
1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 
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dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua 
các thời kỳ, chúng con xin tiếp tục công việc tối cần thiết này nhưng với một bản dịch hoàn 
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VỀ MỤC LỤC 

HIẾN CHẾ TÍN LÝ 
VỀ MẠC KHẢI THIÊN CHÚA 

DEI VERBUM 
Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Khi thành kính lắng nghe và mạnh dạn công bố Lời Thiên Chúa, Thánh Công Đồng làm theo 
lời thánh Gioan: “Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời, sự sống vẫn luôn hướng về 
Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi: chúng tôi loan báo cho anh em điều chúng tôi 
đã thấy và đã nghe, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, phần chúng tôi thì 
hiệp thông với Chúa Cha và với Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô” (1 Ga 1,2-3). Bởi thế, noi 
gương Công Đồng Trentô và Vatican I, Công Đồng này muốn trình bày giáo lý chân thật về mạc 
khải của Thiên Chúa và về việc lưu truyền mạc khải ấy, để nhờ việc rao giảng ơn cứu độ, toàn 
thể thế giới nhờ nghe mà tin, nhờ tin mà trông cậy, nhờ trông cậy mà yêu mến1. 

CHƯƠNG I 

 
VỀ CHÍNH VIỆC MẠC KHẢI 

2. Do lòng nhân lành và khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn mạc khải chính mình và tỏ cho biết 
thiên ý nhiệm mầu (x. Ep 1,9), nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, 
Ngôi Lời nhập thể, trong Chúa Thánh Thần, và được thông phần vào bản tính Thiên Chúa (x. 
Ep 2,18; 2 Pr 1,4). Qua việc mạc khải này, Thiên Chúa vô hình (x. Cl 1,15; 1 Tm 1,17), trong 
tình yêu thương chan hòa, đã ngỏ lời với loài người như với bạn hữu (x. Xh 33,11; Ga 15,14-
15) và đến nói chuyện với họ (x. Br 3,38) để mời gọi và chấp nhận cho họ đi vào cuộc sống của 
chính Ngài. Nhiệm cục mạc khải này được thực hiện bằng những hành động và lời nói có liên 
hệ mật thiết với nhau, đến độ các việc Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ biểu lộ và 
củng cố những giáo huấn cũng như các thực tại được diễn tả bằng lời nói; còn lời nói được 
dùng để công bố và làm sáng tỏ mầu nhiệm được chứa đựng trong các việc làm. Quả thực, 
nhờ mạc khải này, chân lý thâm sâu về Thiên Chúa cũng như về công cuộc cứu độ con người 
được bày tỏ cho chúng ta trong Chúa Kitô, Đấng vừa là trung gian vừa là sự viên mãn của toàn 
thể mạc khải2. 

3. Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và bảo tồn mọi sự nhờ Ngôi Lời (x. Ga 1,3), không ngừng minh 
chứng về chính mình cho loài người qua các thọ tạo (x. Rm 1,19-20), hơn nữa, vì muốn mở ra 
con đường cứu độ cao vời, ngay từ khởi thủy, Ngài đã tỏ mình ra cho nguyên tổ. Sau khi tổ 
tông sa ngã, bằng việc hứa ban ơn cứu chuộc, Ngài đã nâng con người chỗi dậy, hướng tới 
niềm hy vọng cứu độ (x. St 3,15), và không ngừng săn sóc nhân loại, để ban sự sống đời đời 
cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu độ bằng cách kiên tâm làm việc lành (x. Rm 1,19-20). Khi 
đến kỳ hạn, Ngài đã gọi Abraham để từ nơi ông thành lập một đoàn dân đông đảo (x. St 12,2-
3), một dân tộc mà sau thời các tổ phụ, Ngài đã dùng Môsê và các ngôn sứ để dạy dỗ, giúp họ 
nhận biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và chân thật, là Cha quan phòng, là Thẩm 
phán chí công và để họ trông đợi Đấng Cứu Thế Ngài đã hứa ban. Như thế, qua các thời đại, 
Ngài đã dọn đường cho Tin Mừng. 

4. Sau khi phán dạy nhiều lần nhiều cách qua các ngôn sứ, “vào những ngày sau hết này, 
Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Người Con” (x. Dt 1,1-2). Thật vậy, Ngài đã sai Con của 

                                                 
1
 x. T. AUGUSTINÔ, De catechizandis rudibus, ch. IV, 8: PL 40, 316. 

2
 x. Mt 11,27; Ga 1,14 và17; 14,6; 17,1-3; 2 Cr 3,16 và 4,6; Ep 1,3-14. 
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Ngài là Ngôi Lời vĩnh cửu, Đấng soi sáng mọi người, đến sống giữa loài người và nói cho họ 
biết những điều kín nhiệm nơi Thiên Chúa (x. Ga 1,1-18). Như vậy, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời 
trở thành xác phàm, “một người được sai đến với mọi người”3, “đã nói lời của Thiên Chúa” (Ga 
3,34) và hoàn thành công trình cứu độ Chúa Cha đã giao phó cho Người thực hiện (x. Ga 5,36; 
17,4). Vì thế, Đấng mà ai thấy là thấy Chúa Cha (x. Ga 14,9), bằng tất cả sự hiện diện và cách 
thế tỏ bày chính mình, bằng lời nói và việc làm, bằng các dấu chỉ và phép lạ, nhất là bằng cái 
chết và sự sống lại vinh quang từ trong kẻ chết, sau cùng, bằng việc cử Thánh Thần Chân lý 
đến, chính Người đã hoàn tất việc kiện toàn mạc khải và dùng chứng cứ thần linh xác nhận là 
Thiên Chúa ở với chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi và sự chết, cho chúng ta 
sống lại để được sống đời đời. 

Như vậy, nhiệm cục Kitô giáo sẽ mãi mãi trường tồn vì là giao ước mới và vĩnh viễn, và 
chúng ta không phải chờ đợi một mạc khải công khai mới nào khác nữa trước ngày Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra trong vinh quang (x. 1 Tm 6,14; Tt 2,13). 

5. Đối với Thiên Chúa, Đấng mạc khải, con người phải bày tỏ “sự vâng phục bằng đức tin” (Rm 
16,26; x. Rm 1,5; 2 Cr 10,5-6), qua đó, con người tự do phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa 
bằng việc “dâng lên Thiên Chúa, Đấng mạc khải, sự quy phục trọn vẹn của lý trí và ý chí”4, và 
tự nguyện ưng thuận mạc khải Ngài đã ban. Để có được đức tin này, cần có ân sủng Thiên 
Chúa đến trước nâng đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần, Đấng lay chuyển và 
quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt lý trí và cho “mọi người cảm thấy dịu ngọt khi 
ưng thuận và tin vào chân lý”5. Và cũng chính Thánh Thần không ngừng kiện toàn đức tin bằng 
các ân huệ của Ngài để giúp con người ngày càng thấu hiểu mạc khải sâu xa thêm hơn. 

6. Thiên Chúa đã muốn dùng mạc khải thần linh để biểu lộ và thông ban chính mình cũng như ý 
định muôn đời của Ngài liên quan đến việc cứu rỗi nhân loại, “nghĩa là cho con người được 
tham dự vào các ân phúc siêu nhiên hoàn toàn vượt quá trí hiểu loài người”6. Thánh Công 
Đồng công nhận rằng “con người có thể nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí nhân loại suy luận từ 
các thụ tạo để nhận biết cách chắc chắn về Thiên Chúa là nguyên lý và cứu cánh mọi sự” (x. 
Rm 1,20); nhưng Công Đồng cũng dạy rằng cần phải có mạc khải, “để tất cả những gì thuộc về 
Thiên Chúa, tự chúng vốn không vượt quá khả năng của lý trí, nay có thể được mọi người, 
trong tình trạng hiện tại của nhân loại, nhận biết cách dễ dàng, chắc chắn và không nhầm lẫn 
sai lạc”7 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 
 

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ 

(Mt 16,13-19) 

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, ngày 29 tháng 6 hằng năm, cả Giáo hội vũ hoàn kính nhớ đặc 

biệt và mừng trọng thể cùng lúc lễ hai thánh tử đạo Phêrô và Phaolô, những cột trụ của Giáo 

hội phổ quát Chúa Kitô. Theo truyền thống, Giáo hội không bao giờ mừng vị này mà bỏ vị kia, 

nhưng luôn mừng kính với lòng biết ơn hai chứng nhân vĩ đại của Chúa Kitô, và đồng thời 

tuyên xưng long trọng về một Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền.  

Phêrô có tên gốc là Simon, người Galilê làm nghề chài lưới, sống ở Capharnaum bên hồ 

Tibêria. Phaolô có tên là Saolê, người Do thái lưu vong, sinh tại Tarsô miền Tiểu Á bởi cha mẹ 

                                                 
3
 Epist. Ad Diognetum, 7, 4: xb. Funk, Patres Apostolici, 1, 403. 

4
 CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Đức tin Công giáo Dei Filius, ch. 3: DS 1789 (3008). 

5
 CĐ ORANGE II, điều 7: DS 180 (377); CĐ VATICAN I, 1. c, DS 1791 (3010). 

6
 CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Đức tin Công giáo Dei Filius, ch. 2: DS 1786 (3005). 

7
 nt.:DS 1785 và 1786 (3004 và 3005). 
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là người thế giá, có quyền công dân Rôma. Cuộc đời của hai ông bị đảo lộn từ khi gặp Đức 

Kitô. 

Thánh Phêrô, thủ lãnh các Tông Đồ, con người say mê Chúa Kitô, đã xứng đáng nghe lời 

này : « Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, 

Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy » (Mt 16, 18). Trên tảng đá này, Chúa sẽ xây dựng đức tin mà 

Phêrô tuyên xưng. Phêrô lấy từ « tảng đá », chứ không phải tảng đá lấy từ Phêrô. Phêrô, ngư 

phủ miền Galilêa, ít học, đã lập gia đình, theo Thầy Giêsu ngay từ buổi đầu sứ vụ, là người sau 

khi đã vượt qua những ngày đen tối của cuộc Thương Khó của Chúa Kitô, sẽ có trách nhiệm 

củng cố anh em trong đức tin và chăn dắt đoàn chiên của Chúa (x. Mt 16, 13-19). Còn thánh 

Phaolô, người Pharisêu sốt sắng, có nhiều điều để tự hào, về gia thế, học thức, về đời sống 

đạo hạnh. Ông chưa hề gặp mặt Ðức Giêsu tại thế, ông bách hại những người tin Chúa Kitô. 

Nhưng khi gặp Đức Kitô Phục Sinh với biến cố ngã ngựa trên đường Damas, ông trở nên tông 

đồ của ơn cứu rỗi đến từ đức tin, là « dụng cụ ưu tuyển » để mang Tin Mừng đến cho các dân 

tộc (x. Cv 9, 1-22). 

Cả hai đều được Ðức Giêsu gọi, Phêrô được gọi lúc ông đang thả lưới bắt cá nuôi vợ con. 

Phaolô được chính Đức Giêsu Phục sinh gọi khi ông hung hăng tiến vào Ðamas, đang làm tông 

đồ không biết mỏi mệt của dân ngoại (x. Cv 9, 1-22). Cả hai đã từ bỏ tất cả để theo Chúa. Tất 

cả của Phêrô là gia đình và nghề nghiệp. Tất cả của Phaolô là những gì ông cậy dựa vênh 

vang. Bỏ tất cả là chấp nhận bấp bênh, tay trắng. 

Cả hai đều đã từng có lần vấp ngã. Vấp ngã bất ngờ sau khi theo Thầy như Phêrô, trong 

phút giây quá tin vào sức mình. Ngã ngựa bất ngờ và trở nên mù lòa như Phaolô, trong lúc 

tưởng mình sáng mắt và đi đúng hướng. Vấp ngã nào cũng đau và in một dấu không phai mờ. 

Vấp ngã bẻ lái đưa con người đi vào hướng mới. Phaolô là chiếc bình được tuyển chọn, Phêrô 

giữ chìa khóa Nước Trời ; cho dù người này là ngư phủ, người kia là kẻ bách hại. Phaolô đã bị 

đánh cho mù, cuối cùng thấy rõ hơn ; Phêrô đã chối Chúa, sau tin vững vàng. Phaolô đã chọn 

tin vào Chúa Kitô sau khi phục sinh. Phêrô vị dân chài thay vì thả lưới bắt cá, nay trở thành kẻ 

lưới người ta. 

Chương trình mầu nhiệm của Chúa Quan Phòng dẫn đưa Phêrô tới Roma, nơi đây ngài đổ 

máu như chứng tá sau cùng và cao cả nhất của đức tin và của lòng mến đối với Thầy chí 

Thánh « Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy» (Mt 16, 17). Như vậy ngài đã chu toàn sứ 

mệnh trở nên dấu hiệu của lòng trung thành với Chúa Kitô và của sự hiệp nhất tất cả Dân 

Chúa. 

Phần Phaolô, trong hành trình truyền giáo, không ngừng rao giảng Chúa Kitô bị đóng đanh 

và lôi kéo nhiều nhóm người Á Châu và Âu Châu trở về với Chúa. Sau khi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy 

Lạp, ngài đến Roma. Và chính ở đây, ngài được phúc tử đạo để làm chứng cho Chúa Kitô. 

Chính ngài đã nói lên trong bài đọc thứ hai Thánh lễ hôm nay rằng : « Chúa đã gần gũi tôi và 

ban sức mạnh cho tôi, để qua tôi, việc rao giảng sứ điệp Tin Mừng được thực hiện và để các 

dân ngoại được nghe biết đến ». (2Tm 4, 17-18) 

Phêrô và Phaolô đều yêu Ðức Giêsu cách mãnh liệt, vì họ cảm nhận sâu xa mình được 

Người yêu mến. « Này anh Simon, anh có mến Thầy không? Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu 
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mến Thầy » (Ga 21,16). Cả Phaolô cũng yêu Ðấng ông chưa hề chung sống, vì Người là « Con 

Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi » (Gl 2, 20). Phaolô đã không ngần ngại 

khẳng định: « Không gì có thể tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Ðức Kitô » ( Rm 8, 

35.39) 

Cả hai vị Tông Đồ đều hăng say rao giảng, bất chấp muôn vàn nguy hiểm khổ đau. Phêrô 

đã từng chịu đòn vọt ngục tù (x. Cv 5,40), còn nỗi đau của Phaolô thì không sao kể xiết (x. 2C 

11, 23-28) ; « Tôi mang trên mình tôi những thương tích của Ðức Giêsu » (Gl 6, 1-7). 

Cả hai hạnh phúc trong việc giữ gìn giáo lý tinh tuyền, nhưng cái phúc tử đạo còn hạnh 

phúc hơn.  Nơi dương gian, vinh quang chỉ là ước muốn ; chốn thiên đàng mọi sự thật nhãn 

tiền. Tiếng các ngài đã vang đến tận cùng trái đất, và thông điệp loan đi tới chân trời góc bể. 

Khắp nơi vang tiếng ngợi khen các ngài ; các tín hữu nhẩm đi nhắc lại chiến thắng khải hoàn 

của các đấng.  

Thật là hữu ích khi nhắc lại cho chúng ta vinh quang tử đạo của các hai đấng. Phaolô bị 

chặt đầu, Phêrô bị đóng đinh cắm đầu xuống đất. Hình thức tử đạo thật mầu nhiệm. Phêrô 

không dám chịu đóng đinh giống Thầy mình. Đó không phải là ông từ chối tử đạo, nhưng ông 

sợ nhận lấy cái chết giống Đấng Cứu Thế. Cả hai vị đã chết như Thầy, đã lấy máu mình mà 

làm chứng: thánh Phêrô bị dẫn đến nơi ông chẳng muốn (x. Ga 21, 18), chịu đóng đinh chết; 

thánh Phaolô đã chiến đấu anh dũng cho đến cùng, bị chém đầu; đã đổ máu ra làm lễ tế (x. 

2Tm 4, 6). Thánh Phêrô được chôn cất ở chân đồi Vaticano; thánh Phaolô được an táng bên 

đường Ostiense. 

Hội Thánh hôm nay vẫn cần những Phêrô và Phaolô mới, dám bỏ, dám theo, dám yêu, 

dám sống và dám chết cho Ðức Kitô và Tin Mừng. Hội Thánh vẫn cần những chiếc cột và 

những tảng đá. Với lòng ngưỡng mộ biết ơn các ngài, chúng ta quyết một lòng trung thành với 

đức tin đã lãnh nhận. 

Lạy Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ, cầu cho chúng con. 

Thánh Phêrô và thánh Phaolô, cầu cho chúng con. Amen. 

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

(Chúa Nhật 14 Thường Niên C) 

(Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20) 

 ĐIỀU KIỆN CẦN CỦA NGƯỜI THỪA SAI 

 

 



7 
 

Jos.Vinc. Ngọc Biển 

Khi nói đến truyền giáo, Giáo Hội muốn chúng ta trở về căn gốc để hiểu và thấy được rằng: 

Đức Giêsu chính là nhà thừa sai đầu tiên được Chúa Cha sai xuống trần gian để loan báo Tin 

Mừng cứu độ cho muôn dân.  

Khi đến trong thế giới con người, Đức Giêsu đã thi hành xuất sắc sứ vụ thừa sai mà Chúa 

Cha trao phó cho Ngài. Sứ vụ ấy không chỉ dừng lại nơi bản thân và cuộc đời của Đức Giêsu, 

nhưng nó được trao truyền cho những người tiếp bước. Khởi đi từ các Tông đồ, rồi đến các 

môn đệ và chúng ta, đồng thời sẽ còn được tiếp diễn mãi cho đến tận thế.  

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vai trò, tinh thần, sứ mạng của người được 

sai cũng như những cách thức thực hiện sứ vụ thừa sai. 

1. Vai trò của nhà thừa sai 

Bài đọc I cho chúng ta thấy vai trò thừa sai của tiên tri Isaia: ông loan báo cho dân về một 

giai đoạn tự do, không còn bị lệ thuộc trong thân phận nô lệ bên Babylon nữa. Bởi vì vua Ba Tư 

đã ký và cho phép dân Israel hồi hương, kết thúc giai đoạn lưu đày. Tuy nhiên, lòng dân vẫn 

chưa thấy bình an, nỗi lo vẫn còn đó...! Biết được sự trăn trở của dân, nên tiên tri Isaia đã trấn 

an họ bằng việc loan báo Chúa sẽ ban bình an và vinh quang cho Giêrusalem. Bổn phận của 

họ là kiên trì và tin tưởng vào Người để được no nê, sung sướng, bình an, được vỗ về, an ủi và 

nâng niu. Giống như người mẹ yêu thương con mình thế nào, Thiên Chúa cũng yêu thương 

dân của Người như vậy. 

Sang Bài đọc II, Thánh Phaolô đã sống sứ vụ cốt lõi thừa sai của mình khi tập trung vào 

mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô.  

Vì thế, ngài đã mạnh dạn tuyên bố niềm xác tín đó của mình khi nói: “Trong khi người 

Dothái đòi dấu lạ, và người Hylạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô 

đã bị đóng đinh vào thập giá, cớ vấp phạm cho người Dothái, sự điên rồ đối với người dân 

ngoại (Hylạp)” (1 Cr 1,22-23). 

Không chỉ nói, mà cả cuộc đời của ngài diễn tả niềm vui vì được kết hợp với Đức Giêsu 

chịu đóng đinh: “Đối với tôi, không một vinh quang nào khác ngoài vinh quang thập giá Đức 

Kitô”. 

Như vậy, vai trò thừa sai của thánh Phaolô chính là gắn bó mật thiết nơi mầu nhiệm thập 

giá Đức Kitô.  

2. Tinh thần của nhà thừa sai 
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Sang bài Tin Mừng, sau khi đã gợi hứng cho các môn đệ về sứ vụ thừa sai qua hình ảnh 

cánh đồng lúa chín vàng, Đức Giêsu bắt đầu sai họ ra đi để thu hoạch.  

Trước tiên, Ngài sai “từng hai người một” ra đi loan báo Tin Mừng. Khi sai các môn đệ đi 

từng hai người như thế, Đức Giêsu muốn cho các ông hiểu rằng: khi loan báo về Nước Trời, 

điều quan trọng là tính hiệp thông, hiệp nhất để cùng nhau sống và làm chứng cho sự thật. 

Thứ đến, Đức Giêsu tiên báo cho các môn đệ thấy trước những khó khăn thử thách, những 

rào cản trên cuộc hành trình ấy: “Thầy sai các con đi như chiên con đi giữa bầy sói” (Lc 10,3). 

Ngài nói trước những khó khăn như vậy để cho các ông thấy rằng, trong khi loan báo về Nước 

Trời, không thiếu những kẻ không muốn vào mà lại còn tìm cách ngăn cản không cho những 

người khác vào. Cuộc sống và hành trình này không phải lúc nào cũng xuôi trèo mát mái, mà 

luôn gặp phải những bão táp cuồng phong.  

Tiếp theo, tinh thần siêu thoát, nhẹ nhàng là hành trang của người môn đệ. Đức Giêsu 

không chấp nhận nhà thừa sai mang những thứ cồng kềnh. Bởi vì những thứ đó sẽ làm cho 

người thi hành sứ vụ sinh ra nặng nề và đôi khi bỏ cuộc chỉ vì những chuyện phụ thuộc như “củ 

hành, củ tỏi”.  Vì thế, Ngài nói:“Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép...”.  Người môn đệ 

phải sống nghèo thực sự. Có sống nghèo, các ngài mới có sự cảm thông, liên đới và chấp 

nhận tất cả vì sứ mạng.  

Hơn nữa, loan báo về Nước Trời là một sự cần kíp, cấp bách đến độ phải ưu tiên hàng 

đầu. Vì thế, Đức Giêsu căn dặn các ông rằng: “Đừng chào hỏi ai dọc đường”. Lý do, đây là 

mệnh lệnh khẩn trương, đòi hỏi người môn đệ phải nhanh nhẹn. Bởi vì, khi loan báo Tin Mừng, 

không được quan tâm đến những chuyện bên lề quá nhiều để rồi quên đi việc chính yếu. 

Cuối cùng, là tinh thần kiên nhẫn. Phải chăng chính Đức Giêsu đã cảm nghiệm sâu sắc khi 

người dân quê của Ngài nhận định về mình: “Ông ấy chẳng phải là con bà Maria hay sao, cha 

ông ta lại không phải là bác thợ mộc…?” Rồi biết bao chống đối, ngờ vực, không tin, bị bắt bớ, 

đánh đòn… Nhân đây, Đức Giêsu muốn dạy cho các ông phải có tinh thần kiên trì, chịu đựng, 

không được nóng vội.  

Như vậy, qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ tinh 

thần thừa sai của chính Ngài, để các ông ra đi thi hành sứ vụ theo Thiên Ý chứ không phải theo 

cách thế phàm trần.  

3. Sứ mạng thừa sai của mỗi chúng ta 

Khi sai 72 môn đệ đi loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu muốn cho mỗi người chúng ta được 

tham dự vào sứ mạng ngôn sứ phổ quát của Ngài. Sứ mạng ấy được khởi đi từ lệnh truyền của 

Đức Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ 

tạo” (Mc 16,15). Từ đó, chúng ta xác định căn tính truyền giáo thuộc về chúng ta. Bao lâu 

chúng ta không truyền giáo, thì bấy lâu ta đánh mất bản chất của mình. Bởi vì: “Khốn thân tôi, 
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nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1 Cr 9,16). Nỗi lòng thao thức của Đức Giêsu: “Lúa chín đầy 

đồng mà thợ gặt thì ít…” phải là lời chất vấn lương tâm mỗi chúng ta.  

Là Kitô hữu, chúng ta cùng đồng lòng và cảm nghiệm với Đức Giêsu trước những cánh 

đồng bao la đang độ chín vàng… Tham gia vào sứ mạng truyền giáo là chúng ta đang đóng 

góp cho Giáo Hội những viên gạch, hạt cát để xây nên tòa nhà Giáo Hội, nơi đó là niềm vui, 

hạnh phúc và bình an.   

Thiết nghĩ, trong cuộc sống của con người thời nay, niềm tin đang bị đánh cắp hay bị đặt 

sai chỗ bởi những chủ thuyết tương đối, dẫn đến tình trạng bình thường hoá mọi mặt, kể cả 

những giá trị đạo đức, những chân lý đức tin. Đứng trước thực trạng trên, chúng ta có bổn 

phận phải thực thi sứ vụ thừa sai của mình về Chúa cho anh chị em chúng ta.  

Sứ vụ ấy được khởi đi từ trong gia đình: chồng làm chứng cho vợ, vợ làm chứng cho 

chồng, vợ chồng sống chung thủy. Cha mẹ nêu gương sáng cho con cái. Con cái hiếu nghĩa 

với cha mẹ. Bạn bè sống tốt với nhau trong môi trường, công ty, xí nghiệp. Hàng xóm láng 

giềng ăn ở hài hoà, sẵn sàng giúp đỡ nhau những lúc cần kíp… 

Khi sống đời chứng tá bằng những giá trị Tin Mừng như thế, chúng ta sẽ gặp không ít 

những khó khăn, thử thách trong đời sống. Không thiếu gì những cám dỗ làm cho muối ra nhạt, 

ánh sáng bị lu mờ. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn nhớ mình thuộc về Đức 

Kitô, có tránh nhiệm mang Ánh Sáng ấy soi sáng thiên hạ.  

Lạy Chúa Giêsu, còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa, nhiều chiên lạc chưa 

được đưa về ràn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con trở nên những thừa sai đích thực, 

luôn sẵn sàng, hăng say loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Ước gì 

mọi người con của Chúa trên trần gian này đều được quy tụ thành một ràn chiên duy nhất, 

dưới sự lãnh đạo của Vị Mục Tử Tối Cao là chính Chúa. Amen.  

Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

Dư âm câu hỏi của Chúa Giêsu về chính Người nơi các môn sinh như cứ văng vẳng 

trong tâm. Nhưng câu hỏi ấy lại đặt ta tự chất vấn chính mình: "Người ta bảo các con là 

ai?" Được hỏi và trả lời về Chúa- Tôn sư của mình dường như dễ dàng cho mỗi môn sinh. 

PERSON - CHIẾC MẶT NẠ  
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Thế nhưng trả lời về chính mình, về những gì người xung quanh nghĩ, nhận định về mình thì 

như môn sinh luôn cố tránh né và rất khó khăn để trả lời thực tế! 

     

Xã hội chúng ta sống luôn tồn tại người tốt kẻ xấu, người lương thiện sống chung với kẻ 

bất lương. Cái ác nhiều khi được nhân danh bằng những việc làm mà đôi khi người ta gọi là 

"việc tốt". Người tốt và kẻ xấu đều mang chung một khuôn mặt người, đều có hình dáng 

như nhau. Họ chỉ khác nhau ở bản chất, ở cái tâm và cõi lòng. Chữ con người được dịch từ 

chữ "Person". Theo nguyên ngữ, đó là chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này được các diễn viên 

mang khi diễn tuồng trên sân khấu, để hóa trang thành nhân vật khác của vở kịch. 

     

Cuộc đời cũng như một sân khấu lớn, mà mỗi người chúng ta sắm một vai. Mỗi người 

chúng ta là nhân vật thật hay ta chỉ mang một chiếc mặt nạ để hóa thân vào vai diễn? Điều 

này rất thực tế và cũng rất nguy hiểm! Tin Mừng thánh Matthêu cho chúng ta thấy những lời 

nguyền của Chúa Giêsu dành cho kẻ giả hình "Khốn cho các ngươi...Bên ngoài thì có vẻ 

công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!" ( x. Mt 

23, 27-28) 

     

Nếu ta mang mặt nạ để đóng vai diễn thì ta không phải là nhân vật thực. Ta chỉ cố họa 

lại những gì nhân vật thực đã sống, đã nói, đã làm. Nhờ vai diễn, ta được mọi người biết 

đến và ngưỡng mộ. Ta sống trong vầng hào quang của ánh đèn sân khấu và sống trong ảo 

ảnh hơn là thực tế. Và đây là một điều nguy hiểm. Bởi ta sẽ đánh mất chính mình, vong 

thân và không còn là mình nữa!  

     

Trong vai diễn, ta gắng thủ vai một con người liêm chính, đức độ nhưng ta quên rằng, 

từ trong bản chất sâu xa, những hỉ, nộ, ái, ố, dục, cụ vẫn không ngừng làm đảo điên đời ta. 

Ta đóng vai là thầy dạy, là nhà đào tạo nên ta chẳng thấy mình kém hơn ai và cũng không 

thấy mình xấu chỗ nào. Mải mê với chiếc mặt nạ, ta sẽ quên đi chính con người thực và cốt 

lõi đời mình. Ta lừa mình và lừa cả người khác! Ta quên mất một điều: "Thật ra không có 

gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết."(Mt 

10,26) 

     

Điều quan trọng là nhận ra chiếc mặt nạ ta đang đeo lên mặt mình để diễn những vai 

tuồng mà không phải là chính đời ta, và cũng không là lối sống mà Chúa Kitô muốn ta sống. 

Triết gia Socrates đã viết một tấm bảng ở cổng thành Athen và cũng là tâm niệm của ông: 

"Anh hãy Tự Biết anh." Hãy tự biết chính mình mới là điều cốt yếu. Thánh Augustinô cũng 

cầu xin với Chúa "Xin cho con Biết con." Biết mình là ai, ta mới nhận ra ta đã đi chung 
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đường với Đấng gọi ta hay chưa? Ta đã sống cùng lối sống của Thầy Giêsu đã sống hay 

còn ở xa xa? Biết "Người ta bảo các con là ai?" Ta mới biết cái nhìn và nhận định của anh 

chị em xung quanh về ta thế nào, để rồi ta biết điều chỉnh lời nói, hành vi, nhân cách và trọn 

cuộc sống ta cho phù hợp với những gì Chúa Giêsu mong muốn nơi người Môn sinh của 

Ngài. 

     

Hành trình theo Chúa của mỗi Kitô hữu và nhất là của những bậc Tu Hành cũng giống 

như câu chuyện của thửa đất "có lúa xanh đang lên và cỏ lùng mọc ở giữa." Màu xanh bát 

ngát không thể lừa con người được mãi, vì không phải cứ có đạo là có đức và cứ mặc áo 

dòng là Thầy tu. Điều cần là chúng ta đừng ngủ mê trong màu xanh ấy. Bởi khi ngủ, ta tạm 

an tâm với những công việc và bổn phận! Nhưng ta phải bước xuống ruộng lúa, vạch từng 

gốc cây, phải so sánh và đối chiếu mới thấy được cái khác của Màu Xanh giữa lúa và cỏ 

lùng. Phải bước xuống ruộng mới thấy những dấu chân lạ không phải của mình lội ngang 

dọc khắp mặt ruộng. Nếu cứ đứng từ xa, đứng trên bờ làm sao thấy được điều đó! 

     

Đời Kitô hữu hay đời Linh mục, Tu sĩ cũng thế. Sáng sáng vẫn có lời kinh. Chiều chiều 

vẫn không thiếu tiếng nguyện cầu. Cuộc sống hàng ngày vẫn xanh lên màu hy vọng. Việc 

đạo đức, kỷ luật, giờ giấc...xuân thu nhị kỳ chẳng thiếu. Nhưng sao hôm nay Thánh lễ và lời 

kinh của ta không còn sốt sắng, việc phục vụ của ta cảm thấy cứ tẻ nhạt dần. Ta cảm thấy 

khó khăn khi đến Nhà Thờ, ta không vui khi được trao trách nhiệm, được phân chuyển đến 

phục vụ nơi nọ chốn kia. Ta chẳng còn đủ kiên nhẫn và khiêm nhường khi nghe ai đó góp ý 

hay sẻ chia...Hóa ra lâu nay ta mang chiếc mặt nạ. Ta mang y phục và mang chức 

danh...Ta giữ đạo, giữ luật, giữ bậc sống nhưng trái tim và linh hồn ta chưa có chất "Thánh 

" Ta mang chiếc mặt nạ trong vai diễn là Kitô hữu, là Linh mục, là Tu sĩ nhưng thực chất ta 

chưa phải. Ta mang trong mình một màu xanh "Tiến thân" chứ không phải "Hiến thân" nên 

ta khó chấp nhận Thánh Ý Chúa, khó đón nhận những trái ý, những gì làm ta phải hạ mình, 

phải phục vụ và hy sinh. Ta cay đắng, tan nát cõi lòng nhưng vẫn làm ra vẻ kiên định và can 

đảm bước theo Chúa. Để rồi ta lại xót xa, tiếc rẻ, vơ vội vàng những gì có trong tầm tay...để 

bù lại những gì đã trao dâng Thiên Chúa. 

     

Hãy bỏ chiếc mặt nạ của vai diễn xuống. Hãy nhìn thật kỹ đời mình trong chiếc gương 

Lời Chúa, để nhận diện mình cách thấu đáo hơn và nhìn được khuôn mặt thật của mình. 

Hãy kiên nhẫn bước vào khu ruộng đời mình và mở to đôi mắt tâm hồn để có thể nhìn thấy 

những cụm cỏ lùng đan xen trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của đời mình và can đảm nhổ 

bỏ, thanh lọc. Hãy khiêm tốn lắng nghe những góp ý, nhận định của tha nhân để biết rõ 

mình là ai và mình đang sống thế nào. Và hãy lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng cầu 
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nguyện để ta biết phải sống thế nào cho đúng với bậc sống và lối sống mà Chúa muốn ta 

sống và làm đẹp lòng Người. 

     

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn, soi sáng tâm trí chúng con và biến 

đổi chúng con từng ngày để chúng con nên giống Chúa Kitô- Đấng mà chúng con 

đang bước theo. Amen. 

                                                                                                          

Dã Quỳ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

 

Ngày 3 tháng 6 vừa qua, theo lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, Bộ Phụng Tự đã nâng lễ 

nhớ thánh Maria Mađalêna lên bậc lễ kính, tức là ngang hàng lễ kính các thánh Tông Đồ. 

Nhân dịp này cũng nên ghi nhận rõ hơn về vị thánh này trong các Sách Tin Mừng. Tôi 

muốn trình bày theo các sách Tin Mừng thôi, để dung nhan vị thánh nữ trong hàng môn đệ của 

Chúa được hiện rõ hơn, sáng đẹp hơn.  

Ta hãy lần mở từng sách Tin Mừng từ đầu đến cuối, đừng xào lẫn bốn sách Tin Mừng với 

nhau, vì mỗi sách Tin Mừng có một cách nhìn riêng về Chúa Giê-su và các môn đệ. 

Bài 1. Bà Maria Ma-đa-le-na Trong sách Tin Mừng Mát-thêu  

27, 55: Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức 

Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người. Trong số đó có bà Maria Mác-đa-la, bà Maria mẹ các ông 

Gia-cô-bê và Giô-xép, và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê. 

27, 60-61: Ông [Giô-xép] lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. Còn bà Maria Mác-đa-la và 

một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, ngồi quay mặt vào mồ. 

28,1-10: Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mác-đa-la và 

một bà khác cũng tên là Maria, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội;  Thiên thần 

Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y 

phục trắng như tuyết. Thấy Người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng 

 PHỤNG VỤ ĐẶT THÁNH NỮ MARIA MAĐALENA NGANG HÀNG VỚI CÁC TÔNG ĐỒ 
(BÀ MARIA MA-ĐA-LE-NA TRONG SÁCH TIN MỪNG MÁT-THÊU)  
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bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng 

đinh.Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ 

Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và 

Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà 

hay”. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho 

môn đệ Đức Giê-su hay. 

Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy 

chân và bái lạy Người. Bấy giờ Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh 

em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy thầy ở đó.” 

I. Nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa 

Trong cảnh thứ nhất, khi Chúa Giê-su bị treo trên thập giá, Mat-thêu cho thấy một nhóm 

“nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa”. Họ không phải là những người xa lạ, nhưng là 

những người “đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người”. Chi tiết này gợi lên lời thánh 

vịnh 38/37, 12: “Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần, bà con ruột thịt cũng đứng 

xa”, một trong những thánh vịnh điễn tả tình trạng người công chính bị bách hại (Tv 18/17; 

22/21; 38/37; 69/68) và các sách Tin Mừng trích dẫn, hoặc gợi lên, khi trình bày cuộc Thương 

Khó của Chúa Giê-su. Trong số các phụ nữ đứng đó, Mat-thêu nêu danh ba người:  đứng đầu 

là bà Maria Mác-đa-la, bà Maria mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xép và bà mẹ các con ông Dê-

bê-đê. 

Sau khi ông Giô-xép A-ri-ma-thê đã lăn tảng đá lấp cửa mồ và ra về, Mat-thêu cho thấy 

hình ảnh cuối cùng: “bà Maria Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Maria [dịch sát: bà Maria 

khác] ở lại đó, ngồi quay mặt vào mồ”.  

Bút pháp kể chuyện ở đây giống như điện ảnh ngày nay, dùng ống kính tách dần từ nhóm 

phụ nữ, giữ lại ba người, rồi hai người trên màn hình cuối một đoạn phim, trước khi chuyển 

sang cảnh khác, và cảnh mới này cũng mở ra với hai nhận vật ấy dưới ánh sáng khác: từ ánh 

chiều tàn qua “ngày vừa ló rạng”; và trong tư thế khác: từ tư thế “ngồi quay vào mộ” sang “đi 

viếng mộ”. Chú ý là Mát-thêu chỉ nói hai bà đi viếng mộ chứ không nói đến chuyện đem dầu 

thơm đến ướp xác như Mác-cô (16, 1) hay Luca (24,1).  

Trước khi Chúa Giê-su tắt thở thì Mat-thêu kể: “Từ giờ thứ sáu [giữa trưa], bóng tối bao 

phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín [3 giờ chiều]. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: 

“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con!” … Đức Giê-su lại kêu lên một 

tiếng lớn, rồi trút linh hồn”. Cảnh bóng tối và hai lần “kêu lớn tiếng” của Chúa Giêsu cùng với 
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cảnh “đất rung đá vỡ” thường được nhìn như diễn tả cảnh bi đát, nhưng dưới ánh sáng của 

thánh vịnh 17/18 thì đó là cuộc hiển linh của Thiên Chúa; xin lướt qua một số câu ở đây (7-17): 

Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi. Từ Thánh điện, 

Người đã nghe tiếng tôi kêu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người. 

Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển, chân núi đồi chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình… 

Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù… Chúa dùng bóng tối làm màn bao 

phủ, lấy mây đen nghịt làm trướng che Người… 

Chúa nổi sấm vang trời, Đấng Tối Cao lớn tiếng… Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy, 

vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông. 

Đến giờ thứ chín, lần thứ nhất Chúa Giê-su lớn tiếng kêu với lời thánh vịnh 22/21, cũng là 

thánh vịnh mà các sách Tin Mừng đều sử dụng, và cũng kết thúc bằng lời tạ ơn vì được cứu 

thoát; lần thứ hai Chúa kêu lên một tiếng lớn, không có nội dung nào cả. Ta hãy trở lại với hai 

lần Thiên Chúa hiển linh trước đó trong Tin Mừng: ở bờ sông Gio-đan, sau khi Chúa Giê-su 

chịu phép rửa, trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giê-su và tiếng từ trời phán: “Đây 

là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,16-17). Lần thứ hai, khi Chúa Giê-su hiển 

dung: “Ông [Phêrô] còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ 

đám mây phán rằng, “Đây là Con Yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng 

nghe lời Người” (Mt 17, 5). Ở lần hiển linh thứ hai, có ba người trong nhóm Mười Hai được 

chứng kiến. Lần thứ ba này, “cuộc hiển linh trong bóng tối”diễn ra suốt thời gian Chúa Giê-su ở 

trên thập giá, các phụ nữ đứng đó được chứng kiến, nhưng Mat-thêu tách ra ba người với tên 

gọi rõ ràng, như gợi cho ta đối chiếu với ba tông đồ chứng kiến cảnh “hiển linh chói lọi trên núi” 

trước kia. Khi Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn là lúc Thiên Chúa đã kéo Con lên khỏi “nước lũ 

mênh mông”, vừa là tiếng kêu của Con được Cha ôm vào lòng, vừa là tiếng Đấng Tối Cao quát 

nạt kẻ thù “Rồi nổi trận lôi đình Ngài quát nạt, trút cơn thịnh nộ khiến chúng kinh hoàng” (Tv 2, 

5). 

II. Bà Maria Mac-đa-la và một bà khác cùng tên Maria đi viếng mộ 

Bà Maria Mác-đa-la và một bà khác cùng có tên là Maria, đi viếng mộ, được chứng kiến 

một cuộc hiển linh mới. “Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến 

lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy 

Người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi”. Diện mạo và màu trắng y phục của thiên thần 

phản chiếu vinh quang của Chúa Giêsu khi hiển dung trên núi: “Dung nhan Người chói lọi như 

mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17, 2). Sau khi Chúa chiến thắng 

Xa-tan trong hoang địa thì “quỷ bỏ đi, và có các thiên thần đến hầu hạ Người” (Mt 4,11). Bây 
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giờ Chúa đã chiến thắng cả cái chết, thì thiên thần lại đến hầu hạ Người, phản ánh vinh quang 

phục sinh của Người, mở cửa, đón khách tới viếng… và báo tin mừng Phục Sinh.  

Bọn lính canh mồ khiếp sợ, ra như chết, gợi lên cảnh ở cuối thánh vịnh 2: “Hãy khiếp run 

phủ phục dưới chân Người! Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ”. Trong khi đó thì thiên 

thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, 

Đấng bị đóng đinh, Người không còn ở đây vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến 

mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ 

cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy Người.” 

Sau khi nhận được lời nhắn, “các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui 

mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giê-su hay.” So sánh phản ứng của bọn lính canh 

với phản ứng của hai bà trùng tên Maria, chúng ta nghĩ tới lời thánh vịnh 67/68: “Thiên Chúa 

đứng lên, địch thù Người tán loạn… như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa… Đức Chúa vừa tuyên 

sấm, cả một đoàn quân phụ nữ đã loan đi, vua quan đào tẩu, binh lính chạy dài”. 

Nhưng Chúa Giê-su như không chờ nổi: “Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào 

chị em! Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ Đức Giê-su nói với 

các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy 

Thầy ở đó.” Thế là hai bà trùng tên Maria là những người đầu tiên được gặp Chúa phục sinh và 

nhận sứ mạng loan baó Tin Mừng cho “anh em của Chúa”. Thiên thần nói với các bà “mau về 

nói với môn đệ Người”. Chính Chúa Giê-su nói với các bà lại bảo “về báo cho anh em của 

Thầy”. Sự hoán đổi danh xưng môn đệ / anh em  ở đây có tầm quan trọng đặc biệt trong sách 

Tin Mừng Mat-thêu. (Sách Tin Mừng Gio-an cũng đưa ra sự hoán đổi này, nhưng Gioan quy 

chiếu với một chuyện khác trong Cựu Ước, chúng ta sẽ bàn khi nói về sách Tin Mừng Gio-an.) 

Trình thuật Chúa Giê-su chịu đóng đinh kết thúc với hình ảnh “bà Maria Mac-đa-la và một 

bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, ngồi quay mặt vào mồ”. Hai bà cùng tên Maria này  trở 

thành hai nhân vật chính trong toàn thể câu chuyện xảy ra ở mồ vào lúc rạng sáng ngày thứ 

nhất trong tuần, với sứ mạng do Chúa Giê-su Phục Sinh đích thân trao: ”về báo cho anh em 

của Thầy”. 

III. Gia phả Chúa Gê-su 

Để hiểu câu chuyện này chúng ta phải trở lại từ đầu sách Tin Mừng Mat-thêu. Mat-thêu mở 

đầu sách Tin Mừng với gia phả của Chúa Giê-su: con cháu Ap-ra-ham, con cháu Đa-vit.  Kể 

xuôi từ Ap-ra-ham xuống tới Chúa Giê-su, chia làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 14 đời. Đếm kỹ 

chuỗi thứ ba thì sẽ thấy tới “Giuse, chồng của bà MARIA” là 12 đời, Chúa Giê-su là đời thứ 

mười ba. Sau đó Mat-thêu kể việc thiên thần báo tin cho thánh Giu-se, xác nhận Đức Maria có 



16 
 

thai bởi quyền năng Thánh Thần. Giữa “Giu-se chồng bà Maria” với Chúa Giêsu có một khoảng 

cách, bởi vì Chúa Giê-su do “bà Maria sinh ra” nhưng không phải do ông Giuse, mà do sự can 

thiệp của Thánh Thần, khiến Chúa Giê-su vừa là dòng dõi Ap-ra-ham và Đa-vit, vừa là Con 

Thiên Chúa.  

Ta tự hỏi tại sao lại đặt hai vị tổ phụ Ap-ra-ham và Đa-vit làm cột mốc: “gia phả Đức Giê-su 

Ki-tô con cháu Đa-vit, con cháu Ap-ra-ham”, rồi kể từ Ap-ra-ham xuống tới Chúa Giê-su? Trước 

hết vì hai vị tổ phụ này nhận được những lời hứa của Thiên Chúa làm cốt lõi cho cả lịch sử cứu 

độ: Ap-ra-ham nhận được lời hứa của Thiên Chúa gồm ba điều: một miền đất, một dòng dõi 

đông đúc như sao trời cát biển, và trở nên phúc lành cho muôn dân (x. St 12, 1-3; 15; 22). Vua 

Đavit nhận được lời hứa là dòng dõi ông sẽ đời đời làm vua (2S 7, 4-16). Mat-thêu cho thấy cả 

hai lời hứa trên được thực hiện hoàn toàn nơi “Chúa Giê-su Ki-tô, con cháu Đavit, con cháu Ap-

ra-ham”. Là con cháu của vua Đavit, sinh tại Be-lem, quê hương vua Đavit, Chúa Giêsu Phục 

Sinh nhận được mọi quyền trên trời dưới đất và ở với các môn đệ cho đến ngày tận thế (Mt 28, 

18-20). Là con cháu Ap-ra-ham, Chúa Giê-su Phục Sinh trở thành phúc lành cho muôn dân khi 

Chúa sai các môn đệ đi “làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ… và dạy 

họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”, và như vậy làm cho lời hứa về dòng dõi Ap-

ra-ham thành sự thực: muôn dân trở thành môn đệ thì cũng trở thành anh em của Chúa Giê-

su, và như thế trở thành con cháu Ap-ra-ham. (Thánh Phao-lô quảng diễn điều này, x. Rm 4; 

Gl 4). 

Hãy tạm đưa ra kết luận thứ nhất ở đây: Chúa Giê-su vừa là điểm tới (nhưng không phải 

là kết thúc) vừa là điểm khởi đầu mới của dòng dõi Ap-ra-ham, nhờ quyền năng Thánh Thần, 

dòng dõi Ap-ra-ham mới thật sự trở nên đông như sao trời cát biển (x. St 15,5; 22, 15-18). 

 
   

IV. Ông Mô-sê sinh ra và được cứu sống 

Đến đây chắc bạn đọc hỏi: chưa thấy chuyện hai bà cùng tên Maria ăn nhập gì ở đây. Đó 

là chuyện tiếp theo. Sau bản gia phả và chuyện thiên thần báo mộng cho ông Giu-se, Mat-thêu 

không kể chuyện Chúa Giê-su sinh ra, mà kể chuyện các nhà chiêm tinh tìm đến bái lạy “Vua 

Người Do Thái mới sinh”. Câu chuyện này cho thấy lời hứa của Thiên Chúa về ngôi sao mọc 

lên từ lều trại Gia-cóp mà Thiên Chúa Chúa đã dùng miệng ông Bi-lơ-am, một người dân ngoại 

ở phương Đông để công bố (x. Ds 24, 16-19). Vừa sinh ra, Chúa Giê-su đã được dân ngoại 

nhận biết và tuyên xưng và đến bái lạy như “Vua người Do Thái”. Nhưng chuyện này dẫn tới 

việc Hê-ro-đê ra lệnh sát hại các bé trai từ hai tuổi trở xuống, ở Be-lem và vùng phụ cận, hy 

vọng giết được “Vua người Do Thái mới sinh”. Thiên Chúa ra tay trước, sai thiên thần báo cho 
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ông Giu-se ban đêm, để “đem hài nhi và mẹ trốn sang Ai-cập.” Thế là Chúa Giê-su thâu tóm 

trong bản thân mình lịch sử của dân Thiên Chúa.  

Hê-rô-đê ra lệnh giết các hài nhi từ hai tuổi trở xuống, như mẻ lưới vét, với hy vọng giết 

được “vua người Do Thái mới sinh”, chiếu theo ngày giờ các nhà chiêm tinh đã thấy ngôi sao 

mọc lên, khiến ông Giu-se phải thức dậy giữa đêm khuya, vội vã đem “hài nhi và người mẹ” 

trốn sang Ai-Cập. Chuyện này gợi ta nhớ đến phần mở đầu của sách Xuất Hành, với chuyện 

vua Pha-ra-ô ra lệnh cho các bà đỡ giết các con trai của người Hip-ri khi vừa sinh ra. Nhưng 

hai bà đỡ tên là Sip-ra và Pu-a không tuân lệnh vua, cứ để cho sống. Khi bị vua hỏi, các bà 

chống chế: “Đàn bà Hip-ri không như đàn bà Ai Cập, họ khoẻ lắm, bà đỡ chưa kịp đến thì họ đã 

sinh rồi” (Xh 1, 15-19). Vua Ai-cập chịu lý, nhưng dùng biện pháp khác toàn diện hơn: “Pha-ra-ô 

ra lệnh cho toàn dân của mình: “Mọi con trai Hip-ri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin, còn con 

gái thì để cho sống”.  

Trong bối cảnh “biện pháp toàn diện” của Pha-ra-ô, ông Mô-sê sinh ra và được mẹ “giấu 

trong ba tháng trời. Khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cói, trét hắc ín 

và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin. Chị đứa bé đứng 

đàng xa để xem cho biết cái gì sẽ xảy ra cho em nó”.  

Sau khi dân Chúa vượt qua Biển Đỏ ta thấy người chị này xuất hiện với tên là MARIA, 

trong vaI NỮ NGÔN SỨ, cầm đầu đoàn phụ nữ đánh trống, nhảy múa và hát điệp khúc cho bài 

ca của ông Mô-sê: “Hãy hát mừng Đức Chúa, Đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, 

Người xô xuống đại dương” (Xh 15, 21). 

Đọc đến đây, chắc bạn đọc đã có thể liên tưởng được mối liên hệ văn chương giữa câu 

chuyện ông Mô-sê sinh ra với chuyện Chúa Giêsu “vua người Do Thái mới sinh”; “chuyện các 

phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa” khi Chúa bị treo trên thập giá với chuyện “chị đưa bé đứng đàng 

xa để xem cho biết chuyện gì xảy ra cho eem nó”; chuyện hai bà cùng tên là Maria ở lại đó, 

ngồi quay vào mộ; chuyện hai bà đi viếng mộ, tới nơi thì cửa mộ đã mở, thiên thần báo tin “Tôi 

biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh, Người  không còn ở đây, vì Người đã trỗi dậy 

rồi”. 

Ông Mô-sê được cứu sống, trước hết là nhờ hai bà đỡ, rồi nhờ người chị tên là Maria 

“đứng đàng xa để xem cho biết cái gì sẽ xảy ra cho em nó”.  Thiên Chúa làm điều kỳ diệu, đứa 

bé bị thả trôi sông theo lệnh vua Ai-Cập, lại được con gái của vua “cứu khỏi nước” (ý nghĩa cái 

tên Mô-sê) rước về làm con, và chính người mẹ sinh ra Mô-sê lại trở thành vú nuôi của Mô-sê, 

để sau này Mô-sê trở thành người Chúa sai đi cứu dân của chính ông và là dân của Thiên 

Chúa, khỏi ách nô lệ Ai-cập. Người con do bà Maria sinh ra có tên là Giê-su, “vì chính Người 
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sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Từ trời cao Thiên Chúa sẽ đưa tay vớt Con của Người 

lên khỏi nước lũ của đau khổ và cái chết, để trao cho Người mọi quyền trên trời dưới đất, hầu 

cứu muôn dân khỏi tội lỗi và sự chết. Bà Maria Mac-đa-la và bà Maria kia gợi nhớ hai bà đỡ và 

bà Maria chị của Mô-sê, người đã chứng kiến em mình được cứu, và góp phần bằng việc “mai 

mối” cho mẹ được làm vú nuôi cho em. 

Ông Gióp đã nguyền rủa cái đêm ông được sinh ra “vì đêm ấy đã không đóng kín lòng dạ 

cưu mang tôi khiến mắt tôi khỏi nhìn thấy đau khổ” (G 3, 10). Nhưng ngôi mộ của Chúa Giê-su 

lại trở thành lòng mẹ cho một cuộc sinh nở mới. Mẹ đất chuyển bụng bằng cuộc động đất dữ 

dội, đất rung đá vỡ. Tiếng Chúa Giêsu kêu trên thập giá khác nào tiếng kêu la của bà mẹ 

chuyển dạ sinh con (x. Kh 12, 2). Lập tức hai bà đỡ đã tới ngồi quay mặt vào bà mẹ đang 

chuyển bụng, đúng như Pha-ra-ô nhặn các bà đỡ (x. Xh 1, 16). Mat-thêu cho ta thấy cảnh cuối 

cùng lúc chiều tối, là hai bà cùng tên Maria ngồi quay vào mộ, không nói khi nào hai bà đi về. 

Rạng sáng ta thấy hai bà lững thững đi viếng mộ, thình lình đất rung chuyển dữ dội (nhưng lần 

này không có đá vỡ), thiên thần Chúa từ trời xuống, lăn tảng đá  đậy cửa mồ ra, rồi ngồi lên 

trên. Cùng lúc với bọn lính canh mồ, các bà thấy thiên thần sáng láng và nghe thiên thần, vừa 

mở cửa, nói cho biết “Người đã trỗi dậy rồi, Người không còn ở đây”. Vai trò của hai bà trong 

cảnh này vừa gợi lại cảnh hai bà đỡ ở bên canh chừng sản phụ Hip-ri, vừa gợi lại lời hai bà 

chống chế với Pha-ra-ô: “Bà đỡ chưa kịp tới thì họ đã sinh rồi!” Mô-sê được đem giấu, còn 

Chúa Giê-su đã về Ga-li-lê trước các “anh em” của Chúa. 

Bà chị Maria về gọi mẹ ra đón em về nuôi. Hai bà cùng tên là Maria được Chúa đích thân 

đến gặp, sai về báo tin cho “anh em của Thầy” biết, họ sẽ được gặp Thầy ở Ga-li-lê. Khi Mô-sê 

đã lớn, ông đi ra thăm anh em của mình (Xh 2, 11). Chúa phục sinh chính là lúc Chúa cứu dân 

mình khỏi tội, các môn đệ trở thành anh em của Chúa. Chúa nhắn anh em của Ngài đến với 

Ngài ở Ga-li-lê, cũng như khi ông Mô-sê từ đất Ma-đi-an trở về Ai-cập, thì Thiên Chúa sai ông 

A-ha-rôn, là anh, đi vào sa-mạc gặp ông Mô-sê (x. Xh  4,27-31). 

Một cuộc sinh nở mới bắt đầu nhờ phép Rửa: muôn dân thành anh em của Chúa Giê-su, 

và dòng dõi của Ap-ra-ham từ nay trở nên đông đúc như sao trời cát biển. 

Không thể nào diễn tả hết được những hàm ẩn trong nghệ thuật kể chuyện này của Tin 

Mừng Mat-thêu; chỉ có sự chiêm ngắm trong thinh lặng và lòng tin, mới cho ta cảm nghiệm 

được mỗi ngày một sâu xa hơn mầu nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ 

chúng ta, và thấy được vai trò đặc biệt của thánh nữ Maria Ma-đa-le-na trong khung cảnh 

hoành tráng của màu nhiệm Phục Sinh, được Mat-thêu trình bày như một cuộc sinh nở mới để 

làm nên một dân mới, thực hiện lời Thiên Chúa hứa với Ap-ra-ham và với Đa-vit.  
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Trên bình diện văn chương thì nhân vật Maria Ma-đa-le-na trong Tin Mừng Mat-thêu là cầu 

nối trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu và trình thuật “Phục Sinh” với sách Xuất Hành. Về 

vai trò thì Mat-thêu đặt Maria Ma-đa-le-na vào hàng Nữ ngôn sứ Maria, chị của Mô-sê, người 

đã canh chừng để cứu em, chạy về gọi mẹ; sau này khi đã vượt qua Biển Đỏ, bà chứng kiến và 

ca ngợi ơn cứu độ. Bà Maria Ma-đa-lê-na cũng chứng kiến, đón nhận Tin Mừng ơn cứu độ và 

chạy đi loan báo cho “anh em” của Chúa. 

Phụ chú về phương pháp nghiên cứu 

Người không biết đọc các tác phẩm văn chương bất hủ của Mẹ Việt Nam như Chinh phụ 

ngâm, Cung Oán ngâm khúc, Kim Vân Kiều… có thể sẽ cuời ruồi mà bảo “ông già này khéo bịa 

chuyện…” Khoan ! Dù sao tôi cũng đậu Tú Tài Văn Chương Việt Nam năm 1960 đấy. Các bạn 

sinh sau đẻ muộn vào thời tân tiến, không còn được nghe mẹ ru bằng những câu ca dao, 

những câu Kiều lẩy, đến trường thì học thơ Tố Hữu và các nhà thơ cách mạng, vốn nhằm vận 

động quần chúng, nên lời văn dễ hiểu, ca tụng hay khóc than, chỉ cần học thuộc lòng, dù thơ 

mộng như: “núi liền núi, sông liên sông”, hay ai oán thiết tha hết tình thảo hiếu như: “Ông Xít-ta-

lin ơi! Ông Xít-ta-lin ơi! - Thương con, thương vợ, thương chồng – thương cha thương một, 

thương ông thương mười!”; các bạn không phải ngồi ghi chép và học những điển tích văn 

chương, đọc một câu trong chuyện Kiều hay Chinh phụ ngâm… rồi bóp trán tìm xem “Trống 

Tràng Thành lung lay bóng nguyệt, khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây” nghĩa là gì? “Hoa đào 

năm ngoái còn cười gió đông” nghĩa là gì, liên quan tới điển tích văn chương nào? Chỉ khi tìm 

ra điển tích văn chương phía sau mới hiểu được câu thơ.  

Kinh Thánh cũng là văn chương, và hơn nữa, là đỉnh cao của văn chương nhân loại, vì Lời 

Chúa đã thành lời người, nhập thể trong lời người, nên cũng có hiện tượng quy chiếu văn 

chương tương tự và còn quyết liệt hơn, vì không chỉ là quy chiếu văn chương giữa Tân với 

Cựu Ước, như các cụ nhà nho của ta ngày xưa quy chiếu vào văn chương chữ Hán, mà là sự 

thực hiện các lời hứa của Cựu Ước ở trong Tân Ước. Toàn bộ Sách Thánh là một cuốn sách 

duy nhất, nên giải thích lẫn nhau, như châm ngôn từ thời các giáo phụ : “Tân Ước ẩn tàng trong 

Cựu Ước; Cựu Ước hiện rõ trong Tân Ước”. 

Có người lại bảo, cứ cho là như vậy đi, nhưng làm sao biết chuyện nào quy chiếu vào đâu? 

Ông già này chỉ giỏi tưởng tượng cho ra lắm chuyện! Ông già này xin trả lời đơn giản: đi tìm 

các vị giáo già còn biết văn chương Việt Nam cổ điển, nhờ các cụ giảng cho một đoạn truyện 

Kiều hay Chinh Phụ Ngâm thì sẽ biết: một câu, một từ, cách diễn tả, bố cục… đều có thể gợi 

cho ta thấy mối quan hệ giữa câu ta đang đọc với những điển tích văn chương. Chúa Giê-su và 

các môn đệ đều là người Do Thái, nghe Sách Thánh từ nhỏ nên cũng nhớ, cũng thuộc các 

chuyện trong sách Thánh. Chính Chúa Giê-su khi giảng dạy cũng trưng dẫn Cựu Ước. Khi các 



20 
 

tông đồ bắt đầu rao giảng thì đã dựa vào Cựu Ước để giải nghĩa mầu nhiệm Đức Giê-su Kitô 

(x. Cv 2), đến khi viết sách Tin Mừng thì những sự quy chiếu đã chín mùi, xuôi chảy, gọn gàng, 

sắc bén, nhẹ nhàng, tinh vi hơn. Nghiền ngẫm Sách Thánh cho nhuần nhuyễn thì sẽ thấy, cũng 

như các cụ nhà nho ngày xưa, cả đời nghiền ngẫm sách thánh hiền, nên nói ra là có sách có 

chữ, nghe một câu văn, câu thơ là có thể thấy cả một vùng trời văn chương hiện ra trước mắt.  

Giê-ru-sa-lem, 15 tháng 6 năm 2016 

L.M.Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

  

LsNguyenCongBinh@gmail.com  

  

NOVA VULGATA  
EVANGELIUM  

SECUNDUM MARCUM  
TIN MỪNG NOVA VULGATA  

THEO MARCÔ 
 

- Chương 11– Chúa CHA Ðầy Lòng Thương Xót Loài Người 
-  

http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-
marcum_lt.html#11 

  
Xin cám ơn Quý Cha và anh chị đã đặt câu hỏi và cho ý kiến để bản dịch chương MarCo 11 

được hoàn chỉnh hơn.  

          Một vị đã đặt vấn đề khá rõ:  " Chúa Giêsu có lạm dụng quyền năng và xử sự vô lý 

không? Thật vậy, Tin Mừng nói rõ ràng là chưa tới mùa vả;  Chúa Giêsu không tìm thấy trái nào 

trên cây thì đó là chuyện đương nhiên. Thế tại sao Ngài lại nguyền rủa cây vả? Phải chăng 

Ngài hơi nóng tính?" 

          Chiếu theo nguyên bản Nova Vulgata xin đề nghị chúng ta cùng góp ý duyệt lại một số 

điểm có lẽ trước đây ta đọc theo nghĩa quá rộng là Chúa giận mà chúc dữ cho cây vả vô tội 

trong khi nó chẳng may chết khô cách tự nhiên. Theo thiển ý,  Chúa dùng cây vả chết khô 

này làm bài học về Lòng Thương Xót Bao La của Chúa CHA và xin ta hãy theo đó mà thứ 

tha cho nhau. Ðặc biệt Năm Nay là Năm Thánh Mừng Lòng Thương Xót, chúng ta hãy như 

cây vả cố gắng nở ra vài trái mang thương yêu tha thứ cho nhau tuy còn xanh non.    

          Chúa cũng lấy cây vả trổ lá làm báo hiệu tượng trưng cho  Ngày Thế Mạt.   

Tuy chỉ bàn theo văn phạm song vấn đề đụng chạm đến thần học nên xin các cha thêm thắt 
cho.  Chương MarCo 11M2 này thay cho bản dịch cũ. Chân thành cám ơn. LsNguyenCongBinh 

 

Bài học cây vả 

 

 

mailto:LsNguyenCongBinh@gmail.com
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-marcum_lt.html#11
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- Chương 11 - 

Chúa GiêSu long trọng tiến vào thành Giêrusalem 

         1 Et cum appropinquarent Hierosolymae, Bethphage et Bethaniae ad montem Olivarum, 
mittit           duos ex discipulis suis  
            2 et ait illis: “ Ite in castellum, quod est contra vos, et statim introeuntes illud invenietis 
pullum         ligatum, super quem nemo adhuc hominum sedit; solvite illum et adducite.  
            3 Et si quis vobis dixerit: “Quid facitis hoc?”, dicite: “Domino necessarius est, et continuo 
illum          remittit iterum huc” ”.  
            4 Et abeuntes invenerunt pullum ligatum ante ianuam foris in bivio et solvunt eum.  
            5 Et quidam de illic stantibus dicebant illis: “ Quid facitis solventes pullum? ”.  
            6 Qui dixerunt eis, sicut dixerat Iesus; et dimiserunt eis.  
            7 Et ducunt pullum ad Iesum et imponunt illi vestimenta sua; et sedit super eum.  
            8 Et multi vestimenta sua straverunt in via, alii autem frondes, quas exciderant in agris.  
            9 Et qui praeibant et qui sequebantur, clamabant:  

         “ Hosanna! Benedictus, qui venit in nomine Domini!  
            10 Benedictum, quod venit regnum patris nostri David! Hosanna in excelsis! ”. 
 
  

1 Khi thầy trò Chúa GiêSu sắp tới thành Giêrusalem, nơi ấy gần với làng Betphaghê và làng 
Bêthania, bên núi Cây Dầu, thì Chúa sai hai môn đồ đi trước 2 và bảo họ: "Các con hãy đi đến 
làng trước mặt và vừa vào làng, các con sẽ thấy liền một lừa con cột sẵn chưa hề có ai cỡi. 
Các con hãy cởi giây dắt nó về đây. 3 Nếu có ai hỏi các con: "Taị sao các ông làm thế?"  - thì 
hãy đáp: Chúa cần đến nó và xong việc rồi thì Chúa trả lại đây ngay". 4 Hai ông ra đi và đã gặp 
một lừa con cột bên cửa ngõ, phía ngoài, nơi lề đường; họ bèn cởi giây cột nó. 5 Vài người 
đứng đó hỏi họ: " Tại sao mấy ông cởi giây con lừa đó?" 6 Và họ đáp lại như Chúa GiêSu đã 
dặn. Và người ta để mặc hai ông. 7 Họ đem lừa con về cho Chúa GiêSu, và lấy áo choàng của 
họ phủ trên lưng lừa con và Chúa GiêSu cỡi lên nó. 8 Có nhiều người trải áo choàng của họ 
trên đường Chúa đi; nhóm khác trải hoa lá chặt ngoài đồng. 9 Và người đi trước, người theo 
sau cùng tung hô rằng:                            [photo revivalfire4kids.com ]  

 

https://www.google.com.bz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjehtiunevMAhXCMGMKHRUMDukQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Frevivalfire4kids.com%2Ftag%2Ffree-palm-sunday-lesson%2F&psig=AFQjCNGdPJt217MdvkG1WXf4OCGAXv-iVw&ust=1463921980399104
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         "Hosanna! Hoan hô! Vạn tuế ! 

         Chúc tụng Ðấng nhân Danh Chúa mà đến! 
           10 Chúc tụng Ngai Vàng của vua Ðavit, tổ phụ chúng ta,  đang trị đến!  

         Hosanna ! Hoan hô trên chốn trời cao! 

         11 Et introivit Hierosolymam in templum; et circumspectis omnibus, cum iam vespera 
esset hora, exivit in Bethaniam cum Duodecim. 

         12 Et altera die cum exirent a Bethania, esuriit.  
            13 Cumque vidisset a longe ficum habentem folia, venit si quid forte inveniret in ea; et 
cum venisset ad eam, nihil invenit praeter folia: non enim erat tempus ficorum.  
            14 Et respondens dixit ei: “ Iam non amplius in aeternum quisquam fructum ex te 
manducet ”. Et audiebant discipuli eius. 
 
  

Cây vả không mang trái bị mắng 

  
           11 Chúa đến Giêrusalem, vào trong  Ðền Thờ;  đi một vòng quan sát mọi sự.  Khi đã    

khuya thì  Ngài với Nhóm Mười Hai rút về làng Bêthania. 
           12 Hôm sau, khi thầy trò Chúa GiêSu ra khỏi Bêthania, thì Ngài đói bụng. 13 Từ xa Ngài   

thấy một cây vải đang trổ lá non bèn  đến xem may ra có 'trái non' hay không vì chưa     đúng 
mùa vải,  song khi đến gần, Ngài không thấy gì cả ngoài lá thôi. 14 Ngài bảo nó:  "    Từ nay, 
chẳng lẽ chẳng còn ai được ăn quả của ngươi nữa hay sao? " Các môn đồ nghe          rõ lời 
Ngài nói. 

  
[13]  Tiểu dẫn.  Cây vả (fig)  cùng họ cây sung Việt Nam.   Hàng năm khi sang xuân thì cây 

trổ cành non mang lá non đồng thời trổ cả "trái non" dầy cùi  có thể ăn tạm khi đói.  'Cây vả 
không ra hoa song 'trái non' mang nhụy đực và nhụy cái ẩn dấu bên trong;  ong vò vẽ chui vào 
trong giúp trái non nẩy nở thành "trái thật" chín rộ khoảng tháng 7 đến tháng 10 gọi là mùa vải. 
 Khi Chúa và đồ đệ gặp cây vả này thì  còn trong tiết xuân chưa đến Lễ Vượt Qua nên nó chỉ 
mới ra cành non mang lá non song tiếc là không có 'trái non' như những cây vải khác. Theo quy 
tắc khi câu  non enim erat tempus ficorum được cố ý đặt ở vị trí chót câu thì có ý nhấn mạnh, 
MarCo nói rõ  Chúa và đồ đệ không ngây thơ đi tìm 'vả chín trái mùa' song đến xem nó  may ra' 
forte'  có trổ vài trái non ' ăn được' để dịu cơn đói. 
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 1,2. Cành non mang trái non đang tượng hình ;      
 

 
 

 

  
 
 
 3. Vả chin. keyword-suggestions.com 
  
[14]  GiêSu Con Người đang sẵn bực mình vì người Do Thái cứng tin bụng lại cồn cào vì đói 

nên buột miệng nhân cách hóa cây vả và phát biểu ý kiến không hài lòng với nó. Ðọc câu 20 
này, nhất là nếu theo Mattheu 21:19 ta dễ hiểu rộng Chúa có ý định  chúc dữ cây vả này.  Chúc 
dữ (maledico) cần một chủ định và qua một lời được phát ra.  Ta không tìm ra chủ định chúc dữ 
 trong lời; cả hai  động tự trong 'lời' là 'manduco' trong câu MarCo 11: 14 và  'nascor' trong 
Mattheu 21:19 không chia theo affirmative mood để xác định một sự kiện khách quan thực sự 
xẩy ra mà viết là manducet & nacatur theo subjunctive mood để chỉ ý kiến phát biểu hay sự kiện 
đáng lẽ phải xẩy ra theo ý tác giả câu nói, hay theo điều kiện. Văn phạm Việt không phân rõ hai 
thể affirmative và subjunctive song cấu trúc câu văn cổ cũng cho phép dịch như một câu hỏi; 
vậy xin tạm theo cách ấy dể gần với thể subjunctive hơn. 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_grammar#Moods .  
  
       15 Et veniunt Hierosolymam. Et cum introisset in templum, coepit eicere vendentes et 

ementes in templo et mensas nummulariorum et cathedras vendentium columbas evertit;  
            16 et non sinebat, ut quisquam vas transferret per templum.  
            17 Et docebat dicens eis: “ Non scriptum est: “Domus mea domus orationis vocabitur 
omnibus gentibus”? Vos autem fecistis eam speluncam latronum ”. 
            18 Quo audito, principes sacerdotum et scribae quaerebant quomodo eum perderent; 
timebant enim eum, quoniam universa turba admirabatur super doctrina eius.  
            19 Et cum vespera facta esset, egrediebantur de civitate. 
 
  

Chúa xua đuổi bọn người lợi dụng Ðền Thờ làm nơi buôn bán 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_grammar#Moods
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           15 Thầy trò Chúa GiêSu trở lại Giêrusalem. Chúa vào bên trong Ðền Thờ, Ngài xua đuổi 
bọn người lợi dụng Ðền Thờ làm nơi buôn bán kiếm lời; Ngài lật nhào bàn của bọn đổi          
bạc, và ghế của bọn bán bồ câu, 16 và Ngài không cho phép ai tự tiện mang đồ đạc         ngang 
qua Ðền thờ. 

        17 Rồi Chúa giảng giải với họ rằng: " Lời Kinh Thánh đã chẳng ghi rằng: Nhà của TA sẽ 
được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc hay sao?  Nay các ông đã biến nó thành    hang 
trộm cướp!" 18 Nghe thế,  các thầy thượng tế và thông luật tìm cách làm sao giết       Ngài. Thật 
ra họ sợ Ngài, vì dân chúng hết thảy đều thán phục Lời Ngài giảng dạy.  

           19 Chiều đến, Ngài ra ngoài thành. 

  

         20 Et cum mane transirent, viderunt ficum aridam factam a radicibus.  
            21 Et recordatus Petrus dicit ei: “ Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit ”.  
             

Tông đồ hiểu lầm Chúa rủa sả cây vả, 

  
           20 Sáng sớm, khi đi ngang qua cây vả, các môn đồ  thấy nó đã chết héo từ rễ. 21        

Tông đồ Phêrô sực nhớ lại  bèn nói với Chúa: "Rabbi, Thưa Thầy,  kìa cây vả Thầy rủa đã        
chết héo rồi."   

  

[20] Chúa đầy Lòng Thương Xót và luôn tha 
thứ kẻ xúc phạm Ngài kể cả những kẻ đã treo 
Ngài trên Thánh Giá. Chúa  không làm phép lạ 
khi chẳng cần thiết  mà luôn làm theo Ý Chúa 
CHA để xuống ơn cho loài người. Chớ hiểu rằng 
vì đói bụng mà Chúa căm tức chúc dữ cây vả và 
tự ý làm phép lạ bắt nó chết vì nói thế là xúc 
phạm Lòng Thương Xót của Chúa, kể cả đi 
ngược Luật Thiên Nhiên Chúa CHA đặt ra cho 
vạn vật.  

Phúc Âm cho thấy Tông đồ 
Phero nóng nẩy nên khi Chúa nói 
câu MarCo 11:14 theo cảm xúc 
thì ông hiểu lầm là lời chúc dữ và 
khi thấy lá héo hôm sau thì cho là 
một phép lạ đã xẩy ra. Ông nghĩ 
vậy vì ông đã từng chứng kiến 
Một GiêSu Con Thiên Chúa uy 
quyền trừ quỷ ma hay ra lệnh 
biển cả ngưng bão tố… Có thể ta 
đã mường tượng cây vả đang 
xanh tươi bỗng ngay lập tức chết 
khô  (khi dịch Mattheu 20:19) như 
xem màn ảo thuật. Thực ra hiểu 
câu  aridam factam a radicibus- 
là tình trạng (a) cây bị héo lá,  hay 
(b) lá chết khô  hay (c) sau  cùng 
lá rơi rụng đều có lý và đúng văn 

phạm song MarCo viết rõ nó khô héo từ rễ trở lên.  Nhiều lý do để thấy cây vả khô héo trong 
ngày vì rễ bị hư hại cách thật tự nhiên: Cây này mọc hoang giữa đường (Mattheu 21:18) chẳng 
ai săn sóc nên thiếu nước, thiếu điều kiện nẩy nở đã lâu vì đất quá nông,  nhất là ngày  ngày 
thường bị những đàn súc vật đi ngang qua gây tổn hại đã gần bật gốc,  lại bị côn trùng nhất là 
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loại chuột chũi (gopher) cắn đứt hệ thống  phần rễ  cho nên ngay sau  khi thầy trò là 13 vị dẫm 
quanh nó thì chỉ sau một ngày nóng bức tháng Nisan (tháng Ba theo VN) nó héo hẳn từ rễ trở 
lên theo tông đồ Pherô quan sát. Nếu nó là cây có chủ có lẽ đã bị chặt đi từ lâu rồi .  

       Nối câu LuCa 13:6-9  vào đây, ta sẽ thấy Chúa dạy Pherô và các tông đồ Chúa chẳng 
chẳng hề ghét bỏ và  chúc dữ những cây vả chậm ra trái như cây vả này- là những kẻ đang bị 
ma quỷ gây tổn hại,  song  Chúa thương xót chúng, và ví von chính Chúa là người tá điền đã 
cầu xin với Chúa CHA là Chủ Vườn  như sau:  LuCa 13:6-9: " Ông Chủ Vườn  đến tìm quả nơi 
cây vả này song chẳng thấy. 7 Ông bèn nói với người tá điền làm vườn nho: " Ðã ba năm ta 
đến tìm quả song không thấy gì nơi cây vả này. Anh chặt quách nó đi; để nó lại làm gì cho hại 
đất." 8 Anh tá điền bèn đáp lại: "Thưa ông, xin thương cho nó sống thêm năm nay nữa, để tôi 
cuốc xới xung quanh nó và bón thêm phân cho nó. 9 May ra  nó sinh hoa quả sau này; bằng 
không vào lúc ấy xin ông cứ cho chặt nó đi." 

Theo MarCo 13:28-31 Chúa cũng dùng cây vả đang ra cành non và lá non làm bài học cho 
Ngày Tận Cùng:  

28 "Các con hãy lấy cây vả làm ví dụ học hỏi: Khi nó trổ cành mềm và sinh ra lá thì các con 
biết mùa hè đã gần đến. 29 Cũng vậy, khi các con thấy các điều nói trên ấy xảy ra, thì các con 
cũng biết là Con Người đã đến gần bên cửa!"  

  

         22 Et respondens Iesus ait illis: “ Habete fidem Dei!  
            23 Amen dico vobis: Quicumque dixerit huic monti: “Tollere et mittere in mare”, et non 
       haesitaverit in corde suo, sed crediderit quia, quod dixerit, fiat, fiet ei.  
            24 Propterea dico vobis: Omnia, quaecumque orantes petitis, credite quia iam 
accepistis, et erunt  vobis. 25 Et cum statis in oratione, dimittite, si quid habetis adversus 
aliquem, ut et 
            Pater vester, qui in caelis est, dimittat vobis peccata vestra ”.  
            (26) (câu bỏ trống) 

 

Cần mạnh tin vào Chúa CHA 

 

       " 22 Chúa Giêsu nói với cả nhóm:  

       " Các con hãy mạnh tin vào Chúa CHA. 23 Quả thật, Thầy bảo các con, kẻ nào ra    
lệnh cho hòn núi này rằng: " Dời chỗ đi mà nhào xuống biển," - mà trong lòng không       nghi 
nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được CHA ban cho         thành sự. 
24 Bởi thế Thầy bảo các con rằng mọi điều các con cầu nguyện van xin CHA      thì các con hãy 
tin là sẽ được, và các con  sẽ được CHA ban cho ". 

           25 "Song khi các con đứng cầu nguyện, nếu các con  có gì điều gì bất bình với    ai, 
các con hãy tha thứ ngay cho người ấy, để CHA các con, Ðấng ngự trên             trời, 
cũng sẽ tha thứ cho các con những điều các con lầm lỗi.  

           26 [Nhưng  nếu các con không tha thứ, thì CHA các con, Ðấng ngự trên trời,       
cũng sẽ không tha thứ những điều các con lầm lỗi."][ Câu này Nova Vulgata bỏ trống ,     
song xin tạm đọc theo Vulgata] 

  

  

[23] Chúa dùng Kinh Lậy Cha kết thúc bài học về cây vả.  Dù rằng quyền năng Chúa CHA 
cho phép  người đầy Ðức Tin  có thể làm việc lạ, theo Thánh Ý CHA,  và Chúa CHA sẽ cho kẻ 
có Ðức Tin làm được các việc lạ việc ấy  khi được sai đi Mở Rộng Nước Chúa và mang Lòng 
Chúa Thương Xót đến tận cùng trái đất (MarCo 16:17-18) song trước nhất cần ta cầu nguyện 
cho ta được lòng Thương Xót Tha Thứ cho nhau vì Chúa CHA Ðầy Lòng Xót Thương.  
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          27 Et veniunt rursus Hierosolymam. Et cum ambularet in templo, accedunt ad eum 
summi   sacerdotes et scribae et seniores  
            28 et dicebant illi: “ In qua potestate haec facis? Vel quis tibi dedit hanc potestatem, ut 
ista facias? ”.  
            29 Iesus autem ait illis: “ Interrogabo vos unum verbum, et respondete mihi; et dicam 
vobis, in qua potestate haec faciam:  
            30 Baptismum Ioannis de caelo erat an ex hominibus? Respondete mihi ”.  
            31 At illi cogitabant secum dicentes: “ Si dixerimus: “De caelo”, dicet: “Quare ergo non 
credidistis ei?”; 32 si autem dixerimus: “Ex hominibus?” . Timebant populum: omnes enim 
habebant Ioannem quia vere propheta esset. 33 Et respondentes dicunt Iesu: “ Nescimus ”.  

         Et Iesus ait illis: “ Neque ego dico vobis in qua potestate haec faciam ”. 

  

4. Quyền đâu mà Chúa Giêsu làm các điều ấy?" 

  
27 Một lần nữa, Chúa Giêsu và các môn đồ  trở lại Giêrusalem; khi Ngài đang đi lại trong Ðền 

Thờ, thì các thầy thượng tế, các thầy thông luật và các vị hàng niên trưởng trong dân tiến đến 
gặp Ngài, 28 và chất vấn rằng:  

       " Ông lấy quyền từ đâu mà làm các điều ấy? Ai cho phép ông làm như vậy?"  
29 Chúa Giêsu nói với họ:  

       "Ta xin hỏi quý vị chỉ một điều thôi. Xin quý vị hãy trả lời cho Ta, rồi Ta sẽ nói cho quý vị 
hay: Quyền đâu cho Ta làm các điều ấy. 30 Vậy phép thanh tẩy ông Gioan làm là từ Trời ban 
xuống hay do người ta đặt ra? Xin quý vị trả lời cho Ta".  

31 Họ suy tính và nói với nhau: " Nếu chúng ta đáp : " Từ Trời ban xuống ", - thì ông ta sẽ hỏi 
vặn: Vậy sao các ông lại không tin ông Gioan? 32 song chẳng lẽ chúng ta đáp: "Do loài người?" 
Họ sợ dân chúng, vì ai ai cũng đều coi ông Gioan thực sự là một vị tiên tri,33 nên họ thưa với 
Chúa rằng: "Chúng tôi không biết!"  

Bấy giờ Chúa Giêsu đáp: "Ta nữa, Ta cũng không nói cho quý vị hay Ta lấy quyền từ đâu mà 
làm những điều ấy". 

CHẤM DỨT CHƯƠNG 11 
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Nhân kỷ niệm một năm phát hành tong thư Laudato Si’, người viết xin có một vài suy tư về 

thông điệp này của Đức Phanxico. 

Một câu chuyện trong một câu chuyện của Laudato Si’, Tông thư rất quan trọng của Đức 

Phanxico về việc “Săn sóc ngôi nhà chung của chúng ta”. Tông thư đưa ra một cái nhìn tổng 

quát về cuộc khủng khoảng môi trường trên quan điểm tôn giáo. Cho đến khi tài liệu này ra mắt 

một năm trước đây vào ngày 18 tháng 6, 2015, cuộc đối thoại về môi trường chỉ đóng khung 

trong những ngôn từ về kinh tế, khoa học và chính trị. Bây giờ thì ngôn ngữ của niềm tin chính 

thức nhập cuộc. Bàn luận rõ ràng, xác định và có hệ thống. 

Tông thư nói với “tất cả mọi người ở trên hành tinh này” kêu gọi nhìn sự việc bằng một 

phương cách mới. Chúng ta đang đối diện với một khủng khoảng cấp tính, khi mà trái đất dần 

dần càng ngày càng giống như -nói theo hình ảnh sống động của đức Phanxico- một đống 

khổng lồ điều thứ 5, một điều luật của Hoa Kỳ cho phép người ta có quyền không làm chứng, 

không nói, không trả lời vì nó có phương hại đến chính cá nhân mình. Vì vậy người ta phá hoại, 

làm độc môi trường mà không tuyên bố, không trả lời, không nhận lỗi, nhất mực làm thinh để 

khỏi phải đền bù và sửa đổi. Tuy nhiên tài liệu này vẫn là hy vọng và nhắc nhở chúng ta là vì có 

Chúa ở với chúng ta, nên chúng ta vẫn có thể thay đổi được trào lưu, tiến tới “thay đổi sinh 

thái”, để lắng nghe “tiếng gào thét của trái đất và tiếng kêu thảm thiết của dân nghèo” (LS# 49). 

Đây là một tông thư không dễ nuốt, bởi lẽ nó không đơn giản chỉ nhắm vào những vấn đề luân 

lý và cơ chế về việc thay đổi khí hậu và môi trường xuống cấp, nhưng còn nói về tình trạng 

thảm thương và bi đát của chính nhân loại. 

Laudato Si’ là một khí cụ đặc biệt để Phúc Âm Hóa thế giới đương đại của chúng ta, vì nó 

có thể đáp ứng những vấn nạn sâu xa về sinh thái và môi trường bằng mạc khải của Thiên 

Chúa qua sự sáng tạo của Người và giáo huấn của Giáo Hội. Vào thời điểm nguy cấp của lịch 
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sử, điều nguy hiểm không phải chỉ là tôn trọng môi sinh môi trường, nhưng là chính sự sống 

còn của chúng ta. Các khoa học gia tính toán thấy trong tương lai vì địa cầu bị hâm nóng 

những người bị tổn hại nhất sẽ là những người nghèo khốn khổ nhất và bị loại bỏ trước tiên. 

Nhân phẩm và nhân quyền thì liên hệ mật thiết với vẻ đẹp huy hoàng và những quyền lợi của 

chính trái đất. Sau cùng ai là người dám nói thay cho những tài nguyên không có tiếng nói của 

địa cầu? Ai là người đứng lên để bảo vệ muôn loại tài nguyên thầm lặng ấy? Thế hệ chúng ta 

có sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm cứu nguy môi trường thoát khỏi cảnh bị hủy giệt hoàn toàn 

không? 

  

Photo Courtesy of CNS/Nic Bothma, EPA 

Linh đạo Kito giáo có khả năng đáp ứng những khủng khoảng môi trường bởi vì nó 

“khuyến khích chúng ta tích cực quan tâm hơn vào việc bảo vệ thế giới của chúng ta” (LS#216). 

Đối với Đức Phanxico, linh đạo không phải là quay lưng lại thế giới. Trong vũ trụ mọi sự đều là 

một huyền nhiệm. Một linh đạo tốt sẽ tìm thấy Thiên Chúa không chỉ trong nội tâm mà cả nơi 

các tạo vật ở bên ngoài chúng ta, cho dù nó là “một chiếc lá cây, con đường mòn trên sườn núi, 

một giọt sương, bộ mặt của người nghèo khổ.” (LS# 233) 

Trọng tâm của Laudato Si’ chính là thắc mắc: “Chúng ta muốn để lại loại thế giới nào cho 

những người đến sau chúng ta, cho con cháu chúng ta ? Đức Phanxico tiếp tục: “Vấn nạn này 

không chỉ liên quan tới một mình môi trường mà thôi; không thể đề cập đến từng phần nhỏ 

riêng lẻ”. (LS# 160) Vấn đề này buộc chúng ta phải tự hỏi và tìm hiểu ý nghĩa của mọi tạo vật 

và những giá trị của chúng dựa trên căn bản đời sống xã hội: “Mục đích đời sống của chúng ta 

ờ trần thế này là gì? Tại sao chúng ta ở đây? Chúng ta làm việc và cố gắng với mục đích gì? 

Trái đất cần gì ở chúng ta?” (LS# 160)  

Laudato Si’ không đơn thuần chỉ là một thí dụ ngẫu nhiên về những vấn đề mà Đức 

Phanxico coi là quan trọng, muốn chúng ta hiểu biết về sự khủng khoảng môi trường trong thời 

đại chúng ta như: “tiếng động ồn ào và những sao lãng do tin tức quá tải”; phương tiện làm 
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sạch nước uống; khủng khoảng hy vọng về “ngày mai tốt đẹp hơn”; huyền thoại về phát triển; 

kiến trúc tân kỳ; “văn hóa của chủ thuyết tương đối”; tình trạng nghiện ngập ở những nước giàu 

có; nhu cầu chấp nhận chính thân xác mình là nam hay nữ, và nó chẳng lành mạnh gì khi hủy 

bỏ một giới tính khác với mình; sư đa dạng của chủng loại; mức thủy triều lên xuống; bất bình 

đẳng trên khắp thế giới. Giọng nói của Đức Phanxico rất hăng say, đặc thù và cấp bách. Ngài 

viết tông thư này với tất cả tâm trí của người môn đệ chúa Giesu, với tài trí, năng khiếu và khôn 

ngoan của một ngôn sứ đã nhìn thấy và cảm nghiệm được những bất công trầm trọng và 

những xấu xa mà loài người có thể gây ra cho trái đất này.  

Với Laudato Si’, Đức Phanxico đã khuyến khích tất cả chúng ta phải chăm sóc tha nhân và 

mọi tạo vật là những quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngài đánh động lương tâm 

con người buộc họ phải hành động. Laudato Si’ nêu lên vấn đề luân lý. Nó là tiếng kêu thúc 

giục người ta săn sóc tha nhân, săn sóc tạo vật của Thiên Chúa. Nó nói lên tính đặc thù của 

Công Giáo, mời gọi chúng ta đến với một hệ sinh thái nguyên vẹn. Chúng ta được mời gọi để 

sống cuộc sống liên hợp theo cách mà Đức Phanxico gọi là “hệ sinh thái toàn vẹn.” Chúng ta 

được mời gọi để cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa trong tình liên đới với thế giới thiên 

nhiên và con người chúng ta với nhau. Khi chúng ta đạt được tình liên hợp đúng cách thì chúng 

ta tiến gần Thiên Chúa hơn. Chúng ta hiểu rõ mọi quyết định cá nhân của chúng ta đều ảnh 

hưởng đến xã hội. Chúng ta nhận thức được sự liên kết chặt chẽ giữa tôn trọng nhân phẩm, 

nhân quyền và săn sóc thế giới cùng môi trường thiên nhiên. Chúng ta cũng nhận ra rằng dân 

số không phải là vấn đề. Văn hóa loại bỏ mới là vấn đề. 

  

Photo Courtesy of CNS/Nancy Wiechec 

TÔNG THƯ CỦA ĐỨC PHANXICO 

Tài liệu của Đức Phanxico về hệ sinh thái buộc con người phải đặc biệt chú ý vào trọng 

điểm của vấn đề là mối liên hệ giữa khủng khoảng môi trường và tình trạng nghèo khổ. Tài liệu 

này là nhu cầu đòi hỏi phải cấp kỳ sửa đổi những sai lầm về thần học và triết học đang từ từ 
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xâm nhập vào phong trào môi trường. Những cố gắng về sinh thái hình như đang bắt đầu với 

chương trình giải cứu cấp kỳ môi trường đã dựa vào lý luận là môi trường ở vị thế ưu tiên trên 

cả con người. Khi đạt tới điểm cực đoan đó, người ta đã tuyên bố một cách vô lý và sai lầm là 

con người chỉ là một đơn vị nhỏ trong muôn vàn sinh loại, tất cả đều có giá trị như nhau và vui 

hưởng cùng một quyền lợi! 

Trong năm qua, người viết từng đọc và nghe thuyết trình về tông thư quan trọng này cho 

nhũng khán thính giả khác nhau, trong đó có cả những vị lãnh đạo giáo hội ở khắp Bắc Mỹ. 

Laudato Si’ đã thu hút người viết,  coi nó là một khí cụ đặc biệt và chất xúc tác để đối thoại với 

những Kito tô hữu khác, với tín hữu của các tôn giáo khác, với người có ít niềm tin hay chẳng 

tin gì cả, và với những người có thiện tâm. Những vấn nạn mà tông thư đưa ra đều là những lời 

đối thoại đứng đắn, mãnh liệt và tha thiết. Năm nay kỷ niệm Laudato Si’ tròn 1 tuổi, là kito hữu 

Việt Nam trong hoàn cảnh đất nước hiện tại, chúng ta nên tự hỏi chúng ta đã lãnh nhận được 

gì ở tông thư này và đem áp dụng vào thực tế tình trạng đất nước chúng ta thế nào? 

1- Đức Phanxico dùng danh từ “Văn Hóa Loại Bỏ” có ý nghĩa gì? (22). Các bạn có đồng ý 

không và tại sao? 

2- Hủy hoại môi trường và những khuôn mẫu phát triển ngày nay cùng với nền văn hóa loại 

bỏ đã đưa đến những hậu quả nào cho mạng sống con người? (43-47) 

3- Tại sao Đức Giáo Hoàng nghĩ rằng đơn giản giảm thiểu mức sinh sản của người nghèo 

không phải là một đáp ứng thích hợp cho thảm cảnh nghèo đói và hủy hoại môi trường? (50) 

4- Tại sao Đức Giáo Hoàng nói “chúng ta không đối diện với hai khủng khoảng khác nhau 

và riêng biệt là khủng khoảng môi trường và khủng khoảng xã hội, mà thực ra chỉ có một khủng 

khoảng phức tạp bao gồm cả khủng khoảng xã hội và khủng khoảng môi trường” (139) 

5- Đức Giáo Hoàng xác định những thành công và thất bại của thế giới trong việc đáp ứng 

vấn đề môi trường thế nào? (166-169) 

6- Thế nào là linh đạo sinh thái theo ý Đức Giáo Hoàng, và nó khuyến khích chúng ta phải 

đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ thế giới của chúng ta thế nào? (216) 

7- Giáo hoàng Phanxico đề nghị thế giới tự nhiên phải cần thiết cho đời sống tu đức/linh 

đạo và bí tích (233-242).  Cảm nghiệm của bạn thế nào về vấn đề này? 

8-  Tông Thư này thay đổi cuộc sống, cách suy nghĩ và hành động của bạn thế nào về thế 

giới mà Thiên Chúa vô cùng yêu mến? 

Qua tông thư Laudato Si’, chúng ta thấy những ý kiến của Đức Thánh Cha rất sát với tình 

trạng đất nước Việt Nam. 
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Chỉnh trang và mở mang thành phố là vấn đề nhức nhối trên cả nước. Những vụ chiếm 

đất, phá bỏ cả làng, cả khu phố, những cơ sở tôn giáo và giáo dục để thiết lập thành phố gọi là 

khu sinh thái như Cồn Dầu, dòng Thiên An, dòng kín Hanoi, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, 

dòng Thánh Phaolo Vinh Long v.v…Tình trạng dân oan từ Nam chí Bắc đang khóc than vì bị 

chiếm nhà chiếm đất để lập khu sinh thái đã làm cho nhiều gia đình thành vô gia cư, mất cơm 

ăn việc làm, trở nên nghèo khổ, “bị loại bỏ”. Tình trang bất công, chênh lệch giầu nghèo trở nên 

trầm trọng hơn.  

Rừng là lợi ích và phúc lợi của con người. Nó vừa đem dưỡng khí O2 cho con người, làm 

sạch khí độc CO2 do con người thải ra, vừa là nơi giữ nước, tránh tình trạng ngập lụt thì giờ 

đây bị phá hủy bừa bãi gây rối loạn cho con người về kinh tế, xã hội và y tế… 

Sông ngòì bị khai thác không vì công ích với hàng trăm cái đập ở thượng nguồn đã gây 

cảnh hạn hán ở hạ nguồn, hoa màu bị tàn phá khi nước biển dâng lên. Nông nghiệp hết chỗ 

sống. Đồng bằng sông Cửu Long không còn sức để vươn lên. Lúa mất mùa, gạo sẽ thiếu hụt. 

Dân quê đổ về thành phố kiếm sống sẽ sinh ra muôn vàn tội ác khác nhau mà chính họ cũng 

chẳng muốn. Đó là chưa nói đến dự án sông Hồng với 10 tỹ mỹ kim sẽ gây tang thương thế 

nào cho đồng bằng Bắc Việt. 

Gần đây nhất là tình trạng cá chết hàng loạt dọc theo biển các tỉnh miền Trung từ Vũng 

Áng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên, Quảng Trị, Huế lan tới cả Saigon… do chất độc thải ra từ 

nhà máy Formosa đã làm cho môi trường sinh thái bị ngộ dộc, khiến cho nhiều gia đình, có khi 

cả nước ngồi vào bàn ăn trước mâm cơm mà vẫn nghi ngại không biết thức ăn có lành mạnh 

an toàn không? Gm Phaolo Nguyễn Thái Hợp trong một bài giảng trước 5000 người nghe đã 

phải than lên: “Trả lại mâm cơm ‘trong lành’ cho người dân Việt!”  Cô giáo Trần Thị Lam, người 

sinh sống ngay tại nơi xẩy ra thảm cảnh đã có những vần thơ ai oán dưới đây, có thể phần nào 

là trả lời cho vấn nạn của Đức Phanxico: “Chúng ta để lại loại thế giới nào cho những người 

đến sau chúng ta, cho con cháu chúng ta?” 

            ………………………………………………………………… 

Đất nước mình buồn quá phải không anh 

Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc 

Rừng đã hết và biển thì đang chết 

Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... 

Đất nước mình thương quá phải không anh 

Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại 
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Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải 

Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu... 

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh!  (Trần thị Lam) 

  

Chúng ta là người Công Giáo, người dân nước Việt phải làm gì trước cảnh phá hoại môi 

sinh môi trường gây cảnh đau thương bất công ấy? Hãy đọc Laudato Si’ để biết phải làm gì. 

Đọc Laudato Si’ vì ngoài tính cách là một giảng huấn xã hội của Giáo Hội CG, tông huấn còn là 

một khí cụ quan trọng để rao truyền Phúc Âm, một Tân Phúc Âm hóa, một chứng nhân cho 

phong trào đại kết mọi dân tộc và đối thoại liên tôn. Tông thư phản ảnh một tin tưởng sâu đậm 

và mở rộng trên toàn thế giới. Tông thư là một gương mẫu hoàn hảo để cho Giáo Hội, ở cấp 

cao nhất, hiểu rõ về một thế giới văn minh tân kỳ để đi vào đối thoại thực sự và sâu sa với nhà 

nước và thế giới, và một lần nữa nhắc lại sứ điệp cổ đại về ơn cứu độ bằng một phương thức 

mới. Với tông thư đặc biệt này, Đức Phanxico đặt nền tảng cho một tân nhân văn thuyết Kito 

giáo bắt nguồn từ hình ảnh tươi đẹp của chúa Giesu Kito chết trên thập giá vì loài người 

mà Đức Thánh Cha trình bày cho mọi người cân nhắc suy nghĩ về một thế giới lấy con người 

làm chính, tôn trọng tự do và công lý. Cuối cùng, nhân danh chúa Giesu thành Nazareth và sứ 

mệnh của Người, Đức Phanxico đưa ra lời kêu gọi cải đổi, một mời gọi có tính cưỡng hành đối 

với mỗi người chúng ta là phải nhìn trái đất và mọi tạo vật với ánh mắt trìu mến và trái tim nồng 

cháy yêu thương của chúa Giesu Kito cứu chuộc chết trên thập giá. Không một ai có quyền phá 

hoại môi sinh môi trường, chặn đường sống của con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Không 

một ai có quyền ngăn chặn tiếng nói đòi quyền sống của con người mà Thiên Chúa đã ban cho. 

Fleming Island, Florida 

June 21, 2016 

NTC 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   
 
Xin kính báo: Quý vị có thể ghi danh nhận báo điện tử EPHATA hằng tuần bằng cách gởi 

một email đến Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, người phụ trách, theo email dưới đây. Xin chân 
thành cám ơn. 

 
gxmehangcuugiup@gmail.com 

 

 700 SỐ BÁO – 700 HẠT MẦM NỞ HOA  
 

 
 

mailto:gxmehangcuugiup@gmail.com
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Vậy là vừa tròn 700 số báo, cũng là tròn 4 tháng giỗ cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng, 
người có sáng kiến cho chào đời tờ báo Ephata đang hiện diện trên màn hình computer của 
anh chị em độc giả gần xa. Còn nhớ dạo ấy là Năm Đại Thánh 2000, cách đây gần tròn 16 
năm, cha Phụng bàn với mấy anh em trẻ chúng tôi là học trò của ngài trong Dòng: "Đâu có phải 
ai cũng sang được Roma để dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15, mà cũng đâu nhất thiết 
phải sang tận Roma mới là Đại Hội ? Ta cần làm cái gì đấy cho dân Việt Nam mình, nhất là cho 
cánh trẻ, vẫn có thể sống Năm Thánh ngay tại quê hương, ngay trong từng hoàn cảnh sống 
thường nhật chứ nhỉ ?"  

 

 

 

Và thế là sau 3 số không định kỳ chỉ như một tờ thông tin về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, 
số báo chính thức đầu tiên ra mắt tháng 9 năm 2000 mang tên EphataViệtnam, vỏn vẹn có 
5 trang rưỡi khổ giấy A4. Ephata khởi sự là nguyệt san, không lâu sau tăng dần lên bán nguyệt 
san, rồi rút gọn tên gọi lại thành tuần san Ephata với 30 trang A4 như bây giờ, được gửi đi qua 
khoảng 2.000 địa chỉ E-Mail, tạm gọi là một thứ tạp chí điện tử ( E-Magazine ). 

Cây bút chủ lực ban đầu đương nhiên là cha Vũ Khởi Phụng, với bút danh Vũ hoặc Khởi 
Phượng, có khi ngài viết 2, 3 bài trong một số báo, tất cả đều như một lời mời gọi "Ephata – 
Hãy mở ra" cho Ơn Thánh tràn xuống, đón lấy Chúa Giêsu và đón lấy nhau, thôi không khép 
lòng, khép cửa đời mình nữa trong sự ngại ngần, sợ hãi, hoài nghi, dị ứng đến mức co cụm, tụ 
thủ bàng quan… Cha Phụng viết bài đầu tiên là về Papa Gioan 23, lúc ấy vừa được nâng lên 
hàng Chân Phước, người mở ra Công Đồng Vatican 2. Để tưởng nhớ cha Phụng, cũng là để 
nhắc nhau tính cách "mở" của Ephata theo tinh thần Vatican 2, chúng tôi xin đăng lại trọn bài 
viết này của ngài trên EphataViệtnam. 

Lại nhớ đã lâu lắm rồi, khoảng năm 1980, chúng tôi có bắt gặp được một tấm ảnh nhỏ 
chụp một con đường sỏi đá, bên dưới ghi một câu tiếng Pháp: "Notre vie est un passage, au 
moins, semons des fleurs". Chúng tôi có hí hoáy vừa dịch vừa chuyển ý thành bài thơ cầu 
nguyện: 
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Lạy Chúa,  
Đời con như một chuyến đi dài,  
Dọc hành trình, con âu yếm trên tay 
Những hạt mầm cho tương lai rực rỡ. 
Con gieo xuống trên vệ đường đất đỏ 
Thật trìu mến như muốn ngỏ tình yêu. 
Để một sớm, để một trưa, để một chiều, 
Để thêm mưa, để thêm nhiều giọt nắng, 
Đường con qua sẽ rực thắm muôn hoa... 

Ước gì 700 số báo Ephata vừa qua được quý độc giả đón nhận như những hạt mầm nở 
hoa. Cha Vũ Khởi Phụng và anh em chúng tôi trong Dòng, quý cha và anh chị em tín hữu cộng 
tác viên các nơi gửi bài về trong hơn 16 năm qua, tất cả đều xin được làm người đi gieo những 
hạt mầm, và chắc chắn Chúa Giêsu đã và sẽ còn làm cho nở hoa Mùa Xuân hai bên vệ đường 
đời... 

 

Lm. QUANG UY, DCCT, 2.7.2016 – Trích EPHATA số 700 
 
 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

       

Nguyên tác: Du temps pour Dieu (Jacques Philippe)  
Bản tiếng Anh: Time for God (Helena Scott) 
Bản tiếng Việt: Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh) 

 

MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN 
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MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN 

 
 
1. Một số ý tưởng đầu tiên 
 
Tiếp đến, dưới ánh sáng của những gì đã được bàn thảo cho đến nay, là một vài ý tưởng về 
những phương pháp cầu nguyện căn bản. Thông thường, không phương pháp nào được gọi là 
bắt buộc cả; nhưng cũng cần xét đến vì đôi lúc chúng ta sẽ vận dụng phương pháp này hoặc 
phương pháp kia. 
 

Trước hết, làm thế nào chúng ta biết chọn phương pháp cầu nguyện này hơn phương 
pháp cầu nguyện kia? Về vấn đề này, mỗi người hoàn toàn tự do chọn cho mình phương pháp 
phù hợp nhất, làm sao họ cảm thấy thoải mái và ngày càng yêu mến Chúa nhất. Với bất cứ 
phương pháp nào, mỗi người đều phải chịu khó ở lại trong “bầu khí” thánh thiêng hay thái độ 
đã nói trên đây. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và Ngài sẽ làm phần còn lại. 
 

Ngoài ra, mỗi người còn phải kiên trì. Bất cứ phương pháp nào cũng đều có những thời 
gian khô khan nên mỗi người phải tránh cám dỗ từ bỏ một lối cầu nguyện nào đó chỉ sau vài 
ngày bởi không được kết quả như mong đợi. Vậy mà, cùng lúc đó, phải thanh thoát và không 
bám dính. Có lẽ cho đến nay, chúng ta đã cầu nguyện theo một cách thức được coi là tốt và 
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hiệu quả cho mình, nhưng nếu Thánh Thần thôi thúc hãy từ bỏ nó vì đã đến lúc bước theo một 
cách thức khác, chúng ta không nên bám vào những gì đã quen thuộc. 
 

Cuối cùng, một số phương pháp khác nhau có thể được “kết hợp” chẳng hạn, một phần 
của giờ cầu nguyện dành cho suy niệm, phần còn lại dành cho việc nhẩm tắt Kinh Nguyện 
Giêsu. Nhưng cần cảnh giác trước nguy cơ nhảy từ việc này qua việc kia. Cứ sau vài phút, 
chuyển qua một lối cầu nguyện khác sẽ chẳng hay ho gì. Kết hiệp với Chúa cần có một sự tĩnh 
lặng nào đó, một sự ổn định làm nên một khả năng trao đổi tình yêu đích thực ở mức độ sâu xa 
nhất. Tình yêu chuyển động chậm rãi và thanh thản: Những chuyển động này là những thái độ 
ổn định bởi chúng bao hàm toàn bộ hữu thể của chúng ta vào việc đón nhận Thiên Chúa và 
trao ban chính mình cho Người.  
 
 
2. Suy niệm 
 
Như chúng ta thấy trước đây, suy niệm đã trở thành nền tảng của hầu hết mọi phương pháp 
cầu nguyện được gợi lên ở Tây Phương ít nhất cũng là vào thế kỷ XVI8. Nhưng việc suy niệm 
có thể lùi về trước nữa, bám rễ sâu trong tập quán bất di bất dịch của Giáo Hội, trong truyền 
thống Do Thái trước đó khi Thánh Kinh được đọc một cách thiêng liêng và nội tâm hoá để cầu 
nguyện. Lectio divina theo truyền thống tu viện - đọc Thánh Kinh hay sách thiêng liêng - là một 
trong những ví dụ đặc trưng nhất. 
 

Suy niệm bắt đầu bằng thời kỳ chuẩn bị vốn có thể ngắn hơn hay dài hơn, có thể có hay 
không có một khuôn mẫu rõ rệt, qua đó, mỗi người có thể đặt mình trước sự hiện diện của 
Thiên Chúa, cầu xin Chúa Thánh Thần… Suy niệm tự nó bao gồm việc đọc chậm rãi một bản 
văn Thánh Kinh hay một đoạn sách thiêng liêng, rồi đưa ra một số “nhận định” về bản văn đó - 
cố gắng hiểu những gì Thiên Chúa muốn nói với chúng ta qua bản văn này và làm sao để áp 
dụng điều đó trong cuộc sống. Những nhận định này sẽ soi lòng mở trí và nung nấu tình yêu để 
chúng ta có thể bộc lộ những cảm xúc mà chúng khơi gợi, từ đó đưa ra những quyết tâm. 
 

Vì thế, mục đích của việc đọc này không nhằm gia tăng hiểu biết tri thức nhưng gia tăng 
lòng yêu mến Chúa. Không nên đọc vội vã ; trái lại, chậm rãi, dừng lại ở mỗi điểm, “trầm ngâm” 
điểm đó bao lâu nó còn cung cấp chất dinh dưỡng cho linh hồn; biến nó thành lời cầu nguyện, 
đối thoại với Thiên Chúa, những hành vi tạ ơn hay thờ lạy. Sau khi đã tận dụng hết sức có thể 
điểm này, chúng ta đi qua điểm tiếp theo hay đoạn kế tiếp của bản văn. Thông thường chúng ta 
nên kết thúc bằng một lời cầu nguyện tóm tắt tất cả những gì đã suy gẫm, cảm tạ Chúa về điều 
đó và xin Người ban ơn giúp chúng ta đem điều đó ra thực hành. 
 

Rất nhiều sách viết về các phương pháp và chủ đề cho hình thức suy niệm này. Như 
một ví dụ, bạn hãy xem bức thư ý nghĩa của Cha Libermann gửi cháu trai mình sẽ được trình 
bày trong phần Phụ Trương I cuối cuốn sách này, hay lời khuyên mà thánh Phanxicô Salêsiô 
đưa tra trong tác phẩm Introduction to the Devout Life. 
 

Lợi thế của việc suy niệm ở chỗ: dễ tiếp cận, được sử dụng như một phương thế khởi 
đầu cho những ai mới đi vào đời sống kết hiệp với Chúa. Thực hành suy niệm không mấy khó 
khăn, đồng thời tránh được những biếng nhác thiêng liêng nhờ việc được cuốn hút vào tiến 
trình suy tư và ý muốn của chúng ta. 
 

                                                 
8
 Cần ghi nhớ điều này khi đọc những tác giả cổ điển như thánh Têrêxa Avila và Gioan Thánh Giá; bằng không, sẽ 

có nguy cơ hiểu lầm một số giáo huấn của họ, những giáo huấn cho rằng ai đã khởi sự cầu nguyện - nhờ thực hành 

suy niệm - có thể không cần phải áp dụng cầu nguyện theo một hướng khác, miễn sao cho phù hợp với tình trạng 

linh hồn mình.  
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Tuy nhiên, suy niệm cũng có một vài nguy cơ. Nó có thể trở thành một bài tập luyện trí 
óc hơn là một sự dịch chuyển của tâm hồn và rốt cuộc, người ta chú tâm đến những nhận định 
có được về Thiên Chúa hơn là học biết yêu mến Người. Sự phấn chấn có thể tìm thấy từ sự 
lanh lợi thông minh nơi mỗi người, có thể khiến chúng ta bám chặt vào nó một cách tinh tế như 
một hình thức hoạt động tri thức. 

 
Như thế, cách chung, suy niệm trở nên - không sớm thì muộn, hoàn toàn không thực 

hiện được. Tâm trí không còn suy gẫm nhiều hơn, không còn đọc, không còn có thể đưa ra 
nhận định… theo thể thức vừa được mô tả. Nhưng thông thường, đây cũng là một dấu hiệu 
tốt9. Sự khô khan như thế thường có nghĩa Thiên Chúa muốn dẫn linh hồn vào một phương thế 
cầu nguyện gắt gao hơn, nhưng sâu sắc và thụ động hơn. Như đã giải thích, đây là một bước 
không thể thiếu. Suy niệm liên kết chúng ta với Thiên Chúa bằng những khái niệm, hình ảnh và 
những ấn tượng mang tính cảm giác… nhưng Người vượt xa mọi thứ đó và ở một mức độ nào 
đó, chúng ta phải bỏ lại tất cả đằng sau để tìm thấy Thiên Chúa trong chính Người bằng cách đi 
một con đường khốn cùng hơn nhưng lại mang bản ngã thiết yếu của chúng ta đến với Bản 
Thể của Người. Bài học căn bản của thánh Gioan Thánh Giá không đề cập nhiều về cách thức 
làm sao để suy niệm cho tốt, nhưng lúc cần thiết, làm sao biết để lại đằng sau việc suy niệm 
mà không trở nên bực tức, chấp nhận việc không có khả năng suy gẫm như một thắng lợi chứ 
không như một mất mát. 
 

Tóm lại, suy niệm chỉ có ích chừng nào nó giải thoát chúng ta khỏi những bám víu thế 
tục, tội lỗi, thờ ơ… và mang chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Nhưng chúng ta cũng cần biết 
cách dẹp nó sang một bên lúc cần thiết - và dĩ nhiên, tuỳ vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa, 
chứ không phải khôn ngoan của mình cho những quyết định lúc đó là lúc nào. Cũng cần lưu ý, 
cả khi chúng ta không còn thực hành suy niệm như một hình thức cầu nguyện quen thuộc nữa, 
đôi lúc trở lại với nó cũng có thể hữu ích. Đọc, nhận định và tìm kiếm Thiên Chúa cách tích cực 
hơn có thể giúp chúng ta khỏi rơi vào một loại lười biếng thiêng liêng hay uể oải trong cầu 
nguyện vốn có thể xảy ra. Cuối cùng, cả khi việc suy niệm không là, hay không còn là nền tảng 
cho việc cầu nguyện, lectio divina vẫn phải có một chỗ trong đời sống thiêng liêng của mỗi 
người. Thật thiết yếu khi phải đọc Thánh Kinh và sách thiêng liêng thường xuyên, để nuôi 
dưỡng tâm trí và linh hồn bằng những gì thuộc về Thiên Chúa, trong khi sẵn sàng thỉnh thoảng 
tạm ngưng đọc để cầu nguyện dựa trên những điểm đánh động chúng ta. 
 

Như vậy suy niệm có phải là một hình thức cầu nguyện thực sự phù hợp với con người 
thời nay không? Chẳng lý do gì mà nó không thể như thế, miễn chúng ta tránh xa những cạm 
bẫy vừa mới đề cập và có thể rút ra những lợi ích từ đó. Cùng lúc, không nghi ngờ rằng, những 
bộ óc hiện đại và những hình thức trải nghiệm thiêng liêng khiến nhiều người cảm thấy khó 
chịu với suy niệm và cảm thấy dễ dàng hơn với những phương thức cầu nguyện ít hệ thống 
nhưng đơn giản và trực tiếp hơn. 
 
 
3. “Kinh nguyện Giêsu”  
 
Kinh Nguyện Giêsu hay Kinh Cầu Trái Tim là một thái độ cung kính dẫn đến đời sống cầu 
nguyện theo truyền thống Kitô giáo Đông Phương, đặc biệt ở Nga. Nó đã trở nên khá phổ biến 

                                                 
9
 Thánh Gioan Thánh Giá đưa ra một số phương thế để xác định xem việc không có khả năng suy niệm có thực sự 

là một dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa muốn dẫn người ta vào việc chiêm ngắm sâu sắc hơn hay không. Dĩ nhiên, sự 

khô khan nguội lạnh có thể xảy ra bởi một số nguyên nhân khác: sự lãnh đạm, vốn khiến ta chán ghét các thực tại 

về Thiên Chúa; hay những nguyên nhân tâm lý - một loại kiệt quệ trí óc ngăn ngừa sự quan tâm vào bất cứ điều gì. 

Nếu nó bắt nguồn từ Thiên Chúa, thì việc không thể nguyện ngắm này sẽ kéo theo hai điều: trước tiên, hướng đến 

sự tĩnh mịch và cô tịch, khát khao sống thinh lặng trước sự hiện diện của Chúa; thứ đến, thiếu vắng bất cứ khát 

khao nào - áp dụng trí tưởng tượng của mình vào bất cứ điều gì - ngoại trừ Thiên Chúa (xem The Ascent of Mount 

Carmel, ch. 13). 
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ở Tây Phương trong những năm gần đây, và nếu được như thế thì quả là tốt vì nó có thể dẫn 
nhiều linh hồn đi vào đời sống cầu nguyện nội tâm. 
 

Kinh Nguyện Giêsu bao gồm việc lặp đi lặp lại một công thức ngắn, như “Lạy Chúa 
Giêsu, Con Thiên Chúa Hằng Sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”. Công thức phải chứa 
đựng danh thánh Giêsu, tên nhân thế của Ngôi Lời. Phương thức cầu nguyện này gắn kết với 
một “linh đạo về Thánh Danh” rất ý nghĩa và có nguồn gốc trong Thánh Kinh. Đó là một truyền 
thống rất cổ xưa. 
 

Trong số nhiều vị thánh khác, thánh Macarius người Ai Cập, sống vào thế kỷ IV, là 
chứng nhân nổi bật của Kinh Nguyện này. Đối với ngài, những điều tự nhiên nhất là những dấu 
hiệu giúp ngài ngước mắt nhìn xem những thực tại siêu nhiên. Bằng cách ấy, ngài gợi lại cho 
thánh Pemen về một thói quen của người phụ nữ Đông Phương: 
 

Khi còn bé, tôi thường thấy người ta nhai cau trầu để làm ngọt nước bọt và tống những 
mùi khó chịu khỏi miệng. Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô cũng phải như vậy đối với chúng 
ta: nếu chúng ta nhai Danh Thánh này bằng cách phát âm nó không ngơi nghỉ, nó sẽ 
mang lại tất cả ngọt ngào cho linh hồn, tỏ cho chúng ta những sự trên trời; qua Ngài là 
lương thực của niềm vui, giếng cứu độ, mạch nước hằng sống, sự ngọt ngào của tất cả 
mọi ngọt ngào; và những ý tưởng tà vạy sẽ bị xua khỏi tâm trí bởi Thánh Danh này; 
Danh của Đấng đang ngự trên các tầng trời, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Vua các 
Vua, Chúa các chúa, phần thưởng thiên quốc dành cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. 

 
Lợi thế của kinh nguyện này là nó khó nghèo, đơn sơ, dựa trên một thái độ hết sức 

khiêm tốn nhưng lại có thể dẫn đến một đời sống kết hiệp với Chúa cách sâu xa nhiệm mầu. 
 

Kinh nguyện này có thể được sử dụng hầu như bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, ngay cả 
giữa những công việc khác… vì thế, có thể dẫn đến một đời sống kết hiệp với Chúa liên lỉ. 
Thông thường, nó được đơn giản hoá theo thời gian, không gì đơn giản hơn việc chỉ kêu cầu 
Thánh Danh “Giêsu” hay một điều gì đó rất vắn gọn, như ”Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa” 
hoặc ”Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con cùng” như Chúa Thánh Thần thôi thúc mỗi người. 
 
Trên tất cả mọi sự, dẫu đây là quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa và không bao giờ áp đặt - 
kinh nguyện này vẫn ”đi từ khối óc đến con tim”. Một khi đã trở nên đơn giản hơn, nó được nội 
tâm hoá để trở thành hầu như máy móc và liên lỉ, một hình thức Thánh Danh Giêsu cư ngụ vĩnh 
viễn trong tâm hồn con người. Ấp ủ Thánh Danh này trong yêu thương, tâm hồn cầu nguyện 
không ngừng và ở đó, xây cho mình một căn nhà riêng tư, nơi Thánh Danh Giêsu nương náu - 
Thánh Danh mà từ đó phát sinh tình yêu và bình an, ”Tên anh là mùi thơm man mác toả lan” 
(Dc 1, 3). 
 

Rõ ràng Kinh Nguyện Giêsu là một hình thức kết hiệp với Chúa tuyệt vời, nhưng đó 
không phải là quà tặng được trao cho mọi người, ít nữa không theo hình thức vừa mô tả. Thế 
nhưng, đó không phải là lý do miễn cho việc cầu nguyện khi nghĩ rằng chỉ cần giữ Thánh Danh 
Giêsu trong tâm hồn và tâm trí chúng ta nhiều ngần nào có thể và lặp đi lặp lại cách thường 
xuyên và yêu mến là đủ. Đây là một phương thế kết hợp với Chúa, bởi tên gọi thoạt đầu chỉ là 
tượng trưng - nhưng rồi, hiện tại hoá - Ngôi Vị và như thế phải đi đến chỗ gặp gỡ. 
 

Mối nguy của Kinh Nguyện Giêsu là tìm cách áp đặt mọi sự bằng việc lặp đi lặp lại nó 
một cách mệt mỏi và máy móc vốn rốt cuộc, kết thúc với những căng thẳng thần kinh. Kinh 
nguyện này cần được gẫm nguyện hài hoà, nhẹ nhàng, không áp đặt cũng không tìm cách kéo 
dài hơn những gì Chúa ban, đồng thời, giao nó cho Người hầu Người biến nó thành một điều gì 
đó nội tâm hơn, liên lỉ hơn nếu Người muốn như vậy. Hãy nhớ lại nguyên tắc ban đầu: một đời 
sống cầu nguyện sâu thẳm không là kết quả của một kỹ năng, nhưng của ân sủng. 
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4. Chuỗi Mân Côi 
 
Một số người có thể ngạc nhiên khi thấy Chuỗi Mân Côi truyền thống được xem như một 
phương thế kết hiệp với Chúa. Thế nhưng, Chuỗi Mân Côi đã làm cho việc cầu nguyện mang 
tính chiêm niệm, có khi liên tục, khả thi cho nhiều người, mà có lẽ cả họ cũng không nhận ra 
điều đó. 
 

Chuỗi Mân Côi cũng là lời kinh đơn sơ, nghèo khó dành cho những người nghèo - ai mà 
không nghèo? Lợi thế của nó là đã trở thành kinh nguyện cho mọi mùa, mọi dịp và mọi người: 
lời kinh cộng đoàn, lời kinh gia đình, lời kinh thống hối (khi muốn cầu nguyện cho ai đó, chúng 
ta thường đọc cho họ mười kinh Kính Mừng). Nhưng, ít nữa cho những người lãnh nhận ơn 
này, lời kinh cũng có thể là lời nguyện của tâm hồn vốn rất giống Kinh Nguyện Giêsu khả dĩ dẫn 
vào đời sống kết hiệp với Chúa. Rốt cuộc, Danh Thánh Giêsu cũng là trọng tâm của kinh Kính 
Mừng. 
 

Trong Chuỗi Mân Côi, chính Đức Maria dẫn chúng ta vào lời kinh riêng của ngài, giúp 
chúng ta đến gần nhân tính Đức Giêsu, dẫn chúng ta đi vào các mầu nhiệm của Con ngài. Một 
cách nào đó, Đức Mẹ cho chúng ta thông dự vào lời kinh của ngài và đây hẳn là lời kinh sâu 
sắc nhất. 
 

Thông thường, khi được đọc chậm rãi trong tâm tình suy gẫm, Chuỗi Mân Côi có thể 
thiết lập một sự hiệp thông với Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Tâm hồn Đức Maria giúp 
chúng ta đi vào tâm hồn Chúa Giêsu. Mỗi khi cảm thấy khó suy gẫm, khó cầu nguyện, tôi đã 
trải nghiệm việc bắt đầu với Kinh Mân Côi và rồi nhanh chóng đạt được bình an nội tâm cũng 
như kết hiệp với Chúa. Ngày nay, sau một thời gian bị lãng quên, Kinh Mân Côi được tái khám 
phá như một phương thế vô cùng giá trị cho việc đi vào đời sống cầu nguyện cách thâm sâu và 
đầy yêu mến. Đây không phải là chuyện thời trang hay việc trở lại với một lòng sùng đạo vốn 
đã mai một… nhưng đây là một dấu chỉ về sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Đức Maria, một sự 
hiện diện rất rõ ràng trong thời đại chúng ta. Đức Mẹ những ước mong dẫn dắt tâm hồn của tất 
cả con cái Mẹ trở về với Chúa Cha ngang qua cầu nguyện. 
 
 
5. Làm sao giải gỡ một vài khó khăn 
 
KHÔ KHAN, CHÁN GHÉT, CÁM DỖ  
 
Dù áp dụng cầu nguyện theo cách nào đi nữa, chắc chắn chúng ta vẫn phải đương đầu với 
những khó khăn. Một số đã được đề cập: khô khan, chán ghét, cảm thấy mình không ra gì, cảm 
giác nỗ lực cầu nguyện sao mà vô ích. 
 

Điều đầu tiên phải nói trước những khó khăn như thế là, chúng không làm chúng ta ngạc 
nhiên hay phải lo lắng bồn chồn. Không những chúng là một cái gì không thể tránh khỏi, nhưng 
thực ra, còn ích lợi cho chúng ta. Chúng thanh luyện lòng yêu mến Chúa và làm cho đức tin 
nên mạnh mẽ. Hãy đón nhận chúng như một ân sủng, bởi đó là một phần phương pháp sư 
phạm Thiên Chúa dùng để thánh hoá và mang chúng ta đến gần Người hơn. Chúa không bao 
giờ cho phép chúng ta trải nghiệm những thời kỳ thử thách trừ phi Người nhắm điều đó để 
thông ban dồi dào ân sủng hơn một khi thử thách qua đi. Vậy, đừng nản lòng. Hãy kiên trì. 
Chúa là Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi thiện chí của chúng ta, sẽ biến mọi sự nên mối lợi cho 
con cái Người. 
 

Những gì vừa được nói đến ở đây hẳn đã làm rõ ý nghĩa của những khó khăn như thế 
đồng thời cho thấy những cách thức để đương đầu với chúng. 
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Đối với những khó khăn lớn, những khó khăn dai dẳng vốn cướp đi bình an trong tâm 
hồn - một sự bất lực hoàn toàn và lâu dài nào đó trong việc cầu nguyện đôi lúc có thể xảy ra - 
chúng ta phải cởi mở trình bày với vị linh hướng, người sẽ trấn an và cho chúng ta những lời 
khuyên thích hợp. 
 
 
LO RA CHIA TRÍ  
 
Lo ra chia trí là một trong những khó khăn khá thông thường khi cầu nguyện. Chúng tuyệt đối 
bình thường và như thế, chúng ta không ngạc nhiên và cũng chẳng u buồn vì chúng. Lúc cầu 
nguyện, mỗi khi nhận ra mình đang chia trí và nghĩ ngợi mông lung, thay vì trở nên thất vọng 
hay bực tức, chúng ta nên đơn giản, bình tĩnh và nhẹ nhàng hướng lòng trí mình về lại với 
Thiên Chúa. Nếu cả khoảng thời gian cầu nguyện của chúng ta không gì khác hơn ngoại trừ 
việc chiến đấu này, nghĩa là liên tục lạc lối và không ngừng trở về với Chúa, không sao cả. Vì 
trong cuộc chiến đấu không ngừng để trở về với Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta, dẫu nghèo 
nàn đến đâu… vẫn sẽ làm vui lòng Người. Người là Cha, Người biết chúng ta được dựng nên 
bằng gì, Người không đòi hỏi thành công nhưng đòi hỏi thiện chí. Thông thường, học biết chấp 
nhận sự nghèo hèn và bất lực của mình mà không trở nên nản chí hay buồn bực, sẽ tốt hơn 
làm mọi sự cách hoàn hảo. 
 

Cũng hãy nhớ rằng, trừ một số tình trạng đặc biệt do chính Thiên Chúa mang lại, con 
người tuyệt đối không thể kiểm soát và tập trung toàn bộ hoạt động của tâm trí mình để nó có 
thể suy gẫm và chú tâm mà không lạc lối hoặc lo ra chia trí. Kết hiệp với Chúa giả định trước 
việc suy gẫm, nhưng đó không phải là kỹ thuật tập trung tâm trí. Tìm cách đạt cho được việc 
suy gẫm tuyệt đối sẽ là một sai lầm vốn gây ra những căng thẳng thần kinh hơn bất cứ điều gì 
khác. 
 

Ngay cả trong những trạng thái cầu nguyện thụ động hơn, vẫn còn một khối lượng hoạt 
động nào đó của tâm trí, các ý tưởng và sự tưởng tượng. Tâm hồn có thể ở trong một thái độ 
suy gẫm bình an, hướng về Thiên Chúa cách mật thiết… nhưng tư tưởng của chúng ta có thể 
đang lang thang ở một mức độ nào đó. Có lẽ đó là một mối phiền toái, nhưng không nghiêm 
trọng và nó không cản trở việc tâm hồn kết hiệp với Chúa. Những chú ruồi nhỏ nhắn vo ve đâu 
đó - những tư tưởng hướng ngoại - không làm gián đoạn việc suy gẫm của tâm hồn. 
 

Khi việc cầu nguyện vẫn là một cái gì “thuộc trí óc” mà phần lớn là hoạt động của tâm trí, 
thì lo ra chia trí sẽ gây phiền hà, bởi khi ấy chúng ta không còn cầu nguyện nữa. Nhưng nếu 
nhờ ơn Chúa, chúng ta đi vào một hình thức cầu nguyện sâu xa hơn, một lối cầu nguyện của 
con tim, lo ra chia trí sẽ ít gây phiền hà hơn. Thông thường, các ý tưởng vẫn cứ đến rồi đi, 
nhưng điều đó sẽ không trở ngại cho việc cầu nguyện của con tim. 

 
Vậy, giải pháp thích hợp cho việc lo ra chia trí không phải là để cho tâm trí tập trung 

nhiều hơn nhưng để con tim yêu mến nồng nàn hơn. 
 

* 
 

Tôi đã nói nhiều điều, nhưng chỉ nói qua. Ước gì tập sách này có thể giúp một số người 
đang khởi sự đi vào con đường kết hiệp với Chúa được can trường bền chí. Đó là mục đích 
duy nhất của tôi khi viết những chương này. Nếu người đọc, với một chút thiện chí, đem ra 
thực hành những gì tôi đã cố gắng trình bày, Chúa Thánh Thần sẽ làm phần còn lại.  

 
Với những ai muốn đi sâu hơn vào chủ đề này, tôi khuyến khích họ tìm đọc những tác 

phẩm của các thánh, đặc biệt là những thánh được đề cập trong cuốn này. Đó là nơi để tìm ra 
những giáo huấn sâu sắc nhất và ít lỗi thời nhất. Biết bao sách vở chứa đựng những kho tàng 
vô giá, vô cùng hữu ích cho đời sống các tín hữu; ấy thế, chúng đang bị bỏ mặc cho bụi bám 
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đầy dẫy trên những kệ sách ở các thư viện. Nếu các bậc thầy linh đạo Kitô giáo được biết đến 
nhiều hơn, hẳn sẽ không có nhiều người trẻ cảm thấy nhu cầu tìm đến các “lãnh tụ tinh thần” 
để thoả mãn những cơn khát thiêng liêng của mình. 

 

 

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 15 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

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

 

DÀNH GIỜ CHO CHÚA     

Nguyên tác: Du temps pour Dieu (Jacques Philippe)  
Bản tiếng Anh: Time for God (Helena Scott) 
Bản tiếng Việt: Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh) 

   ...Xin mở file kèm  

 

 

ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG  
Sẽ không làm sao hiểu được con người nếu tách nó khỏi một tiếng gọi trở nên người hơn. Vậy 
tiếng gọi đó đến từ đâu? Đâu là nguồn cội của nó? Đây là câu hỏi then chốt của một cuộc đời. 
Dẫu đứng trong quan điểm Kitô giáo, tôi vẫn tin rằng, những suy tư sau đây vẫn có một điều gì 
đó để nói với bất cứ ai thành tâm thiện chí.  
...Xin mở file kèm  
 

 

 

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

 

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

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1427231730.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
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TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 
ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hưởng được hạnh phúc đích thực. 
Nhưng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 
kèm  

 

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

 

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

 

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

 

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

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
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Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhưng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhưng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hướng, 
trào lưu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
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20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách được tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
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Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm sống rằng nhờ lời cầu nguyện cá nhân, tức đời sống tương 
giao thường xuyên và thân mật với Chúa, họ được nâng đỡ đứng vững trong mọi hoàn cảnh, 
nhất là trong thử thách và đau khổ, những thử thách và đau khổ gây nên bởi cả những người 
đáng ra phải hiểu, phải yêu thương bênh vực và nâng đỡ mình. 
 
           Vây chúng ta hãy cố gắng giữ sự hài hòa giữa đời sống cầu nguyện chung, đời sống 
cầu nguyện cá nhân và cuộc sống thường nhật với bổn phận và công việc riêng của mỗi người. 
Có những người rất đạo đức và vững vàng khi còn ở chung trong môi trường đào tạo, nhưng 
khi va chạm thực tế và sống một mình giữa đời, hay không còn chịu sự kiểm soát của những 
người đào tạo có quyền cho tiến hay bắt phải lùi thì lại rất khác.  
 
          Vậy, dù đang sống cộng đoàn, chúng ta cũng hãy tự ra kỹ luật cho mình: Phải có một 
nếp sống đạo đức cá nhân tự nguyện và bền vững. Có ai hay không có ai, mặc! Chúng ta vẫn 
giữ liên lạc và đời sống cầu nguyện cá nhân với Chúa. Được hiểu hay không được hiểu, được 
ủng hộ hay bị chống đối, vui hay buồn, sướng hay khổ, thành công hay thất bại, mặc! Vẫn liên 
lạc với Chúa bằng đời sống cầu nguyện cá nhân, chúng ta sẽ nhận được một sức mạnh nâng 
đỡ lạ lùng, chúng ta không thể hiểu khi nhìn lại sức mạnh mà Thánh Phaolô xác quyết là “chính 
Chúa Kitô sống trong tôi”.  
 
         Chúng ta hãy luôn kiên trì làm việc bổn phận và cầu nguyện cá nhân. Nhiều người phải ra 
đi hay sống một đời tu không hạnh phúc, vì thiếu sót nhiều trong hai bổn phận tiên quyết nầy. 
Phải, chúng ta đừng bao giờ bỏ việc bổn phận, cũng như đừng bao giờ viện dẫn bất cứ lý do gì 
để bỏ cầu nguyện, nhất là cầu nguyện cá nhân, vì không có ai khác có thể làm thay cho chúng 
ta được. Trong cuộc đời con người, có những cái phải tựa vào nhau mà sống, nhưng có những 
cái cũng phải cố “làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Việc bổn phận và đời sống kết hiệp với 
Chúa sẽ giúp chúng ta tìm được sức mạnh nâng đỡ nơi chính Chúa. Ngài biết tất cả, nghe tất 
cả, thấy tất cả, hiểu tất cả. Ân sủng và tình yêu của Ngài mạnh hơn tất cả, mạnh hơn tình yêu 
và sự chết. Lòng của Ngài lớn hơn lòng chúng ta, lớn hơn thử thách và đau khổ của chúng ta, 
lớn hơn cả tội lỗi của chúng ta và Ngài sẽ không hề bỏ rơi chúng ta.  
 
         Nếu chúng ta không tương giao với Chúa bằng đời sống cầu nguyện cá nhân và kiên bền 
chu toàn bổn phận, chúng ta làm sao nhận được tất cả những thứ cần thiết đó để trụ vững với 
tinh thần tin yêu và lạc quan trước phong ba bảo táp, trước những chống đối kịch liệt mà Chúa 
Giêsu đã khuyến cáo rằng những kẻ làm cho chúng ta như thế tưởng là làm vinh danh Chúa? 
 
          Đó là kinh nghiệm và cũng là lý do của tập sách nhỏ CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN, BÍ 
QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG nầy, viết theo cuốn Ta prière, un secret d’amour của Cha 
Jean-Marc Bot, do nhà xuất bản Le Sarment. Ước mong những trang sách nầy góp phần vào 
quyết tâm không bao giờ thay đổi của chúng ta: Luôn liên kết với Chúa bằng đời sống bổn phận 
và cầu nguyện cá nhân.  
 
          Tuy nhiên, cuộc sống nào cũng có những bước thăng trầm của nó, đó là thân phận con 
người hèn yếu mà thánh Phaolô đã diễn tả: “có những điều tốt tôi muốn làm, tôi lại không làm 
được; lại có những điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm.” Chúng ta hãy trao vào lòng 
nhân lành của Chúa tất cả và cứ tin tưởng bắt đầu lại mỗi ngày: càng sống đời linh mục, chúng 
ta sẽ trở thành linh mục hơn; càng sống đời tu sĩ, chúng ta sẽ trở thành tu sĩ hơn; càng sống 
đời tông đồ, chúng ta sẽ trở thành tông đồ hơn; càng sống đời kitô hữu, chúng ta sẽ trở thành 
kitô hữu hơn.  
 
  
 
 

VÀO  ĐỀ 
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         Trưa nào cũng thế, một ông già đáng thương đi vào nhà thờ, rồi ít phút sau lại trở ra. Một 
hôm, ông từ đem lòng khả nghi chận hỏi ông già, xem ông vào nhà thờ làm gì, vì trong nhà thờ 
có nhiều đồ gỗ quí. Ông già thản nhiên đáp: 
- Tôi đến cầu nguyện. 
- Tôi không hiểu ông cầu nguyện sao mà nhanh thế! 
- Ồ, ông biết, tôi không có khả năng đọc một kinh dài. Nhưng cứ mỗi buổi trưa, tôi đến trong 
nhà thờ nầy và tôi chỉ nói: Lạy Chúa Giêsu, con là lão già Tương Lai đây. Chăm nhìn Chúa 
Giêsu Thánh Thể trong Nhà Tạm và một phút sau, tôi ra về. Đây chỉ là một lời cầu nguyện nhỏ 
bé ngắn ngủi, nhưng tôi tin chắc Ngài nghe tôi. 
 
Ít hôm sau, vì một tai nạn, ông già Tương Lai được đưa vào bệnh viện, ở chung phòng với 
nhiều người. Ông già đã gây được một ảnh hưởng lạ lùng lên những người chung quanh: các 
bệnh nhân hay cau có nay lại trở nên vui vẻ, và lắm khi cười vang khắp cả phòng.  
 
Một hôm, lấy làm kinh ngạc, Xơ y tá hỏi ông già: 
- Nầy ông Tương Lai, các bệnh nhân đánh giá ông là người đã tạo nên thay đổi bất ngờ ở trong 
phòng nầy. Họ bảo rằng lúc nào ông cũng vui vẻ. 
- Đúng vậy, thưa xơ. Tôi không thể nào cầm mình không vui được. Xơ biết, đó là nhờ người 
khách đến thăm tôi mỗi ngày. Người đến thăm làm cho tôi rất hạnh phúc. 
Xơ y tá sửng sốt: 
- Tôi có thấy người khách nào đến thăm ông mỗi ngày đâu! 
Nói thế, vì xơ thấy rằng chiếc ghế cạnh giường ông Tương Lai luôn luôn bỏ trống, và ông là 
một ông già cô độc, chẳng có ai thân thích cả. Và xơ hỏi ông: 
- Khi nào thì vị khách của ông đến thăm ông? 
Đôi mắt sáng lên, ông đáp: 
- Mỗi ngày. Vâng, mỗi buổi trưa thì Người lại đến. Người đứng ở đầu giường tôi. Tôi thấy 
Người và Người cười nói với tôi: Ông Tương Lai ơi, Ta là Giêsu đây.  
 
Câu chuyện trên cho ta thấy rằng lời cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ thân mật mỗi ngày với 
Chúa Giêsu. Ngài tỏ mình ra cho người Ngài thương, bằng cách cho họ cảm nhận được sự 
hiện diện của Ngài. Sự hiện diện nầy đem lại hạnh phúc sâu xa. Và hạnh phúc nầy có tính cách 
truyền lây.  
 
           Còn chúng ta? Như ông già Tương Lai kia, chúng ta có ước ao làm cho lời cầu nguyện 
của chúng ta thành một bí quyết tình yêu, một suối nguồn của niềm vui, một tỏa lan của tự do 
không? Tuy chúng ta còn trẻ, nhưng sự trẻ trung của con tim không tính bằng số năm tháng 
tuổi đời, hẳn chúng ta đã khám phá được rằng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta theo Ngài cho đến 
tận cùng cuộc sống. 
  
        Dọc theo những trang sách nầy, chúng ta gặp gỡ nhau, nói chuyện trao đổi với nhau, hỏi ý 
kiến nhau, đón nhận những chứng từ và phản ứng của nhau. Tôi cũng đã làm được như thế 
với nhiều người, trong nhiều trường hợp và hoàn cảnh khác nhau, suốt dòng đời linh mục của 
tôi. Như vậy, cuốn sách nhỏ nầy cũng là phản ánh kinh nghiệm sống-cầu-nguyện của nhiều con 
cái Chúa. 
  
        Chúng ta được mời gọi mỗi ngày dành ra một thời gian cho cuộc đối thoại thân mật với 
Chúa, mà người ta quen gọi là Cầu Nguyện. Những bài học về nguyện gẫm chỉ như một người 
hướng dẫn, một bản đồ chỉ đường, nhằm giúp chúng ta khỏi lạc đường và mất thời giờ. Chính 
việc chúng ta tiến bước trên con đường ấy mới thực là quan trọng: chúng ta vừa đi vừa học lại 
vừa thực hành. Càng sống đời cầu nguyện, chúng ta càng trở nên con người cầu nguyện hơn. 
Con người cầu nguyện, đó là nhận xét của tất cả những người thân cận Đức Thánh Cha 
Gioan-Phaolô II: Mỗi ngày, Ngài cầu nguyện đến bảy giờ và lắm lần người ta bắt gặp Ngài nằm 
sấp trước Nhà Tạm ban đêm. Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta. Xin cho chúng ta lên đường 
may mắn và thành công. 
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Còn tiếp nhiều kỳ. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

Trong những ngày này, bóng đá lên ngôi và “đạo bóng đá” hay môn thể thao vua đang sôi 

động không chỉ Châu Âu mà còn toàn thế giới nữa. Với những người bình thường thì có lẽ họ 

cũng chẳng bận tâm làm gì vì cầu thủ bóng đá dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ăn nhập gì 

đến đời họ. Ngược lại, với những người hâm mộ thì họ thuộc không chỉ tên, tuổi mà còn biết cả 

gia cảnh và sở thích của người mình hâm mộ nữa. 

Những ngôi sao vang bóng một thời như Maradona, Platini, Tigana ... đã đi vào huyền 

thoại. 

Mỗi người có sở thích cũng như niềm vui riêng của mình. 

Những người thích bóng đá đều có một thần tượng bởi lẽ trong mắt họ người đó là cầu thủ 

đáng yêu, đáng mến và đá xứng đáng để coi nhất. Cùng lúc đó, ở những lãnh vực khác, người 

hâm mộ cũng chọn cho mình một thần tượng. Rộ lên nhiều nhất có lẽ là giới ca sĩ. Nhiều ca sĩ 

Hàn bỗng nhiên không chỉ nổi tiếng ở Hàn mà còn cả Việt Nam nữa. 

Cách đây không lâu, người bố thân thương phải chiều con gái rượu của mình bằng cách 

mua vé, thức đêm và ... xếp hàng chỉ để vào sân bay Tân Sơn Nhất để đón anh chàng ca sĩ mà 

cô hâm mộ. Không dừng lại ở Sài Gòn, cô và cả gia đình phải bay ra tận Hà Nội để nhìn thấy 

người cô thần tượng trên màn ảnh nhỏ. Mẹ cô và gia đình phải khăn gói ra Hà Nội để dòm cho 

bằng được chàng ca sĩ thân thương của cô. Thế nhưng, đáng tiếc thay rằng số người đến để 

dòm giống cô đông quá nên cô đành tiu ngỉu ra về trong nuối tiếc. 

Cách đây 2 năm, phóng viên vô tình quay lại được cảnh tượng không thể tin nỗi là chàng 

trai đã hôn lên ghế của người ca sĩ vừa đứng lên trước đó vì không có cơ hội tiếp cận được với 

... người nổi tiếng. Bức hình ghi lại những khoảnh khắc đó làm cho nhiều người nực cười hơn 

là trân trọng. Giản đơn là hành động hôn cái ghế đó hơi bị lố. 

Dĩ nhiên, ai ai cũng có tự do để chọn cho mình thần tượng nhưng rồi ngày hôm nay việc 

chọn thần tượng như một trào lưu và mê muội. Và rồi, ta nhìn lại, tất cả những thần tượng mà 

người ta tượng thần đó ngày nay còn đâu ? Tất cả đều là huyền thoại. Chưa nói đến huyền 

thoại thì những người đó, họ chỉ giỏi giang về mặt nào đó chứ không phải họ là người hoàn 

hảo. Có những ca sĩ, có những diễn viên mà  người ta gọi là thần tượng thực chất cuộc sống 

của họ còn đó quá nhiều vấn đề ... có những thần tượng phải tìm đến cái chết bởi lẽ cuộc sống 

của họ sau hòa nhoáng dưới ánh đèn sân khấu là sự cô đơn. 

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ người ta nói Thầy là ai và rồi mỗi người mỗi 

kiểu mỗi cách, chỉ mình Simon Phêrô thì nói "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Nhớ là Đấng 

THẦN TƯỢNG – TƯỢNG THẦN 
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Kitô của Thiên Chúa chứ không phải Kitô của mình, do mình tạo nên và Đấng Kitô của Thiên 

Chúa là Đấng nào ? 

Như Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Côrintô, Ngài nói : “Vì hội còn ở giữa anh 

em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô 

chịu đóng đinh vào thập giá.” (1 Cr 2,2) 

Chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh là nguồn linh hứng cho mọi ơn gọi. Hồng ân Thánh 

Thần của Thập Giá là nguồn gốc mọi hồng ân, đặc biệt là hồng ân đời sống thánh hiến. 

Nói đến Thập Giá của Chúa là nói đến chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nói đến cuộc Khổ 

Nạn của Chúa mà mỗi người kitô-hữu đều thông phần khi chịu phép rửa.“Tôi sống, những 

không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong 

niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2,20) 

Người kitô-hữu là con người của thứ Sáu Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh. Con 

đường của người Kitô hữu, của Hội Thánh chúng ta không là một giấc mơ vềĐấng Mesia trần 

thế. Vị Thiên Chúa đầy nhân tính, Chúa Giêsu của các sách Tin Mừng loại trừ hình ảnh Đấng 

Messia theo mơ ước quyền năng của con người. Thập giá đảo lộn các ước mơ của con người, 

những ước mơ bắt đầu bằng tội của Eva. 

Bước theo Đức Kitô là ta định hướng đi cho đời mình một cách dứt khoát và quyết liệt, 

chứng tỏ mình đang thực hiện một cuộc trở về liên tục, vì khi khám phá ra những điều kiện, 

những yêu sách và những đòi hỏi khác nhau của việc theo Đức Kitô, ta có cơ hội xác định lại 

mối tương giao giữa mình với Đấng mà mình đang bước theo, hầu kiện toàn tương quan ấy 

một cách bền vững hơn. 

Bước theo Chúa là đi theo con đường khổ nạn của Thầy. Yêu mến Đức Giêsu và bước 

theo Ngài là góp phần làm dịu các nỗi khổ đau của loài người, là đấu tranh bằng lời nói và cuộc 

sống chống mọi nguồn gốc của sự dữ, của khổ đau. Thánh Giá Cứu Độ của Chúa Giêsu đòi 

hỏi giải phóng khỏi mọi thứ thập ác của tội lỗi và sự chết. Bước theo Chúa Giêsu là biến 

các thập giá hằng ngày thành môi trường và cơ hội cho sự phục sinh, cho tình yêu và công lý. 

Và rồi trong sâu lắng của tâm hồn, của lương tâm, ta mới có câu trả lời chính xác của ta 

với Thiên Chúa. Đức Kitô có phải là thần tượng của ta và ta bước theo Đức Kitô trên con 

đường thập giá hay không ? Hay ta lại tự tạo để ta là thần tượng của người khác bằng cách 

sống ngông nghênh của ta. Hay Đức Kitô giờ này trong ta là tiền, là danh, là vọng... 

Xin Chúa cho ta được ơn để ta can đảm nhìn lại đời ta để ta xác định thần tượng đời ta là 

ai và ta đang bước đi theo ai. Xin cho Đức Kitô mãi mãi là thần tượng của đời ta và ta luôn luôn 

nói với Đức Kitô như Thánh Phaolô : “Tôi sống, những không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô 

sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã 

yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2,20) 

Huệ Minh 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

CÂU CHUYỆN THẦY LANG 

Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC 
 
  

  

  “Nâng niu bú mớm đêm ngày 

                            Công cha nghĩa mẹ coi tầy biển non.” 

                                        Ca dao 
 
  

Đã trên nửa thế kỷ mà cái hình ảnh đẹp đó vẫn còn in xâu trong trí nhớ của Vinh. 

Hình ảnh người thím nằm vạch vú cho con bú trên một chiếc võng gai, vào một buổi trưa 

Hè tại miền quê Bắc Việt. 

Đứa bé khoảng sáu tháng, tròn trĩnh như củ khoai, hồng hào như một trái bồ quân. Nó lim 

dim mắt, miệng ngậm một vú sữa, tay mân mê núm vú bên kia. Nó nuốt từng giọt sữa tươi mát 

từ bầu vú người mẹ. 

Thím có sáu đứa con. Đứa nào thím cũng cho con bú sữa mình cho tới hơn một tuổi mới 

cai. Thím còn nhai cơm với thịt nạc mớm cho các con. Gọi là ăn trộn. 

Bà nội Vinh vẫn thường nói “chẳng có gì tốt bằng sữa mẹ”. 
 
 

Nói tới việc nuôi con bằng sữa mẹ vào thời đại tiến bộ này thì có vẻ như chậm tiến chăng. 

Ngoài chợ, thiếu gì baby foods vừa tiện lợi, vệ sinh lại có đầy đủ chất dinh dưỡng. “Thì hà cớ gì 

phải ngồi vạch áo cho con bú, hở bác. Vừa mắc cỡ lại xấu người đi”. Cô cháu tân thời của tôi 

nói vậy. Chả hiểu cô ta nói đùa hay nói thật. 

Có lẽ chẳng phải một mình cháu nói vậy, mà có lẽ nhiều phụ nữ bây giờ cũng nghĩ  như 

thế. Ngày nay, chỉ vài tuần sau khi sanh là các bà mẹ đều phải trở lại với công việc làm ăn, 

không có nhiều thì giờ ngồi cho con bú. Nên cái tập tục cao đẹp ôm con vào lòng, cho con bú 

cũng dần dần đi vào dĩ vãng. Nhất là với dân chúng thành thị tại các quốc gia văn minh, kỹ 

nghệ. Vì thế chính quyển mọi cấp đều khuyến khích các bà mẹ cho con bú sữa mình. 

  

Tại Mỹ, cách đây trên nửa thế kỷ, có khoảng 65% trẻ sơ sinh được ôm bầu sữa mẹ. Đến 

cuối thế kỷ vừa qua thì con số trẻ em may mắn đó tụt xuống còn có 25%. Cũng có nhiều bà mẹ 

cho là mình ít sữa, không đủ cho con bú. Hoặc đau bệnh, kém sức khỏe. Nhưng cũng có nhiều 

người không được hướng dẫn về lợi ích của sữa do cơ thể của mẹ làm ra. 

  

Vì thế nên Viện Nhi Khoa cũng như Hội Dinh Dưỡng Hoa Kỳ, Cơ Quan Y tế Thế Giới đều 

khuyên các bà mẹ nên cho con bú hoàn toàn với sữa mình từ khi sanh tới sáu tháng, rồi sau đó 

NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ HIỀN 
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cho bú pha tới một tuổi. Chỉ có thực phẩm chế riêng cho bé thơ mới thay thế cho sữa mẹ được. 

Không được cho bé ăn sữa bò cho tới  khi bé được tròn một tuổi. 

Cơ Quan Y tế và Quỹ Nhi Đồng Thế Giới quả quyết thêm: “Nuôi  con sữa mẹ là phương 

thức không gì sánh bằng để cung cấp nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho sự tăng trưởng lành 

mạnh và sự phát triển của trẻ sơ sinh. Đây cũng là một thành phần của sự sinh sản với nhiều 

ảnh hưởng tốt cho sức khỏe người mẹ”.  

  

    Về cấu tạo, nhũ hoa phụ nữ gồm các tuyến thùy tiết sữa, tế bào kết nối, mạch máu, 

dây  thần kinh và tế bào mỡ. Khi bắt đầu có thai, các tuyến thùy căng phồng sữa do tác dụng 

của  kích thích tố estrogen, progesterone, prolactin, oxytocin... 
 
  

  Lợi điểm của sữa mẹ 

Các nhà dinh dưỡng đã nêu ra nhiều lợi điểm khi mẹ cho con bú sữa mình. 

1- Về phương diện tâm lý, không có một sự kiện đẹp và cao quý nào bằng việc người mẹ 

trực tiếp truyền sự sống của mình qua những giọt sữa cho đứa con. Con nằm trong lòng mẹ 

hiền, hút từng giọt dinh dưỡng tinh khiết. Trong tiềm thức của bé, một biết ơn đã manh nha. Sự 

quyến luyến, tình thương yêu từ đó mà tăng. Đứa bé trưởng thành trong niềm tin: 
 
  

“ Công cha như núi Thái Sơn; 

Sữa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra”.    
 
  

Mà mẹ cũng có những tiếp xúc thường xuyên với con nhiều lần trong ngày. Sự ôm ấp vỗ 

về cung cấp những kích thích để con phát triển tình cảm. Mẹ con có nhiều cảm thông, thương 

yêu. Cho nên từ thuở tấm bé con thường quyện lấy chân mẹ. Và cả mẹ lẫn con đường như thư 

giãn khi cho con bú, cả mẹ lẫn con ngủ dễ hơn; 

 

2- Sữa mẹ là nguồn thực phẩm thiên nhiên, hoàn toàn tinh khiết không hóa chất diệt sâu 

bọ, rất tươi, không phải mất công lựa loại này loại kia và lúc nào cũng được dự trữ ở nhiệt độ 

thích hợp, sẵn sàng khi con cần đến. Kể cả khi mẹ mang con cùng đi du lịch hoặc làm việc xa 

nhà; 

 

3- Về cấu tạo hóa học, sữa mẹ được chế tạo đặc biệt cho cơ thể con nít mà khoa học 

không sao làm giống hệt được. Sữa mẹ có nhiều sinh tố E cần thiết để tránh thiếu máu; có tỷ lệ 

calcium/phosphore cao để tránh thiếu khoáng calci; có vừa đủ chất dinh dưỡng cho nhu cầu 

của bé thơ, từ đạm, béo, sinh tố, khoáng chất. Trẻ thơ sẽ lớn lên đúng cách, không quá mập 

với bắp thịt rắn chắc. 

 

4-Chất đạm trong sữa bò nhiều gấp đôi trong sữa mẹ cho nên bé thơ khó tiêu hóa và loại 

ra ngoài theo phẩn. Sữa mẹ dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn sữa bò; 
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5-Chất béo trong sữa mẹ thuộc nhóm bất bão hòa nên ít rủi ro bệnh tim mạch. 

 

6-Sữa mẹ có nhiều chất endorphins làm giảm đau; ít chàm da eczema; ít ọc sữa, rất tốt cho 

trẻ em sanh thiếu tháng; 

 

7- Sữa mẹ thường ít đóng cục hơn sữa bò do đó ít khi gây ra táo bón, tiêu chẩy; 

 

8-Trẻ em không bao giờ bị dị ứng với sữa mẹ nhưng bé có thể phản ứng với một chất dinh 

dưỡng nào đó mà mẹ tiêu thụ. Thực phẩm thường gây ra dị ứng là sữa, pho mát, bột ngô, tôm 

cua mà mẹ nên kiêng. Mẹ cũng nên giảm tiêu thụ thực phẩm có thể gây cơn đau bụng cho bé, 

như là hành, tỏi, chocolate... 

 

9- Đặc biệt sữa mẹ có nhiều kháng thể chống lại một số bệnh tật. Các em được hưởng sự 

miễn dịch tự nhiên đối với các bệnh như tê liệt trẻ em, bệnh do vi khuẩn E.Coli, Salmonella, 

Shigella gây ra trong bộ máy tiêu hóa; 

 

10-Trẻ thơ bú sữa mẹ thường thông minh hơn, nhất là với các em sanh thiếu tháng; 

 

11-Nhiều nghiên cứu khoa học cho hay sữa mẹ giảm cho con các nguy cơ bị bệnh tiểu 

đường, bệnh viêm loét ruột Crohn, ít bị dị ứng, suyễn, viêm tai trong, sưng phổi do siêu vi 

rotavirus, viêm màng óc, thấp khớp, kém thị giác, mập phì, cao huyết áp.. 

 

12- Bú sữa mẹ, em bé thường tự nhả núm vú khi no bụng. Như vậy tránh được trường hợp 

ăn quá nhiều vì mẹ pha bình sữa quá tay, con phải tiếp tục bú hoặc khi mẹ ép con uống cho 

hết. 

  

Ích lợi cho mẹ 

Cho con bú, mẹ cũng hưởng nhiều ích lợi. 

 

a-Lợi trông thấy là mẹ không phải nấu rửa  bình sữa, không tốn tiền mua thực phẩm cho 

con, không phải cân lường pha chế lách cách. 

 

b-Mẹ bớt mập vì mỡ béo tích tụ trong khi mang thai được sử dụng, chuyển sang sữa; cho 

con bú cũng tốn một số năng lượng giúp phần giảm ký; 

 

c-Đây cũng là cách ngừa thai vì sự rụng trứng, trở lại đường kinh chậm lại mươi tuần lễ, có 

khi cả vài năm; và tử cung mau trở lại kích thước nhỏ như trước khi có bầu; 

 

d-Giảm nguy cơ loãng xương, ung thư vú, ung thư noãn sào khi tới tuổi mãn kinh; 
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e-Giảm nguy cơ ung thư niêm mạc tử cung và bệnh lạc nội mạc tử cung  endometriosis. 

Ngoài ra khi cho con bú sữa mình thì người mẹ cũng đóng góp cho xã hội nhiều tích cực 

như là giảm chi phí y tế vì các em thường ít bệnh tật hơn; mẹ ít phải nghỉ để nuôi con đau ốm 

nên hiệu năng làm việc gia tăng; bớt ô nhiễm môi trường vì giảm thiểu đồ phế thải plastic, giấy 

chứa đựng sữa. 

 

Trong khi chuyển thức ăn ngon lành cho con bằng sữa của mình thì người mẹ cũng cần 

lưu tâm tới việc dinh dưỡng đầy đủ cho bản thân. Mẹ phải tăng thêm khẩu phần thịt, cá, trứng, 

sữa, rau trái và các loại sinh tố, khoáng chất. Nước uống khoảng 2 lít mỗi ngày. để bù đắp lại 

số chất lỏng chuyển sang sữa. Mẹ cũng cần ngủ nghỉ đầy đủ. Nếu mẹ ăn chay với rau và trái 

cây thì nên dùng thêm B12 vì sinh tố này không có trong thực vật. 
 
  

Cách cho con bú 

 

Ngay sau khi sanh, nếu mẹ khỏe mạnh, không uống thuốc, bé chào đời bình thường  thì có 

thể cho con bú mỗi bên vú vài phút. Những giọt sữa non (colustrum) rất là quý giá vì có nhiều 

chất bổ dưỡng cũng như kháng thể. 

 

Tới ngày thứ hai, cho con bú mỗi vú dăm phút, cách nhau 2 giờ. Khi sữa lên nhiều thì có 

thể tăng lên 20 phút. 

 

Bé càng hút núm vú, càng tăng kích thích tố prolactin và sữa càng lên nhiều. Các cụ ta 

ngày xưa cho bà đẻ ăn cháo nấu chân giò lợn, lau vú bằng lá mít để có nhiều sữa. Thường 

thường khi bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu thì không cần cho bú thêm nước hoặc nước đường 

 

Cho bú theo nhu cầu của con chứ không theo giờ giấc định trước, đặc biệt khi con khóc vì 

đói. Khi đau ốm, con lại càng cần chất dinh dưỡng từ sữa mẹ. Mẹ có thể cho con bú cả năm 

hoặc lâu hơn nếu mẹ thích và nếu sức khỏe cho phép. 
 

Sữa mẹ con không bú hết, có thể hút, cất vào tủ đá đông lạnh và dùng dần. Trên thị 

trường, có nhiều loại bơm khác nhau, có thứ bơm tay có thứ dùng cục pin hoặc điện năng. Máy 

bơm điện có lợi điểm là tự đông hút-nghỉ dễ dàng sử dụng. 

 

Nếu bà mẹ dự định đi làm toàn thời gian thì nên tập cho con bú bình khi bé được bốn tuần 

lễ. Ðừng cho dùng bình quá sớm, bé chưa quen nút núm cao su. Vài tuần trước khi đi làm, hút 

sữa để dành. Sáng sáng trước khi đi làm và chiều ngay khi về, cho con bú sữa mẹ. Nghỉ ở nhà 

hoặc cuối tuần, nên cho con bú sữa mình mà thôi. 

 

Con nặng thêm khoảng 4 tới 8 ounces mỗi tuần,  mặt mũi hồng hào, khỏe mạnh, ngủ nghỉ 

tốt là những dấu hiệu chứng tỏ mẹ đã có đủ sữa cho con. 
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Không nên cho con bú sữa mẹ, nếu... 

 

Tuy là hoàn hảo, nhưng trong vài trường hợp mẹ cũng cần dè dặt khi cho con bú sữa 

mình. 

 

1-Nhiều bà mẹ ngần ngại không cho con bú khi nhũ hoa mẹ sưng hoặc bị nhiễm trùng vì sợ 

rằng tác nhân gây bệnh có thể truyền sang con. Các chuyên viên y tế lại có ý kiến khác. Theo 

bác sĩ Jack Newman, Hoa Kỳ, thì dù có bị viêm nhiễm hoặc giải phẫu nhũ hoa, cho con bú vẫn 

an toàn và lại làm bệnh của mẹ mau thuyên giảm. Trong nhiễm trùng như vậy, mẹ đã tạo ra 

kháng thể chống với vi sinh vật đó. Kháng thể theo sữa vào con và con được bảo vệ. 

 

2-Mẹ đang điều trị các bệnh trầm trọng kinh niên như lao phổi, tiểu đường, bệnh tim, thận, 

thiếu hồng cầu hoặc thiếu dinh dưỡng nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Cảm cúm, tiêu chẩy 

thường không gây rủi ro cho bé, đôi khi sữa mẹ lại có thêm kháng thể chống với cảm cúm này. 

 

3-Một số virus như HIV có thể lan vào sữa mẹ do đó nếu bị bệnh AIDS không được cho 

con bú. Một nghiên cứu sơ khởi mới đây cho hay một loại đường trong sữa mẹ có thể giảm sự 

lan truyền HIV khi con bú sữa mẹ. 

 

4- Mẹ có bệnh tâm trí đang uống thuốc điều trị với thuốc lithium không nên cho con bú. 

 

5- Khi em bé sanh ra có khuyết tật chẻ môi (cleft palate) hoặc biết là không hợp với sữa mẹ 

thì cũng không nên cho bú. 

 

6-Dược phẩm- Hầu hết được phẩm mẹ dùng đều chuyển sang sữa. Ảnh hưởng tùy theo 

loại thuốc, số lượng thuốc trong sữa và khả năng hấp thụ của em bé. 

 

Khi dùng các thuốc sau đây thì không cho con bú: thuốc atropine, thuốc warfarin ngăn đông 

máu; bromocriptine chữa bệnh Parkinson; thuốc chữa bệnh tuyến giáp; thuốc chữa ung thư 

cyclophosphamide, Doxorubicin; thuốc có chất á phiện; kháng sinh tetracycline, metronidazole; 

methotrexate;  trị trầm cảm Lithium,  trị nhức nửa đầu ergotamine; thuốc an thần ... 

 

Thuốc chống đau acetaminophen (Tylenol), ibuprofen (advil), insulin, đa số thuốc chống dị 

ứng, nghẹt mũi đều tương đối an toàn. 

 

Nói chung, khi dùng thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ để tránh tác dụng với trẻ thơ. 

 

Ngoài ra nhiều bà mẹ cũng dùng thảo dược thiên nhiên trong khi cho con bú sữa mình. 
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Thiên nhiên không đồng nghĩa với an toàn. Sản phẩm chế biến sẵn bán trên thị trường 

thường là chưa được thử nghiệm tác dụng tốt xấu, bà mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. 

 

7- Cafeine. Nếu uống dưới hai ly một ngày thì an toàn; nhiều quá có thể khiến bé khó ngủ, 

gắt gỏng. 

 

8-Thuốc lá: Mẹ cho con bú không nên hút thuốc lá vì Nicotine có thể khiến bé tiêu chẩy, ói 

mửa, gắt gỏng và mẹ lại có ít sữa. Có thai mà hút thuốc thì con sinh ra có thể bị tử vong bất 

thình lình. 

 

9-Mẹ bị ung thư vú không có ảnh hưởng gì khi cho con bú bên vú lành. Có nghiên cứu cho 

hay, nuôi con sữa mẹ lại giảm nguy cơ bị ung thư cơ quan này. 

 

10-Giải phẫu thẩm mỹ không gây trở ngại cho việc con bú sữa mẹ. Tuy nhiên nếu túi silicon 

bị rỉ thì hóa chất này có thể gây rủi ro cho bé thơ. 
 
  

Vài khó khăn khi mẹ cho con bú sữa mình. 

 

Trong mấy tuần lễ đầu sau khi sanh, nhũ hoa nhiều khi cương tấy những sữa, núm vú nứt 

đau, chẩy máu. 

 

Xuống sữa mà đau vú là chuyện thường xẩy ra, vì đó là khi mẹ làm quen với việc cho con 

bú trong cặp nhũ hoa đầy sữa. Khi mẹ thư giãn, ngồi đúng vị thế, con ngậm núm vú đúng cách 

đều giảm khó chịu này. Ngồi thoải mái với dựa lưng, gối đỡ tay, chân để trên ghế đẩu thấp 

hoặc cuốn điện thoại niên giám; ôm con sát vào lòng, miệng và mũi đối diện với núm vú để dễ 

ngậm. 

 

Ngoài ra vú đau cũng có thể do nhiễm trùng, nghẹt ống dẫn sữa và cần được bác sĩ khám 

điều trị. Ðắp hơi nóng hoặc hơi lạnh để giảm sưng đau.Có nhiều ý kiến y khoa học cho rằng dù 

nhũ hoa bị nhiễm trùng, sữa vẫn không ảnh hưởng tới bé vì trong sữa có kháng thể bảo vệ với 

bệnh của mẹ; rằng tiếp tục cho con hút sữa giúp vú bớt căng cương mau lành. 
 
  

Kết luận 

 

Con có khóc mẹ mới cho con bú. 

Mà “bú tí ” từ những giọt sữa tươi ấm của mẹ thì mẹ có cái vui làm mẹ. Còn con thì: 
 
  

“Ba năm bú mớm con thơ 

Kể công cha mẹ biết cơ ngần nào” Nguyễn Trãi. 
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Tình cảm mẹ con nhờ đó sẽ tăng lên gấp bội. 

 

Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC 

Texas- Hoa Kỳ 

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 

 

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

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 


