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hảo cho mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta đang sống trong thời điểm kỷ niệm 50 năm Thánh 
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HIẾN CHẾ MỤC VỤ1 
VỀ GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY 

GAUDIUM ET SPES 
Ngày 7 tháng 12 năm 1965 

PHẦN THỨ NHẤT 

GIÁO HỘI VÀ ƠN GỌI LÀM NGƯỜI 

11. Đáp ứng những thúc bách của Chúa Thánh Thần 

Dân Thiên Chúa, nhờ đức tin, luôn xác tín rằng mình được hướng dẫn bởi Thần Khí của 
Chúa Kitô đang bao trùm cả trái đất, cố gắng phân định đâu là những dấu chỉ xác thực về sự 
hiện diện hoặc ý định của Thiên Chúa trong các biến cố, các nhu cầu và ước vọng mà họ đang 
dự phần cùng với những người đương thời. Thật vậy, đức tin lấy ánh sáng mới để chiếu soi 
mọi sự và biểu lộ ý định của Thiên Chúa về ơn gọi toàn vẹn của con người, và do đó hướng 
dẫn lý trí tìm tới những quyết định mang tính nhân bản tròn đầy. 

Trước tiên, dưới ánh sáng đức tin, Công Đồng muốn thẩm định những giá trị hiện đang được 
đề cao và qui hướng chúng về tới chính nguồn gốc thần linh của mình. Quả thật các giá trị ấy 
rất cao đẹp, bởi được hình thành do tài trí Thiên Chúa đã phú ban cho con người; nhưng vì 
lòng người đã ra hư hỏng nên nhiều khi chúng bị xáo trộn lệch lạc đến độ cần phải được thanh 
lọc. 

Giáo Hội nghĩ gì về con người? Những đề nghị nào cần được đưa ra để xây dựng xã hội 
ngày nay? Đâu là ý nghĩa cuối cùng cho hoạt động của con người trong vũ trụ? Đó là những 
câu hỏi Giáo Hội muốn đưa ra lời giải đáp. Và những lời giải đáp sẽ cho thấy rõ đoàn Dân 
Thiên Chúa và nhân loại, trong đó Dân Chúa là một thành phần, phải thực thi việc phục vụ lẫn 
nhau, điều này chứng tỏ sứ mạng tôn giáo của Giáo Hội vẫn phải mang đậm tính cách nhân 
loại. 

CHƯƠNG I 

PHẨM GIÁ CON NGƯỜI 

12. Con người theo hình ảnh Thiên Chúa 

Những kẻ tin cũng như những kẻ không tin đều có chung quan điểm là mọi vật trên địa cầu 
phải được qui hướng về con người như là trung tâm và đỉnh cao của vạn vật. 

Nhưng con người là gì? Con người đã và còn đang đưa ra nhiều quan niệm về chính mình, 
những quan niệm khác nhau và đôi khi trái ngược nhau, theo đó, thường khi, hoặc con người 
tự tôn vinh mình như một chuẩn mực tuyệt đối hoặc tự khinh bỉ đến độ tuyệt vọng, từ đó dẫn 
đến hoài nghi và lo lắng. Thông cảm sâu xa với những khó khăn này, Giáo Hội, vì nhận được 
mạc khải từ Thiên Chúa, có thể đem lại lời giải đáp cho thấy rõ thân phận đích thực của con 
người, giải bày những yếu hèn, đồng thời giúp nhận thức cách xác đáng phẩm giá và ơn gọi 
của con người. 

                                                 
1
  Hiến chế Mục Vụ về “Giáo Hội trong thế giới ngày nay” tuy có hai phần rõ rệt nhưng làm thành một khối duy nhất.  
Hiến Chế được gọi là “Mục Vụ” vì sẽ dựa trên những nguyên tắc giáo lý để trình bày thái độ của Giáo Hội với thế giới và con người ngày nay. Do đó, phần 

I vẫn có chủ đích mục vụ, còn phần II chứa đựng nhiều điểm giáo lý. 

Trong phần I, Giáo Hội trình bày giáo lý về con người, về thế giới con người đang sống và về thái độ của Giáo Hội đối với con người và thế giới. Trong 

phần II, Giáo Hội khảo sát tường tận hơn những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống hiện nay và trong xã hội nhân loại, nhất là những thắc mắc, những vấn 

đề xét ra có vẻ khẩn thiết hơn trong thời đại chúng ta. Do đó, trong phần II, dựa trên những nguyên tắc giáo lý, nội dung không những bao hàm những yếu tố 

vĩnh cửu mà còn cả những yếu tố thời gian nữa. 

Vì thế, phải giải thích Hiến chế theo những nguyên tắc tổng quát của khoa chú giải thần học và đặc biệt trong phần II, phải lưu ý tới những hoàn cảnh tự 

bản chất gắn liền với những vấn đề được nêu lên, nhưng đang có những biến chuyển. 
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Thật vậy, Thánh Kinh dạy rằng con người đã được tạo dựng “theo hình ảnh của Thiên Chúa” 
có khả năng nhận biết và yêu mến Đấng tạo dựng mình, được Ngài đặt làm chủ mọi tạo vật 
trên trái đất2 để quản trị và sử dụng chúng mà ngợi khen Thiên Chúa3. “Phàm nhân là gì mà 
Ngài nhớ đến? hay con người là chi để Ngài phải bận tâm? Ngài để con người chỉ thua kém 
thần linh một chút. Ngài ban vinh quang và danh dự làm triều thiên. Ngài cho thống trị các kỳ 
công tay Ngài thực hiện, Ngài đặt muôn vật dưới chân con người” (Tv 8,5-7). 

Nhưng Thiên Chúa đã không dựng nên con người cô độc: vì từ khởi thủy “Ngài đã tạo dựng 
con người có nam có nữ” (St 1,2-7). Việc họ chung sống chính là dạng thức đầu tiên của tình 
liên đới nhân vị. Thật vậy, tự bản tính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể có xã hội 
tính và nếu không tương quan với tha nhân, con người không thể sống cũng như không thể 
phát triển các phẩm chất của mình được. 

Vì thế, như ta đọc thấy ngay trang đầu của Thánh Kinh, Thiên Chúa nhìn “tất cả những gì 
Ngài đã làm, và thấy tất cả đều rất tốt đẹp” (St 1,31). 

13. Tội lỗi 

Con người đã được Thiên Chúa dựng nên trong tình trạng công chính, tuy nhiên, ngay từ 
buổi đầu lịch sử, vì nghe theo Thần Dữ, con người đã lạm dụng tự do của mình khi nổi dậy 
chống lại Thiên Chúa và muốn đạt tới cứu cánh của mình ngoài Thiên Chúa. Dù đã nhận biết 
Thiên Chúa nhưng họ đã chẳng tôn vinh Ngài như là Thiên Chúa, trái lại tâm hồn mê muội của 
họ đã ra tối tăm và họ đã phụng sự tạo vật hơn là phụng sự Đấng Tạo Hóa4. Điều chúng ta biết 
nhờ mạc khải cũng phù hợp với kinh nghiệm của chính chúng ta. Vì nếu nhìn sâu tận đáy lòng 
mình, con người cũng nhận ra rằng mình luôn hướng về sự dữ và bị dìm ngập trong muôn vàn 
sự dữ là những điều không thể xuất phát từ Đấng Tạo Hóa đầy thiện hảo. Những lúc từ chối 
không nhìn nhận Thiên Chúa là nguyên ủy, con người phá đổ trật tự phải có để đạt tới cùng 
đích của mình, đồng thời cũng phá vỡ toàn bộ sự hoà hợp đối với chính bản thân cũng như đối 
với tha nhân và mọi loài thụ tạo. 

Như vậy, con người đã bị phân rẽ ngay trong chính bản thân mình. Vì thế tất cả cuộc sống 
của con người, hoặc cá nhân, hoặc tập thể, cho thấy cả một cuộc chiến bi thảm giữa tốt và xấu, 
giữa ánh sáng và bóng tối. Hơn nữa, con người thấy rằng tự mình không đủ sức để vượt thắng 
cách hữu hiệu những cuộc tấn công của sự dữ đến nỗi mỗi người cảm thấy như đang bị xiềng 
xích trói buộc. Nhưng chính Chúa đã đến để giải thoát và làm cho con người trở nên mạnh mẽ 
bằng cách đổi mới tâm hồn con người và loại ra ngoài thủ lãnh của thế gian này (x. Ga 12,31) 
là kẻ đã kìm giữ nhân loại trong vòng nô lệ tội lỗi5. Tội lỗi làm suy giảm chính con người và 
ngăn cản không cho con người đạt tới sự viên mãn. 

Dưới ánh sáng mạc khải này, ơn gọi cao cả và nỗi thống khổ sâu xa mà con người đang trải 
nghiệm đã tìm được ý nghĩa cuối cùng của chúng. 

14. Yếu tố cấu thành con người 

Là một chủ vị duy nhất gồm có thể xác và linh hồn, con người tổng hợp nơi bản thân các yếu 
tố thuộc thế giới vật chất để từ đó, chính con người làm cho những yếu tố ấy đạt tới đỉnh cao 
và trở nên lời ca tụng không ngừng dâng lên Đấng Tạo Hóa6. Vì thế không được khinh miệt đời 
sống thể xác con người, nhưng trái lại phải coi thân xác là tốt lành và đáng tôn trọng vì được 
Thiên Chúa tạo thành và sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Tuy nhiên, vì những thương tích 
do tội lỗi gây nên, con người cảm nghiệm nơi chính mình những nổi loạn của thân xác. Như 
vậy, chính phẩm giá con người đòi hỏi con người phải biết ca tụng Thiên Chúa nơi thân xác7, 
chứ không để thân xác ấy làm nô lệ cho những xu hướng xấu xa của lòng mình. 

Thật vậy, con người đã không lầm khi nhận biết mình cao quý hơn vũ trụ vật chất và không 
coi mình chỉ như một mảnh nhỏ của thiên nhiên hay như một phần tử vô danh trong xã hội loài 
người. Bởi vì nhờ có nội tâm, con người vượt trên vạn vật: khi con người quay về với lòng mình 
là lúc họ tìm về nơi nội giới thâm sâu này, ở đó, Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn đang chờ 
đợi họ8, và cũng nơi đó, chính con người tự định đoạt về vận mệnh riêng của mình dưới ánh 
mắt của Thiên Chúa. Như vậy, khi nhìn nhận mình có một linh hồn thiêng liêng, bất tử, con 

                                                 
2
 x. St 1,26; Kn 2,23. 

3
 x. Hc 17,3-10. 

4
 x. Rm 1,21-25. 

5
 x. Ga 8,34. 

6
 x. Đn 3,57-59. 

7
 x. 1 Cr 6,13-20. 

8
 x. 1 V 16,7; Gr 17,10. 
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người không bị mê hoặc bởi thứ ảo tưởng phát sinh do những điều kiện vật lý và xã hội, 
nhưng trái lại, đó là lúc con người đã đạt tới thực tại sâu xa của chính bản thân.  

15. Phẩm giá của trí tuệ, chân lý và khôn ngoan 

Được dự phần vào ánh sáng của thần trí siêu nhiên, con người có lý để nhận định rằng 
chính nhờ trí tuệ mà họ vượt trên mọi tạo vật. Qua các thời đại, nhờ chuyên chăm vận dụng tài 
trí của mình, con người đã thực sự tiến bộ trong ngành khoa học thực nghiệm, kỹ thuật và nghệ 
thuật. Trong thời đại chúng ta, con người đã đạt được những thành tích phi thường, nhất là 
trong việc khám phá và chế ngự thế giới vật chất. Tuy nhiên con người vẫn không ngừng tìm 
kiếm và khám phá ra chân lý sâu xa hơn. Thật vậy, cho dù phần nào đã bị mờ tối và suy nhược 
do hậu quả của tội lỗi, trí khôn con người không bị giới hạn chỉ trong lãnh vực hiện tượng bên 
ngoài, nhưng còn có khả năng vươn tới sự hiểu biết đích xác về những thực tại khả tri.  

Cuối cùng, tư chất thông minh của con người được kiện toàn và cần phải được kiện toàn 
nhờ sự khôn ngoan. Chính sự khôn ngoan dịu dàng lôi kéo tâm trí con người tìm kiếm và ái mộ 
những gì là chân thật, là thiện hảo, để rồi nhờ thấm nhuần khôn ngoan mà con người được 
đưa từ thế giới hữu hình tới thế giới vô hình. 

Hơn hẳn những thế kỷ trước, thời đại chúng ta càng cần đến sự khôn ngoan để tất cả những 
khám phá mới của con người mang tính nhân bản hơn. Thật vậy, vận mệnh tương lai của thế 
giới sẽ lâm nguy, nếu không còn những bậc hiền sĩ khôn ngoan. Hơn nữa, phải lưu ý rằng, 
nhiều quốc gia tuy nghèo nàn về kinh tế, nhưng lại giàu có về khôn ngoan, nên vẫn có thể trợ 
giúp rất đắc lực những quốc gia khác. 

Với ân huệ Chúa Thánh Thần, con người sẽ nhờ đức tin để đạt tới sự chiêm ngưỡng và nếm 
hưởng mầu nhiệm Thánh ý Thiên Chúa9. 

16. Phẩm giá của lương tâm 

Nơi tận sâu thẳm của lương tâm, con người khám phá ra một lề luật không do chính mình 
đặt ra nhưng lại phải tuân theo, và tiếng nói của luật lương tâm luôn luôn kêu gọi con người 
phải sống yêu thương và thi hành điều thiện cũng như tránh xa điều ác. Trong tâm hồn con 
người, tiếng nói ấy luôn vọng lên đúng lúc: hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Thiên Chúa đã 
khắc ghi sẵn trong tâm hồn con người một lề luật, phẩm giá con người có được nhờ tuân giữ lề 
luật ấy và con người cũng sẽ bị xét xử theo lề luật ấy10. Lương tâm là nơi tận cùng sâu kín 
nhất, là cung thánh của lòng người, nơi đây chỉ còn một mình con người với Thiên Chúa, Đấng 
đang lên tiếng trong thâm tâm con người11. Bằng một cách thế diệu kỳ, lương tâm giúp con 
người nhận biết lề luật ấy, lề luật được kiện toàn với tình mến Chúa yêu người12. Nhờ trung 
thành nghe theo lương tâm, các Kitô hữu liên kết với những người khác để cùng tìm kiếm chân 
lý và giải quyết trong chân lý những vấn đề luân lý được đặt ra trong đời sống cá nhân cũng 
như trong giao tiếp xã hội. Càng dành ưu tiên cho lương tâm ngay thẳng, thì cá nhân và cộng 
đoàn càng tránh được những chọn lựa mù quáng, và càng nỗ lực tuân phục những tiêu chuẩn 
khách quan của luân lý. Cũng không hiếm xảy ra trường hợp lương tâm sai lầm do vô tri bất 
khả thắng, tuy nhiên, không vì thế mà lương tâm không còn giá trị. Nhưng không thể nói như 
vậy khi con người không chịu quan tâm tìm kiếm điều chân thật, điều thiện hảo, hay trong 
trường hợp vì quen phạm tội mà lương tâm dần dần trở nên mù quáng. 

17. Ý nghĩa cao cả của tự do 

Nhưng chỉ trong tự do con người mới có thể quay về với sự thiện. Tự do là điều con người 
đương thời luôn đánh giá cao và hăm hở theo đuổi, và họ có lý khi làm như thế. Tuy nhiên, lắm 
lúc họ cổ võ cho tự do một cách lệch lạc, xem tự do như là quyền làm bất cứ điều gì mình 
thích, kể cả điều xấu. Nhưng tự do đích thực là dấu chỉ cao cả nhất của hình ảnh Thiên Chúa 
trong con người. Thật vậy, Thiên Chúa đã muốn để con người tự định liệu13, tự quyết định đi 
tìm Đấng Tạo Hóa và nhờ kết hợp với Ngài cách tự do, con người tiến tới sự hoàn thiện trọn 
vẹn và hạnh phúc. Vì thế, phẩm giá của con người đòi họ phải hành động theo sự chọn lựa ý 
thức và tự do, nghĩa là chính con người được thúc đẩy và được hướng dẫn tự bên trong, chứ 
không do bản năng mù quáng hay hoàn toàn do cưỡng bức bên ngoài. Con người sẽ đạt tới 
phẩm giá ấy khi biết tự giải thoát khỏi mọi kiềm tỏa của đam mê, để theo đuổi cùng đích của 

                                                 
9
 x. Hc 17,7-8. 
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 x. Rm 2,14-16. 
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 x. PIÔ XII, Thông điệp truyền thanh De conscientia christiana in juvenibus recte efformando, 23.3.1952: AAS 44 (1952), tr. 

271. 
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mình trong sự tự do chọn lấy điều thiện, và sử dụng cách hiệu quả những phương tiện thích 
hợp và những nỗ lực cần thiết. Tự do của con người, vì bị tội lỗi làm tổn thương, nên chỉ nhờ 
ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện cách trọn vẹn động tác hướng về Thiên Chúa. Và trước 
tòa án Thiên Chúa, mỗi người sẽ phải trả lẽ về đời sống của mình căn cứ vào điều thiện hay 
điều ác đã làm14. 

18. Mầu nhiệm sự chết 

Trước cái chết, tính cách bí ẩn về thân phận con người đạt tới tột điểm. Con người không 
những bị hành hạ bởi những đau đớn và sự suy tàn nơi thân xác, mà hơn thế nữa, còn bị dày 
vò bởi nỗi lo sợ bị tiêu diệt đời đời. Theo bản năng tình cảm, con người có lý để ghê sợ cũng 
như phản kháng tình trạng hủy hoại hoàn toàn và sự kết thúc chung cuộc của bản thân. Mầm 
sống vĩnh cửu mà con người mang trong mình, vốn không thể chỉ giản lược vào vật chất, luôn 
vùng lên chống lại sự chết. Mọi cố gắng của kỹ thuật, dù rất hữu ích, cũng không thể làm nguôi 
được nỗi lo âu của con người: thật vậy, việc kéo dài tuổi thọ cho đời sống thể lý không thể thỏa 
mãn được nỗi khát vọng về một cuộc sống mai sau đã được in sâu trong lòng con người. 

Trước cái chết, trong khi óc tưởng tượng của con người đành bất lực, thì Giáo Hội, được 
mạc khải chỉ bảo, quả quyết rằng con người được Thiên Chúa dựng nên để đạt tới cứu cánh 
hạnh phúc sau những khổ cực trần thế này. Hơn nữa, đức tin Kitô giáo còn dạy rằng: cái chết 
thể xác, điều mà con người đã có thể tránh nếu như không phạm tội15; sẽ bị đánh bại khi con 
người nhờ Đấng Cứu Thế toàn năng và nhân ái mà được đón nhận lại ơn cứu rỗi, ơn đã bị 
đánh mất vì tội lỗi. Quả thật, Thiên Chúa đã và vẫn đang kêu gọi con người gắn bó trọn vẹn với 
Ngài trong sự thông hiệp đời đời vào sự sống thần linh bất khả hủy diệt. Chúa Kitô đã đem lại 
chiến thắng ấy khi giải thoát con người khỏi tử thần nhờ cái chết của Người và khi sống lại, 
Người đã đem lại sự sống cho con người16. Như thế, đức tin, với những lý chứng vững chắc, 
đã đem lại lời giải đáp cho bất cứ ai khắc khoải ưu tư về số phận tương lai của mình, đồng thời, 
đức tin còn giúp con người có thể hiệp thông với những người thân yêu đã chết trong Đức Kitô, 
với niềm hy vọng rằng những người ấy đã nhận được sự sống đích thực bên cạnh Thiên Chúa. 

19. Những hình thức và nguồn gốc của chủ thuyết vô thần 

Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người chính là được mời gọi hiệp thông với Thiên 
Chúa. Ngay từ lúc bắt đầu hiện hữu, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa: thật 
thế, con người hiện hữu chính là nhờ Thiên Chúa, Đấng đã vì yêu thương mà tạo thành và 
cũng vì yêu thương mà luôn luôn gìn giữ con người; hơn nữa, con người chỉ sống trọn vẹn theo 
chân lý khi tự do nhìn nhận tình yêu ấy và tín thác vào Đấng đã dựng nên mình. Tuy nhiên, có 
nhiều người đương thời với chúng ta không nhận ra hoặc công khai gạt bỏ sự liên kết mật thiết 
và sống động giữa con người với Thiên Chúa, do đó, chủ thuyết vô thần phải được kể là một 
trong những sự kiện quan trọng nhất trong thời đại này và cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng 
hơn. 

Hạn từ chủ thuyết vô thần được dùng để chỉ nhiều cách biểu hiện rất khác nhau. Thật vậy, 
có người minh nhiên phủ nhận Thiên Chúa, có người lại nghĩ rằng con người hoàn toàn không 
thể quả quyết gì về Thiên Chúa cả. Một số khác nghiệm xét vấn đề Thiên Chúa với một cách 
thức làm cho vấn đề đó như bị mất hẳn ý nghĩa. Nhiều người đã vượt quá giới hạn khoa học 
thực nghiệm, khi chủ trương chỉ dùng lý luận khoa học để giải thích mọi sự, hoặc trái lại, cho 
rằng không có chân lý nào là tuyệt đối. Có người lại quá đề cao con người đến nỗi làm cho sự 
tin tưởng vào Thiên Chúa trở nên vô nghĩa; có thể nói những người này muốn đề cao con 
người hơn là muốn chối bỏ Thiên Chúa. Một số khác tự tạo ra cho mình một hình ảnh về Thiên 
Chúa, để rồi Đấng mà họ bác bỏ, thật ra hoàn toàn không phải là Thiên Chúa của Tin Mừng. Số 
khác nữa thì không hề đặt vấn đề về Thiên Chúa, quả thật họ như chưa bao giờ lo nghĩ về tôn 
giáo và không thấy có lý do gì để bận tâm về vấn đề đó cả. Ngoài ra, chủ nghĩa vô thần thường 
phát sinh, hoặc do sự phản kháng mãnh liệt đối với sự dữ trong thế giới, hoặc do nhận định sai 
lầm về một số giá trị của con người cho đó là tuyệt đối đến nỗi lấy chúng thay thế cho cả Thiên 
Chúa. Ngay cả chính nền văn minh hiện đại, không phải do tự bản chất nhưng vì quá gắn chặt 
vào những thực tại trần thế, nên nhiều lúc có thể làm cho việc đến với Thiên Chúa trở nên khó 
khăn hơn. 

Quả thực, những người cố tình loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn và tránh né những vấn 
đề tôn giáo vì không nghe theo tiếng nói của lương tâm, chắc chắn đã có lỗi; tuy nhiên, chính 
các tín hữu thường cũng có một phần trách nhiệm về vấn đề này. Thật vậy, chủ nghĩa vô thần 
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nói chung không phải nảy sinh do một nguyên nhân duy nhất, nhưng do nhiều nguyên nhân, 
trong đó phải kể tới phản ứng phê phán chống lại các tôn giáo, và đặc biệt ở một vài nơi, phê 
phán chính Kitô giáo. Vì thế, có thể các tín hữu phải chịu phần trách nhiệm không nhỏ trong 
việc làm nẩy sinh chủ thuyết vô thần, hoặc bởi xao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc vì trình bày 
sai lạc về giáo lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội, có thể nói 
lúc đó họ che giấu hơn là bày tỏ bộ mặt đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo. 

20. Chủ thuyết vô thần mang tính hệ thống 

Thuyết vô thần hiện nay thường được trình bày trong dạng thức mang tính hệ thống; ngoài 
những nguyên nhân khác, hệ thống này nhấn mạnh đến khát vọng được tự lập của con người 
đến độ khó có thể chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Những người chủ trương 
thuyết vô thần như vậy cho rằng tự do hệ tại ở điểm con người chính là cùng đích cho mình, là 
người tạo nên và điều khiển lịch sử riêng của mình. Họ nghĩ rằng quan niệm đó không thể đi 
đôi với sự nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tác thành và là cùng đích của mọi vật, hay ít ra việc 
khẳng định về Thiên Chúa như thế là không cần thiết. Chủ thuyết này có thể được cổ võ thêm 
bởi cảm giác về quyền lực mà những tiến bộ kỹ thuật hiện nay đem lại cho con người. 

Trong số những hình thức vô thần hiện nay, không thể bỏ qua một hình thức vô thần mong 
giải phóng con người, nhất là về phương diện kinh tế và xã hội. Hình thức vô thần này cho rằng 
tự bản chất, tôn giáo làm cản trở công cuộc giải phóng đó, vì khi khơi lên nơi con người niềm 
hy vọng vào cuộc sống vị lai và hão huyền, tôn giáo đã làm cho họ xao lãng việc xây dựng xã 
hội trần thế này. Bởi vậy, những người chủ trương lý thuyết ấy, một khi lên nắm chính quyền, 
họ kịch liệt chống lại tôn giáo, dùng cả những biện pháp cưỡng bách để truyền bá thuyết vô 
thần nhất là trong phạm vi giáo dục thanh thiếu niên. 

21. Thái độ của Giáo Hội đối với chủ nghĩa vô thần 

Trung thành với Thiên Chúa cũng như với con người, Giáo Hội rất đau lòng nhưng vẫn 
cương quyết tiếp tục lên án, như đã từng lên án17, những chủ thuyết vô thần và những hành 
động nguy hại đi ngược lại lý trí và kinh nghiệm chung của con người và làm cho con người 
mất đi sự cao cả bẩm sinh của mình. 

Tuy nhiên Giáo Hội vẫn cố gắng tìm hiểu những nguyên nhân tiềm ẩn trong tâm trí những 
người vô thần đưa đến việc chối từ Thiên Chúa, bởi ý thức được tầm quan trọng của những 
vấn đề do thuyết vô thần khơi lên và vì yêu thương mọi người, nên Giáo Hội thấy cần phải 
nghiệm xét những nguyên nhân ấy cách kỹ lưỡng và sâu xa hơn. 

Giáo Hội cho rằng việc nhận biết Thiên Chúa không có gì nghịch lại với phẩm giá con người, 
vì phẩm giá ấy đặt nền tảng và nên hoàn hảo trong chính Thiên Chúa: bởi vì con người là tạo 
vật có trí tuệ và tự do được Thiên Chúa đặt để trong xã hội; nhưng nhất là vì con người, như 
những người con được mời gọi hiệp thông với chính Thiên Chúa và tham dự vào hạnh phúc 
của Ngài. Ngoài ra, Giáo Hội còn dạy rằng, niềm hy vọng vào đời sống mai sau không làm suy 
giảm tầm quan trọng của những bổn phận ở trần gian này, mà trái lại còn thêm những động lực 
mới giúp hoàn tất những bổn phận ấy. Vả lại, nếu thiếu nền tảng là Thiên Chúa và thiếu niềm 
hy vọng vào đời sống trường cửu thì phẩm giá con người sẽ bị tổn thương trầm trọng như 
thường thấy ngày nay, và những bí ẩn về sự sống, sự chết, về tội lỗi và đau khổ sẽ không có 
lời giải đáp, như thế, con người sẽ thường rơi vào tuyệt vọng. 

Trong khi đó, mỗi người nhìn thấy nơi chính mình vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải 
đáp, một câu hỏi vẫn chưa được nhận thức rõ ràng. Thật vậy, có những lúc, nhất là trong 
những biến cố lớn lao của cuộc sống, không ai có thể hoàn toàn lẩn tránh được câu hỏi đó. Chỉ 
một mình Thiên Chúa mới đem lại được lời giải đáp trọn vẹn và hoàn toàn chính xác, Ngài là 
Đấng vẫn đang kêu gọi con người suy nghĩ sâu xa hơn và thực hiện cuộc tìm kiếm khiêm tốn 
hơn. 

Để có được phương thuốc chữa trị thái độ vô thần, cần nhờ đến những điểm giáo lý được 
trình bày cách thích hợp, đồng thời cũng phải nhờ vào cách sống trọn hảo của Giáo Hội cũng 
như của các thành viên trong Giáo Hội. Thật vậy, nhiệm vụ của Giáo Hội là làm sao cho Thiên 
Chúa Cha và Chúa Con nhập thể được hiện diện và như thể trở nên hữu hình bằng cách chính 
Giáo Hội tự đổi mới và không ngừng thanh luyện chính mình18 dưới sự hướng dẫn của Chúa 
Thánh Thần. Điều đó được thực hiện trước tiên nhờ chứng tá của một đức tin sống động và 
trưởng thành, nghĩa là một đức tin đã được hướng dẫn để có thể sáng suốt nhận định và thắng 

                                                 
17

 x. PIÔ XI, Thông điệp Divini Redemptoris, 19.3.1937: AAS 29 (1937), tr. 65-106; PIÔ XII, Thông điệp Ad Apostolorum 

principio, 20.6.1958: AAS 50 (1958), tr. 601-614; GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, 15.5.1961: AAS 53 (1961), 

tr. 451-453; PHAOLÔ VI, Thông điệp Ecclesiam Suam, 6.8.1964: AAS 56 (1964), tr. 651-653. 
18

 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 8. 
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vượt những khó khăn ấy. Rất nhiều vị tử đạo đã và còn đang hùng hồn làm chứng cho đức tin 
ấy. Đức tin đó phải biểu lộ sự phong phú của mình bằng cách thấm nhập vào toàn thể đời sống 
của các tín hữu, kể cả đời sống thế tục, và thúc đẩy họ sống công bằng, bác ái nhất là đối với 
người nghèo khổ. Sau hết, điều có thể làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa hơn cả là 
đức ái huynh đệ của các tín hữu, những người luôn đồng tâm nhất trí cộng tác cho đức tin theo 
Tin Mừng19 và thể hiện mình là dấu chỉ hiệp nhất. 

Thật vậy, dù hoàn toàn bác bỏ chủ thuyết vô thần, Giáo Hội vẫn thành tâm tuyên bố rằng mọi 
người, dù tin hay không tin, cũng đều phải góp phần xây dựng cách chính đáng thế giới này, là 
nơi họ đang chung sống: điều ấy chắc chắn không thể có được nếu thiếu cuộc đối thoại chân 
thành và cẩn trọng. Vì thế Giáo Hội lấy làm tiếc về sự kỳ thị giữa những người tin và không tin 
do một số nhà lãnh đạo quốc gia gây ra một cách bất công khi không nhìn nhận những quyền 
lợi căn bản của con người. Riêng đối với các tín hữu, Giáo Hội đòi phải cho họ được thật sự tự 
do để họ có thể xây dựng đền thờ Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Đối với những người vô 
thần, Giáo Hội nhân ái mời gọi họ hãy nghiên cứu Tin Mừng Chúa Kitô với một tâm hồn cởi 
mở. 

Quả thật, Giáo Hội biết rõ sứ điệp của mình phù hợp với những khát vọng thầm kín nhất của 
lòng người, khi bảo vệ phẩm giá của ơn gọi làm người, nhờ đó đem lại niềm hy vọng cho 
những ai đang tuyệt vọng về vận mệnh cao cả của mình. Sứ điệp của Giáo Hội không hề làm 
hạ giá con người, trái lại đã chiếu toả ánh sáng, sự sống và tự do để giúp con người thăng tiến, 
và ngoài sứ điệp đó, không còn gì khác có thể thỏa mãn được lòng người: Lạy Chúa, “Chúa đã 
dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con còn thao thức mãi cho tới khi được an 
nghỉ trong Chúa”20. 

22. Chúa Kitô, con người mới 

Mầu nhiệm về con người chỉ thật sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể. Thật 
vậy, Ađam, con người đầu tiên, chính là hình ảnh của Đấng sẽ đến21 là Chúa Kitô. Chúa Kitô, 
Ađam mới, trong khi mạc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, cũng giúp con người hiểu 
biết đầy đủ về chính mình và nhận ra ơn gọi vô cùng cao quý của mình. Bởi thế, không lạ gì khi 
những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc và đạt tới đỉnh điểm nơi Chúa Kitô. 

Là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15)22, chính Chúa Kitô là con người hoàn hảo đã 
tái tạo nơi con cháu của Ađam hình ảnh Thiên Chúa đã bị tội nguyên tổ làm sai lệch. Vì trong 
Người, bản tính nhân loại đã được tiếp nhận chứ không bị tiêu diệt23, nên trong chúng ta, bản 
tính ấy cũng được nâng cao, đạt tới một phẩm giá siêu việt. Thật vậy, khi nhập thể, Con Thiên 
Chúa cách nào đó đã liên kết với tất cả mọi người. Người đã làm việc với đôi tay con người, đã 
suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người24, đã yêu thương bằng quả 
tim con người. Sinh bởi Trinh nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, 
giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi25. 

Là Con Chiên vô tội, Người tự nguyện đổ máu ra để cho chúng ta được sống, và chính trong 
Người, Thiên Chúa đã hòa giải chúng ta với Ngài và với nhau26, và đã giải thoát chúng ta khỏi 
ách nô lệ của ma quỉ và tội lỗi, do đó mỗi người chúng ta đều có thể nói như thánh Tông Đồ 
rằng: Con Thiên Chúa “đã yêu thương tôi, lại hiến thân vì tôi” (Gl 2,20). Khi chịu khổ nạn vì 
chúng ta, Người không chỉ nêu gương để chúng ta theo vết chân Người27, nhưng còn mở ra 
con đường, để, nếu chúng ta bước theo Người, thì sự sống và cái chết sẽ được thánh hóa và 
mang lấy một ý nghĩa mới. 

Khi đã nên giống hình ảnh Chúa Con là Trưởng Tử trong đoàn anh em đông đảo28, người 
Kitô hữu nhận được “những hoa trái đầu mùa của Thánh Thần” (Rm 8,23), nhờ đó họ có thể 
                                                 
19

 Pl 1,27. 
20

 T. AUGUSTINÔ, Confes. I, 1: PL 32, 661. 
21

 x. Rm 5,14; X. TERTULLIANÔ, De carnis resurr. 6: “Vì vậy, bất cứ điều gì mà bùn đất đã biểu thị đều nhắm về Chúa Kitô, 

Đấng sẽ đến”: PL 2, 802 (848); CSEL, 47 tr. 33, hàng 12-13. 
22

 2 Cr 4,4. 
23

 x. CĐ CONSTANTINÔPÔLI II, điều 7: “Ngôi Lời không bị biến đổi trong bản tính xác thể, xác thể cũng không chuyển vào 

bản tính của Ngôi Lời”: DS 219 (428); Xem thêm CĐ CONSTANTINÔPÔLI III: “Cũng thế, thể xác cực thánh, không tì vết và 

sống động của Người đã được thần hóa chứ không bị tan biến (theôtheisa ouk anèrethè), nhưng vẫn giữ nguyên bản chất và 

cách thế hiện hữu”: DS 291 (556); x. CĐ CALCÊĐÔNIA: “Phải nhận biết hai bản tính không pha trộn, không thay đổi, không 

phân chia, không tách biệt”: DS 148 (302). 
24

 x. CĐ CONSTANTINÔPÔLI III: “Cũng vậy, ý chí nhân loại của Người được thần hóa chứ không bị mất đi”: DS 291 (556). 
25

 Dt 4,15. 
26

 2 Cr 5,18-19; Cl 1,20-22. 
27

 1 Pr 2,21; Mt 16,24; Lc 14,27. 
28

 Rm 8,29; Cl 1,18. 
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chu toàn giới luật mới của tình yêu thương29. Nhờ Thánh Thần làm “bảo chứng cho quyền thừa 
tự” (Ep 1,14), toàn thể con người được canh tân từ nội tâm, cho tới khi “thân xác được cứu rỗi” 
(Rm 8,23): “Nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong 
anh em, thì Đấng đã làm cho Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ nhờ Thánh Thần 
của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác hay hư nát của anh em được sống”, 
(Rm 8,11)30. Chắc chắn người Kitô hữu cần và có bổn phận chiến đấu chống lại sự dữ khi phải 
trải qua nhiều gian nan và phải chấp nhận cả cái chết; nhưng vì được tham dự vào mầu nhiệm 
phục sinh, được đồng hóa với cái chết của Chúa Kitô, được vững lòng nhờ đức cậy trông, họ 
sẽ được sống lại31. 

Điều nói trên không chỉ có giá trị cho các tín hữu nhưng còn cho tất cả những ai có thiện chí 
được ơn thánh tác động một cách vô hình trong tâm hồn32. Thật vậy, vì Chúa Kitô đã chết cho 
mọi người33 và vì thật sự chỉ có một ơn gọi tối hậu của con người, ơn gọi từ Thiên Chúa, nên 
chúng ta phải tin chắc rằng Chúa Thánh Thần ban cho mọi người khả năng tham dự vào mầu 
nhiệm Phục Sinh ấy theo cách thế mà chỉ có Chúa biết. 

Đó là tính chất và sự cao cả của mầu nhiệm con người, mầu nhiệm được mạc khải Kitô giáo 
soi sáng cho các tín hữu. Như vậy, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, bí ẩn về đau khổ và sự 
chết được sáng tỏ, một bí ẩn sẽ đè bẹp chúng ta nếu không có Tin Mừng của Người. Chúa Kitô 
đã sống lại, khi dùng cái chết của mình để hủy diệt sự chết, Người đã ban cho ta sự sống dồi 
dào34, để, là những người con trong Chúa Con, chúng ta kêu lên trong Thánh Thần: Abba, Cha 
ơi35! 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ MÂN CÔI 

Cv 1,12-14; Lc 1,26-38 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Lc 1,26-38. 

(c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến 

một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (c 27) gặp một Trinh Nữ đã đính hôn với một 

người tên là Giuse, thuộc nhà Đa-vít, Trinh Nữ ấy tên là Maria. (c 28) Sứ thần vào nhà 

Trinh Nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. (c 29) 

Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. (c 30) Sứ thần liền nói: 

“Thưa bà Maria xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (c 31) Và này đây bà sẽ thụ thai, 

sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. (c 32) Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là 

Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ 

tiên Người. (c 33) Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô 

cùng vô tận”. 

                                                 
29

 Rm 8,1-11. 
30

 2 Cr 4,14. 
31

 Pl 3,10; Rm 8,17. 
32

 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 16. 
33

 Rm 8,32. 
34

 x. Liturgia Paschalis Byzantina. 
35

 x. Rm 8,15; Gl 4,6; Ga 1,12 và 1 Ga 3,1. 
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(c 34) Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến 

việc vợ chồng !” (c 35) Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng 

Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ là thánh, sẽ được 

gọi là Con Thiên Chúa”. (c 36) Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy đã già rồi, mà 

cũng đang cưu mang một người con trai: Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã 

có thai được sáu tháng. (c 37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm 

được”. 

(c 38) Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho 

tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

2. Ý CHÍNH:  

Câu chuyện truyền tin của sứ thần Ga-bri-el cho đức Trinh nữ Maria biểu lộ tình thương và 

sự trung tín của Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ loài người. Thái độ lắng nghe Lời Chúa, 

tìm hiểu Ý Chúa và mau mắn “Xin Vâng” của Đức Maria cũng phải là thái độ mà các tín hữu 

chúng ta cần học tập nơi Mẹ khi lần chuỗi Mân Côi. Nhờ đó chúng ta sẽ có thể hiệp cùng Mẹ 

xây dựng hòa bình bằng việc chiến thắng ma quỷ, tội lỗi và các thói hư nơi bản thân mình. 

3. CHÚ THÍCH:  

- (c 26) + Gáp-ri-en: là một trong bảy Tổng Lãnh thiên thần (x. Tb 12,15), trong đó ba vị 

được nêu rõ tên trong Cựu Ước là: Mi-ka-en, Ra-pha-en, và Gáp-ri-en. Tên của các vị này có ý 

nghĩa phù hợp với sứ mệnh của mỗi vị như sau: Mi-ka-en nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa?” (Đn 

12,1), Ra-pha-en nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành” (Tb 3,17) và Gáp-ri-en nghĩa là “Anh hùng 

của Thiên Chúa” (Đn 8,16).  

- (c 27) + Trinh nữ: Từ này không xác định về đức trinh khiết của Đức Maria, vì trinh nữ 

đơn giản chỉ là một cô gái chưa lấy chồng. Sự thanh khiết của Đức Maria được khẳng định qua 

lời thưa với sứ thần: “Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam” (Lc 1,34). 

Sở dĩ trinh nữ Maria được chọn cho thấy lời tuyên sấm của I-sai-a về một trinh nữ thụ thai và 

sinh con trai là Đấng Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã được ứng nghiệm 

nơi Đức Maria (x. Is 7,14 ; Mt 1,23). + Đã đính hôn: Từ khi đính hôn, Giuse và Maria đã được 

luật pháp công nhận là vợ chồng, và con cái sinh ra trong thời kỳ này được kể là con chính 

thức của hai người. Tuy nhiên, theo phong tục trong xã hội Do Thái thì việc kết hôn chỉ hoàn tất 

khi họ đàng trai tổ chức lễ cưới đón rước cô dâu về nhà chồng (x. Mt 1,18). + Thuộc nhà 

Đavít: Chi tiết này thêm vào nhằm chứng minh Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế vì theo sấm ngôn 

của I-sai-a thì Đấng Cứu Thế phát xuất từ gốc là tổ phụ Giêsê cha của Đavít (x. Is 11,1) và nơi 

sinh của Người là Bê-lem, quê hương của vua Đavít (x. Mk 5,1). + Maria: hay Mi-ry-am, là tên 

gọi của nhiều thiếu nữ Do thái đương thời. Để phân biệt, người ta thường thêm một biệt danh 

sau tên gọi. Chẳng hạn: Maria Mácđala (x. Lc 8,2-3); Maria Bêtania (x. Lc 10,39); Maria mẹ 

Giacôbê và Giôxép (x. Mt 27,56); Maria vợ ông Cơlôpát (x. Ga 19,25); Maria mẹ Gioan (x. Cv 

12,12) và bà Maria thân mẫu Đức Giêsu (x. Cv 1,14). 

- (c 28) + “Mừng vui lên”: Đây không phải là cách chào giữa những người dân bình 

thường, nhưng là lời chào đặc biệt chỉ dành cho những người được gặp Thiên Chúa (x Dcr 

9,9). + “Đầy ân sủng”: Tước hiệu dành riêng cho Đức Maria, một người trong sạch vẹn toàn. 
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Ngài đã được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nên đã được Thiên Chúa ban đặc ân Vô Nhiễm 

Nguyên Tội và luôn có Chúa ở cùng. 

- (c 29) + “Bà bối rối và tự hỏi”: Khác với thái độ “bối rối sợ hãi” của Dacaria (x. Lc 1,12), 

ở đây Maria chỉ ngạc nhiên và băn khoăn về ý nghĩa của lời Chúa vừa mặc khải (x. Lc 1,34 và 

2,19). 

- (c 31) + Giêsu: nghĩa là “Cứu Chúa” (x. Mt 1,21) hay “Đấng Cứu Thế” (x. Lc 2,11). 

- (c 32) + Con Đấng Tối Cao: Đây là tước hiệu thường được áp dụng cho các ông vua 

dòng tộc Đa-vít. Qua câu này, sứ thần ám chỉ Đức Giêsu là vua thuộc nhà Đavít. Người sẽ cai 

trị Ít-ra-en, và triều đại của Người sẽ vững bền mãi mãi. 

- (c 34) + “Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không ‘biết’ đến người nam!”: “Biết” theo 

nghĩa Thánh Kinh có nghĩa là “sự giao hợp vợ chồng”. Câu thắc mắc của Maria không chứng 

minh việc Maria đã khấn hay có ý khấn giữ mình đồng trinh như có người lầm tưởng. Qua câu 

này, Maria chỉ thắc mắc làm sao thực hiện được việc thụ thai ngay lúc này được, khi mà Maria 

mới chỉ đính hôn để làm vợ thánh Giuse về luật pháp, và chưa được Giuse tổ chức rước dâu 

về nhà. 

- (c 35) + Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà...”: Sứ thần giải thích cho 

Maria hiểu việc thụ thai của Maria xảy ra do quyền năng Thánh Thần, để ứng nghiệm lời tuyên 

sấm của Isaia: Đấng Cứu Thế sẽ do một gái đồng trinh thụ thai và sinh ra (x. Is 7,14). + rợp 

bóng: Kiểu nói nhắc lại sự kiện đã từng xảy ra trong sa mạc, khi dân Do Thái vượt qua sa mạc 

để về Đất Hứa: Đức Chúa luôn hiện diện giữa dân Người bằng cách cho cột mây “rợp bóng” 

che phủ Nhà Tạm và Lều Hội Ngộ (x. Xh 40,34-38). Ngoài ra, “rợp bóng” cũng ám chỉ sự bang 

trợ của Đức Chúa, giống như chim phượng hoàng sải cánh bao phủ và che chở con dân Ítraen 

của Người (x. Tv 17,8).  

+ “Đấng Thánh” sắp sinh ra sẽ là “thánh”: “Thánh” nghĩa là thuộc về Thiên Chúa, được 

hiến “thánh” dành riêng cho Thiên Chúa để thi hành sứ mạng cứu thế. 

- (c 36) + Kìa bà Êlisabét...: Sứ thần chứng minh quyền năng của Thiên Chúa qua việc bà 

chị họ Ê-li-sa-bét, tuy đã cao tuổi và bị hiếm hoi, nhưng đã được Thiên Chúa ban cho đặc ân 

thụ thai con trai và tới nay đã được sáu tháng. 

- (c 38) +“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”: Khi tự nhận là “nữ tỳ của Chúa”, Maria biểu 

lộ đức khiêm nhường và lòng tin yêu sâu xa đối với Thiên Chúa. + “Xin Chúa cứ làm cho tôi 

như lời sứ thần nói”: Maria đại diện nhân loại để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thực 

vậy, ngay sau lời thưa “Xin Vâng”, Thánh Thần đã tác động làm cho Maria thụ thai, mà không 

cần tới việc tri giao vợ chồng (x. Lc 1,34). Rồi Ngôi Lời “đã xuống thế làm người”, nhập vào bào 

thai ấy trở thành Đấng “Em-ma-nu-en”, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (x. Mt 1,23). 

Như vậy, Đức Giêsu chỉ có một Ngôi là “Ngôi Con”, “Ngôi Hai” hay “Ngôi Lời” Thiên Chúa, 

nhưng lại có hai bản tính: vừa là Thiên Chúa vừa là người phàm. 

HỎI: Thắc mắc của Đức Maria và của ông Dacaria (x. Lc 1,18) có giống nhau hay 

không?:  

ĐÁP: Cả hai cùng đưa ra thắc mắc, nhưng trong hai tâm trạng khác nhau: Thắc mắc của 

Dacaria biểu lộ tâm trạng hoài nghi về quyền năng của Thiên Chúa, nên ông đã bị phạt cấm 

khẩu không thể nói được. Sự cấm khẩu này là dấu chỉ bà Êlisabét chắc chắn sẽ có thai cách 
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khác thường (x. Lc 1,20). Còn lời thắc mắc của Đức Maria biểu lộ tâm trạng tin tưởng: Maria 

muốn tìm biết thánh ý Chúa để xin vâng. Do đó, Mẹ đã được sứ thần ca tụng là Đấng “đầy ân 

sủng” vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30), và Mẹ đã được bà Êlisabét khen ngợi: “Em thật có 

phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45). 

4. CÂU HỎI: 1) Thánh Kinh cho biết có mấy Tổng lãnh thiên thần? Các Tổng lãnh 

thiên thần được nêu đích danh là những ai? Ý nghĩa của các tên gọi của các vị ấy là gì? 

2) Tại sao Thiên Chúa lại chọn Maria đang là một “Trinh nữ” để làm mẹ Đấng Cứu Thế? 

3) Lúc thưa “Xin vâng” để được thụ thai Đấng Cứu Thế do quyền năng Chúa Thánh 

Thần, Đức Maria đã kết hôn với thánh Giuse chưa? 4) Câu thắc mắc của Đức Maria khác 

với thắc mắc của ông Giacaria ra sao? 5) Sứ thần muốn nói gì qua câu: ”Quyền năng 

Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà”? 

II.SỐNG LỜI CHÚA: 

1. LỜI CHÚA: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ 

thần nói”. 

2. CÂU CHUYỆN:  

1) KINH MÂN CÔI MANG LẠI BÌNH AN CHO HỘI THÁNH: 

- Vào thế kỷ 13, ở miền Nam nước Pháp đã xuất hiện lạc thuyết Albigeois. Nhờ tràng chuỗi 

Mân côi do Đức Mẹ trao ban, nên chỉ trong một thời gian ngắn, thánh Đaminh đã đưa được 

150.000 người theo lạc giáo trở về cùng Hội Thánh Công giáo. 

- Thế kỷ 16, đạo Tin lành do linh mục Luther khởi xướng đã nổi lên mạnh mẽ và nhờ sự hỗ 

trợ của các lãnh chúa mà đạo Tin Lành lan tràn đi khắp các nước Âu châu. Nhưng dân thành 

Luxembourg vẫn trung thành với Hội Thánh Công giáo. Một hôm rất đông người dân trong 

thành phố đã được mời tới nhà thờ để nghe một vị mục sư Tin lành nổi tiếng giảng thuyết. Khi 

vị mục sư bước lên tòa giảng trong nhà thờ, thì một giáo dân đã xướng kinh Mân côi và tất cả 

nhà thờ đều lần hạt to tiếng, khiến vị mục sư không thể bắt đầu buổi giảng. Cuối cùng ông đành 

phải bước xuống tòa giảng và rời nhà thờ. Chính nhờ kinh Mân Côi mà thành Luxembourg đã 

giữ vững được đức tin công giáo. 

- Năm 1571, vua Thổ đã điều hằng ngàn chiến thuyền đi xâm chiếm các nước Âu Châu. 

Viên  tướng chỉ huy đạo quân bách chiến bách thắng đã ngạo mạn đe dọa sẽ biến thành Rôma 

nước Ý và là thủ đô của đạo công giáo biến thành một cái chuồng ngưa. Bấy giờ Đức Giáo 

Hoàng Piô V một mặt kêu gọi các vua Âu châu đoàn kết chống đỡ, thành lập một đạo quân 

 thánh giá từ hai nước Ý và Tây Ban Nha để ra tiền tuyến nghênh địch, mặt khác ngài cũng kêu 

gọi mọi người công giáo Âu châu siêng năng lần hạt Mân Côi để xin Mẹ Maria phù giúp. 

Cuộc chiến tàn khốc đã diễn ra tại vịnh Lepante vào ngày 07 tháng 10. Tuy quân số ít oi ô 

hợp và vũ khí thô sơ, nhưng đạo quân thánh giá đã chiến thắng vẻ vang, chặn đứng được đà 

tiến của 10 ngàn chiến thuyền của quân Hồi Hồi được trang bị vũ khí hùng hậu. Từ Roma, khi 

nghe tin chiến thắng, Đức Piô V đã kêu gọi mọi người trong giáo triều đang hiện diện cùng 

nhau dâng lời tạ ơn Chúa, vì chính nhờ lời cầu bầu đắc lực của Mẹ Mân Côi mà Hội Thánh đã 
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thoát khỏi cơn đại nạn bị tiêu diệt. Sau đó, Đức Piô V cũng đã truyền thiết lập lễ kính Đức Mẹ 

Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 hằng năm để tỏ lòng biết ơn Chúa và ghi nhớ biến cố lịch sử này. 

- Trước năm 1917, nước Bồ Đào Nha ở vào tình trạng bị suy thoái nặng nề về đức tin. Hội 

Thánh Công giáo đã bị bè phái Tam Điểm bách hại. Một số nhà thờ bị phá hủy, nhiều linh mục 

và tu sĩ bị chính quyền theo phái Tam Điểm bắt bớ, rất nhiều hội đoàn nổi lên chống đối Hội 

Thánh. Thế nhưng từ khi Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ em tại làng Fatima, kêu gọi thực thi ba 

mệnh lệnh, trong đó chủ yếu là năng lần hạt Mân Côi, thì Hội Thánh tại Bồ Đào Nha đã dần 

được bình an. Rất nhiều hoạt động cổ võ việc lần hạt Mân Côi đã xuất hiện để xin Mẹ Thiên 

Chúa cầu bầu cho quê hương đất nước. Từ đó đến nay Bồ Đào Nha trở thành cái nôi của kinh 

Mân Côi. 

Các biến cố nói trên cho thấy phép lần hạt Mân Côi chính là một phương thế hữu hiệu 

mang lại sự bình an cho Hội Thánh và cho mọi tín hữu. Mỗi lần hiện ra tại Lộ Đức (Pháp) hay 

tại Fatima (Bồ đào nha), Đức Mẹ đều kêu gọi mọi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Ở 

đâu người ta siêng năng lần hạt Mân Côi thì ở đó Hội Thánh sẽ được bình an. Các gia đình nào 

năng đọc kinh Mân Côi trong giờ kinh tối gia đình, thì gia đình đó sẽ được hòa hợp hạnh phúc.  

2) ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA (AD JESUM PER MARIAM):  

Vào một buổi chiều đông lạnh giá, PHUNTƠN (FULTON OURSLER), một tín hữu đã bị mất 

đức tin và bỏ đến nhà thờ trong nhiều năm, bấy giờ đang trong tâm trạng tuyệt vọng vì gặp phải 

quá nhiều vấn đề khó khăn nan giải. Khi đi ngang qua đại lộ nơi có Nhà Thờ Chính Toà của 

thành phố Nữu Ước, tự nhiên ông cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đã lôi cuốn ông đi 

vào nhà thờ và đẩy ông đến quỳ gối trước tượng Đức Mẹ. Sau một lát im lặng, Phuntơn tự 

nhiên thốt ra một lời cầu nguyện như sau: “Lạy Mẹ Maria, có thể chỉ một lát nữa thôi là con sẽ 

lại đổi ý để tiếp tục bài bác chế diễu các việc đạo đức con đang làm, và trở lại con đường vô tín 

như cũ. Nhưng bây giờ con cảm thấy tâm hồn thật bình an, dù con đang gặp muôn vàn khó 

khăn nan giải. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu ban thêm đức tin cho con”. Ngay lúc đó Phuntơn 

cảm thấy một điều lạ lùng kỳ diệu đã xảy ra nơi bản thân, biến ông trở thành một con người 

mới: Ông đã có lại đức tin và sau đó từng bước hóa giải được mọi vấn đề khó khăn gặp phải! 

Từ đây, ông luôn sống kết hiệp với Mẹ Maria để làm chứng cho Chúa Giêsu bằng một lối sống 

khiêm nhường, cậy trông phó thác và đầy vị tha bác ái. Chính nhờ Mẹ mà Phuntơn đã đến 

được với Chúa Giêsu. 

3) ĐỨC TIN GẮN LIỀN VỚI KINH MÂN CÔI: 

Trên một chuyến xe lửa về Paris, một anh sinh viên trẻ tuổi ngồi bên một cụ già. Chỉ ít phút 

sau khi đoàn tàu chuyển bánh, anh thấy cụ già rút từ trong túi áo ra một tràng chuỗi mân côi và 

từ từ chìm đắm trong lời cầu nguyện. Chàng sinh viên quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực 

bội. Sau một hồi lâu, khi cụ già đã đọc kinh xong, chàng ta liền lên tiếng: 

- Thưa ông, nếu cháu không lầm thì ông vẫn còn tin vào những chuyện tôn giaó nhảm nhí 

ấy chứ? 

Cụ già bình tĩnh trả lời: 

- Đúng thế, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao? 

Chàng sinh viên nở một nụ cười ngạo mạn và nói: 
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- Lúc còn nhỏ cháu có tin, nhưng bây giờ sau khi đã học lên đại học, cháu làm sao còn tin 

được những chuyện nhảm nhí ấy nữa. Khoa học đã thực sự mở mắt cho cháu. Ông cứ tin cháu 

đi, hãy quăng chuỗi tràng hạt kia đi, và hãy học để biết thêm những khám phá mới. Ông sẽ thấy 

rằng những gì ông đã tin từ trước đến giờ đều chỉ là mê tín cả. 

Cụ gìa bình tĩnh hỏi chàng sinh viên: 

- Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học. Cậu có cách nào giúp tôi hiểu được 

điều nầy không? 

Chàng sinh viên liền hăng hái đề nghị: 

- Ông cứ cho cháu biết địa chỉ của ông, cháu sẽ gởi đến cho ông những quyển sách mới. 

Ông sẽ tha hồ đi vào thế giới của khoa học. 

Cụ già từ từ rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp và trao cho chàng sinh viên. Vừa đọc 

qua danh thiếp, anh chàng liền tái mặt vì xấu hổ, anh lặng lẽ đi sang toa tàu khác. Bởi vì trên 

tấm danh thiếp của cụ già có ghi hàng chữ: “Louis Pasteur - viện nghiên cứu khoa học Paris”. 

4) KHI GẶP NGUY KHỐN HÃY ĐỌC KINH MÂN CÔI ĐỂ ĐƯỢC MẸ CỨU GIÚP:  

a) Năm 1507, ông VALENTINÔ bị một bọn cướp bắt cóc tống tiền. Chúng đã xiềng chân 

và xích tay ông, rồi giam ông trong một ngọn tháp cao tối tăm hôi hám. Trong hoàn cảnh bi đát 

ấy, Valentinô và gia đình ở nhà luôn tin cậy lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Rồi một ngày kia, 

sau khi đọc kinh Mân Côi, ông vô cùng bỡ ngỡ khi thấy xiềng xích chân tay đều tự bung ra. Bấy 

giờ ông đã lần mò trong bóng tối, gõ tay vào tường của cây tháp, đến một chỗ ông chỉ nghe 

bục bục. Ông đẩy mạnh và viên đá đã nhúc nhích. Ông vội cậy viên đá ra và đã tìm được lối 

thoát ra ngoài bình an. Phải chăng chính Đức Mẹ đã cầu cùng Chúa ra tay giải thoát ông. 

b) Kinh Mân côi không phải chỉ cứu người ta về phần thể xác, mà còn cứu chữa về phần 

hồn nữa: HÉLÈNE là một nàng kỹ nữ đã làm cho bao nhiêu người đàn ông phải chết mê chết 

mệt. Ngày kia nàng ta đã theo một người bạn vào bên trong một nhà thờ, gặp ngay lúc vị linh 

mục đang giảng về hiệu lực của kinh Mân côi. Trở về nhà, nàng nhờ người mua một cỗ tràng 

hạt, và âm thầm lần hạt mỗi ngày vì sợ bị cười nhạo. Ít lâu sau, nàng được Chúa ban ơn lòng 

được bình an mỗi khi lần hạt. Sau đó, nàng đã được Chúa ban ơn ăn năn sám hối, tình nguyện 

dâng mình cho Đức Mẹ, và đã sống một cuộc sống thánh thiện cho đến chết. 

c) Một bà nọ thuộc hàng quí tộc, một hôm bị bệnh nặng hấp hối gần chết. Người nhà liền 

đến mời đức cha DUPANLOUP đến thăm và ban các bí tích sau hết. Sau khi hoàn tất, bệnh 

nhân đã bình thản hỏi: “Thưa Đức cha, liệu con có được ơn cứu độ không?”- “Cha hy vọng là 

được”. Bấy giờ bệnh nhân liền nói cách xác tín: “Phần con, con tin chắc con sẽ được hưởng ơn 

cứu độ của Chúa”. Đức cha ngạc nhiên hỏi lại: “Sao con lại tin chắc như thế?” Bệnh nhân trả 

lời: “Thưa Đức cha, từ ngày còn bé đến nay, mỗi ngày con đều lần hạt Mân Côi, trong kinh 

Kính Mừng có lời cầu xin Mẹ Thiên Chúa thương cứu con khi nay và trong giờ lâm tử. Lẽ nào 

bây giờ lúc con sắp chết Mẹ lại ngoảnh mặt không cầu cùng Chúa cho con được ơn cứu độ?”. 

3. THẢO LUẬN: 1) Noi gương Thánh Mẫu Maria xưa, mỗi tín hữu chúng ta cần làm gì 

để có thể thưa “Xin Vâng” thánh ý Thiên Chúa, dù gặp nhiều tai nạn, rủi ro, thất bại hay 

những điều trái ý cực lòng? 2) Bạn nên làm gì để động viên người khác cũng xin vâng ý 
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Chúa khi gặp điều rủi ro như: thi rớt đại học, người thân mới qua đời, gặp tai nạn giao 

thông phải nằm bệnh viện, làm ăn thua lỗ thất bại...? 

4. SUY NIỆM:  

Hôm nay là Lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta vừa nghe Tin Mừng Luca (Lc 1,26-38) kể lại sự 

việc sứ thần Gáp-ri-en hiện đến truyền tin cho Trinh Nữ Maria. Câu chuyện này cho chúng ta 

thấy tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ loài người. Thái độ 

lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu Ý Chúa và mau mắn “Xin Vâng” của Trinh Nữ Maria chính là thái 

độ mà Hội Thánh muốn các tín hữu chúng ta thực hiện khi đọc kinh Mân Côi noi gương Đức 

Mẹ. Vậy Cấu trúc của kinh Mân Côi là gì? Cần có tâm tình nào khi đọc kinh Mân Côi? Kinh Mân 

Côi mang lại hiệu quả thế nào?   

1) VỀ CẤU TRÚC CỦA KINH MÂN CÔI:  

Kinh Mân Côi gồm hai phần là miệng đọc kinh và lòng suy niệm các mầu nhiệm: 

a) Phần kinh đọc: 

- Kinh Lạy Cha do Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. 

- Kinh Kính mừng phần đầu là lời thiên sứ Gáp-ri-en (x. Lc 1,28) và lời bà Isave chào chúc 

Đức Mẹ (x Lc 1,41-42). Phần sau ”Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…” là do Đức Piô V cho 

thêm vào kinh Kính Mừng năm 1569. 

- Kinh Sáng Danh là lời ca tụng Ba Ngôi Thiên Chúa cũng được Đức Piô V thêm vào. 

b) Phần suy niệm: Suy ngắm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ. 

- Đầu tiên chỉ có 15 mầu nhiệm chia thành 3 phần là năm sự Vui, năm sự Thương, năm sự 

Mừng. Gần đây Đức Gioan Phaolô II thêm 5 sự Sáng là những sự kiện xảy ra trong thời gian 

Chúa Giêsu đi giảng đạo. 

- Nếu đọc kinh Mân côi mà không suy niệm các mầu nhiệm kèm theo thì giống như con 

người chỉ là xác mà không có hồn. Đức Mẹ Fatima dạy: "Phải đọc kinh Mân côi và suy ngắm 

các mầu nhiệm". 

2) THEO GƯƠNG ĐỨC MARIA:  

Điểm quan trọng mà Hội Thánh muốn các tín hữu noi gương Đức Mẹ trong lễ Mân Côi là 

thái độ cậy trông, phó thác và vâng phục thánh ý Thiên Chúa như sau:  

- “Xin vâng”: Trái với sự kiêu ngạo, không vâng lời Thiên Chúa của bà Evà khi kết hợp với 

ông Ađam trong vườn địa đàng khi xưa, Đức Maria là Evà Mới thời Tân Ước đã cộng tác với 

Ađam Mới là Chúa Giêsu để lắng nghe Lời Chúa, khiêm tốn tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa và cúi 

đầu “Xin Vâng”. Ngay sau lời thưa này, Chúa Thánh Thần đã tác động làm cho Đức Maria thụ 

thai, như kinh Truyền Tin: “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng tôi”. 

Từ đây, Đức Maria hằng ghi nhớ các sự việc đã xảy ra và “suy đi nghĩ lại trong lòng” (x. Lc 

2,19). Ngay sau khi thụ thai Mẹ đã lập tức đem Thai Nhi Cứu Thế đến thăm gia đình Giacaria, 

làm cho thai nhi Gioan mới 6 tháng tuổi đã nhảy mừng trong lòng mẹ là bà Isave (x. Lc 1,41). 

Nhất là Mẹ còn thể hiện sự “xin vâng” khi đứng dưới chân thập giá để hiệp dâng người Con yêu 

là Chúa Giêsu lên cho Thiên Chúa hầu góp phần cứu độ loài người.  

- Phó thác: Qua biến cố truyền tin, chúng ta cũng noi gương Mẹ để biết cậy trông phó thác 

mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Ngày nay việc giúp những người vô tín nhận biết Thiên 

Chúa, cũng như giúp các tội nhân bỏ các thói hư và xóa bỏ khỏi môi trường sống các tệ nạn xã 
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hội như sì-ke ma túy, cờ bạc đĩ điếm, lừa đảo cướp giật... không dễ thực hiện, nhưng cũng 

không khó đối với Thiên Chúa, vì: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 

1,37). Vậy để việc tông đồ truyền giáo đạt kết quả, chúng ta cần noi gương Mẹ Maria năng cầu 

nguyện với Chúa Giêsu và làm theo lời Người dạy, như Mẹ đã yêu cầu các người giúp việc 

trong tiệc cưới Cana vâng lời Chúa Giêsu: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,3-5).  

- Tất cả đều là hồng ân: Khi gặp điều may lành, chúng ta dễ dàng tạ ơn Chúa. Nhưng 

ngay cả những lúc gặp cơn gian nan thử thách, chúng ta cũng phải sẵn sàng thưa “Xin Vâng”, 

vì biết rằng: mọi sự Chúa để xảy ra đều có ích cho phần rỗi đời đời của chúng ta. Vì Chúa có 

thể “rút từ sự dữ ra sự lành”, Ngài không bao giờ triệt đường của chúng ta như người ta 

thường nói: “Chúa đóng cửa chính, nhưng lại mở cửa sổ” và lời thánh Phaolô dạy: “Tất cả đều 

là hồng ân” (x. 1 Cr 15,10).  

3) NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN: 

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay,  chúng ta khẳng định có một mối liên hệ sâu xa giữa 

hai tước hiệu của Mẹ là “Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi” và “Nữ Vương Ban Sự Bình An”. Qua 

đó chúng ta rút ra bài học: muốn sống trong bình an, người ta không thể xao lãng việc lần hạt 

Mân Côi.  

Kinh Mân Côi chính là một khí cụ mang lại ích lợi cho mọi thành phần dân Chúa: Ai yếu 

đuối, Kinh Mân Côi sẽ đem lại sức mạnh tinh thần; Ai đang sống trong tội lỗi, Kinh Mân Côi sẽ 

giúp họ nhận được ơn tha thứ của Chúa; Ai đang gặp phải rủi ro bất hạnh, Kinh Mân Côi sẽ 

giúp họ tìm ra phương thế đạt được hạnh phúc; Ai đang khô khan nguội lạnh, Kinh Mân Côi sẽ 

giúp ánh lửa tin yêu còn ẩn giấu trong lòng họ sẽ được bùng lên thành ngọn lửa tin yêu Chúa... 

Vì kinh Mân Côi chính là phương thế Chúa ban qua lời Mẹ cầu bầu, để mang lại niềm vui, sự 

bình an và hạnh phúc đến cho loài người. 

5. LỜI CẦU:  

Lạy Mẹ Mân Côi, “Nữ Vương Hòa Bình”, xin giúp chúng con biết siêng năng lần hạt Mân 

Côi. Nhờ đó, chúng con sẽ cộng tác với Mẹ xây dựng hòa bình và tích cực góp phần cứu độ 

thế giới, bắt đầu từ bản thân, rồi đến gia đình, khu xóm, giáo xứ, đất nước và ra đến toàn thể 

nhân loại. Xin cho chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa để hiệp cùng Mẹ, mỗi ngày 

chúng con sẽ cải tạo môi trường sống ngày càng an toàn sạch đẹp hơn, công bình nhân ái 

hơn, hầu Nước Trời bình an hạnh phúc mau xuất hiện theo đúng thánh ý Thiên Chúa. 

X. HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

     LM ĐAN VINH – HHTM 
 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVIII Năm – C 

(Lc 17, 11-19) 

 ĐỪNG CÓ VÔ ƠN 
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Bị mắc bệnh phong cùi, căn bệnh làm cho người ta trở nên ô uế, tội lỗi, bị xa nhà xa cả 

người thân, địa phương xa lánh người gần người xa, khiến người bệnh cay đắng cực lòng. Dẫu 

biết rằng, chỉ mình Thiên Chúa mới có thể chữa lành. Nay nghe biết có Đức Giêsu thành 

Nagiarét đã cho con gái bà góa thành Naim sống lại (x. Lc 7, 11-17) sắp đi qua. Mười người 

phong cùi đồng thanh cất tiếng kêu xin lòng thương xót, tiếng họ kêu mang theo niềm hy vọng 

được chữa lành : “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi !” (Lc 17, 13). Tiếng kêu của họ 

vượt qua không gian, phá vỡ ngăn cách, nhất là vọng thấu tới tai Đấng là Lòng Thương Xót. 

Quả thật, Lòng Thương Xót đã thấy họ trước. Người không đến gần để chạm vào họ như 

Người vẫn làm khi chữa bệnh ; Người cũng không phán lời nào thể hiện quyền năng trên căn 

bệnh quái ác này. Người ra lệnh tẩy sạch bệnh phong cùi đơn giản bằng cách bảo họ đi đến 

Đền thờ trình diện các tư tế lúc họ chưa được lành sạch. Đúng là niềm tin của họ bị thử thách! 

Ông Naaman thời Êlisê phải tắm tới bẩy lần ở sông Giođan mới được khỏi. Mười người được 

Chúa Giêsu bảo đi trình diện các thầy tư tế, họ không phản đối, họ làm như lời Người truyền, 

đức tin của họ thật gương mẫu, niềm hy vọng của họ thật lớn lao giúp chúng ta noi theo. Vâng 

lời Chúa Giêsu, họ lên đường và đang đi thì họ được điều họ xin. Tuy nhiên, chỉ có người 

Samaria quay trở lại với Chúa Giêsu “lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa” (Lc 17,15).  

Sự chữa lành chín người bệnh kia đã không thay đổi được nhận thức của họ về Thiên 

Chúa và Chúa Giêsu, dĩ nhiên tất cả mười người đều lành sạch, nhưng chỉ có người Samaria 

mới nghe được Chúa Giêsu nói: “lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi” (Lc 17, 19). 

Những người kia không thể giải thích nổi dấu chỉ chữa lành họ là lời mời gọi trả lại Chúa 

Giêsu là Đấng có quyền trên sự dữ không chỉ thể xác mà cả linh hồn họ. Họ không biết được 

rằng việc chữa bệnh thể xác là lời hiệu triệu của Thiên Chúa gửi đến cho họ, không nên ở xa, 

phải tiến lại gần Chúa Giêsu để nhận lãnh nhiều hơn sự khỏe mạnh phần xác là tình yêu và ơn 

cứu độ mà chỉ mình Người có thể ban tặng cho chúng ta.  

Cả mười người phong cùi được sạch, nhưng chỉ có một người đi đến cùng việc chữa trị 

căn bệnh là được cứu. Người ta có thể nói rằng chín trong số mười người phong cùi cần một 

người cứu hộ, chỉ có người thứ mười nhận ra Chúa Giêsu là Vị Cứu Tinh. Các nhân viên cứu 

hộ là y tá, bác sĩ, và các dịch vụ cấp cứu, xe cứu thương thì có nhiều. Nhưng vị cứu tinh chỉ có 

một là : Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. 

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mở mắt cho chúng ta nhìn thấy sự vô ơn của đa 

số nhân loại qua việc chữa lành mười người phong cùi. Dầu Chúa đã chữa lành cả mười 

người, nhưng chỉ có một người quay trở lại cám ơn Thiên Chúa; mà người đó lại là một người 

dân ngoại Samaria! Ôi đau đớn và tệ bạc thay! Đến nỗi Chúa phải đau lòng thốt lên, “Chớ thì 

không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại 

tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này” (Lc 17,17-18). 

Chúng ta không biến Chúa Giêsu thành “người cấp cứu” như chín người phong cùi trong 

Tin Mừng hay ông Naaman người Syria, lấy làm khó chịu khi theo quy định của Êlisa đi tắm ở 

sông Giorđan một điều vô thưởng vô phạt.  
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Người Samaria cảm thấy rất rõ cách thức chữa bệnh của Chúa Giêsu mà anh là người 

được hưởng : anh trở lại với Chúa Giêsu, sấp mình dưới chân và “tạ ơn Người” (Lc 17,16). 

Anh không trở lại để thanh toán một món nợ : cũng không hành động như Naaman người 

Syria xin Êlisê nhận lấy phần phúc, và xin dâng lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa (x. 2V 5, 14-17). 

Ơn nhưng không của Thiên Chúa được ban cho viên sĩ quan ngoại giáo, kẻ thù của Israel, giúp 

chúng ta khám phá ra đơn giản chỉ là lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho dân ngoại. 

Người Samaria, một thành viên của dân được coi là dị giáo đối với người Do Thái hiểu rằng sự 

chữa lành anh là một ân sủng của Thiên Chúa ; hay vẫn nói là những người biết ơn, biết phục 

vụ, món quà của tình yêu. Khi anh trở lại bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu của mình với Chúa 

Giêsu. Chính sự gắn bó cá nhân khiến anh trở thành môn đệ Người. 

Ngày nay, đạo đức xã hội đang ngày càng bị xói mòn. Trên mặt báo và xung quanh ta, thấy 

những câu chuyện đau lòng như con giết cha, hại mẹ, bỏ nhà đi, đánh đuổi cha mẹ, ấy chưa 

nói tới người coi trời bằng vung, hoặc sống như thể không có Thiên Chúa. Con người hôm nay 

đang bị lu mờ sự biết ơn trong tâm khảm mình. 

Tại sao con người vô ơn? Có nhiều lý do : vì con người không chịu suy nghĩ để nhận ra ơn, 

họ nghĩ mọi sự trên đời tự nhiên mà có mà không cần suy nghĩ tại sao nó có ; họ giả sử tất cả 

mọi người phải hành động như vậy: là Thiên Chúa phải ban ơn; là cha mẹ phải nuôi nấng con 

cái; là thầy phải dạy dỗ học sinh; và họ sợ nếu nhận ra ơn, họ phải trả ơn. Vì thế, họ vô ơn. 

Lòng biến ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt 

đẹp khác. Biết ơn là xứng đáng để tiếp tục được Thiên Chúa ban ơn. Còn biết bao nhiêu ơn 

lớn lao và trọng thể Chúa dành sẵn cho những người biết ơn. Vô ơn là tự đào hố để vùi chôn 

cuộc đời mình, là đứng vào hàng ngũ của ma quỉ. Tạ ơn là lời cầu nguyện tốt nhất mà bất cứ ai 

cũng có thể dùng. Lời tạ ơn thể hiện lòng biết ơn, sự khiêm tốn và hiểu biết. Noi gương người 

Samaria biết cám ơn người làm ơn cho chúng ta. Amen. 

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ  

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

   

Từ thứ hai ngày 10/10 - thứ bảy ngày15/10 - Lc 11, 29 –12,12 

  

Thứ hai ngày  10 / 10  - Lc 11 , 29 - 32 

Nội dung Tin Mừng : 

 Chúa Giê-su lên án việc dân chúng đòi xem dấu lạ nhưng lòng cứng tin , 

NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN XXVIII/C 
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 Người nói đến dấu lạ nơi tiên tri Giô-na trong Cựu Ước để báo trước về việc 

Người được an táng trong mồ , 

 Người loan báo ơn cứu độ phổ cập cho muôn dân . 

Những Lời đáng ghi nhớ : 

 “ Quả thật , ông Giô-na  đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào , 

thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy .” ( c . 30) 

 Trong ngày Phán Xét , nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những 

người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ , vì xưa bà đã  từ tận cùng trái đất đến nghe 

lời khôn ngoan của Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn Sa-lô-môn nữa . ( c . 31) 

 Trong ngày Phán Xét , dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này 

và sẽ kết án họ , vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây 

thì còn hơn ông Giô-na nữa . (c .  32) 

Một vài suy nghĩ 

Những người đến nghe Chúa – nói chung là người Do Thái thời đó – muốn “ mục sở thị ” 

một phép lạ từ tay Chúa ... Đòi hỏi này – qua  lập luận của Chúa Giê-su – có vẻ như không 

được thiện chí cho lắm : hình như đám đông bị xúi giục lên tiếng yêu cầu một phép lạ , nhưng 

đích nhắm lại là một chuyện khác ... Đấy là lý do Chúa khá nặng lời : yêu cầu phép lạ , nhưng 

thiếu thiện chí và nặng tính mưu mô ... Phép lạ thì đầy dẫy ra  đấy : ngày nào Chúa cũng chữa 

lành , ngày nào Chúa cũng trừ quỷ, ngày nào Chúa cũng giảng dạy ... nhưng họ vẫn yêu cầu 

một phép lạ ... Chúng ta cũng thế , mỗi ngày sống là một sự lạ lùng của Ân Sủng Chúa , nhưng 

nhiều khi – không nói ra – chúng ta vẫn muốn có những  “ phép lạ”  hiểu theo kiểu của chúng 

ta: là để làm chóa mắt , là để làm choáng ngợp ... Và đấy lại không phải là điều Chúa muốn ... 

Chúa chỉ muốn mang lại những điều tốt lành và Chúa cũng chấp nhận Tử Nạn để có cho con 

người những điều tốt lành ... 

Câu chuyện của O‘ Hare 

O‘ Hare là tên của phi trường quốc tế Chicago ... 

O‘ Hare là tên của  trung tá anh hùng phi công Hải Quân Butch O‘Hare – thế chiến thứ II... 

Trung tá O‘ Hare là phi công khu trục tùng sự trên Hàng Không Mẫu Hạm Lexington trong 

vùng biển khu vực Nam Thái Bình Dương ... 

Một hôm toàn thể phi đoàn của ông được giao phó thi hành một phi vụ quan trọng ... Sau 

khi cất cánh và gia nhập đội hình bay , ông liếc nhìn bảng phi cụ và giật mình : hoặc là đồng hồ 

báo xăng bị hư , hoặc là ai đó đã không đổ đầy bình xăng cho ông ... Ông không đủ xăng để thi 

hành phi vụ ... Lặng lẽ , ông tách rời đội hình ... và quay trở lại hàng không mẫu hạm ... 

Trên đường về , bỗng nhiên trung tá O ‘ Hare giật mình : phía dưới là cả một phi đoàn oanh 

tạc cơ của Nhật đang tiến về hải đội Hoa Kỳ ... Phi đoàn khu trục thì đang trên đường thi hành 

nhiệm vụ và có gọi về cũng không kịp ... Không còn thời gian để báo với hải đội , O ‘ Hare hiểu 
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rằng : việc duy nhất cần làm lúc này là bằng mọi giá phải xua đuổi , phá tan và chuyển hướng 

đội oanh tạc cơ Nhật Bản ... 

O ‘ Hare lao thẳng vào đội hình đoàn oanh tạc cơ Nhật , tả xung hữu đột bằng cách liên tục 

nhả đạn vào các phi cơ Nhật ... Hết đạn , ông dùng mánh khóe và kinh nghiệm của mình để cắt 

đuôi các phi cơ Nhật , ngăn họ đến gần hải đội ... 

Cuối cùng đoàn phi cơ Nhật bối rối và chuyển hướng ... Ông lê lêt chiếc máy bay tả tơi của 

mình về lại hàng không mẫu hạm ... Đó là ngày 20 . 2 . 1942 ... Trung tá O ‘ Hare là người đầu 

tiên trong quân chủng được trao tặng Huân Chương Danh Dự của Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ 

... 

Năm 1943 , trung tá O ‘ Hare tử trận trong một cuộc không chiến lúc ông 29 tuổi ...Thành 

phố Chicago – quê hương ông – đã đặt tên phi trường quốc tế của mình là O ‘ Hare ... 

Và O ‘ Hare là con trai  của một luật sư  mang biệt danh là  Easy Eddie ...  

Easy  Eddie là luật sư riêng của trùm tội ác Al Capone ... 

Al Capone là “ ông Trùm” của thành phố Chicago thời đó : nổi tiếng tàn ác , bóc lột và hung 

ác ... Eddie là một luật sư giỏi và đã giúp cho Trùm Al Capone một cuộc sống nhởn nhơ ngoài 

vòng tù tội nhiều năm tháng ... Để đáp tình , Trùm Al Capone cũng dành cho Eddie một cuộc 

sống thoải mái , thừa mứa tiện nghi ... 

Tuy nhiên Eddie chỉ có một người con trai và rất thương con ...Dù sống giữa những mánh 

khóe và tội ác , nhưng Eddie vẫn cố gắng dạy con thế nào là phải , thế nào là trái ... 

Quá  nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ , Eddie quyết định đổi đời để có thể để lại cho con niềm 

vinh dự của một con người tốt thay vì cuộc sống giàu có nhưng là từ máu và nước mắt ... Ông 

báo cho chính quyền toàn bộ sự thật về Al Capone và về chính mình ... 

Eddie ra trước tòa làm chứng ... Trùm Al Capone vào tù ... Vài tháng sau , Eddie gục chết 

trong cơn mưa đạn trên một tuyến đường lẻ loi ở Chicago ... Easy Eddie đã để lại cho con món 

quà quý giá nhất :  tấm gương sáng và niềm vinh dự ... 

  

Thứ ba ngày 11 / 10  -  Lc  11 , 37 - 41 

Nội dung Tin Mừng : 

 Một pha-ri-siêu mời Chúa dùng bữa , 

 Suy nghĩ  của ông về Chúa khi thấy Người không rửa tay trước bữa ăn ( 

theo luật !) , 

 Chỉ trích của Chúa Giê-su về tình trạng nệ luật của pha-ri-siêu : giữ luật 

bên ngoài , nhưng bên trong chứa nhiều gian ác . 

Những Lời đáng ghi nhớ : 
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 Nhưng Chúa Giê-su nói với ông ấy rằng : Này , Nhóm pha-ri-siêu các ngươi 

, bên ngoài chén dĩa , thì các ngươi rửa sạch , nhưng bên trong các ngươi thì đầy 

những chuyện cướp bóc , gian tà .” ( c . 39) 

 “ Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong 

sao ? Tốt hơn , hãy bố thí những gì ở bên trong , thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong 

sạch cho các ngươi !”  (c .  40 & 41) 

Một vài suy nghĩ 

Lại là chuyện cái bên ngoài / cái bên trong của pha-ri-siêu và của tất cả những người tin 

Chúa , nhưng quá câu nệ vào  kiểu cách “ để cho người ta nhìn thấy ” và “ con người thật ”  của 

mình  ... 

Chuyện thì nhiều ... và ai ai cũng biết ... 

Thiết tưởng cũng chẳng cần chi phải kể lể ra ... Và có kể lể thì cũng chẳng thay đổi được gì 

nếu bản thân mỗi người không có quyết tâm ... 

Chỉ xin phép được nhắc lại với nhau sứ điệp của Đức Thánh Cha  Phan-xi-cô : “ Chúng ta 

có thể là những Giám Mục ,những Linh Mục , những Hồng Y  hay là Giáo Hoàng , nhưng chúng 

ta sẽ không  thể là môn đệ của Chúa , nếu chúng ta để Thánh Giá lại phía sau .” 

Tâm sự của   Steve  Jobs – người sáng tạo Iphone Apple 

“ Tôi đã đạt  đến tột đỉnh của thành công ... Trong con mắt người khác ,  cuộc đời tôi là biểu 

tượng của thành công . Tuy vậy , phía sau công việc tôi làm , có rất ít niểm vui . Tài sản của tôi 

, cuối cùng rồi cũng ngang ngang ngửa ngửa như chính cái con người tôi đây thôi . Trong lúc 

 này trên giường tại bệnh viện , hồi tưởng về cuộc đời , những lời khen ngợi , tự cao , tự hào về 

tài sản , nhưng tôi thấy tất cả thật vô nghĩa trước tử thần , trước cái chết . 

Trong bóng tối , khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí , tôi cảm 

nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề . Bây giờ tôi mới hiểu thấu : nếu một lần 

bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời bạn , bạn hãy theo đuổi một mục đích khác không liên quan gì 

đến tiền bạc . Nên tìm lấy một điều gì đó quan trọng hơn , ví dụ như là nghiên cứu lịch sử của 

tình yêu nhân loại , nghệ thuật ,  ước mơ tuổi thơ ... Đừng làm nô lệ cho vật chất , giàu sang , vì 

nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi ... 

Thượng Đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tin yêu trong tim , chứ không phải 

những ảo tưởng về tiền tài , danh vọng ... như tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình nhưng lại 

không thể đem theo mình được ...Tuy nhiên tôi lại  có thể mang theo những kỷ niệm của yêu 

thương ... Đây mới chính là sự giàu sang sẽ có thể đồng hành với bạn , là sức mạnh , là ánh 

sáng soi đường cho bạn đi tới ... Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số  và , vì thế , cuộc đời 

không giới hạn ... Đi , tiến đến nơi mà bạn muốn ... Cố gắng lên để đạt được những mục đích 

... Tất cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay của bạn ... 

Cái giường nào đắt giá nhất thế giới ? Đó là cái giường bệnh viện ... Vì , nếu  có tiền , bạn 

có thể mướn tài xế lái xe cho bạn , nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho 
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bạn ... Mất tài sản , mình có thể tìm lại được , nhưng có một thứ , khi đã mất , thì không thể tìm 

lại được : đó là sự sống ! Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời , cuối cùng , tất cả phải đối 

diện với giây phút khi bức màn sự sống được kéo xuống ... Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức 

được giá trị tình yêu gia đình , tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu , gìn giữ sức khỏe cho bạn 

và chăm sóc đồng bào của bạn .” 

  

Thứ tư ngày 12 / 19  -  Lc   11 , 42 – 46 

Nội dung Tin Mừng : 

 Chúa Giê-su chúc dữ cho các pha-ri-siêu và những người thông luật , vì họ 

câu nệ vào lề luật và bỏ qua lòng bác ái , vị tha đồng thời ưa thích sự trân trọng của 

đám đông . 

Những Lời đáng ghi nhớ  : 

 “ Khốn cho các ngươi , hỡi các người pha-ri-siêu ! Các ngươi nộp thuế thập 

phân về bạc hà , vân hương , và đủ thứ rau cỏ , mà xao lãng lẽ công bằng và lòng 

yêu mến Thiên Chúa . các điều này phải làm , mà các điều kia cũng không được bỏ .” 

 ( c . 42) 

 “ Khốn cho các ngươi , hỡi những người pha-ri-siêu ! các ngươi thích ngồi 

ghế đầu trong hội đường , thích được người ta chào hỏi  ở nơi công cộng . Khốn cho 

các ngươi ! Các ngươi như những mồ mả không có gì làm dấu , người ta giẵm lên mà 

không hay !”  ( c . 43 & 44) 

 “ Khốn cho các ngươi nữa , hỡi các nhà thông luật ! Các ngươi chất trên vai 

kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi , còn chính các ngươi , thì dù một ngón 

tay cũng không động vào !” ( c .46) 

Một vài suy nghĩ 

Hiếm thấy có khi nào Chúa nặng lời quá như vậy ... Điều đó cho thấy Chúa “ bực bội ”  cỡ 

nào với những thói sống chuộng cái bên ngoài và dễ dàng để coi thường cái cốt lõi  làm nên tác 

phong đích thực của những người con cái Chúa : đấy là lòng xót thương , sự trợ giúp , tinh 

thần cảm thông và hiệp thông ... 

Một gương sống 

Cha Christian Sieland , thuộc Giáo Phận Kundiawa , nước Papua  New Guinea , những 

ngày cuối tuần thường phải leo đèo , lội suối và đi bộ hàng trăm dặm để đến với những nhóm 

nhỏ những người tin vào Chúa  ở  sâu trong rừng rậm ... 

Cha chia sẻ : Những người dân này sống ở những nơi có địa hình khó khăn và hiểm trở ... 

Thiên Chúa đã đặt họ ở đó ... Đó là nhà của họ ... Tất cả các vật liệu được sử dụng để xây 

dựng Nhà Thờ thì đều là do ông bà của họ đã vác trên vai để di chuyển đến ... Họ tự hào có sự 

hiện diện của Giáo Hội trong khu vực của họ ... Nhiều người chỉ có một vài bộ quần áo hoặc chỉ 

đủ tiền sống trong tuần ... Họ có thể rất nghèo, nhưng họ vẫn nhận biết : tất cả đều là ơn lành 
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 của Chúa ... Họ không chết đói , vì Thiên chúa ban cho họ một mảnh đất mầu mỡ , nơi hầu 

như có thể trồng tất cả mọi thứ ... Họ không chết khát , vì Thiên chúa ban cho họ những giòng 

suối từ trong núi chảy ra , trong sạch và tươi mát ... Khi bạn nhìn thấy đức tin đơn sơ nhưng 

đâm rễ sâu của họ và so sánh với đức tin của bạn được tô điểm với những bằng cấp , chứng 

chỉ , bạn sẽ thấy quý đức tin đơn sơ của những người bé mọn này ...” 

Cha ca ngợi lòng hiếu khách của họ : “ Khi tôi , cha sở của họ ,  đến nhà thăm họ hoặc là 

ngủ trọ qua đêm, họ dọn cho tôi một dĩa đầy thức ăn , họ cho tôi ngủ trên giường tiện nghi nhất 

của họ và có mùng che muỗi ...Sự chăm sóc và kính trọng họ dành cho một Linh Mục làm tôi 

nhiều lần cảm động và thấy bối rối...Nhưng làm sao chúng ta có thể từ chối những cử chỉ hiếu 

khách từ những người có đức tin đơn giản như thế ? Họ không có gì nhiều để ban tặng cho ta , 

nhưng những thứ nhỏ nhặt họ mang cho chúng ta là những thứ xuất phát từ sâu thẳm trong trái 

tim họ ...” 

Tại sao cha Sieland lại dấn thân phục vụ trong vùng đất xa xôi , hẻo lánh này ?  Cha suy 

nghĩ : “ Động lực của tôi thật là đơn giản :  Nếu tôi , một Linh Mục được thụ phong , mà không 

đến với những người dân này , thì ai sẽ đi ? Không phải là tôi đã được thụ phong cho mục đích 

này sao , cụ thể là mang bí tích đến cho người dân và nuôi dưỡng họ với thức ăn tinh thần , ví 

dụ như Lời Chúa và Thánh Thể ? Không có Linh Mục , nghĩa là không có Thánh Thể , không có 

xưng tội , không có bí tích nào cả ... Nếu tôi không đi , nghĩa là tôi đã cướp của họ quyền được 

lãnh nhận lương thực thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban ... Tôi sẽ biện minh cho mình trước 

nhan Thiên Chúa về việc  không “  nuôi các con chiên của Người “ như thế nào ? Ngay cả khi 

chỉ có 10 người già  cần được thăm viếng , tôi vẫn băng rừng lội suối để đến với họ ...” 

  

Thứ năm  ngày 13 / 10  -  Lc   11 , 47  - 54 

Nội dung Tin Mừng  : 

 Chúa Giê-su tiếp tục lên án những việc xấu các nhà thông luật Do Thái đã 

làm :  

 Xây lăng cho các ngôn sứ mà cha ông họ đã giết : một cách 

để nói lên sự  tán thành của họ đối với việc cha ông họ đã làm , 

 Nắm giữ chìa khóa sự hiểu biết về Thiên Chúa , nhưng không 

chịu tìm hiểu mà cũng không tạo điều kiện để những người muốn 

tìm hiểu có thể tìm hiểu, 

 Đấng công thẳng sẽ đòi nợ máu ... 

Những Lời đáng ghi nhớ : 

 Khi ấy Chúa Giê-su nói với mấy nhà thông luật : “ Khốn cho các ngươi ! 

Các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ , nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị 

ấy ! “ ( c . 47) . Như vậy , các ngươi  vừa chứng thực , vừa tán thành việc làm của cha 

ông các ngươi , vì họ đã giết các vị ấy , còn các ngươi thì xây lăng !”  ( c . 48) 

 Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : “ Ta sẽ sai ngôn sứ 

và tông đồ đến với chúng : chúng sẽ giết người này , lùng bắt người kia . Như vậy , 
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thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa ...” ( c . 

49) 

 Phải , tôi nói cho các người biết : thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu ! ( c . 51b) 

 Khốn cho các ngươi , hỡi những nhà thông luật ! Các ngươi đã cất giấu 

chìa khóa của sự hiểu biết ; các ngươi đã không vào , mà những kẻ muốn vào , các 

ngươi lại ngăn cản !” ( c .52) 

Một vài suy nghĩ 

Chúa đặc biệt chĩa mũi dùi vào nhóm thông luật với hai tội thuộc hạng nặng cân : 

 xây lăng cho các ngôn sứ bị cha ông họ hãm hại như – một cách 

nào đó – để  chứng thực tội ác của cha ông họ và cũng để tán thành việc cha 

ông  họ đã làm ! 

 Nắm giữ sự hiểu biết về Thiên Chúa , nhưng không chịu sống sự 

hiểu biết ấy và cũng ngăn trở những người thiện tâm thiện chí muốn có sự 

hiểu biết ấy ! 

Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta : “ Là một ky-tô hữu không chỉ là tuân giữ các giới răn , 

nhưng còn có nghĩa là sống trong Đức Ky-tô , suy nghĩ như Người , hành động như Người , yêu 

như Người ,  có nghĩa là để cho Người làm chủ cuộc đời chúng ta và thay  đổi nó , biến đổi nó , 

để giải thoát nó khỏi bóng tối sự dữ và tội lỗi .” 

Câu chuyện về Dục Vọng hay Ảo Vọng  

Một người đến nơi thâm sơn cùng cốc để gặp một ẩn sĩ và đặt câu hỏi :  Con người 

thường thất bại vì chính dục vọng của bản thân ... Vậy xin cho biết : thế nào là dục vọng ? 

Vị ẩn sĩ  nói  : Anh hãy về đi đã và trưa mai thì quay lại đây ... Nhưng xin nhớ một điều là : 

đừng ăn uống gì hết nhé ! 

Dù chưa hiểu gì  , nhưng người đàn ông vẫn làm theo ... Trưa hôm sau , anh quay lại .. 

 Anh hiện giờ chắc đang đói ngấu , khát cháy cổ , đúng không ? 

 Vâng , giờ thì tôi có thể ngấu nghiến cả nửa con bò , uống bay luôn một vại 

nước ! 

 Hãy theo tôi ... 

Đi một quãng khá xa thì tới một vườn cây ...Vị ẩn sĩ đưa cho anh ta một bao tải : 

 Bây giờ anh hãy hái cho anh những trái táo ngon nhất trong vườn này ... 

Chúng là của anh...Nhưng nhớ là phải mang về gặp tôi đã rồi hãy ăn ... 

Mãi đến khi trời tối mịt mới thấy người đàn ông lê lết vác túi táo về ...Mồ hôi mồ kê nhễ nhại 

... 

 Bây giờ thì anh ăn đi ... Bao nhiêu tùy ý ... 

Anh ta vồ lấy một lúc ba quả táo và ngấu nghiến nhai ...Một lúc sau , anh đứng lên vuốt 

bụng nghi hoặc nhìn vị ẩn sĩ ... 
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 Giờ thì anh còn đói , còn khát nữa không ? 

 Không đâu ... Ngài có cho tôi ăn tiếp , tôi cũng không thể ! 

Chỉ chiếc bao tải dưới đất , vị ẩn sĩ nói : 

 Vậy thì anh đã bỏ công vất vả vác cả cái bao tải này về đây làm chi ??? 

Anh ta ngộ ra ngay ... 

  

Thứ sáu  ngày  14 / 10   - Lc  12 , 1 – 7 

Nội dung Tin Mừng : 

 Chúa Giê-su cảnh cáo các môn đệ trước sự có mặt của cả hàng vạn người 

: Anh em phải coi chừng men pha-ri-siêu , tức là thói đạo đức giả ! 

 Người cho biết : mọi sự che giấu , mọi bí ẩn sẽ bị lộ ra hết . 

 Người động viên các môn đệ : Đừng sợ những người có thể làm hại phần 

xác , nhưng hãy biết sợ Đấng có thể ném tất cả vào hỏa ngục ! 

Những Lời đáng ghi nhớ : 

 “ Anh em phải coi chừng men pha-ri-siêu , tức là thói đạo đức giả ! “( c . 1b) 

 “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra , không có gì bí mật mà người 

ta sẽ không biết!” (c . 2) 

 “ Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác , mà sau đó không làm gì được 

nữa .” ( c . 4b) 

 “Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết chết rồi , lại 

có quyền ném vào hỏa ngục . Thật vậy , Thầy nói cho anh em biết : Anh em hãy sợ 

Đấng ấy .”  ( c . 5) 

 “ Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào , phải không ? Thế mà không một 

con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa .” ( c . 6) 

 “ Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi . Anh em đừng sợ , 

anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ .” ( c . 7) 

Một vài suy nghĩ 

Những nhắn nhủ quý giá và vô cùng thực tế : 

 Đừng sống đạo đức giả , 

 Đừng sống che đậy , giấu giếm , 

 Đừng sợ bạo quyền và áp lực , 

 Hãy biết sợ Thiên Chúa – Đấng rành rẽ mọi điều về minh và cũng là Đấng 

trân trọng giá trị của thụ tạo do Người dựng nên ... 

Những nhắn nhủ này đã được Giáo Hội nhắc lui nhắc tới nhiều nhiều lần trong đời sống 

một con người từ khi  sinh ra cho đến lúc được Chúa gọi về , nhưng có vẻ như cũng nhiều 

nhiều lần bị bỏ qua ... Chính vì thế vẫn có thói đạo đức giả , vẫn có những nỗi sợ này nọ và vẫn 
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ít quan tâm đến lòng thương xót của Chúa ... Thêm một lần nghe để rõ ràng hơn và dám sống 

... 

Nhân một sự kiện 

Cuộc tranh luận đầu tiên của  hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đã qua ( ngày 28 / 9 ) ... 

Chiếc bàn tròn ở Nhà Cơm  Nhà Hưu Dưỡng cũng có đôi ba lời bàn tán ... Những trao đổi 

 chính trị của những cụ già có quá nhiều thời gian và không biết làm gì cho hết thời gian ... 

Người nói về ứng viên Hillary , người trao đổi về ứng viên Trump ...  Bản thân mình thì thích 

kiểu nói của một ai đó : cuộc tranh luận của một luật sư và người bán hàng rong ... Đương 

nhiên là vị luật sư thì lý luận cặn kẽ và có ý có tứ rồi , và người bán hàng rong thì cũng có cách 

làm cho khách hàng của mình thấy thích món hàng mình đưa ra ... Mỗi người đều có cách của 

mình ... Câu chuyện chính trị là câu chuyện muôn thủa mà sự thật thường bị ém nhẹm... Cứ 

nhỉn vào tất cả các xã hôi con người trên khắp mặt đất này thì thấy rõ ... Điều chia sẻ bàn tròn 

chỉ là để cho vui ... 

Tuy nhiên Chúa lại muốn con cái mình là chứng nhân giữa cái hổ lốn của chính trị ... 

Thông cáo của Giáo Hội ngày 26 . 8 . 2016 về chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ  50 

cử hành ngày mùng 4 tháng giêng năm 2017 tới đây viết như thế này : 

Bạo Lực và Hòa Bình là nguồn gốc của hai kiểu xây dựng xã hội trái nghịch nhau . Sự kiện 

nhiều tổ bạo lực bùng nổ gây ra các hiệu quả xã hội tiêu cực và trầm trọng khiên Đức Thánh 

Cha gọi đó là Đệ Tam Thế  Chiến Từng Mảnh . 

Đức Thánh Cha cổ động một không gian di chuyển không bạo lực cho con người bằng mọi 

giá , bởi vì – với Ngài – Hòa Bình mang lại những hiệu quả tích cực và cho phép thực hiện một 

tiến bộ thực sự . 

Ước mong sao cả những vị luật sư lẫn những anh bán hàng rong trong các bối cảnh xã hội 

khác nhau trên thế giới – dù có cãi vã nhau – thì rồi cũng cố để mà loại trừ bạo lực và xây dựng 

Hòa Bình ... 

  

Thứ bảy ngày 15/10: Lễ tthánh Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh - Lc 12, 8-

12 

Nội dung Tin Mừng : 

 Chúa  Giê-su công bố  : Ai  công khai tin nhận Người thì Người cũng công 

khai đón nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa . Ai công khai chối 

từ Người , Người cũng chối từ họ trước các thiên thần của Thiên Chúa . 

 Ai phạm đến Con người còn có thể được tha thứ , nhưng ai phạm đến 

Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha . 

 Khi bị dẫn ra trước hội đường , đừng lo nghĩ xem phải nói gì , vì chính 

Thánh Thần sẽ dạy cho biết điều mình phải nói . 
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Những Lời đáng ghi nhớ  : 

 “ Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên 

hạ , thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của 

Thiên Chúa . ( c . 8) 

 Bất cứ ai phạm đến Con Người , thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến 

Thánh Thần , thì sẽ chẳng được tha . ( c . 10) 

 Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường , trước mặt những người lãnh 

đạo và những người cầm quyền , thì anh em đừnhg lo phải bào chữa làm sao , hoặc 

phải nói gì  , vì ngay trong giờ đó ,  Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều 

phải nói . ( c . 11 – 12) 

Một vài suy nghĩ 

Đoạn Lời Chúa ngắn gọn thôi nhưng lại nêu lên cho chúng ta những vấn đề lớn để chúng 

ta có  một thái độ dứt khoát đứng trước bàn dân thiên hạ và những người có chức trách : 

 Tuyên nhận Chúa thì sẽ được Chúa tuyên nhận , 

 Đừng xúc phạm đến Thánh Thần , 

 Đừng lo lắng đứng trước quyền lực trần gian , vì Thánh Thần sẽ giúp 

chúng ta làm chứng . 

Ba phong cách sống trưởng thành và đẹp của những người thuộc Thiên Chúa vẫn sống , 

bất chấp mọi hoàn cảnh ... Đời sống của  thánh nữ Tê-rê-xa Giê-su là một gương mẫu ... 

Thánh nữ   Tê-rê-xa  Giê-su 

Sinh ngày 18 . 3 . 1515 tại Avila – Tây Ban Nha ... trong một gia đình đạo đức , quý phái ... 

Ngài rất thích đọc hạnh các thánh tử đạo và sách viết về cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su ... 

Năm 1535 , khi được 20 tuổi , bất chấp sự ngăn cản của gia đình , Tê-rê-xa  gia nhập Dòng 

Kín Car-mê-lô... 

Ngài đã góp sức cải tổ Dòng Kín này và viết nhiều sách đạo đức để lại nhiều tư tưởng thần 

học có giá trị...Đồng thời ngài cũng lập thêm nhiều tu viện khác nữa ... 

Thánh nữ Tê-rê-xa  Giê-su qua đời tại Alba năm 1582 ... 

Năm 1622 , Đức Thánh Cha Grê-gô-ri-ô  XIV nâng ngài lên bậc hiển thánh ... 

Ngài được mệnh danh là  : “ Người đã để Thiên Chúa yêu người nhiều”  ... 

 
  

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp . 

 

VỀ MỤC LỤC 
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CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

 

1. NIỀM VUI TẠ ƠN. 

Kinh tiền tụng chung thứ IV có một lời cầu nguyện rất hay: “Chúa không cần chúng con ca 

tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con 

ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ”.  

Chúa đâu có thiếu thôn gì. Chúa là Đấng giàu có. Sự giàu có tuyệt đối, giàu có đúng nghĩa. 

Tất cả mọi sự tốt lành, tất cả mọi ân ban, mọi lợi ích của thụ tạo dù vật chất hay tinh thần, đều 

xuất phát từ Chúa. Chúa là nguồn gốc và cùng đích của toàn bộ tạo thành.  

Do vậy, tạ ơn Chúa đâu phải là để bù đắp cho Chúa điều gì, nhưng là chính chúng ta 

được. Ta được cứu độ ngay chính lúc mình tạ ơn. Ta đạt niềm vui trọn vẹn, ngay chính việc tạ 

ơn mà mình dâng lên Chúa. Ta càng thắt chặt với Chúa hơn ngay trong niềm vui tạ ơn ấy. 

Chúng ta đã nhận lãnh tình yêu của Chúa cả khi bản thân còn quên hay chưa tạ ơn Chúa. 

Chúa trao ban tất cả. Chúa đâu chờ đợi lòng biết ơn. Và niềm vui tạ ơn, ngoài ơn cứu độ của 

Chúa, còn mang lại cho ta cuộc sống bình an, tự tin, hạnh phúc… ngay ở cõi đời này.  

Niềm vui tạ ơn, niềm vui cảm nhận phúc lành của Chúa là điều mà tướng Naaman, người 

Syria đã đạt được. Ông bị phong cùi và được chữa lành. Ông trở lại tạ ơn Chúa. Ông xin một ít 

đất ở Israel - miền đất Chúa chúc lành, miền đất mà từ ngàn xưa Chúa hứa ban cho Israe, và 

nay Israel đã tận hưởng - về lập bàn thờ, để trên bàn thờ, nói lên lòng biết ơn Chúa.  

Đó cũng là niềm vui tạ ơn mà người Samari, một trong mười người được Chúa chữa lành 

bệnh cùi, quay trở lại lớn tiếng chúc tụng, tạ ơn Chúa. Anh quỳ xuống dưới chân Chúa mà thờ 

lạy Chúa. Lòng biết ơn của anh được Chúa chấp nhận, xác nhận và khen ngợi: “Đứng dậy về 

đi!Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. 

Phần chúng ta, hãy để niềm vui tạ ơn mà những nhân vật Thánh Kinh thể hiện tràn về 

trong cõi tâm hồn chúng ta. Hãy sống đức tin, hãy sống lòng biết ơn Chúa bằng ý thức luôn 

luôn, ý thức không ngơi nghỉ: CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN. 

 

2. Ý THỨC CHÚA HIỆN DIỆN. 

“Ta đã dẫn các ngươi bốn mươi năm trong sa mạc, mà áo các ngươi mặc đã không rách, 

dép chân các ngươi đi đã không mòn. Của ăn các ngươi không phải là bánh, thức uống các 

ngươi không phải là rượu và đồ uống có men, để các ngươi biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên 

Chúa của các ngươi” (Đnl 29, 4-5). 

 Ý THỨC CHÚA HIỆN DIỆN 
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“Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy 

bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc” (Gr 7, 23).  

“Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Aicập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không 

ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng” (Gr 7, 25). 

“Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giã, là dâng thánh, dân riêng 

của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u 

tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1Pr 3, 9). 

“Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến 

muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và âm phủ” (Kh 1, 17-18). 

Những lời đầy yêu thương, an ủi như thế, chúng ta vô cùng dễ dàng tìm thấy trong cả cuốn 

Thánh Kinh, bất kể Cựu hay Tân Ước.  

Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã là Thiên Chúa thích hiện diện. Người ở cùng chúng ta. Người 

kêu gọi chúng ta. Người tuyển chọn chúng ta. Người sống trong chúng ta. Người dắt dìu chúng 

ta. Người che chở chúng ta. Người thánh hiến chúng ta cho Người. Người không ngừng cứu 

độ chúng ta…  

Không thể kể hết mọi điều Thiên Chúa, vì lòng xót thương, luôn ham thích hiện diện và 

giáng mọi ơn, trao mọi tặng phẩm trên cuộc đời mỗi con người.  

Suy niệm và cảm nhận Lời Thiên Chúa, để ngày qua ngày, chúng ta sống mầu nhiệm tình 

yêu của Chúa bằng cách ý thức luôn, Chúa đang hiện diện.  

Nơi chúng ta, dù bất kỳ tình trạng nào: phức tạp nhất, kịch tính nhất, hay thoải mái nhất, vui 

tươi nhất, Chúa luôn có đó, luôn ân cần, luôn từ tâm, luôn thông chia, luôn đôn hậu, luôn là 

“khiên che thuẫn đỡ” (Tv 91, 4). 

Thấy Chúa luôn hiện diện để trong thương đau sẽ không ngã lòng; trong vui tươi không 

quên nhiệm vụ; trong từng ngày lặng lẽ trôi sẽ thấy niềm vui phục vụ; trong sự bị hiểu lầm, luôn 

trọn niềm tín thác; trong khi bị chống đối, sẽ nhận ra khuôn mặt dịu dàng của Chúa; trong cám 

dỗ sẽ chống trả vững vàng; trong sự bị đốn ngã do tội, sẽ mạnh mẽ đứng lên; trong mọi cái 

nhìn sẽ là những cái nhìn thánh thiện; trong mọi bận bịu sẽ tận hưởng niềm vui dâng hiến; 

trong lúc giải lao sẽ nhận ra ơn Chúa phủ đầy; trong giờ cầu nguyện sẽ thêm yêu mến; trong 

giờ làm việc sẽ thêm hăng say; trong nỗi đơn côi sẽ nhận ra Chúa đồng hành; trong bệnh tật sẽ 

thấy Chúa là sức sống; trong những thổn thức giữa những bi – hài của cuộc đời sẽ cảm nhận 

tình yêu quan phòng của Chúa… 

Cảm nhận Chúa hiện diện là phương thế tốt để sống lòng biết ơn Chúa. Ý thức Chúa luôn 

hiện diện là cách khám phá không ngừng lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta lớn không 

thể nói hết. 

Hãy ý thức Chúa luôn hiện diện. Hãy sống niềm vui Chúa hiện diện. Nhờ đó, cuộc đời ta, 

từng giây, từng phút, sẽ chạm đến lòng Chúa, sẽ tận hưởng tình yêu của Chúa, sẽ sở hữu lòng 

thương xót vô biên của Chúa, sẽ hòa nhập nơi trái tim giàu nhân nghĩa của Chúa, nhờ đó, ta 

được Chúa thay đổi số phận của ta. 
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Hãy ý thức Chúa luôn hiện diện để cảm tạ Chúa không ngừng, để càng ngày càng tiến tới 

ơn cứu độ Chúa ban cách chắc chăn hơn, hiệu quả hơn. Vì được cảm tạ Chúa là hồng ân. Nhờ 

cảm tạ Chúa, mà chính sự cảm tạ mang ơn cứu độ cho ta (x. Tiền tụng chung IV). 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

Hạt Nắng 

Tiếng bước chân xọp xẹp bên ngoài, từ trong phòng tiểu phẫu, tôi nghe âm thanh rất rõ, 

bác sĩ đang lên.Tôi trấn an bệnh nhân: 

 Bác sĩ lên đến rồi, bác cứ yên tâm nhé, đừng sợ! 

 Không, đâu có gì mà sợ, bác sĩ chích thuốc tê "gòi" làm mà, đâu có đau, đau lúc 

chích thuốc tê thôi cô ơi! 

Câu trả lời khẳng khái, chắc như đinh đóng cột làm tôi thấy bỡ ngỡ lắm, nhất là khi những 

lời nói ấy lại được thốt lên từ một bệnh nhân luống tuổi. 

Chẳng đợi suy nghĩ nữa, theo cảm xúc, tôi bất giác thốt lên: 

 Trời! Sao bác giỏi vậy, bác biết hết trơn rồi! 

 Sao mà không biết cô, trước khi mổ bác sĩ "dạy" tui hết "gòi" chứ bộ! "Dzới" lại 

mới hôm "gòi" con tui mới mổ cục u cũng tại địa điểm này mà. Chính mấy cô bỏ cục u "dzô" 

cái bịch cho nó cầm "dzìa" tới quê chứ ai. Nó còn nói tui, bác sĩ biểu phải cho "dzợ" nó xem 

nữa mà! Nó "dzìa" nó nói tui ghê lắm, gặp ai cũng "phe", thấy ai có cục gì nhô lên là nó "bắt" 

đi mổ liền. Cục bướu này ở "dzới" tui cả chục năm "gòi" mà tại nghe lên nhà thương là sợ 

cô ơi! Nhà nghèo, "ngán" tiền lắm! Bởi "dzậy", nó quay qua tới tui, bắt tui đi mổ cho bằng 

được, lỡ để lâu nhiều "phát sinh" lắm! 

Thương cái câu đó quá chừng, mộc mạc biết bao nhiêu khi thay vì nói "biến chứng", ông 

đơn sơ dùng từ "phát sinh". Nhưng tôi thấy chữ "phát sinh" cũng đúng quá, bệnh gì để lâu mà 

không nhiều khoản phát sinh chứ?! 

Nhớ lại hôm đầu, khi mới vào làm, lúc ấy tôi cũng chỉ vừa tốt nghiệp, vừa phụ bác sĩ mổ 

cho một chú bị u ở lưng xong, nghe bác sĩ bảo cho bệnh nhân mang cục u về. Nói thật, lúc ấy 

tôi cứ tưởng là bác sĩ đùa cho vui để bệnh nhân khỏi căng thẳng, ai dè...làm thật! Tôi băn 

khoăn, chẳng biết vì sao bác sĩ lại cho bệnh nhân mang cục u về nhà. Tôi phụ mổ mỗi ngày, 

quen mắt thì không sao, nhưng người không ở trong ngành y, nhìn cục u lăn qua lăn lại tròng 

 

 CÁI BƯỚU NHÀ NGHÈO 
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trọc trong bịch nilon, chắc khiếp vía. Nhưng vì vâng lời, tôi vẫn làm theo: rửa nước cho cục u 

sạch máu, lấy cái bịch trong suốt, đổ cồn vào, cuối cùng là cho cục u vào. 

Ấy vậy mà chính hôm nay, tôi thấy được tác dụng! Sự hiểu biết của từng cô chú đến với 

phòng khám nơi tôi gắn bó mỗi ngày làm tôi thực sự xúc động. Chợt nhận ra rằng, vị Bác sĩ ấy 

đang truyền thông, âm thầm nhưng thật thiết thực. Kiến thức từ cục u đó đã về tới miền quê, 

truyền tai cho những bác nông dân làm đồng, cho các cô rau cải ngoài chợ....Và hơn thế nữa, 

chính người nhà của họ - những người đã trải qua căn bệnh tương tự cũng có kiến thức để xử 

trí. 

Bởi vậy, nhìn lại mới thấy thương dân tộc mình, bao nhiêu người dân mất mạng chỉ vì thiếu 

hiểu biết. 

Đặc biệt ngày nay trên báo chí chúng ta nghe rất nhiều về bệnh ung thư. Việt Nam lọt tốp 2 

trong những nước có tỉ lệ ung thư cao. 

Theo thống kê của dự án phòng chống ung thư quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam có hơn 

70.000 người chết do ung thư và hơn 200.000 người nhiễm mới. Đó thật sự là một con số đau 

lòng đáng báo động. Hầu hết người dân ít quan tâm đến sức khoẻ của mình vì nhiều lí do: vì 

nghèo kiến thức, vì nghèo tiền bạc....tất cả gói gọn trong chữ "nghèo"!. Để sắp xếp đi khám 

bệnh được, họ phải mất nhiều thời gian, đôi khi phải nghỉ làm. Cuối cùng, để bảo đảm được " 

miếng cơm "trong ngày, họ phớt lờ bệnh, "mackeno"!(*) Dường như họ luôn tìm đến bác sĩ 

trong giai đoạn muộn màng. 

Và cũng từ việc ấy, tôi như chợt bừng tỉnh nhận ra trách nhiệm lớn lao Chúa trao cho mình 

nơi làm việc. 

Cho dù là đo huyết áp, hay thay băng, tiêm thuốc, tôi đều cố gắng nói với những bệnh nhân 

về kiến thức bệnh. Mặc dù chỉ là những kiến thực bé hẹp nhưng có lẽ vẫn luôn cần thiết cho 

nhiều người. Đặc biệt, tôi cố khuyên họ lưu tâm nhiều đến sức khoẻ để khi có bất thường thì đi 

khám ngay. 

Các bác sĩ, các anh chị điều dưỡng làm chung đều hăng hái chuyển tải những kiến thức y 

tế cho những người bệnh chúng tôi gặp mỗi ngày. Sau đó, tôi nhận thấy rõ rằng, từng cô chú 

đến với phòng khám thật sự có được những kiến thức cơ bản về bệnh và có thể chia sẻ kiến 

thức ấy thêm cho nhiều người chưa biết. Bằng chứng rõ là từ những gì họ nghe được, biết 

được khi chúng tôi chia sẻ, họ "phát hiện" ra những triệu chứng bệnh ban đầu của người thân 

và khuyên đến bác sĩ sớm. 

Tôi thấy cũng hay hay, thích thú với suy nghĩ: dù là thợ xây, thợ mộc, thợ hàn; dù là bác sĩ, 

giáo viên, luật sư, kiến trúc sư..., chúng ta đều có thể trở thành dân "truyền thông chính hiệu", 

khi mỗi người ý thức rằng chúng ta cần phải chia sẻ những kiến thức cần và đúng cho những 

người xung quanh. 

Chợt thấy lòng dấy lên niềm hy vọng, một viễn cảnh tốt lành vẽ lên trong đầu tôi: dân ta - 

nhất là những người dân nghèo - ai ai cũng nhanh nhẩu, thông hiểu (như bác bệnh nhân mổ 
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bướu của tôi), không còn ù ù cạc cạc, lơ ma lơ mơ ( như bao người bệnh nhân khác đến với 

phòng khám này - trong đó có cả những người về vật chất thì chẳng hề nghèo) nhờ vào mạng 

lưới "truyền thông rỉ tai" tích cực. "Mạng lưới" này thiết nghĩ cũng rộng khắp không kém gì 

Internet thậm chí còn thâm nhập vào giới những người cả đời không biết đến "còm-pu-tơ". Nhờ 

đó mà những hiểu biết, những trải nghiệm thiết thực được truyền đi. 

Sinh động, hữu ích, và thực tế lắm thay! 

Ở Việt Nam ta, biết bao người nghèo tri thức, nghèo vật chất mà còn nghèo ý thức nữa. 

Ước chi những người này luôn được thương yêu,quý trọng, là đối tượng để mọi người cũng 

hướng đến, quan tâm và nâng đỡ. 

Nguồn: Tập san Giáo huấn Xã hội Công giáo số 21 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 

 

Hỏi: xin cha giải thích rõ chức vụ và chức năng của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội Công 

Giáo hoàn vũ và địa phương. 

Trả lời : 

Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội duy nhất mà Chúa Kitô đã thiết lập trên nền  tảng 

Tông Đồ với  Sứ Mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ ,” làm cho muôn dân trở hành môn 

đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con  và Chúa Thánh Thần, dạy bảo 

họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh  em ..” ( Mt 28: 19-20) 

Thi hành Sứ Mệnh trên, Giáo Hội có cơ chế Hàng Giáo Phẩm ( Hierachy) rất chặt chẽ và 

hữu hiệu  từ trung ương cho đến địa  phương với các phẩm trật như sau: 

A- Hàng Giáo sĩ ( Clergy) 

I- Đức Thánh Cha : 

Đứng đầu hàng giáo phẩm, giáo sĩ  và Tu sĩ là Đức Thánh Cha, vị  Đai Diện ( Vicar) duy 

nhất của Chúa Kitô trên trần gian và là Chủ Chăn của toàn thể  Giáo Hội, với sự công tác, hiệp 

thông và vâng phục trọn vẹn của hàng Giám Mục trong toàn Giáo Hội. Ngài có quyền thông 

thường tối cao, sung mãn, trực tiếp và phổ quát trong Giáo Hội, và ngài luôn luôn có thể tự do 

hành sử quyền ấy.( x Giáo luật số 331) 

 
HÀNG GIÁO PHẨM LÀ AI VÀ CÓ CHỨC NĂNG GÌ ? 
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Đức Thánh Cha phải là người có chức Giám mục. Do đó, ai được bầu lên ngôi Giáo Hoàng 

mà chưa có chức Giám mục  thì lập tức phải được truyền chức Giám Mục, trước khi đăng 

quang, chính thức thi hành nhiệm vụ Giáo Hoàng.( x giáo luật số 332 & 1) 

Như thế chức Giám Mục là chức thánh cao nhất trong Giáo Hội Công Giáo. 

Thứ đến là chức Linh mục và cuối cùng là chức Phó Tế 

Đức Thánh Cha cũng không bị giới hạn thời gian phục vụ Giáo Hội ở chức vụ Giáo Hoàng. 

Nghĩa là ngài có thể phục vụ bao lâu ngài muốn, vì giáo luật không ấn định thời gian phục vu 

cho Đức Thánh Cha, như  ấn định cho Giám mục phải từ chức khi tròn 75 tuổi. ( x giáo luật số 

401&1.) 

Đức Thánh Cha được hưởng ơn bất khả ngộ (infallibility),tức là được gìn giữ cho khỏi sai 

lầm khi Ngài dậy dỗ điều gì thuộc phạm vi đức tin hay luân lý. Các Giám mục cũng được hưởng 

ơn này khi hiệp thông với Đức Thánh Cha để dạy dỗ trong hai pham vi nói trên.( x giáo luật số 

749, &1, 2 ). 

Sau hết, Đức Thánh Cha có quyền từ chức, nếu ngài tự ý chọn lựa như vậy  và việc từ 

chức này  đương nhiên có hiệu lực, không cần được ai phê chuẩn hay  chấp nhận. Đó là 

trường hợp Đức Thánh Cha Bê-nê đictô XVI từ chức  năm 2012.( x giáo luật số 332, & 1 và 2) 

II-  Giám Mục Đoàn ( College of Bishops): 

Giám mục là người kế vị các Thánh Tông Đồ, được Đức Thánh Cha chọn và bổ nhiệm để 

cộng tác với Ngài trong sứ mệnh cai quản, dậy dỗ và thánh hóa 

Dân Chúa được trao phó cho các ngài  coi sóc ở các Giáo hội địa phương tức các Giáo 

Phận ( Dioceses) ở các quốc gia trên toàn thế giới. Các Giám Mục họp lại thành Giám Mục 

Đoàn, đặt dưới quyền coi sóc của Đức Thánh Cha là Thủ Lãnh và cũng là Giám Mục Roma mà 

các Giám mục khác  phải hiệp thông và vâng phục trọn vẹn. 

Để thi hành nhiệm vụ và trách nhiệm, Giám Mục được phân chia thành ba cấp bậc như 

sau: 

1-    Giám mục chính tòa ( Diocesan bishop= Ordinary) tức Giám mục cai quản một địa 

phận hay Giáo phận ( Diocese) 

2-    Giám mục Phó ( Coadjutor) là Giám Mục có quyền kế vị  Giám muc chính tòa khi vi 

này đột nhiên từ trần hay đến tuổi phải về hưu (, giáo luật số 403&3) 

3-    Giám mục Phụ Tá ( Auxiliary Bishop) là Giám mục được chọn để phụ giúp Giám mục 

chính tòa. Giám mục phụ tá không có quyền kế vị như Giám mục Phó,( giáo luật số 403& 

1).Muốn kế vị, Giám mục phụ tá  phải được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ mới. 
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Như vậy, các Giám Mục,  tuy khác nhau về địa vị và trách nhiệm , nhưng bằng nhau về 

chức thánh  cấp Giám mục,  là chức thánh cao nhất của Giáo Hội Công Giáo. Đức Thánh Cha 

và các Hồng Y ( sẽ nói sau) cũng chỉ có chức Giám mục mà thôi, nhưng có địa vị và trách 

nhiệm lớn  hơn Giám mục. 

Khi các Giám mục tròn 75 tuổi,và đang coi Địa Phận hay giữ chức vụ nào  trong Giáo Triều 

Roma, thì phải xin về hưu ( giáo luật số 401 & 1) 

 4-Tổng Giám mục ( Archbishop) : cũng là Giám mục, nhưng được cử để coi sóc một 

Tổng Giáo Phận (Archdiocese) hay còn gọi là Giáo Tỉnh (Ecclesial Province). Tuỳ theo nhu cầu 

mục vụ đòi hỏi, Tòa Thánh có thể gom một số Giáo Phận thành Tổng Giáo Phận hay Giáo Tỉnh. 

Người đứng đầu một Tổng Giáo Phận được  gọi  là Tổng Giám Mục, ngài cũng là Giám mục 

chính tòa của Địa Phận mình coi sóc. 

Tổng Giám Mục có trách nhiệm sau đây: 

- Theo dõi việc thi hành giáo lý đức tin và kỷ luật Giáo Hội trong Giáo Tỉnh của mình để báo 

cáo cho Đức Thánh Cha biết về những lạm dụng,hay sai trái  nếu có. ( x giáo luật số 435 &1) 

-  Bổ nhiệm Giám Quản cho Giáo Phận khi Giám Mục chính tòa về hưu hay từ trần trong 

khi chờ Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục chính tòa mới.Nhưng Tổng Giám Mục không có quyền 

hạn gì trên các Giám Mục trong Giáo Tỉnh của mình.Tất cả các Giám Mục, và Tổng Giám Mục  

đều trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đức Thánh Cha mà thôi 

- Khi được bổ nhiệm coi sóc một Tổng Giáo Phận, Tổng Giám mục được Đức Thánh Cha 

trao cho dây PALLIUM là dấu chỉ quyền hành của Tổng Giám mục và cũng là dây hiệp thông 

với Giáo Hội Công Giáo La Mã  do 

-  Đức Thánh Cha lãnh đạo , thay mặt Chúa Kitô trên trần gian. 

-  Nếu Giám mục nào trong Giáo Tỉnh của mình vắng mặt cách bất hợp pháp trong sáu 

tháng ở Địa Phận mình coi sóc, thì Tổng Giám mục phải thông tri cho Tòa Thánh biết. Nhưng 

nếu Tổng Giám mục cũng vắng mặt như vậy, thì Giám muc cao niên nhất trong Giáo Tỉnh sẽ 

thông tri việc này.( x Giáo luật số 395 &4) 

-  Tổng Giám Mục được phép đeo dây Pallium trong bất cứ Thánh Đường nào thuộc Giáo 

Tỉnh của mình ( x giáo luật số 437 &1-2) 

-  Khi Tổng Giám Mục được thuyên chuyển đến một Giáo Tỉnh khác, thì phải xin lại dây 

Pallium này. 

  

III- HỒNG Y ĐOÀN ( College of Cardinals) 
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-  Hồng Y được mệnh danh  là “những Hoàng Tử của Giáo Hội= Princes of the Church), 

được  chọn trong hàng Giám Mục trong toàn Giáo Hội  với chức năng làm  cố vấn cho Đức 

Thánh Cha đương kim  và là cử tri ( Elector) đi bầu Giáo Hoàng  mới cho Giáo Hội khi Giáo 

Hoàng đương kim qua đời hay tự ý từ chức ( Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI năm 2012) 

- Hồng Y  là một tước vi cao (title) chứ không phải là Chức Thánh, nhưng được chọn với  

hai chức năng  nói trên vì lợi ích của Giáo Hội. 

- Theo giáo luật hiện hành thì chỉ có các Hồng Y dưới 80 tuổi mới được đi bầu Giáo Hoàng 

mà thôi. Khi vào Mât hội (Conclave) các Hồng Y cũng đương nhiên là  những ứng viên ( 

potential candidates) có thể  được bầu mặc dù không ra tranh cử. 

-  Ngoài Giám mục ra, một vài linh mục cũng có thể được chọn làm Hồng Y. Nhưng sau 

khi  được chọn, các vị này cũng sẽ được thụ phong Giám mục. Và nếu Hồng Y nào chưa có 

chức Giám mục mà được bầu làm Giáo Hoàng thì phải được truyền chức Giám Mục  ngay, 

trước khi đăng quang, do Hồng Y niên trưởng tấn phong. ( x giáo luật số 355& 1) 

-  Hồng Y họp lại thành Hồng Y Đoàn ( College of Cardinals) do một vị làm niên Trưởng 

(Dean) 

- Có ba đẳng cấp Hồng Y như sau: 

- 1- Hồng Y Giám mục ( Cardinal Bíshops) từng là những giám mục đã coi sóc các Địa 

phận chung quanh Roma,và nay là những Hồng  Y thâm niên làm việc trọn thời gian ( full time) 

trong Giáo Triều Roma ( Roman Curia) 

-  2- Hồng Y Linh mục ( Cardinal Priests)là những Hồng Y hiện đang làm việc trong Giáo 

Triều hay đang coi các Tổng Giáo Phận ở Ý hay ở các quốc gia trên thế giới’ 

-  3- Hồng Y Phó Tế ( Cardinal Deacons)  là những giám mục hiệu tòa ( Titular Bishops) 

tức là không coi sóc địa phận nào  và đang làm việc trọn thời gian trong Giáo Triều. ( x giáo luật 

số 350 & 1-2) 

-  Khi các Hồng Y trọn 75 tuổi –và diện đang giữ các chức vụ quan trọng trong Giáo Triều, 

hay coi sóc các Tổng Giáo Phận trên toàn thế giới đều phải xin từ chức và tùy Đức Thánh Cha 

cho từ chức hay tạm lưu chức thêm môt thời gian nữa. 

-  Các Hồng Y, nếu không coi sóc Giáo Phận nào, thì buộc phải cư trú ở Rome. ( x. giáo 

luật số 356) 

  

IV- Linh mục đoàn và Phó Tế 
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Linh mục là cộng sự viên đắc lực nhất của Giám mục (co-workers) mình trưc thuộc trong 

sứ vụ rao giảng Tin Mừng, dạy dỗ chân lý đức tin và luân lý cùng coi sóc giáo dân ở các giáo 

xứ (Parishes)được trao phó cho mình phục vụ với tư cách chủ chăn. 

Linh mục rất cần thiết và quan trọng cho sứ mệnh của Giáo Hội nói chung, vì là người trực 

tiếp coi sóc giáo dân thay mặt cho Giám mục Giáo Phận. Nếu không có linh mục, thì sẽ không 

có Thánh Lễ  hay Bi Tích Thánh Thể và các Bí Tích Hòa giải, Sức dầu bệnh nhân, là những bí 

tích rất quan quan trọng cho đời sống Kitô Giáo. 

Linh mục được phân chia thành linh mục Giáo Phận ( Diocesan Priests) hay còn gọi là linh 

mục Triều, và Linh mục Dòng ( Religious Priests) tức Linh muc thuộc một Dòng Tu hay Tu Hội, 

như Linh mục Dòng Đa Minh, Linh mục Dòng Tên (SJ), Dòng Ngôi Lời ( SVD) .v.v 

Linh mục Triều thì trực thuộc Giám mục của một Giáo Phận, còn Linh muc Dòng thì thuộc 

quyền Bề trên một Dòng tu hay Tu Hội. Muốn thi hành sứ vụ linh mục ( Priestly ministries) thì 

linh mục phải được Giám mục trao cho năng quyền ( Faculties) để cử hành Thánh Lễ và các bí 

tích. Nếu vì lý do gì mà năng quyền này bị  rút (suspension) tạm thời hay vĩnh viễn  ( hay gọi 

nôm na là bị treo chén) thì linh mục không được phép cử hành Thánh Lễ và các bí tích, bao lâu 

không có năng quyền. 

Phụ tá linh mục trong sứ vụ  có các Phó tế vĩnh viễn , tức những người đang có vợ con 

nhưng được chịu chức Phó Tế để  phục vụ trong một giáo xứ. Phó tế được phụ giúp Bàn 

Thánh, được đọc Phúc Âm và có thể chia sẻ lời Chúa, được rửa tội cho trẻ  em, được chứng 

hôn phối và chủ sự nghi lễ an táng (Rite of Christian Funerals) 

Trên đây là tất cả các chức vụ trong hệ thống Giáo quyền của Hàng Giáo Phẩm Công 

Giáo.Như thế, không ai có thể làm mục vụ trong Giáo Hội mà lại không thuộc Hàng Giáo Phẩm 

trên đây. 

Cụ thể, không có Giám mục nào mà không thuộc một Giáo Phận để phục vụ  và  về hưu. 

Không một linh mục hay Phó tế nào mà không trực  thuộc một Giám mục hay Bề Trên một 

Dòng Tu hay Tu Hội. Nếu không trực thuộc thì sẽ không có năng quyền ( Faculties) để thi hành 

tác vụ linh mục hay Phó tế, dù cho có chức thánh linh mục hay Phó tế. 

  

B- Hàng Tu Sĩ ( Religious) 

Tu sĩ là những người có ba lời khấn khó nghèo ( poverty), độc thân ,khiết tịnh ( celibacy, 

chastity) và vâng phục ( obedience) và thuộc về một Dòng Tu hay Tu Hội được thành lập hợp 

pháp ( đúng giáo luật) trong Giáo Hội.Thí dụ Dòng ĐaMinh, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Ngôi 

Lời (SVD) Dòng Mến Thánh Giá, Tu Hội Tận Hiến, v.v 
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Mỗi Dòng Tu hay Tu Hội đều có đặc sủng  (charism) và linh đạo riêng ( (spirituality) , nên ai 

thích linh đạo nào thì gia nhập Dòng hay Tu Hội cổ võ cho linh đạo đó. 

Tu sĩ nam có thể học để lãnh chức linh mục và có thể được chọn làm Giám Mục, Hồng Y 

hay Giáo Hoàng (Đức Thánh Cha đương kim là tu sĩ  Dòng Tên ( Sj). 

Giáo sĩ ( clerics) như Phó tế, Linh mục, Giám mục thì không phải là Tu sĩ và chỉ có hai lời 

khấn khiết tịnh (độc thân) và vâng phuc mà thôi. Ngược lại Tu Sĩ có thể là giáo sĩ nếu có chức 

Phó Tế, Linh mục hay Giám mục, và cả Giáo Hoàng nữa. 

Tu sĩ  của các Dòng Tu và Tu Hội  đều  thuộc quyền coi sóc tối cao của Đức Thánh Cha, và 

hoạt động trong khuôn khổ giáo luật,và luật Dòng  cho phép. Nhưng khi làm việc trong một 

Giáo Phận thì Dòng Tu hay tu sĩ của Dòng đó  phải có phép của Giám mục liên hệ. 

Tóm lại, tất cả các vị trong Hàng Giáo Phẩm và Tu sĩ đều lãnh trách nhiệm từ các Bề Trên 

liên hệ, trừ Đức Thánh Cha được Hồng Y Đoàn bầu lên cách hợp lệ  và lãnh trách nhiệm từ 

chức vụ được bầu này   để thay mặt Chúa Kitô chăn dắt đoàn chiên của Người cho đến ngày 

hết nhiệm vụ vì từ trần hay tự ý từ chức. 

Chúng ta cùng cầu xin cho các vị  lãnh đạo Trong Hàng Giáo Phẩm (Giáo sĩ và Tu sĩ) 

 được sung mãn ơn Chúa để chu toàn trách nhiệm của mình trong toàn Giáo Hội. 

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 Một buổi tối nọ, mẹ Theresa ghé lại căn nhà hấp hối và tiến lại để thăm một người sắp 

chết mà người ta vừa mới mang vào. Đó là một bà lão mình quấn đầy những mảnh giẻ rách, 

nước da đen với đầy những vết thương hôi thối. Chính mẹ Theresa đã tắm rửa và lau chùi 

những vết thương cho bà. Mẹ tính lấy thuốc để tha vào những vết thương cho bà, nhưng nhìn 

thấy bà đang hấp hối có lẽ cũng vì quá đói sợ khó qua khỏi, nên mẹ tự đi nấu cho bà một chén 

súp rất ngon với hy vọng mang lại cho bà một chút an ủi. Sau khi nấu xong, mẹ mang súp lên 

cho bà. Bà cụ húp chén súp và húp luôn một hơi hết nửa chén. Chén súp quá ngon nên bà rất 

cảm động. Với dòng lệ và giọng nói thều thào, bà ngẩng đầu lên nhìn mẹ và hỏi:  

- Tại sao bà lại quá tử tế với tôi như vậy? 

- Vì tôi yêu mến bà, mẹ Theresa trả lời. 

Một tia sáng hạnh phúc dẫu còn chút nghi ngờ, xuất hiện trên khuôn mặt của bà, bà ân cần 

nói với mẹ Theresa: 

  
TÌNH YÊU, MỘT NHU CẦU CĂN BẢN 
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- Bà hãy nói lại một lần nữa: tại sao bà đối xử tử tế với tôi như vậy? 

 Mẹ Theresa niềm nỡ trả lời: vì tôi yêu mến bà. 

 Ôi bà, bà hãy nói lại một lần nữa: tại sao bà lại tử tế với tôi như vậy? 

 Vì tôi yêu mến bà. 

Nghe đến đây, lòng bà lão đầy xúc động, bà nắm chặt tay mẹ Theresa kéo về phía bà, 

giọng thều thào nói lên lời cảm ơn. Đôi mắt bà mở to như rất mãn nguyện rồi từ từ khép lại, linh 

hồn bà đi về bên kia thế giới.  
 
  

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy: tận đáy lòng sâu thẳm của con người, con người khát 

vọng gì?  

Khát vọng tình yêu. Đó là cái nhu cầu căn bản của con người bỡi vì con người được sinh 

ra là để yêu và được yêu. Con người không thể sống thiếu vắng tình yêu. Chính vì thế, chúng 

ta thấy những hiện tượng nầy thường xảy ra: 

 Con cái sẽ bỏ nhà ra đi nếu nó cảm thấy gia đình không có tình yêu. 

 Học sinh sẽ bỏ trường nếu nó cảm thấy học đường không có tình yêu 

 Vợ chồng sẽ ly hôn nếu họ cảm thấy hôn nhân không có yình yêu. 

 Tu sĩ sẽ bỏ dòng và linh mục, chủng sinh sẽ bỏ địa phận nếu họ cảm thấy ở đó 

không có tình yêu. 

 Một số người sẽ bỏ ngay cả giáo hội của họ nếu họ cảm thấy ở đó không có tình 

yêu. 
 
  

Bốn năm trước đây, tôi có về Hànội dạy cho các thầy thần 4: Tâm lý Bệnh nhân, 

Hôn nhân và Gia đình. Trong một buổi học kia, có 1 thầy giơ tay nói: Thưa cha, ngày mai 

cuối tuần con muốn đưa cha đi thăm một sư cô ở một chùa gần đây. Các thầy nghe thế 

đều cười ầm lên. Tôi đoán chắc có điều gì lạ ở đây. Và thầy nói tiếp: Mỗi cuối tuần 

chúng con có đi làm công tác mục vụ ở đó, chúng con đi thăm các cụ già. Nơi đó có một 

sư cô. Sư cô nầy có một điều gì đó bí ẩn: một đêm kia cô ngủ, một con rắn bò vào 

phòng cô, rồi bò lên giường cô, và bò lên người cô, cô giật mình chổi dậy. Nhìn thấy con 

rắn, một cách phản xạ tự nhiên cô kêu lên: Lạy Chúa! xin cứu con. Lạy Chúa! Xin cứu 

con. Cô không kêu Phật nhưng cô lại kêu Chúa xin cứu con. Đó là một chuyện lạ …..thì 

ra sư cô vốn là một người công giáo. Trước đây cô đã vào một dòng tu, và cô đã gặp 

khủng hoảng nên cô đã quyết định đổi đời. 
 
  

Những câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng: con người không thể sống mà không có 

tình yêu. Chúng ta có thể sống thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng không thể sống thiếu vắng tình yêu.  
 
  

Nhưng Tình Yêu là gì? 
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Tình Yêu là một cảm nhận, một kinh nghiệm, một trực giác con người có thể cảm nghiệm, 

có thể hiểu được nhưng để cho nó một định nghĩa gói trọn trong một vài hàng chữ thì điều đó 

không phải là dễ, bỡi lẽ nó rộng rãi bao la như bầu trời, sâu thẳm ngút ngàn như đại dương. 

Trải qua bao thế hệ, biết bao thiên tài thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ đã cố gắng dùng tất cả khả 

năng thiên phú của mình để tìm cách diễn tả ý nghĩa tuyệt vời của hai chữ Tình yêu nhưng vẫn 

chưa lột hết ý nghĩa của nó. Mỗi người chỉ nói lên được một phần nào từ cái nhìn trong một góc 

độ hạn hẹp của mình. Vì thế, Tình Yêu cho đến muôn ngàn đời vẫn luôn là một cảm hứng sâu 

xa, một đề tài hấp dẫn cho con người để sáng tác. 
 
  

Thật ra mọi người đều biết đến Tình Yêu. Mọi người đều có kinh nghiệm về Tình Yêu. Mọi 

nơi và mọi thời đều có biết bao lớp người ca tụng Tình Yêu. Không ai phủ nhận sự hiện diện 

của Tình Yêu. Chúng ta chỉ muốn tranh luận Tình Yêu là gì? Các nhà tâm lý và triết lý cố gắng 

cắt nghĩa Tình Yêu. Nhưng mỗi người cắt nghĩa một cách khác nhau tuỳ theo cái nhìn của họ. 
 
  

Có người cho tình yêu là một cảm xúc. Cảm xúc thường được gây ra bỡi tình huống của 

môi trường. Cá nhân tùy thuộc một kích thích nào đó tự động có phản ứng với một cảm xúc 

phù hợp với tình thế. Chẳng hạn, với trẻ nhỏ tiếng động lớn gây nên sự sợ hãi. Hành vi hoặc 

phản ứng của con người là dựa trên nền tảng phản ứng cách máy móc tùy theo sự kích thích 

bên ngoài hoặc bên trong của con người, và điều nầy được chấp nhận cách rộng rãi trong thời 

buổi hôm nay. Tất cả mọi cảm xúc của con người đều có mục đích. Cảm xúc được chọn bỡi cá 

nhân. Nó chuẩn bị và củng cố hành động hoặc chối từ hành động. Chúng ta có hành động là do 

sự thúc đẩy của cảm xúc và lý trí. Khi suy nghĩ là chúng ta xem xét cả việc nên hoặc không nên 

hành động, vì sẽ có lợi hay không lợi của hành động đó. Và khi phải định hướng chúng ta phải 

làm sáng tỏ giá trị của hướng chúng ta sẽ đi. Đây là lúc chúng ta cần cảm xúc vì không cảm 

xúc chúng ta không thể hành động cách mạnh mẽ. Có tức lên, chúng ta mới dám liều mình để 

tiến tới. Có thương, có mến chúng ta mới dám xả thân liều mình để cứu bạn. Vì thế, có người 

cho yêu là một cảm xúc, một cảm xúc có mục đích. 
 

Nhiều người không chấp nhận tư tưởng nầy. Chúng ta thường được dạy ngay từ nhỏ rằng 

tình yêu đến với cá nhân khi họ gặp đúng đối tượng. Chúng ta nói tiếng sét ái tình trong một ý 

nghĩa không ngờ trước, không cắt nghĩa được. chúng ta cho đó là kết quả của một sự ảnh 

hưởng huyền bí nào đó tác động trên cả 2 người mà chúng ta gọi là cơ duyên, hay một thần 

may mắn nào đó đã mang đến cho chúng ta, còn chúng ta chỉ là những người thụ động trong 

tình yêu. 
 

Người khác lại cho tình yêu là một cái gì lãng mạn. Chúng ta muốn có trái tim bị bão tố. 

Chúng ta muốn có tâm hồn bị tấn công và bị chinh phục bỡi một lực lượng huyền bí. Chúng ta 

muốn thấy mình đi trên mây, trên gió, mất ăn, mất ngủ và không còn khả năng tập trung vào 

một công việc gì. Đó là những yếu tố của lãng mạn. 
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Nhưng cũng có người cho tình yêu là một sự lôi cuốn, một sự thúc đẩy bỡi động lực sinh lý 

nhưng có sự kiềm chế, có sự điều khiển để đi đến một mục đích, và chúng ta gọi đó là tình yêu. 
 
  

Nhưng rõ ràng không có câu định nghĩa nào là thõa đáng. Từ quan điểm có tính cách khoa 

học, chúng ta phải bao gồm trong từ ngữ tình yêu tất cả những lôi cuốn tình cảm giữa hai 

người khác phái, từ thiện cảm nhè nhẹ đến sự tận hiến sâu thẳm mà ở đó có hoặc không có 

ước muốn xác thịt. Một quan niệm rộng rãi như thế khó có thể áp dụng cho một định nghĩa vừa 

ngắn gọn vừa thật chính xác. Không thể có một xác định cách khách quan tình yêu là gì, và tình 

yêu nào là thật, tình yêu nào là tưởng tượng vì tình yêu như một cảm xúc có tính cách chủ 

quan. Người ta gọi tình yêu là một cảm xúc mạnh của ước muốn được tạo ra để dấn thân tận 

hiến và để điều khiển cuộc đời cho sự hạnh phúc lứa đôi. 
 
  

Tuy không có một định nghĩa nào về tình yêu được xem là trọn vẹn, nhưng những cố gắng 

nghiên cứu của một số nhà tâm lý đồng ý rằng những yếu tố sau đây là những yếu tố căn bản 

của một tình yêu đích thật mà chúng ta thường thấy: 
 
  

1. Say đắm 
 
  

Tình yêu đích thật có một sức hấp dẫn phi thường. Nó mạnh hơn cuồng phong bão tố, có 

sức hấp dẫn gấp trăm ngàn lần những cơn gió lốc, và có thể đưa chúng ta đến tận chân trời 

không biên giới. Chính nó lôi cuốn hai người nam nữ lại với nhau. Tình yêu đó có một sức 

mạnh vô biên khiến hai người như mê hồn trận, điên đảo, cuồng nhiệt, và say đắm đến nỗi 

khiến họ thấy rằng không còn cần phải nghĩ ngợi, so đo, chọn lựa gì nữa, nên nhiều người 

trong chúng ta thường gọi họ là những người say tình hay si tình. Theo bác sĩ Love, người si 

tình là người bị thu hút một cách say mê, miệt mài bỡi một người nào đó và chỉ với người đó 

mà thôi. Và đây là triệu chứng của người si tình: nó gồm có thái độ nhẹ nhàng dễ dãi, mất ăn 

mất ngủ nhưng nghị lực lại tăng. Người đang tương tư là người trong tình trạng say thuốc. Nó 

lơ lơ lửng lửng, nửa tỉnh nửa mê. Thân xác ở đây nhưng tâm hồn ở trên mây gió. Và một khi 

tình yêu quá mạnh, nó sẽ tiết ra một lọai hóa chất khiến cho bộ óc chúng ta dám liều lĩnh cho 

tình yêu mà không còn phải sợ hãi một cái gì. Những nhà nghiên cứu thấy rằng khi sự lôi cuốn 

hấp dẫn mạnh đủ thì những mạng lưới thần kinh sẽ tràn ngập một loại hóa chất như một gia vị 

làm xúc tác. Tác dụng điên cuồng của các tế bào thần kinh làm cho những người si tình chẳng 

còn biết sợ hãi gì trái lại càng lạc quan thích thú nữa. Vì thế, những lời khuyên lơn, cảnh cáo 

bấy giờ đối với họ sẽ trở nên vô ích vì đạt được đối tượng là mục đích chính của họ, còn những 

chuyện khác chỉ là phụ thuộc. 
 
  

2. Ý hợp 
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Sự hấp dẫn và say đắm của tình yêu chính là lực lôi cuốn hai người lại với nhau, nhưng 

chính sự đồng tâm ý hợp mới giúp đôi bạn bảo toàn và kéo dài sự liên hệ qua năm tháng và 

làm cho đời sống hằng ngày trở nên nhẹ nhàng dễ chịu. Sự hòa hợp ý chí sẽ giúp đôi bạn tình 

biết thuận hòa yêu thương nhau, khiến họ luôn biết trọng kính nhường nhịn nhau, cảm thông 

nâng đỡ nhau, và luôn sẵn sàng vượt thắng mọi cử chỉ tiêu cực bằng những hành động tích 

cực. 
 
  

Tâm đồng ý hơp chính là nhựa sống của tình yêu dích thực. Chính nó giúp cho hai người, 

trong những lúc gặp nhiều khủng hỏang, biết ngồi lại với nhau để tìm ra những phương thức 

thắng vượt những khó khăn và giúp nhau kiên trì nhẫn nại để đối phó với hoàn cảnh không may 

mà họ đang gặp phải. Những nghiên cứu về tình yêu cho chúng ta thấy rằng: chính những 

hành động săn sóc giúp đỡ nhau, cử chỉ nhã nhặn tử tế với nhau, thái độ thân mật tha thiết, 

tính tình dịu dàng dễ thương, sự hiền hòa thông cảm, đó là những phương cách tuyệt hảo để 

bảo tồn và nuôi dưỡng tình yêu. 
 
  

3. Chung tình 
 
  

Hai người một khi đã thật sự yêu nhau, họ sẵn sàng thề hứa trung thành với nhau. Họ biết 

giá trị của tình yêu trường tồn. Chính tình yêu vĩnh cửu là động lực giúp họ sẵn sàng hy sinh và 

phục vụ lẫn nhau để mang lại cho tình yêu của họ một cuộc đời an vui và hạnh phúc. Cuộc 

sống con người cần sự trung thành ngay cả trong những chuyện bé nhỏ thường ngày. Chính 

khi chúng ta trung thành trong những chuyện thường ngày sẽ giúp củng cố tình yêu của chúng 

ta được lớn mạnh nhanh chóng, và trong sự tin tưởng lẫn nhau chúng ta sẽ loại bỏ nhiều 

chướng ngại để dùng những năng lực còn lại đầu tư vào việc phát triển cuộc sống hôn nhân và 

mang lại cho cuộc đời hôn nhân chúng ta những chuỗi ngày thanh bình và đầm ấm. 
 
  

4. Trao hiến 
 
  

Tình yêu trọn vẹn đòi hỏi sự dâng hiến. Tình yêu chưa hiến dâng là tình yêu chưa được 

trọn vẹn. Nhưng làm sao họ dám dâng hiến cho nhau khi hai tâm hồn chưa dám nói lên lời thề 

ước. Chính sự tự nguyện nói lên lời thề nguyền chung sống với nhau sẽ giúp họ hiểu được giá 

trị của sự phối hợp và tận hiến cho nhau để rồi vui hưởng cuộc đời hạnh phúc bên nhau trong 

sự liên hệ bền vững lâu dài. Họ cũng biết phối hợp liên kết cuộc sống của họ với bà con họ 

hàng hai bên cũng như bạn bè quen thuộc trong cộng đồng họ đang sống. Họ muốn mọi người 

đều biết họ là cặp vợ chồng có giao kết và thề hứa cùng chung sống với nhau trọn đời. Những 

cuộc hôn nhân trong sáng và chân thành như vậy thường muốn sinh con đẻ cái như một biểu 

chứng của tình yêu và coi việc nuôi dưỡng con cái như một phần của sự liên hệ giữa họ với 

nhau trong cuộc sống lứa đôi. 
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Những cặp hôn nhân cho dẫu yêu nhau chân tình, gắn bó với nhau trọn vẹn nhưng không 

muốn sinh con đẻ cái, bấy giờ sự liên hệ, mối thân tình giữa hai người dần dần sẽ suy giảm. 

Đôi vợ chồng biết tận hiến trọn vẹn cho nhau, biết hợp tác chặt chẽ với nhau là đôi vợ chồng có 

ý muốn thành lập gia đình và sẵn sàng muốn sinh con cái như một sự ràng buộc cho hạnh 

phúc hôn nhân. Nhờ sự ràng buộc của con cái, cũng như sự ràng buộc của lời thề cam kết 

trung thành và tận hiến cho nhau suốt cả cuộc đời sẽ giúp cho đôi vợ chồng vượt thắng được 

mọi thăng trầm của đời sống hôn nhân. 
 
  

Khi đề cập đến những yếu tố trên đây, tôi chợt nghĩ ngay đến thi sĩ Tú Xương đã có một 

câu định nghĩa về Tình Yêu thật độc đáo. Với ông Tình Yêu chính là: 
 
  

MÌNH VỚI TA TUY HAI MÀ MỘT 

TA VỚI MÌNH TUY MỘT MÀ HAI. 
 
  

Hai câu thơ độc đáo và bất hủ ấy muốn nói lên gì? 
 
  

Bốn năm trước đây, trong một buổi counseling để giúp cháu tôi có một quyết định chín 

chắn và khôn ngoan cho cuộc đời hôn nhân của cô. Tôi được cháu tôi kể cho nghe câu chuyện 

tình lý thú của cô: 
 
  

 Chú ơi! Cháu gặp anh nầy trong một trường hợp hết sức tình cờ. Nhân một ngày 

sinh nhật của một cô bạn. Chúng cháu đến chúc mừng. Trong lúc mọi người đều ca hát 

nhảy múa với nhau vui vẻ, bỗng nhiên anh nầy nhìn cháu sửng sốt. Rồi anh suy nghĩ 

một hồi lâu như muốn lục lọi một cái gì trong ký ức. Sau đó anh đến với cháu và nói: 
 
  

 Xin lỗi! Cô tên gì? 
 
  

 Em tên Ái Nhi 
 
  

 Hình như mình đã gặp Ái Nhi ở đâu rồi. Mình còn nhớ nét mặt quen quen, nhưng 

không biết là đã gặp ở đâu? 
 
  

 Em cũng không rõ nữa. 
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Chính câu hỏi quá ngỡ ngàng, quá ngạc nhiên đó đã làm cho cô bé thêm lúng túng. Và 

càng lúng túng, càng làm cho hai gò má của cô bé càng thêm xinh xắn. Cũng từ giờ phút ấy hai 

người đã bắt đầu gặp gỡ. 
 
  

Hãy ngẫm nghĩ xem: Có hàng tỷ tỷ người trên trần gian nhưng người thanh niên nầy đã 

không nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc nào nơi những con người khác mà chỉ nhìn thấy hình 

ảnh đó nơi cô bé nầy thôi.  Phải chăng có một cái gì đó huyền diệu, khó hiểu. 
 
  

Và rồi có người cho đó là cách thức của những anh chàng ma lanh, lém miệng, biết nịnh 

đầm, biết dựng chuyện để tìm cách làm quen, tìm cách gợi chuyện cho những buổi gặp gỡ ban 

đầu. 
 
  

Nhưng cũng có người tin rằng ở một kiếp nào đó trước đây, họ đã từng gặp nhau, từng 

quen biết nhau, và bây giờ họ nhớ lại những ngày xa xưa đó họ đã từng thân thiện, từng quen 

biết. 
 
  

Thật ra, trong cuộc sống của chúng ta, chắc nhiều người cũng đã từng có kinh nghiệm nầy: 

bỗng một ngày nào đó, có người từ đâu đến nói với chúng ta rằng: nếu tôi không lầm thì hình 

như tôi đã có dịp gặp anh hay chị ở đâu đó rồi, vì tôi thấy anh chị có nét gì quen quen, khiến 

chúng ta phải tìm lại ký ức, lục lọi, hồi tưởng mãi nhưng vẫn không tìm ra đã có lần nào gặp gỡ 

họ. 
 
  

Vâng, rất có thể chúng ta đã được sinh ra ở một kiếp nào trước như quan niệm nhà Phật 

hay như triết gia Platon đã từng chủ trương: chúng ta đã được sinh ra ở trong tiền kiếp và bây 

giờ chúng ta nhớ lại một cuộc sống thuở nào. 
 
  

Nhưng không, với các nhà tâm lý học thì không cần gì phải ở tiền kiếp mà chính ngay trong 

kiếp sống hiện tại chúng ta đã có lần gặp gỡ. Chúng ta đã không gặp gỡ chính con người ấy, 

nhưng đã gặp gỡ những người thân yêu của chúng ta chẳng hạn như bố mẹ, anh chị em, cô 

bác, hay những người bạn thân tình của chúng ta. Họ là những người đã sinh ra, đã nuôi 

dưỡng, và yêu thương ấp ủ chúng ta. Họ là những người đã dạy dỗ, nâng đỡ, dìu dắt chúng ta 

để chúng ta có được ngày hôm nay. Và vì thế, chúng ta cũng cảm thấy yêu thương và quí mến 

họ. Những hình ảnh, những kỷ niệm êm đẹp đó không bao giờ xóa nhòa khỏi tâm trí chúng ta. 

Nên một khi gặp một người có khuôn mặt, diện mạo hay giọng nói, cử chỉ giống những người 

thân yêu chúng ta đó, chúng ta có cảm tưởng họ là những người quen thuộc mà thật ra chúng 

ta chưa bao giờ gặp gỡ. 
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Cũng chính vì thế, cho dẫu là mới chỉ gặp lần đầu, chưa nói được nhiều, chưa hiểu được 

bao nhiêu, nhưng chúng ta cũng cảm thấy có một cái gì thu hút, có một cái gì hấp dẫn, có một 

cái gì quyến luyến, có một cái gì gắn bó, có một cái gì tin tưởng, có một cái gì đáng để chúng ta 

trao gởi một tâm tình, một hướng đi, một cuộc đời mà nhiều người đã gọi đó là duyên phận do 

ông tơ bà nguyệt nối kết, còn chúng ta thì gọi là sự an bài của Thiên Chúa. 
 
  

Vâng, tình yêu chính là duyên phận, là cảm nhận của con tim, là trực giác của lý trí, vừa 

gặp gỡ là đã nhận ngay ra: đó chính là con người mình muốn tìm, là hình ảnh mình theo đuổỉ, 

là bức chân dung mình muốn vẽ, nên vừa nhìn thấy, cũng như Tú Xương chúng ta cảm thấy 

hứng chí để thốt lên ngay: 
 
  

MÌNH VỚI TA TUY HAI MÀ MỘT 
 
  

Tình yêu là trở nên một: Một con người, một tâm hồn, một ý chí, một con tim, một xương, 

một thịt. 
 
  

Nhưng dẫu cho chúng ta có muốn trở nên một con người, một xương, một thịt, chúng ta 

cũng vẫn luôn  là hai. Tú Xương đã trực giác được điều đó nên đã thốt lên vần thơ thứ hai: 
 
  

TA VỚI MÌNH TUY MỘT MÀ HAI. 
 
  

Cái con số 2 muốn nói lên cho chúng ta rằng: có sự đa dạng, có sự phong phú, có sự khác 

biệt. Thật vậy, có một hố ngăn cách, một khoảng trống nào đó giữa hai người phối ngẫu mà 

dẫu cho họ có muốn lấp đầy, muốn xóa bỏ, họ vẫn không thể nào làm được. Chính ở nơi đó, 

họ phải cần đến tình yêu, đến hồng ân của Thiên Chúa để bù đắp cho những thiếu sót, những 

bất tòan của con người. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cảm thấy mình không bao giờ hoàn 

toàn thõa mãn với người khác ngay cả với người phối ngẫu của mình. Chính vì vậy, chúng ta 

phải sẵn sàng chấp nhận, chấp nhận những khác biệt như một sự bổ túc, một sự phong phú 

cho những bất tòan của nhau. 
 
  

Vì thế, Tình Yêu đòi hỏi: 
 
  

1. Sự Chấp Nhận. Tại sao? 
 
  

Chính vì mọi người đều muốn mình được quí trọng. Mọi người đều muốn mình có giá trị. 

Không có gì trong đời sống con người có một ảnh hưởng lớn lao và lâu dài cho bằng cái kinh 

nghiệm bị khước từ, không được người ta chấp nhận. Khi tôi không được chấp nhận, có một 



 

45 

cái gì trong tôi bị đỗ vỡ. Một đứa bé sơ sinh không được chấp nhận sẽ bị tiêu hủy ngay từ lúc 

ban đầu. Một công nhân không được đồng bạn chấp nhận sẽ không muốn đến sở và cũng cảm 

thấy buồn chán khi ở nhà. Lịch sử các tù nhân cũng cho thấy rằng họ đã sống cuộc đời lang 

thang nay đây mai đó với đủ mọi hạng người và phạm đủ mọi thứ tội là vì không có ai thật sự 

đã chấp nhận họ. Một cuộc đời không có sự chấp nhận là một cuộc đời trong đó nhu cầu căn 

bản của con người không được đáp trả. 
 
  

Chấp nhận có nghĩa là những người mà tôi sống với, mang lại cho tôi một cảm giác kính 

trọng, một cảm giác là mình còn có giá trị chứ không phải là hoàn toàn vô dụng. Chấp nhận 

cũng có nghĩa là tôi được chào đón như tôi hiện là. Điều đó có nghĩa là dẫu cho mọi người đều 

ước muốn tôi trưởng thành hơn, đều muốn tôi nên tốt hơn, muốn tôi hoàn thiện hơn, nhưng tôi 

không bị bắt buộc. Tôi không bị bó buộc phải là người của khuôn mẫu mà họ muốn. Tôi cũng 

không bị đóng khung bỡi cái quá khứ hoặc hiện tại của tôi. Nhưng tôi luôn được cho một 

khoảng trống để tôi có thể lớn lên, để tôi có thể ra khỏi những sai lầm của quá khứ. 
 
  

Một cách nào đó, chúng ta có thể nói được rằng chấp nhận là một sự vén màn. Mọi người 

được sinh ra với nhiều khả năng khác biệt. Nhưng ngoại trừ họ được lay động, được đánh 

thức, được khích lệ bỡi sự chấp nhận của người khác, họ sẽ mãi mãi nằm yên ngủ. Sự chấp 

nhận làm thức tỉnh những gì đang nằm yên nghỉ trong tôi.  Chỉ khi tôi được yêu trong cảm giác 

sâu xa của sự chấp nhận hòan toàn đó, tôi mới có thể trở nên chính con người đích thật của 

tôi. Tình yêu và sự chấp nhận của những người khác làm cho tôi trở thành một con người độc 

đáo đích thật của chính tôi. 
 
  

Khi một người được quí trọng bỡi công việc họ làm, họ không có cái gì độc đáo, vì người 

khác cũng có thể làm được điều đó và có khi còn làm trổi vượt hơn họ. Nhưng khi một người 

được yêu không phải bỡi công việc họ làm mà là bỡi chính họ, bấy giờ họ trở thành một cái gì 

cá biệt, độc đáo mà không ai có thể thay thế họ được. Và tôi cần một sự chấp nhận như thế để 

tôi trở thành cái tôi đích thật và cá biệt của tôi. Một người được chấp nhận là một người hạnh 

phúc, một người được giải thoát, một người có thể lớn lên với cái bản lĩnh độc đáo của mình. 
 
  

Chấp nhận một người không có nghĩa là tôi chối từ những khuyết điểm của họ, cũng không 

có nghĩa là tôi cắt nghĩa một cách sai lệch, hoặc cắt nghĩa một cách qua loa những khiếm 

khuyết đó. Chấp nhận cũng không có nghĩa là xem mọi sự họ làm đều tốt đẹp. Nhưng ngược 

lại thì đúng hơn. Khi tôi chối từ những khuyết điểm của một người là tôi không chấp nhận họ. 

Tôi đã không chạm đến chiều sâu của con người đó. Chỉ khi nào tôi chấp nhận những khuyết 

điểm của họ, tôi mới thật sự là chấp nhận họ. 
 
  

Nếu nói trong cách tiêu cực thì sự chấp nhận có nghĩa là tôi không bao giờ cho một người 

nào cái cảm giác rằng họ không có một giá trị nào cả. Không mong một cái gì nơi một người là 
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giết họ, là làm họ chết khô vì họ không còn chút sinh lực nào để tồn tại và tăng trưởng. Chính vì 

thế, Tình Yêu đòi hỏi sự chấp nhận, chấp nhận một con người với tất cả những cái hay và cái 

dở của họ, và giúp họ trở thành con người độc đáo của họ. 
 
  

Anh Minh Nguyễn, một người có kinh nghiệm sâu xa về vấn đề nầy, trong một buổi tĩnh 

tâm riêng cho chương trình thăng tiến hôn nhân, đã chia sẻ cho chúng tôi câu chuyện rất đáng 

khâm phục của người vợ anh. Anh nói: 
 
  

 Tôi đã từng đối xử thô bạo với vợ bằng cách gạt ngang ý tưởng của cô ấy và bảo 

rằng những điều cô nói là không hợp lý với một giọng điệu không được tao nhã. Cô buồn 

giận đi ra khỏi phòng và tôi trở lại với trận bóng đá trên tivi, không cần biết cô đi đâu. Ba 

mươi phút sau, cô trở lại với một cái đùi gà nướng, khoai tây chiên, miếng bánh ngọt và 

một lon côca. Tất cả được sắp sẵn gọn gàng trên một chiếc khay. Cô đặt chiếc khay trên 

đùi tôi và nói: Em yêu anh, rồi hôn lên má tôi và đi xuống bếp. Mọi sự xảy ra một cách 

quá ngạc nhiên. Tôi ngồi đó ngơ ngẩn, rồi suy nghĩ: mình có bao giờ nghĩ là điều nầy sẽ 

xảy ra. Tôi cảm thấy mình bị sốc mạnh. Sự tử tế của cô đã chinh phục tôi. Tôi đặt chiếc 

khay xuống bàn và đi vào bếp nơi nàng đang chuẩn bị bữa ăn, và xin lỗi nàng. Cả hai 

đều rưng rưng nước mắt, bày tỏ sự hối hận và hứa hẹn một tình yêu trọn vẹn cho nhau. 
 
  

Chính sự chấp nhận với lòng đại lượng và sự khôn khéo của người vợ đã cảm hóa được 

người chồng và đã mang lại cho cuộc hôn nhân của họ một đời hạnh phúc. 
 
  

2. Sự kính trọng 
 
  

Tình yêu đòi sự kính trọng. Trong nhu cầu cần được yêu, con người cảm thấy mình cần 

phải được kính trọng. Thiếu sự kính trọng, tình yêu không thể thăng hoa và tồn tại. Mối quan hệ 

yêu thương và kính trọng là chìa khóa cho bất cứ nan đề nào trong các cuộc hôn nhân. Khi một 

người cảm thấy mình không được kính trọng, thật vô cùng khó khăn để họ đáp trả tình yêu. 

Cũng vậy, khi một người cảm thấy không được yêu thương, thật khó cho họ để tỏ bày lòng kính 

trọng đối với đối phương. Tình yêu và sự tương kính luôn đi đôi với nhau nếu muốn cho cuộc 

hôn nhân của chúng ta luôn được bền vững. 
 
  

Vào một ngày đẹp trời của mùa thu năm 2010, Cô Thùy My đến gặp tôi để trút bầu tâm sự 

mà cô cảm thấy không chịu đựng nổi nữa trong vấn đề hôn nhân. Sau khi mời vào văn phòng 

và sau những lời thăm hỏi xã giao căn bản, cô bắt đầu chia sẻ:  
 
  

 Thưa cha, con muốn tâm sự với cha một chút về tình trạng hôn nhân của con. 

Thật sự hôn nhân của con bây giờ đang ở bên bờ tuyệt vọng. Con đã nghĩ tới việc bỏ 
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chồng, và con cũng nói cho anh ấy biết chuyện đó vì hôn nhân của chúng con trống rỗng 

suốt một thời gian dài. Con đã bỏ cuộc. Con đã than phiền với chồng con rằng con cần 

tình yêu của anh ấy nhưng anh ta không đáp trả. Con yêu các con và chúng yêu con. 

Còn Tuấn chồng con, con ghét anh ta lắm. Suốt nhiều năm con đã cố gắng làm những 

công việc của người vợ tốt như: nấu nướng, giặt dũ, ũi đồ và cũng rất tốt trong việc chăn 

gối nữa. Nhưng con không cảm nhận được tình yêu của anh ta. Con cảm thấy như mình 

bị lợi dụng. Anh ta không kính trọng con. Anh ta nghĩ rằng con có nhà, có xe đẹp. Mọi 

tiền chi phí anh ta đều thanh toán. Con được tự do đi làm hoặc không. Anh ta nghĩ rằng 

như vậy là quá tốt rồi. Còn con, con nghĩ rằng như vậy là quá hất hủi, coi thường con. 

Con không muốn anh ấy coi thường con. Quả thật, con không cần tiền của anh ấy. Con 

chỉ cần tình yêu và lòng kính trọng của anh ấy. Cô chia sẻ trong một tâm trạng đau khổ 

vô vàn với những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng nghỉ. 
 
  

3. Một tình yêu vô điều kiện 
 

Làm cái nghề cố vấn nầy, ngày nào cũng phải nghe những tâm sự buồn mà ít được nghe 

những câu chuyện vui. Tôi đang lo: không biết một ngày nào đó, mình có trở thành một con 

bệnh như những bệnh nhân của mình hay không? Sau đây, cũng chỉ là một câu chuyện buồn 

mà tôi muốn nêu ra để cho chúng ta thấy: trong tương quan hôn nhân cũng như trong tương 

quan gia đình giữa con cái và bố mẹ, tình yêu được trao ban cho nhau phải là một tình yêu 

hoàn toàn vô điều kiện, nếu không tình yêu của chúng ta sẽ không sinh hoa trái. 
 

Cách đây không lâu, tôi có gặp một gia đình Việt Nam. Cả hai vợ chồng xem ra còn khá trẻ, 

nhưng đã có ba đứa con. Trong lúc ba đứa con ngồi chơi bên ngoài bãi đậu xe, hai vợ chồng 

vào xin gặp tôi và kể cho tôi nghe chuyện gia đình của họ với hy vọng tôi có thể giúp gì cho họ, 

chị vợ trình bày: 
 
  

 Thưa cha, tụi con có tất cả ba đứa con: hai trai và một gái. Đứa lớn có tên là 

Tuyên. Lúc còn nhỏ, cháu Tuyên rất ngoan và biết vâng lời. Lúc nào cháu cũng tỏ ra hài 

lòng và chẳng bao giờ gây rắc rối cho ai cả. Vợ chồng con tạo mọi điều kiện cho cháu: 

cho cháu sinh hoạt với nhóm hướng đạo, sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, tham gia giúp lễ 

nhà thờ. Nhưng bây giờ cháu lên 14 tuổi, lúc nào cũng gây gỗ, đánh nhau với các em 

trong nhà. Không phải là chuyện gây gỗ thường tình của bọn con trẻ đâu. Bây giờ nó đã 

lớn rồi. Nó thật sự trở thành vấn đề rắc rối đối với tụi con. Thỉnh thoảng tụi con thấy cháu 

buồn buồn, rồi bỏ vào phòng và ở lì trong đó. Ngày xưa cháu rất ngoan. Bây giờ cháu 

hỗn láo, hay cãi lại và không vâng lời. Có một điều tụi con tin chắc là: tụi con đã dạy dỗ 

cháu trong kỷ luật. Đây chính là điều làm tụi con khó hiểu nhất. Làm sao một đứa trẻ 

được dạy dỗ một cách kỷ luật như thế lại có thể tự nhiên thành một đứa suốt ngày chạy 

rông ngoài đường với những bạn bè hư hỏng, và học theo thói xấu của những đứa đó, 

rồi về nhà hỗn láo với cha mẹ và người lớn? Mấy đứa bạn của nó thậm chí còn nói dối, 

ăn cắp, uống rượu. Bây giờ tụi con chẳng thể nào tin con mình được nữa, cũng không 
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thể nào nói chuyện được với nó. Lúc nào nó cũng tỏ ra ủ rũ và lầm lì. Thậm chí nó cũng 

không muốn nhìn mặt tụi con. Dường như bây giờ nó chẳng muốn liên quan gì đến tụi 

con nữa. Năm nay kết quả học tập của nó rất tệ. 

  

Tôi hỏi: Anh chị có để ý cháu thay đổi như thế từ bao giờ không?  
 
  

Chị nói:  

 Để con nhớ xem. Bây giờ cháu được 14 tuổi. Cách đây khoảng 2 năm, điểm số 

của cháu là dấu hiệu đầu tiên tụi con để ý đến. Trong suốt những tháng đầu vào học lớp 

sáu, con thấy cháu bắt đầu chán nản. Trước tiên là chán đi học. Sau đó cũng chán đi 

nhà thờ luôn. Và rồi cũng không thích chơi với bạn bè nữa mà chỉ thích ở trong phòng 

một mình. Càng ngày cháu càng ít nói. Nhưng mọi thứ thật sự trở nên tệ hại bắt đầu từ 

năm nay. Nó không còn quan tâm đến những sinh hoạt ngày xưa nữa. Nó bắt đầu xa rời 

những bạn bè cũ và chạy rong chơi với những đứa trẻ bạn gây rối. Tính tình cũng thay 

đổi hẳn và nên giống những đứa bạn mới. Nó không còn thiết tha gì đến chuyện học 

hành nữa. Bạn bè mới của nó thường lôi kéo nó vào những chuyện rắc rối. Tụi con đã 

thử mọi cách nhưng vô hiệu. Tụi con thật tình không biết phải làm gì bây giờ? 
 

Sau khi lắng nghe hai vợ chồng anh nầy chia sẻ, tôi cho họ ra bên ngoài nghỉ ngơi. Và cho 

gọi bé Tuyên buớc vào gặp tôi. Bé Tuyên làm cho tôi có cảm tình ngay với một vẻ mặt dễ 

thương và đẹp trai. Thế nhưng, cái nhìn của cháu thoáng vẻ thất vọng và lẫn tránh. Rõ ràng 

cháu là một đứa trẻ rất sáng dạ nhưng cháu nói chuyện bằng những câu cụt ngủn với giọng 

cáu kỉnh và gắt gỏng. Cuối cùng, khi nó cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ tâm tư của mình, nó 

bắt đầu kể cho tôi nghe những điều đã xảy ra như cách của bố mẹ nó trước đó. Nó nói: 
 
  

 Chẳng có ai quan tâm đến con trừ mấy đứa bạn.  

 Không ai quan tâm đến sao? Tôi hỏi. 

 Không ai cả. Nó nói. Con thấy hình như vậy. Những thứ mà bố mẹ con thực sự 

quan tâm là bạn bè họ, công việc họ, những thứ giải trí của họ. Họ đâu cần quan tâm 

đến con đang làm gì? Con chỉ muốn bỏ nhà ra đi và tự sống một mình thôi. 

  

Trong suốt buổi nói chuyện, tôi dần dần thấy rõ rằng cháu Tuyên đã rất buồn chán, chưa 

bao giờ có được sự hài lòng với chính bản thân và cuộc sống của mình. Bao nhiêu năm qua, 

cháu Tuyên cũng từng mong muốn có được một mối quan hệ gần gũi và ấm áp bên cha mẹ 

mình, nhưng càng lúc mơ ước ấy càng mất dần đi. Cháu bắt đầu quay sang tìm kiếm những 

người bạn có thể chấp nhận nó nhưng điều đó càng khiến nỗi buồn trong lòng cậu bé gia tăng.  
  

Thật ra, bố mẹ của cháu Tuyên thật sự rất thương nó. Họ đã làm những điều tốt nhất để 

nuôi dạy nó nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Bạn có nhận ra điều đó không? Đó không phải 

là tình thương vì bố mẹ cháu Tuyên rất mực thương yêu nó. Nguyên nhân căn bản ở đây là: 

cậu bé không cảm nhận được tình yêu của bố mẹ. Sự thật bố mẹ cháu Tuyên đã yêu thương 
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con mình nhưng họ đã không biết cách để tỏ bày tình yêu đó. Giống như hầu hết phụ huynh 

khác, họ nghĩ mình đã đáp ứng được những nhu cầu của con: cơn ăn, nhà ở, quần áo, học 

hành, dạy bảo. Trong khi đáp ứng cho con những điều nói trên, họ không để tâm đến nhu cầu 

cần được yêu thương bằng một tình yêu vô điều kiện của con mình. Dĩ nhiên, bậc làm cha mẹ 

nào cũng có tấm lòng yêu thương con cái, nhưng điều thách thức chúng ta ở đây là cách bày tỏ 

ra được tình yêu vô điều kiện đó. Chúng ta hãy nghe tiếp cậu bé trình bày. 
 
  

Một vài ngày sau, cậu bé gặp lại tôi, cậu bé đã kể tiếp câu chuyện sau đây: 

 Con nhớ có một lần nọ, khi đó con được 6 hay 7 tuổi, thậm chí bây giờ con vẫn 

còn thấy buồn và đôi lúc muốn điên lên vì điều đó. Hôm đó, con chơi banh và vô tình làm 

vỡ kính cữa sổ. Con rất sợ và chạy vào rừng trốn cho đến khi mẹ đi tìm con về. Con rất 

biết lỗi về điều đó. Con còn nhớ mình đã khóc rất nhiều vì thấy mình tồi tệ. Khi bố con về 

nhà, mẹ đã kể lại việc cữa sổ bị vỡ, và bố đã dùng roi quất con tàn tệ. Nói đến đây nuớc 

mắt bé trào ra. 
 
  

Tôi hỏi: Rồi con nói gì? 

Nó nói: Con không nói gì cả. 

  

Cách thức người cha cư xử đối với cậu bé đã khiến nó mang lấy một cảm giác đau đớn, 

giận dữ và cay đắng đối với bố mẹ mình. Đó là cảm xúc mà cậu bé không thể nào quên được 

mà cũng không bao giờ có thể tha thứ được nếu không có một sự giúp đỡ nào đó. Đã nhiều 

năm trôi qua, nhưng cậu bé vẫn còn tổn thương bỡi điều đó.  
 

Vì sao sự việc đặc biệt đó lại để lại một dấu ấn đau đớn trong ký ức của cậu bé đến như 

vậy, trong khi những lúc khác nó có thể chấp nhận những hình phạt mà không oán trách, có khi 

còn biết ơn bố mẹ nữa? Phải chăng hình phạt của người cha đã khiến cậu bé nghĩ rằng bố mẹ 

không hiểu và không nhạy cảm trước cảm xúc của nó? Phải chăng đó chính là lúc mà nó cần 

nhận được sự ấm áp và thông cảm của bố mẹ hơn bao giờ hết thay vì những hình phạt đau 

đớn khắc nghiệt?  

  

Đó là những điều mà bậc làm cha mẹ cần nên biết để đối xử với con cái của mình trong 

cách thức thích hợp. Thật ra, cha mẹ nào cũng yêu thương con mình nhưng cách thức mà bố 

mẹ bày tỏ tình yêu phải làm sao để con cái có thể cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, và tình 

yêu đó phải là một tình yêu vô điều kiện. Đó là vấn đề quan trọng và thiết yếu mà chúng ta cần 

phải lưu ý. 
 
 

Qua những câu chuyện kể trên, giờ đây chúng ta có thể thấy rõ được những nét căn bản 

của hai chữ TÌNH YÊU, và rằng tình yêu là một nhu cầu căn bản của con người cần phải được 

đáp ứng. Không có tình yêu, con người sẽ lớn lên một cách bất bình thường vì con người được 

sinh ra là để yêu và được yêu. Chính tình yêu sẽ làm cho cuộc sống chúng ta thêm phong phú 
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và thi vị, và cũng chính tình yêu mới mang lại cho cuộc đời chúng ta một niềm vui và hạnh phúc 

thật. 
 

 
Chức quyền, địa vị rồi cũng qua đi với thời gian. Cuối cùng cái gì vẫn còn đọng lại trong trái tim 
con người mới là quan trọng. Hãy nhớ rằng với cuộc đời chúng ta, chức quyền không quan 
trọng hơn tiền bạc, tiền bạc không quan trọng hơn sự sống, sự sống không quan trọng hơn 
niềm vui và hạnh phúc. Nhưng niềm vui và hạnh phúc đó, chỉ có tình yêu mới có thể mang lại 
cho chúng ta. Hãy sống trao ban tình yêu của chính mình vì chính tình yêu được trao ban đó sẽ 
mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chính cuộc đời của chúng ta.                    
 
  

Peter lê văn quảng. 

Xin hân hạnh giới thiệu 4 tác phẩm Tâm Lý Giáo Dục của Lm Tiến sĩ Lê Văn Quảng 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

       
Tác Phẩm: CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG  

Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy, pss. 
 
 

 
 
 

Phần thứ hai  
  

 ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA THẾ NÀO? 

Năm  
  

CHÚNG CON CÁM ƠN CHÚA 

 
 

          Khi chúng ta nói Cám ơn, chúng ta đáp lại một người nào vì một ân huệ chúng ta đã 
nhận lãnh của người đó (sự giúp đỡ, món quà, lời nói nhã nhặn...). Khi chúng ta nói Hoan 
hô là chúng ta ca ngợi người đó, vì chính họ, một cách vô tư. Trong lời cầu nguyện của 
chúng ta, chúng ta gặp cả hai khả năng: chúng ta cám ơn Chúa vì những ân huệ Chúa đã 
làm cho chúng ta; chúng ta ca ngợi và thờ lạy Chúa trong khi chiêm ngưỡng những đặc tính 
của Chúa, vượt quá những ân huệ của Ngài. Ca ngợi có tính cách vô vị lợi hơn cám ơn. 
Nhưng để thuần túy ca ngợi Chúa, chúng ta cần bắt đầu cám ơn Chúa về muôn ân huệ 
Chúa đã ban cho chúng ta. Và lời cầu nguyện không ngừng đi từ cám ơn  đến ca ngợi, từ ca 
ngợi đến cám ơn, vì cái nhìn đức tin đưa chúng ta từ thế gian đến Chúa và từ Chúa đến thế 
gian... Đó là nhịp đi về của một con tim biết thán phục!   
             

CHÚNG CON CÁM ƠN CHÚA 
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          Một con tim biết thán phục  
          Có lẽ đôi khi chúng ta thèm địa vị những người Dothái có được may mắn gặp gỡ 
Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, được nghe Chúa, được thấy Chúa, được trực tiếp chứng 
kiến bao nhiêu phép lạ Chúa làm! Trái tim họ reo vui trong một sự thán phục liên lỉ! Chúng ta 
đừng lầm tưởng. Hôm qua cũng như hôm nay, trái tim con người vẫn chai đá trong việc đón 
nhận những kỳ diệu của Chúa. Dĩ nhiên các phép lạ của Chúa Giêsu mang lại nhiều thành 
công, song đám đông chỉ vội vã lợi dụng các phép lạ ấy thôi.  
 

Chúa Giêsu không để bị ảo tưởng đâu: “Lúc Chúa Giêsu vào một làng kia, có mười 
người phong cùi đón gặp Người. Họ dừng lại đàng xa và kêu lớn tiếng: ‘Lạy Thầy Giêsu, xin 
rủ lòng thương chúng tôi’. Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo họ: ‘Hãy đi trình diện với tư tế.’ Đang 
khi đi thì họ được lành sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và 
lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại 
là người Samaria. Chúa Giêsu mới nói: ‘Không phải cả mười người đều được lành sạch 
sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có 
người ngoại bang nầy?” (Lc. 17,12 -18).  
          Còn chúng ta? Chúng ta có xúc động trước sự ngạc nhiên đau đớn của Chúa Giêsu 
trước 90% vô ơn không? Chúng ta có sẵn sàng chạy đến Đấng Cứu Chuộc chúng ta với 
tâm hồn nghèo khó không? Chúng ta đang sống trong một thế giới mà người ta loại bỏ mọi 
phục vụ tình nguyện (không công, miễn phí), để mở rộng vương quốc của lợi lộc. Nếu làm 
một cuộc thăm dò về số người không cám ơn Chúa thì chắc chắn kết quả sẽ giống trường 
hợp mười người phong cùi. Chúng ta xử sự rất giống những đứa con hư, luôn nghĩ rằng cái 
gì người ta cũng phải làm cho chúng. Khi nào thì chúng ta mới trở nên những đứa con biết 
ơn và thán phục, vì cái gì người khác làm đều là ân huệ đối với chúng ta?  
 
          Tạ ơn Chúa, 10% biết ơn đang có đó, ít ỏi nhưng có mặt. Chúng ta được biết kinh 
nghiệm nầy: một bà mẹ gia đình bị bệnh ung thư, hiện tại có vẻ khoẻ mạnh nhưng tương lai thì 
không biết sao, bà xin chịu phép xức dầu bệnh nhân, bà viết: “Con hết sức xúc động khi nhận 
bí tích xức dầu bệnh nhân. Con tin chắc rằng lúc ấy, Chúa Giêsu đã bồng con lên, đã nâng đỡ 
con... con tràn ngập bình an và vui sướng. Con ao ước chớ gì thời gian đừng qua đi. Sẽ không 
bao giờ con quên giờ khắc này...” 
  
          Khi nghe một lời cám ơn như thế, tôi cũng tràn ngập lòng biết ơn. Là linh mục, tôi 
được phúc chiêm ngắm những việc kỳ diệu Chúa làm cho tha nhân và chuyển đạt lên Chúa 
bao lời tạ ơn của anh chị em đồng loại. Ôi lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ quên ơn 
Chúa, xin Chúa vén mở cho con thấy những kỳ công của Chúa, Danh Ngài là Thánh. Con 
cám ơn Chúa về tất cả, tinh thần lẫn vật chất, quá khứ, hiện tại và tương lai, con cám ơn 
Chúa về chính Chúa.  
 
          Chúng ta hiện hữu, món quà tốt đẹp biết bao!  
         Chúng ta cám ơn Chúa vì được hiện hữu. Đó là tiếng kêu đầu tiên phải được thốt lên tự 
đáy lòng biết ơn của chúng ta. Mỗi giây phút, Chúa tác tạo nên chúng ta, vì Ngài yêu thích sự 
sống: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn 
Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!”  
 
          Có những người trong chúng ta  mang cả một kỷ niệm nặng nề vì đã phải trải qua 
những ngày thơ ấu dường như ‘không có tuổi thơ’, thì dưới cái nhìn của Thiên Chúa và 
trong niềm vui của Thánh Thần, chúng ta hãy ghi lại mọi biến cố hạnh phúc của cuộc đời 
chúng ta. Chúng ta hãy nhìn đến mọi dấu hiệu của lòng tốt đã đến với chúng ta từ khi chúng 
ta còn nhỏ. Thay vì quay lại vòng luẩn quẩn của những hụt hững cũ  xưa, chúng ta hãy viết 
cuốn sách vàng những ngỡ ngàng kỳ diệu. Chúng ta hãy cầu nguyện với Cha chúng ta đang 
ngự trong kín ẩn và thưa lên với Ngài lời cám ơn vui tươi về mỗi một ân huệ Ngài đã tặng 
ban.  
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          Ngay khi chúng ta cảm thấy tận trong đáy lòng mình lòng biết ơn bao la về tất cả 
những gì chúng ta đã nhận lãnh, chúng ta cũng ước muốn đem chia sẻ. Cái nhìn của chúng 
ta về người khác sẽ rất niềm nở và thân ái, đến đỗi chúng ta muốn nói với mỗi một người 
rằng cám ơn vì đã có mặt. Chính đó là phương thế tốt nhất đập tan băng giá dửng dưng hay 
ngờ vực, là những thứ cản trở chúng ta yêu thương lẫn nhau. Chúng ta hãy tưởng tượng 
chúng ta đang đi qua một nơi tối tăm nguy hiểm, có kẻ rượt đuổi để hãm hại chúng ta, bỗng 
chúng ta gặp được người, ôi sự có mặt giải thoát cho chúng ta, dù người đó bình thường 
chúng ta không ưa! Nếu chúng ta thực sự có lòng biết ơn: một cái gì mới mẻ, tốt đẹp hơn 
bắt đầu chớm nở...  
 
          Chớ gì chúng ta luôn có thể nói đi nói lại lời cám ơn vì đã có mặt nầy, không phải chỉ cho 
chúng ta, không phải chỉ cho những anh chị em chúng ta gặp gỡ trên đường đời của chúng ta, 
mà còn cho mọi tạo vật; cho các thiên thần đang chiêm ngưỡng Chúa; cho cộng đoàn các 
thánh đang chia sẻ niềm hoan lạc; cho tất cả mọi thú vật lớn nhỏ, cho núi đồi và đại dương, cho 
cây rừng và hoa đồng... Chúng ta có thể viết đầy bao nhiêu trang sách về lòng tốt của Chúa 
như thế! Chúng ta hãy để thời giờ chiêm ngắm công trình của Chúa: sững sờ trước cánh chim 
bay, hay một đóa hoa đang nở... Chúng ta hãy mơ về vĩnh cửu khi ở bên bờ biển cả, hay khi 
trải mình trên nệm cỏ dưới bầu trời đầy sao...  
 
          Thánh Phaolô đã nói: “Có cái gì chúng ta có mà chúng ta đã không nhận lãnh?” Đôi 
lúc cũng phải biết dâng lên Chúa những nước mắt vui mừng! Chúng ta hãy nghe một người 
bạn gái đồng tuổi chúng ta chia sẻ: “Cuộc sống chỉ là hạnh phúc! Song chính con người đã 
làm cho nên đau khổ! Chớ gì mọi người hiểu cho như vậy... Tôi ngỡ ngàng trước vô vàn tình 
thương của Chúa, và tôi cũng chiêm ngưỡng Ngài vì đã ban tặng cho tôi bao nhiêu ân huệ 
để chẳng nhận lại được chi!”   
 
          Được cứu độ, ân huệ quí giá ngằn nào!  
          Đau khổ biến tan trước vẻ đẹp, nhưng có biết bao vẻ đẹp bị tan biến vì đau khổ. Thật khó 
cám ơn khi bị bạo lực buộc trói, khi thất bại chua cay, khi bệnh hoạn đổ xuống và hủy hoại dần 
dần cái thân xác hay tấm tinh thần nầy! Càng bất lực trước những đổ vỡ ghê tởm làm nên bất 
hạnh của thế giới, càng mất đi cảm thức về cái đẹp, càng ngụp lặn trong đêm tối ngờ vực và 
tuyệt vọng dày vò.  
 
          Chỉ có một phương cách để thoát ra là chúng ta hãy nhớ đến những kỳ công của ơn 
cứu rỗi. Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong số phận buồn thảm của nó. Từ đầu và 
trong suốt dòng lịch sử, Ngài đã luôn can thiệp để cứu chuộc con người. Đọc lại cuộc đời 
chúng ta, đọc lại lịch sử, những khám phá bao kỳ công Chúa đã làm cho Dân Ngài, chúng 
ta có cái gì nuôi dưỡng niềm hy vọng, và chúng ta sẽ nhận thấy một sự tất nhiên mới mẻ: 
hoài niệm tình thương chiến thắng hoài niệm sự chết, và chúng ta sẽ không ngừng ca hát 
“Tạ ơn Chúa, vì tình thương Ngài tồn tại đến muôn đời”.  
 
          Trên chóp đỉnh của lịch sử dài cứu độ là Đấng Cứu Thế Giêsu, Vật Hy Sinh dâng 
làm hiến tế, Đấng Công Chính được phó nộp vì kẻ bất lương, Ngài đã mang lấy tất cả tội 
lỗi của thế gian. Ngài đã chịu mọi khổ đau của con người trong cuộc thương khó. Ngài đã 
đổ đến giọt máu cuối cùng cho chúng ta. Mỗi phút giây của cuộc tử nạn đổ xuống trên toàn 
thể nhân loại một hồng thủy tình yêu vô biên. Làm sao mà chúng ta có thể lãng quên đi 
được? Và với thành quả quyết định là sự phục sinh, lời tạ ơn sẽ vang lên, mặc dầu đau 
khổ. Chúng ta nói ‘mặc dầu đau khổ’ mà không nói ‘vì đau khổ’. Chúng ta không chấp 
nhận tôn vinh đau khổ vì cớ nó giúp vượt quá cách anh hùng. Tuy nhiên phải nhận rằng 
những thử thách cam go nhất là môi trường tạ ơn tinh tuyền nhất.  
 
          Không bao giờ tôi quên được chứng từ của một thanh niên phế tật sau một tai nạn 
ôtô. Khi đến Paray-le-Monial (nơi Chúa Giêsu tỏ Thánh Tâm Ngài cho thánh nữ Margarita), 
anh mang trong lòng một nỗi xao xuyến sâu xa: sợ xưng tội và sợ gặp linh mục. Anh 
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không còn sử dụng được đôi chân mà cũng không còn nói được, phải viết để truyền thông 
với kẻ khác. Qua ngày thứ tư của khóa đặc sủng, anh được ý muốn xưng tội thúc đẩy. 
Anh bắt đầu viết tội mình lên giấy, nhưng không biết làm thế nào để gặp linh mục. Sau 
thánh lễ, chính linh mục tìm đến gặp anh. Đoán được ước muốn của anh, linh mục thân ái 
mời anh xưng tội. Anh đưa cho linh mục đọc tờ giấy anh ghi chi tiết tội lỗi trong mười năm 
của anh. Đọc xong, linh muc ban phép giải tội và nói tiếp: “Chúa Giêsu tha thứ cho anh, 
bây giờ anh hãy cám ơn Ngài đi”. Người thanh niên cố thử, nhưng không một lời nào thoát 
ra khỏi miệng anh. Linh mục nhấn mạnh: “Không, không, tôi muốn nghe anh nói “Cám ơn 
Chúa Giêsu” và ngài đặt tay trên anh. Anh chia sẻ: “Bấy giờ, tôi cảm thấy nóng trong cổ 
họng, rồi đến toàn thân. Và lần đầu tiên từ ba năm nay, tôi đã có thể thốt ra một tiếng 
nghe được ‘cám ơn Chúa Giêsu’. Tôi đã khóc nức nở mấy phút liền, rồi tôi bắt đầu Kính 
Mầng Maria đầy ơn phước...  
 
          Chứng từ của anh giúp ích cho việc xưng tội: đừng ngại nói hết, coi linh mục như là 
Chúa Giêsu đang ở bên cạnh chúng ta, lấy đi tất cả tội lỗi của chúng ta. Bởi đâu mà có 
quyền lực phục sinh như vậy, nếu không phải từ Thánh Giá Chúa Kitô? Từ trên cao của 
thập giá, Ngài kêu lên với chúng ta: “Cha khát chính con, cha khát câu đáp trả tình yêu của 
con”. 
   
          Chúng ta hãy dâng lên Ngài ngàn tiếng ‘cám ơn’  
          Để việc cám ơn xâm chiếm cả cuộc sống thường nhật của chúng ta, chúng ta hãy 
dâng bản thân chúng ta qua ngàn lời cám ơn. Chúng ta hãy mở mắt ra với tất cả những gì 
là đẹp, là tốt. Hãy mở rộng trái tim chúng ta. Hãy học bí quyết của niềm vui.  Phương thế 
hữu hiệu là Nụ Cười. Ai nói được sức mạnh phi thường của nụ cười?  Là bông hoa nhiệm 
mầu của tình yêu, nụ cười chứng tỏ cho tất cả mọi người biết rằng có một sự hiện diện bí 
mật đổ đầy trái tim chúng ta. Nụ cười là kiểm chứng quyết định cho tính chất lời cầu nguyện 
cá nhân của chúng ta. Trong lãnh vực nầy, trẻ em là thầy dạy của chúng ta.  
 
          Chúng ta hãy nghe chứng từ nầy: “Trái tim lạnh giá, tôi lên xe ca chở vào thành phố. 
Tôi đã quyết định tự vẫn. Lúc ấy, tôi cảm thấy như có ai đang nhìn tôi. Đó là một em bé gái 
mới bốn, năm tuổi. Đôi mắt em tràn đầy thân thiện. Em đã mĩm cười. Và tôi đã hiểu rằng ánh 
sáng của một cái nhìn còn rộng lớn hơn cái trống rỗng hư vô kia, và rằng còn có một cái gì 
đang hứa hẹn, và rằng phải sống”. Niềm vui ấy không dễ dàng. Lời tạ ơn đích thực là hoa 
trái của con đường thập giá, và được diễn tả là Hiến tế tạ ơn. Phải sống sâu xa mầu nhiệm 
tạ ơn: Bí tích Thánh Thể là lời tạ ơn. Khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta vào trong 
hoạt động tạ ơn của Giáo Hội, liên kết với Chúa Kitô. Sau truyền phép, linh mục công bố: 
Đây là mầu nhiệm trọng đại của Đức Tin. 
 
          Nếu chúng ta hiểu được giá trị kho báu chúng ta lãnh nhận trong hiệp lễ, trái tim 
chúng ta sẽ tràn ngập lòng biết ơn. Chúng ta sẽ tìm được nơi mỗi thánh lễ chóp đỉnh và suối 
nguồn của lời cầu nguyện, của công việc, của mọi hoạt động của chúng ta. Vì vậy chúng ta 
được khuyên nối liền lời cầu nguyện của chúng ta với việc rước lễ. Sau khi rước lễ, dùng 
một thời gian để cám ơn là điều rất quan trọng. Khi nào có thể được, chúng ta nên kéo dài 
thời gian cám ơn đó.  
 
          Hãy giữ trong trái tim chúng ta hương vị kết hiệp với Chúa Kitô. Buổi mai vừa thức 
dậy, chúng ta dâng cho Chúa ngày sống của chúng ta, những niềm vui, những khổ nhọc, 
những người chúng ta gặp gỡ, mưa dầm hay nắng đẹp... Chúng ta hãy trở nên ‘tư tế’, vì đó 
là ơn gọi kitô hữu của chúng ta. Dân tộc tư tế mà chúng ta là thành phần có nhiệm vụ hiến 
dâng không ngừng Hiến Tế Tình Yêu vì vinh danh Chúa và phần rỗi thế gian.  
 

          Chúng ta đừng bao giờ quên địa vị trung tâm của việc tạ ơn trong đời sống kitô hữu. 
Tất cả lời cầu nguyện và mọi hoạt động của một người công giáo phải được tắm gội trong việc 
tạ ơn liên lỉ, như thánh Phaolô lặp đi lặp lại trong các thánh thư của ngài.  
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VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

   

Cuộc thi Giải Viết Văn Đường Trường năm nay không có giải nhất, chỉ có một giải nhì, ba 

giải ba và 17 giải triển vọng. 
  

I. GIẢI NHÌ 
  

- Tác giả MARIA MADALENA ĐẶNG HOÀNG HƯƠNG GIANG, Bút danh TÂM NGỌC, sinh 

năm 1990 - thuộc Giáo phận Kontum, với tác phẩm HOA NỞ GIỮA ĐÊM 
  

II. GIẢI BA  
  

- Tác giả VINH SƠN CHUNG THANH HUY, Bút danh HUY CHUNG, sinh năm 1976 - thuộc 

Tổng Giáo phận Sài Gòn, với tác phẩm BÃO BIỂN 
  

- Tác giả MARIA NGUYỄN THỊ KHÁNH LIÊN, sinh năm 1982 - thuộc Giáo phận Nha 

Trang, với tác phẩm CÁT BỤI 
  

- Tác giả MARIA NGUYỄN THỊ THU THẢO, Bút danh MARIA THẢO NGUYÊN, sinh năm 

1993, - thuộc Giáo phận Vinh, với tác phẩm TÌM CHIÊN LẠC 
  

III. GIẢI TRIỂN VỌNG 

  

- Tác giả GIUSE PHẠM DUY ANH, Bút danh DUY ANH, sinh năm 1990 - thuộc Tổng Giáo 

phận Sài Gòn, với tác phẩm HỌA SỸ 
  

- Tác giả GIUSE NGUYỄN NGỌC BÍCH, sinh năm 1991 - thuộc Giáo phận Hưng Hóa, với 

tác phẩm TRỞ VỀ 
  

- Tác giả PHANXICÔ XAVIÊ LÊ CÔNG CHÍNH, Bút danh LÊ MIÊN CA, sinh năm 1989 - 

thuộc Giáo phận Đà Lạt, với tác phẩm GIẤC MƠ MẶT NGƯỜI 

 

KẾT QUẢ GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG LẦN IV (2016) 
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- Tác giả PHAOLÔ LÊ QUỐC BẢO, Bút danh SAO BIỂN, sinh năm 1990 - thuộc Giáo phận 

Nha Trang, với tác phẩm GÃ KHỜ , NHỎ H VÀ CÂU CHUYỆN RADIO 
  

- Tác giả MARIA NGUYỄN THỊ TÂM, Bút danh TÂM THANH, sinh năm 1992 - thuộc Giáo 

phận Vinh, với tác phẩm ĐỘNG LỰC 
  

- Tác giả GIUSE LÊ NGỌC THÀNH VINH, Bút danh VINHKIU, sinh năm 1980 - thuộc Tổng 

Giáo phận Hà Nội với tác phẩm NGƯỜI TỐT 
  

- Tác giả ĐAMINH NGUYỄN NGỌC HOÀI NAM, sinh năm 1976 - thuộc Tổng Giáo phận 

Sài Gòn, với tác phẩm CHIỀU XUỐNG ÊM ĐỀM 
  

- Tác giả PHÊRÔ PHẠM MINH CHÂU, Bút danh BỌT BIỂN, sinh năm 1995 - thuộc Giáo 

phận Nha Trang, với tác phẩm ÁNH SAO ĐÊM 
  

- Tác giả MARIA GIUSE NGUYỄN NGỌC NỮ, Bút danh NỤ HÀM TIẾU, sinh năm 1978 - 

thuộc Giáo phận Vĩnh Long, với hai tác phẩm MỘT ĐỜI TẠ ƠN và DẪU CÓ MUỘN MÀNG 
  

- Tác giả ANNA NGUYỄN BÍCH HẠT, Bút danh VIOLET, sinh năm 1988 - thuộc Giáo phận 

Bắc Ninh, với tác phẩm BÀI CA CỦA TRÁI TIM 
  

- Tác giả PHANXICÔ LÊ QUANG THẠCH, Bút danh ĐÁ CUỘI, sinh năm 1989 - thuộc Giáo 

phận Qui Nhơn, với tác phẩm SỮA ĐỨC TIN 
  

- Tác giả TÊRÊXA NGUYỄN THỊ TRÔNG, Bút danh BÔNG HỒNG NHỎ, sinh năm 1992 - 

thuộc Giáo phận Vinh, với tác phẩm ĐIỂM HẸN GIÊSU 
  

- Tác giả GB. TRẦN KIM CANG, sinh năm 1986 - thuộc Tổng Giáo phận Huế, với tác phẩm 

CHỌN LỰA 
  

- Tác giả PHÊRÔ NGUYỄN HOÀNG HẢI, sinh năm 1989 - thuộc Giáo phận Nha Trang, với 

tác phẩm KHÓC 
  

- Tác giả GIOAKIM NGUYỄN VŨ HỒNG KHA, sinh năm 1995 - thuộc Giáo phận Qui Nhơn, 

với tác phẩm HAI PHÍA CON ĐƯỜNG 
  

- Tác giả ANÊ VÕ THỊ PHƯƠNG, Bút danh HẠ NHIÊN, sinh năm 1994, - thuộc Giáo phận 

Qui Nhơn, với tác phẩm MỘT NỬA GIẤC MƠ 
  

- Tác giả ANTÔN TRẦN VĂN DŨNG, Bút danh MỤC ĐỒNG, sinh năm 1986, - thuộc Giáo 

phận Vinh, với tác phẩm CỬA ĐỢI 
  

PHẦN THƯỞNG KHÍCH LỆ 
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Ngoài ra có ba bài đạt phần thưởng khích lệ: 

- Bài “Linh mục điên” của Giuse Nguyễn Đức Tuyển có số điểm chung khảo khá cao, 

nhưng bị “phạm qui” do vượt độ dài qui định trong thể lệ hơn 1.300 từ. 

- Bài “Vâng phục” của Micae Trần Văn Hiển có số điểm có thể đạt giải Triển vọng, nhưng 

vượt độ dài qui định trong thể lệ gần 1.000 từ.  

- Bài “Trong giấc mơ con có Mẹ” của Maria Blon. Tác giả là học sinh lớp 10, sinh năm 

1998, thuộc sắc tộc Bahnar, đã dự thi từ năm lớp 8, khi chưa có khái niệm gì về truyện ngắn. 

Sau ba năm, dù truyện chưa lọt vào vòng chung khảo nhưng Blon đã có tiến bộ vượt bậc. 

Tất cả các tác phẩm trên đây được giới thiệu trong tuyển tập cuộc thi mang tên “Điểm hẹn 

Giêsu”, Nhà xuất bản Phương Đông.  

  

Quy Nhơn, ngày 21-9-2016 

Trưởng ban Tổ chức 

Linh mục Trăng Thập Tự 

 
  

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

 

 

  

THAO THỨC VỀ TRAU DỒI TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI TRẺ 
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Kính thưa toàn thể Công đồng Dân Chúa Việt Nam, 

  

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử (21/9/1912-2012), một số tác giả 

văn thơ Công giáo đã có dịp gặp gỡ và cùng nhau chia sẻ thao thức về nhu cầu khẩn cấp phải 

giúp các bạn trẻ Công giáo trau dồi tiếng Việt. Bản thao thức này cũng đã được các tác giả văn 

thơ góp ý thêm nhân dịp lễ trao giải cuộc thi lần thứ IV, 21-22/9/2016. 

  

Ngày 13/01/2016, Hội thảo khoa học về Lịch sử chữ Quốc ngữ (mang tên “Bình Định với 

chữ Quốc ngữ”) tại Qui Nhơn đã ghi nhận công lao to lớn của các nhà truyền giáo và tiền nhân 

trong việc hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ. Đóng góp của cha ông xưa thúc giục con 

cháu ngày nay phải phát huy tiếng mẹ đẻ nhằm chu toàn trách vụ loan báo Tin mừng. 

  

Thế nhưng hoàn cảnh xã hội và văn hóa ngày nay đang đặt ra cho thế hệ trẻ Việt Nam nói 

chung và các bạn trẻ Công giáo nói riêng nhiều thách đố trong việc diễn đạt ý tưởng bằng tiếng 

Việt, trong văn nói cũng như văn viết. 

  

Thật ra, sự suy thoái văn hóa đọc và văn hóa viết không chỉ là điều quan ngại của chúng ta 

mà còn là vấn đề toàn cầu. Cả Tổ chức UNESCO cũng đã chọn ngày 21-2 hằng năm làm ngày 

Quốc tế tiếng mẹ đẻ. Do đó những thao thức, suy nghĩ và sáng kiến đóng góp này vừa hòa 

nhịp với cộng đồng nhân loại vừa mong tìm ra những giải đáp thực tế và hữu hiệu cho hoàn 

cảnh hiện nay của Giáo hội Công giáo Việt Nam. 

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG VIỆT 

1. TRONG VIỆC HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH VÀ ĐẠO ĐỨC 

Có thể nói, đánh giá đầu tiên của người khác đối với mỗi con người là trên bình diện ngôn 

ngữ. “Lời ăn, tiếng nói” là điều mà cha mẹ phải dạy cho con trước tiên. Người lịch lãm có cách 

dùng từ và diễn ý khác dân giang hồ. Các công ty tuyển dụng nhân sự đều cần phải phỏng vấn. 

Nét đẹp của ngôn ngữ sẽ dẫn dắt ta đến nét đẹp của tư duy và hành động. Phong cách ứng xử 

của giới trẻ hiện nay bị tha hóa phần nào cũng là do thiếu trau dồi tiếng mẹ đẻ.  

2. TRONG VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI – QUÊ HƯƠNG 

Học giả Phạm Quỳnh có nói: “Tiếng ta còn, nước ta còn”. Ngôn ngữ một dân tộc đi đôi với 

vận mệnh dân tộc ấy. Sự thật ấy được chứng nghiệm nơi lịch sử dân Do Thái. Sau 19 thế kỷ bị 

ly tán, năm 1947 họ đã tái lập được quốc gia nhờ vẫn giữ vững tiếng nói và chữ viết của cha 

ông. Ngôn ngữ mẹ đẻ giúp họ nhớ mình là người dân cùng một nước, có một lịch sử cần tiếp 

nối và có một quê hương để hẹn về. 

Ta không biết các Việt kiều ở nước ngoài sẽ duy trì tiếng Việt được mấy đời, thế nhưng 

ngay trong nước, tình trạng xem ra rất bi quan. Sinh viên ra trường mà viết tiếng Việt không 
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xuôi, sai cả về chính tả, dùng từ, đặt câu và diễn ý. Bên cạnh đó là cách viết tiếng Việt tùy tiện 

trên tin nhắn điện thoại và giao tiếp trên mạng đã xâm nhập cả trên các văn bản học tập, văn 

bản thư tín và cả trên các biểu ngữ công cộng…  

3. TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 

Người Việt Nam hiện nay bị mất thói quen đọc sách. Bao nhiêu lời hay, ý đẹp, tư tưởng 

trong sáng hướng thượng được các tác giả ấp ủ, thai nghén… nhưng thử hỏi hậu thế có mấy ai 

đón nhận? 

Trong buổi bình minh của nền văn học Việt Nam hiện đại dùng mẫu tự La-tinh, đã có 

những áng văn bất hủ, những vần thơ trác tuyệt; nhưng hiện nay còn mấy người nhớ tới, nói 

chi đến việc kế thừa? Tiếng Việt có cách chơi chữ tao nhã và thâm thúy đã được truyền từ 

nhiều đời nhưng hiện nay xem như… tuyệt chủng! Để rồi thay vào đó là những thứ phi văn hóa 

nhan nhản khắp nơi.  

4. TRONG VIỆC ƯƠM NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC 

Thời Bắc thuộc, không ít lần các danh sĩ người Việt đã chinh phục được triều đình phương 

Bắc bằng văn hóa và ngôn ngữ (Mạc Đĩnh Chi, Đoàn Thị Điểm, Trạng Hiền…). Các sứ giả đi 

giữa rừng gươm không hề nao núng nhờ biết vận dụng bộ não thông kim bác cổ và dùng “ba 

tấc lưỡi”. Kiến thức đi đôi với ngôn ngữ khiến ta tự tin hơn là gươm giáo và sức mạnh.  

Hãy nhìn sang một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Chữ viết của họ 

rất khác biệt với mẫu tự La-tinh ta đang dùng. Để hòa nhập với thế giới, họ gặp nhiều khó khăn 

hơn ta. Vậy mà, họ vẫn tôn vinh lối viết ấy và tìm cách cho người dân trân trọng tiếng Mẹ đẻ. 

Tại Thái Lan, những bảng hiệu bằng tiếng nước ngoài bị đánh thuế rất đắt. Nhiều nhà đầu tư 

Nhật Bản hay Hàn Quốc ra nước ngoài không dùng tiếng Anh, khiến người ta phải học tiếng 

của họ để làm việc cho họ. Còn chúng ta? 

5. TRONG SỨ MẠNG LOAN TIN MỪNG 

Với các con cái Chúa, nhất là những người dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin mừng, khả 

năng nói và viết tiếng Việt trôi chảy và đúng chuẩn mực là điều hết sức quan trọng. Đạo Chúa 

là Đạo mạc khải, phải được diễn tả bằng Lời, trước hết là cho những người anh em cùng văn 

hóa và ngôn ngữ đang sống ngay bên cạnh. Bởi thế, người thông truyền sứ điệp Tin Mừng cho 

người Việt phải nói và viết tiếng Việt thật chuẩn xác và trong sáng.  

 
  

II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỌI THÀNH PHẦN DÂN CHÚA GÓP SỨC VÀO VIỆC TRAU 

DỒI TIẾNG MẸ ĐẺ? 
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Mọi người Công giáo Việt Nam đều cần ý thức tầm quan trọng của việc trau dồi tiếng mẹ 

đẻ và cùng chung quyết tâm khắc phục, từ nỗ lực của các gia đình và giáo xứ đến cấp giáo 

phận và quy mô cả nước. 

1. KHỞI ĐI TỪ GIA ĐÌNH  

Các gia đình có phần trách nhiệm trong việc suy thoái tiếng Việt nơi người trẻ vì chúng ta 

thiếu quan tâm theo dõi nhắc nhủ con em mình. Đàng khác, khi cho con em đi học, thường 

chúng ta chỉ bận tâm tới chuyện học gì để dễ xin việc làm về sau, đua nhau học tiếng Anh theo 

phong trào, không bận tâm gì tới tiếng Việt.  

Làm sao để giúp các gia đình có cái nhìn rộng lớn hơn, vươn tới lợi ích chung của Dân tộc 

và Hội thánh chứ không chỉ nghĩ tới lợi ích riêng của nhà mình? Làm sao để cha mẹ không chỉ 

lo liệu cho con cái biết làm ra tiền nhưng trước hết biết hướng đời mình về Chân, Thiện, Mỹ? 

2. ĐẾN SINH HOẠT GIÁO XỨ  

Việc giữ gìn tiếng Việt là trách nhiệm của mọi người. Đang khi nhiều người khác không biết 

dựa vào đâu để cổ võ sự phục hưng cho tiếng Việt thì người Công giáo may mắn có hệ thống 

giáo xứ. Chúng ta cần vận động tất cả phụ huynh và bạn trẻ ở các giáo xứ tích cực hưởng ứng, 

mới mong đạt kết quả cao.  

Các giáo xứ cần có chương trình tìm kiếm và đào tạo các tài năng văn thơ trẻ qua các cuộc 

thi văn thơ tại chỗ, mở lớp trau dồi viết văn, khuyến khích các đoàn thể làm nội san, có phần 

thưởng cho các cá nhân và tập thể xứng đáng. Cần có tầm nhìn xa rộng để đầu tư mở lớp trau 

dồi tiếng Việt cho nhi đồng và thiếu niên. Nếu chính người dân trong giáo xứ ý thức được vấn 

đề, chúng ta có thể bắt đầu, hoàn toàn tự lực hoặc với sự trợ giúp của những đồng hương xa 

quê.  

Về văn hóa đọc, nếu mỗi giáo xứ đều có một nhóm trẻ dấn thân làm tông đồ phát hành 

sách báo, hằng tuần bán sách, phim và nhạc đạo cuối nhà thờ , cổ võ mọi người đọc sách thì 

tình trạng sẽ khả quan hơn. 

Các lớp giáo lý, các đoàn thể trẻ từ hội lễ sinh, Thiếu nhi Thánh thể đến ca đoàn cần 

khuyến khích thành viên của mình trau dồi Việt ngữ.  

Nỗ lực tại giáo xứ kết quả nhiều hay ít tùy vào sự quan tâm của các cha xứ và cha phó. Xin 

quý cha tha thiết và thường xuyên nhắc nhở mọi người. 

3.    GIỚI TRẺ 

Cách nói và cách viết tiếng Việt của các bạn trẻ đang bị bóp méo rất nhanh vì ngôn ngữ 

của tin nhắn. Lòng vị tha và quả cảm của người trẻ đang bị nhạt phai và tan rã. Lương tâm 

người trẻ đang bị lệch lạc mà không ý thức. Làm sao để cứu vãn những điều ấy? Muốn giúp 

người trẻ tìm lại tâm hồn quảng đại và những lý tưởng cao cả, khuyến khích họ đọc gương 

danh nhân và học lịch sử nước nhà thôi chưa đủ, còn phải dạy họ yêu tiếng nói của quê 

hương. 
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Ta phải làm gì để giúp các bạn trẻ biết đánh giá mọi sự theo quan điểm Tin mừng? Làm 

sao cho giới trẻ sống Tin mừng, chọn phục vụ Thiên Chúa thay vì chạy theo Tiền của?  

Bản thao thức này được gửi trực tiếp đến các bạn trẻ qua các phương tiện thông tin giới 

trẻ hiện dùng để các bạn thấy đây là vấn đề của chính mình. Tương lai Dân tộc và Hội thánh là 

của chính các bạn và tương lai ấy tùy thuộc vào độ chuẩn xác về cách dùng tiếng mẹ đẻ của 

các bạn. Càng chăm chú trau dồi tiếng Việt, bạn trẻ càng trưởng thành nhờ gia tăng khả năng 

hướng vào nội tâm, làm giàu đời sống tinh thần: quan sát, suy tư, nghiền ngẫm và cả cầu 

nguyện trong thinh lặng. Cách làm việc ấy đưa người trẻ đến với chiều sâu Tin mừng. Số ơn 

gọi cũng sẽ nhờ đó mà gia tăng. 

Ước mong rằng chính các bạn trẻ tích cực tham gia chia sẻ những thao thức này và mạnh 

dạn đề xuất sáng kiến của các bạn. Mong rằng khắp nơi sẽ dậy lên những nhóm trẻ yêu tiếng 

nước nhà, những câu lạc bộ luyện văn, những Facebook, nhắc nhau trau dồi tiếng mẹ đẻ, nói 

và viết tiếng Việt thật chuẩn.  

4.    CHỦNG VIỆN VÀ CÁC DÒNG TU 

Hầu hết những ứng viên vào các Chủng viện và Dòng tu tại Việt Nam hiện nay đều gặp khó 

khăn về việc viết văn. Chương trình đào tạo hiện nay tại các chủng viện và dòng tu đã có phần 

chú ý tới tiếng Việt nhưng kết quả còn hạn chế.  

Văn là người, lời văn vừa tiết lộ vừa định hình cách suy nghĩ và hành động của một người. 

Muốn điều chỉnh những lệch lạc về giáo dục nhân bản, cách dễ làm và hữu hiệu nhất là điều 

chỉnh lại nét chữ và lời văn.  

5.    TIỀM NĂNG CÁC GIÁO PHẬN 

Trong thực tế, các giáo xứ miền quê rất khó khăn về tài chánh. Trong mỗi giáo hạt, những 

giáo xứ có điều kiện cần hỗ trợ những giáo xứ nghèo. Các nhà hảo tâm trong và ngoài nước 

cần có hướng đi tích cực, thay vì dồn tiền vào các cơ sở vật chất nên dùng một phần nâng đỡ 

các giáo xứ trong việc phát huy văn hóa. Các cấp mục tử cần có những tiếng nói vận động về 

việc này. Hơn nữa, muốn đẩy mạnh phong trào, các giáo xứ cần được cấp giáo phận quan tâm 

đầu tư cách thiết thực. 

Trang truyền thông của mỗi giáo phận cần quan tâm tới việc chăm sóc tiếng Việt cho người 

trẻ, cổ võ và nâng đỡ các giáo xứ trong việc này.  

Cần có kế hoạch đào tạo người cầm bút cho Giáo phận. Hiện nay có hai giải thưởng văn 

thơ Công giáo bắt đầu được chú ý: Giải “Đất Mới” của Xuân Lộc và Giải “Viết Văn Đường 

Trường” của Qui Nhơn. Cả hai đều cần được duy trì và nên có thêm một giải thưởng ở phía 

Bắc. Các giáo phận nên khuyến khích lớp trẻ của mình tham gia gửi bài dự thi. Cần quan tâm 

tìm ra những người thích cầm bút sáng tác hiện có trong giáo phận và tạo điều kiện cho họ 

phát triển khả năng bằng cách: 

        + Tổ chức ngày họp mặt hằng năm cho các tác giả trong giáo phận và những  người 

quan tâm tới mục vụ văn hóa.  
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+ Tổ chức định kỳ các cuộc thi văn thơ Công giáo thuộc Giáo phận để tìm kiếm tài năng và 

tác phẩm mới. 

+ Lập đại lý sách Công giáo cấp Giáo phận để cung ứng sách đến các nhóm tông đồ sách 

báo các  giáo xứ . 

7.    CÂU HỎI CHO GIỚI CẦM BÚT 

Giới trẻ có còn yêu thích sáng tác? Nhìn qua các trang truyền thông lớn, các tác giả Công 

giáo hiện nay hầu hết đều trên 50 tuổi. Số tác giả dưới số tuổi ấy, cả nơi giáo dân lẫn nơi giới 

nhà tu, rất hiếm hoi. Nơi các trang tin giáo phận có một số người viết được những bản tin ngắn, 

số người viết thành bài hẳn hoi rất ít. Văn chương học thuật vẫn còn là vùng trắng với Kitô giáo, 

vắng bóng các chứng nhân Kitô hữu. Việc tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ dường như chỉ mới 

trên lý thuyết. Phải chăng chính sự suy thoái tiếng Việt khiến ta không làm tròn được sứ mạng 

loan Tin mừng cho đồng bào trong và ngoài nước? 

Bản thao thức này bắt đầu từ những người đang cầm bút. Đặt vấn đề này, chính các anh 

chị em đang cầm bút cũng cần tự vấn, cần khởi đi từ thái độ tự phê trước khi nêu sáng kiến 

đóng góp. Giới cầm bút Công giáo đang và sẽ quan tâm như thế nào tới người trẻ?  

8. TRÊN BÌNH DIỆN CẢ NƯỚC 

Cũng ước mong Tiểu ban Từ vựng sớm hoàn thành một cuốn từ điển gồm những thuật 

ngữ thông dụng trong Đạo. 

Những điều khác đã có nhiều người đề cập, xin để tùy các vị hữu trách quyết định. 

LỜI KẾT: VÌ MỘT Ý THỨC CHUNG 

       Việc trau dồi tiếng Việt cho người trẻ phải là một định hướng lâu dài. Bản thao thức 

này chỉ nhằm khơi dậy ý thức về việc phát triển văn hóa nói chung và tiếng Việt nói riêng, đồng 

thời tha thiết mời gọi mọi người tích cực tham gia vào ích chung của Giáo hội. Cụ thể mỗi 

người nên tận dụng mọi phương tiện: email, điện thoại, photocopy văn bản để chia sẻ những 

thao thức này đến càng nhiều người càng tốt, đến quý cha và quý Hội đồng Giáo xứ, đến từng 

giáo dân, cách riêng là các bạn trẻ, sinh viên và học sinh các cấp, nhất là các chủng sinh và 

những người tận hiến trẻ, để hướng đến một thông điệp và một sứ mạng chung cho tất cả 

chúng ta. Sự suy thoái tiếng mẹ đẻ là nguy cơ đáng sợ. Nếu chúng ta không quan tâm đúng 

mức, thì cả Giáo hội lẫn xã hội sẽ gánh chịu hậu quả của việc suy thoái nhân cách và văn hóa 

ứng xử. Còn nếu chúng ta dám trực diện với thách đố và dấn thân giải quyết vấn đề, Chúa 

Thánh Thần sẽ làm cho công cuộc phúc âm hóa xã hội sinh hoa kết quả và Giáo hội Chúa Kitô 

tại Việt Nam sẽ thành niềm hy vọng cho Dân tộc. 

Nếu quý vị và các bạn có những sáng kiến và những nội dung khác cần bàn, xin viết thành 

những bài ngắn, mỗi bài dưới 2 trang A4 và gửi về FB Văn Thơ Công Giáo 

https://www.facebook.com/groups/vanthoconggiao ,  

qua email  <yeuvanthoconggiao@gmail.com>, để mọi người có thể tham gia thảo luận rộng 

rãi. 

https://www.facebook.com/groups/vanthoconggiao
mailto:yeuvanthoconggiao@gmail.com
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Xin chân thành cám ơn. 

 
  

NHỮNG NGƯỜI YÊU QUÝ TIẾNG VIỆT CÙNG THAO THỨC 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Câu Chuyện Thầy Lang 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

  

Những viên “thuốc” không có dược liệu chính xác (hoạt chất) , “vô thưởng vô phạt” được 

gọi là “Thuốc Vờ”,“Giả Duợc”, “Thuốc Trơ”, tiếng Anh, tiếng Pháp gọi là “PLACEBO”. 

Trong ngôn ngữ La Tinh, PLACEBO có nghĩa là “Tôi sẽ hài lòng”. 

Thánh Kinh có lời cầu xin “Placebo Domino: in regione vivorum- I will please our Lord in the 

country of the living”-Tôi sẽ làm hài lòng Chúa. 

Về Placebo 

Placebo là một hiện tượng khá phức tạp, được nghiên cứu từ nhiều thế kỷ với nhiều tranh 

luận, bất đồng ý kiến về sự lợi hại và nguyên lý tác động. 

Vào hạ bán thế kỷ 18, từ ngữ Placebo xâm nhập ngành y dược. Năm 1787, tự điển Quincy 

định nghĩa placebo như một phương thức có mục đích làm vui lòng người bệnh hơn là điều trị. 

Từ điển y học định nghĩa placebo là bất cứ chất xoàng xĩnh, vô dụng nào đó có hình dạng 

dược phẩm được trao cho bệnh nhân với giới thiệu là có tác dụng chữa bệnh. 

Theo nhiều tác giả, placebo lúc đầu là để chỉ một chất hoặc một phương thức “trơ” (inert), 

được dùng trong thử nghiệm hoặc trong y khoa học để kiểm chứng công hiệu của một loại 

dược phẩm hoặc để làm dịu một bệnh. 

Khi thử nghiệm, một nhóm người được cho dùng dược phẩm thực, nhóm thứ hai nhận viên 

tương tự nhưng không có hoạt chất. 

Nếu nhóm dùng thuốc có kết quả tốt hơn so với nhóm kia thì thuốc có tác dụng trị bệnh. 

Người tham gia chương trình đều không biết mình dùng chất gì. Đôi khi chính người điều khiển 

thử nghiệm cũng không biết. 

THUỐC VỜ 
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Thuốc “trơ”được dùng cho những người luôn luôn than phiền đau ốm (bệnh tưởng -

hypochondria), luôn luôn đòi hỏi thuốc mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, triệu chứng. 

Hiện nay, hiệu quả placebo được hiểu rộng rãi hơn và bao gồm tất cả các phương thức 

được áp dụng để trị bệnh mặc dù từ bản chất chúng không có tác động nào. Đây có thể là một 

viên đường, một cục kẹo, một dung dịch nước pha muối, đường, một bữa ăn đặc biệt hoặc một 

phẫu thuật “cuội”. 

Nghiên cứu về placebo 

Đã có nhiều nghiên cứu về hiệu quả của thuốc trơ. 

Năm 1955, bác sĩ chuyên khoa tê mê Henry K. Beecher tại Đại học Harvard, Boston đã 

phân tích 26 nghiên cứu về thuốc trơ và thấy 35% trong số 1,082 bệnh nhân bị đau nhức, buồn 

rầu, đau bụng cho hay là họ thỏa mãn với loại thuốc vô thưởng vô phạt này. Ông đã công bố 

kết quả trên Tạp san của Hội Y Học Hoa Kỳ dưới tiêu đề “The Powerful Placebo”, được nhiều 

người tham khảo, nhắc nhở. 

Năm 1960, một nghiên cứu khác cho hay khi bệnh nhân uống một chất được nói là có tác 

dụng kích thích thì huyết áp của họ lên cao, nhịp tim nhanh. Trái lại khi nói là thuốc ngủ thì có 

phản ứng ngược lại. 

Trên báo The New York Times Magazine ngày 9 tháng 1 năm 2000, tác giả Margaret 

Talbot đã kể lại kết quả nhiều quan sát về thuốc trơ, trong đó có trường hợp một số bệnh nhân 

bị viêm ruột già dùng thuốc vờ và 52% bệnh nhân cho biết họ cảm thấy khá hơn. 

Hai khoa học gia Asbjorn Hrobjartsson và Peter C. Gotzsche phân tích 114 nghiên cứu từ 

năm 1946 tới 1998 với ba nhóm người có 40 loại bệnh khác nhau: nhóm 1 chữa bằng thuốc 

đặc nhiệm cho bệnh, nhóm 2 chữa với chất trơ, nhóm 3 không thuốc không giả dược. Kết quả 

là nhóm 3 có người cũng lành bệnh như nhóm thứ 2. 

Một số nghiên cứu cho hay, người bị nhức đầu, đau lưng, viêm khớp, trầm cảm nói có thể 

thuyên giảm khi dùng giả dược. Hoặc placebo cũng có thể làm hạ cao huyết áp, nhiệt độ trên 

da, nhịp tim, cholesterol trong máu. 

Ngày 4 tháng 1, 2008, nghiên cứu do bác sĩ John Hickner cho hay 45% bác sĩ tại ba bệnh 

viện ở Chicago đều cho bệnh nhân dùng giả dược và 95% các bác sĩ cho biết là bệnh nhân 

thấy dấu hiệu bệnh giảm rất nhiều. 

Placebo tác động ra sao? 

Nguyên lý chính xác của hiệu quả placebo chưa được biết rõ. Một số giả thuyết cho rằng 

placebo có tác động sinh hóa và tâm lý. 
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Decartes (1596 A.D.-1650 A.D.) có nói “I think, there for, I am”- nghĩ sao, là vậy. 

Đức Phật Thích Ca (560B.C-480B.C.) cũng nói: “You are what you think, having become 

what you though”. Tất cả đểu từ tâm trí mà ra. 

Tương tự như vậy, khi tiếp nhận một phương thức trị liệu nào đó, bệnh nhân đều ở trong 

tâm trạng “mong đợi”(expectation) và hy vọng có một mầu nhiệm giúp họ hết bệnh. Sự trông 

đợi này có thể thay đổi hành vi của họ, đồng thời cũng có thể tạo ra vài thay đổi sinh hóa học 

trong cơ thể, giúp giảm triệu chứng bệnh. Và bệnh nhân hài lòng, tương tự như niềm tin “cầu 

được, ước thấy”. 

Theo Robert DeLap, Giám đốc Nghiên cứu của Cơ quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA): 

“Sự mong chờ là yếu tố rất mạnh. Càng đặt nhiều tin tưởng vào một trị liệu thì càng thấy trị liệu 

có vẻ hữu hiệu hơn”. 

Sự tin tưởng, hy vọng ở thuốc vờ có thể khích lệ bệnh nhân thay đổi nếp sống, chịu khó 

chăm sóc sức khỏe, vận động đều đặn, giữ gìn trong sự ăn uống. 

Niềm hy vọng khỏi cũng thay đổi sự cảm nhận với bệnh. Họ sẽ diễn tả tình trạng bệnh nhẹ 

hơn. Nói chung, họ sẽ có nhiều ý nghĩ tích cực và ít ý nghĩ tiêu cực. 

Tiêu cực khiến người quá ám ảnh, tập trung vào dấu hiệu khó khăn của mình. Trong khi 

đó, sự tích cực sẽ tạo ra động lực muốn thay đổi, đưa tới thay đổi sinh hóa trong cơ thể, như là 

tăng chất giảm đau endorphins, tăng khả năng bảo vệ của hệ miễn dịch, giảm chất gây căng 

corticosteroid. Endorphins mang tín hiệu thần kinh, lưu hành trong máu, tới cơ quan nội tiết, hệ 

miễn dịch. Các cơ quan này lại sản xuất ra một số hóa chất có tác dụng giảm dấu hiệu bệnh. 

Theo nhiều tác giả, phản ứng của người bệnh với thuốc trơ cũng có thể là một phản xạ có 

điều kiện, được huấn luyện, theo thói quen. Trước đây, được cho uống loại thuốc thật thì thấy 

hết bệnh. Bây giờ cứ thấy có thuốc giống như vậy là đã cảm thấy nhẹ bớt. Phản ứng này tương 

tự như con chó trong thử nghiệm của khoa học gia người Nga Pavlov: khi cho ăn kèm theo 

tiếng chuông reo, miệng chó tiết ra nước miếng. Lâu ngày, chỉ nghe tiếng chuông là nước 

miếng con chó đã tiết ra, dù không có thức ăn. 

Tâm lý gia Irving Kirsch, Đại học Connecticut, cho rằng placebo là do “tin tưởng” ở sự điều 

trị hoặc cảm giác dễ chịu chủ quan khi dùng một chất nào đó. 

Giáo sư Michael Jospe nhận thấy rằng khi dán một băng keo có một hình ảnh vui vui lên 

vết thương của em bé, thì em bé cảm thấy ít đau hơn, dù hình này không có tác dụng trị liệu 

nào. 

Kỹ thuật chụp hình ảnh X-quang não cho thấy sự suy nghĩ và sự tin tưởng không những 

ảnh hưởng tới tâm trạng mà còn tạo ra sự thay đổi sinh hóa trong não bộ. 
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Theo nhà nghiên cứu Arthur Shapiro, placebo có mục đích làm bệnh nhân yên tâm nhiều 

hơn là trị bệnh vì: 

-Bệnh có thể đột nhiên hết sau khi lên cao điểm, đúng vào lúc dùng giả dược 

-Bệnh tăng giảm bất thường, dùng placebo đúng vào lúc bệnh thuyên giảm 

-Bệnh khá hơn nhờ khả năng tự chữa qua hệ miễn dịch. 

Một bằng chứng là bệnh cảm cúm nhiều khi không cần thuốc men mà chỉ cần nghỉ ngơi 

mươi ngày cũng hết. Trong bệnh ban đỏ lupus, có nhiều thời kỳ bệnh thuyên giảm dù có dùng 

thuốc hay không. 

Có nhiều người, chỉ mới gặp bác sĩ gia đình thân quen đã cảm thấy dễ chịu, vì họ tin tưởng 

ở vị lương y này. Chỉ với một cử chỉ vỗ về thân thiện, một lời nói an ủi của bác sĩ đôi khi cũng 

làm bệnh khá hơn vì làm giảm lo âu, khó khăn của người bệnh. 

Phẫu thuật “vờ” 

Ngoài thuốc vờ, còn có phẫu thuật trị liệu vờ (Sham surgery). 

Cách đây hơn 40 năm, bác sĩ chuyên khoa tim Leonard Cobb tại Seattle thực hiện thử 

nghiệm rạch lồng ngực, nối hai động mạch để tăng máu tới tim. Kết quả là 90% bệnh nhân cho 

hay bớt đau ngực.Trong khi đó, một số bệnh nhân chỉ được rạch ngực mà không nối động 

mạch cũng cảm thấy bớt bệnh. 

Áp dụng thực tế 

Một câu hỏi được nêu ra là nếu placebo hữu hiệu thì tại sao các bác sĩ không áp dụng 

trong trị liệu. Và khi nào bác sĩ có thể cho rằng placebo là phương thức trị liệu tốt cho bệnh 

nhân? 

Thực tế ra, ngày nay, vô tình hoặc hữu ý, nhiều bác sĩ cũng dùng placebo để trị bệnh. 

Chẳng hạn, họ cho bệnh nhân bị cảm cúm uống kháng sinh, dù họ biết là kháng sinh không có 

tác dụng tiêu diệt virus. Có phải vì trong lời thề Hippocrates có ghi thầy thuốc “sẽ áp dụng tất cả 

kiến thức hiện có vào phương thức trị liệu tốt nhất đối với bệnh nhân”. 

Một triết gia Pháp viết “Nghệ thuật trị bệnh là làm vui lòng bệnh nhân để thiên nhiên chữa 

dứt bệnh”. Nhận xét này có liên hệ gì tới placebo không? Liệu có hợp lý khi y giới cho bệnh 

nhân một loại thuốc biết chắc là không công hiệu. 

Hiệu quả thuốc vờ thay đổi theo một vài hoàn cảnh: 



 

67 

-Thường thường, viên thuốc vờ lớn công hiệu hơn viên cùng loại nhưng nhỏ; viên mầu 

hồng mầu đỏ mạnh hơn viên mầu xanh; uống hai ba viên một lúc có hiệu quả hơn là uống một 

viên. 

-Thuốc chích hữu hiệu hơn thuốc uống. 

-Thái độ của bệnh nhân: lòng tin tưởng, sự tự nguyện và hy vọng có kết quả tốt khiến cho 

hiệu năng placebo cao hơn. 

-Tương quan bác sĩ-bệnh nhân: tin tưởng ở thầy thì bệnh nhân mau khỏi (phúc chủ lộc 

thầy), bác sĩ cho thuốc thì tốt hơn là do người thường cho. 

Ý kiến khác biệt 

Hiệu quả placebo cũng nhận nhiều phản bác. 

-Sử gia tôn giáo Lawrence Sullivan, Harvard Divinity School, có ý kiến rằng placebo là 

thùng rác độc hại mà không ai muốn nhận. Ngay cả các “lang băm” cũng cảm thấy bị nhục mạ 

khi có người nói “tài ba” trị bệnh của họ là do hiệu quả của thuốc vờ. 

-Kết quả nghiên cứu của Asbjorn Hrobjartsson và Peter C. Gotzsche, Đan Mạch, công bố 

trên The New England Journal of Medicine tháng 5 năm 2001 cho hay có rất ít bằng chứng là 

placebo có tác dụng trị bênh. Đi xa hơn, giáo sư Hrobjartsson còn kết luận rằng hiệu quả 

placebo được công bố đều có một nhầm lẫn nào đó trong phương thức nghiên cứu vì số người 

được thử nghiệm quá ít và nhiều khi bệnh nhân trả lời cho vui lòng nhà nghiên cứu. 

-Có thắc mắc rằng hiệu quả placebo liệu còn tồn tại nếu liều lượng thuốc vờ tăng hoặc 

giảm, nếu dùng trong thời gian lâu ngày hoặc nếu nói cho người bệnh biết là họ đang dùng 

thuốc vờ. 

Kết luận 

Do đó, nhiều nhà chuyên môn không đồng ý việc bác sĩ dùng thuốc vờ để trị bệnh. Theo 

họ, làm như vậy là lừa dối bệnh nhân, chẳng khác chi ta khuyến khích người trồng nho cho 

rượu giả vào chai, nhà báo tường thuật nhẹ hơn về một vấn đề thời sự quan trọng. 

Hội Y Học Hoa Kỳ (AMA) khuyến cáo là các bác sĩ chỉ cho dùng giả dược khi bệnh nhân 

biết và đồng ý, chứ không nên dùng để xoa dịu bệnh nhân. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

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

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

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

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

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

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

 

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

 

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

 

www.conggiaovietnam.net  

 

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

 

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

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

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

 

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/

