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VỀ MỤC LỤC 

 

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 

CHƯƠNG II 
CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI 

23. Mục đích Công Đồng nhắm tới 

Giữa những đặc điểm nổi bật của thế giới hôm nay, phải kể tới sự gia tăng những mối tương 
giao giữa con người với nhau, được phát huy phần lớn nhờ vào những tiến bộ kỹ thuật hiện 
đại. Tuy nhiên, cuộc đối thoại huynh đệ giữa con người được nên trọn hảo không phải ở nơi 
những tiến bộ ấy, nhưng một cách sâu xa hơn trong cộng đồng các nhân vị, một cộng đồng đòi 
hỏi phải có sự tôn trọng trọn vẹn phẩm giá thiêng liêng của nhau. Mạc khải Kitô giáo đã giúp 
nhiều vào việc cổ võ cho sự hiệp thông giữa các nhân vị, đồng thời cũng hướng dẫn chúng ta 
hiểu biết sâu xa hơn về những qui luật của đời sống xã hội mà Tạo Hóa đã khắc ghi vào bản 
tính đạo đức và luân lý của con người. 

Vì những văn kiện mới đây của Huấn quyền Giáo Hội đã trình bày sâu rộng hơn giáo thuyết 
Kitô giáo về xã hội con người2, nên Công Đồng chỉ nhắc lại một số chân lý chính yếu và trình 
bày những nét căn bản của các chân lý ấy dưới ánh sáng của mạc khải. Tiếp đến, Công Đồng 
nhấn mạnh tới một vài hệ quả được xét là quan trọng hơn ở thời đại chúng ta. 

24. Đặc tính cộng đoàn của ơn gọi làm người trong ý định Thiên Chúa 

Thiên Chúa, Đấng chăm sóc mọi người với tình phụ tử, muốn cho toàn thể nhân loại liên kết 
thành một gia đình và đối xử với nhau trong tình huynh đệ. Quả thật, mọi người đều được tạo 
dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, Đấng đã “từ một người làm ra tất cả nhân loại cư ngụ trên 
khắp mặt đất” (Cv 17,26), và tất cả đều được mời gọi hướng tới cùng một cứu cánh duy nhất là 
chính Thiên Chúa. 

Do đó, yêu mến Thiên Chúa và anh em là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Thánh Kinh dạy 
rằng lòng yêu mến Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu thương anh em: “...nếu có điều 
răn nào khác, thì cũng gồm tóm trong lời này: ngươi hãy yêu thương người thân cận như chính 
mình ... như thế, yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,9-10; x. 1 Ga 4,10). Điều đó thật vô 

                                                 
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. 

 
 

 

 
2
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, 15.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 401-464; Thông điệp Pacem in terris, 

11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 257-304; PHAOLÔ VI, Thông điệp Ecclesiam Suam, 6.8.1964: AAS 56 (1964), tr. 609-659. 
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cùng quan trọng đối với những con người đang ngày càng lệ thuộc vào nhau, cũng như đối với 
một thế giới đang ngày càng hợp nhất với nhau hơn. 

Hơn nữa, khi cầu nguyện với Chúa Cha: “xin cho tất cả nên một ..., như Chúng ta là một” 
(Ga 17,21-22), Chúa Giêsu đã mở ra những viễn tượng vượt qua cả lý trí con người, cho thấy 
có một nét tương tự nào đó giữa sự hợp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa với sự hợp nhất của các 
con cái Thiên Chúa trong chân lý và tình yêu. Sự tương tự này cho thấy con người, tạo vật duy 
nhất ở trần gian được Thiên Chúa dựng nên vì chính họ, và họ chỉ có thể gặp lại bản thân khi 
chân thành trao ban chính mình3. 

25. Sự lệ thuộc giữa nhân vị và xã hội 

Bản tính xã hội của con người cho thấy rõ sự thăng tiến của nhân vị và sự phát triển của xã 
hội lệ thuộc vào nhau. Thật vậy, nhân vị chính là và phải là nguyên lý, chủ thể và cứu cánh của 
mọi định chế xã hội, bởi vì, tự bản chất, nhân vị hoàn toàn cần đến đời sống xã hội4. Như thế, 
vì đời sống xã hội đối với con người không phải là một điều gì đó được thêm vào bên ngoài, 
nên nhờ biết trao đổi với người khác, nhờ phục vụ lẫn nhau và nhờ đối thoại với anh em, con 
người mới làm thăng tiến tất cả các khả năng của mình và có thể đáp trả được ơn gọi của 
mình. 

Giữa những mối liên hệ xã hội cần thiết để con người được phát triển, có những mối liên hệ 
đáp ứng được bản tính sâu xa của con người một cách trực tiếp hơn, như là gia đình và cộng 
đồng chính trị; cũng có những mối liên hệ phát sinh từ ý muốn tự do của con người. Trong thời 
đại chúng ta, có nhiều nguyên nhân làm cho những mối tương quan và lệ thuộc nhau mỗi ngày 
một tăng thêm; do đó phát sinh nhiều hiệp hội và những tổ chức công hay tư khác nhau, xét về 
phương diện pháp lý. Sự kiện này, được mệnh danh là xã hội hóa, không phải là không có 
những nguy hại, tuy nhiên cũng đem lại nhiều lợi ích lớn lao giúp củng cố và làm phát huy 
những đức tính cũng như bảo đảm những quyền lợi của con người5. 

Nhưng nếu đời sống xã hội hỗ trợ nhiều cho con người trong việc thành toàn ơn gọi của 
mình kể cả ơn gọi tôn giáo, thì ta cũng không thể phủ nhận rằng, nhiều người vì những môi 
trường xã hội họ đang sống và bị thấm nhiễm ngay từ thời niên thiếu, nên thường không còn 
ưa thích làm điều thiện và có khuynh hướng làm điều xấu. Chắc chắn những xáo trộn rất 
thường xảy ra trên bình diện xã hội một phần phát sinh từ tình trạng căng thẳng giữa những tổ 
chức kinh tế, chính trị và xã hội. Nhưng sâu xa hơn, những xáo trộn trên phát sinh do tính ích 
kỷ và kiêu căng của con người, đó cũng là những nguyên nhân làm cho môi trường xã hội trở 
thành vẩn đục. Khi trật tự xã hội bị tác động do hậu quả của tội lỗi, thì con người vốn bẩm sinh 
đã nghiêng chiều về sự xấu, nay lại gặp thêm những lôi cuốn thúc đẩy phạm tội, những lôi cuốn 
mà nếu không có sự cố gắng liên lỉ và không có ơn thánh trợ giúp sẽ không thể lướt thắng 
được. 

26. Bổn phận mưu cầu công ích 

Do việc lệ thuộc nhau ngày càng thêm chặt chẽ và dần dần lan rộng trên toàn thế giới, nên 
công ích - tức là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể hay các 
phần tử riêng rẽ có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn - ngày 
nay càng lúc càng trở nên phổ quát hơn và do đó bao hàm những quyền lợi và nghĩa vụ của 
toàn thể nhân loại. Bất cứ tập thể nào cũng phải tôn trọng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng 
của các tập thể khác, hơn thế nữa, còn phải tôn trọng công ích của toàn thể gia đình nhân loại6. 

Nhưng đồng thời con người ngày càng ý thức hơn về phẩm giá cao trọng của nhân vị, vì con 
người vượt trên mọi loài và vì những quyền lợi cũng như bổn phận của con người là phổ quát 
và bất khả xâm phạm. Như thế, phải cung ứng cho con người tất cả những gì cần thiết để sống 
một cuộc sống thực sự mang tính nhân bản, như thức ăn, quần áo, chỗ ở, quyền tự do chọn 
lựa bậc sống và quyền lập gia đình, quyền được giáo dục, quyền làm việc, quyền bảo tồn danh 
thơm tiếng tốt, quyền được kính trọng, quyền nhận được thông tin thích hợp, quyền hành động 
theo tiêu chuẩn chính thực của lương tâm, quyền bảo vệ đời sống riêng tư và cả quyền tự do 
chính đáng trong phạm vi tôn giáo. 

Cũng thế, trật tự và tiến bộ của xã hội phải luôn luôn nhằm lợi ích của các nhân vị, bởi vì việc 
sử dụng vạn vật phải tùy thuộc vào việc phục vụ các nhân vị chứ không phải ngược lại. Điều này 
chính Chúa đã nói đến khi bảo rằng ngày nghỉ được lập ra vì con người chứ không phải con 

                                                 
3
 Lc 17,33. 

4
 x. T. TÔMA, I Ethic., Lect., I. 

5
 x. GIOAN XIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1961), tr. 418; Xem thêm PIÔ XI, Thông điệp Quadragesimo Anno, 

15.5.1931: AAS 23 (1931), tr. 222tt. 
6
 x. GIOAN XIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1961), tr. 417. 
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người được dựng nên vì ngày nghỉ7. Trật tự này phải luôn được phát huy, phải đặt nền tảng trên 
chân lý, xây dựng trong công bình, nuôi sống nhờ tình yêu; phải được tự do để đạt đến sự quân 
bình ngày càng nhân bản hơn8. Để thực hiện trọn vẹn những điều trên, phải có sự đổi mới tâm 
thức và những thay đổi sâu rộng trong xã hội. 

Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng điều khiển dòng thời gian và canh tân bộ mặt trái đất với sự 
quan phòng kỳ diệu, đang hiện diện trong cuộc tiến hóa này. Men Tin Mừng đã và đang làm 
dậy lên trong lòng con người một đòi hỏi bất khả chống cưỡng về phẩm giá con người. 

27. Tôn trọng nhân vị 

Để đi tới những hệ luận thực hành và khẩn thiết hơn, Công Đồng nhấn mạnh về sự tôn trọng 
con người: mỗi người đều phải coi người lân cận, không trừ một ai, như “bản thân thứ hai”, vì 
thế phải ưu tiên quan tâm đến sự sống và những phương tiện cần thiết giúp họ sống một cuộc 
sống xứng đáng9, chứ đừng bắt chước người giàu có kia đã không quan tâm gì tới người 
nghèo Lazarô10. 

Đặc biệt trong thời đại hôm nay, chúng ta càng được thúc bách phải trở nên người lân cận 
của mọi người và tích cực giúp đỡ khi họ đến với mình, hoặc đó là một người già lão bị mọi 
người bỏ rơi, hoặc là một công nhân ngoại quốc bị khinh khi cách bất công, hoặc là một người 
lưu vong, hay một đứa bé sinh ra do cuộc tình duyên bất hợp pháp phải chịu đau khổ cách oan 
ức vì một tội mà mình không phạm, hoặc một kẻ đói ăn đang kêu gọi lương tâm chúng ta, gợi 
nhớ lời Chúa nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của 
Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta” (Mt 25,40). 

Ngoài ra, tất cả những gì chống lại sự sống, như giết người dưới bất cứ hình thức nào, diệt 
chủng, phá thai, giúp an tử, hoặc cố ý tự tử; tất cả những gì xâm phạm sự toàn vẹn của con 
người, như cắt bỏ một phần cơ thể, hành hạ thân xác hoặc tinh thần, gây áp lực tâm lý; tất cả 
những gì xúc phạm đến nhân phẩm như điều kiện sinh sống thấp kém, phi nhân bản, giam cầm 
vô cớ, lưu đày, nô lệ, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em; kể cả điều kiện lao động quá tồi tệ 
khiến cho công nhân hoàn toàn trở thành dụng cụ cho lợi nhuận, chứ không được coi như con 
người tự do và có trách nhiệm: tất cả những điều nói trên và những điều tương tự đều là những 
hành động đáng xấu hổ, và trong khi làm thối nát nền văn minh nhân loại, thì tất cả những điều 
đó lại bôi nhọ chính những kẻ hành động hơn là những người bị ngược đãi, đồng thời cũng xúc 
phạm nặng nề đến danh dự của Đấng Tạo Hóa. 

28. Tôn trọng và yêu thương những người đối nghịch 

Cũng phải tôn trọng và yêu thương cả những người có cách suy nghĩ hoặc hành động khác 
với chúng ta trong những vấn đề xã hội, chính trị và cả tôn giáo nữa; khi lấy tình nhân ái và đức 
yêu thương để tìm hiểu sâu xa hơn những cách họ cảm nghĩ, chúng ta sẽ có thể dễ dàng đi tới 
đối thoại với họ hơn. 

Quả thật, đức bác ái và lòng nhân hậu này không bao giờ để chúng ta trở thành người dửng 
dưng với những gì là chân thật và thiện hảo. Hơn thế nữa, chính đức ái thúc bách các môn đệ 
Chúa Kitô loan báo cho mọi người chân lý cứu rỗi. Nhưng phải phân biệt sự lầm lạc, điều luôn 
luôn phải loại bỏ, với người đang lạc lối, vì những người lầm lạc vẫn luôn còn nhân phẩm, ngay 
cả khi họ có những ý niệm sai lầm hoặc chưa đầy đủ về tôn giáo11. Chỉ một mình Thiên Chúa là 
thẩm phán và là Đấng thấu suốt mọi tâm hồn: bởi vậy Ngài ngăn cấm chúng ta đừng xét đoán 
tội lỗi thầm kín của bất cứ người nào12. 

Giáo huấn của Chúa Kitô cũng dạy chúng ta phải tha thứ những xúc phạm13 và theo đó giới 
luật yêu thương phải được mở rộng đến cả với những kẻ thù nghịch, đó chính là điều răn của 
giới luật mới: “Các con đã nghe lời dạy: hãy thương yêu thân nhân và ghét kẻ địch thù, còn 
Thầy, Thầy bảo các con: hãy thương yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét các con và cầu nguyện 
cho những người ngược đãi và vu khống các con” (Mt 5,43-44). 

29. Bình đẳng căn bản giữa mọi người và công bình xã hội 

Càng ngày càng phải nhận thức sự bình đẳng căn bản giữa mọi người hơn, vì mọi người 
đều có linh hồn biết suy nghĩ, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên có cùng một bản 

                                                 
7
 Mc 2,27. 

8
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem in terris: AAS 55 (1963), tr. 266. 

9
 Gc 2,15-16. 

10
 Lc 16,19-31. 

11
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem in terris: AAS 55 (1963), tr. 299-300. 

12
 x. Lc 6,37-38; Mt 7,1-2; Rm 2,1-11; 14,10-12. 

13
 Mt 5,43-47. 
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tính và cùng một nguồn gốc, hơn nữa vì được Chúa Kitô cứu chuộc, nên họ có cùng một ơn gọi 
và cùng một vận mệnh thiêng liêng. 

Dĩ nhiên mọi người không bằng nhau về khả năng thể lý vốn rất đa dạng, cũng như về năng 
lực trí tuệ và tinh thần với nhiều trình độ cách biệt. Tuy nhiên phải vượt lên trên và loại bỏ mọi 
hình thức kỳ thị về những quyền căn bản của con người, hoặc trong phạm vi xã hội hoặc trong 
lãnh vực văn hóa, thái độ kỳ thị phái tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hay tôn 
giáo, vì như vậy là trái với ý định của Thiên Chúa. Do đó thật đáng buồn khi những quyền căn 
bản của nhân vị cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm toàn vẹn ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn 
trường hợp phụ nữ chưa được quyền tự do chọn lựa người chồng hay tự do chọn bậc sống, 
hoặc quyền được giáo dục và có văn hóa như nam giới. 

Hơn nữa, mặc dù có những khác biệt chính đáng giữa con người với nhau, nhưng chính sự 
bình đẳng nhân phẩm nơi mọi người luôn đòi hỏi phải có một mức sống nhân bản và công bình 
hơn. Thật vậy, những chênh lệch quá đáng về kinh tế và xã hội giữa những thành phần hay 
giữa những dân tộc trong cùng một gia đình nhân loại, đã nên cớ vấp phạm và đi ngược lại với 
công lý xã hội, công bình, nhân phẩm và nền hòa bình trong xã hội và giữa các quốc gia. 

Các tổ chức nhân bản, tư nhân hoặc công cộng, hãy nỗ lực phục vụ phẩm giá cũng như cứu 
cánh của con người, đồng thời hãy mạnh mẽ chống lại bất cứ hình thức nô lệ nào trong lãnh 
vực xã hội hay chính trị, và bảo vệ những quyền căn bản của con người trong bất cứ thể chế 
chính trị nào. Hơn nữa, các tổ chức ấy phải dần dần qui hướng về những thực tại thiêng liêng, 
là những thực tại cao quí nhất, dù đôi khi cần phải có một thời gian khá lâu để đạt tới mục tiêu 
cao đẹp đó. 

30. Cần phải vượt ra khỏi chủ trương đạo đức duy cá nhân 

Sự biến chuyển sâu rộng và nhanh chóng trong các lãnh vực đang tạo nên một yêu cầu cấp 
bách: đừng ai vì thiếu lưu tâm đến thời cuộc đang diễn biến hoặc vì muốn được an thân, lại 
sống theo lối đạo đức duy cá nhân chủ nghĩa. Bổn phận công bình và bác ái sẽ được chu toàn 
ngày càng hoàn hảo hơn khi mỗi người biết tùy theo những khả năng của mình và nhu cầu của 
kẻ khác mà mưu cầu thiện ích chung, bằng cách cổ võ và trợ giúp những tổ chức công hay tư, 
nhằm cải thiện điều kiện sinh sống của con người. Tuy nhiên, có những người luôn rêu rao 
những lời tuyên bố rộng rãi và đại lượng, nhưng thực tế lại vẫn sống mà chẳng quan tâm gì tới 
những nhu cầu của xã hội. Hơn nữa, tại nhiều nơi, có nhiều người còn coi thường các luật lệ 
và những qui định của xã hội. Một số người không ngần ngại dùng những hình thức gian lận và 
lừa đảo để trốn tránh thuế vụ chính đáng hoặc các nghĩa vụ xã hội. Có người lại coi nhẹ một số 
luật lệ trong cuộc sống xã hội, chẳng hạn những qui định liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe 
hoặc an toàn giao thông, vì không nhận thức được rằng, do bất cẩn như thế, họ sẽ gây nguy 
hiểm cho tính mạng của chính mình và của người khác. 

Giữa những nghĩa vụ chính yếu của con người thời nay, chớ gì mọi người đều tôn trọng việc 
nhìn nhận và thực thi những mối liên đới xã hội. Thật vậy, thế giới càng hợp nhất thì càng thấy 
rõ những bổn phận của con người phải vượt trên các nhóm riêng rẽ và dần dần lan rộng đến 
toàn thế giới. Điều ấy chỉ được thực hiện khi mỗi người và từng đoàn thể biết vun đắp cho mình 
những đức tính luân lý và xã hội, đồng thời phổ biến những đức tính ấy cho cả cộng đồng. Như 
vậy, với sự trợ giúp cần thiết của ơn thánh Chúa, sẽ có những con người mới thật sự, đồng 
thời cũng là những người sẽ kiến tạo một nhân loại mới. 

31. Tinh thần trách nhiệm và thái độ tham gia 

Để có thể chu toàn cách chính xác hơn nghĩa vụ theo lương tâm đối với bản thân hay đối với 
những cộng đồng mà mình là thành viên, mỗi người phải được giáo dục chu đáo để có được 
trình độ văn hóa mở rộng hơn, qua việc sử dụng những phương tiện phong phú của nhân loại 
ngày nay. Trước hết việc giáo dục những người trẻ thuộc bất cứ thành phần nào trong xã hội, 
cần phải được tổ chức thế nào để đào tạo được những người, nam giới cũng như nữ giới, 
không những có nhiều tài năng thực lực mà còn có một tâm hồn cao thượng, vì thời đại chúng 
ta đang rất cần những con người như thế. 

Nhưng con người khó có thể cảm nhận được trách nhiệm này, nếu không có những điều 
kiện sinh sống cho phép họ ý thức về phẩm giá của mình, cũng như giúp họ đáp lại ơn gọi của 
mình bằng cách hiến thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Quả thật, sự tự do của con người 
nhiều lúc bị giảm thiểu khi phải sống trong hoàn cảnh quá cùng cực, tự do ấy cũng bị xem nhẹ 
khi buông thả theo những dễ dãi quá mức trong cuộc sống, con người dường như tự khép 
mình trong tháp ngà cô đơn. Trái lại, tự do ấy được củng cố khi con người chấp nhận những 
ràng buộc không thể tránh trong cuộc sống xã hội, coi những yêu cầu đa dạng của tình liên đới 
nhân loại là của mình và dấn thân phục vụ cho cộng đồng nhân loại. 
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Vì thế, cần phải khích lệ mọi người đem thiện chí góp phần vào những công trình chung. 
Ngoài ra phải tán dương đường lối của những quốc gia đang để cho số đông dân chúng được 
thật sự tự do tham gia việc nước. Tuy nhiên cần phải lưu ý tới hoàn cảnh thực tế của mỗi dân 
tộc cũng như sự vững mạnh cần thiết của quyền bính quốc gia. Hơn nữa, để mọi công dân 
phấn khởi tham gia vào cuộc sống của các tổ chức đoàn thể khác nhau tạo nên cơ cấu xã hội, 
họ cần phải tìm được trong những tổ chức ấy những thiện ích lôi cuốn họ và giúp họ sẵn sàng 
phục vụ người khác. Chúng ta có lý để nghĩ rằng vận mệnh tương lai của nhân loại nằm trong 
tay những người có khả năng trao cho hậu thế những lý do để sống và để hy vọng. 

32. Ngôi Lời nhập thể và tình liên đới nhân loại 

Thiên Chúa đã dựng nên con người không phải để họ sống riêng rẽ nhưng để tạo nên sự 
hợp nhất xã hội. Cũng thế, “...Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu rỗi loài người không phải 
riêng lẻ từng người, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ họ thành một dân tộc để họ nhận 
biết chính Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện”14. Ngay từ khởi đầu lịch sử 
cứu độ, chính Ngài đã chọn con người, không phải với tư cách là những cá nhân, nhưng như 
những phần tử của một cộng đoàn. Thật vậy, Thiên Chúa đã tuyển chọn họ, cho họ biết ý định 
của Ngài, và gọi họ là “dân riêng của Ngài” (Xh 3,7-12), hơn nữa Ngài còn ký kết giao ước với 
đoàn dân ấy tại núi Sinai15. 

Tính chất cộng đoàn này được kiện toàn và hoàn tất nhờ những việc Chúa Giêsu Kitô đã 
thực hiện. Thật vậy, chính Ngôi Lời nhập thể đã muốn dự phần vào tình liên đới nhân loại. 
Người đã tham dự tiệc cưới Cana, đã vào nhà Giakêu, đã ăn uống với những người thu thuế 
và những người tội lỗi. Người đã mạc khải tình yêu thương của Chúa Cha và ơn gọi cao cả của 
con người, bằng cách kể chuyện về những điều hết sức thông thường trong xã hội và dùng 
những kiểu nói cũng như những hình ảnh vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. 
Người đã thánh hóa những mối liên hệ của con người, nhất là những liên hệ thuộc về gia đình 
là nguồn gốc phát sinh những liên hệ xã hội, trong khi vẫn tự nguyện tuân giữ những luật lệ của 
đất nước. Người đã muốn sống như một người thợ thủ công ngay giữa thời đại và nơi quê 
hương của Người. 

Trong lời rao giảng, Người đã truyền dạy rõ ràng là những người con cái Thiên Chúa phải cư 
xử với nhau như anh em. Trong lời cầu nguyện, Người đã xin cho tất cả các môn đệ Người 
được nên “một”. Hơn nữa, là Đấng Cứu Chuộc mọi người, chính Người đã tự hiến thân chết 
cho mọi người. “Không ai có tình yêu cao cả hơn kẻ hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13). 
Người còn ra lệnh cho các Tông Đồ rao giảng sứ điệp Tin Mừng cho muôn dân để nhân loại trở 
nên gia đình của Thiên Chúa, trong đó sự trọn hảo của lề luật chính là yêu thương. 

Là trưởng tử giữa một đoàn anh em đông đảo, sau khi chết và sống lại, Người đã ban Chúa 
Thánh Thần để thiết lập tình hiệp thông huynh đệ mới giữa tất cả những kẻ đón nhận Người 
với đức tin và đức ái, điều đó được thực hiện trong chính Thân Thể của Người tức là Giáo Hội, 
ở đấy mọi người là chi thể với nhau, tùy theo những ơn đã lãnh nhận mà phục vụ lẫn nhau. 

Tình liên đới này cần phải được gia tăng luôn mãi cho tới ngày được hoàn tất, ngày mà nhân 
loại, nhờ được ơn thánh cứu thoát, nên như một gia đình được Thiên Chúa và Anh Cả Kitô yêu 
thương, sẽ làm vinh danh Thiên Chúa cách trọn hảo. 
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Mt 28,16-20. 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1.TIN MỪNG: Mt 28,16-20. 

(16) Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các 

ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. (18) Đức 

Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. (19) 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân 

danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (20) Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy 

đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 

2.Ý CHÍNH: 

Trong bài Tin mừng của thánh Mát-thêu hôm nay, Đức Giê-su Phục Sinh hẹn các Tông đồ 

đến một ngọn núi tại miền Ga-li-lê. Ở đó sau khi tuyên bố đã được Chúa Cha cho toàn quyền 

trên trời dưới đất, Người chỉ thị cho các ông hãy đi khắp thế gian thâu nạp môn đồ cho Người, 

làm phép rửa cho họ “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Người cũng hứa 

sẽ ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế. 

3.CHÚ THÍCH: 

-C 16-17: + Mười một môn đệ: Đây là Nhóm Mười Hai, nhưng thiếu Giu-đa, kẻ phản bội, 

và Mát-thi-a chưa được bổ sung vào danh sách thế chỗ cho Giu-đa (x. Cv 1,15-26). Nhóm này 

là Tông Đồ Đoàn được trao quyền lãnh đạo Hội Thánh. Còn về Giu-đa Ít-ca-ri-ốt: khi thấy Thầy 

Giêsu sắp bị kết án tử hình, Giu-đa đã bị hối hận. Hắn liền đem ba mươi quan tiền trả lại cho 

các đầu mục Do thái nhưng đã bị họ từ chối. Giu-đa thất vọng nên đã ném tiền vào cung thánh 

Đền thờ rồi đi thắt cổ tự tử (x. Mt 27,3-5). + Đi tới miền Ga-li-lê: Tức là đến miền đất dân ngoại 

theo chỉ thị của Chúa Phục Sinh qua bà Ma-ri-a Mác-đa-la (x. Mt 28,10), và cũng để noi gương 

Đức Giêsu đã bắt đầu rao giảng Tin Mừng Nước Trời tại xứ Ga-li-lê (x. Mt 4,12-17), + Đến 

ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến: Ngày nay người ta không thể xác định đây 

là núi nào. Nhưng có lẽ Mát-thêu chỉ muốn nói đến quả núi với ý nghĩa tượng trưng: Núi là nơi 

Thiên Chúa gặp gỡ và mặc khải cho loài người. Chẳng hạn : Đức Chúa đã trao Thập Giới cho 

Mô-sê trên núi Khô-rép (x. Xh 24,13.15.18). Đức Giêsu cũng đã công bố Hiến Chương Nước 

Trời hay Tám Mối Phúc Thật trên núi, nên còn gọi là “Bài Giảng Trên Núi” (x. Mt 5,1-

7,27). +Thấy Người, các ông bái lạy:Sau nhiều lần hiện ra để củng cố niềm tin cho môn đệ, 

trước khi về trời Chúa Phục Sinh đã hiện ra để trao sứ mệnh loan Tin mừng phổ quát cho các 

ông. Cử chỉ bái lạy nói lên các ông đã tin Chúa Giêsu là “Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa”. + 

Nhưng có mấy ông lại hoài nghi: Câu này xem ra mâu thuẫn với thái độ bái lạy vừa nói. Thực 

ra, hoài nghi là thái độ phải xảy ra nơi các môn đệ trước khi các ông đạt tới đức tin hoàn hảo. 

Chắc là Mát-thêu muốn nói đến sự hoài nghi đã xảy ra trước đó mà ngài chưa lần nào đề cập 

đến. Như vậy đây chỉ là một sự trục trặc về lối hành văn, chứ không mâu thuẫn về mặt tư 
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tưởng. Ngoài ra cũng có người cho rằng: Vì đây là cuộc hiện ra để “trao sứ mệnh” cho Nhóm 

Mười Một đại diện Hội Thánh, nên sự hoài nghi ở đây chính là sự hòai nghi nói chung của Hội 

Thánh xưa nay: Mầu nhiệm Phục Sinh tuy là một sự thật hiển nhiên, nhưng bao giờ cũng vẫn 

có người còn hoài nghi. 

-C 18-19: +Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất: Lúc khởi đầu sứ mệnh, 

cũng trên núi cao, Đức Giê-su đã từ chối quyền hành trên các nước thế gian do Xa-tan hứa 

ban (x. Mt 4,8-10). Nhưng giờ đây Người tuyên bố: Người đã được Thiên Chúa trao toàn quyền 

trên trời dưới đất, ứng nghiệm lời tuyên sấm của Ngôn sứ Đa-ni-en về sứ mệnh của Con Người 

như sau: “Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; Muôn 

người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của 

Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; Vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy 

vong, khác hẳn với mọi vương quốc. Nó sẽ ăn hết toàn cõi đất, sẽ dẫm nát và nghiền tan” (Đn 

7,14). + Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ: Hội Thánh phải dùng 

quyền Đức Giê-su ban để nhân danh Người mà làm cho muôn dân trở thành môn đệ của 

Người. Trước hết là dân Do Thái (x. Mt 10,5-6), rồi đến mọi dân nước trên thế giới (x. Mt 

8,11). +Làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần:  Để 

người ta trở nên môn đệ Đức Giê-su, các Tông đồ phải làm phép rửa tái sinh họ bằng nước và 

Thần Khí (x. Ga 3,3.5). Phép rửa được cử hành nhân danh Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa 

Con và Chúa Thánh Thần (x. Mt 28,19). 

-C 28,20: +Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em: Sứ mệnh các 

Tông đồ gồm cả quyền dạy dỗ các tín hữu cho tới khi Hội Thánh đạt tới tình trạng viên mãn (x. 

Ep 1,23).+Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế: Chúa Phục Sinh hứa sẽ luôn ở 

trong Hội Thánh cho đến tận thế nhờ Thánh Thần và qua các mục tử, để giúp Hội Thánh chu 

toàn sứ mệnh “được sai đi”. Như vậy Đức Giê-su chính là “Đấng Em-ma-nu-en: Thiên Chúa ở 

cùng chúng ta” (Mt 1,23). 

4.CÂU HỎI: 1)Tại sao chỉ có mười một Tông đồ hiện diện lúc Chúa lên trời? 2)Số 

phận của Giu-đa Ít-ca-ri-ốt thế nào sau khi phản nộp Thầy? 3)Tại sao Chúa Phục Sinh  

truyền cho các Tông đồ trở về Ga-li-lê? 4)Ngọn núi Chúa truyền cho các Tông đồ đến là 

núi nào? 5) Mấy kẻ còn hoài nghi gồm những ai và hoài nghi về điều gì? 6) Đức Giê-su 

đã từ chối quyền hành trên các nước thế gian do Xa-tan hứa ban khi nào? 7) Đức Giê-su 

đã được ai trao toàn quyền trên trời dưới đất, như vậy ứng nghiệm với sấm ngôn của vị 

Ngôn sứ nào? Lời tuyên sấm ấy nội dung ra sao? 8) Sau khi thâu nạp môn đệ, Hội 

Thánh có sứ vụ phải làm gì cho họ? 9) Làm thế nào để loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu 

cho người lương hôm nay? 

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi 

và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, 
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Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh 

em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 

2. CÂU CHUYỆN: THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG TRUYỀN GIÁO BẰNG CẦU NGUYỆN: 

Têrêsa sinh ngày 02 tháng 01 năm 1873 tại Alecon, Normandie, Pháp. Tên “Têrêsa Hài 

Ðồng Giêsu” là tên nhận khi khấn Dòng. Têrêsa mồ côi mẹ từ khi chưa lên bốn tuổi, 

được cha là ông Louis Martin săn sóc và giáo dục chu đáo. 

Dù ở tuổi vị thành niên chưa được phép tu Dòng, nhưng Têrêsa khi lên 15 tuổi đã được 

Ðức Giáo Hoàng Lêô 13 đặc cách cho vào tu trong Dòng kín Carmêlô thành Lisieux, nước 

Pháp. 

Têrêsa chỉ là một nữ tu hèn mọn quanh năm suốt tháng đóng khung trong bốn bức tường 

nhà tu kín cho đến khi lìa trần ngày 30-9-1897 được 9 năm. Vậy mà 28 năm sau, năm 1925, 

Ngài đã được Ðức Giáo Hoàng Piô XI tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Hai năm sau, lại được 

đặt làm Quan Thày các Nhà Truyền Giáo và các Xứ Truyền Giáo, cùng với thánh Phanxicô 

Xaviê. Gần đây Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn nâng Têrêsa lên hàng Tiến Sĩ Hội 

Thánh vào ngày 19 tháng 10 năm 1997. 

Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu vốn chỉ là một thiếu nữ mọn hèn với một nếp sống vô 

cùng đơn giản, chưa làm được gì trổi vượt dưới mắt người đời. Nhưng“đằng sau những việc 

nhỏ bé của con người thấp hèn ấy lại ẩn chứa một tình yêu cao cả”: Yêu mến Chúa, rồi từ 

Chúa, yêu thương các nhà truyền giáo và các xứ truyền giáo. Những nhọc nhằn, đau đớn dù là 

nhỏ nhặt nhất từ tâm thần đến thể xác, thánh nhân đều âm thầm chịu đựng tất cả, dâng lên 

Chúa mọi điều khốn khó để cầu cho hạt giống Phúc Âm do các nhà truyền giáo gieo vãi được 

đâm chồi nẩy lộc khắp thế giới. Làm việc truyền giáo trong bốn bức tường, truyền giáo bằng 

cầu nguyện, bằng những việc hy sinh hãm mình, Têrêsa gọi đó là “những bông hồng nhỏ” dâng 

lên Chúa Giêsu Hài Ðồng để xin cho lương dân các xứ truyền giáo sớm nhận biết Chúa. 

Phần thưởng cao trọng nhất đã được dành cho một thiếu nữ hèn mọn nhấtđược Ðức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II quả quyết: “Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là vị Thánh trẻ nhất 

được tôn vinh danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh. Tuy nhiên con đường thiêng liêng của Thánh nhân 

chứng tỏ sự trưởng thành sung mãn nơi Ngài. Cảm nhận đức tin còn lưu lại trên bút tích của 

Thánh nhân là cuốn “Tự Thuật” quả thực rất sâu rộng, khiến Ngài xứng đáng được liệt vào 

hàng ngũ các bậc thầy về tu đức của Hội Thánh Công Giáo như: Các thánh Tôma Aquinô, 

Augustinô, Grêgôriô Cả, Phanxicô Salêsiô, thánh nữ Catarina, thánh nữ Têrêsa Avila... 

 Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh, Bổn Mạng các Xứ Truyền Giáo chính là 

tấm gương sáng cho giới trẻ về cách thức truyền giáo hôm nay bằngcuộc sống tin yêu “Con thơ 

phó thác” mọi sự trong tay Chúa quan phòng. 
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3. THẢO LUẬN: Theo các cách thức truyền giáo của Chúa Giêsu, các Tông Đồ và Hội 

Thánh Sơ Khai, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thánh Têrêsa Canquýtta, thánh Phanxicô 

Xaviê… Bạn thấy cách truyền giáo nào phù hợp với hoàn cảnh xã hội hôm nay nhất? Tại 

sao? 

4. SUY NIỆM: 

1) SỨ VỤ PHẢI RAO GIẢNG TIN MỪNG: 

a) Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian: 

Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ trước khi lên trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho 

muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần” (Mt 28,19). Đây là một sứ vụ đẹp lòng Thiên Chúa như ngôn sứ Isaia tuyên sấm: 

"Đẹp thay, những bước chân đi truyền rao Tin Mừng ơn cứu độ". Thánh Phaolô Tông đồ cũng 

nói: “Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe ? 

Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng ? Làm sao rao giảng, nếu không được sai đi 

?” (Rm 10,14-15). Nơi khác,Phaolô cho thấy đây là sứ vụ phải làm với bất cứ giá nào: “Khốn 

cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16). 

b) Nội dung rao giảng Tin Mừng là gì?   

Vào lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần đã xuống ơn và thúc đẩy các tông đồ ra khỏi nhà tiệc ly rao 

giảng và làm chứng về Chúa Giêsu như tông đồ Phêrô: “Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã 

làm cho sống lại, về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng”. (Cv 2,32). 

Vậy, theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, nội dung mà các tông đồ phải rao giảng và làm 

chứng là: Dạy những điều Chúa Giêsu đã truyền, làm chứng về mầu nhiệm sự chết và sống lại 

của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô cũng viết trong thư gửi giáo đoàn Côrintô : “Trước hết, tôi 

truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là : Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng 

ta, đúng như Lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng 

như Lời Kinh Thánh” (1 Cr 15,3-4). Ngài cũng đã soạn thảo việc giảng dạy bắt đầu từ Mầu 

Nhiệm Phục Sinh khi giảng về sự khôn ngoan của thập giá (1 Cr 1,23), về phép rửa là tham dự 

vào sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu (Rm 6,1-8). 

2) PHẢI RAO GIẢNG TIN MỪNG NHƯ THẾ NÀO ?: 

a) Các phương cách rao giảng Tin Mừng: 

- Một là bằng lời nói: Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, 

Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại của Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Người tín 

hữu cần nói về Chúa khi có dịp. Giới thiệu những phim Kinh Thánh hoặc truyện các thánh… 
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- Hai là mời gọi người lương gặp Chúa: Như dụ ngôn ông vua mời gọi mọi người 

đến tham dự tiệc cưới Nước Trời (x. Mt 22,1-10), chúng ta cũng hãy mời gọingười lương quen 

biết đến với các sinh hoạt đạo đức như đi hành hương Đức Mẹ, tham gia các sinh hoạt hội diễn 

văn nghệ giới trẻ, các buổi hội thảo hôn nhân gia đình, đi làm công tác bác ái từ thiện tại vùng 

sâu vùng xa… 

- Ba là nêu gương sáng để lôi cuốn người khác: Cộng đoàn Hội Thánh tạiGiêrusalem tiên 

khởi tuy không gửi các sứ giả đi loan báo Tin Mừng, nhưng nhờ lốisống yêu thương phục vụ 

lẫn nhau giữa Cộng Đoàn, khiến họ thán phục và tự nguyện gia nhập ngày một thêm đông. 

- Bốn là gây ảnh hưởng trên người thân như men trong bột, ánh sáng chiếu soi và muối 

mặn: Tông đồ Phêrô đã dạy các bà vợ có chồng ngoại giáo cách gây ảnh hưởng như sau : “Chị 

em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng không 

tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị 

em phải nói lời nào, vì họ thấy cách ăn nết ở trinh tiết và cung kính của chị em” (1 Pr 3,1-2). 

b) Cần áp dụng phương pháp cụ thể phù hợp cho con người hôm nay? 

a) Theo thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu: 

Thánh Têrêxa đã truyền giáo tại chỗ bằng lời cầu nguyện và làm những việc bác ái hãm 

mình nhỏ bé. Tuy là nữ tu dòng kín, sống trong bốn bức tường tu viện, nhưng chị đã được Hội 

thánh phong làm bổn mạng các xứ truyền giáo ngang hàng với thánh Phanxicô Xaviê. Chị 

thánh Têrêxa không giảng về Chúa bằng lời nói nhưng bằng lòng ước ao của một con tim 

cháy lửa yêu mến, bằng việc chu toàn các việc bổn phận hằng ngày nhưng bằng một 

cách thức phi thường, nghĩa là làm mọi việc với Chúa và vì lòng yêu mến Chúa. 

Mỗi người chúng ta hôm nay cũng cần noi gương thánh Têrêxa để năng dâng những lời 

nguyện tắt kèm theo nhưng việc bác ái hãm mình để cầu nguyện cho việc truyền giáo: 

“Lạy Chúa, con xin làm việc hãm mình này để cầu xin cho một người bạn lương dân sớm nhận 

biết tin yêu Chúa và được hưởng ơn cứu độ giống như con”. 

b) Theo Mẹ thánh Têrêxa Canquýtta: 

 Thánh Têrêxa Canquýtta đã âm thầm loan báo Tin Mừng bằng những cử chỉ nhân ái 

với những người bệnh tật cùng khổ và bị bỏ rơi. Mẹ đã đi nhiều nơi trên thế giới 

để thành lập nhiều cộng đoàn tu viện theo lý tưởng thừa sai bác ái của Mẹ, lập ra nhiều nhà mở 

để tiếp đón các bệnh nhân gần chết không nơi nương tựa, không phân biệt tôn giáo mầu da 

tiếng nói… Việc bác ái từ thiện của Mẹ Têrêxa Canquýtta đã đánh động lương tâm của nhiều 

người trên thế giới, để thực hiện Trời Mới Đất Mới không còn đau khổ bệnh tật chiến tranh thù 

hận chết chóc… 

Mỗi người chúng ta hôm nay cũng phải thể hiện lòng bác ái yêu thương ngay trong gia 

đình ruột thịt, khu xóm, xứ đạo và môi trường xã hội chung quanh.Không nhất thiết phải 
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làm những việc lớn lao tốn phí nhiều tiền bạc, mà chỉ cần làm những việc nhỏ bé vừa tầm của 

mình như ân cần thăm hỏi, chia sẻ giúp đỡ thực tế vật chất tinh thần, phục vụ những con 

người cụ thể bằng những gì đang có, hợp tác với những người thiện chí dù khác biệt chính 

kiến, tôn giáo… để biến thành một phong trào bác ái yêu thương như ý Chúa muốn. 

c) Theo thánh Phanxicô Xaviê Bổn Mạng các xứ truyền giáo: 

- Hãy năng tham dự các buổi Hiệp Sống Tin Mừng để trang bị cho mình vốn liếng Lời 

Chúa, nhờ Lời Chúa soi dẫn và Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta cũng có thể đi bất cứ đâu như 

vùng sâu vùng xa đồng bào dân tộc, đến với các trại nuôi người già, trại cùi, cô nhi viện, v.v… 

để chu toàn sứ vụ loan Tin Mừng của Chúa cho tha nhân, noi gương thánh Phanxicô Xaviê. 

- Cần năng cầu xin ơn Thánh Thần giúp, vì nếu không có ơn Chúa, chắc chắn chúng ta 

không thể thành công trong việc truyền giáo vì vượt quá tầm sức tự nhiên của chúng ta. 

d) Theo Chúa Giêsu và các Tông đồ thời Hội Thánh Sơ Khai: 

Tất cả các cách thế truyền giáo của các vị thánh nói trên đều hàm chứa trong Tin Mừng, 

mà mỗi người tín hữu chúng ta cần khám phá để ứng dụng phù hợp trong cuộc sống như sau: 

- Cần giới thiệu Chúa cho tha nhân: Dù mỗi tín hữu chúng ta chưa thể rao giảng giáo lý 

được như các linh mục, tu sĩ nam nữ, nhưng chúng ta vẫn có thể chia sẻ cảm nghiệm bình an 

hạnh phuc gặp Chúa của mình cho những người chưa biết Chúa, như Tin Mừng thuật 

lại: Anrê sau khi gặp Thầy Giêsu đã đi dẫn em là Simon đến với Đức Giêsu; Hay như Philipphê 

đã đưa bạn là Nathanaen đến gặp Đức Giêsu… 

- Cần đi bước trước tiếp cận người lương: Đức Giêsu đã đến với người phụ nữ 

Samari và mở lời xin chị cho nước uống, rồi sau đó Người đã nói với chị về Nước Hằng 

Sống. Từ ban đầu là một người phụ nữ, Người đã vào làng và rao giảng Tin Mừng cho cả dân 

làng. 

- Cần gây thiện cảm trước khi trình bày về Chúa: Noi gương Đức Giêsu chúng ta cũng 

nên tìm hiểu người đối diện và chỉ nên nói về Chúa nếu người đối diện muốn tìm hiểu và 

sẵn sàng lắng nghe. 

- Góp phần làm cho xã hội được tốt đẹp hơn cũng là một cách loan báo Tin Mừng cách 

hữu hiệu: Kitô giáo phải góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và huynh đệ, công bằng và 

ấm no, nơi nhân phẩm con người được tôn trọng, bóng tối ích kỷ hận thù bị đẩy lui. Mỗi người 

tín hữu cần sử dụng tài năng Chúa ban để đưa tinh thần bác ái Kitô giáo thấm nhập vào phim 

ảnh, bài hát, kịch nghệ, văn chương, hội họa, điêu khắc… hầu giúp nhiều người nhận biết tin 

yêu Chúa. 

- Cũng cần cấp thời canh tân phương cách loan báo Tin Mừng cho phù hợp và hữu 

hiệu hơn với mỗi con người và trong từng hoàn cảnh khác nhau. 
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- Hãy năng đọc kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô để xin ơn Chúa biến đổi chúng ta trở 

thành khí cụ bình an của Chúa, nên chứng nhân tình yêu của Chúa cho mọi người. 

Ðức Phaolô VI đã khẳng định: "Con người thời đại ngày nay thích nghe các chứng nhân 

hơn là những thầy dạy, và nếu họ có nghe thầy dạy thì cũng bởi vì những thầy dạy này là các 

chứng nhân". 

5. LỜI CẦU: 

- Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con, nếu Hội Thánh được ví như một thân thể gồm nhiều 

chi thể khác nhau, thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý 

nhất, là Trái Tim, một Trái Tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt 

động. Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử 

đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình... 

- Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm 

thấy chỗ đứng của con trong lòng Hội Thánh: Nơi trái tim Hội Thánh con sẽ là tình yêu, và như 

thế con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong Hội Thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng 

Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con chắc chắn sẽđược thực hiện. 

(Dựa theo lời cầu nguyện của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu) 

LM ĐAN VINH - HHTM 

 
VỀ MỤC LỤC 
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Tiếp tục chúa nhật tuần trước, bài Phúc Âm hôm nay (Lc18:9-15) bàn về cầu nguyện qua 2 

dụ ngôn, một dụ ngôn nói về thái độ tự cao tự đại của một người biệt phái, coi mình là đạo đức 

tốt lành hơn người, một dụ ngôn khuyên chúng ta phải biết tự nhận mình là kẻ tội lỗi, và hoàn 

toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của Chúa.  

Bài Phúc Âm làm chúng ta nhớ lại chuyện Chúa Giesu tha thứ cho người đàn bà tội lỗi (Lc 

7: 36-50), trong đó diễn tả hai thái độ trái ngược nhau giữa người biệt phái tên Simon và người 

đàn bà phạm tội nhưng yêu Chúa nên được Chúa tha thứ.  

Cái tài của Luca trong bài Tin Mừng hôm nay là diễn tả kết quả trái ngược ngày Chúa đến. 

Câu chuyện nhắm vào người Pharisieu, thành phần đặc biệt thời bấy giờ, tự cho mình là giữ 

luật lệ khắt khe và coi người khác là bê bối tội lỗi. Tự coi mình là công chính, người biệt phái 

cầu nguyện với “chính mình”. Toàn thể bài cầu nguyện của ông là nói về mình, về cái hay cái 

đẹp của mình, ông là thần tượng, là gương sáng cho mọi người, khác hẳn với người thu thuế, 

thành phần bị xã hội khinh khi. 

  

ĐỨNG THẬT XA MÀ CẦU NGUYỆN  

Trái lại, người thu thuế biết mình chẳng tốt lành gì. Ông không thể làm đảo ngược được 

những việc gian dối của ông. Nếu ông hối hận, cố gắng bồi hoàn những cái ông đã ăn gian thì 

cũng chẳng giúp gì được ông. Ông chẳng trông mong người ta bỏ qua và tha thứ cho ông. Điều 

duy nhất ông biết và có thể là đến trước mặt Chúa và nhận mình có tội, dù Chúa có tha thứ cho 

ông, ông cũng không dám hy vọng. Cách duy nhất mà ông có thể hy vọng và cảm nghiệm được 

lời Chúa nói với ông: “Cha chấp nhận lời con để con trở nên tốt lành.”  

Ta thấy người thu thuế đứng thật xa bàn thờ mà cầu nguyện. Khoảng cách xa này không 

chỉ là khoảng cách địa dư mà còn có nghĩa khác biệt về tình trạng và thái độ giữa hai người. 

Khi người thu thuế cầu nguyện, ông kêu cầu Chúa, van xin lòng Chúa thương xót!  

Bài Tin Mừng này cảnh cáo chúng ta phải coi chừng lời ăn tiếng nói, cung cách và việc làm 

khi cầu nguyện. Thoạt nghe câu chuyện chúng ta cảm thấy khó chịu. Theo Do Thái giáo, nếu ai 

trước khi về nhà mà không đi qua đền thánh để kiểm chứng, thì chỉ có thể là người thu thuế. 

Người nào làm việc cho chính phủ nước ngoài thu thuế dân mình, kẻ cộng tác với chế độ xâm 

lăng hà khắc và tham nhũng, kẻ phản bội chính trị, kẻ có đạo nhưng gian ác, những tên thu 

thuế đáng khinh bỉ đều là những kẻ đáng ghét. Miệng chúng  thì leo lẻo “Xin Chúa Thương xót 

tôi / Miserere” (Tv.51) nhưng cuộc sống thì gian dối.  

  

PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG VẪN LÀ Ở CHÚA  

Đúng thế, theo câu chuyện thì người biệt phái đâu phải là người lưu manh, láu cá và người 

thu thuế cũng không phải là người quảng đại, tốt lành gì. Nếu vẽ dụ ngôn này thành bức tranh 

hoạt họa thì không trung thực và thiếu công bằng. Vẽ người biệt phái thành một tên lưu manh 

và người thu thuế thành một anh hùng thì mỗi người đều có giá trị riêng của họ, chẳng có gì là 

ngạc nhiên vể ân sủng Chúa ban và câu chuyện dụ ngôn mất đi ý nghĩa đích thực của nó. 

Không phải tất cả mọi người biệt phái đều bất lương, gian xảo, kiêu căng, và không phải tất cả 
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những người thu thuế đều thực sự nghèo khó, khiêm tốn và thành thật, có đời sống nội tâm sâu 

xa. Luca đâu có nói là tự đặt mình xa cách, khác biệt với “mọi người” là “đi về nhà cách bất 

chính, không được Chúa chấp nhận và ban ơn?”  

   Theo dụ ngôn Chúa nói, thì điều mà mỗi người nhận được đều là ơn Chúa ban nhưng 

không “mặc dù bấtxứng” không phải “ vì tôi tốt lành, tài giỏi.” Nếu xem xét lại cẩn thận hai nhân 

vật này theo những đức tính của họ và sự phán xét của xã hội cách công bằng, không thiên vị 

thì câu chuyện vẫn gây xúc động, vẫn tạo sức mạnh cho cả người tội lỗi lẫn người được chúc 

phúc vì cả hai người đều có cái hay cái dở của họ. Chúng ta không thể hiểu chuyện này theo 

nghĩa đen những đặc tính của các nhân vật để khi ra khỏi cửa nhà thờ, ta có thể tự nhủ hay nói 

với người khác: “Cám ơn Chúa, tôi không giống như người biệt phái.” Nên nhớ, kết quả rất có 

thể trái ngược! Phán quyết cuối cùng vẫn là ở Chúa!  

  

CHÚA LẮNG NGHE NGƯỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM TỐN   

Tuy nhiên, người cầu nguyện khiêm tốn thì được Chúa lắng nghe. Bài đọc 1 sách Sira 

(35:12-14, 16-18) rất phù hợp với ý nghĩa của dụ ngôn trong bài Phúc Âm: “Những ai tự nguyện 

phụng sư Chúa thì được Chúa lắng nghe; lời khẩn cầu của họ đạt tới thiên cung. Lời cầu 

nguyện của những kẻ khiếm tốn vọng lên các tầng mây; nó không ngồi yên cho đến khi đạt 

được yêu cầu, cũng chẳng chịu thoái lui cho đến khi đấng Tối Cao đáp ứng, phán xét công 

minh và xác nhận người công chính và Chúa sẽ không trì hoãn.”   

  

ĐỜI SỐNG THÁNH PHAOLO TRÀN ĐẦY NHƯ SUỐI NƯỚC THÁNH  

Bài đọc 2 thư thánh Phaolo gửi Timothy (2Tm 4:6-8, 16-18) cho thấy mục vụ của thánh 

Phaolo quả là quan trọng. Lúc ở trong tù tại Rome, Phaolo đã nhìn thấy cái chết của mình gần 

kề nên đã chấp nhận và hy vọng. Phaolo đã sống an bình trong Chúa và với chính mình, bình 

thản đối đầu với tử thần vì biết rằng mình đã không ngại gian khổ và luôn luôn cố gắng cả cuộc 

đời để phục vụ Tin Mừng. Phaolo biết rằng mình chết là tử vì đạo. Ông coi đó là một cử chỉ hiến 

tế và ông sẽ hy sinh đổ máu đào (Xh 29: 38-40; Pl 2:17). Lúc kết thúc cuộc đời, Phaolo đã 

chứng minh là mình đã hoàn thành điều mà chính chúa Kito đã nói trước về ông lúc ông ngã 

ngựa: “Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy chịu vì danh ta”(Cv 9:16).  

Ngày nay, tượng hai thánh Phero và Phao lo vẫn đứng xừng xững tại Rome. Những đức 

tinh đặc thù của mỗi thánh nhân và cảm nghiệm của mỗi người và toàn thể Giáo Hội chứng 

minh rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi các ngài, ngay cả những lúc bị thử thách cam go 

nhất. Chúa đã ở với Phero để giải cứu ông khỏi tay những kẻ thù tại Jerusalem. Chúa đã ở với 

Phaolo liên tục trong mọi công tác tông đồ để truyền thông cho ông sức mạnh của ân sủng 

Chúa, để biến ông thành tông đồ loan truyền Tin Mừng cho dân ngoại, cho mọi quốc gia không 

hề hoảng sợ (2Tm 4:17).  

Cuộc đời Phao lo đã rập khuôn với cuộc đời chúa Giesu. Trong bữa tiệc ly, chúa Giesu đã 

nói trước về biến cố trên đồi Calvary, Người chấp nhận cái chết trên thập giá, và với sự chấp 

nhận ấy, Người biến bạo động thành ban ơn và tận hiến. Phao lo đã viết trong thư gửi tín hữu 
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Philiphe 2:17 vào giờ phút tử đạo của ngài đã sát kề: “Ngay cả nếu tôi phải đổ máu ra như suối 

nước thánh để làm của lễ cho niềm tin của anh em dâng lên Chúa thì tôi cũng vui mừng và chia 

sẻ niềm vui ấy với tất cả anh em.” 

  

ĐÔI LỜI KẾT:  SỐNG LIÊN LỈ MẬT THIẾT VỚI THIÊN CHÚA  

Để kết luận, xin trích một đoạn trong thư Đức Biển Đức XVI gửi các chủng sinh, được công 

bố ngày 18-10-2010 để cùng suy niệm. Dù được viết vào dịp kết thúc năm linh mục, lá thư cũng 

có thể áp dụng cho tất cả chúng ta vì được viết dưới ánh sáng bài Tin Mừng Phúc Âm hôm 

nay.  

“Bất cứ ai ước muốn trở thành linh mục thì trước tiên và trên hết phải là ‘người của Chúa’ 

như kiểu nói của thánh Phaolo (2Tm 4:16). Đối với chúng ta, Thiên Chúa không phải là một giả 

thiết trừu tượng, người cũng không phải là kẻ xa lạ đã để lại quang cảnh sau hiện tượng “big 

bang”. Thiên Chúa biểu lộ chính Người trong Đức Giesu Kito. Trước mặt Đức Giesu Kito, ta 

thấy mặt Thiên Chúa. Trong lời Người, chúng ta nghe chính lời Thiên Chúa nói với chúng ta. Nó 

cho thấy, điều quan trọng nhất trên bước đường đi tới thiên chức linh mục và trong suốt đời 

sống linh mục của chúng ta là tình liên đới của từng cá nhân chúng ta với Thiên Chúa trong 

Đức Giesu Kito. 

  “Linh mục không phải là người lãnh đạo một đoàn thể phải cố công bảo toàn và phát triển 

các hội viên. 

Linh mục là sứ giả của Thiên Chúa được sai đến với dân người. Chúa muốn ông hướng 

dẫn họ đến với Chúa, và theo phương cách đó, nuôi dưỡng sự hiệp thông thực sự giữa mọi 

người nam và nữ. Do đó, quả là quan trọng, anh em thân mến, anh em phải học cách sống mật 

thiết và liên lỉ với Thiên Chúa. Khi Chúa biểu chúng ta phải ‘cầu nguyện liên lỉ’, rõ ràng Người 

không đòi hỏi chúng ta phải đọc những kinh cầu dài vô tận, nhưng người khuyến cáo chúng ta 

đừng bao giờ để mất tình thân thiết nội tâm của chúng ta với Thiên Chúa.  

“Cầu nguyện là làm triển nở tình thân thiết ấy. Vậy thì điều quan trọng là mỗi ngày của 

chúng ta đều phải bắt đầu và kết thúc bằng cầu nguyện; Chúng ta lắng nghe Chúa như là đọc 

Kinh Thánh vậy; Chúng ta chia sẻ với Người những ước nguyện và hy vọng của chúng ta, 

những vui mừng và sầu buồn của chúng ta, những thất bại và những tri ân của chúng ta đối với 

tất cả những ân phúc người ban, vậy thì chúng ta phải luôn luôn có Người hiện diện trước mặt 

chúng ta như điểm tham khảo hướng dẫn cho đời sống chúng ta. Với phương cách đó, chúng ta 

sẽ nhận ra những thất bại của chúng ta và cải tiến, nhưng cũng nhận thức ra được vẻ đẹp và 

tốt lành mà chúng ta có được nhưng không để mà tạ ơn. Với lòng biết ơn, chúng ta sẽ hứng 

khởi vì có Thiên Chúa ở gần chúng ta và chúng ta có thể phụng sự Người”  

Chớ gì Chúa biến chúng ta thành những người đầy tớ xứng đáng hơn để chúng ta làm 

những điều chúng ta phải làm, không bon chen, không chú ý đến chuyện tốt hơn người hay cao 

trọng hơn người, nhưng nhận thức ra mình là những đầy tớ thấp hèn hơn những đầy tớ khác, 

vì lẽ chúng ta đã được cho, được tha thứ và được chúc phúc quá nhiều.  
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Chớ gì Thiên Chúa ban cho chúng ta trái tim quảng đại khi chúng ta phục vụ Chúa và yêu 

Chúa nơi tha nhân. Sáng danh Thiên Chúa bây giờ và đến muôn đời!  

    Fleming Island, Florida 

    Oct 13, 2016 

    NTC 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

 

(Is 1, 1-5; 1 Tm 2, 4 - 6; Lc 24,44-53) 

 
  

Tháng 10, tháng truyền giáo  

Tháng 10 tháng Mân Côi, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy khám phá lại nét đẹp của lời kinh 

này và siêng năng đọc kinh Mân Côi cho cầu thế giới được hoà bình. Tháng 10 còn là tháng 

truyền giáo. Giáo hội cũng kêu gọi con cái mình dấn thân cho những công cuộc truyền giáo, 

bước theo Chúa Giêsu trong cuộc hành trình Ðức Tin, và có Mẹ Maria Nữ Vương Rất Thánh 

Mân Côi Mân Côi và là Nữ Vương truyền giáo đi đầu dẫn đưa tất cả chúng ta đến với Chúa 

Kitô, và dạy chúng ta mang Chúa đến cho tha nhân. 

 

Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. 

Nếu như Isaia con trai Amót được thị kiến: “Các dân nước sẽ đổ xô về núi Chúa... trong 

ngày sau hết” (x. Is 1, 1-5). Thánh Phaolô  cho người con tình thần của mình biết rằng : “Thiên 

Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi” (x.1 Tm 2, 4 – 6). Cả bốn sách Tin Mừng đều nêu bật 

ý nghĩa của việc truyền giáo. Nội dung sứ vụ mà Chúa Giêsu trao cho Giáo hội, chứng tỏ bản 

chất của Giáo hội là truyền giáo. Chính Chúa Giêsu Phục sinh đã nói với các tông đồ nơi Phòng 

Tiệc Ly như sau: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21). Đến lượt Chúa 

Con cũng sai Giáo hội ra đi cho đến tận cùng trái đất. Ðây là một sứ mạng duy nhất, một sứ 

điệp duy nhất, phát xuất từ Thiên Chúa và được gửi đến cho mọi người, ngõ hầu họ được cứu 

chuộc và trở nên con cái Thiên Chúa.  

“Chúa Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thư ba, từ cõi chết sống lại và phải nhân danh 

Người mà rao giảng cho muôn dân. Chính anh em là chứng nhân về những điều ấy” (Lc 24, 46-

48). 

Nhân dịp Đại Năm Thánh 2000, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói : “Sứ mạng của 

Giáo Hội kéo dài sứ mạng của Chúa Kitô. Giáo Hội không ngừng rao giảng cho thế giới Tình 

Phụ Tử của Thiên Chúa, bằng việc rao giảng và bằng chứng tá của những con cái mình...nhờ 

việc thực hành mệnh lệnh tình thương đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em”. (Huấn Đức 

ngày 22 tháng 10/2000, tại Roma). 

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh: Sứ vụ truyền giáo là bổn phận của 

toàn thể Giáo hội, vốn bởi bản chất là thừa sai (x.Ad gentes, số 2). Trích dẫn lời Chân phước 

Phaolô VI, ngài tiếp: “Giáo Hội hiện hữu để truyền giáo, để giảng thuyết và giáo huấn, để làm 

RAO GIẢNG TIN MỪNG VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT (SUY NIỆM KHÁNH NHẬT TRUYỀN 
GIÁO) 
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máng chuyển quà tặng của các ân sủng, để hoà giải các tội nhân với Thiên Chúa, để trường tồn 

hy lễ của Chúa Kitô trong Thánh Lễ, đó là việc tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển 

của Người.” 

 

Lòng thương xót là linh hồn của truyền giáo 

Thánh Phaolô viết : “Tình Yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi” (2 Cr 5, 14). Đức Kitô thúc bách 

những người đã chịu phép Rửa tội nam phụ cũng như lão ấu, kể cả người đau yếu lẫn người 

nghèo, khi đã đón nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, có sứ mạng rao giảng và mang tình 

yêu cho hết mọi người, bằng lời nói và chứng tá cụ thể của Lòng Thương Xót. Truyền giáo là gì 

gì nếu không phải là loan báo Tin Mừng về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa như 

chính Chúa Giêsu đã làm. Ngài không những đã hăng say loan báo tình yêu của Thiên Chúa 

cho mọi người, Ngài còn xót thương đến thí mạng để làm chứng cho tình yêu đó. Hơn thế nữa, 

Ngài mạc khải và nhập thể tình yêu đó nơi chính bản thân mình. Ngài là hiện thân của Lòng 

Thương Xót Chúa. Nơi Ngài, tình yêu và lòng thương xót chiến thắng tội lỗi và sự chết. Vì thế, 

sứ điệp Tin Mừng Nước Thiên Chúa trở thành Tin Mừng Phục Sinh, Niềm Hy Vọng cho toàn 

thế giới. 

Trong sứ điệp nhân ngày thế giới truyền giáo lần thứ 90 với chủ đề “Giáo hội thừa sai, 

chứng nhân lòng thương xót”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Khi đón nhận và theo Chúa 

Giêsu qua Tin Mừng và các bí tích, nhờ tác động của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể trở nên 

người có lòng thương xót như Cha chúng ta trên trời, học yêu thương như Chúa yêu thương 

chúng ta và biến cuộc sống chúng ta trở thành một món quà nhưng không, dấu chỉ lòng nhân 

lành của Ngài” (Misericordiae Vultus 3). 

Nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao vai trò của phụ 

nữ và các gia đình trong việc biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa rằng “Có bao nhiêu người 

nam nữ thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội, đã và đang làm chứng về tình yêu thương xót 

của Chúa, như trong thời kỳ đầu qua kinh nghiệm của Giáo Hội. Dấu chỉ hùng hồn về tình yêu 

thương từ mẫu của Thiên Chúa là sự hiện diện gia tăng đáng kể của nữ giới trong thế giới 

truyền giáo, bên cạnh sự hiện diện của nam giới. Các phụ nữ, nữ giáo dân và các người nữ 

thánh hiến, và ngày nay cũng có nhiều gia đình, đang thực thi ơn gọi truyền giáo của họ dưới 

nhiều hình thức khác nhau: từ việc trực tiếp rao giảng Tin Mừng cho đến các dịch vụ bác ái.” 

Đức Thánh Cha thêm : “Bên cạnh hoạt động loan báo Tin Mừng và cử hành các bí tích do 

các nam thừa sai đảm nhận, cũng có các phụ nữ và các gia đình hiểu biết một cách thích hợp 

hơn các vấn đề của dân chúng và biết đương đầu với các vấn đề ấy một cách thích hợp, và đôi 

khi một cách ”chưa từng có”: qua sự chăm sóc cuộc sống, đặc biết chú ý đến con người hơn là 

các cơ cấu, tận dụng mọi tài nguyên nhân bản và tinh thần để xây dựng sự hòa hợp, các quan 

hệ, hòa bình, liên đới, cộng tác và tình huynh đệ, trong lãnh vực các tương quan giữa con người 

với nhau, cũng như trong lãnh vực rộng hơn lớn của đời sống xã hội và văn hóa, nhất là việc 

chăm sóc người nghèo”. 

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Xaviê, thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là quan 

thầy các xứ truyền giáo, nhất là của Mẹ Maria Ngôi Sao truyền giáo, mẫu gương loan báo Tin 

Mừng, cầu thay nguyện giúp cho Hội Thánh trở nên một mái nhà của tình yêu và thương xót 

mọi người ; một người mẹ xót thương cho mọi dân tộc và là nguồn suối tái sinh cho thế giới 

chúng ta. Amen. 

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Kinh Mân Côi là lời kinh hiệu nghiệm để xin ơn, lời kinh ca tụng Đức Maria, và cùng Đức 

Maria tôn thờ Thiên Chúa. Đó là lời kinh được thiết lập trong Hội Thánh dựa trên Tin Mừng của 

Chúa Kitô.  

Kinh Mân Côi cũng là lời kinh được nhiều thánh nhân, nhiều nhà giảng thuyết, nhiều vị 

thừa sai, nhiều dòng tu tận tình truyền bá. Đồng thời, kinh Mân Côi được chính Công đồng 

Vatican II giới thiệu. Đó cũng là kinh mà nhiều vị giáo hoàng thời danh tán dương, cổ võ… 

Đối với người sống ơn gọi thánh hiến, bên cạnh nhiều việc đạo đức, nhiều phương thức 

khác nhau để thánh hóa và tự thánh hóa mình, kinh Mân Côi góp phần nuôi sống chính đời 

sống ơn gọi của mình.  

Vì thế, những ai sống đời hiến dâng đừng chỉ dừng lại ở phương diện rao giảng về kinh 

Mân Côi, mời gọi mọi người hãy tìm đến kho tàng ơn Chúa nhờ suy niệm kinh Mân Côi, mà hãy 

là người chiêm ngắm và sống mầu nhiệm Mân Côi trước hết và trên hết anh chị em mình. 

  

I. CHUỖI MÂN CÔI TRONG TƯƠNG QUAN VỚI TIN MỪNG. 

Với những mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng mà mỗi khi ta chiêm ngắm, là chiêm 

ngắm chính cuộc đời Chúa Kitô. Bởi kinh Mân Côi là quyển Tin Mừng rút gọn. Quyển Tin Mừng 

ấy tuy đơn giản, nhưng phong phú, vì nơi đó, khi chiêm ngắm, ta bước theo Chúa Kitô từ khi 

Người nhập thể làm người, ra đi loan báo Tin Mừng trên mọi nẻo đường Palestina, đến hành 

trình đớn đau và khổ nhục tiến lên đỉnh đồi Calvariô, chịu đóng đinh, chịu chết và phục sinh vinh 

hiển, mở ra con đường sự sống mới cho nhân loại. 

Mầu nhiệm mùa Vui diễn tả về một Thiên Chúa làm người, để con người được làm con 

Thiên Chúa. Đi xa hơn, mùa Vui còn cho ta khẳng định về một “Thiên Chúa yêu thế gian, đến 

nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” 

(Ga 3, 16). 

Thiên Chúa đã làm người: một chân lý tuyệt diệu, quá lớn lao vượt ra ngoài sức tưởng 

tượng của loài người. Bởi không thể hiểu nổi, nên khi Chúa Kitô xuất hiện, đã làm loài người 

ngỡ ngàng. Họ không thể tin Đấng Mêssia mà họ hằng mong chờ, nay lại cư ngụ giữa họ! Bởi 

thế, nhiều người không chấp nhận và không tin vào Chúa Kitô. 

Mầu nhiệm sự Sáng diễng tả cuộc đời công khai của Chúa Kitô cùng những bước chân ra 

đi không mệt mỏi trên con đường loan báo Tin Mừng.  

Sau nhiều năm sống ẩn dật, thời gian cần thiết chuẩn bị cho sứ vụ mà Thiên Chúa trao 

phó, Chúa Kitô loan báo ơn cứu độ đã đến bằng Lời rao giảng, bằng cuộc sống chứng tá, bằng 

những phép lạ Người đã thực hiện để dạy loài người về một Thiên Chúa yêu thương đến độ hạ 

 CHUỖI MÂN CÔI VÀ ĐỜI THÁNH HIẾN (TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN PHÚ 
CƯỜNG THÁNG 10.2016) 
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mình phục vụ họ: “Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là phục vụ và hiến mạng sống 

cho loài người” (Mt 20, 28). 

Mầu nhiệm mùa Thương diễn tả những giờ phút đau thương và tủi nhục của Chúa Kitô. Đó 

cũng là những giờ phút đấu tranh tư tưởng kịch liệt, bởi sự giằng co nội tâm khi đối diện với 

cuộc khổ nạn mà Người sắp đón nhận: “Lạy Cha, xin cho Con đừng uống chén này, nhưng xin 

đừng theo ý Con mà theo ý Cha” (Mt 26, 39). 

Chúa Kitô đã chấp nhận và đi đến tận cùng con đường thập giá. Bởi đó là con đường duy 

nhất nối lại mối tương giao giữa nhân loại với Thiên Chúa, giữa Đấng Tạo dựng và loài thụ tạo.  

Ngày xưa, Ađam phá vỡ tương giao ấy bởi sự không vâng phục, thì nay, qua cái chết của 

Chúa Kitô – Ađam mới, đã hàn gắn lại, để con người được hiệp thông mật thiết với Thiên 

Chúa, sống trong tương giao tình yêu của Người. 

Mầu nhiệm mùa Mừng diễn tả niềm vui khôn cùng của nhân loại một khi vững tin vào Chúa 

Kitô phục sinh.  

Cuộc phục sinh khải hoàn ấy mở ra một viễn tượng mới: cái chết sau cuộc sống trần thế, 

không là một dấu chấm hết, nhưng là bệ phóng đưa ta vào vĩnh cửu, sống trong sự sống tràn 

đầy ánh sáng vinh quang mà Chúa Phục Sinh trao ban. Chẳng những không hữu hạn, sự sống 

ấy còn có chính Thiên Chúa, Nguồng Hạnh Phúc trở nên niềm hạnh phúc tuyệt đối của loài 

người. 

Xuyên suốt những mầu nhiệm Mân Côi đầy ánh sáng Tin Mừng, ta thấy ẩn chứa dáng dấp 

một phụ nữ cùng song hành với Chúa Kitô trong hành trình cứu thế của Người.  

Người phụ nữ ấy chính là Đức Maria, Nữ Tỳ và Người Nghèo của Thiên Chúa. Dù hai tiếng 

“Xin Vâng”, Đức Mẹ thốt lên trước mặt thiên thần, đã chấm dứt trong ngày truyền tin, nhưng 

cuộc sống Xin Vâng thì không dừng lại, mà trải dài suốt cuộc đời làm Mẹ Đấng Cứu Thế của 

Đức Mẹ. 

Đi bên cạnh Con mình để sống một đời Xin Vâng, Đức Mẹ trở nên người mẹ thầm lặng 

luôn suy đi nghĩ lại mọi biến cố xảy đến cho mình (x.Lc 2, 51). Và nếu những giai đoạn cứu thế 

của Chúa Kitô ngày càng rõ nét theo tuổi đời của Người, thì tiếng Xin Vâng của Đức Mẹ càng 

sáng hơn, càng quyết liệt, dần lên xa hơn.  

Chẳng hạn, Đức Mẹ đã thinh lặng chấp nhận nghe Con thông báo phải “làm việc của Cha 

Con” sau khi vất vả đến ba ngày tìm Con thất lạc (Lc 2, 46-50). Đức Mẹ lại Xin Vâng khi dõi 

bước theo Con trên đường rao giảng.  

Khi kết thúc những tháng năm rao giảng của Chúa Con, Đức Mẹ lại tiếp tục dõi theo từng 

chặng đường thánh giá nghiệt ngã, rồi đớn đau chứng kiến những tủi nhục, roi đòn, sỉ vả… mà 

loài người đan tâm trút lên Người Con của mình. Đức Mẹ Xin Vâng trong chết lặng nát tan cõi 

lòng khi chứng kiến đến giây phút sau cùng của Con trên thánh giá.  

Nhưng nếu đã gắn bó với Con bao nhiêu trong đau đớn, thì tiếng Xin Vâng của Đức Mẹ 

càng được bù đắp cân xứng bấy nhiêu trong niềm vui chan chứa của ngày Con khải hoàn phục 

sinh.  
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Cuộc đời Xin Vâng của Đức Maria nở hoa rực rỡ trong niềm vui ơn cứu độ của Chúa Kitô. 

Đi bên cạnh Con mình, Đức Maria đã dâng hiến trọn vẹn để thực thi đến cùng lời thưa Xin 

Vâng. 

  

2. ĐỜI DÂNG HIẾN VỚI CHUỖI MÂN CÔI. 

Nhìn lại hành trình cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô qua bốn mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, 

Mừng, chúng ta cảm nhận và hình dung đó chính là cuộc đời của mỗi linh mục .  

Hơn thế, trong ơn gọi  của mình, người linh mục càng biết suy niệm, thì càng nhận chân 

cuộc đời mình rập khuôn cuộc đời Chúa Kitô. Vì thế, mỗi chặng đường trong cuộc đời Chúa 

Cứu Thế, dù mầu nhiệm Vui hay mầu nhiệm Sáng, dù mầu nhiệm Thương hay mầu nhiệm 

Mừng, đều trở thành chính sự sống của chính người linh mục. 

Và nếu suy niệm tường tận, nếu chấp nhận và sống từng mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, 

Mừng, linh mục dễ dàng nhận ra: Các mầu nhiệm không hề có ranh giới, không hề có sự phân 

chia rạch ròi qua từng giai đoạn của đời sống, nhưng mỗi mầu nhiệm đan xen qua mọi biến cố 

thăng trầm của cuộc đời người sống ơn gọi thánh hiến.  

Các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Cứu Thế, từng lúc diễn ra trong suốt hành trình cuộc 

đời chúng ta. Trong quá khứ, chúng ta đã từng cảm nhận, mình đã đi qua không biết bao nhiêu 

lần những mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng.  

Giây phút hiện tại, từng khoảnh khắc của nhịp thời gian mà chúng ta sống, vẫn lại là niềm 

Vui, sự Sáng, nỗi Thương, sự Mừng.  

Càng trải nghiệm cuộc đời, những mầu nhiệm ấy như càng sống động, càng hiển hiện 

trong chính sự sống và lẽ sống của chúng ta. 

Chắc chắn, rồi đây trong đời sống phía trước của từng người, cũng sẽ lại diễn ra trong 

từng nhịp của đời thánh hiến của từng con người nơi đây, cũng lại chính là những mầu nhiệm 

của Con Thiên Chúa, mà mỗi người sẽ được sống, được tháp nhập, được họa lại.  

Hãy đem những thăng trầm đó mà kết hợp, mà gắn chặt vào cuộc đời của Chúa Kitô, để 

cuộc đời từng người được lồng trong chính cuộc đời của Chúa. 

Với bốn mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng, không thể nói hết từng cuộc đời của từng 

người, tôi xin được bắt đầu bằng chính kinh nghiệm của mình, có thể là nơi bản thân, có thể là 

nơi người khác. Anh em, khi suy niệm hay khi đọc, có thể thay vào những kinh nghiệm ấy, bằng 

chính kinh nghiệm, bằng chính năm tháng ngày giờ của anh em.  

    

 1. Mùa Vui của người thánh hiến. 

Nhiều lắm những lần chúng ta cảm nhận niềm vui trong những tháng năm sống đời tu của 

mình.  

Với bản thân, chẳng hạn, tôi thấy cả bầu trời vui trong ngày mình nhận giấy đi Chủng viện. 

Nhất là thời gian ngay trước đó, tất cả các dòng tu, các Chủng viện đều bị đóng cửa, tu sĩ phải 
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giải tán, bị buộc trở về nhà…, vậy mà mình là một trong những lớp người đầu, sau những ngày 

tháng tăm tối, được tu học, dù Chủng viện lúc bấy giờ còn vô vàn khó khăn, vẫn không ngăn 

nỗi niềm vui trào tràn, không chỉ nơi bản thân, mà còn nơi nhiều người có liên quan… 

Không kể miền Bắc (thời gian khó khăn còn dài hơn), tại miền Nam, khoảng trên dưới ba 

chục năm ròng, từ sau 1975, khi mà người sống ơn gọi tu trì cứ mãi bị kỳ thị, bị nghi ngờ, thậm 

chí bị sách nhiễu bằng những hình thức nặng nhẹ khác nhau…, vậy mà cuối cùng, Hội Thánh 

tại Việt Nam vẫn giữ được ơn gọi của mình, nhiều cá nhân vẫn muốn lao vào sống đời thánh 

hiến, càng cho những ai yêu mến Hội Thánh, những ai có tâm hồn tha thiết với ơn gọi vui mừng 

lớn lao. Niềm vui như vỡ òa, như thấm đẫm… 

Đàng khác, thực hiện được ơn gọi của riêng mình, ta cũng vui vì đó là một bước ngoặc lớn 

trong cuộc đời. Bởi sau bao nhiêu vất vả lo toan, sau bao nhiêu khắc khoải đợi chờ, ta bước 

vào môi trường mới, bước vào cuộc sống mới với tất cả những trang bị cần thiết cho lý tưởng 

đời mình, cho Hội Thánh của Chúa và cho cả đồng loại xung quanh.  

Biết bao nhiêu những nỗi vui mừng khác trong đời thánh hiến của ta. Đó chính là những 

mùa vui của người sống ơn gọi tu trì. Những mùa vui ấy cần thiết, để giờ đây, qua nó, ta tháp 

nhập vào mầu nhiệm Mân Côi trong chính cuộc đời trần thế của Chúa Kitô: Mầu nhiệm Năm Sự 

Vui. 

     

2. Mùa Sáng trong cuộc đời người thánh hiến.   

Những năm tháng tu học ở Chủng viện lặng lẽ trôi nhanh. Rời mái trường, anh em chúng 

tôi lần lược trở thành thầy sáu, rồi linh mục của Chúa.  

Với vai trò mới, chúng tôi đặc biệt được Hội Thánh trao cho mình nhiệm vụ quản lý và phân 

phát kho tàng ơn Chúa cho anh chị em. Nhờ bàn tay thi hành thánh chức của mình, người linh 

mục đưa dẫn anh chị em về với Thiên Chúa, về với ơn cứu độ của Người. 

Như vậy, trở thành linh mục, chúng tôi trở nên người bước tiếp con đường Chúa Giêsu đã 

đi, không phải những nẻo đường Palestina, nhưng là những nẻo đời giữa lòng cuộc sống. Đặc 

biệt, đối với các linh mục tại Việt Nam, những nẻo đời đó chính là quê hương Việt Nam của 

mình.  

Và tất cả chúng ta, từng người ở đây hãy ý thức rằng: Quê hương Việt Nam còn cần nhiều 

linh mục nhiệt thành để loan báo Lời Chúa, cần nhiều bước chân dám dấn thân ra đi, mang 

Chúa đến cho mọi người.  

Dọc dài của nẻo đời quê hương, biết bao nhiêu người cần sự nâng đỡ, quan tâm của 

những ai sống ơn gọi tu trì, dám hiến mình cho Chúa Kitô, và trao mình cho anh chị em, nhất là 

những anh chị em bất hạnh, túng nghèo, bệnh tật, bị đẩy ra bên ngoài cuộc sống xã hội, bị 

khinh miệt, bị chà đạp, bị bóc lột…  

Chính họ là những nẻo đời của quê hương. Chính họ là hiện thân của Chúa Giêsu nghèo 

mà người linh mục và tu sĩ được mời gọi chia sớt cuộc sống với họ. Chỉ nơi họ, cùng những 

bổn phận mục vụ và đạo đức của mình, anh em chúng ta mới có thể làm sáng danh Chúa.  
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Linh mục hãy cố mà sống cho bằng được ơn gọi là hiện thân Nước Trời, hiện thực của tình 

Chúa, nguồn sống của lý tưởng thờ phượng, để không bao giờ có ai đến nơi linh mục hiện 

diện, khi ra đi phải mang theo nỗi thất vọng… 

Và như thế, sống mầu nhiệm sự Sáng trong chức linh mục, là chúng ta để cho danh Chúa 

được cao rao, cuộc sống nhân loại được đỡ nâng.  

Nếu đi ngược tất cả những điều đó, hình bóng linh mục giữa cộng đoàn nhân loại chỉ là 

một phản chứng, một bóng đen, tệ hơn: đó chỉ là một cách giết chết ơn gọi hiến dâng của chính 

bản thân người linh mục. Bởi vậy mỗi chúng ta đừng là sự tối, nhưng hãy là sự Sáng. 

     

3. Mùa Thương thăng trầm của đời thánh hiến. 

Không thiếu những lần bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chống đối từ nhiều phía, nhiều cách thức 

của nhiều người dành cho mỗi chúng ta. Một mình đối mặt tất cả những hoàn cảnh ấy, dễ làm 

người sống ơn gọi thánh hiến mệt mỏi, có khi thất vọng, muốn buông xuôi… 

Nhìn lên Chúa Kitô trên thánh giá là cách tốt nhất để người linh mục khiêm nhường nhận ra 

căn tín ơn gọi của mình: Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm, kiểu mẫu của mọi đời sống hiến 

dâng, cũng chính là Chúa Kitô của thánh giá.  

Nhìn lên thánh giá, các linh mục sẽ hiểu rằng: “Tôi tớ không hơn chủ, trò không hơn Thầy” 

(Mt 10, 24; Lc 6, 40).  

Con đường mà Chúa đã đi là con đường thánh giá. Bởi chỉ có con đường ấy mới mang lại 

hoa trái của ơn giải thoát và cứu độ. Chính Chúa Kitô là bài học kinh nghiệm cho từng anh em 

linh mục, giúp sống đời thánh hiến trong chức linh mục của mình. 

Ngoài Chúa Kitô, trong khi suy niệm mầu nhiệm Mân Côi, ta lại bắt gặp một khuôn mặt khả 

ái khác, cũng tràn đầy đắng cay, nhưng lại sáng ngời trong niềm phó thác. Khuôn mặt đó chính 

là Đức Maria, người Mẹ và Bà Chúa của chúng ta trong đức tin và tín thác vĩ đại.  

Bởi vậy, khi phải chịu những bất trắc, những nỗi đau canh cánh bên lòng, người linh mục 

đừng sờn lòng nản chí, nhưng hãy tin tưởng và phó thác như Đức Maria tin tưởng và phó thác 

qua hai tiếng Xin Vâng trọn cuộc đời của mình. 

     

4. Mùa Mừng trong cuộc sống thánh hiến. 

Ngày chúng tôi chịu chức linh mục, nhiều người cho rằng, cuộc đời linh mục là một màu 

hồng xuyên suốt. Thực tình không sai. Bởi tiếp theo sau lễ phong chức là những ngày tạ ơn 

nhiều nơi (có người còn gọi đó là lễ Vinh quy), những lời chúc mừng, những bữa tiệc linh 

đình…  

Rồi lại mừng bổn mạng, lại kỷ niệm chịu chức, ngân khánh, kim khánh… Kèm theo cũng lại 

lời chúc tụng, những món quà được biếu tặng… Đã có lúc chúng tôi tự kiêu, tự mãn vì những 

hình thức bên ngoài ấy…  
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Ngay cả sau khi làm được công trình vật chất nào, nói theo ngôn ngữ giới trẻ, cũng khiến 

chúng tôi “tự sướng”. Chúng tôi vui mừng như nó là thành quả của riêng mình. Gọi là vui mừng, 

nếu không muốn nói là kiêu ngạo với cái mà nhiều người cho là “thành công”.  

Chúng tôi dễ tin mình, nhưng khó tin người. Vì thế, có quá nhiều điều, chúng tôi tự mình 

quyết định. Và dù không nói ra, nhưng biết đâu lại có lúc ngầm vừa ý với vài ý kiến cho rằng “ý 

cha là ý Chúa”… 

Chúng ta, những linh mục, chỉ có thể trở nên linh mục đích thật của Chúa Kitô, khi biết 

sống đúng ý nghĩa mầu nhiệm mùa Mừng là hiểu thấu đáo và cố gắng hết sức để sống chính 

lời Chúa Kitô: “Thầy đến không phải để được phục vụ, nhưng là phục vụ và hiến mạng sống 

cho loài người” (Mt 20, 28).  

Chẳng thể nhớ nổi, bao nhiêu lần trong đời, mình lần chuỗi Mân Côi. Đã có bao giờ, ta 

sống trọn vẹn mầu nhiệm Mân Côi, và hướng về Chúa thực sự, thật nghiêm túc, để nên giống 

Chúa như Đức Maria, như Chúa muốn? 

  

III. LỜI KẾT. 

Đời sống con người là một cuộc lữ hành tìm về hạnh phúc. Cuộc lữ hành này không thực 

hiện bằng những bước chân, hoặc bằng những phương tiện duy chuyển, nhưng chỉ có thể thực 

hiện bằng những hành vi nhân linh, nghĩa là những hành vi có ý thức tự do và chọn lựa. 

Là người phàm trần, bị tội lỗi đả thương nặng nề, lại bị thế giới hữu hình quyến rũ một cách 

mãnh liệt. Vậy làm sao ta có thể thực hiện cuộc hành trình này cho an toàn? 

Thấy rõ sự yếu đuối của chúng ta, Ngôi Lời đã nhập thể nên người đồng hành và hướng 

đạo chúng ta. Ta chỉ có thể tìm được an toàn thực sự cho hành trình đời mình, khi dám cúi 

xuống để sống khiêm hạ và đón nhận mọi thánh ý Thiên Chúa như chính Ngôi Lời đã sống và 

nêu gương. 

Ngôi Lời đã nhập thể, trở thành người lữ khách kỳ diệu, gồm thâu trong mình một cách 

khôn tả cả cái nhân loại, lẫn cái thần linh; cả những biến cố lịch sử và những thực tại vĩnh cửu, 

những bối cảnh thực tại và những mầu nhiệm, những vui sướng thật trinh trong và những đau 

thương thật thấm thía. 

Càng kỳ diệu hơn, khi khuôn mặt của Đức Maria cứ luôn luôn được nhận ra trong mọi biến 

cố của Ngôi Lời. Hình như Thiên Chúa đã tiên liệu để mọi mầu nhiệm trong cuộc đời của Người 

Con đều cần đến sự thông hiệp chặt chẽ của Người Mẹ.  

Vì thế, các mầu nhiệm của Thiên Chúa được diễn tiến nơi Chúa Kitô, đều mang hình dạng 

một chặng đường Thiên Chúa đã dự kiến đầy ý nghĩa trước hết cho Đức Mẹ, để rồi qua hình 

ảnh Đức Mẹ, như một sự báo trước và đại diện, những mầu nhiệm ấy cũng dành cho mọi 

người chúng ta.  

Vì thế, nếu hành trình của Chúa Kitô luôn có người Mẹ hiền của Người là Đức Maria đồng 

hành, ước mong hành trình nơi mỗi Kitô hữu, đặc biệt là nơi các linh mục, của Chúa đây, cũng 

sẽ là hành trình gắn bó với Đức Maria.  
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Vì nếu có Đức Mẹ cùng mang vác trách nhiệm “làm linh mục cho anh chị em” (thánh 

Augustinô), ta sẽ can đảm hơn, bớt mệt mỏi hơn vì cảm thấy mình được nâng đỡ. Nguồn nâng 

đỡ đó lại chính là lời cầu bàu của Mẹ Thiên Chúa, lại không giúp ta yên tâm và bình an lắm hay 

sao. 

Bởi đó, chuỗi Mân Côi là một trong nhiều phương thế cầu nguyện tốt để ta được gần bên 

Người Mẹ kính yêu của mình, giúp ta khám phá ngày càng mãnh liệt vai trò của Đức Maria 

trong mầu nhiệm cứu độ cao cả và trong cuộc đời ta. Để nơi mầu nhiệm cứu độ, cùng Đức Mẹ, 

ta trưởng thành trong ơn Chúa. Và trong đời trần thế, mọi nơi, mọi lúc, nhất là những khi đối 

diện những hoàn cảnh khó khăn, lắm lúc nghiệt ngã, ta có Đức Mẹ đồng hành và ủi an. 

Nguyện xin cho cuộc đời thánh hiến của mỗi chúng ta, trước là được tháp nhập vào chính 

cuộc đời của Chúa Kitô, để qua Người, ta học và hiểu các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, 

Mừng như bài học không thể thiếu trong từng ngày sống, hoạt động và phục vụ của mình.  

Sau nữa, là gắn bó không ngừng với Mẹ Chúa Kitô, để cùng Người, như Người và trong 

Người, ta biết tin tưởng, phó thác, làm hoàn hảo mầu nhiệm thánh giá của Chúa Kitô nơi chính 

tâm hồn và cuộc đời hiến dâng của mình. 

  

VẤN TÂM 

Đây là giờ thinh lặng hơn lên tiếng. Cùng cảm nghiệm hành trình Vui, Sáng, Thương, 

Mừng của Chúa Kitô, chúng ta hãy khám phá lại chính mình để kết nối đời ta trong từng mầu 

nhiệm cuộc đời của Chúa. 

Hãy thinh lặng để nhận ra mình, để ăn năn tội và để xin ơn được biến đổi.  

Nguyện xin Đức Mẹ đồng hành cùng chúng ta trong giờ vấn tâm này. Xin Đức Mẹ là mẹ 

của Linh Mục Thượng Phẩm, và là mẹ của đoàn con linh mục, dạy chúng ta biết yêu những 

mầu nhiệm của Chúa Kitô, biết tháp nhập đời thánh hiến của chúng ta trong từng mầu nhiệm 

ấy. 

  

HƯỚNG VỀ VĨNH CỬU 

Đức Mẹ đứng bên cạnh trọn cuộc đời của Chúa Giêsu. Đức Mẹ tham dự đến cùng, tham 

dự trọn vẹn suốt dọc dài con đường dương thế của Chúa, từ khởi đầu làm người mãi cho đến 

kết thúc kiếp người ấy.  

Thời khắc gây nhiều cảm xúc nhất, chấn động lòng người nhất, thiêng liêng nhất, thương 

đau nhất, là thời khắc một người từ giả kiếp người.  

Thời khắc đầy ý nghĩa ấy của Chúa, chỉ một mình thánh Gioan khắc họa hình tượng đẹp 

của Đức Mẹ: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người” (19, 25).  

Cũng như đã từng tham dự trọn vẹn cuộc đời của Chúa, giờ đây, Đức Mẹ tiếp tục chứng 

kiến cho đến cùng, chiêm ngắm và chiến đấu cho đến cùng, khi cùng tham dự mầu nhiệm 

thánh giá với Chúa.  



 

27 

Nhất là lúc Chúa Giêsu “trao Thần Khí” (Ga 19, 30), Người gục đầu tắt thở, còn hơn đứng 

cạnh cuộc đời, Đức Mẹ, vì tình yêu làm mẹ, chắc chắn nhói đau tận hồn. 

Chưa hết, Đức Mẹ tiếp tục hiện diện chứng kiến đến cùng mũi giáo sắc nhọn lạnh lùng, vô 

cảm xuyên thấu trái tim Chúa Giêsu. Trong nỗi đau hơn cả nỗi đau này, gợi lại lời tiên tri của cụ 

Simeon: Mũi giáo đâm thấu trái tim Chúa, cũng là mũi giáo đâm nát tâm hồn Đức Mẹ (x.Lc 2, 

35). 

Nhìn hình tượng Đức Mẹ đứng cạnh cái chết của Chúa, với tôi, đó là biểu tượng để nhắn 

gởi bản thân: Hãy chuẩn bị hành trang cho giờ chết của mình được chết bên Đức Mẹ, chết 

trong tay Đức Mẹ. 

Suy tưởng như trên càng được củng cố bởi những lần nghiền ngẫm phần cuối của kinh 

Kính Mừng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong 

giờ lâm tử”, cùng nhiều giáo huấn khác của Hội Thánh về việc “xin ơn chết lành trong tay Đức 

Mẹ” (suy gẫm thứ tư của mầu nhiệm Mừng). 

Trải nghiệm cuộc đời, không ít lần cho ta thấm thía: đời ta mong manh, cuộc sống ta dòn 

mỏng. Cách duy nhất, là phó thác vào Thiên Chúa, đặt vào bàn tay Thiên Chúa mọi công trình, 

mọi việc làm và cả cuộc đời, mới là cách hay nhất để tồn tại, và tồn tại trong Thiên Chúa đời 

đời. 

Cùng với lòng tín thác nơi Chúa, theo gương Chúa Giêsu, anh em linh mục hãy níu lấy 

Đức Mẹ, xin Đức Mẹ đồng hành cùng mình suốt mọi chặng đường đời.  

Đặc biệt, hãy nài xin Đức Mẹ hiện diện trong giờ phút thương đau nhất, kinh hoàng nhất, 

gây sợ hãi nhất, đó là giờ phút ly biệt trần thế.  

Xin Đức Mẹ hãy tiếp tục yêu thương đỡ nâng, dắt dìu, hướng dẫn từng người trình diện 

trước Đấng là con của Đức Mẹ và là Quan Án của mọi người. 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

 
 

Hỏi: xin cha giải thích điều gọi là Thánh Truyền trong niềm tin của Giáo Hội. 

Trả Lời: Theo giáo huấn của Giáo Hội thì Kinh Thánh ( Sacred Scripture) Thánh Truyền ( 

Sacred Tradition) hay còn gọi là Truyền Thống Tông Đồ ( Apostolic Tradition) và Mặc Khải ( 

Divine Revelation) là những nguồn suối đức tin  cho ta biết có Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo 

 THÁNH TRUYỀN LÀ GÌ ? 
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dựng muôn loài muôn vật, có Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc nhân loại đã đến trần gian rao 

giảng Tin Mừng Cứu Độ  và Chúa Thánh Thần là Thần Chân lý và là Đấng ban sự sống. 

Đây là Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi mà chỉ những ai có niềm tin  Thiên Chúa và vâng phục 

giáo lý của Giáo Hội mới có thể tin và chấp nhận được. 

Theo Giáo Hội dạy thì Thánh Truyền là “ mang lời của Thiên Chúa đã được Chúa Kitô 

và Chúa Thánh Thần ủy thác cho các Tông Đồ và truyền đạt lời Chúa cách nguyên vẹn 

cho những người kế vị các Tông Đồ để các vị này gìn giữ, trình bày và truyền bá lời  đó 

cách trung thành khi giảng dạy.” ( x. SGLGHCG số 81) 

Từ định nghĩa trên, chúng ta hiểu rằng lời  Chúa là chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, 

mà các Tông Đồ đã được nghe trong suốt 3 năm theo Chúa đi rao giảng, dạy dỗ và chứng kiến 

Người làm nhiều phép lạ.Tuy nhiên, trong những năm cuối của thể kỷ thứ nhất, sau khi Chúa 

Kitô đã hoàn tất công trình Cứu Chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên 

Trời, Kinh Thánh Tân Ước chưa có, nên các Tông Đồ chỉ dạy truyền khẩu cho các tín hữu thời 

sơ  khai đó những gì các ngài đã nghe được từ chính Chúa Giêsu là Nguồn Chân Lý  đức tin và 

giáo lý tinh tuyền. Các ngài đã giảng dạy, gìn giữ kho tàng thiêng liêng đó nguyên vẹn  để trao 

lại cho các vị kế tục sứ mạng Tông Đồ trong Giáo Hội  như Thánh Phaolô  đã nói với môn đệ 

ngài là Ti-mô-thê như sau về di sản thiêng liêng  này : 

 “Anh Ti-mô-thê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những 

chuyện nhảm nhí, trống rỗng, và những vấn đề trí thức giả hiệu. Có những kẻ , vì chủ 

trương cái trí thức đó, nên đã lạc mất đức tin. Chúc anh  em được ân sủng.” ( 1 Tm 6 : 

20-21) 

Ngoài ra, trong thứ thứ hai gửi cho Ti-mô-thê, Thánh Phaolô cũng nói thêm với  môn 

đệ này như sau : 

 “ Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Kitô Giêsu, anh hãy 

lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. Giáo Lý tốt đẹp đã giao phó 

cho anh, anh hãy bảo  toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. ( 2 Tm 1 : 12-14) 

Như thế có nghĩa là- trước khi có Kinh Thánh Tân Ước làm tài liệu học hỏi và giảng dạy, 

 các Thánh Tông Đồ  chỉ  dạy truyền khẩu  những gì các ngài đã nghe  từ chính Chúa Giêsu và 

truyền lại  cho các vị kế nghiệp các ngài  trong Giáo Hội để tiếp tục dạy dỗ  không sai lầm 

những giáo thuyết mà Chúa Kitô đã giảng dạy  cùng những việc Chúa đã làm như chữa lành 

cho biết bao bệnh nhân, trừ quỉ , làm phép lạ hóa bánh và cá  ra nhiều cho hàng ngàn người ăn 

no đủ, cũng như cho người chết sống lại. Các Tông Đồ đã ghi nhớ những việc Chúa làm và lời 

Người giảng dạy,  nên sau này hai  Tông Đồ  Matthêu và Gioan đã cùng với Maccô và Luca ( 

môn đệ của Phaolô)  đã viết thành 4  Phúc Âm cộng thêm những Thư mục vụ quan trọng  ( 

Epistles) của các Thánh Phaolô, Phê rô, Gioan, Gia-cô-bê, Giuđa ghi lại những lời giảng dạy và 

những việc Chúa Giêsu  đã làm để Giáo hội có thêm nguồn chân lý  đức tin là Kinh Thánh Tân 

Ước để dạy cho dân Chúa, như chúng ta thấy ngày nay. 
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Nhưng như đã nói ở trên, trước khi có Kinh Thánh Tân Ứớc  được viết ra với  ơn linh ứng ( 

inspired)  của Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ chỉ rao giảng và dạy truyền khẩu, nhưng chính 

xác các giáo lý mà  Chúa Giêsu  đã  giảng dạy  và truyền lại cho những người kế vị để dạy  cho 

Giáo Hội  trong buổi ban đầu đó. Những di sản thiêng liêng này được  bảo tồn  nguyên vẹn để 

truyền lại  cho các thế hệ sau trong Giáo Hội tiếp tục sứ mạng Tông Đồ mà Chúa Kitô đã trao 

phó trước khi Chúa về trời ,là “ anh  em hãy đi khắp nơi , loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ 

tạo..” ( Mk 16: 15) 

Thánh Tông Đồ Giuđa cũng nói thêm về Truyền Thống Tông Đồ  như sau : 

 “ anh  em thân mến , tôi vẫn ước mong viết thư cho anh  em về ơn cứu độ chung 

của chúng ta , thì nay lại bó buộc phải viết cho anh  em, để khuyên nhủ anh  em chiến 

đấu cho đức tin đã được truyền lại cho các thánh  chỉ một lần là đủ. ( Gđa 3)  

Nghĩa là chính các  Thánh Tông Đồ đã  một lần truyền lại giáo lý tinh tuyền, lành mạnh, đức 

tin vững chắc mà các ngài đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu cho các vị kế nghiệp các ngài là các 

Giám mục trong Giáo Hội từ đầu cho đến ngày nay.Qua các Thư mục vụ có ơn linh ứng, chúng 

ta đọc được những lời  các Thánh Tông Đồ khuyên nhủ các tín hữu ban đầu phải giữ gìn các 

truyền thống  và giáo lý  đã được các ngài dạy dỗ và truyền lại cách chính xác  như Thánh 

Phaolô đã nói với các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca như sau : 

“ Vậy thưa anh  em, anh  em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi 

đã dạy cho anh  em bằng lời nói hay bằng thư từ.” (2 Th 2: 15)  

Không những các Tông Đồ truyền lai những giáo huấn của Chúa Kitô  mà còn truyền lại cả 

những chỉ thị  hay tiêu chuẩn để chọn người thay thế các ngài như Thánh Phaolô đã căn dặn 

 môn đệ ngài là Titô như sau : 

    “ Tôi đã để anh ở  lại đảo Kêta chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức và 

đặt những kỳ mục (Giám mục) trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh….Thật vậy , 

Giám quản , với tư cách là quản  lý của Thiên Chúa,  phải là người không chê trách 

được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến và 

không tìm  lợi lộc  thấp hèn….” ( Tt 1: 2-7) 

Những lời căn dặn trên đây của Thánh Phaolô cho thấy các Tông Đồ của Chúa Kitô  đã rất 

thận trọng trong việc chọn người kế vị các ngài để cai trị, dạy dỗ  và thánh hóa dân Chúa trong 

Giáo Hội. 

Ước mong sao các vị kế nghiệp các Thánh Tông Đồ ngày nay  tuân giữ những chỉ thị trên 

khi chọn người thay thế mình trong sứ mạng Tông Đồ để không chọn lầm những người không 

xứng đáng vào vai trò lãnh đạo trong các Giáo Hội địa phương.( Giáo phận). 

Qua dòng thời gian Thánh Truyền vẫn sống động và tiến triển nhờ Chúa Thánh Thần hỗ 

trợ và gìn giữ để kho tàng linh thánh tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội trong sứ mạng dạy dỗ, thánh 

hóa và cai trị dân Chúa thay mặt Chúa Kitô trên trần gian này. 
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Như thế, Thánh Truyền cũng là những lời giảng dạy đức tin vững chắc , giáo lý tinh tuyền 

cũng như chỉ thị về việc cắt đặt người cai quản, lên thay thế  các ngài trong Giáo Hội từ  khởi 

thủy  cho đến ngày nay. Dựa vào Truyền Thống này ,Giáo Hội tiếp tục  học hỏi cắt nghĩa  và 

giảng dạy Lời Chúa  được mặc khải qua Kinh Thánh và Thánh truyền  để dạy đỗ không sai lầm 

những chân lý đức tin và nền tảng luân lý cho mọi tín hữu  trong Giáo Hội Công Giáo, được 

Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các Tông Đồ để chuyên chở  ơn cứu Độ của Chúa đến  hết 

mọi dân , mọi nước cho đến ngày mãn thời gian. 

Sau hết, các Tông Đồ không những chỉ dạy dỗ các tín hữu thời sơ khai với giáo lý vững 

chắc và lành mạnh mà còn  khuyên nhủ tín hứu phải chiến đấu để bảo vệ giáo lý đức tin đó, vì 

ngay trong buổi ban đầu đã có “ những người đã len lỏi vào, những người  từ lâu  đã bị ghi 

trước vào danh sách những kẻ bị lên án. Những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của 

Thiên Chúa chúng ta thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô, họ chối bỏ Chúa chúng 

ta là Đức Giêsu-Kitô, vị Chúa Tể duy nhất.” ( Gđa 4). 

Giáo Hội dạy những giáo lý, tín lý , luân lý  và lời Chúa  với quyền Giáo Huấn ( 

Magisterium), một  công cụ Chúa Thánh Thần dùng để giúp Giáo Hội dạy dỗ không sai lầm 

những chân lý đức tin và nền tảng luân lý được các Thánh Tông Đồ truyền lại cho các vị  kế tục 

là các Giám mục trong Giáo Hội. Do đó ai nghe Giáo Hội là nghe các Thánh Tông Đồ và nghe 

các ngài  là nghe  chính Chúa Kitô đã gọi và sai họ đi rao giảng như Chúa đã nói rõ trong Tin 

Mừng Thánh Luca  sau đây:  

“ Ai nghe anh  em là nghe Thầy, và ai khước từ anh  em là khước từ Thầy;  

Mà  khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” ( Lc  10: 16) 

Thánh Truyền  có liên hệ mật thiết với Thánh Kinh vì cả hai đều xuất phát từ một Nguồn 

mạch là Thiên Chúa.Thánh Kinh là Lời Chúa đã  được ghi chép lại bằng ngôn ngữ loài người 

dưới  sự linh ứng  của Chúa Thánh Thần. Do đó, sách nào không  được coi là có ơn linh ứng 

thì không được công nhận là Sách thánh. Như vậy chỉ có 45 Sách Cựu Ước và 27 Sách Tân 

Ước ( 4 Phúc Âm, Sách Tông Đồ công vụ  và các thư Mục Vụ) được công nhân là có ơn Linh 

ứng  mà thôi.Và đây là toàn bộ Kinh Thánh mà Giáo Hội Công Giáo đọc và giải thích Lời Chúa. 

Thánh Kinh và Thánh truyền đều có chung một mục đích là loan truyền lời Chúa bằng văn 

tự hay truyền lại bằng lời nói những gì các Tông Đồ đã nghe từ  Chúa Kitô trong suốt ba năm 

Người dạy dỗ họ  và dân chúng, cũng như chứng kiến những việc Chúa làm để lưu truyền cho 

hậu thế. 

Thánh Truyền, tức Truyền Thống Tông Đồ,  khác với các truyền thống trong Giáo Hội như : 

truyền thống “ thần học , kỷ luật, phụng vụ hoặc sùng đạo đã nảy sinh nơi các giáo hội địa 

phương qua dòng thời gian.Nhứng truyền thống này là những hình thức riêng biệt để đón nhận 

Truyền Thống  ( Thánh Truyền) của Giáo Hội tại những địa phương khác nhau và ở những thời 

đại khác nhau.Dưới ánh sáng của Truyền Thống chung này, các truyền thống riêng biệt đã 

được duy trì , sửa đổi hoặc bị bãi bỏ dưới sự dẫn dắt của Huấn Quyền Giáo Hội.”  ( x 

SGLGHCG số 83) 
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Thí dụ cụ thể : trong nhiều giáo hội địa phương ở Viêt Nam và Phi luật Tân (các giáo phận) 

có truyền thống tưởng niệm Tuần Thánh với những nghi thức đóng đanh Chúa, (ở Phi luật Tân 

và Mễ Tây Cơ, có nơi đã đóng đanh thật một người đóng vai Chúa ! Nhưng  việc này đã bị 

Giáo quyền địa phương ngăn cấm gần đây) hạ xác Chúa và viếng xác Chúa trong ngày Thứ 

sáu Tuần Thánh. Đây là truyền thống địa phương chứ không phải là Thánh  Truyền. 

Thánh Truyền chỉ truyền lại sự kiện Chúa bị kết án, bị hành hạ và bị đóng đanh đề đền  tội 

cho cả và loài người. Nhưng do lòng đạo đức, các thừa sai đã dạy cho  các tín hữu ở nhiều địa 

phương làm sống lại các sự kiện trên với những nghi thức dân gian đặc  biệt và trở thành 

truyền thống cử hành mỗi năm vào Mùa Chay và Tuần Thánh ở một số địa phương chứ không 

ở khắp nơi trong Giáo Hội. 

Lại nữa và quan trọng hơn, Thánh Truyền tôn trọng nguyên tắc chỉ chọn người nam ( nam 

giới)  vào các chức vu giám quản( giám mục) và phụ tá ( linh mục ) như Chúa Giêsu đã chọn 

các ngài.( Chúa không chọn phụ nữ nào làm Tông Đồ) Và cũng theo Thánh Truyền thì không 

có việc rửa chân cho phụ nữ, mà chỉ cho nam giới như Giáo Hội cử hành hàng năm tại Rôma 

trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh.( Chúa Giêsu cũng không rửa chân cho phụ nữ nào kể cả 

cho Đức Maria là Mẹ của Người).  

Nhưng trong mấy  năm qua, từ ngày lên ngôi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa chân cho 

cả phụ nữ và người ngoài Công Giáo. Ngài có lý do riêng để làm như vậy. Chúng ta không dám 

có ý kiến. Tuy nhiên, ngài cũng không bắt buộc Giáo Hội phải noi gương ngài trong việc rửa 

chân, một việc làm  có mục đích bác ái và phục vụ, chứ không phải là nghi thức phụng vụ nào 

của Giáo Hội. 

Nhưng, đòi cho phụ nữ làm linh mục là sai Truyền Thống Tông Đồ. 

Tóm lại, Thánh truyền là di sản thiêng liêng được các Tông Đồ lưu trữ và truyền lại cho các 

vị kế tục trong Giáo hội để dạy dỗ chính xác  các giáo lý đức tin mà Chúa Giêsu đã giảng dạy 

và làm gương sáng cho mọi  thế hệ  học hỏi và noi theo. 

Chúng ta chân quý Thánh Truyền hay Truyền Thống Tông Đồ vì nhờ đó chúng ta được 

thêm vững tin trong chân lý của Đạo Thánh mà Chúa Kitô đã mang xuống từ Trời cho chúng ta 

tin và thực hành để được cứu độ như lòng Chúa mong muốn. ( cf 1 Tm 2 : 4). 

 

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 

 
ESTHER, CON ĐƯỜNG CỨU RỖI 
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Trong tuần lễ vừa qua (từ ngày 16 đến 20 tháng 10, 

tuần 29 mùa Thường Niên), Phụng Vụ Kinh Sách trong bài 

đọc một, cho chúng ta nghe câu chuyện trong sách Esther 

(Cựu Ước). Câu chuyện về một dân tộc đứng trước nguy 

cơ bị tiêu diệt, và cách nào dân tộc ấy đã thoát, đồng thời 

kẻ gây ra hiểm họa ấy phải trả giá cho hành động ngu 

xuẩn của mình. 

Esther là một người con gái Israel, cô mồ côi cả cha 

lẫn mẹ, Mocdokhai là một người gốc Israel làm quan trong 

triều đình Assuro đã nhận cô làm con, ngày ấy dân tộc 

Israel đang bị lưu đày sau khi Nabucodonoso đem quân 

chinh phạt toàn vùng, sang tận bên Ấn Độ. Khi hoàng hậu Vitat bị thất sủng, vua Assuro chọn 

Esther là hoàng hậu và hết lòng sủng ái. 

Haman là một vị quan khác trong triều đình đem lòng ganh tỵ và thù oán Mocdokhai, ông ta 

tìm cách tâu nhà vua nhiều điều để cuối cùng đi đến quyết định tiêu diệt cả dân tộc Israel trong 

vương quốc của Assuro. Đứng trước cái chết, cả dân tộc Israel đã âm thầm ngậm đắng nuốt 

cay không một lời phản kháng, cả một bầu khí chết chóc phủ chụp lên thân phận của dân tộc 

Israel, người ta chỉ biết kêu ca và than thở với nhau. 

Ông Mocdokhai tìm cách liên lạc với Esther để cảnh báo về sự sống còn của dân tộc mình, 

ông kêu gọi lòng can đảm và sự liều lĩnh để cứu cả giống nòi. Esther thấm lời dạy của cha 

mình, đã xin cha cùng mọi người ăn chay cầu nguyện ba ngày, cả cô và các hầu nữ của cô 

cũng ăn chay và cầu nguyện nữa. Hết ba ngày chay, cô trang điểm rực rỡ vào gặp đức vua. 

Trải qua những cơn khiếp sợ kinh hoàng của thân phận làm người, cô đã nói với đức vua về 

nỗi thống khổ và sự bất công mà cả dân tộc cô phải chịu, cô phân tích cho đức vua thấy: nếu 

thực hiện lệnh tru di dân Israel, đức vua sẽ gánh lấy hậu quả khôn lường, cô cầu cứu đức vua 

tha mạng cho dân Israel. Cô chỉ đích danh kẻ mang lòng độc ác xúi xiểm đức vua làm điều 

chẳng nên. Nghe lời Esther, đức vua đã cho xử tử Haman, kẻ dã tâm và mượn tay đức vua để 

hại người ngay lành… 

Có một hoàn cảnh không khác hoàn cảnh của dân Israel ngày xưa, dân tộc Việt Nam bây 

giờ đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt cả giống nòi. Cả một giải giang san gấm vóc giờ đã 

tan hoang đổ nát. Rừng mất trắng, thủy điện tàn phá sông ngòi, cuốn trôi đất đai nhà cửa tài 

sản vốn đã tả tơi rách nát của dân nghèo. Tây Nguyên thiếu nước trầm trọng, hai quả bùn 

Bauxit treo lơ lửng trên đầu đất nước. 

Đồng bằng sông Cửu Long thì ngập mặn, một trong các vựa lúa lớn của cả thế giới phút 

chốc hóa đồng chua. Biển chết, tôm cá phơi mình trên bờ cạn, ghe thuyền trơ mốc phủ khăn tang 

trắng xóa lạnh lùng. Bầu trời xám xịt những quầng mây khói đen như những hình hài ác quỷ sẵn 
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sàng bổ nhào xuống đè bẹp xóm làng. Từng hố sâu chôn chất độc hại không tên gọi ở khắp mọi 

nơi, đầu ghềnh cuối bãi. 

Bệnh viện người ngồi kẻ nằm đông như kiến cỏ, mỗi ngày có hơn 30 người chết vì tai nạn 

giao thông (10.000 người một năm), hàng trăm người hóa tật nguyền tàn phế, hơn 300 người 

chết vì ung thư mỗi ngày, tỷ lệ phá thai đứng nhất nhì thế giới. Rồi nợ công cứ mỗi ngày một 

vượt xa hạn mức. Quan chức di chuyển tài sản thân nhân ra nước ngoài. Và người trẻ tài năng 

thì bỏ xứ đi xa… Giống nòi của chúng ta rồi sẽ ra sao ? 

Cần có một Mocdokhai nói với con gái Esther, cũng là nói cho người dân Việt biết: "Đừng 

tưởng rằng trong cả dân Do Thái, chỉ có mình con ở tại hoàng cung là được thoát nạn. Vì đến 

lúc này mà con vẫn cứ ngậm miệng làm thinh, thì người Do Thái sẽ nhận được sự trợ giúp và 

giải cứu từ một nơi khác; còn chính con và nhà cha con lại bị tru diệt...” (Et 4, 13 và 14). Quả 

thật, một khi dân tộc Việt Nam rơi vào tình trạng nô lệ thì cái chết nhục nhã không chừa một ai, 

đừng tưởng rằng ngậm miệng làm thinh giơ khẩu hiệu “không làm chính trị” mà thoát chết !?! 

Cần có một Esther cùng với cha mình, ông Mocdokhai, biết chọn phương cách ăn chay cầu 

nguyện, vận động cả một dân tộc ăn chay cầu nguyện, sám hối về những tội lỗi của mình và 

khần cầu ơn trợ giúp đến từ Thiên Chúa. Câu chuyện ông Moshe lên núi cầu nguyện cùng với 

ông Aharon và ông Khua khi ông Giosue tiến quân đánh Amalek là một câu chuyện điển hình 

về sự chiến đấu của Thiên Chúa cho dân của Ngài (Xh. 17, 8 -13). 

Cần có một Esther dám đi vào cõi chết để trình bày sự sống, dám đứng lên trước quyền 

lực để nói, không nói sau lưng, không xầm xì khi vắng mặt, không nói xấu trên bàn cơm, không 

chém gió nơi bàn nhậu, không phê bình vung vít ở quán cà phê, không trốn chạy trước bức 

bách đe dọa, không sợ hãi cho bản thân mình, không đớn hèn chấp nhận chịu đứng lặng câm 

trước sự Dữ. 

Cần có một Esther chỉ thẳng mặt kẻ thủ ác, gọi đích danh người dã tâm, tên đầu xỏ tàn phá 

đất nước: "Đối phương ấy, địch thù ấy, chính là tên Haman khốn nạn này đây!" (Et 7, 5). 

Kính Thánh chuyển giao cho ta một kinh nghiệm sống động về thân phận con người, về 

tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Kinh Thánh đang chờ một lời từ phía chúng 

ta: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh” cho đất nước chúng ta. 

Esther, tên con đường đưa ta đến sự cứu thoát. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT 21.10.2106 

 

VỀ MỤC LỤC 
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PHẦN THỨ NHẤT 
 

  NGUYÊN VĂN THƯ CHUNG 
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 
  
Anh chị em thân mến, 

1. Chúng tôi, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, họp Đại Hội tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận 
Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2016, kính gửi lời chào thân ái đến 
cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em! 
Qua những bản tường trình của các giáo phận và các uỷ ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục, 
chúng tôi vui mừng trước những thành quả mà Năm Thánh Lòng Thương Xót mang lại cho rất 
nhiều người cũng như các cộng đoàn qua việc học hỏi giáo lý, cử hành phụng vụ, những cuộc 
hành hương, các việc đạo đức và những việc lành thực thi lòng thương xót. Lòng thương xót là 
chủ đề được nêu cao trong Năm Thánh 2016, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ 
sống lòng thương xót trong Năm Thánh mà thôi. Ước mong anh chị em tiếp tục sống tinh thần 
đó trong suốt cuộc đời, để xứng đáng là con cái của Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót. 
 
2. Với tâm tình đó, chúng tôi ước mong được chia sẻ “vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng” 
của anh chị em nói riêng và người dân Việt Nam nói chung trong xã hội ngày nay. Nhìn vào tình 
hình đất nước hiện nay, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta không thể không có 
những băn khoăn, lo lắng. Làm sao không âu lo trước tình hình đạo đức xuống cấp nghiêm 
trọng, tội ác gia tăng không những về số lượng mà cả về mức độ dã man, phá thai và nghiện 
ngập tràn lan, nhất là nơi giới trẻ! Làm sao vui được trước sự hoành hành của tệ nạn tham 
nhũng, vốn từ lâu đã được coi là quốc nạn nhưng đến nay vẫn không hề suy giảm! Làm sao 
không lo lắng trước tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán tại các tỉnh Tây 
nguyên, thảm hoạ môi trường biển tại miền Trung! Đó là chưa kể đến mối đe doạ hằng ngày từ 
các thực phẩm bẩn và độc hại, có thể ngay trong các quầy hàng và trên bàn ăn của mỗi gia 
đình! 
Có những nguyên nhân khách quan và ở tầm vĩ mô đã dẫn đến tình trạng đáng buồn trên, 
chẳng hạn nền giáo dục quá chú trọng đến bằng cấp, nặng hình thức mà không quan tâm đủ 
đến giáo dục nhân cách và tâm hồn; chính sách kinh tế quá đề cao lợi nhuận và hiệu năng sản 
xuất mà không lưu ý đến môi trường sống của người dân; tình trạng thiếu minh bạch và yếu 
năng lực trong việc quản lý kinh tế và điều hành xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tham 
nhũng và nhiều tệ nạn khác; khuynh hướng sử dụng bạo lực dưới nhiều hình thức để giải quyết 
vấn đề hơn là lắng nghe và đối thoại… Cách riêng trong những ngày này, chúng tôi nghĩ đến 
những đau khổ mà đồng bào bốn tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu vì thảm hoạ môi trường 
biển. Ước mong nhà cầm quyền lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân 
cũng như những góp ý chân thành của các nhân sĩ, trí thức, để thực sự xây dựng một xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh mà mọi người mong ước. 
3. Bên cạnh đó, không thể không nói đến những nguyên nhân chủ quan và phần trách nhiệm 
của mỗi người trong chúng ta. Mỗi hành động của chúng ta, dù nhỏ bé, đều góp phần tích cực 
hoặc tiêu cực, lành mạnh hoá hoặc huỷ hoại môi trường sống. Khi nói đến tình trạng biến đổi 
khí hậu qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách thiếu trách nhiệm, các giám mục Á Châu 
nhắc nhở người Công giáo những việc rất nhỏ như tiết kiệm nước, dùng loại đèn ít tiêu hao 
năng lượng, tắt điện khi không sử dụng, không đốt hoặc xả rác, không xử lý chất thải bừa bãi, 
không sử dụng hoá chất độc hại trong canh tác và sản xuất…Tương tự như thế, chúng ta hãy 
góp phần vào việc lành mạnh hoá xã hội bằng những chọn lựa và hành động nhỏ bé trong công 
việc và trách nhiệm hằng ngày của mình, cá nhân cũng như gia đình. Với ơn Chúa, anh chị em 
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hãy can đảm sống theo lương tâm ngay thẳng giữa những cám dỗ, trở thành khí cụ bình an 
của Chúa trong mọi hoàn cảnh, thành muối ướp cho nền văn minh tình thương và văn hoá sự 
sống thay cho lối sống mang nặng hận thù và chết chóc. 
 
4. Tiếp theo đây, chúng tôi muốn nói với anh chị em về định hướng mục vụ cho những năm sắp 
tới. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành Tông huấn Niềm Vui 
của Tình Yêu, là kết quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Ơn gọi và sứ mạng của gia đình 
trong thế giới ngày nay. Tại Châu Á, Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu cũng sẽ tiến hành Đại 
hội toàn thể, được tổ chức tại Colombo, Sri Lanka, vào cuối năm 2016, với chủ đề Niềm vui của 
Tin Mừng và Gia Đình trong ánh sáng của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Hòa với nhịp sống của 
Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, chúng tôi đề nghị chủ đề Mục vụ gia 
đình cho ba năm (2016-2019) với những điểm nhấn cho từng năm: 
- Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân; 
- Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; 
- Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. 
 
5. Trong thư này, chúng tôi muốn trình bày chi tiết hơn về chủ đề năm 2016-2017: Chuẩn bị cho 
người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đặc biệt đến 
lãnh vực này. Kết hôn là một quyết định rất quan trọng, vì thế cần được chuẩn bị chu đáo hết 
sức có thể. Trong thực tế ngày nay, một số người trẻ chỉ quan tâm đến việc tổ chức lễ cưới thật 
lớn, mà không hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm trong đời sống hôn nhân. Một số khác, vì vất vả 
với cuộc mưu sinh, ít có thời giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân họ sắp bước 
vào. Vì thế, cần khuyến khích người trẻ tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân, đồng thời các 
giáo xứ phải tổ chức chương trình cho chu đáo. Mỗi giáo phận có thể có chương trình riêng tùy 
theo hoàn cảnh, tuy nhiên chúng tôi mong muốn các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các 
bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới mà là cả đời sống gia đình lâu dài sau này, do đó 
nên quan tâm những yếu tố sau: 

- Hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa và theo giáo huấn 
của Hội Thánh, khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách 
nhiệm xây dựng một gia đình mới. 

- Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn đón nhận bí tích cách xứng đáng và có khởi đầu vững 
chắc cho đời sống gia đình. Bí tích Hôn Phối không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ nhưng là 
thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân. Vì thế, phải giúp họ cử hành bí tích Hôn Phối như 
một kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu chỉ trong cử hành 
bí tích. 

- Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau: họ mong chờ gì từ hôn nhân và từ người bạn đời; họ 
hiểu thế nào về tình yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình. 

- Giúp đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn có thể xảy ra trong đời sống hôn nhân và 
gia đình. 
Trong những lớp chuẩn bị hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn của các linh mục và chuyên viên, thì 
chứng tá cụ thể của các gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời những người sống đời 
gia đình chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra, đừng quên rằng “những người được chuẩn bị tốt nhất 
cho đời sống hôn nhân là những người đã học được từ chính cha mẹ của họ thế nào là hôn 
nhân Kitô giáo” (Tông huấn Niềm vui của Tình Yêu, số 208). Vì thế, chính đời sống gia đình 
hiện nay là môi trường giáo dục và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con 
cái trong gia đình. 
 
6. Sau Thư Chung này, chúng tôi sẽ gửi Tâm Thư đến các gia đình Công giáo và ước mong 
mỗi gia đình đều nhận được một bản. Xin anh em linh mục đang làm việc tại các giáo xứ giúp 
chúng tôi thực hiện ước nguyện này. Chúng tôi cũng xin anh em hãy coi mục vụ gia đình là 
thành phần chính yếu trong công tác mục vụ của mình, vì gia đình là con đường Hội Thánh 
phải đi và mọi chương trình mục vụ của Hội Thánh phải đi qua gia đình. 
Trong việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhiều tu sĩ nam nữ và nhiều đoàn thể tông đồ 
gia đình đã góp phần rất tích cực. Chúng tôi chân thành cảm ơn anh chị em, trong nhiều năm 
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qua, đã tận tụy đồng hành và giúp đỡ các gia đình Công giáo sống đúng với ơn gọi và sứ mệnh 
của mình. Ước mong anh chị em quan tâm đến những định hướng mục vụ của Hội Đồng Giám 
Mục và đưa vào chương trình hoạt động của mình. 
 
7. Đại Hội XIII của HĐGMVN kết thúc vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Ngày lễ này 
nhắc nhở chúng ta về sự đồng hành gần gũi và nâng đỡ ân cần của Mẹ Maria đối với Hội 
Thánh, đồng thời nêu cao tấm gương tuyệt hảo của Đức Mẹ, luôn tín thác vào Chúa trong mọi 
biến cố, nhất là trong những giờ phút bi thảm của cuộc đời. Vì thế chúng ta hãy “đem Mẹ về 
nhà” (Ga 19,27) và yêu mến Mẹ với trọn tình con thảo. Noi gương Mẹ, hãy vững tin vào Chúa 
mọi nơi mọi lúc vì “không có gì mà Chúa không làm được” (Lc 1,37). Cùng với Mẹ, hãy tích cực 
góp phần thực hiện điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “cuộc cách mạng của tình yêu và 
sự dịu dàng” ngay trong gia đình mình, trong cộng đoàn Hội Thánh và giữa lòng xã hội hôm 
nay. 

  
Làm tại Trung tâm mục vụ TGP. TP. HCM, ngày 7 tháng 10 năm 2016 

         Tổng thư ký HĐGMVN                                            Chủ tịch HĐGMVN 
  
         +Cosma Hoàng Văn Đạt                                           +Phaolô Bùi Văn Đọc 
            Giám mục Bắc Ninh                                       Tổng giám mục TGP. Tp. HCM 

 
 
 

PHẦN THỨ HAI 
 

TÌM HIỂU THƯ CHUNG 
ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XIII 

(THÁNG 10.2016) 
 

 
Thật ra Thư Chung (TC) 2016 của Hội đồng Ciám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã được 
biên soạn một cách rất  đon sơ, trong sáng, dễ hiểu và dễ nhớ.  
Nhưng với phần đông giáo dân vẫn cần được giúp đỡ để TC trở nên dễ hiểu hơn. Cách 
thông thường nhất là dưới hình thức hỏi thưa.   
Chúng tôi cố gắng thực hiện điều ấy. 

Gr Nguyễn Văn Nội 
 

 
 
Hỏi: TC 2016 của HĐGMVN được soạn thảo và công bố khi nào? 
Thưa: TC 2016 của HĐGMVN được soạn thảo trong khuôn khổ Đại Hội lần thứ XIII được tổ 
chức tại Trung Tâm Mục vụ Sài-gòn từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016 và được công 
bố vào ngày bế mạc Đại Hội. 
 
Hỏi: TC 2016 của HĐGMVN gồm bao nhiêu trang bao nhiêu số? 
Thưa: TC 2016 của HĐGMVN dài 4 trang A4, gồm 7 số. 
 
Hỏi: TC 2016 của HĐGMVN có thề được chia làm mấy phần? mỗi phần chứa đựng nội dung 
gì? 
Thưa: TC 2016 của HĐGMVN có thể được chia làm 2 phần, không kể phần mở đâu (số) và 
phần kết thức (số 7).  
Phần thứ nhất gồm các số 2,3 TC đề cập đến tình trạng xã hội Việt Nam ta hiên nay với nhiều 
tệ nạn đáng buồn và đáng báo động. Trong phần này TC 2016 cũng nêu lên các nguyên nhân 
khách quan va chủ quan của các tệ nạn xã hội 
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Phần thứ hai gồm các số 4,5 và 6 TC đề cập đến đường hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam 
trong 3 năm 2017-2019 và trọng tâm mục vụ của năm 2017. 
 
Hỏi: Trong số 1 là số mở đầu của TC 2016, HĐGMVN nói gì với cộng đồng dân Chúa Việt 
Nam? 
Thưa: Trong số 1 là số mở đầu của TC 2016, HĐGMVN: 
* gửi lời chào thân ái và lời chúc bình an cho cộng đồng dân Chúa;   
* bày tỏ sự vui mừng về những thành quả của Năm Thánh Lòng Thương Xót ; 
* và biểu lộ ước mong mọi người tiếp tục sống tinh thần Năm Thánh Lòng Thương Xót suốt 
đời. 
 
Hỏi: Trong số 2 của TC 2016, HĐGMVN nói nhiều về tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay như 
thế nào? 
Thưa: Trong số 2 của TC 2016, HĐGMVN nói nhiều về tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay 
như sau:  
* Trước hết HĐGMVN nhắc đến tâm trạng băn khoăn lo lắng về tình hình đạo đức xuống cấp 
nghiêm trọng, tội ác gia tăng, phá thai và nghiện ngập tràn lan, tham những không suy giảm, 
ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán tại Tây Nguyên, thảm họa môi trường ở Miền 
Trung, thực phẩm bẩn và độc hại khắp nơi. 
 
* Kế đến HĐGMVN đề cấp đến các nguyên nhân khách quan và ở tầm vĩ mô như  
- nền giáo dục quá chú trọng đến bằng cấp, nặng hình thức, không quan tâm giáo dục nhân 
cách và tâm hồn;  
- chính sách kinh tế quá đề cao lợi nhuận và hiệu năng sản xuất mà không lưu ý đến môi 
trường sống;  
- tình trạng thiếu minh bạch và yếu năng lực quản lý kinh tế và điều hành xã hội, tạo môi trường 
thuận lợi cho tham nhũng và nhiều tệ nạn khác;  
- khuynh hướng sử dụng bạo lực để giải quyết vụ việc không lắng nghe và đối thoại.   
 
* Và HĐGMVN nêu cách riêng cảnh khổ của đồng bào 4 tỉnh Miền Trung…  
 
* Sau cùng HĐGMVN ước mong “nhà cầm quyền lắng nghe nguyện vọng chính đáng của 
người dân và góp ý chân thành của nhân sĩ trí thức.” 
 
Hỏi: Ngoài các nguyên nhân khách của tình trạng xã hội tồi tệ của Việt Nam hiện nay,  trong 
TC 2016, HĐGMVN nói gì về các nguyên nhân chủ quan? 
Thưa: Trong số 3 của TC 2016, HĐGMVN nói đến những nguyên nhân chủ quan và phần trách 
nhiệm của mỗi người. Mỗi hành động đều góp phần tích cực hoặc tiêu cực vào xã hội. 
- HĐGMVN kêu gọi mọi người góp phần vào việc lành mạnh hóa xã hội, người tín hữu can đảm 
sống theo lương tâm ngay thẳng, trở thành khí cụ bình an của Chúa… 
 
Hỏi: Trước tình hình xã hội rối rắm như thế của nước ta, trong TC 2016, HĐGMVN vạch ra 
đường hướng mục vụ gì? 
Thưa: Trước tình hình xã hội rối rắm của nước ta như thế, trong số 4 của TC 2016, HĐGMVN 
vạch ra đường hướng mục vụ cho 3 năm sắp tới là “mục vụ gia đình”.  
 
Hỏi:  Dựa vào đâu mà HĐGMVN chọn “mục vụ gia đình” làm đường hướng mục vụ cho 3 năm 
2016-2019? 
Thưa: Khi chọn “mục vụ gia đình” làm đường hướng mục vụ cho 3 năm 2016-2019  
HĐGMVN dựa vào Tông huấn “Niềm Vui của Tình Yêu” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. 
Tông huấn này cũng là kết quả của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới về “Ơn gọi và Sứ 
Mạng của gia đình trong thế giới ngày nay”. Chọn lựa này cũng phù hợp với tinh thần và nội 
dung Đại Hội toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC) sắp nhóm họp tại Colombo 
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(Sti Lanka) với chủ đề “Niềm Vui của Tin Mừng và Gia đình trong ánh sáng của Thượng 
Hội Đồng Giám Mục”. 
 
Hỏi: “Mục vụ gia đình” là đường hướng mục vụ chung cho 3 năm 2017-2019 nhưng mỗi năm 
HĐGMVN đặt trọng tâm vào lãnh vực nào? 
Thưa: “Mục vụ gia đình” là đường hướng mục vụ chung cho 3 năm 2016-2019 nhưng 
HĐGMVN ấn định cụ thể trọng tâm cho mỗi năm như sau: 
2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống gia đình; 
2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; 
2018-2019: Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. 
 
Hỏi: Trọng tâm của mục vụ của năm 2016-2017 theo TC 2016 của HĐGMVN là gì? 
Thưa: Trọng tâm của mục vụ của năm 2016-2017 theo TC 2016 của HĐGMVN là “chuẩn bị 
cho người trẻ bước vào đời sống gia đình”. Trong số 5 của TC 2016, HĐGMVN trình bày 
chi tiết hơn về mục vụ năm 2016-207 này:  
* Trước hết HĐGMVN nhắc lại quan điểm của Giáo Hội về tầm quan trọng của quyết định bước 
vào đời sống hôn nhân và tầm quan trọng của sự chuẩn bị; 
 
* Kế đến HĐGMVN đế cập đến những khó khăn (khách quan và chủ quan) của người trẻ trước 
ngưỡng cửa đời sống hôn nhân gia đình; 
 
* Tiếp theo HĐGMVN nêu lên mục đích yêu cầu của các Khóa chuẩn bị hôn nhân, gồm những 
điều sau đây:  

   - Hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa và theo giáo huấn 
của Hội Thánh, khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách 
nhiệm xây dựng một gia đình mới. 

  - Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn đón nhận bí tích cách xứng đáng và có khởi đầu vững 
chắc cho đời sống gia đình. Bí tích Hôn Phối không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ nhưng là 
thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân. Vì thế, phải giúp họ cử hành bí tích Hôn Phối như 
một kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu chỉ trong cử hành 
bí tích. 

  - Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau: họ mong chờ gì từ hôn nhân và từ người bạn đời; 
họ hiểu thế nào về tình yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình. 

  - Giúp đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn có thể xảy ra trong đời sống hôn nhân 
và gia đình. 
 
* Sau cùng HĐGMVN nói đến vai trò của những người hướng dẫn: “Trong những lớp chuẩn bị 
hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn của các linh mục và chuyên viên, thì chứng tá cụ thể của các 
gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời những người sống đời gia đình chia sẻ kinh 
nghiệm. Ngoài ra, đừng quên rằng “những người được chuẩn bị tốt nhất cho đời sống hôn nhân 
là những người đã học được từ chính cha mẹ của họ thế nào là hôn nhân Kitô giáo” (Tông 
huấn Niềm vui của Tình Yêu, số 208). Vì thế, chính đời sống gia đình hiện nay là môi trường 
giáo dục và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình.” 
 
Hỏi: Sau khi nói về việc chuẩn bị cho nguời trẻ bước vào đời sống hôn nhân TC 2016 của 
HĐGMVN nói đến chuyện gì? 
Thưa: Sau khi nói về việc chuẩn bị cho nguời trẻ bước vào đời sống hôn nhân TC 2016 của 
HĐGMVN nói đến việc HĐGMVN sẽ gửi cho mỗi gia đình một bức Tâm Thư. HĐGMVN kêu 
gọi các linh mục hỗ trợ các ngài trong việc này và ngỏ lời cảm ơn các tu sĩ và đoàn thể tông đồ 
đã tích cực chăm sóc mục vụ cho các gia đình và kêu gọi họ quan tâm đến dường hướng mục 
vụ của HĐGMVN. Đó là nội dung của số 6 TC 2016. 
 
Hỏi: Trong số 7 là phần kết của TC 2016, HĐGMVN nói gì? 
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Thưa: Trong số 7 là lời kết của TC 2016, HĐGMVN nhắc đến vai trò và tấm gương của Đức 
Ma-ri-a trong Hội Thánh và kêu gọi mọi người tin tưởng vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa và tích 
cực thực hiện “cuộc cách mạng của tình yêu và của sự dịu dàng”  (theo cách nói của Đức 
Phan-xi-cô). Nguyên văn như sau: 
“Đại Hội XIII của HĐGMVN kết thúc vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Ngày lễ này 
nhắc nhở chúng ta về sự đồng hành gần gũi và nâng đỡ ân cần của Mẹ Maria đối với Hội 
Thánh, đồng thời nêu cao tấm gương tuyệt hảo của Đức Mẹ, luôn tín thác vào Chúa trong mọi 
biến cố, nhất là trong những giờ phút bi thảm của cuộc đời. Vì thế chúng ta hãy “đem Mẹ về 
nhà” (Ga 19,27) và yêu mến Mẹ với trọn tình con thảo. Noi gương Mẹ, hãy vững tin vào Chúa 
mọi nơi mọi lúc vì “không có gì mà Chúa không làm được” (Lc 1,37). Cùng với Mẹ, hãy tích cực 
góp phần thực hiện điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “cuộc cách mạng của tình yêu và 
sự dịu dàng” ngay trong gia đình mình, trong cộng đoàn Hội Thánh và giữa lòng xã hội hôm 
nay.” 

  
 
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 
Sàigòn ngày 11/10/2016 
 

 
PHẦN THỨ BA 

 
[NHẬN ĐỊNH] 

 NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” VÀ NHỮNG “ĐIỂM MỜ”  
CỦA THƯ CHUNG 2016  

CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM  
 

Sau khi viết xong bài TÌM HIỂU THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT 
NAM, tôi đã gửi ngay cho các Tòa Giám mục của 26 giáo phận và danh sách độc giả của 
Nhóm LờiChúa2016 và một vài nhóm khác như Nhóm ái hữu Giáo hoàng Học viện Pio X 
Đà Lạt, Phong trào Cursillo Saigòn.  
Tôi muốn viết thêm một bài nữa về Thư Chung 2016 HĐGMVN vì tôi muốn chia sẻ một vài 
nhận định cá nhân của mình về Thư Chung 2016 ấy để thể hiện lòng yêu mến Hội Thánh 
và lòng kính trọng các vị lãnh đạo cao nhất của  Hội thánh tại Việt Nam của tôi. Tôi muốn 
nói đến những “điểm sáng” và cả những “điềm mờ” của Thư Chung mới được công bố 
sau Đại Hội lần thứ 13 của HĐGMVN.   
Mong đuợc nhiều người lắng nghe, suy nghĩ và đồng cảm.  

Gr Nguyễn Văn Nội 
  

 
I. BỐI CẢNH CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 
Để hiểu đầy đủ về Thư Chung 2016 HĐGMVN trước hết chúng ta phải hiểu bối cảnh, xã hội và 
giáo hội, của văn bản ấy. Thư Chung 2016 HĐGMVN được khai sinh trong  bối cảnh sau đây: 
1.1 Từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016 Hội đồng Giám Mục Việt Nam tổ 
chức Đại Hội lần thứ 13 tại Trung Tâm Mục Vụ Sài-gòn, với sự tham dự của tất cả các Hồng Y, 
Tổng Giám Mục và Giám mục của 26 giáo phận thuộc Giáo hội Việt Nam. 
 
1.2 Đại hội 13 của HĐGMVN diễn ra vào cuối “Năm Thánh Lòng Thương Xót” và cũng là Năm 
“Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội” mà HĐGMVN đã chọn làm đường hướng mục vụ cho năm 
2016 này.  
 
1.3 Đại hội 13 của HĐGMVN diễn ra trong bối cảnh xã hội và đất nước ngổn ngang trăm 
chuyện tồi tệ.  [Xin đọc  bài của ông Nguyễn Vữu Vinh ở phần ghi  chú ở cuối bài này (1)] 
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1.4 Đại hội 13 của HĐGMVN có trách nhiệm bầu lại các vị chức sắc của mình vào Ban Thường 
Vụ và vào các chức Chủ Tịch các Ban trực thuộc HĐGMVN. Bốn Giám mục đã được bầu vào 
Ban Thường Vụ và 17 Giám mục khác được bầu làm chủ tịch 17 Ban mục vụ trực thuộc 
HĐGMVN, cho nhiệm kỳ 3 năm 2017-2019. Trong bốn Giám mục của Ban Thường Vụ, có 3 
Giám mục mới được bầu và 1 Giám mục của Ban Thường vụ mãn nhiệm. Trong 17 Giám mục 
chủ tích các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN chỉ có  5 vị mới, còn 12 vị được lưu nhiệm (2).  
 
1.5 Đại Hội 13 của HĐGMVN có trách nhiệm vạch ra đường hướng mục vụ cho 3 năm sắp tới 
2017-2018 và 2019. Đường hướng mục vụ ấy được diễn tả trong Thư Chung. Thư Chung 
được công bố vào ngày bế mạc Đại Hội (chiều 07/10/2016). 
 
II. NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” VÀ NHỮNG “ĐIỂM MỜ” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG 
GIÁM MỤC VIỆT NAM 
2.1 NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM:  
TC 2016 HĐGMVN có 3 “điểm sáng” sau đây: 
“Điểm sáng thứ nhất”: Thư Chung 2016 của HĐGMVN  đã nói lên tình hình thực tế của xã hội 
Việt Nam hiện nay  với đủ thứ tệ nạn. Và đã chỉ ra một số nguyên nhân (TC số 2-3), một cách 
chính xác. Đây chính là điểm sáng đầu tiên của Thư Chung 2016. 
 
“Điểm sáng thứ hai”: Trong Thư Chung 2016, HĐGMVN đã thẳng thắn nói lên nguyện vọng 
của mình và của dân chúng với nhà cầm quyền. “Ước mong nhà cầm quyền lắng nghe 
những nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như những góp ý chân thành của 
các nhân sĩ, trí thức, để thực sự xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh 
mà mọi người mong ước.” 
 
“Điểm sáng thứ ba”: Khi chọn “mục vụ gia đình” làm đề tài hay đường hướng mục vụ cho 3 
năm tới (2017-2019), HĐGMVN đã chọn đúng và phù hợp với đường hướng chung của Hội 
thánh Công giáo toàn cầu và Hội thánh Công giáo Châu Á.  
 
2.2 NHỮNG “ĐIỂM MỜ” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 
TC 2016 HĐGMVN có 5 “điểm mờ” sau đây: 
“Điểm mờ thứ nhất”: Khi đế cập đến các nguyên nhân của các tệ nạn trong xã hội nước ta, 
HĐGMVN đã không đi đến cùng trong phân tích của mình, mà chỉ nói nửa vời nên không chỉ ra 
được NGUYÊN NHÂN của các NGUYÊN NHÂN, đó là cái gì? đó là những người nào? Các 
nguyên nhân được nêu ở số 2 Thư Chung chỉ là các nguyên nhân “con”, chứ không phải là 
nguyên nhân “mẹ” tức nguyên nhân của các nguyên nhân, tức căn nguyên của mọi việc.  
Nếu người ta không giải quyết được nguyên nhân “mẹ” thì không bao giờ người ta giải quyết 
được những hậu quả là các tệ nạn xã hội đang tác động trên mọi khía cạnh xã hội.   
Ví dụ: HĐGMVN đề cấp đến xu hướng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chứ không dùng lắng 
nghe và đối thoại thi căn nguyên nằm ở đâu? – Thưa căn nguyên vấn đề là chế độ chuyên chế, 
là nguyên lý đấu tranh giai cấp. 
Người ta tự hỏi tại sao HĐGMVN không vạch mặt chỉ tên các nguyên nhân “mẹ” của tình trạng 
xã hội tồi tệ hiện nay, có phải vì các HĐGMVN không thấy hay vì các ngài tế nhị không muốn 
làm mất lòng những người cầm quyền hay vỉ các ngài sợ bị trù dập? Thật khó có câu trả lời 
thỏa đáng. 
Nhưng theo tôi thì bao lâu HĐGMVN chưa vạch ra cho nhà cầm quyền và cho dân chúng biết 
nguyên nhân sâu xa (hay nguyên nhân mẹ) của tất cả mọi tệ nạn trong xã hội ta hiện nay thì 
bấy lâu HĐGMVN chưa làm tròn trách nhiệm của mình trước lịch sử.  
  
“Điểm mờ thứ hai”: Khi nói lên ước mong với nhà cầm quyền, tiếc là HĐGMVN đã lên tiếng 
một cách quá nhẹ nhàng, làm sao lay chuyển được những người cầm quyền của nước ta hiện 
nay. Nạn tham nhũng, cửa quyền, ức hiếp dân vẫn hoành hành, đâu phải cán bộ cộng sản 
không được cấp trên giáo dục, kêu gọi, răn đe, trừng trị…. Vậy mà họ đâu có sợ.  
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Vậy thì một lời kêu gọi nhẹ như bông hồng của HĐGMVN làm sao lọt vào tai những quan tham, 
đầu đặc sệt, tim khô cứng?    
 
“Điểm mờ thứ ba”: Trong TC 2016 HĐGMVN không nhắc gì tới  năm “Tân Phúc âm đời sống 
xã hội” ? Không hiểu sao lại xẩy ra chuyện này? Tại vì HĐGMVN không chú trọng đến “Năm 
Tân Phúc âm hóa đời sống xã hội” hay HĐGMVN không có gì để tổng kết về năm này? 
   
“Điểm mờ thứ bốn”:  Phần trình bày về chủ đề cho năm 2017 thì còn quá sơ sài  Không biết 
các Giám mục sẽ nói gì trong Tâm Thư gửi đến mọi gia đình?  
   
“Điểm mờ thứ năm”: HĐGMVN không chỉ thị cho các Ủy Ban trực thuộc HĐGMVN có liên 
quan trách nhiệm trong việc triển khai đường hướng mục vụ gia đình trong 3 năm tới. Các Ủy 
Ban có liên quan với mục vụ gia đình là UBMV Giáo Dân, UBMV Giới Trẻ và Thiều Nhi, UB 
Giáo Dục Công Giáo, UB Giáo Lý Đức Tin, UBMV Gia Đình, UB Thánh Kinh, UB Loan Báo Tin 
Mừng, UB Phụng Tự v.v… Giá như HĐGMVN lập một liên Ủy Ban phụ trách công việc này thì 
hay biết mấy. Điểm yếu của Hội thánh Việt Nam là có đường hướng mục vụ rất tốt nhưng rất 
yếu ở khâu thực hành, vì không có nhóm người nào được giao trọng trách triển khai, đôn đốc, 
kiếm tra, báo cáo, sơ kêt, tổng kết. Thành ra ai muốn làm thì làm, ai không muốn làm thì không 
làm! 
   
III. TẠM KẾT 

   Nếu chúng ta mừng vui về Thư Chung 2016 của HĐGMVN đã có tiến bộ, thì điều chúng ta 
mong đợi vẫn là việc triển khai, thực hiện Thư Chung ấy. Dĩ nhiên trách nhiệm là của mọi thành 
phần dân Chúa, nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn luôn luôn thuộc về những người đã soạn ra 
bức thư và ban bố nó cho cộng đồng Dân Chúa.  

  Kinh nghiêm nói nhỏ vào tai chúng ta rằng WAIT AND SEE: HÃY ĐỢI ĐẤY! 
  
   Sài gòn, ngày 12 tháng 10 năm 2016 
   Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

============ 

(1) Hoàn cảnh xã hội, đất nước trước Đại hội XIII 

Tình hình đất nước ngày càng bấn loạn, hệ thống chính trị với sự "thống nhất lãnh đạo của 
Đảng cộng sản", nhưng từ trên xuống dưới đang lao đao với nạn "sứ quân", đấu đá, chia rẽ, bè 
phái và lợi ích nhóm... Việc thanh toán lẫn nhau đã từ âm mưu, khẩu chiến, ném đá giấu tay hạ 
bệ lẫn nhau đã chuyển sang sử dụng súng và bằng nhiều biện pháp bạo lực khác nhau. 

Đất nước vào thời kỳ khó khăn, kinh tế sa sút, thất nghiệp tăng cao và nợ công tăng vùn 
vụt. Nhà nước lâm vào tình trạng nợ cao như núi, vay không đủ để trả nợ cũ... 

Sau hàng chục năm đảng hô hào chống tham nhũng, hối lộ thì đã trở thành "quốc nạn". 
Cho đến gần đây, nhà nước đã xác nhận "tham nhũng vẫn ổn định". 

Hệ thống quan chức, người ăn lương của  dân đã vượt kỷ lục thế giới nhiều lần, với tỷ lệ 11 
triệu người ăn lương trên tổng số 90 triệu người dân. Trong khi cả nước Mỹ, chỉ 2,7 triệu người 
ăn lương trên 330 triệu người dân. Trong số 11 triệu người ăn lương, thì quan chức chính phủ 
đã khẳng định có 1/3 "sáng cắp ô đi, tối cắp về" - nghĩa là chẳng có tác dụng gì cho người dân 
ngoài việc hưởng lương bổng từ đồng tiền thuế của họ. 

Tài nguyên khoáng sản đất nước sau thời gian dài bị bán đổ bán tháo, nay đã cạn kiệt. 



 

42 

Đời sống xã hội ngày càng đối diện với sự xuống cấp thảm hại như điều ắt có và hiển nhiên 
phải xảy ra bởi một hệ thống lấy Chủ nghĩa Mác - Lenin vốn tôn sùng bạo lực và điều hành 
bằng sự dối trá. 

Nạn ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng và đặc biệt thảm họa môi trường Biển Miền 
trung như một cú giáng vào hàng triệu người dân và đất nước Việt Nam. Thảm họa đó không 
chỉ đe dọa hiện tại mà còn cả tương lai dài, không chỉ đe dọa cuộc sống kinh tế người dân mà 
còn đe dọa sự tồn vong của nòi giống Việt. 

Và hẳn nhiên, trong bối cảnh đó, đời sống người dân vốn lầm than, nay càng trở nên cơ 
cực với hàng hà sa số các loại thuế, phí đổ lên đầu. 

[Nguyễn Hữu Vinh, “Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XII: những ưu tư và hy vọng” 
đăng trên mạng Công giáo Việt Nam.] 
 
(2) Ban Thường Vụ HĐGMVN nhiệm kỳ 2016-2019 
 

Chức vụ Nhiệm kỳ trước Nhiệm kỳ 2016-2019 

Chủ tịch HĐGMVN TGM Bùi Văn Đọc  GM Nguyễn Chí Linh (mới) 

Phó chủ tịch HĐGMVN TGM Lê Văn Hồng  GM Nguyễn Năng (mới) 

Tổng Thư Ký HĐGM GM Hoàng Văn Đạt GM Nguyễn Văn Khảm (mới) 

P.Tổng TKý HĐGMVN GM Nguyễn Văn Khảm GM Vũ Văn Thiên (mới) 

 
Chủ Tịch các Ủy Ban trực thuộc HĐGMVN nhiệm kỳ 2016-2019 
 

Ủy Ban Nhiệm kỳ trước Nhiệm kỳ 2016-2019 

1.Giáo Lý Đức Tin GM Nguyễn Năng  TGM Bùi Văn Đọc (mới) 

2.Thánh Kinh GM GM Võ Đức Minh  GM GM Võ Đức Minh  

3.Phụng Tự GM Trần Đình Tứ   GM Nguyễn Hồng Sơn (mới)  

4.Nghệ Thuật Thánh  GM Nguyễn Văn Khôi   GM Nguyễn Văn Khôi    

5.Thánh Nhạc GM Nguyễn Văn Bản  GM Nguyễn Văn Bản  

6.Loan Báo Tin Mừng  GM Nguyễn Hữu Long   GM Nguyễn Hữu Long   

7. Giáo Sĩ Chủng Sinh  GM Vũ Huy Chương GM Vũ Huy Chương 

8.Tu Sĩ GM Nguyễn Văn Đệ  GM Nguyễn Văn Đệ  

9.Giáo Dân  GM Trần Xuân Tiếu GM Trần Văn Toản (mới) 

10.Truyền Thông Xã hội  GM Nguyễn  Tấn Tước  GM Nguyễn Tấn Tước  

11.Giáo Dục Công giáo GM Đinh Đức Đạo  GM Đinh Đức Đạo  

12.MV Giới Trẻ và TN GM Vũ Văn Thiên  GM Nguyễn Văn Viên  (mới) 

13.Văn Hóa GM Vũ Duy Thống   GM Vũ Duy Thống   

14.Công Lý và Hòa Bình GM Nguyễn Thái Hợp   GM Nguyễn Thái Hợp   

15.Mục Vụ Gia Đình GM Châu Ngọc Tri  GM Châu Ngọc Tri  

16. B.Ái Xã Hội và Caritas GM Vũ Đình Hiệu GM Vũ Đình Hiệu 

17.Mục Vụ Di Dân  GM Nguyễn Chí Linh  GM Đỗ Mạnh Hùng (mới) 

 
 

 
 
 

 
  
  

VỀ MỤC LỤC 
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Cửu Long nước chảy từ nguồn 

Ruộng đồng tưới mát đơm bông lúa 

vàng 

Tình thương phục vụ chứa chan 

Cộng đoàn tươi nở ân ban Chúa Trời. 

Trong niềm hân hoan, gia đình Cộng 

Đoàn Hội Dòng Xitô Thánh Gia nhận được 

tin Đan Viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh có 

Viện phụ Tiên khởi. Vào ngày thứ Tư 

18.05.2016, dưới sự chủ tọa của Viện phụ 

Hội Trưởng Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, 

Cộng Đoàn đan viện Thánh Mẫu Phước 

Vĩnh đã tiến hành bầu cử và hân hoan báo 

tin : Cha Phêrô-Khanh Trần Như Hảo đã đắc 

cử Viện phụ Tiên khởi của đan viện Thánh 

Mẫu Phước Vĩnh. 

 

Tân Viện Phụ sinh ngày 12.12.1958 

Khấn dòng ngày 01.11.1977 

Thụ phong linh mục ngày 22.06.2000. 

* Tân Viện Phụ Phêrô-Khanh Trần Như Hảo: 

Ý nghĩa Logo của Viện Phụ của Viện phụ Maria Phêrô - Khanh Trần Như Hảo : 

Phần hình nền bao gồm : Ruộng lúa, Dòng sông Cửu Long. Và chim bồ câu ngậm cành ô-

liu trên nền trời xanh mây trắng. 

Ý nghĩa : Đan Viện Phước Vĩnh tọa lạc nơi Đồng Bằng Sông Cửu Long thanh bình là do Ân 

Huệ Chúa Thánh Linh.  

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC VĨNH: THÁNH LỄ CHÚC PHONG VIỆN PHỤ 
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Viện Phụ Maria Phêrô - Khanh Trần Như Hảo đã chọn cho mình khẩu hiệu “Phục Vụ Trong 

Yêu Thương” . Nói lên tâm tình ý nguyện sống là để phục vụ và tất cả với mục đích yêu thương 

như Thầy Chí Thánh Giêsu. 

 

Khẩu hiệu “Phục vụ trong yêu thương” là xác tín cuộc sống của Tân Viện Phụ. 
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Thầm mong và hiệp nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn vàn ân sủng để dưới sự 

chăn dắt của Tân Viện Phụ, Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Vĩnh mãi mãi là nơi phục 

vụ cho lợi ích thiêng liêng cho Giáo Hội và Thế Giới bằng đời sống cầu nguyện và lao công. 

Được biết Đan Viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh được thành lập ngày 24 tháng 06 năm 1975. 

Bổn Mạng ngày 15.08 hằng năm. 

Đan Viện Xitô T.M. Phước Vĩnh (Ấp Thôn Rôn, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh) - Giáo 

Phận Vĩnh Long, thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, do cha Henry Deny Biển Đức 

Thuận sáng lập tại Phước Sơn - Quảng Trị, năm 1918. Châm ngôn sống của Dòng: "Cầu 

Nguyện và lao động". Sứ mạng tông đồ : "Cầu nguyện cho lương dân nhận biết Chúa..." 

Ngày 24.06.1975 với 13 Đan Sĩ và Linh Mục, Đan Viện Xitô Phước Vĩnh chính thức được 

khai sinh và định cư tại địa chỉ hiện nay. 

Với quyết nghị của Tổng Hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam ngày 11.06.2001, Phước 

Vĩnh được nâng lên hàng Đan Viện Tự Trị. 

Cha Maria Augustinô Lê Trọng Hồng được bầu làm Viện Trưởng tiên khởi (15.8.2001). Cha 

Viện trưởng của Đan Viện là cha Gioan Maria Vianney Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1933, khấn 

năm 1964, Linh mục năm 1973. 

* Thánh Lễ Chúc Phong Viện Phụ 

Những ngày qua, Thôn Rôn chộn rộn hơn bao ngày khác bởi lẽ mọi việc chuẩn bị cho ngày 

hồng phúc hôm nay của Đan Viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh. Nơi lặng thầm của đời sống cầu 
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nguyện và làm việc hôm nay trở nên náo nhiệt hơn. Nơi mà bình thường ít người biết đến hôm 

nay lại nhiều người bước đến hơn. 

Chỉ mới tờ mờ sáng, nhiều chiếc xe mang biển số Vũng Tàu, Bến Tre, Sài Gòn và nhiều 

nơi nữa đã đưa người thương đến dự Lễ tại Thôn rôn. Giản đơn đó là hòa cùng niềm vui và 

thêm lời cầu nguyện cho Tân Viện Phụ Phêrô-Khanh Trần Như Hảo cũng như cầu nguyện cho 

Đan Viện nữa. Chính vì tình thân, nghĩa thiết để rồi nhiều và nhiều quý cha, quý tu sĩ nam nữ 

và cộng đoàn dân Chúa đã về với Thôn Rôn trong buổi sáng hôm nay. 

9 giờ 30, để bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn cùng nghe lời chào mừng của đan sĩ đại diện 

Đan Viện. Kế đến cộng đoàn cùng hướng về cuối Nguyện Đường để đón đoàn đồng tế. Khi 

đoàn đồng tế an vị trong Nguyện Đường, sau đó Đức Cha và cộng đoàn an tọa. 

Cha Viện Phó có lời chào mừng đến Đức Cha Phêrô, Đức Ông Barnabê – Tổng Đại Diện 

giáo phận Vĩnh Long, Viện Phụ Hội Trưởng, quý Viện Phụ, Viện Mẫu, quý Cha Viện Trưởng, 

quý Viện Phụ, Viện Mẫu, Cha bề trên, quý Cha Quản Hạt, quý Cha giáo, quý Cha đồng tế, quý 

tu sĩ nam nữ trong và ngoài Giáo Phận, quý Thầy Chủng Viện Thánh Quý và cộng đoàn thân 

hữu, Ban Trị Sự tôn giáo bạn, chính quyền các cấp và cộng đoàn dân Chúa. 

Cha Viện Phó mời cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Tân Viện Phụ cũng như cho cộng đoàn 

Phước Vĩnh. 

Để bắt đầu Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô ngỏ lời với cộng đoàn : “Anh chị em thân mến ! 

Chúng ta tụ họp nhau nơi đây dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Hôm nay là ngày vui của Đan 

Viện Phước Vĩnh, hơn 40 năm có mặt tại nơi này Đan Viện có Tân Viện Phụ. Chúng ta cầu xin 

Chúa ban ơn cho Đan Viện Phụ Maria Phêrô Khanh Trần Như Hảo. Chúng ta cả m ơn Chúa về 

hồng ân này và xin Chúa ban cho Cha nhiều ơn phần hồn cũng như phần xác để Cha dìu dắt 

đàn em của mình, cộng tác với Chúa trong việc phần rỗi các linh hồn. Xin Chúa ban cho cộng 

đoàn và cho tất cả mọi người chúng ta. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tội lỗi ...” 
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Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng suy nghĩ tâm tình của các 

tông đồ từng nghe lời Chúa giảng nhưng vẫn còn đòi hỏi quyền lực ... họ còn tranh tụng về 

quyền lực xem ai là người lớn nhất ở trong nhóm ... Chúa thì nói : “Ai lớn nhất trong anh em thì 

phải là người phục vụ”. Phân biệt giới lãnh đạo thế gian khác với cách của Chúa. Giữa các nhà 

lãnh đạo thế gian có thể là người quản lý, nói rất hay, có nhiều quan hệ còn tất cả lãnh đạo 

trong tôn giáo cần phải có trái tim của người phục vụ ... Đây không phải là chỗ nhất danh dự 

mà là chỗ thấp hèn để phục vụ. Điều đó không có nghĩa là chúng ta từ chối vị trí, dồn trách 

nhiệm của mình nhưng điều đó có nghĩa là trong suốt cuộc đời chúng ta ở trong tư thế của 

người phục vụ. Mọi người phải phục vụ người khác cho dù họ là ai, chúng ta phải phục vụ giúp 

đỡ họ. Chính như thế mà Chúa Giêsu muốn chúng ta bắt chước Người. Cũng như Con Người 

đến không phải là phục vụ nhưng hiến thân làm giá chuộc cho muôn người ... 

Để kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi Tân Viện Phụ : “... Hãy noi gương đấng sáng lập, 

lao động để giúp cho phần xác lẫn tâm hồn. Cầu nguyện để biến đổi những tâm hồn xa cách và 

xa lánh Thiên Chúa. Cầu nguyện để biến đổi những tâm hồn ngay thẳng biết bước theo tiếng 

Chúa gọi, theo ơn gọi làm tu sĩ của Chúa. Cầu nguyện để cuộc sống phát sinh cho Cha ... xin 

Chúa chúc lành cho Cha” 

Sau bài giảng, Đức Cha Phêrô đã chủ sự nghi thức chúc phong Viện Phụ. 

Cộng đoàn cùng nghe sơ lược ý nghĩa về việc chúc phong viện phụ và nghi thức chúc 

phong Viện Phụ được bắt đầu. Nghi thức chúc phong khép lại và là việc chúc bình an. Sau đó, 

Tân Viện Phụ ban phép lành đầu tay cho cộng đoàn. 

Sau lời nguyện Hiệp Lễ, tâm tình của Tân Viện Phụ được gửi đến cộng đoàn. 

Tân Viện Phụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Phêrô – Giám Mục Giáo 

Phận Vĩnh Long, quý Đức Cha, Viện Phụ Hội Trưởng, Đức Ông, quý Viện Phụ, Viện Mẫu, quý 

cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. 

Một lẵng hoa tươi thắm gói ghém tất cả tấm lòng gửi đến Đức Cha Phêrô. 

Cộng đoàn cũng như thân nhân Tân Viện Phụ gửi những bông hoa tươi thắm đến Tân Viện 

Phụ. 

Sau phép lành cuối Lễ, những tấm hình lưu niệm được ghi lại. 
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Xin chúc mừng Tân Viện Phụ Maria Phêrô - Khanh Trần Như Hảo cùng cộng đoàn Đan 

Viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên Đan Viện cũng như Tân 

Viện Phụ để Đan Viện luôn lao động và cầu nguyện cho Giáo Hội. 

 Người Giồng Trôm 
  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

 

"Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong 

một giấc mơ..." Lời bài hát mà chính ông đã từng hát dâng lên 

Chúa trong những tháng ngày cuối đời như còn âm vang. Vâng, 

hôm nay 3giờ chiều thứ sáu, ngày 14 tháng 10 (giờ Canada), lúc 

cả gia đình đang lần chuỗi Thương Xót, Thiên Chúa yêu thương 

đã đón Ông Cố Phaolô Trần Văn Bảo về với Ngài. Ông Cố là 

thân phụ của Cha Gioan Trần Văn Nam (Dòng Tên, đã qua đời).  

Mặc dù sống giữa một đất nước văn minh, giàu sang và 

dường như người ta ngày càng xa rời Thiên Chúa và đánh mất 

đức tin. Thế nhưng, trong suốt hành trình hơn 104 năm làm người, 

làm con Chúa, Ông Cố đã tỏa sáng đức tin, tình mến và trung tín với Chúa cho đến cùng. Ông 

như một cây đại thụ trân quí 104 năm tuổi đứng vững trong Tin Yêu,  là một Kitô hữu Việt Nam 

tín trung và là tấm gương cho nhiều người noi theo. 

MỘT ĐỜI TÍN TRUNG 
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- Đức Tin Có Hành Động. Dọc dài cuộc sống nơi trần thế, Ông Cố Phaolô cũng đã trải qua 

những thăng trầm của thời cuộc và những vất vả lo toan vì cuộc sống. Dẫu thế, đức tin trong 

ông như càng được tôi luyện và vững vàng, sáng trong hơn.  

Ông đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa như một người con thảo đối với Cha mình. Ông gắn 

bó với Chúa và thực hành niềm tin qua những giờ kinh trong gia đình; qua Thánh Lễ hằng ngày 

mà có lẽ ông không bỏ ngày nào dù là thời tiết khắc nghiệt của mùa đông miền Bắc Mỹ và lúc 

đã hơn 100 tuổi; qua những lời khuyên dạy con cháu giữ vững đức tin và lòng mến Chúa; qua 

những tấm chi phiếu mà ông thường ký để gởi cho những anh em đói nghèo;... 

Còn nhiều lắm những hành động minh chứng đức tin của ông. Khi tiếp xúc với ông, ai cũng 

nhận được tấm lòng quí mến, quan tâm ông trao cho. Tất cả những hành động của ông được 

phát xuất từ một đức tin mãnh liệt vào sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể, trong kinh 

nguyện, trong anh chị em và trong từng nhịp sống đời thường của ông. Và những hành động 

trong đức tin ấy chắc chắn cũng được thực hiện vì lòng yêu mến Chúa và anh chị em cách tha 

thiết. 
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- Hành Động Có Đức Mến. Đối với Ông Cố Phaolô, cử hành Thánh Thể như là việc làm 

tối quan trọng của ông trong ngày sống. Những ngày còn đi được, và ngay cả khi sức đã yếu 

lúc 102 tuổi, ông vẫn mỗi chiều đều đặn đến Nhà Thờ. Giờ ấy và chốn này như là nơi ông hẹn 

với Thiên Chúa để gặp gỡ Ngài cách thân tình, và cũng là để ông trao dâng trọn lòng mến. Ông 

hòa nhịp với đời sống Giáo Hội và xã hội. Mỗi ngày ông đều nghe những bài giảng của Đức 

Cha Phêrô Khảm, nghe những tin của Hội Thánh và nghe nhạc Thánh Ca. Còn nhớ Word Cup 

năm 2014 tại Brésil, chiều nào ông cũng xem đá bóng  đến 4h kém 10 rồi đi tham dự Thánh Lễ. 

Cho đến những ngày cuối đời, ông vẫn khao khát rước Thánh Thể vào tâm hồn vì Người là 

tất cả tình yêu của ông. Những lời kinh, tiếng hát ca tụng Chúa được vang lên trong giờ kinh 

gia đình hay những khi có người thân, các tu sĩ đến thăm, ông luôn tham gia với trọn cả tấm 

lòng.  

 

Dịp Tết Dân tộc và lần cuối là ngày sinh nhật của ông, 18 tháng 5 năm nay đến thăm ông, 

ông vẫn cùng đọc kinh, hát thánh ca thật sốt sắng. Nghe lời ca tôn vinh Chúa của một cụ ông 

104 tuổi, chắc hẳn Chúa mỉm cười mãn nguyện vì lời ca ấy chan chứa tình yêu. Những hành 

động của ông thể hiện lòng mến Chúa  luôn được song hành với những thực hiện chia sẻ, giúp 

đỡ tha nhân, yêu thương quí mến con cháu và mọi người. 

Sau một đời hằng luôn tín trung, hôm nay, hiệp lời tạ ơn Chúa cùng với Ông Cố Phaolô 

trong giờ Kinh Chiều Cầu Cho Các Tín Hữu đã qua đời. Con cháu, những người thân và các 

Soeurs dòng SSS đã quây quần bên ông, mỗi người đều cảm nhận được ơn bình an và  như 

được tăng thêm lòng tin yêu Chúa. Thương tiễn ông trở về với Ba Ngôi Thiên Chúa, với Mẹ 

Nhân Lành và toàn thể các Thánh. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa bao phủ ông, đón đưa 

ông vào hưởng hạnh phúc bên Chúa mà cả cuộc đời ông đã khát mong và đã sống thực tại 

Nước Trời ngay tại thế này. Ở bên tòa Chúa, xin ông cũng cầu nguyện cho Giáo Hội, cho quê 

hương Việt Nam, cho mọi người thân, những người đau khổ, nghèo hèn mà khi còn sống ông 

đã luôn quan tâm cầu nguyện. 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng mà Ông Cố Phaolô đã tin kính, yêu mến và tín trung với Chúa 

trọn cuộc đời, xin thương xót linh hồn ông. Và cũng ban cho chúng con được bền chí 

giữ vững đức tin đến cùng như ông. Amen. 
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Phần thứ hai  
  

 ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA THẾ NÀO? 

Sáu  
  

CHÚNG CON CA NGỢI CHÚA 
  
 

          Chúng ta ca ngợi Chúa là chúng ta trả lại cho Ngài sự vinh hiển mà chỉ một mình Chúa 
mới thực sự đáng được. Tại sao chúng ta lại chậm chạp trong việc ca ngợi Chúa? Chắc chắn 
vì thiếu đức tin, tình yêu và hy vọng. 
 
          Sức mạnh của lời ca ngợi 
          Cha sở họ Ars đã nói: “Thiên Chúa đã ban cho con người miệng lưỡi để ca ngợi”. Lời ca 
ngợi thường được diễn tả bằng ca hát. Nhưng có một bước nhảy vọt biến lời tạ ơn của chúng 
ta thành lời ca ngợi. Khi nói cám ơn Chúa, chúng ta nhìn thấy quà tặng và ân huệ ban trải trong 
tất cả con người và biến cố. Còn khi đi vào lời ca ngợi thuần túy là chúng ta nói với Chúa lời 
cám ơn vì đã hiện hữu. Lời cầu nguyện của chúng ta trở nên tuyệt đối vô tư, hoàn toàn nhưng 

CHÚNG CON CA NGỢI CHÚA 
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không. Lời ca ngợi vượt quá tất cả mọi sự, kể cả bom đạn, hỏa hào hay tù ngục. Chính trong 
lúc mọi sự xem ra đều hỏng cả, không có gì để có thể nói cám ơn, và đúng hơn chính là lúc 
phải kêu cứu, thì lời ca ngợi còn có thể phát ra như ngọn lửa tình yêu mãnh liệt sống động.  
 
          Chúng ta xem chứng từ trong sách Daniel của các thanh niên Dothái: Anania, Azaria và 
Misael từ chối thờ lạy tượng thần, bị vua Nabuchodonosor kết án thiêu sống. Lính trói các cậu 
lại và ném vào lò lửa cháy phừng. Nhưng thiên thần Chúa, đáp lại lời khẩn cầu, đã xuống bảo 
vệ họ khỏi hỏa hào. Bấy giờ trong lò lửa, cả ba đồng thanh ca hát, ngợi khen và chúc tụng 
Thiên Chúa. Chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh những lời ca ngợi ấy (Dn. 3,1- 90).  
 
          Chúng ta có thể tìm thấy một thí dụ khác trong sách Tông Đồ Công Vụ (Act. 16,25-28): 
Phaolô và Sila ca ngợi Chúa, lúc nửa đêm, khi bị giam trong ngục. Bỗng chốc một trận động đất 
làm rung chuyển nền móng ngục thất, mọi cánh cửa đều được mở toang và xiềng xích các tù 
nhân rơi xuống. Người cai ngục suýt nữa tự vẫn trước khi trở lại với Chúa Kitô. Quyền năng kỳ 
diệu của lời ca ngợi!  
 
          Nhưng không được coi đó như là một định luật phổ quát. Lời ca ngợi không phải là một 
trò ảo thuật để thoát ra khỏi những hoàn cảnh tuyệt vọng. Phép lạ lớn nhất luôn luôn nằm ở 
lãnh vực thiêng liêng. Maximilien Kolbe không thoát khỏi cái chết, nhưng đã chiến thắng hận 
thù và sự tuyệt vọng. “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ nhục, bách hại và bị vu 
khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mầng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời 
thật lớn lao” (Mt.5,11-12).  
 
          Chúng ta hãy ca hát cho Thiên Chúa  
         Những thí dụ vừa đưa ra đó phải khích lệ chúng ta ca ngợi trong cả cuộc đời chúng ta. Có 
thể ca ngợi trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, thì càng có thể ca ngợi hơn nữa trong cuộc 
sống bình thường mỗi ngày. Lời ca ngợi cộng đồng là kết quả của lời cầu nguyện cá nhân. Để 
lòng nhiệt huyết của chúng ta với Chúa triển nở phong phú, chúng ta thực hành mấy cách nầy:  
           

Trước hết chúng ta hãy xin ơn ca ngợi. Đó là thực hành mỗi sáng khi cử hành phụng vụ 
giờ kinh: “Lạy Chúa, xin mở môi con và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa” (Tv.50,17). 
Một lời cầu nguyện như vậy là cần thiết, vì lời ca ngợi là một ơn ban, chứ không phải là một 
việc của ý chí thuần túy. Đôi khi chúng ta thấy có những người hát các ca khúc vui tươi với một 
nét mặt chảy dài não nề làm sao! Vậy phải ưu tiên cầu xin, hầu sưởi ấm lời ca ngợi của chúng 
ta.  
          Tiếp đến, chúng ta hãy tiên liệu một thời khắc ca ngợi trong buổi cầu nguyện cá nhân của 
chúng ta. Khởi đi từ việc cám ơn, chúng ta dễ dàng tiến sang việc ca ngợi. Chúng ta có thể sử 
dụng một tập thánh ca hay thánh vịnh (hơn một nửa là ca ngợi hay tạ ơn). Chúng ta đừng hài 
lòng chỉ lẩm nhẩm, song hãy hát lớn tiếng, nếu việc đó không làm phiền kẻ khác. Chỉ đơn giản 
tìm làm vui lòng Chúa. Càng tìm lui tới những thi ca tình yêu Thiên Chúa, chúng ta càng sớm 
nhận được bước khởi đầu của ơn linh hứng. Có những người thích ca ngợi vào cuối ngày: “Mỗi 
tối, tôi tìm được cả chục lý do để ca ngợi Chúa về những niềm vui trong ngày xuyên qua các biến 
cố khác nhau, rồi tôi xin lỗi Chúa về những gì còn thiếu tình yêu. Sau khi đã thực hành đều đặn 
như thế một thời gian, hôm nay tôi có thể nói rằng niềm vui của tôi đã trải ra như vậy, dường như 
tấm màn bao phủ trái tim tôi đã rơi xuống”.  
 
          Chúng ta cũng có thể dùng một băng thánh ca phụng vụ để ca ngợi, hòa theo các lời, 
cung nhạc và tiết điệu. Cũng chẳng có gì ngăn cản chúng ta diễn tả lời ca ngợi với cả thân xác 
chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện ở nơi riêng biệt, chúng ta có thể giang tay lên trời, nhún 
nhảy và mĩm cười với Chúa Giêsu đang nhìn chúng ta. Chúng ta cũng có thể múa nhảy như 
David đã làm trước Hòm Giao Ước. Phải chăng trong khi nhảy múa mà các người trẻ trên khắp 
thế giới thích bộc lộ sức sống của mình? Vậy tại sao lại không múa nhảy được cho Thiên Chúa, 
Đấng đã ban trao Sự Sống? Phải, Thiên Chúa quá tốt đẹp, không thể chỉ mừng lễ Ngài với lời 



 

53 

nói. Tất cả thân xác con người, tất cả mọi nhạc cụ, tất cả vạn vật và tất cả các thiên thần đều 
phải được điều động vào lời Hoan Ca Alleluia liên lỉ.  
 
          Cuối cùng, chúng ta hãy đi vào sự thinh lặng tràn đầy tình yêu, vì đối với Chúa cả sự thinh 
lặng cũng là lời ca ngợi. Khi chúng ta không thể thốt nên lời, hay khi chúng ta bận công việc, thì 
con tim chìm lắng của chúng ta cũng luôn thầm thì được bài tình ca cho Người Dấu Yêu. Không 
hề mệt mỏi, chúng ta hãy dâng mọi sự, kể cả những thử thách, để ca ngợi cho hiển vinh Danh 
Ngài. Và Thiên Chúa có đủ đôi tai thính nhạy sẽ không để mất đi lời nào trong bản diệu ca kín 
đáo, càng lúc càng chuyển sang sự tôn thờ thuần túy.  
  
          Hãy nói cho biết chúng ta tôn thờ ai...  
          Sự tôn thờ dẫn ta đến chóp đỉnh của lời cầu nguyện. Tôn thờ nghĩa là yêu say đắm. Thánh 
Kinh dạy chúng ta rằng chỉ một mình Thiên Chúa đáng được tôn thờ, và đó là điều răn trọng nhất: 
“Con hãy yêu mến Thiên Chúa con, hết lòng con, hết linh hồn con, hết trí khôn con, hết sức lực 
con” (Mc.12,30). Trở ngại lớn nhất là do các thần tượng chiếm mất chỗ dành riêng cho Thiên 
Chúa. Ngay từ lúc chúng ta yêu nhiều, yêu say đắm, yêu điên dại, đến độ dám nói tôi tôn thờ là 
chúng ta tự tạo nên cho chúng ta một thần tượng, để rồi chúng ta không còn khả năng tôn thờ 
Thiên Chúa chân thật, Đấng Duy Nhất.  
 
          Hãy nói cho tôi hay bạn tôn thờ ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào. Phúc Âm 
đã nói rõ: “Kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó” (Mt.6,21). Điều quan trọng là phải xem xét 
chúng ta say đắm trong những lãnh vực nào. Tôn thờ là cho đi tất cả. Như Abraham được gọi hy 
sinh đứa con trai độc nhất, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi hy sinh những gì chúng ta 
thích thú nhất, để đem đặt tất cả vào nơi Chúa. Đối với người tôn thờ Thiên Chúa, thì tất cả 
những gì không phải là Chúa đều là tương đối, giới hạn và phụ tùy. Chỉ một mình Thiên Chúa là 
Tuyệt Đối.  
 
          Chúng ta hãy nghĩ chúng ta là gì khi đến trước sự thánh thiện chói ngời của Chúa? Thật 
chỉ là một chút bụi đất! Vậy hãy cúi mình sấp mặt xuống đất trong thái độ khiêm hạ nhất, để 
lòng chúng ta chìm đắm trong sự thờ phượng. Chúa sẽ tỏ mình cho chúng ta ngọt ngào tốt lành 
biết bao, và chúng ta dám gọi Ngài là Cha. Trong sự thân mật của tình yêu Ngài, chúng ta được 
thúc đẩy hiến dâng cho Ngài tất cả, toàn thể bản thân chúng ta, với tất cả lòng tín thác. Chúng 
ta hãy nói với Ngài những lời yêu thương giản dị: “Chúa của con ơi, con yêu mến Chúa nhất 
trên đời nầy. Chúa là Người Dấu Yêu của lòng con. Con không có hạnh phúc nào lớn hơn 
Chúa. Con tôn thờ Chúa và con hết sức ao ước được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt!” Mắt nhắm 
lại, mũi chạm đất, chúng ta cứ ở như vậy, lâu chừng nào chúng ta có thể, trước sự hiện diện 
của Thiên Chúa chí thánh.  
 
          Nếu chúng ta chưa đạt tới được sự tôn thờ nội tâm như thế, chúng ta hãy mở mắt ra và 
chăm nhìn vào một mẫu tượng, chẳng hạn một thánh giá, gương mặt Chúa đổ mồ hôi máu hay 
Chúa khát. Sự tôn thờ là cái nhìn ngưỡng mộ bắt gặp cái nhìn yêu thương của Chúa trên 
chúng ta. Khi chúng ta chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh, chúng ta tôn thờ Đấng đã chịu phó 
nộp vì chúng ta với bao đau khổ khủng khiếp. Chỉ một mình Ngài là con người có quyền được 
sự tôn thờ chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa. Nhờ Ngài mà sự tôn thờ của chúng ta dựa 
được trên cái gì cụ thể. Các tượng thánh trở nên những cánh cửa mở ra với Đấng Vô Hình, 
nhất là các i-côn diễn tả kinh nghiệm chiêm niệm của các nghệ sĩ công giáo. Khi cung kính đặt 
môi hôn lên thánh giá hay một ảnh thánh, chúng ta có thể nói lên cái ngôn ngữ của tình yêu 
‘con tôn thờ’. 
 
          Trước Chúa Giêsu Thánh Thể  
          Nhưng Chúa Giêsu không chỉ hiện diện qua hình ảnh! Ngài đã muốn đến gặp chúng ta 
trong một sự hiện diện thực sự: Mình Thánh Chúa. Ngài có đó cho chúng ta, dưới hình thức rất 
khiêm tốn của một miếng bánh nhỏ. Tất cả hữu thể Ngài, thân xác, linh hồn, thần tính tập trung 
lại trong một điểm không gian hầu lôi cuốn cái nhìn và nhẹ nhàng kéo chúng ta đến với Ngài. 
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Ngài chẳng hề gây tiếng động hay làm cái gì đặc biệt để quyến rũ sự tò mò bệnh hoạn của con 
người! Đó là trực giác của tình yêu dẫn đưa chúng ta đến ngưỡng cửa hiện diện của Chúa. 
Nếu chúng ta nhìn Ngài với con mắt đức tin, chúng ta cảm nhận được Mầu nhiệm phi thường. 
Nhà Tạm với ngọn đèn chầu đêm ngày chứa đựng một nguồn năng lượng trổi vượt mọi trung 
tâm hạch nhân. Sự hòa trộn tình yêu giữa Tạo Hóa toàn năng với cái nguyên tử vật chất nầy có 
khả năng làm biến đổi tất cả. Đường đời trăm vạn nẻo, chúng ta có quên đi, nhưng đừng bao 
giờ quên đường đến Nhà Tạm, nơi Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta.  
 
          Ngày nay, nhiều người trẻ khám phá được ý nghĩa sự tôn thờ Thánh Thể. Họ thích ở 
trước Mình Thánh Chúa hằng giờ. Họ tổ chức nối phiên nhau chầu Chúa cả vào ban đêm, lấy 
làm hạnh phúc được ở gần Con Tim đang đập vì phần rỗi của thế giới. Chúng ta hãy nắm lấy 
phiên chúng ta trong cuộc điều động khẩn trương nầy. Chúng ta đừng bỏ qua cơ hội nào đi 
ngang qua nhà thờ mà không bái chào Mình Thánh Chúa. Chúng ta hãy ‘xài rộng’ đi mươi 
mười lăm phút trước Nhà Tạm, như là nước hoa đắt giá đổ xuống chân Chúa Chiên Lành. 
Chúng ta hãy chủ động sáng kiến, đừng đợi phải có người thúc giục lôi cuốn chúng ta mới nghĩ 
đến Chúa Giêsu nơi Nhà Tạm.  
 
          Khi thờ lạy Mình Thánh Chúa đặt ra ngoài, mắt chúng ta còn thấy rõ được Thánh Thể. 
Chúng ta hãy thinh lặng kết hiệp với các anh chị em đang cùng thờ lạy với chúng ta, chúng ta 
càng cảm nhận sự hiện diện của Chúa mãnh liệt hơn nữa. Bề ngoài xem ra bất động, nhưng 
những người tôn thờ Thánh Thể đi vào một chuyển động nội tâm sâu xa. Lửa Thánh Thể qui tụ 
lại chung quanh mình một dân mới. Mình Thánh Chúa giống như bụi gai bốc cháy làm chúng ta 
bắt lửa như ăn nắng mặt trời, chúng ta cảm thấy trái tim chúng ta được sưởi ấm trong bình an và 
hoan lạc.  
 
          Phải, Mình Thánh Chúa Kitô là suối nguồn sung mãn, là bí quyết triển nở của chúng ta. 
Nhiều người, nam cũng như nữ, đã làm chứng về ơn trở lại hay được chữa lành họ đã được 
ban cho khi tôn thờ Thánh Thể. Tất cả những ai có kinh nghiệm ấy đều nói: “Một lúc tôn thờ 
đích thực Mình Thánh Chúa có giá trị và hiệu quả thiêng liêng hơn tất cả hoạt động tông đồ 
mãnh liệt nhất”. Chọn lựa căn bản là thờ lạy Thánh Thể hay thất vọng: “Hãy đứng lên, hỡi 
những người tôn thờ Thánh Thể, nếu không, lời nói của anh chị em sẽ mất đi, như hạt giống rơi 
xuống trên đá sỏi hay trong bụi gai. Tôn thờ Thánh Thể là chìa khóa mở được mọi vấn đề của 
thế giới, vì có Chúa Giêsu trong trái tim mỗi người. Chớ gì mọi người biết được điều đó. Ta có 
thể đạt được tất cả trong việc tôn thờ Thánh Thể. Tất cả! Tất cả! Tất cả!  Cám ơn Chúa Giêsu 
đã ban cho chúng ta món quà vô giá mà chẳng ai có thể lấy đi được”.  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

   

Từ khoảng thế kỷ thứ V trước Công nguyên, danh y Hy Lạp là Hippocrates đã chủ 

trương rằng, để phòng ngừa và điều trị một số bệnh ta chỉ cần áp dụng những chế độ ăn 

uống cân bằng hợp lý và sống hài hòa với thiên nhiên. 

Ở Trung Hoa xưa kia, ngoài việc triều chính, vua Hoàng Đế đã biết chỉ dẫn cho dân 

chúng về bệnh tật cũng như cách sản xuất lương thực và sử dụng những món ăn thức 

uống có tác dụng trị bệnh và có lợi cho sức khỏe. 

VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG 
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Các vị danh y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ong của Việt Nam trước đây đều nhấn 

mạnh vai trò quan trọng của ẩm thực trong việc ngăn ngừa và chữa trị một số bệnh. Hãy 

nghe lời khuyên sau đay của danh y Tuệ Tĩnh: : 

“Muốn cho phủ tạng được yên;  

Bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm hơn đau”. 

Hoặc: 

“ Chết vì bội thực cũng nhiều;  

Ngờ đâu lại có người nghèo chết no”.  

Như vậy, có thể nói rằng từ rất xa xưa các vị danh y trên khắp thế giới hầu như đều đã 

nhận biết được là vấn đề dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, có thể 

giúp ta phòng trị bệnh cũng như duy trì được một cuộc sống luôn khỏe mạnh. 
 
Khái niệm 

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì khoa Dinh Dưỡng là khoa học về dinh dưỡng. Tuy 

nhiên, cụ thể và chi tiết hơn thì đây là bộ môn khoa học nghiên cứu về:  

 Thực phẩm và các chất dinh dưỡng;  

 Tác dụng của chất dinh dưỡng tới các điều kiện sức khỏe và bệnh tật củ 

cơ thể; 

 Tiến trình tiêu hóa thức ăn, bao gồm từ lúc cơ thể tiếp nhận thực phẩm, 

chuyển vận qua hệ tiêu hóa để hấp thụ các chất dinh dưỡng và loại bỏ phần cặn bã 

ra khỏi cơ thể. 

Còn sự Dinh dưỡng là quá trình  trong đó thực phẩm được đưa vào cơ thể và cách thức cơ 

thể sử dụng chất dinh dưỡng thu được từ những thức ăn đó cho các nhu cầu của tế bào, cơ 

quan. 

 

Mục đích của sự Dinh Dưỡng 

Dinh dưỡng có ba mục đích chính:  

1- Tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể có sức khỏe tốt lành; 

2-Phòng ngừa các bệnh liên quan tới dinh dưỡng; 

3-Khôi phục sức khỏe sau thời kỳ bệnh tật, thương tích. 

Người Anh có câu ngạn ngữ rằng “You are what you eat” (Ăn ra sao thì người thế ấy”, đó 

cũng là nói lên tầm quan trọng của vấn đề dinh dưỡng. 

Thực phẩm ăn vào sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của ta trong suốt các giai đoạn 

khác nhau của đời người. Ăn uống không đúng với tình trạng sinh lý cơ thể sẽ có hậu quả xấu 

mà đôi khi chỉ với một vài thay đổi nhỏ về dinh dưỡng cũng cải thiện sức khỏe rất nhiều.  

Cứ nhìn người Á Châu lấy căn bản thức ăn là gạo, ít calcium, thường đều nhỏ con hơn dân 

Âu châu ăn lúa mỳ, nhiều calcium.  

Quan sát người Việt ta, trước đây dân miền Bắc, miền Trung dinh dưỡng thiếu hụt nên cơ 

thể nhỏ hơn so với người sanh trưởng ở miền Nam, gạo lúa dư thừa.  

Con cháu chúng ta ở nước ngoài, dinh dưỡng tốt nên cháu nào cũng to hớn hơn bố mẹ, 

ông bà. 
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Cho nên mỗi người cần có một thói quen ăn uống lành mạnh. Nhiều người ý thức được 

việc đó nhưng ít người thực hiện được. Vì thế, càng tìm hiểu nhiều về ích lợi cũng như tác hại 

của dinh dưỡng với sức khỏe thì ta càng biết cách ăn uống sao cho thích hợp và có lợi cho sức 

khỏe. 

Các lời khuyên về phương cách ăn uống thì nhiều và khác nhau nhưng mục đích đều 

hướng về sự bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên cũng có người bối rối, không biết theo lời khuyên 

nào, nên tùy hứng làm theo ý mình. Thế là người ta đã tạo ra một thói quen đôi khi xấu nhiều 

hơn tốt. Do đó việc tập luyên thói quen tốt trong ăn uống đôi khi cũng không hẳn là dễ dàng  

Thói quen ăn uống cũng thay đổi tùy chủng tộc, văn hóa, khả năng cung cầu, điều kiện tâm 

lý, nếp sống cá nhân, sự hấp dẫn của món ăn, cách thức mời chào, quảng cáo của giới sản 

xuất. 

Hầu hết các quốc gia đều có đưa ra những tiêu chuẩn về dinh dưỡng cho người  dân, quy 

định mức dinh dưỡng tối thiểu để cơ thể tăng trưởng mạnh và phát triển trí óc  tốt đồng thời 

tránh được bệnh tật cũng như kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, còn có các chương trình quốc gia 

hướng dẫn để người dân biết cách  áp dụng những tiêu chuẩn ấy trong việc ăn uống hàng 

ngày.  
 
  

Chất dinh dưỡng 

Trước hết, cần có sự  phân biệt giữa thực phẩm hoặc thức ăn (Foods) với chất dinh dưỡng 

( Nutrients).  

Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng. Thịt, cá, rau, trái cây, gạo đều là thực 

phẩm. Đa số thực phẩm cần được nấu nướng, chế biến để trở thành món ăn. 

Chất dinh dưỡng là những chất nuôi sống cơ thể và có sẵn trong thực phẩm. Các chất này 

rất cần thiết cho sự thành hình của bào thai, sự lớn của trẻ sơ sinh, sự tăng trưởng từ tuổi thơ 

tới tuổi trưởng thành và duy trì sức khỏe cơ thể trong suốt cuộc đời. 

Tình trạng cơ thể tùy thuộc một phần lớn vào chế độ dinh dưỡng mà ta áp dụng.  
 
  

Mỗi chất dinh dưỡng có một hoặc nhiều tác dụng như:  

1. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể;  

2. Cung cấp nguyên  liệu để cấu tạo và  tu bổ các mô, tế bào;  

3. Tham dự vào sự điều hòa các sinh hoạt cơ thể.  

Các nhà dinh dưỡng ước lượng có tới vài chục chất dinh dưỡng khác nhau dưới dạng đơn 

thuần hoặc hỗn hợp, được chia làm sáu nhóm chính: nhóm carbohydrat, nhóm chất đạm, nhóm 

chất béo, nhóm sinh tố, nhóm khoáng chất, và nước.  

Mỗi loại thực phẩm chứa một số chất dinh dưỡng khác nhau, cho nên ta cần có chế độ ăn 

đa dạng mới có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. 
 
  

Một chất dinh dưỡng được coi là thiết yếu khi sự thiếu nó sẽ làm suy giảm một số chức 

năng của cơ thể. Nếu chất này được bổ sung kịp thời trước khi tổn thương xẩy ra thì cơ thể sẽ 

trở lại bình thường.  
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Ngoài chất bổ dưỡng, năng lượng là nhu cầu kế tiếp mà chất dinh dưỡng phải cung cấp 

cho cơ thể.  

Các nhóm chất đạm, chất béo và carbohydrat đều cung cấp năng lưọng.  

Các nhóm sinh tố, muối khoáng và  nước không cung cấp năng lượng nhưng rất cần thiết 

cho các mục đích khác.  

Ngoài ra trong thực phẩm còn vài chất không được xem là dinh dưỡng nhưng lại cung cấp 

năng lượng. Đó là các chất xơ, rượu, đường. 
 
  

Một chế độ dinh dưỡng nhiều về lượng và phẩm cũng chưa đủ để có một sức khỏe tốt nếu 

không có sự cân đối hợp lý các thành phần dinh dưỡng. Trong cơ thể, các cơ quan luôn luôn 

hoạt động một cách nhịp nhàng tương ứng, để sử dụng các chất dinh dưỡng khác nhau cho 

các nhu cầu về năng lượng, kiến tạo cũng như tu bổ các mô tế bào sau khi bị thương tích, bệnh 

tật. 

Số lượng thực phẩm tiêu thụ còn tùy thuộc các yếu tố xã hội, tâm lý, sinh học của con 

người. Tâm trạng vui buồn đều có ảnh hưởng tới sự ăn uống và tiêu hóa chất dinh dưỡng. Các 

phản ứng sinh hóa trong cơ thể cũng ảnh hưởng tới sự hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng. 

Tóm lại, chất dinh dưỡng có thể làm ta mập hay gầy ốm, hoạt động nhanh nhẹn hay chậm 

chạp, sống vui khỏe hay thường xuyên đau ốm...  

Nghĩa là chất dinh dưỡng có rất nhiều ảnh hưởng. 
 
  

Nhu Cầu. 

Một chế độ dinh dưỡng có thể xem là: 

a-Thỏa đáng: khi cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho các hoạt động, chức năng của cơ thể 

 cũng như có dự trữ cho nhu cầu cấp bách. 
 
  

b-Không đầy đủ: khi hấp thụ  ít hơn nhu cầu. Trong trường hợp này, cơ thể sẽ lấy nguyên 

liệu từ kho dự trữ để nuôi dưỡng và tái tạo tế bào. Kho sẽ vơi dần dần nếu không được bổ 

sung.  

Lấy ví dụ: hồng huyết cầu chỉ sống khoảng 120 ngày, tế bào niêm mạc ống tiêu hóa cần 

được thay thế mỗi tuần lễ. Tất cả đều cần có nguyên liệu từ chất dinh dưỡng. Nếu chỉ thiếu 

dinh dưỡng trong thời gian ngắn, kho dự trữ có thể đáp ứng, nhưng nếu kéo dài lâu ngày sẽ 

nảy sinh nhiều bệnh tật liên quan. 
 
  

c-Quá mức: khi cung cấp chất dinh dưỡng nhiều hơn nhu cầu, sẽ tạo ra tình trạng dư thừa. 

Chẳng hạn, sắt rất cần cho việc tạo huyết cầu tố, nhưng quá nhiều sẽ đưa tới suy gan; Năng 

lượng thừa dư được cơ thể hấp thụ và chuyển sang dự trữ, quá nhiều sẽ gây ra tình trạng béo 

phì.  
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Mọi người đều cần những thành phần dinh dưỡng như nhau, bất kể tuổi tác, giới tính, 

 chủng tộc, điều kiện sinh hoạt khác nhau. Tuy nhiên về số lượng thì mỗi cơ thể đều có nhu cầu 

khác biệt.  

Cơ thể càng to lớn thì nhu cầu càng cao. 

Một người hoạt động nhiều chắc chắn cần nhiều thực phẩm hơn người sống tĩnh tại. 

Khi ngủ nghỉ, nhu cầu năng lượng giảm; khi cơ thể run vì lạnh thì cần thêm năng lượng để 

khỏi lạnh cóng. 

Thực phẩm sản xuất ra năng lượng mà đơn vị đo cơ bản là calori (Cal).  

Một calori là số năng lượng đủ để làm tăng nhiệt độ của một gram nước lên 1ºC. Vì đơn vị 

calori quá nhỏ, cho nên khi tính toán năng lượng người ta thường dùng kilocalorie (Kcal), 

tương đương với 1000 calori.  Mặc dù do thói quen người ta vẫn gọi là calori nhưng trong dinh 

dưỡng nên hiểu là được dùng để chỉ cho kilocalorie (Kcal). 

  

Mức cung cấp năng lượng của một vài nhóm thực phẩm tiêu biểu như sau: 

1 gram carbohydrate cho 4 Kcal 

1gram chất béo cho 9 Kcal 

1 gram chất đạm cho 4 kcal 

1 muổng canh đường cát trắng tinh chế (khoảng 4 gr) cho 16 Kcal.  

Một muổng canh dầu thực vật (khoảng 5 gr) cho 45 Kcal. 
 
  

Khẩu phần ăn phải phù hợp với mỗi người, không gây cảm giác ngây ngất mệt mỏi vì ăn 

quá no nhưng cũng không ăn quá ít, vì sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho hoạt động của 

cơ thể.  

Thông thường, khi ăn  con người chỉ nhìn thấy món ăn mà không biết được mối tương 

quan giữa dinh dưỡng trong bữa ăn với những điều kiện sức khỏe và bệnh tật của cơ thể. Vì 

vậy, nếu có một hướng dẫn đúng đắn để lựa món ăn thích hợp với nhu cầu cơ thể là điều lý 

tưởng và hữu hữu ích nhất.  
 
  

Chế độ dinh dưỡng hợp lý 

Lời khuyên chung của các chuyên gia dinh dưỡng và y tế về sự ăn uống là chúng ta nên: 

1-Ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, vì mỗi loại có chất dinh dưỡng mà loại khác không 

có.  

Chẳng hạn sữa mẹ được coi như gần hoàn hảo, nhưng lại có ít sắt và sinh tố D. 

Sữa bò có nhiều đạm nhưng rất ít sắt và không có chất xơ.  

Thịt động vật có vú nhiều đạm nhưng ít calci.  

Trứng không có vitamin C và có rất ít calci vì hầu hết nằm ở vỏ trứng.  

Như vậy cần có chế độ ăn đa dạng mới cung cấp đủ chất dinh dưỡng.  
 
  

2-Duy trì trọng lượng cơ thể ở mức trung bình. Để tránh tăng cân quá mức, chỉ nên ăn đủ 

số năng lượng mà cơ thể cần. 
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3-Giảm chất béo động vật bão hòa và cholesterol: lượng cholesterol ăn vào mỗi ngày 

 không quá 300mg;  chất béo động vật bão hòa không chiếm tỷ lệ quá 10% tồng số năng lượng 

được cung cấp mỗi ngày. Cho nên mọi người cần dùng dầu thực vật với chất béo chưa bão 

hòa. Mức tiêu thụ chất béo nói chung không nên quá 30% tổng số năng lượng mỗi ngày. 
 
  

4-Giảm thịt động vật có nhiều mỡ hoặc loại bỏ bớt mỡ khi ăn thịt; ăn nhiều cá. Việc ăn thịt 

tự nó  không có hại cho người khỏe mạnh,  nhưng ăn  nhiều thịt thường kèm theo nhiều chất 

béo và cung cấp nhiều năng lượng. 

5-Dùng sữa đã gạn bỏ bớt chất béo. 

6-Ăn thực phẩm có chất xơ và tinh bột. 

7-Tránh tiêu thụ quá nhiều đường tinh chế. Đường không gây bệnh tiểu đường, bệnh tim 

như nhiều người vẫn lầm tưởng, nhưng vì có nhiều năng lượng  nên dễ dẫn tới béo phì, một 

nguy cơ của bệnh tiểu đường loại 2. 
 
  

8-Giới hạn muối không quá 2500 mg mỗi ngày để giảm thiểu rủi ro bị cao huyết áp. 

9-Hạn chế rượu bia. Nếu không thể bỏ hẳn thì không nên quá 350 ml bia hoặc 150 ml rượu 

vang, rượu mạnh thì không quá 50ml, hai lần một ngày đối với nam giới, một lần với phụ nữ..   
 
  

Hậu quả của chế độ dinh dưỡng sai. 

Chế độ dinh dưỡng sai có nguy cơ đưa tới một số bệnh tật. Sai có thể là quá dư, quá thiếu 

hoặc không cân đối. 

Thiếu dinh dưỡng, cơ thể sẽ chậm phát triển, trí nhớ kém, sức đề kháng bệnh tật của cơ 

thể giảm, cơ thể suy nhược và đưa tới giảm tuổi thọ. 

Dinh dưỡng dư thừa sẽ dẫn đến  ác bệnh kinh niên, như  bệnh tim, ung thư, cao huyết áp, 

tai biến đông mạch não, tiểu đường. Ngoài ra còn có thể mắc phải những bệnh khác như  xơ 

gan, viêm túi ruột hoặc tai tai nạn, tự tử do tiêu thụ nhiều rượu.  

Dinh dưỡng sai mà lại thiếu vận động cơ thể còn đưa tới nhiều ảnh hưởng không tốt khác 

cho sức khỏe.  

Dinh dưỡng không đúng cũng gây ra tổn thương về nhiều phương diện cho các thế hệ sau.  
 
  

Nghệ thuật ăn uống 

Mục tiêu chính của ăn uống là để có chất bổ dưỡng nuôi cơ thể, như các cụ ta vẫn nói “An 

để mà sống”. Nhưng ăn uống cũng là cả một nghệ thuật và việc ăn uống trong cuộc sống còn 

đáp ứng một số nhu cầu khác:  

-Bữa ăn chung tạo ra sự ràng buộc, gắn bó giữa con cái với cha me, giữa mọi người trong 

gia đình với nhau. 
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-Phương thức ăn uống bộc lộ nền văn hóa dân tộc, vì mỗi dân tộc đều có những quan 

niệm, hiểu biết, kinh nghiệm khác nhau về ăn uống (văn hóa ẩm thực). 

-Mời nhau ăn uống cũng là một hình thức giao tế phổ biến ở mọi từng lớp, như các bữa ăn 

thân mật, tiệc giao lưu hay những buổi chiêu đãi ngoại giao.  

-Nấu ăn ngon cũng là một nghệ thuật mang tính sáng tạo mà ai cũng có thể học hỏi ở từng 

mức độ khác nhau.  

-Mời nhau dự tiệc tại một nhà hàng danh tiếng cũng chứng tỏ mình là người sành điệu, biết 

thưởng thức món ăn.  

-Ăn uống ngon cũng là một sự hưởng thụ chính đáng trong cuộc sống. Việc ăn uống không 

chỉ là để nuôi dưỡng cơ thể mà còn có thể mang lại niềm vui sống. 

-Biết cách cất giữ thực phẩm chứng tỏ mình là người lo xa, cẩn thận. 

Ngoài ra, cũng có người lấy sự ăn uống để hy vọng giải quyết các cảm xúc khó khăn, căng 

thẳng hoặc dùng sự ăn uống để kiểm soát, kiềm chế người khác. 

Tùy theo cảm nghĩ của mình mà việc ăn uống trở thành hấp dẫn, ngon lành hoặc phải miễn 

cưỡng, ngồi ăn cho xong bữa. 

Người Việt ta vẫn có nhiều quan niệm phổ biến về việc ăn uống, chẳng hạn như: thức ăn 

ngon phải hợp với thời tiết trong năm (mùa nào thức đó); phải có chỗ ngồi ăn ngon chứ không 

phải bạ đâu ngồi đó mà ăn (ăn có nơi, ngồi có chỗ); cần bạn bè tâm giao, biết thưởng thức để 

cùng ăn và tạo một không khí vui vẻ thân mật thì món ăn càng ngon thêm. 

Ăn đúng cách đòi hỏi sự hiểu biết về thức ăn và nhu cầu của cơ thể trong các giai đoạn 

khác nhau của đời người. Đặt thực phẩm đúng vị trí, hiểu tầm quan trọng của chúng rồi tạo ra 

danh mục cung cấp dinh dưỡng cần thiết, tốt nhất cho cơ thể.  

Vừa phải, cân đối, đa dạng là những yêu cầu chung rất cần thiết để thỏa mãn nhu cầu 

năng lượng và mang lại sức khỏe tốt. 

Cần tuân theo việc ăn uống điều độ, đúng giờ giấc, đúng cách thức. Thực hiện được như 

thế, lâu dần sẽ thành thói quen tốt trong việc ăn uống. 

Thói quen này cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như hiện trạng sức khỏe, hiểu biết về dinh 

dưỡng, tín ngưỡng, tôn giáo, chủng tộc, trình độ giáo dục; nhề nghiệp, tình trạng kinh tế cá 

nhân, sống ở thành thị hay thôn quê, ảnh hưởng từ bạn bè, hương vị, vẻ hấp dẫn của món ăn 

và cách thức món ăn được quảng cáo. 

 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

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

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
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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.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

