sống tủi làm chi đứng chật trời! 

Sống nhìn thế giới hổ chẳng ai? 

Sống làm nô lệ cho người khiến, 

Sống chịu ngu si để chúng cười. 
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Sống tưởng công danh không tưởng nước. 

Sống lo phú quý, chẳng lo đời. 

Sống mà như thế, đừng nên sống! 

Sống tủi làm chi, đứng chật trời.” 

 
   

Fr. Huynhquảng 

 
  

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

HƯƠNG VĨNH 

 
   

Tết đến Xuân về 

Đối với mỗi người xa quê, “Tết đến Xuân về” là dịp mọi người trở về cố hương, sau một 

năm bận rộn làm ăn sinh sống nơi phương xa, để chào đón cái Tết ấm áp bên chính gia đình 

thân yêu của mình. 

 
   

Với người Việt sống tha hương nơi hãi ngoại, “Tết đến Xuân về” là cơ hội làm sống lại bao 

nỗi thương nhớ đối với quê hương xa xôi diệu vợi! 

 

Tết Ly Hương (1) 

Đêm mơ nghe tiếng pháo, 

Tưởng đón xuân quê nhà. 

Chợ Bến Thành đông đảo, 

Phố Nguyễn Huệ đầy hoa. 

Đêm giao thừa rộn rã, 

Đi hái lộc đầu năm, 

Kẻ đến chùa lạy Phật, 

Người vào Lăng (2) xin xăm. 

Mai vàng tươi hương sắc, 

Chào mùa Xuân thiêng liêng, 

XUÂN GIA ĐÌNH  
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Người người vui mở hội, 

Cùng đón Xuân mọi miền. 

Trên bàn thờ ngày Tết: 

Đủ bánh, mứt, rượu, trà; 

Thịt kho tàu dưa giá, 

Hoa trái cúng ông bà. 

Chợt giật mình tỉnh mộng, 

Giữa đêm trường quạnh hiu: 

Tết về trên Bắc Mỹ, 

Trời lạnh giá tịch liêu! 

 

Đại Hội Thế Giới các Gia Đình lần thứ VIII – 2015 

Liên quan đến GIA ĐÌNH, trong năm 2015, đã diễn ra một biến cố lớn lao đối với Giáo Hội 

Công Giáo và cả thế giới nữa: đó là Đại Hội Thế Giới các Gia Đình lần thứ VIII. 

Vào các ngày 22-27/9/2015, tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania Hoa Kỳ, đã 

khai diễn Đại Hội nói trên, do Tổng Giáo Phận Philadelphia phụ trách tổ chức với sự phối hợp 

của Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, dưới sự chủ sự của Đức Thánh Cha Phanxicô. 

Chủ đề của Đại Hội năm 2015: “Tình yêu là sứ mạng của chúng ta – để gia đình được 

sống dồi dào”. Hàng trăm ngàn tín hữu Công Giáo khắp nơi đã đến tham dự, từ 100 quốc gia 

– trong đó có VN. 

Theo CNN, trong Thánh Lễ bế mạc Đại Hội thứ VIII nầy ở Philadelphia do Đức Thánh Cha 

Phanxicô chủ sự, trên một triệu người đã hiện diện. 

 

Lịch Trình Đại Hội Thế  Giới các Gia Đình lần thứ VIII - 2015   

Chủ đề “Tình yêu là sứ mệnh của chúng ta – để gia đình được sống dồi dào” của Đại 

Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ VIII đưọc thuyết trình dưới nhiều đề tài khác nhau do các thuyết 

trình viên danh tiếng, gồm giáo sĩ (các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục và 

một Mục Sư) hay giáo dân (các giáo sư tiến sĩ hay những chuyên viên).  

THỨ BA – 22.09.2015, đề tài đầu tiên: “Sống Như Hình Ảnh Của Thiên Chúa”.  

THỨ TƯ –  23.09.2015, các đề tài: “Ánh Sáng Của Gia Đình Trong Một Thế Giới Tối Tăm”, 

“Những Đôi Vợ Chồng Thánh Thiện”, “Tính Phong Nhiêu Của Tình Yêu Kitô-giáo”, “Xây Lại Hội 

Thánh Của Thầy Từ Nền Tảng Sống Đời ‘Hội Thánh Tại Gia’”. 
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THỨ NĂM – 24.09.2015, các đề tài: “Ý Nghĩa Của Tính Dục Con Người”, “Yêu Thương Qua 

Các Thế Hệ: Ông Bà và Các Cụ”, “Gia Đình: Một Mái Ấm Cho Con Tim Mang Thương Tích” và 

“Sức Mạnh Của Gia Đình Trong Những Thời Điểm Xa Cách Nhau”. 

THỨ SÁU 25.09.2015 – ngày cuối của Đại Hội –  các đề tài: “Niềm Vui Của Tin Mừng về 

Đời Sống” và “Đến Với Tha Nhân Qua Những Phương Cách Chân Tình Và Hữu Hiệu”.  

 

Bài Giảng của ĐTC Phanxicô  kết thúc Đại Hội Thế Giới các Gia Đình lần thứ VIII  

 
Trong bài giảng, ĐTC cho biết ông Môisê và Chúa Giêsu trách cứ những cộng tác viên có 

tinh thần khép kín và cảm thấy bị vấp phạm vì tự do của Thiên Chúa. 

 
   

ĐTC cũng cho biết những cử chỉ gia đình rất bé nhỏ nhưng dịu dàng, thương mến, cảm 

thông… làm cho cuộc sống luôn có hương vị của mái ấm gia đình. Các gia đình là những Giáo 

Hội tại gia đích thực! 

 
   

ĐTC nhắn nhủ: vào cuối Đại Lễ nầy, thách đố cấp thiết phải bảo vệ căn nhà chung của 

chúng ta, đòi hỏi phải cố gắng liên kết toàn thể nhân loại trong sự tìm kiếm một sự phát triển 

lâu dài và toàn diện. 

 
   

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa dẫn những người tham dự Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình 

Thế Giới và toàn thể thế giới Công Giáo hướng về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới thứ 

 XIV vào tháng mười  ở Vatican, bàn về gia đình. 

 
   

Tóm Lược Phúc Trình Chung Kết Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Thứ XIV Về 

Gia Đình   

 
   

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI LẦN THỨ XIV – trong phiên họp khoáng đại 

cuối cùng là phiên thứ 18 ngày 24/10/2015 – đã kết thúc với bản PHÚC TRÌNH CHUNG KẾT, 

sau khi đã thông qua với đa số 2 phần 3, tức tối thiểu 177 phiếu trên 265 nghị phụ hiện diên, 

nhằm hướng đi tích cực cho việc MỤC VỤ GIA ĐÌNH trong hoàn cảnh xã hội ngày nay. Phúc 

Trình Chung Kết nầy đã được ĐTC Phanxicô cho phổ biến. 

 
   

Gia đình là “ánh sáng trong bóng đen” của thế giới. Tuy nhiên có những gia đình  ở 

trong những hoàn cảnh khó khăn, cần những cách thức mục vụ đặc biệt. Đó là những cặp sống 
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chung không kết hôn, những cặp chỉ kết hôn dân sự, những người ly dị tái hôn dân sự, những 

người đồng tính luyến ái. Văn kiện chung kết tái khẳng định sự “bất khả phân ly của bí tích 

hôn phối”. 

 
   

Ngoài ra bản Phúc Trình Chung Kết cũng đề cập đến những người tị nạn di dân và đề cao 

 giá trị phụ nữ, bảo vệ trẻ em và người già cũng như không quên những người góa bụa, người 

khuyết tật, người già, các ông bà nội ngoại, kể cả những người không kết hôn. Bản Phúc Trình 

cũng bàn đến việc cuồng tín, cá nhân chủ nghĩa, nghèo đói và kêu gọi tăng cường việc chuẩn 

bị hôn phối. 

 
   

Ngoài ra, Bản Phúc Trình cũng kêu gọi bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc 

chết tự nhiên, chống lại nạn phá thai và làm cho chết êm dịu. Sau cùng vẻ đẹp về gia đình 

được nhấn mạnh dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. 

 
   

GIA ĐÌNH LÀ GÌ? 

 
   

Đứng trên bình diện nhân sinh, Gia Đình là sự nối kết thiêng liêng và thân tình giữa CHA, 

MẸ và CON CÁI lúc còn sống.  

 
   

Theo Anh ngữ, FAMILY có nghĩa là “Father And Mother, I Love You”. (GIA ĐÌNH = Ba và 

Mẹ ơi, con yêu Ba Mẹ.) 

 
   

Nếu không biết trân quý thực tại nầy, nhiều điều hối tiếc có thể xảy ra và không bao giờ 

phục hồi nguyên trạng. 

 
   

Những cảm tính giận dữ và yêu thương không có giới hạn: hãy chọn YÊU THƯƠNG để có 

một cuộc sống xinh tươi và đẹp đẽ. GIẬN DỮ đôi khi mang lại những tai hoạ không lường 

trước được. 

 
   

Cuộc đời rất ngắn ngủi. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những 

người mà mình quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã 

quá muộn màng. 
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Ảnh Hưởng Môi Trường trên Đời Sống Gia Đình   

 
   

Trong cuộc sống đời thường của mọi gia đình, một người bạn chân thành hay người bạn 

đời cũng giống như một con mắt của đôi mắt: chúng sống cùng nhau, nhưng không bao giờ 

thấy nhau. 

 
   

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, một người sống “gần Tỷ phú sẽ có cơ hội trở thành 

Triệu phú” là chuyện thường tình. Cũng thế, người ta dễ có lòng tha thứ, nếu đã trải nghiệm sự 

tha thứ trong cuộc sống hằng ngày. 

 
   

Em bé Tiana, 6 tuổi, đã khuyên cha mẹ như sau, rất đáng để chúng ta suy nghĩ: “Mẹ ơi, mẹ 

đã sẵn sàng để trở thành bạn của bố chưa? Con chỉ muốn tất cả chúng ta đều là bạn. Nếu con 

được vui thì bố mẹ cũng sẽ vui.” 

 
   

Sự Thành Thật     

 
   

Trong đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội, sự THÀNH THẬT” là chìa khoá để được sự 

tín nhiệm của người khác. Trong các doanh nghiệp, các Giám Đốc thường tín nhiệm các phụ tá 

thành thật, không xảo trá. 

 
   

Bình Tĩnh và Thông Cảm    

 
   

Trong cuộc sống gia đình, sự thấu hiểu và biết chấp nhận những lỗi lầm của nhau, sẽ đem 

lại sự hài hoà êm đẹp. Đứng trước một hoàn cảnh oái oăm, đừng bao giờ hành động nông nổi, 

có khi phải biết dằn cơn giận dữ để tránh những tai hoạ lớn lao có thể xảy ra. 

 

Viễn Kiến     

Để hướng đến một tương lai đầy hứa hẹn, giới trẻ trong gia đình phải có những hoài bão – 

tức biết ấp ủ những “VIỄN KIẾN” – làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình.  



55 
 

Trong cuộc gặp gỡ giới trẻ Cuba ngày 20/9/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến 

khích họ vượt thắng bi quan, phải mơ ước và dấn thân để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn 

cho bản thân và cho đất nước, như Vị Tôi Tớ Chúa  là LM Félix Varela. 

 

Vợ Hiền   

 
   

Ngày nay, hằng năm giới trẻ đón mầng lễ Valentine – tức ngày tình nhân hay ngày lễ hội 

tình yêu. Đó là ngày những đôi tình nhân đến với nhau, khởi đầu cho cuộc tình kéo dài đến 

những ngày đầu bạc răng long. Trong cuộc gặp gỡ khởi đầu đầy lãng mạn đó, đôi khi về sau 

xảy ra nhiều thử thách khá cam go, nhưng nếu biết vượt qua, sẽ mang lại hậu vận đầy ngạc 

nhiên.  

 
   

Tác giả Phúc An cho biết, sau khi mê mẩn trước những bàn tay mũm mĩn nõn nà của các 

phụ nữ đồng nghiệp trong sở làm – nhân ngày lễ “quốc tế phụ nữ” – khi về nhà, đã sửng sờ 

trước đôi “bàn tay của vợ” rám nắng và lấm chấm đồi mồi và anh nhận ra đó là “đôi bàn tay 

vàng”. 

 
   

Tình Mẫu Tử và Phụ Tử   

 
   

Trong cuộc sống gia đình, Mẹ hay Cha đều yêu thương con cái, nhưng mỗi người yêu con 

cái một cách, theo bản tính thiên phú: “từ mẫu” hay “nghiêm phụ”. Con cái thường cảm nhận 

mình yêu mẹ nhất trên đời, nhưng chính Cha là người yêu thương con cái nhất.     

 
   

Sự hy sinh của người Mẹ thường cảm hoá những đứa con hoang đàng để họ cải tà qui 

chánh.  

 
   

Nghịch tử và Hiếu tử 

  

Con cái phải sống hiếu thảo với cha mẹ: đó là đạo lý ở đời. Tuy nhiên, xen lẫn giữa những 

người con hiếu thảo, vẫn xuất hiện những đứa con nghịch ngợm! Điều nầy thường xuyên xảy 

ra trong các gia đình.   
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Một gương hiếu tử được phổ biến trên cộng đồng mạng là cô Mint Kanistha – sau khi 

đăng quang trong một cuộc thi hoa hậu tại Thái Lan – đã trở về quê nhà và quỳ gối dưới 

chân mẹ để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành.  

 
   

Ơn Gọi Sống Đời Gia Đình  

 
   

“Sống đời thánh hiến” hay “sống đời gia đình” đều là ƠN GỌI theo đường hướng của 

Chúa Quan Phòng. 

 
   

Thánh Louis Martin và Nữ Thánh Marie Guérin – song thân của nữ Thánh Têrêsa Hài 

Đồng Giêsu – vốn là một thanh niên và một thiếu nữ  muốn dâng mình cho Chúa để sống đời 

thánh hiến. Nhưng Chúa Quan Phòng đã muốn họ lập gia đình để sinh con đẻ cái. Những 

người con còn sống của hai vị Thánh đó đã dâng mình cho Chúa, sống đời thánh hiến, trong đó 

người con gái út – Têrêsa Hài Đồng Giêsu – đã trở thành vị Thánh lớn. 

 
   

Tuôi Già  

 
   

“Sinh, lão…” là điều tất yếu phải xảy ra trong các Gia Đình! Đến tuổi 60, mọi cơ phận đều 

thoái hoá. Đó là điều tự nhiên! Nhưng với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, “được sống 

đến tuổi già là một ân huệ”. 

 
   

Tiến trình “lão hoá” trở nên tồi tệ ở tuổi 70. Đó là một thực tế mà các vị cao niên 6, 7 bó 

phải biết để chấp nhận. 

 
   

Người già phải biết trân quý những cái mình đang có. Đó là tổ ấm, người bạn đời, thân 

thể của mình – phải lo cho sức khoẻ tốt qua các giai đoạn tuổi. Từ 60 đến 70 tuổi: biết sống 

thoải mái. Ở tuổi bát tuần: thể lực và tinh lực đã yếu, phải cẩn thận để tránh tai hoạ. Tới giai 

đoạn suy yếu: phải cần người giúp đỡ và đang đối mặt với tử thần. Giai đoạn cuối của cuộc 

đời: phẩm chất sinh mệnh trở nên tệ hại nhất và thực sự già rồi, chỉ biết trông cậy vào chính 

mình thôi!   

 
   

Đã đến thời điểm biết “buông bỏ” để chuẩn bị ra đi… 
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Hảnh Trình Cuối Đời  

 
   

“SINH KÝ TỬ QUY” (“sống gởi thác về”), nhưng cuộc trở về nầy không dễ dàng chút nào! 

 
   

“Ôi! Cát bụi phận này! 

Vết mực nào xóa bỏ không hay...” (Trịnh Công Sơn) 

 
   

Theo L.M. Nguyễn Thanh Sơn – Linh Mục Trưởng Phòng Tuyên Úy Bệnh Viện UCI: mọi 

người đều sợ chết, nhưng cái chết phải đến, không ai tránh khỏi. 

 
   

Hiện nay, người ta cố làm cho tiến trình sự chết đến chậm lại vì tình trạng y tế tốt hơn. Do 

đó, phần lớn người ta ra đi dần mòn lở loét ở viện dưỡng lão với các thứ bệnh mãn tính hay 

trong khu đặc biệt ICU (Intensive Care Unit) của bệnh viện. 

 
   

Người ta sai lầm, khi muốn làm hết sức để kéo dài cuộc sống. Đức Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II đã từ chối những phương pháp hô hấp và trợ sinh ở bệnh viện và Ngài đã qua 

đời an bình tại nhà. 

 
   

Khi tim ngừng đập, con người đối diện với cái chết bằng ba cách: đi tự nhiên, lệnh không 

hô hấp hay lệnh hô hấp mhân tạo. 

 
   

Gian đoạn cuối đời, cần dùng chuyên khoa An Trị và Cư Trị. “Di Chúc Y Tế” tối cần nên 

phải chuẩn bị trước. 

 
   

Một Cõi Đi Về    

 
   

Bài hát “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn bắt đầu bằng bốn câu sau đây: 

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,  

 Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.  

 Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt  

 Rọi suốt trăm năm một cõi đi về!” 
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Khi “đi về”, cần để lại một “di chúc” nhằm trao tặng các bộ phận cơ thể để giúp ích người 

đời, rồi hoả táng những phần còn lại, chôn cất những khuyết điểm, trao lại cho ma quỷ những 

tội lỗi và dâng linh hồn lên Thiên Chúa. 

 
   

Trên hành trình về cõi vĩnh hằng, hành giả chỉ mang theo mình “một cái va-li” trống rỗng 

mà thôi!  

 
   

Sách Giảng Viên đã viết: “Thế rồi tôi quay lại nhìn tất cả các việc tay tôi đã làm và công 

lao tôi đã phải lao nhọc gầy nên. Thì này: Thảy là phù vân và mộng hão! Không có lợi lộc 

gì ở dưới ánh dương.” (Giảng Viên 2: 11) 

 
   

Huấn Ca (3) 

Lời Chúa trong sách Huấn Ca đã dạy bảo con cái phải hiếu thảo với Cha Mẹ: 

 

1 Hỡi các con, hãy nghe cha đây, 

và làm thế nào để các con được cứu độ. 

2 Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, 

cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. 

3 Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, 

4 Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. 

5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, 

khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. 

6 Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, 

ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. 

7 Người đó phục vụ các bậc sinh thành 

như phục vụ chủ nhân. 

8 Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm,  

để nhờ người mà con được chúc phúc. 
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9 Vì phúc lành của người cha 

làm cho cửa nhà con cái bền vững, 

lời nguyền rủa của người mẹ 

làm cho trốc rễ bật nền. 

10 Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục, 

vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con. 

11 Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang 

lúc cha mình được tôn kính; 

và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê. 

12 Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; 

bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. 

13 Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, 

chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. 

14 Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, 

và sẽ đền bù tội lỗi cho con. 

15 Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, 

và các tội con sẽ biến tan 

như sương muối biến tan lúc đẹp trời. 

16 Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, 

ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. 

 
 
 
   

GHI CHÚ 

(1) Tác giả: Hoàng Trùng Dương 

(2) Lăng Ông Bà Chiểu 

(3) Chương 3 

 
   

NGUỒN 
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XUÂN GIA ĐÌNH 

Tết Bính Thân 2016 

Giáo Xứ Thánh Giuse 

Vancouver BC Canada 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

SUY TIM  

 

Hỏi 

Chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức, 

Ba tôi năm nay được 65 tuổi. Ông mới được bác sĩ cho hay là mắc bệnh suy tim khá nặng và đang 

điều trị. Tôi lo quá. Bác sĩ có thể cho tôi biết suy tim là bệnh gì và có nguy hiểm không? Và cần phải 

điều trị ra sao, liệu có uống dược thảo được không? 

Cảm ơn bác sĩ. 

- Theresa Ngọc  

 

Đáp 

Chào cô Ngọc, 

Suy tim là một bệnh khá phức tạp và do nhiều lý do gây ra. Bệnh trạng lại thay đổi tùy theo người 

bệnh, về tuổi tác cũng như điều kiện sức khỏe tốt hay xấu. Tôi không có hồ sơ bệnh lý của ba cô, 

cho nên không biết rõ bệnh của ông.  

 

Tôi đề nghị với cô thế này: Lần sau khi ba cô đi khám bệnh, cô nên đi cùng với ổng. Như vậy cô có 

cơ hội hỏi bác sĩ tất cả những gì cô muốn biết về bệnh của ông. Nên viết sẵn những câu mình muốn 

hỏi vừa khỏi quên vừa không làm mất thì giờ của bác sĩ. Đây là một quyền hạn của bệnh nhân và 

thân nhân. Cô nói với bác sĩ rằng cô là người trực tiếp chăm sóc ông cho nên cần biết. Tôi nghĩ là 

bác sĩ sẽ không từ chối mà còn tán thưởng, vì được sự hợp tác của gia đình trong việc điều trị 

người bệnh.   

 

Trong khi chờ đợi, xin tóm tắt đôi lời về bệnh suy tim nói chung. 

 

Suy tim là khi trái tim vì một lý do nào đó trở nên suy yếu, không hoàn tất được các chức năng bình 

thường của nó như là co bóp để đẩy máu đi nuôi cơ thể. Mỗi phút tim co bóp từ 60-80 lần và đẩy ra 

khỏi trái tim trung bình là 5 lít máu.  

 

Máu không được đưa vào động mạch, sẽ dội ngược lên phổi, gan gây ra tụ huyết ở các bộ phận 

này. Bệnh nhân sẽ thấy khó thở ngay cả khi nằm nghỉ, đồng thời cơ thể sưng phù. 

 

SUY TIM - MẮT - LÒ MICROWAVE 
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Nguyên nhân thông thường gây ra suy tim là huyết khối kết tụ tại động mạch vành nuôi tim, bệnh 

mãn tính của các van tim, và loạn nhịp tim.  

 

Điều trị gồm có nghỉ ngơi, giảm tiêu thụ muối, uống thuốc lợi tiểu và các thuốc trợ tim. 

 

Riêng với dược thảo thì tôi thấy có nhiều loại thuốc từ thực vật cũng có tác dụng hỗ trợ rất tốt cho 

bệnh tim. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại dược thảo được chế biến sẵn. Cô nên tìm hiểu cặn 

kẽ loại nào và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho ba cô dùng, để tránh các phản ứng kỵ nhau giữa dược 

thảo và âu dược. 

 

Chúc ba cô mau bình phục, có sức khỏe tốt. 

 

 

MẮT 

 

Hỏi 

Năm nay tôi mới hơn 50 tuổi, vậy mà tôi đã không đọc được sách báo như trước đây. Mấy người 

bảo mắt tôi già rồi, cần phải đi bác sĩ khám rồi mua kính. Thú thật với bác sĩ là tôi mới qua Mỹ, không 

có bảo hiểm sức khỏe, ăn nhờ con cho nên không có tiền. Tôi nghe nói ngoài tiệm có bán kính đọc 

sách mình có thể mua tự do. Câu hỏi của tôi là mua kính như vậy có được không và có hại gì cho 

mắt không. Xin bác sĩ bỏ thì giờ chỉ cho, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.  

- Vương Le (FW) 

 

Đáp 

Ông Vương ơi, 

Ông đang ở vào tuổi mà cặp mắt đã bắt đầu bị chứng lão thị rồi đấy. Đây là chuyện thường xảy ra 

đối với người từ 45-50 tuổi trở lên, nam cũng như nữ. Họ sẽ không đọc hoặc thực hiện được một số 

công việc ở cách mắt khoảng 30 phân và phải đưa tờ báo cuốn sách ra xa hơn mới nhìn rõ.Lý do là 

với tuổi già, thủy tinh thể của mắt mất dần tính cách đàn hồi, không thay đổi độ cong để điều tiết tập 

trung mắt vào sự vật ở gần hoặc do các cơ bắp điều khiển thủy tinh thể trở nên yếu, không giúp 

thủy tinh thể điều tiết. Và họ bắt đầu phải mang kính để đọc sách báo, chữ nghĩa, cắt móng tay 

móng chân... 

 

Trong các hoàn cảnh này, thường thường ta nên đi bác sĩ nhãn khoa để khám mắt và đo độ kính 

thích hợp cho mỗi người bệnh. Nếu vì hoàn cảnh nào đó, như trường hợp của ông không bảo hiểm 

sức khỏe, có thể ra tiệm mua cặp kính gọi là “one size fit all” về dùng tạm. Vừa tiện lợi vừa rẻ tiền. 

Tuy nhiên, nên để ý là kính làm sẵn như vậy cũng có một vài khuyết điểm. Tương tự như quần áo 

may sẵn. Còn nhớ là ngày xưa ở VNCH mình quần áo là phải “sur mesure” may chứ không có việc 

mua đồ may sẵn, dài quá hoặc bụng quá chật quá rộng, phải sửa. Kính làm sẵn cũng vậy. Phẩm 

chất của kính quá kém vì được sản xuất hàng loạt; một cỡ cho mọi người cho nên trung tâm điểm 

của kính không trùng với con ngươi cho nên khó nhìn; mỗi mắt có sai biệt khác nhau mà kính làm 

sẵn không đáp ứng nhu cầu này, giống như khi bác sĩ đo thị lực từng con mắt rồi biên toa làm kính. 
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Nhưng thưa ông, cái khó bó cái khôn. Bây giờ chưa có tiền, ta tạm dùng kính như vậy đã. Rồi để 

dành tiền, đi khám mắt, mua kính riêng cho mình, ông nhé. Vì cuộc sống của ông còn khá dài đấy. Ít 

nhất cũng bốn năm chục năm nữa cơ đấy. 

 

Chúc ông và gia đình vui mạnh. 

 

 

LÒ MICROWAVE 

 

Hỏi 

Kính thưa bác sĩ Nguyễn Ý Đức, con tên là Hằng ở Garland, hôm nay con có chuyện muốn hỏi về 

tác hại của microwave đối với sức khỏe. Người  thì nói hại, người nói không. Con cám ơn bác sĩ, 

kính chúc Bác thật nhiều sức khỏe. 

- Hằng 

 

Đáp 

Cảm ơn cô đã nêu ra câu hỏi này vì cũng nhiều người thắc mắc về mức độ an toàn của lò vi sóng 

microwave oven. Dụng cụ nấu nướng này hiện nay đã quá phổ biến đối với mọi gia đình cũng như 

nhà hàng, tiệm ăn. Lò được dùng cho nhiều công việc nấu nướng, từ hâm thức ăn tới nấu cơm, 

luộc khoai, quay gà, làm bánh... 

 

Những lợi ích của lò vi sóng: 

 

- Tiết kiệm điện; 

 

- Giảm thời gian nấu; 

 

- Thực phẩm giữ được nhiều chất dinh dưỡng và hương vị nguyên thủy; 

 

- Không cần pha thêm dầu, mỡ; 

 

- Dễ lau chùi sạch sẽ; 

 

- Không tạo ra hơi nóng trong bếp; 

 

- Không dùng nhiều nước trong món ăn cho nên mất rất ít chất dinh dưỡng; 

 

- Có thể nấu và ăn thực phẩm trong cùng đồ chứa; 

 

Những nhược điểm của lò vi sóng: 

 

- Phóng xạ có thể thoát ra ngoài; 

 

- Không phải thực phẩm nào cũng nấu bằng lò vi ba được; 
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- Trong lò, sóng điện từ phân phối không đều, có chỗ nóng nhiều (chung quanh lò) chỗ ít nóng (giữa 

lò). Vì thế, ở giữa lò, thực phẩm lâu chín hơn ở cạnh lò. Vì vậy, khi nấu, nên xếp thực phẩm theo 

vòng tròn, phần thực phẩm to, dầy quay ra ngoài. 

 

An toàn khi sử dụng: 

 

- Không nấu khi cửa lò không đóng kín hoặc bị vênh. 

 

- Không hâm nóng các đồ nấu bịt kín vì áp suất lên cao bình sẽ phát nổ. 

 

- Không mở lò khi không có thực phẩm trong lò.  

 

- Luôn luôn có nước hoặc thực phẩm ướt khi dùng lò, để tránh cho ống phát sóng của lò bị hư hao.  

 

- Khi món ăn quá khô, có thể để một ly nước trong lò. Nước có mục đích hút năng lượng điện từ 

trường, tránh cho ống phát sóng bị cháy. 

 

- Không chiên ngập mỡ (deep fries) trong lò vì chất béo sẽ nóng quá, gây cháy phỏng. 

 

- Tránh mọi hư hao cho cửa lò như đè lên cửa hoặc nhấc lò lên bằng cánh cửa lò. 

 

- Vài năm kiểm tra lò một lần, coi có bị thất thoát sóng ra ngoài. 

 

- Lau chùi và giữ cửa lò sạch sẽ để cửa luôn luôn khép kín, tránh thất thoát sóng vi ba ra ngoài. 

 

Lưu ý khi hâm sữa: 

 

Xin nói thêm là lò vi ba cũng thường được dùng để hâm sữa cho trẻ em. Nhưng nên để ý mấy điều 

sau đây: 

 

- Sự phân phối sức nóng trong lò vi ba không đồng đều, nên nhiều khi bên ngoài bình sữa thấy lạnh 

mà sữa trong bình lại nóng quá. Trước khi cho trẻ bú, đậy nắp, lắc ngược bình vài lần cho sữa nóng 

đều. 

 

- Tháo núm bình sữa trước khi hâm, tránh phỏng miệng con vì núm cao su quá nóng. 

 

- Hâm sữa bằng bình nhựa an toàn, trong suốt, không mầu. Tránh bình bằng thủy tinh vì có thể nứt. 

 

- Trước khi cho con bú, thử vài giọt sữa trên mu bàn tay coi có nóng quá. 

 

Một điểm cần lưu ý là Lò vi ba hiện nay rất an toàn cho người mang máy điều hòa nhịp tim 

(pacemaker) vì các y cụ này đều được che chở chống lại phóng xạ hoặc sóng vi ba. 

 

Cô nên đọc kỹ bản tài liệu hướng dẫn cách dùng kèm theo lò trong đó họ có chỉ dẫn cách nấu nhiều 

món ăn rất tiện lợi. 
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Chúc cô làm được nhiều món ăn ngon bằng lò vi ba, để gia đình có những bữa ăn tuyệt vời. 

 

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  

 

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. 

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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