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GAUDIUM ET SPES 
Ngày 7 tháng 12 năm 1965 

PHẦN THỨ HAI 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHẨN THIẾT 

CHƯƠNG III 
ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI 

63. Một vài khía cạnh của đời sống kinh tế 

 

Ngay trong đời sống kinh tế xã hội, phẩm giá cũng như ơn gọi toàn diện của con người và lợi 
ích của toàn thể xã hội cũng phải được tôn trọng và thăng tiến. Vì con người là tác giả, là tâm 
điểm và là cứu cánh của tất cả đời sống kinh tế xã hội. 

 

Nền kinh tế hiện đại, cũng như các lãnh vực khác trong đời sống xã hội, đều mang dấu ấn 
của việc con người càng ngày càng chế ngự thiên nhiên nhiều hơn, của các mối quan hệ và tùy 
thuộc lẫn nhau giữa các công dân, đoàn thể, quốc gia càng ngày càng nhiều và rộng lớn hơn, 
và cả sự can thiệp thường xuyên hơn giữa các thế lực chính trị. Song song với đà tiến bộ của 
các phương pháp sản xuất và trao đổi sản phẩm cũng như dịch vụ, kinh tế đã trở thành một 
công cụ thích hợp để cung ứng đầy đủ hơn những nhu cầu luôn gia tăng của gia đình nhân 
loại. 

 

Tuy nhiên, không thiếu những lý do gây nên lo ngại. Nhiều người, nhất là trong những miền 
có nền kinh tế tiến bộ, như thể bị đời sống kinh tế chi phối hoàn toàn, đến nỗi gần như toàn bộ 
đời sống cá nhân cũng như xã hội đều bị tiêm nhiễm một thứ chủ nghĩa duy kinh tế, cả những 
nước theo kinh tế tập sản cũng như ở các quốc gia khác. Trong lúc mà sự phát triển đời sống 
kinh tế, nếu được điều khiển và phối hợp cách hợp lý và nhân đạo, có thể giảm thiểu những 
chênh lệch trong xã hội, thì nhiều khi lại làm cho những chênh lệch ấy trở thành trầm trọng hơn, 
hoặc ở một vài nơi còn làm thoái hóa địa vị xã hội của những người yếu thế và khinh miệt 
những kẻ nghèo túng. Giữa lúc đại đa số vẫn còn thiếu những nhu cầu thiết yếu, thì một thiểu 
số, ngay trong những vùng kém mở mang, lại sống dư dật, phung phí. Xa hoa và cùng cực xuất 
hiện kề cận bên nhau. Trong khi một thiểu số được quyền định đoạt rất lớn, thì đa số lại hầu 
như không thể hành động theo trách nhiệm và sáng kiến riêng của mình, nhiều khi còn phải 
sống trong những điều kiện sinh hoạt và lao động không xứng với phẩm giá con người. 

 

Sự chênh lệch tương tự về kinh tế và xã hội cũng xuất hiện giữa ngành nông nghiệp, kỹ nghệ 
cũng như các ngành dịch vụ, và cả giữa những miền khác nhau của cùng một quốc gia. Tình 
trạng mâu thuẫn giữa các cường quốc kinh tế và các quốc gia khác càng ngày càng trở nên trầm 
trọng và có thể đe dọa cả nền hòa bình thế giới. 

 

Con người thời đại chúng ta càng ngày càng ý thức rõ rệt hơn về những chênh lệch ấy, khi 
đã biết chắc chắn rằng những kỹ thuật tân tiến và những năng lực kinh tế mà thế giới ngày nay 
đang thụ hưởng, có thể và phải sửa đổi được những tệ trạng kia. Muốn vậy, nhiều cải tổ trong 
đời sống kinh tế xã hội cần phải được thực hiện và mọi người phải đổi mới tâm thức và thái độ 
của mình. Nhằm mục đích ấy nên qua bao thế hệ, dưới ánh sáng Tin Mừng, Giáo Hội đã nỗ lực 
giải trình, và đặc biệt trong thời gian gần đây, đã công bố những nguyên tắc về công bình và 
chính trực trong đời sống cá nhân, xã hội và quốc tế cho hợp với những đòi hỏi của lương tri 
nhân loại. Thánh Công Đồng muốn xác quyết lại những nguyên tắc đó, đồng thời vạch ra một 
vài hướng đi phù hợp với tình trạng hiện nay của thời đại, đặc biệt quan tâm đến những đòi hỏi 
của sự phát triển kinh tế1. 

                                                 
1
 x. PIÔ XII, Sứ điệp ngày 23.3.1952: AAS 44 (1952), tr. 273; GIOAN XXIII, Huấn từ cho Đoàn Lao công Công Giáo Tiến 

Hành Ý, A.C.L.I., 1.5.1959: AAS 51 (1959) tr. 358. 
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ĐOẠN 1 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

64. Phát triển kinh tế để phục vụ con người 

 

Ngày nay hơn bao giờ hết, để đối phó với sự gia tăng dân số và đáp ứng những nguyện 
vọng mỗi lúc một nhiều của nhân loại, chắc chắn phải nghĩ đến việc gia tăng sản lượng nông 
nghiệp và công nghệ, cũng như khối lượng các dịch vụ. Vì thế, phải cổ võ việc phát triển kỹ 
thuật, tinh thần canh tân, cố gắng thiết lập và khuếch trương các xí nghiệp, thích nghi các 
phương pháp sản xuất và động viên sự nỗ lực bền bỉ của các nhà sản xuất, tóm lại là tất cả 
những yếu tố góp phần vào việc phát triển này. Tuy nhiên, mục đích căn bản của sản xuất 
không chỉ là gia tăng sản lượng, lợi nhuận hoặc quyền lực, nhưng chính là phục vụ con người, 
và là con người toàn diện, theo đúng cấp bậc giá trị của các nhu cầu vật chất cũng như những 
đòi hỏi của đời sống tinh thần, luân lý, tu đức và tôn giáo, ở đây phải hiểu là phục vụ tất cả mọi 
người, mọi đoàn thể, mọi chủng tộc và mọi miền trên thế giới. Bởi thế, hoạt động kinh tế, mặc 
dù theo phương pháp và luật lệ riêng, vẫn phải được thực hiện trong giới hạn của trật tự 
luân lý2, có như thế mới hoàn thành được kế hoạch Thiên Chúa đã sắp đặt cho con người3. 

65. Phát triển kinh tế dưới sự kiểm soát của con người 

 

Việc phát triển kinh tế phải luôn đặt dưới sự kiểm soát của con người; không được để mặc 
cho sự định đoạt tùy ý của một số ít người hoặc của những tập thể, nắm trong tay quyền lực 
kinh tế quá lớn, hoặc của một cộng đoàn chính trị hay một số quốc gia giàu mạnh. Ngược lại, ở 
bất cứ cấp độ nào, phải có càng nhiều người càng tốt, và nếu ở cấp quan hệ quốc tế, thì tất cả 
các quốc gia, cần góp phần tích cực vào việc điều hướng sự phát triển đó. Cũng vậy, những 
sáng kiến của mỗi cá nhân và của các tập đoàn độc lập phải được phối hợp và điều hòa một 
cách thích đáng và phù hợp với nỗ lực của chính quyền. 

 

Không thể phó mặc việc phát triển cho diễn tiến gần như máy móc của hoạt động kinh tế cá 
nhân, cũng không thể để cho một mình chính quyền điều động. Do đó, phải tố giác những sai 
lầm của các học thuyết nhân danh một thứ tự do sai lạc để ngăn cản những cải tổ cần thiết; và 
của cả những học thuyết đòi hy sinh quyền lợi căn bản của cá nhân và đoàn thể cho tổ chức 
sản xuất tập thể4. 

 

Ngoài ra, người công dân nên nhớ mình có quyền lợi và bổn phận phải đóng góp tùy theo 
khả năng vào việc phát triển thực sự cộng đồng mình đang sinh sống, và chính quyền cũng 
phải công nhận bổn phận và quyền lợi này. Đặc biệt, tại những miền còn kém mở mang là 
những nơi mà tất cả mọi tài nguyên đều đang rất cần phải được tận dụng, nếu ai để tài sản của 
mình không sinh lợi, hoặc làm mất đi nguồn hỗ trợ cần thiết về vật chất cũng như tinh thần cho 
cộng đồng của mình - dĩ nhiên quyền di chuyển chỗ ở của mỗi cá nhân vẫn được duy trì - thì cũng 
đã gây thiệt hại trầm trọng cho công ích. 

66. Phải chấm dứt tình trạng chênh lệch quá lớn trên bình diện kinh tế xã hội 

 

Để đáp ứng những đòi hỏi của công bình và chính trực, trong khi vẫn luôn tôn trọng quyền 
lợi cá nhân và đặc tính của mỗi dân tộc, cần phải nỗ lực tích cực để sớm chấm dứt những 
chênh lệch kinh tế quá lớn hiện còn tồn tại và vẫn đang gia tăng, đồng thời lại gắn liền với nạn 
phân biệt đối xử trong lãnh vực cá nhân và xã hội. Cũng thế, trong những vùng mà việc sản 
xuất và mậu dịch nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trầm trọng, các nông dân cần được 
giúp đỡ để vừa có thể gia tăng sản lượng và tiêu thụ được sản phẩm, vừa phải thực hiện 

                                                 
2
 x. PIÔ XI, Thông điệp Quadragesimo Anno: AAS 23 (1931), tr. 190tt.; PIÔ XII, Sứ điệp ngày 23.3.1952: AAS 44 (1952), tr. 

276tt.; GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1961), tr. 450; CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Các phương tiện 

truyền thông xã hội Inter Mirifica, ch. I, số 6: AAS 56 (1964), tr. 147. 
3
 x. Mt 16,26; Lc 16,1-31; Cl 3,17. 

4
 x. LÊÔ XIII, Thông điệp Libertas praestantissimum, 20.6.1888: AAS 20 (1887-1888), tr. 597tt.; PIÔ XI, Thông điệp 

Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) tr. 191tt.; PIÔ XI, Thông điệp Divini Redemptoris: AAS 39 (1937), tr. 65tt.; PIÔ XII, Sứ 

điệp Giáng Sinh 1941: AAS 34 (1942), tr. 10tt.; GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1964), tr. 401-464. 
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những chương trình cải tổ và canh tân cần thiết để thu được lợi tức tương ứng, để không cứ ở 
mãi trong giai cấp công dân hạ đẳng như vẫn thường thấy. Phần các nông dân, nhất là những 
người thuộc lớp trẻ, phải cố gắng kiện toàn khả năng chuyên môn rất cần thiết để phát triển 
nền nông nghiệp5. 

 

Sự di chuyển chỗ ở là điều cần thiết đối với nền kinh tế đang phát triển, tuy nhiên, sự công 
bình và chính trực đòi hỏi phải tổ chức sự di chuyển ấy thế nào để đời sống cá nhân cũng như 
gia đình không bị xáo trộn và trở nên bấp bênh. Những công nhân đến từ một quốc gia hay một 
miền khác, là những người góp phần lao động vào việc phát triển kinh tế của một nước hay một 
miền, nên cần phải cố gắng tránh mọi hình thức phân biệt đối xử về điều kiện lương bổng và 
việc làm. Hơn nữa, mọi người, nhất là chính quyền, phải coi họ như những nhân vị, chứ không 
phải chỉ như những công cụ sản xuất; phải giúp đỡ để họ có thể đưa gia đình đến và có thể tìm 
được một nơi cư trú xứng hợp; cũng phải giúp họ dễ dàng hội nhập vào đời sống xã hội của 
quốc gia hay miền đất đang tiếp nhận họ. Tuy nhiên, nếu có thể, nên tạo cho họ có công ăn 
việc làm ngay tại nguyên quán của họ. 

 

Trong những trạng huống kinh tế đang biến chuyển, cũng như trong những hình thái mới mẻ 
của xã hội công nghệ đang triển khai hệ thống tự động hoá chẳng hạn, phải liệu sao cho mỗi 
người có công việc đầy đủ và thích hợp, cũng như hấp thụ được sự huấn luyện thích ứng về kỹ 
thuật và nghề nghiệp, đồng thời phải bảo đảm đời sống và nhân phẩm, nhất là của những 
người vì bệnh tật, tuổi tác, phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn hơn. 

ĐOẠN 2 
NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN 

TOÀN BỘ ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI 

67. Việc làm, điều kiện lao động và giải trí 

 

Lao công của con người trong công cuộc sản xuất và trao đổi sản phẩm hay cung ứng dịch 
vụ kinh tế luôn có giá trị cao hơn những yếu tố khác, xét ra chỉ là dụng cụ trong đời sống kinh 
tế. 

 

Thật vậy, công việc lao động, hoặc làm cho chính mình hoặc làm mướn cho người khác, đều 
trực tiếp phát xuất từ con người, qua đó có thể nói, con người để lại dấu ấn của mình trên thiên 
nhiên và vận dụng thiên nhiên theo ý muốn của mình. Lao động thường là cách thế để con 
người nuôi sống bản thân và gia đình, để liên kết với anh em và phục vụ họ, để có thể thực thi 
bác ái đích thực và cộng tác vào việc hoàn tất công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Hơn nữa, 
chúng ta biết chắc rằng, khi dâng các việc làm cho Chúa, con người được cộng tác vào chính 
công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nâng cao giá trị của lao động khi Người làm 
việc với chính đôi tay của mình tại Nazareth. Do đó, mỗi người có quyền làm việc và có bổn 
phận phải cần mẫn làm việc; trong những hoàn cảnh cụ thể, chính xã hội có bổn phận góp 
phần giúp người công dân có thể tìm được công ăn việc làm đầy đủ. Sau cùng, tùy theo phận 
vụ và khả năng sản xuất của mỗi người cũng như tùy tình trạng của xí nghiệp và công ích, tiền 
lương phải được chi trả sao cho người lao động có đủ khả năng xây dựng cho mình và gia đình 
một đời sống xứng hợp cả về phương diện vật chất, xã hội, văn hóa và tinh thần6. 

 

Hoạt động kinh tế thường là kết quả của việc hợp tác giữa nhiều người, do đó, nếu việc tổ 
chức và điều hành hoạt động này làm thiệt hại cho bất cứ người lao động nào thì đều là bất 
công và vô nhân đạo. Ngay cả ngày nay, vẫn thường xảy ra tình trạng công nhân, một cách 
nào đó, trở thành nô lệ cho chính việc làm của mình. Điều ấy không thể được biện minh bằng 

                                                 
5
 Về những vấn đề nông nghiệp, đặc biệt x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1961) tr. 341tt. 

6
 x. LÊÔ XIII, Thông điệp Rerum Novarum: AAS 23 (1890-91), tr. 649-662; PIÔ XI, Thông điệp Quadragesimo Anno: AAS 

23 (1931), tr. 200-201; PIÔ XI, Thông điệp Divini Redemptoris: AAS 29 (1937), tr. 92; PIÔ XII, Sứ điệp truyền thanh vọng lễ 

Giáng Sinh 1942: AAS 35 (1943), tr. 20; PIÔ XII, Huấn từ 13.6.1943: AAS 35 (1943), tr. 172; PIÔ XII, Sứ điệp truyền thanh 

gửi giới công nhân Tây Ban Nha, 11.3.1951: AAS 43 (1951), tr. 215; GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 

(1961), tr. 419. 
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bất cứ luật kinh tế nào. Vì thế, mọi tiến trình lao động sản xuất cần phải thích hợp với nhu cầu 
và cuộc sống của con người; đặc biệt với nếp sống gia đình, nhất là trong trường hợp liên quan 
đến các bà mẹ, và lúc nào cũng phải lưu tâm đến điều kiện phái tính và tuổi tác. Hơn nữa, 
người lao động cũng phải có cơ hội để phát huy tài năng và nhân cách ngay trong lúc làm việc. 
Dĩ nhiên họ phải dành thời giờ và sức lực cho công việc với tinh thần trách nhiệm, tuy nhiên, họ 
cũng phải được nghỉ ngơi và có thời gian nhàn rỗi đầy đủ dành cho đời sống gia đình, văn hóa, 
xã hội và tôn giáo. Ngoài ra, họ cũng phải có cơ hội để tự do phát huy những tài nghệ và khả 
năng mà có thể trong công việc của nghề nghiệp, họ ít có dịp để trau giồi. 

68. Tham gia vào xí nghiệp, tổ chức kinh tế toàn cầu, tranh chấp lao động 

 

Trong các xí nghiệp kinh tế, chính các nhân vị đang cùng hợp tác làm việc, đó là những con 
người tự do và tự lập, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, cần phải cổ võ sự 
tham gia tích cực của mọi người vào việc quản trị xí nghiệp, bằng những phương thức thích 
hợp, tùy theo nhiệm vụ của mỗi người, hoặc họ là chủ nhân, nhà thầu, hoặc là đốc công hay 
công nhân, trong khi vẫn giữ được sự thống nhất cần thiết trong việc điều hành công việc7. 
Trong nhiều trường hợp, việc đưa ra những quyết định thuộc lãnh vực kinh tế và xã hội không 
chỉ giới hạn trong phạm vi xí nghiệp, nhưng với qui mô rộng lớn hơn, và việc này có ảnh hưởng 
đến số phận tương lai của công nhân cũng như của con cái họ, nên họ cũng phải được tham 
gia vào những quyết định này, bằng cách hoặc chính họ góp ý hoặc qua những đại diện tự họ 
bầu chọn. 

 

Trong số những quyền lợi căn bản của con người, cần phải kể đến quyền dành cho giới lao 
động được tự do lập những hiệp hội để có thể thực sự đại diện cho họ và góp phần vào việc 
tổ chức đời sống kinh tế một cách tốt đẹp, ngoài ra, cũng cần phải kể đến quyền tự do tham 
gia vào hoạt động của những hiệp hội này mà không sợ bị trả thù. Nhờ việc tham gia có tổ 
chức như thế, liên kết với việc huấn luyện dần dần về kinh tế và xã hội, mọi người càng ngày 
càng ý thức hơn về bổn phận và nhiệm vụ của mình, qua đó, tùy theo khả năng và tài sức cá 
nhân, tất cả đều cảm thấy mình đang góp phần vào việc phát triển toàn bộ kinh tế và xã hội 
cũng như vào việc mưu cầu ích chung. 

 

Trong trường hợp xảy ra những tranh chấp về kinh tế xã hội, cần phải cố gắng đi đến một giải 
pháp ôn hòa. Nhưng điều phải làm trước tiên là luôn luôn tìm cách thực hiện cuộc đối thoại chân 
thành giữa các nhóm liên hệ, tuy nhiên việc đình công trong hoàn cảnh hiện tại, dù là biện pháp 
cuối cùng, nhưng vẫn cần thiết để bênh vực quyền lợi riêng và đáp ứng những đòi hỏi chính 
đáng của giới lao động. Dù sao cũng cần tìm cách trở lại con đường thương thuyết và đối thoại 
hòa giải càng sớm càng hay. 

69. Của cải trần gian là để cho mọi người hưởng dụng 

 

Thiên Chúa đã đặt định mục đích của trái đất và muôn loài trong đó là để mọi người và mọi 
dân tộc sử dụng, sao cho của cải tạo ra phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách 
hợp lý, theo sự hướng dẫn của luật công bằng đi kèm với đức bác ái8. Trong bất cứ hình thức 
tư hữu nào, đã được các định chế hợp pháp của các dân tộc chấp nhận, tùy theo hoàn cảnh 
khác biệt và thay đổi, phải luôn luôn lưu ý đến mục đích chung hưởng của cải đó. Vì thế, khi sử 
dụng của cải, con người phải coi tài sản mà mình sở hữu một cách chính đáng không chỉ là của 
riêng mình, nhưng còn là của chung, nghĩa là của cải đó có thể sinh ích không những cho riêng 
mình mà còn cho cả người khác9. Mặt khác, mọi người đều có quyền nhận được phần của cải 
đủ sống cho mình và cho gia đình. Đó là điều các Giáo phụ và các Tiến sĩ Giáo Hội đã nghĩ đến 
khi dạy rằng, mọi người có bổn phận phải giúp đỡ người nghèo và không phải chỉ giúp bằng 

                                                 
7
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1961), tr. 408, 424, 427; chữ “curatione” (điều hành) lấy lại từ bản văn 

Latinh của Thông điệp Quadragesimo Anno: AAS 23 (1931), tr. 199. Về diễn tiến vấn đề, xem thêm: PIÔ XII, Huấn từ 3.6.1950: 

AAS 42 (1950), tr. 485-488; PHAOLÔ VI, Huấn từ 8.6.1964: AAS 56 (1964), tr. 574-579. 
8
 x. PIÔ XII, Thông điệp Sertum Laetitia: AAS 31 (1939), tr. 642; GIOAN XXIII, Allocutio consistorialis: AAS 52 (1960), tr. 

5-11; GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1961), tr. 411. 
9
 x. T. TÔMA, Summa Theol. II-II, q.32, a.5 ad 2; T. TÔMA, q.66, a.2: x. dẫn giải trong LÊÔ XIII, Thông điệp Rerum 

Novarum: AAS 23 (1890-91), tr. 651; Xem thêm PIÔ XII, Huấn từ 1.6.1941: AAS 33 (1941), tr. 199; PIÔ XII, Sứ điệp truyền 

thanh lễ Giáng Sinh 1954: AAS 47 (1955), tr. 27. 
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của dư thừa10. Về phần những người đang phải sống trong cảnh cùng quẫn cực độ, họ có 
quyền nhận được từ sự giàu có của người khác những gì cần thiết để sinh sống11. Trước con 
số quá lớn những người đói khổ trong thế giới, Thánh Công Đồng thiết tha kêu gọi mọi người 
và mọi chính quyền hãy nhớ lại lời sau đây của các Giáo phụ: “hãy cho kẻ sắp chết đói của ăn, 
vì nếu không cho họ ăn tức là đã giết họ”12, và mỗi người nên tùy theo khả năng mà thực tâm 
san sẻ và dùng tài sản của mình để đặc biệt hỗ trợ, hoặc cho cá nhân, hoặc một quốc gia nào 
đó phương tiện để chính họ có thể tự túc và phát triển. 

 

Trong những xã hội kinh tế kém mở mang, nhiều khi sự chung hưởng của cải được thực 
hiện phần nào qua những tập tục và truyền thống riêng của cộng đồng, nhờ đó, mỗi thành viên 
có được những gì cần thiết cho cuộc sống. Tuy nhiên, phải tránh đừng cố chấp giữ lại một tập 
tục nào đó, nếu thực sự không còn đáp ứng những đòi hỏi mới của thời đại này; nhưng ngược 
lại, cũng đừng vì thiếu khôn ngoan mà phá bỏ những tập tục tốt đẹp vẫn còn đem lại nhiều lợi 
ích, miễn là được thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Trong khi đó, ở những quốc gia có nền kinh 
tế phát triển mạnh, hệ thống tổ chức bảo hiểm và an sinh xã hội cũng là cách góp phần vào 
việc thực hiện sự chung hưởng của cải. Hơn nữa, cần phải cổ võ những dịch vụ thuộc lãnh vực 
gia đình và xã hội, nhất là những dịch vụ liên quan đến văn hóa và giáo dục. Tuy nhiên, trong 
việc thiết lập những tổ chức trên, cần phải lưu tâm đừng để người công dân rơi vào thái độ 
phần nào thụ động, trốn tránh trách nhiệm hoặc từ chối phục vụ xã hội.  

70. Vấn đề đầu tư và tiền tệ 

 

Về phần các kế hoạch đầu tư, phải làm sao tạo được công ăn việc làm và đem lại lợi tức đầy 
đủ cho dân chúng trong hiện tại cũng như trong tương lai. Bất cứ ai – hoặc cá nhân, tập thể 
hay chính quyền – đang nắm giữ vai trò quyết định trong việc đầu tư và tổ chức đời sống kinh 
tế, cũng phải chú tâm đến những mục tiêu trên, và phải ý thức bổn phận nặng nề của mình, 
một mặt phải sẵn sàng dự liệu những nhu cầu cần thiết cho mỗi cá nhân hoặc cho cả cộng 
đồng có một đời sống xứng hợp, mặt khác phải tiên liệu cho tương lai, và thiết lập sự quân bình 
thích đáng giữa những nhu cầu tiêu thụ của cá nhân hoặc của đoàn thể trong hiện tại, và 
những đòi hỏi phải đầu tư cho thế hệ mai sau. Họ cũng phải luôn quan tâm đến những nhu cầu 
cấp bách của các quốc gia hay những miền kinh tế kém mở mang. Trong vấn đề tiền tệ, cũng 
phải tránh đừng gây nguy hại cho lợi ích của đất nước mình cũng như của các quốc gia khác. 
Ngoài ra, cũng phải dự liệu sao cho những người yếu kém về kinh tế không bị thiệt thòi một 
cách bất công do những biến động về trị giá tiền tệ. 

71. Tiến tới sở hữu và quyền tư hữu; vấn đề ruộng đất 

 

Quyền sở hữu và những hình thức khác của quyền tư hữu trên của cải vật chất giúp cho con 
người biểu lộ nhân vị, hơn nữa lại tạo cho họ cơ hội làm tròn phận sự của mình trong phạm vi 
xã hội cũng như trong lãnh vực kinh tế, vì thế, cần quan tâm hỗ trợ mỗi cá nhân cũng như các 
đoàn thể sở hữu một số tài sản vật chất nào đó. 

 

Quyền tư hữu hay quyền làm chủ tài sản vật chất bảo đảm cho mỗi người một không gian vô 
cùng cần thiết cho đời sống tự lập của cá nhân và gia đình, và các quyền này phải được hiểu là 
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 x. T. BASILIÔ, Hom. in illud Lucae “Destruam horrea mea”, số 2: PG 31, 263; LACTANTIO, Divinarum Institutionum, lib. 

V, về sự công bình: PL 6,565B; T. AUGUSTINÔ, In Joann. Ev. tr. 50, số 6: PL 35, 1760; T. AUGUSTINÔ, Enarratio in Ps. 

CXLVII, 12: PL 37, 1922; T. GRÊGÔRIÔ CẢ, Hom. in Ev., bài 20, 12: PL 76, 1165; T. GRÊGÔRIÔ CẢ, Regulae Pastoralis 

liber, phần III, ch. 21: PL 77, 87; T. BÔNAVENTURA, In III Sent., d. 33 dub. 1: xb. Quaracchi III, 728; T. 

BÔNAVENTURA, In IV Sent., d. 15, p. II, a. 2, q. 1: T. BÔNAVENTURA, IV, 371b; Quaest. de superfluo: ms. Assisi, Bibl. 

comun. 186, ff. 112a-113a.; T. ALBERTÔ CẢ, In III Sent., d. 33, a.3, sol. 1: xb. Borgnet XXVIII, 611; T. ALBERTÔ CẢ, In 

IV Sent., d. 15,a. 16: T. ALBERTÔ CẢ, XXIX, 494-497. Về việc xác định của cải dư thừa trong thời đại chúng ta: x. GIOAN 

XXIII, Sứ điệp truyền thanh truyền hình 11.9.1962: AAS 54 (1962), tr. 682: “Bổn phận của mọi người và là bổn phận cấp bách 

của các Kitô hữu, là thẩm định của cải dư thừa căn cứ trên định mức về nhu cầu của người khác, và quan tâm lo lắng để việc 

quản trị và phân phối của cải trần thế đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.” 
11

 Trong trường hợp này có thể áp dụng nguyên tắc: “Trong lúc cùng quẫn cực độ, mọi sự đều trở thành của chung, nghĩa là 

phải được chia sẻ”. Đàng khác, những điều liên quan đến lý do, phạm vi và phương cách áp dụng nguyên tắc đề ra trong bản 

văn, ngoài các tác giả đương thời được công nhận, xem thêm thánh TÔMA, Summa Theol., II-II, q.66, a. 7. Hiển nhiên, để áp 

dụng đúng nguyên tắc ấy, phải tôn trọng mọi điều kiện theo như luân lý đòi hỏi. 
12

 x. Gratiani Decretum C. 21, dist. LXXXVI: xb. Friedberg I, 302. Câu nói này được tìm thấy trong PL 56, 491A và PL 56, 

1132B; X. Antonianum, 27, 1952, tr. 349-366. 
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gắn liền với quyền tự do của con người. Sau cùng, những quyền này còn là một trong những 
điều kiện cho các quyền tự do của người công dân, vì khuyến khích họ đảm trách và thi hành 
phận vụ của mình13. 

 

Ngày nay chủ quyền hay quyền tư hữu mặc nhiều hình thức khác nhau và sự khác biệt này 
ngày một gia tăng. Tuy nhiên, nếu không kể đến các công quỹ xã hội, những quyền lợi và dịch 
vụ do xã hội đảm trách, thì tất cả mọi hình thức tư hữu chính là lý do không thể coi thường để 
tạo sự an toàn cho con người. Điều vừa nói về quyền tư hữu tài sản vật chất cũng có giá trị đối 
với những tài sản phi vật chất, chẳng hạn như những khả năng chuyên môn trong nghề nghiệp. 

 

Dù vậy, quyền tư hữu không cản trở những hình thức khác nhau của quyền sở hữu công 
cộng. Dĩ nhiên chỉ có thẩm quyền hợp pháp mới có thể buộc chuyển nhượng của cải tư nhân 
vào sở hữu công cộng, tùy theo những đòi hỏi của công ích và chỉ trong phạm vi đó mà thôi, 
nhưng phải có đền bù thỏa đáng. Ngoài ra, công quyền cũng có bổn phận ngăn ngừa đừng để 
ai lạm dụng quyền tư hữu mà xâm phạm đến công ích14. 

 

Quyền tư hữu tự bản chất cũng đã có tính cách xã hội, đặt nền tảng trên quyền chung 
hưởng của cải15. Nếu tính cách xã hội này không được tôn trọng thì quyền sở hữu dễ trở thành 
nguy cơ đưa đến tham lam và gây xáo trộn trầm trọng, đến độ đã tạo cớ cho những người 
chống đối đòi hủy bỏ quyền tư hữu. 

 

Trong nhiều miền kinh tế kém mở mang, vẫn còn những đồng ruộng rộng lớn bao la nhưng 
chỉ được canh tác sơ sài hay bị bỏ hoang cách uổng phí, trong khi phần lớn dân chúng không 
có đất hoặc chỉ được hưởng một phần ruộng quá ít ỏi, đang khi đó, việc tăng gia sản xuất nông 
nghiệp lại rõ ràng là một vấn đề cấp bách. Nhiều khi những người làm thuê cho địa chủ hoặc 
những nông dân tá canh chỉ lãnh được một số lương hoặc một lợi tức không xứng với nhân 
phẩm, không có được chỗ ở xứng hợp, lại còn bị bọn trung gian bóc lột. Thiếu mọi bảo đảm an 
sinh, họ sống trong một tình trạng lệ thuộc hoàn toàn đến nỗi hầu như không còn có thể hành 
động theo sáng kiến và trách nhiệm của mình nữa, và đối với họ, mọi cuộc phát triển văn hóa 
và tham gia vào đời sống xã hội, chính trị đều bị cấm chế. Do đó, tùy trường hợp, cần phải có 
những cuộc cải cách nhằm gia tăng thu nhập, cải thiện điều kiện lao động, cung ứng những 
bảo đảm an sinh trong việc thuê mướn, khuyến khích sáng kiến khi làm việc; nhất là để phân 
chia ruộng đất chưa được canh tác đầy đủ cho những người có khả năng khai thác để sinh lợi. 
Trong trường hợp này, cần phải cung cấp vật dụng và những phương tiện cần thiết, đặc biệt là 
hỗ trợ về giáo dục và đào tạo khả năng hợp tác chính đáng trong lao động. Khi phải thi hành 
việc truất hữu do nhu cầu của công ích, thì việc đền bù cần được lượng định theo đúng lẽ công 
bình, sau khi đã xét đến mọi hệ quả kèm theo. 

72. Hoạt động kinh tế xã hội và vương quốc Chúa Kitô 

 

Các Kitô hữu đang tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ngày nay và 
tranh đấu cho công bình bác ái, cần phải xác tín rằng họ có thể đóng góp nhiều cho nền thịnh 
vượng của nhân loại và cho hòa bình thế giới. Trong những hoạt động này, dù là cá nhân hay 
đoàn thể, họ luôn phải nêu gương sáng trong khi vẫn tìm cách để có được khả năng chuyên 
môn và những kinh nghiệm vô cùng cần thiết. Các Kitô hữu phải bảo toàn bậc thang giá trị xác 
đáng giữa các hoạt động trần thế, luôn trung thành với Chúa Kitô và Tin Mừng của Người, sao 
cho toàn thể cuộc sống của họ, riêng tư cũng như ở giữa xã hội, đều được thấm nhuần tinh 
thần các mối phúc thật, đặc biệt là tinh thần nghèo khó. 
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Bất cứ ai nghe theo Chúa Kitô, trước tiên phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa và từ đó có được 
một tình yêu mãnh liệt và trong sáng hơn để giúp đỡ các anh em mình và thể hiện công bình 
dưới sự thúc đẩy của đức ái16. 
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CHƯƠNG BA 
GỐC RỄ NHÂN LOẠI CỦA 

CUỘC KHỦNG HOẢNG SINH THÁI 
 
  
101. Mô tả các triệu chứng của cơn khủng hoảng sinh thái ích lợi gì nếu chúng ta không nhận 
thức được gốc rễ nhân loại của nó. Có một cách hiểu về cuộc sống và hoạt động con người bị 
lệch lạc và đi ngược với thực tại đến độ gây hại cho nó. Tại sao chúng ta không thể dừng lại để 
suy nghĩ về điều ấy ? Trong suy tư này, tôi đề nghị chúng ta tập trung vào kiểu hình kỹ trị đang 
nổi trội cũng như vào vị trí của con người và hoạt động của nó trong thế giới. 
  
I. CÔNG NGHỆ : KHẢ NĂNG SÁNG TẠO VÀ QUYỀN LỰC 
  
102. Nhân loại đã bước vào một thời kỳ mới trong đó sức mạnh công nghệ đặt chúng ta ở ngã 
ba đường. Chúng ta là những người thừa kế của hai thế kỷ  có nhiều đợt sóngthay đổi lớn: máy 
hơi nước, đường sắt, điện tín, điện khí, xe hơi, máy bay, các kỹ nghệ hóa chất, y khoa tân tiến, 
thông tin học, và gần đây hơn, cách mạng kỹ thuật số, việc nghiên cứu người máy, các công 
nghệ sinh học và các công nghệ siêu nhỏ. Đúng là phải vui mừngtrước các tiến bộ đó và hào 
hứng trước các khả năng to lớn mà những điều mới lạ không ngừng đó mở ra cho chúng ta, vì 
“khoa học và công nghệ là một sản phẩm kỳ diệu do năng lực sáng tạo của con người, một quà 
tặng của Thiên Chúa”[81]. Việc biến đổi thiên nhiên vì những mục tiêu hữu ích là một đặc điểm 
của nhân loại ngay từ đầu, và như thế, kỹ thuật “diễn tả xu hướng của tâm trí con người là dần 
dần vượt qua một số điều kiện giới hạn của vật chất” [82]. Công nghệ đã đem phương dược 
chữa trị vô số điều dữ từng làm hại và giới hạn con người. Chúng ta không thể không đánh giá 
cao và quý chuộng sự tiến bộ kỹ thuật, nhất là trong y khoa, công nghệ ứng dụng và các 
phương tiện liên lạc. Làm sao không thừa nhận mọi cố gắng của nhiều khoa học gia và kỹ thuật 
gia vốn đã mang đến nhiều cái để chọn lựa cho một sự phát triển lâu dài. 
  
103. Khoa học công nghệ, nếu được định hướng đúng, không những có thể sản xuất nhiều vật 
thực sự quý giá để cải thiện phẩm chất sống của con người, từ các vật dụng trong nhà tới các 
phương tiện chuyên chở lớn lao, những cây cầu, những dinh thự, những nơi công cộng, nhưng 
còn có khả năng sản sinh cái đẹp và “phóng” con người đang chìm trong thế giới vật chất vào 
lãnh vực cái đẹp. Người ta có thể phủ nhận vẻ đẹp của một chiếc máy bay hoặc vài nhà chọc 
trời hay không ? Có nhiều tuyệt phẩm hội họa và âm nhạc được thực hiện nhờ sử dụng các 
công cụ kỹ thuật mới. Như thế, trong việc tìm kiếm vẻ đẹp từ phía người sản sinh kỹ thuật và 
nơi người chiêm ngắm vẻ đẹp này, thể hiện một bước nhảy vào một sự viên mãn nào đó của 
riêng con người. 
  
104. Nhưng chúng ta cũng không thể bất biết rằng năng lượng hạt nhân, công nghệ sinh học, 
thông tin học, kiến thức về ADN của chúng ta và nhiều khả năng khác mà chúng ta đã thủ đắc, 
đang trao cho chúng ta một quyền lực kinh khủng. Đúng hơn, chúng ban cho những ai có kiến 
thức, nhất là có quyền lực kinh tế để sử dụng chúng, một ảnh hưởng đáng kinh ngạc trên toàn 
thể nhân loại lẫn cả thế giới. Chưa bao giờ nhân loại có được quyền lực như thế trên chính 
mình, và không gì bảo đảm rằng nhân loại sẽ luôn sử dụng nó đúng đắn, nhất là nếu người ta 
nghĩ đến cách nó đang được nhân loại sử dụng. Chỉ cần nhớ tới những quả bom nguyên tử 
được thả ngay giữa thế kỷ XX, cũng như đến việc đại triển khai kỹ thuật kiểu phô trương của 
chủ nghĩa Phát xít, Cộng sản và nhiều chế độ độc tài để tiêu diệt hằng triệu người, cũng không 
quên rằng ngày nay chiến tranh có nhiều công cụ luôn gây chết thêm mãi. Quyền lực như thế 
đang nằm và sẽ có thể nằm trong những bàn tay nào ? Thật liều mạng kinh khủng nếu nó nằm 
trong tay một phần nhỏ của nhân loại.  
 
105. Người ta có xu hướng tin rằng “mỗi sự gia tăng sức mạnh tự nó là một “tiến bộ”, một độ 
cao hơn về an ninh, hữu ích, phúc lợi, sinh lực, viên mãn các giá trị” [83], như thể thực tại, thiện 
và chân tự nhiên nổi lên từ chính sức mạnh kỹ thuật và kinh tế. Thực tế, “con người hiện đại đã 
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không nhận được sự giáo dục cần thiết để sử dụng đúng quyền lực của mình” [84], vì sự tiến 
bộ kỹ thuật bao la đã không đi kèm với việc phát triển con người về trách nhiệm, giá trị và 
lương tâm. Mỗi thời đại đều có khuynh hướng phát triển ít sự tự ý thức về các giới hạn của 
mình. Chính vì thế, có thể ngày nay nhân loại không ý thức về sự trầm trọng của những thách 
đố đang xuất hiện, và “khả năng con người sử dụng sai quyền lực của mình chẳng ngớt lớn 
dần” khi “không có những qui tắc cho tự do, nhưng chỉ có những cái được cho là cần thiết: ích 
lợi và an ninh” [85]. Con người không hoàn toàn tự trị. Tự do của nó bị ảnh hưởng khi tự do này 
phó mình cho những lực mù quáng của vô thức, của những nhu cầu trực tiếp, của ích kỷ, của 
bạo lực. Theo nghĩa này, con người là trần trụi, bị phó mặc cho quyền lực ngày càng lớn mạnh 
của mình, mà không có những yếu tố để kiểm soát nó. Con người có thể sử dụng nhiều cơ chế 
hời hợt, nhưng chúng ta có thể khẳng định rằng ngày nay nó thiếu một nền đạo đức vững chắc, 
một văn hóa và một linh đạo thực sự giới hạn nó và khiến nó sáng suốt hy sinh quên mình. 
  
II. TOÀN CẦU HÓA MÔ HÌNH KỸ TRỊ 
  
106. Vấn đề cơ bản lại khác, còn sâu xa hơn nữa: đó là cách mà nhân loại, trên thực tế, đã 
đảm nhận công nghệ và sự phát triển của nó với một mô hìnhthuần nhất và đơn chiều. Trong 
mô hình này, nổi bật một quan niệm về chủ thể cho rằng chủ thể này, trong tiến trình hợp lô-
gich và thuần lý, từ từ ôm lấy và như thế chiếm hữu đối tượng nằm ở bên ngoài. Chủ thể này 
tự bày tỏ trong việc xây dựng phương pháp khoa học với sự thực nghiệm nó, một phương 
pháp mà đã rõ ràng là một kỹ thuật chiếm hữu, thống trị và biến đổi. Đó như thể là chủ thể 
đứng trước một cái gì đấy vô hình dạng, hoàn toàn sẵn sàng để bị thao tác. Sự can thiệp của 
con người trên thiên nhiên đã luôn được xác nhận, nhưng trong thời gian dài, nó như có một 
đặc tính là đi kèm, là uốn mình theo các khả năng mà chính vạn vật cống hiến. Đó đã từng là 
việc đón nhận những gì mà thực tại tự nhiên tự nó cho phép, như thể đưa tay ra. Ngược lại, 
bây giờ, cái khiến quan tâm chính là rút ra tất cả những gì có thể từ vạn vật bằng việc áp đặt 
bàn tay con người mà bất biết hay quên đi chính thực tại của cái có trước mắt mình. Vì thế, tại 
sao con người và vạn vật đã ngừng đưa tay thân ái cho nhau để đi vào một cuộc đụng đầu. Từ 
đó người ta dễ dàng tiến tới ý tưởng về một sự tăng trưởng vô biên, bất giới hạn, vốn đã làm 
say mê các kinh tế gia, tài chính gia và kỹ thuật gia. Điều đó giả thiết một sự dối trá về tính khả 
dụng vô hạn của các tài nguyên hành tinh, đưa đến việc “vắt ép” nó đến tận các giới hạn hay 
thậm chí vượt quá các giới hạn.Đúng làtiền giả định sai lầm khi cho rằng “có một khối năng 
lượng và tài nguyên vô giới hạn có thể sử dụng, rằng việc tái tạo chúng là có thể ngay tức 
khắc, và các hiệu quả tiêu cực do việc thao túng trật tự tự nhiên có thể dễ dàng xóa sạch”[86]. 
  
107. Vì thế, người ta có thể nói rằng ở nguồn gốc của nhiều khó khăn của thế giới hiện tại, 
trước tiên có xu hướng –không luôn ý thức rõ– muốn biến phương pháp luận và nhiều mục tiêu 
của khoa học kỹ thuật thành một mô hình hiểu biết vốn điều kiện hóa cuộc sống của con người 
và vận hành của xã hội. Các hiệu quả của việc áp dụng khuôn mẫu này cho tất cả thực tại con 
người lẫn xã hội có thể được nhận thấy trong sự suy thoái của môi trường, nhưng điều đó chỉ 
là một dấu hiệu của chủ nghĩa giản lược vốn ảnh hưởng đến cuộc sống con người và xã hội 
trong mọi chiều kích. Phải công nhận rằng các sản phẩm của kỹ thuật không trung tính, vì 
chúng tạo một khuôn khổ mà rốt cục điều kiện hóa các kiểu sống và hướng các khả năng xã 
hội theo các lợi ích của những nhóm quyền lực được xác định. Một vài lựa chọn có vẻ mang 
tính công cụ thuần túy, thật ra là những lựa chọn theo kiểu sống xã hội mà người ta muốn phát 
triển. 
  
108. Không được phép nghĩ rằng có thể bảo vệ một mô hình văn hóa khác và sử dụng kỹ thuật 
như công cụ thuần túy, vì hôm nay mô hình kỹ trị đã trở nên ưu thắng, tới độ khó bỏ qua các 
nguồn lực của nó và càng khó hơn nữa để sử dụng chúng mà không bị lô-gích của chúng chế 
ngự. Đã trở thành một phản-văn hóa khi chọn một kiểu sống với nhiều mục tiêu có thể độc lập 
ít ra một phần với kỹ thuật, với các giá của nó, cũng như với quyền lực toàn cầu hóa và quần 
chúng hóa của nó. Trong thực tế, kỹ thuật có xu hướng tìm thâu tóm tất cả trong lô-gíchsắt máu 
của mình, và con người nắm được kỹ thuật “biết rằng phân tích cho rốt ráo, cái quan trọng 
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trong kỹ thuật không phải là sự hữu dụng hay sự thoải mái, nhưng là thống trị: một sự thống trị 
theo nghĩa cực đoan nhất của từ này”[87]. Và vì thế, “nó tìm cách nắm bắt các yếu tố của thiên 
nhiên, cũng như các yếu tố của cuộc sống con người” [88]. Khả năng quyết định, sự tự do đích 
thực nhất và không gian cho một khả năng sáng tạo của các cá nhân, đều bị thu hẹp lại. 
  
109. Mô hình kỹ trịcũng có khuynh hướng thực thi sự thống trị của nó trên kinh tế và chính trị. 
Kinh tế đảm nhận tất cả sự phát triển kỹ thuật tùy theo lợi nhuận, không chú tâm đến các hậu 
quả tiêu cực có thể xảy ra cho con người. Tài chính bóp ngẹt kinh tế đích thực. Các bài học từ 
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã không được giữ lại, và người ta cũng chậm để ý đến 
các bài học của sự hư hoại môi trường.Trong một vài hội, người cho rằng kinh tế hiện thời và 
kỹ thuật sẽ giải quyết mọi vấn đề môi trường. Người ta cũng quả quyết, với ngôn ngữ ít hàn 
lâm, rằng các vấn đề đói và khổ trong thế giới sẽ được giải quyết cách đơn giản nhờ việc tăng 
trưởng thị trường. Đấy không phải là vấn đề hiệu lực của các lý thuyết kinh tế, mà có lẽ không 
ai hôm nay dám bảo vệ, nhưng là việc thực sự thiết đặt chúng trong sự phát triển kinh tế. 
Những ai không khẳng định điều đó bằng lời thì lại ủng hộ nó trong các sự kiện, khi một mức 
độ sản xuất đúng đắn, một sự phân bố của cải tốt hơn, một sự bảo vệ môi trường đầy trách 
nhiệm và các quyền của những thế hệ tương lai xem ra chẳng làm họ bận tâm. Thái độ của họ 
cho thấy mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận là đã đủ. Nhưng thị trường tự nó không bảo đảm cho 
việc phát triển con người trọn vẹn, cũng như cho việc hội nhập xã hội. [89]. Trong lúc chờ đợi, 
chúng ta có một “sự phát triển thái quá, trong đó tiêu thụ và phí phạm đi cùng nhau, một sự 
tương phản không thể chấp nhận với những hoàn cảnh thường xuyên cùng khốn và mất nhân 
phẩm”[90]; và các định chế kinh tế cũng như các chương trình xã hội cho phép những người 
nghèo khổ nhất thường xuyên tiếp cận các tài nguyên căn bản, không được dựng nên cách 
nhanh chóng. Người ta đã không chú ý đủđến các gốc rễ sâu xa của những rối loạn hiện thời 
vốn có liên hệ đến chiều hướng, mục đích, ý nghĩa và bối cảnh xã hội của sự tăng trưởng kỹ 
thuật và kinh tế. 
  
110. Việc chuyên môn hóa chính công nghệ bao hàm một khó khăn lớn để nhìn được toàn bộ. 
Việc phân mảnh các kiến thức thì dùng để thực hiện các áp dụng cụ thể, nhưng thường khiến 
đánh mất ý thức về tổng thể, về các liên hệ vốn có giữa vạn vật, về một chân trời rộng rãi vốn 
trở thành không quan trọng. Chính điều đó ngăn cản việc tìm ra nhiều con đường thích hợp để 
giải quyết các vấn đề phức tạp nhất của thế giới hiện tại, nhất là những vấn đề của môi trường 
và của những người nghèo, là những vấn đề không thể được đề cập bằng một cái nhìn duy 
nhất hay theo một kiểu quan tâm duy nhất. Một khoa học muốn đưa ra nhiều giải pháp cho các 
vấn đề lớn lao, cần phải quan tâm tới tất cả những gì mà sự hiểu biết đã sinh ra trong các lãnh 
vực khác của kiến thức, bao gồm cả triết học và đạo đức xã hội. Nhưng đây là một thói quen 
khó theohôm nay. Vì thế, nhiều chân trời luân lý đích thực để tham chiếu không còn có thể 
được nhận ra nữa. Cuộc sống đang bị bỏ mặc cho những hoàn cảnh bị điều kiện hóa bởi kỹ 
thuật được hiểu như phương tiện chính yếu để giải thích sự hiện hữu. Trong thực tế cụ thế 
đang chất vấn chúng ta, nhiều triệu chứng xuất hiện cho thấy sai lầm này, như sự suy thoái môi 
trường, nỗi lo âu khắc khoải, việc đánh mất ý thức về sự sống và về việc sống chung. Như thế, 
người ta một lần nữa thấy rằng “thực tại cao hơn ý tưởng” [91]. 
  
111. Văn hóa sinh thái không thể bị giản lược vào một loạt giải đáp khẩn cấp và manh mún cho 
các vấn đề đang xuất hiện mà có liên quan đến sự suy thoái môi trường, sự cạn kiệt các dự trữ 
thiên nhiên và sự ô nhiễm. Nó nên là một cái nhìn khác, một tư tưởng, một chính sách, một 
chương trình giáo dục, một kiểu sống và một linh đạolàm nên một sự đối kháng trước sự tiến 
triển của mô hình kỹ trị.Bằng không, ngay cả những sáng kiến sinh thái học tốt đẹp nhất rốt cục 
đều có thể bị nhốt trong chính cái lô-gích được toàn cầu hóa. Chỉ tìm một phương thuốc kỹ 
thuật cho mỗi vấn đề môi trường nổi lên, đó là cô lập hóa các sự vật vốn đan kết nhau trong 
thực tại, và đó là tự che giấu những vấn đề đích thực và sâu xa nhất của hệ thống toàn cầu. 
  
112. Tuy nhiên, có thể mở rộng cái nhìn lần nữa, và tự do của con người có khả năng giới hạn 
kỹ thuật, định hướng nó cũng như đặt nó phục vụ một kiểu tiến bộ khác, lành mạnh hơn, nhân 
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bản hơn, xã hội hơn và toàn vẹn hơn. Sự giải thoát khỏi mô hình kỹ trị ưu thắng trên thực tế đã 
xảy ra trong vài cơ hội, tỉ như khi nhiều cộng đồng các nhà sản xuất nhỏ chọn những hệ thống 
sản xuất ít ô nhiễm hơn bằng cách ủng hộ một kiểu sống, kiểu hạnh phúc và kiểu đồng cư 
không theo chủ nghĩa tiêu thụ; hoặc khi kỹ thuật được ưu tiên hướng đến cách giải quyết các 
vấn đề cụ thể của những kẻ khác, với niềm đam mê giúp họ sống với phẩm giá nhiều hơn và 
đau khổ ít hơn; cũng như khi ý hướng sáng tạo cái đẹp và việc chiêm ngắm nó đi đến chỗ vượt 
qua quyền lực đối tượng hóa để thành một kiểu cứu thoát được thực hiện trong cái đẹp và 
trong con người chiêm ngắm cái đẹp. Nhân tính đích thực, vốn mời gọi thực hiện một tổng hợp 
mới, xem racư ngụ giữa nền văn minh kỹ thuật gần như theo cách khó nhận ra, như sương mù 
len vào dưới một cánh cửa đóng kín. Dù gì đi nữa, phải chăng đó là một hứa hẹn thường trực 
vọt ra như một sự phản kháng bền bỉ của cái gì chân thực ? 
  
113. Mặt khác, xem ra con người không còn tin vào một tương lai hạnh phúc, họ chẳng mù 
quáng đặt tin tưởng vào một ngày mai tốt hơn từ những điều kiện hiện tại của thế giới và 
những khả năng kỹ thuật. Họ ý thức rằng các tiến triển của khoa học và kỹ thuật không tương 
đương với các tiến triển của nhân loại và của lịch sử, và họ nhận thấy rằng những con đường 
cơ bản cho một tương lai hạnh phúc thì khác hẳn. Tuy nhiên, họ không vì thế mà nghĩ rằng 
phải từ khước những khả năng do công nghệ cống hiến. Nhân loại đã thay đổi một cách sâu 
xa, và việc tích tụ không ngừng những vật mới mẻ xác nhận một sự chóng qua mau tàn dẫn 
chúng ta vào một hướng duy nhất, nằm trên bề mặt sự vật.Việc chúng ta dừng lại để tìm lại 
chiều sâu của cuộc sống trở nên khó khăn.Nếu đúng là ngành kiến trúc phản ánh tinh thần của 
một thời đại, các đại công trình và các chuỗi gia cư biểu lộ tinh thần của kỹ thuật toàn cầu hóa, 
nơi màsự mới mẻ thường xuyên của các sản phẩm kết hợp với một sự chán ngán nặng nề. 
Chúng ta chớ cam chịu điều ấy và chớ từ bỏ việc tự vấn về các mục đích và về ý nghĩa của mọi 
sự. Bằng không, chúng ta sẽ hợp thức hóa hoàn cảnh hiện tại và sẽ luôn cần thêm mãi những 
thế phẩm để chịu đựng sự trống rỗng. 
  
114. Điều đang xảy đến trong lúc này đặt chúng ta trước việc phải khẩn cấp tiến tới trong một 
cuộc cách mạng văn hóa can đảm. Khoa học và kỹ thuật không phải trung tính, nhưng từ đầu 
cho đến cuối một tiến trình, có thể bao hàm nhiều ý hướng và khả năng khác nhau, và chúng 
có thể được định hình bằng nhiều cách khác biệt. Không ai muốn trở lại thời kỳ hang động, tuy 
thế cần đi chậm lại để nhìn vào thực tại một cách khác, thu nhận những tiến triển tích cực và 
lâu dài, đồng thời thu hồi các giá trị và các mục đích lớn lao vốn đã bị phá vỡ bởi một sự cuồng 
nhiệt hoang tưởng tự đại. 
  
III. CƠN KHỦNG HOẢNG VÀ CÁC HẬU QUẢ CỦA THUYẾT QUY NHÂN TÂN THỜI 
  
115. Thuyết quy nhân tân thời, một cách nghịch lý, đã đi đến chỗ đặt lý luận kỹ thuật lên trên 
thực tại, vì con người “không còn cảm thức rằng thiên nhiên là một quy tắc có giá trị, và rằng nó 
cống hiến cho mình một nơi trú ẩn sống động. Không với những giả định tiên quyết, cách khách 
quan, con người thấy thiên nhiên dưới hình thức một không gian và một chất liệu cho một công 
trình mà người ta ném vào đó tất cả, chẳng cần biết hậu quả như thế nào” [92]. Với cách thức 
này, giá trị mà thế giới có trong chính mình bị yếu đi. Nhưng nếu con người không tái khám phá 
vị trí đích thực của mình, nó sẽ không hiểu rõ chính mình và cuối cùng phản lại thực tại của 
mình... “Không chỉ có trái đất đã được Thiên Chúa ban cho con người vốn phải sử dụng nó 
trong sự tôn trọng ý hướng nguyên thủy, tốt lành khi nó được tặng ban; nhưng con người cũng 
được Thiên Chúa ban cho chính mình và vì thế phải tôn trọng cơ cấu tự nhiên và luân lý mà 
mình đã được phú ban” [93]. 
  
116. Trong thuyết/tính tân thời, đã có một sự quy nhân quá đáng mà dưới nhiều hình thức 
khác, hôm nay vẫn tiếp tục hủy hoại mọi quy chiếu chung và mọi toan tính củng cố các liên hệ 
xã hội. Vì thế đã đến lúc lại phải chú tâm tới thực tại với các giới hạn mà nó áp đặt, những giới 
hạn này, đến phiên chúng, lại cống hiến khả năng phát triển con người và xã hội cách lành 
mạnh hơn và phong phú hơn. Một kiểu trình bày không thích đáng về nhân học Kitô giáo có thể 
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đã dẫn đến chỗ bênh vực một quan niệm sai lầm về liên hệ giữa con người với thế giới. Một 
giấc mơ thống trị thế giới kiểu Prométhé đã năng được truyền lại và cho cảm tưởng rằng việc 
bảo vệ thiên nhiên là để cho những kẻ yếu đuối.Cách giải thích đúng đắn ý niệm con người 
như “chúa” của vũ trụ đúng ra là cách giải thích xem con người như quản lý có trách nhiệm. 
[94] 
  
117. Sự thiếu quan tâm đến việc đo lường những thiệt hại gây ra cho thiên nhiên và những tác 
động lên môi sinh của các quyết định, chỉ là phản ánh rõ ràng nhất của việc thờ ơ thừa nhận sứ 
điệp mà thiên nhiên ghi khắc trong chính các cơ cấu của nó. Khi người ta không nhận ra, trong 
chính thực tại, giá trị của một người nghèo, của một bào thai người, của một con người sống 
trong tình trạng thiệt thòi bất lợi –nêu ra vài ví dụ vậy– người ta sẽ khó nghe được các tiếng 
kêu của chính thiên nhiên. Tất cả đều liên kết với nhau. Nếu con người tuyên bố mình tự trị đối 
với thực tại và tự đặt mình làm kẻ thống trị tuyệt đối, thì chính nền tảng cuộc sống của mình bị 
sụp đổ, vì “thay vì hoàn thành vai trò cộng tác viên của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, 
con người lại thế chỗ Thiên Chúa và cuối cùng gây nên sự phản kháng của thiên nhiên” [95]. 
  
118. Hoàn cảnh này đưa chúng ta vào một chứng tâm thần phân liệt triền miên, đi từ việc tôn 
vinh kỹ trị vốn không thừa nhận giá trị riêng của các hữu thể khác, đến phản ứng phủ nhận tất 
cả giá trị đặc biệt của con người. Nhưng người ta không thể bỏ qua nhân tính được. Sẽ không 
có liên hệ mới nào với thiên nhiên mà chẳng có một con người mới. Không có sinh thái học mà 
chẳng có nhân học thích ứng. Khi con người bị xem chỉ như một hữu thể giữa các hữu thể 
khác, phát xuất từ các trò chơi của ngẫu nhiên hay một thuyết tiền định vật lý, thì “ý thức trách 
nhiệm của nó có nguy cơ giảm nhẹ trong các tâm trí”[96]. Một thuyết quy nhân lệch lạc không 
nhất thiết được nhường chỗ cho thuyết “quy sinh”, vì điều đó sẽ bao hàm việc đưa vào một sự 
bất quân bình mới chẳng những không giải quyết mà còn gây thêm các vấn đề khác nữa. 
Người ta không thể đòi hỏi từ con người một sự dấn thân tôn trọng đối với thế giới, nếu không 
công nhận và cùng lúc để cao các khả năng đặc biệt của nó như tri thức, ý chí, tự do và tinh 
thần trách nhiệm. 
  
119. Việc phê phán chủ thuyết quy nhân lệch lạc cũng không được đưa vào bình diện thứ yếu 
giá trị các liên hệ giữa con người. Nếu cơn khủng hoảng môi sinh là sự phát lộ hay biểu hiện 
bên ngoài của cơn khủng hoảng luân lý, văn hóa và tinh thần của thời hiện đại, chúng ta không 
thể đòi hỏi chăm sóc mối liên hệ của chúng ta với thiên nhiên và môi trường, mà không lành 
mạnh hóa mọi liên hệ nền tảng của con người. Khi tư tưởng Kitô giáo đòi buộc một giá trị đặc 
biệt cho con người, giá trị cao hơn các thụ tạo khác, điều đó đưa đến việc tăng giá trị cho mỗi 
con người và kéo theo sự thừa nhận những kẻ khác. Việc mở lòng ra cho “một cái nhĩ” có khả 
năng biết, yêu và đối thoại, tiếp tục là sự cao quý lớn lao của con người, Vì thế, để có một liên 
hệ thích hợp với thế giới thụ tạo, thì không cần phải làm yếu đi chiều kích xã hội của con người 
cũng như chiều kích siêu việt của nó, sự mở lòng ra của nó cho “cái nhĩ” thần linh. Thật vậy, 
người ta không thể xem xét một mối liên hệ với môi trường tách biệt khỏi liên hệ với những 
người khác và với Thiên Chúa. Đó sẽ  là một chủ nghĩa cá nhân lãng mạn, ngụy trang thành vẻ 
đẹp sinh thái học và là một sự đóng kín gây nghẹt thở trong chính mình. 
  
120. Vì tất cả đều liên hệ với nhau, nên việc bảo vệ thiên nhiên cũng không tương hợp với việc 
biện minh cho chuyện phá thai. Một con đường giáo dục để đón nhận những người yếu đuối 
chung quanh chúng ta, mà đôi khi quấy rầy và không thích hợp, xem ra không thể thực hành 
nếu người ta không bảo vệ bào thai người, cho dẫu việc nó đến gây phiền toái và nhiều khó 
khăn. “Nếu cá nhân và xã hội mất đi sự nhạy cảm trong việc đón nhận một sự sống mới, lúc ấy, 
nhiều hình thức đón nhận khác mà hữu ích cho đời sống xã hội cũng bị khô cằn”[97]. 
  
121. Việc phát triển một tổng hợp mới vượt quá những biện chứng giả tạo của các thế kỷ gần 
đây đang treo lơ lửng. Chính Kitô giáo, khi giữ mình trung thành với căn tính của mình và với 
kho tàng chân lý mình đã nhận từ Đức Giêsu Kitô, luôn suy nghĩ lại về mình và diễn tả lại mình 
trong cuộc đối thoại với những hoàn cảnh lịch sử mới, và như thế làm nổi bật sự mới mẻ vĩnh 
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cửu của mình. [98]. 
  
Thuyết duy tương đối thực tiễn  
  
122. Một thuyết qui nhân sai lạc sinh ra một kiểu sống sai lạc. Trong Tông huấn Evangelii 
gaudium –Niềm vui Tin Mừng, tôi đã nói đến chủ nghĩaduy tương đối thực tiễn vốn đặc trưng 
cho thời đại của chúng ta mà “còn nguy hiểm hơn chủ nghĩa duy tương đối giáo thuyết”[99]. Khi 
tự đặt mình vào trung tâm, con người rốt cục ban tính ưu tiên tuyệt đối cho các quan tâm tùy 
hoàn cảnh của mình, và mọi cái còn lại đều trở thành tương đối. Vì thế, chẳng đáng ngạc nhiên 
chuyện cùng với sự hiện diện khắp nơi của mô hình kỹ trị và việc tôn thờ quyền lực vô hạn của 
con người, đang phát triển nơi con người thuyết duy tương đối ấy, vốn cho rằng tất cả những gì 
không trực tiếp phục vụ các lợi ích cá nhân tức thời thì chẳng quan trọng. Trong đó có một lô-
gích giúp chúng ta hiểu rằng làm sao một vài thái độ gây suy thoái môi trường đồng thời gây 
suy thoái xã hội, lại nuôi sống cho nhau. 
  
123. Văn hóa của chủ nghĩa duy tương đối là chính thứ bệnh lý đẩy con người đến chỗ khai 
thác tha nhân và đối xử với người đó như một đồ vật thuần túy, buộc họ lao động khổ sai hay 
biến họ thành nô lệ vì mang nợ. Đó chính là lô-gích thúc đẩy việc khai thác tình dục trẻ em hay 
bỏ rơi những người lớn tuổi chẳngcòn phục vụ cho các lợi ích của mình. Đó cũng là lô-gíchnội 
tâm của kẻ nói : “Chúng ta hãy để cho các sức mạnh vô hình của thị trường điều chỉnh kinh tế, 
vì các ảnh hưởng của nó trên xã hội và thiên nhiên là những thiệt hại không thể tránh 
được”.Nếu không có những chân lý khách quan cũng như những nguyên tắc vững chãi bên 
ngoài việc thực hiện các dự phóng cá nhân và sự thỏa mãn các nhu cầu tức thời – thì lúc ấy 
việc buôn người, tội phạm có tổ chức, việc buôn bán ma túy, buôn bán kim cương máu và da 
những con thú đang trên đường tuyệt chủng, có thể có những giới hạn nào? Chẳng phải chính 
lô-gích duy tương đối biện minh việc mua các cơ phận của những người nghèo để bán chúng 
hoặc dùng chúng làm thí nghiệm, hay biện minh việc loại bỏ các em bé, vì chúng không đáp 
ứng ước muốn của cha mẹ chúng sao? Chính lô-gích “dùng rồi quăng” tạo ra quá nhiều rác 
thải, chỉ vì điên cuồng khao khát tiêu thụ quá mức cần thiết thực sự. Vì thế, chúng ta không thể 
nghĩ rằng các dự án chính trị và sức mạnh luật pháp sẽ đủ để tránh những thái độ tác động lên 
môi trường, vì khi văn hóa biến chất và người ta không còn công nhận chân lý khách quan hay 
những nguyên tắc phổ quát giá trị nào, thì luật lệ chỉ được hiểu như những áp đặt độc đoán và 
như những chướng ngại cần lẩn tránh mà thôi.  
  
Cần phải bảo vệ lao động 
  
124. Trong bất cứ sự tiếp cận nào của một sinh thái học toàn vẹn không loại trừ con người, cần 
phải hội nhập giá trị của lao động, giá trị đã được thánh Gioan-Phaolô II khai triển cách khôn 
ngoan trong Thông điệp Laborem exercens. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, theo trình thuật Thánh 
Kinh về sáng tạo, Thiên Chúa đã đặt con người vào khu vườn vừa mới tạo lập (x. St 2,15), 
không những để gìn giữ (bảo vệ) những gì hiện hữu, nhưng còn để chăm sóc sao cho nó sinh 
hoa kết quả. Như thế, những công nhân và những nghệ nhân “bảo đảm một sự sáng tạo vĩnh 
cửu” (Hc 38, 34 LXX). Trong thực tế, sự can thiệp của con người nhằm cẩn thận phát triển thụ 
tạo là hình thức tương xứng nhất để chăm sóc nó, vì bao hàm việc tự coi mình như công cụ 
của Thiên Chúa để giúp xuất hiện các khả năng mà chính Người đã đặt vào trong vạn vật : 
“Thiên Chúa làm cho đất trổ sinh dược liệu ; những thứ đó, người khôn chẳng dám coi thường” 
(Hc 38, 4). 
  
125. Nếu chúng ta thử xét xem đâu là các tương quan thích đáng giữa con người với thế giới 
chung quanh, thì thấy ngay sự cần thiết phải có một quan niệm đúng đắn về lao động, vì nếu 
chúng ta nói về liên hệ của con người với vạn vật, sẽ xuất hiện câu hỏi về ý nghĩa và mục đích 
của hoạt động con người trên thực tại. Chúng ta không chỉ nói đến lao động chân tay hay lao 
động trên đất đai, nhưng đến mọi hoạt động bao hàm sự thay đổi nào đó đối với những gì hiện 
hữu, từ việc xây dựng một nghiên cứu xã hội cho đến dự án phát triển kỹ thuật. Bất cứ hình 
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thức lao động nào cũng giả thiết một quan niệm về một liên hệ mà con người có thể hay phải 
thiết lập với đồng loại mình. Linh đạo Kitô giáo, với lòng thán phục chiêm ngắm tạo vật như 
chúng ta tìm thấy nơi thánh Phanxicô Assidi, cũng đã phát triển một sự hiểu biết phong phú và 
lành mạnh về lao động, như chúng ta có thể thấy, ví dụ, trong cuộc sống của chân phước 
Charles de Foucauld và các môn đệ của ngài. 
  
126. Chúng ta cũng hãy thu nhận một cái gì đó từ truyền thống dài của lối sống đan tu. Lúc khởi 
đầu, một cách nào đó,lối sống này từng cổ vũ sự trốn chạy thế gian, thử tránh thoát sự suy đồi 
nơi thành thị. Vì thế tại sao các đan sĩ đã đi tìm hoang địa, vì xác tín rằng đấy là nơi thích hợp 
để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Sau đó, thánh Bênêđictô thành Nurcia đã đề nghị các 
tu sĩ của mình nên sống thành cộng đoàn, liên kết lời cầu nguyện và việc đọc sách thánh với 
lao động chân tay (“Ora et labora” – “Cầu nguyện và lao động”). Việc đưa vào lao động chân 
tay, thấm nhuần ý nghĩa thiêng liêng như thế, từng mang tính cách mạng. Người ta đã học 
cách tìm sự trưởng thành và sự thánh hóa trong việc kết hợp chiêm niệm với lao động. Cách 
thức sống lao động kiểu này khiến chúng ta chú tâm và tôn trọng môi trường hơn, làm cho mối 
liên hệ của chúng ta với thế giới thấm nhuần sự điều độ lành mạnh. 
  
127. Chúng ta nói rằng “con người là tác giả, trung tâm và mục đích tất cả đời sống kinh tế-xã 
hội” [100]. Dù vậy, khi khả năng chiêm ngắm và tôn trọng bị hư hoại nơi con người, các điều 
kiện liền được tạo ra để làm ý nghĩa lao động bị biến dạng [101]. Phải luôn nhớ rằng, con người 
có “khả năng trở thành tác nhân có trách nhiệm cho sự thoải mái vật chất của mình, cho tiến bộ 
luân lý và sự triển nở thiêng liêng của mình” [102]. Lao động phải là nơi của sự phát triển cá 
nhân đa dạng ấy, nơi nhiều chiều kích cuộc sống có liên quan: óc sáng tạo, sự phóng chiếu về 
tương lai, việc phát triển các khả năng, việc thực hành các giá trị, sự thông giao với kẻ khác, 
một thái độ thờ phượng. Vì thế, trong thực tế xã hội toàn cầu hiện thời, bên kia các lợi ích hạn 
chế của các doanh nghiệp và một tính hợp lý kinh tế đáng bàn cãi, “người ta cần tiếp tục xem 
việc mọi người có được việc làm là mục tiêu ưu tiên” [103]. 
  
128. Chúng ta được mời gọi lao động từ khi được tạo dựng. Người ta chớ tìm cách cho tiến bộ 
kỹ thuật ngày càng thay thế lao động con người, vì như thế, chính nhân tính sẽ hư hỏng. Lao 
động là một điều cần thiết, là một phần ý nghĩa của cuộc sống trên trái đất này, đường đi đến 
trưởng thành, phát triển con người và thể hiện bản thân. Trong chiều hướng ấy, giúp người 
nghèo tiền bạc phải luôn là một giải pháp tạm thời để đương đầu với những trường hợp khẩn 
cấp. Mục tiêu lớn nên luôn là giúp cho họ có một đời sống xứng đáng nhờ lao động. Thế nhưng 
chiều hướng kinh tế đã cổ vũ một kiểu tiến triển kỹ thuật nhằm giảm thiểu các chi phí sản xuất 
bằng cách giảm bớt các chỗ làm vốn được thay bằng máy móc. Đây là một minh họa thêm nữa 
về cách mà hoạt động của con người có thể quay ra chống lại chính họ. Việc giảm bớt chỗ làm 
“cũng có một tác động tiêu cực trên bình diện kinh tế ngang qua việc xói mòn dần dần “tư bản 
xã hội”, nghĩa là toàn bộ các liên hệ tín nhiệm, tin cậy và tôn trọng các quy tắc cần thiết cho mọi 
cuộc sống chung dân sự” [104]. Rốt cục, “phí tổn con người cũng luôn là phí tổn kinh tế, và 
những rối loạn chức năng kinh tế luôn kéo theonhững phí tổn con người” [105]. Ngưng đầu tư 
vào con người để đạt lợi nhuận tức thời hơn là một chuyện kinh doanh rất xấu cho xã hội. 
  
129. Để có thể tạo công ăn việc làm, cần kích thích một nền kinh tế cổ vũ sự đa dạng sản xuất 
và sự sáng tạo trong kinh doanh. Ví dụ có rất nhiều hệ thống cung cấp lương thực nông thôn 
với quy mô nhỏ đang tiếp tục nuôi sống phần lớn dân số toàn cầu, bằng cách sử dụng một tỷ lệ 
nhỏ đất lẫn nước, và ít sinh ra rác thải, dù đó là trên những mảnh ruộng lúa, vườn cây bé tí, 
hay đặc biệt nhờ săn bắn, hái lượm và đánh cá thủ công. Những nền kinh tế quy mô, đặc biệt 
trong lãnh vực nông nghiệp, rốt cục buộc các nông dân nhỏ phải bán đất hay phải bỏ lối canh 
tác truyền thống của họ. Những cố gắng của một số người để phát triển các hình thức sản xuất 
đa dạng khác, cuối cùng cũng nên vô ích vì gặp nhiều khó khăn trong việc bước vào các thị 
trường khu vực hay toàn cầu, hay vì hạ tầng cơ sở buôn bán và chuyên chở chỉ phục vụ cho 
các doanh nghiệp lớn. Các nhà chức trách có quyền và trách nhiệm đưa ra nhiều biện pháp để 
nâng đỡ rõ ràng và vững chắc cho các nhà sản xuất nhỏ và cho việc sản xuất đa dạng. Để có 
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một tự do kinh tế mà tất cả mọi người thực sự hưởng được, đôi khi có thể cần đặt nhiều giới 
hạn cho những kẻ có nhiều phương tiện và quyền lực tài chính hơn. Một tự do kinh tế chỉ nói 
thật to đang khi các điều kiện thực tế lại ngăn chận nhiều người tiếp cận nó cách cụ thể và 
chuyện có được việc làm trở nên xấu đi, thì tự do kinh doanh ấy trở thành một bài diễn văn 
mâu thuẫn, bôi nhọ chính trị. Hoạt động kinh doanh vốn là một ơn gọi cao quí hướng về việc 
sản xuất của cải và cải thiện thế giới cho mọi người, có thể là một cách thức rất phong phú để 
kích thích sự phát triển cho vùng nơi nó lập các dự án của mình; nhất là khi người ta hiểu rằng 
việc tạo các chỗ làm là một phần không thể tránh của việc nó phục vụ công ích.  
  
Canh tân sinh học từ việc nghiên cứu 
  
130. Trong nhãn quan triết học và thần học về sự sáng tạo mà tôi đã tìm cách đề nghị, rõ ràng 
là con người, với lý trí và hiểu biết đặc thù của mình, không phải là một tác nhân bên ngoài, 
phải hoàn toàn bị loại bỏ. Tuy nhiên, dẫu con người có thể can thiệp lên thế giới thực vật và 
động vật và sử dụng chúng khi cần thiết cho sự sống của mình, sách Giáo lý dạy rằng các thí 
nghiệm trên thú vật đều chính đáng chỉ khi nào “chúng nằm trong các giới hạn hợp lý và góp 
phần vào việc chăm sóc hay cứu thoát nhân mạng” [106]. Sách Giáo lý mạnh mẽ nhắc lại rằng 
quyền lực con người có nhiều giới hạn và rằng “hành động làm đau đớn và giết thú vật một 
cách vô ích, đi ngược lại phẩm giá con người” [107]. Mọi việc sử dụng hay thí nghiệm “đòi buộc 
phải có một sự tôn trọng mang tính tôn giáo đối với sự toàn vẹn của tạo vật” [108]. 
  
131. Tôi muốn lấy lại ở đây lập trường quân bình của thánh Gioan-Phaolô II là nêu bật những 
thiện ích của các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vốn “biểu lộ sự cao quí của ơn gọi con người là 
tham gia cách có trách nhiệm vào hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa trong thế giới”. Nhưng 
đồng thời ngài đã nhắc nhớ rằng “không một sự can thiệp nào vào một lãnh vực của hệ sinh 
thái được miễn cho nó khỏi chú ý đến các hậu quả của nó trên những lãnh vực khác” [109]. 
Ngài từng nhấn mạnh rằng Giáo hội đánh giá cao sự đóng góp của “việc nghiên cứu và áp 
dụng sinh học phân tử, được bổ túc bằng nhiều môn khác như di truyền học và việc áp dụng nó 
như kỹ thuật trong nông nghiệp và công nghiệp” [110], cho dẫu ngài cũng quả quyết rằng “điều 
đó không được đưa đến một thao tác di truyền học bất phân biệt” [111], chẳng biết đến các hậu 
quả tiêu cực của những can thiệp ấy. Không thể nào kềm hãm sức sáng tạo của con người. 
Nếu người ta không thể cấm một nghệ sĩ phô bày khả năng sáng tác của mình, thì người ta 
cũng không thể ức chế những ai có nhiều khả năng đặc biệt để phát triển khoa học và kỹ thuật, 
tức là các khả năng Thiên Chúa đã ban để phục vụ tha nhân. Đồng thời người ta cũng không 
thể ngưng xác định luôn mãi hơn nữa các mục tiêu, các hiệu quả, bối cảnh và các giới hạn luân 
lý của hoạt động nhân loại ấy, vốn là một hình thức quyền lực bao hàm nhiều rủi ro cao.  
  
132. Chính trong khung cảnh ấy mà ta nên đặt mọi suy tư chung quanh sự can thiệp của con 
người trên thực vật và động vật –mà hôm nay bao hàm nhiều biến đổi mang tính di truyền do 
công nghệ sinh học– trong mục đích khai thác các khả năng hiện diện trong thực tại vật chất. 
Việc đức tin tôn trọng lý trí đòi hỏi phải chú tâm đến cái mà chính khoa sinh học, được phát 
triển cách độc lập đối với lợi ích kinh tế, có thể chỉ dạy về các cơ cấu sinh học cũng như về các 
khả năng và các đột biến của chúng. Dù sao đi nữa, sự can thiệp chính đáng là sự can thiệp 
tác động lên tự nhiên “để giúp nó triển nở theo đường hướng của mình, đường hướng của 
sáng tạo, đường hướng do Thiên Chúa muốn” [112] 
  
133. Thật khó để đưa ra một phán quyết chung về những phát triển trong việc chuyển đổi gen 
(OGM) thực vật hay động vật, cho những mục đích y học hay nông súc, vì chúng có thể rất 
khác nhau giữa chúng và đòi hỏi những cân nhắc khác nhau. Mặt khác, các nguy cơ không 
luôn luôn do chính kỹ thuật, nhưng do việc áp dụng nó không thích hợp hay quá đáng. Trong 
thực tế, các đột biến gen đã thường và rất thường là do tự nhiên sinh ra. Ngay cả những đột 
biến do sự can thiệp của con người gây ra cũng không phải là một hiện tượng mới mẻ. Việc 
thuần dưỡng các động vật, việc lai giống giữa các loài và nhiều thực hành xa xưa mà được mọi 
người chấp nhận đều có thể đi vào trong những cân nhắc ấy.Phải nhớ rằng khởi điểm cho 
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những phát triển khoa học về ngũ cốc chuyển đổi gen đã là việc quan sát một vi khuẩn sản xuất 
cách tự nhiên và tự động một thay đổi bộ gen của một thảo mộc. Nhưng trong thiên nhiên, các 
quá trình này có một nhịp điệu chậm, không thể so sánh với sự nhanh chóng mà các tiến bộ kỹ 
thuật hiện thời áp đặt, ngay cả khi các bước tiến này tiếp nối một sự phát triển khoa học của 
nhiều thế kỷ. 
  
134. Dù thiếu những bằng chứng không thể bác bỏ vềsự tổn thất mà các loài ngũ cốc chuyển 
gen có thể gây ra cho con người, và cho dù trong một vài vùng, việc sử dụng chúng là nguồn 
gốc cho một sự tăng trưởng kinh tế giúp giải quyết nhiều vấn đề, vẫn có nhiều khó khăn lớn lao 
không thể được tương đối hóa. Tại nhiều nơi, sau khi đưa vào những lối canh tác ấy, người ta 
nhận thấy một sự tập trung đất đai sản xuất vào tay một số ít người, do “việc biến mất dần dần 
những nhà sản xuất nhỏ; những người này, vì mất đất đai khai thác được, thấy mình bị buộc 
phải rút khỏi việc sản xuất trực tiếp” [113] Những người yếu đuối nhất trở thành những lao động 
bấp bênh, và nhiều công nhân nông nghiệp cuối cùng phải di trú đến những khu đô thị nghèo 
khổ. Việc mở mang diện tích các khu canh tác ấy phá hủy mạng lưới phức tạp của các hệ sinh 
thái, làm giảm đi sự đa dạng sản xuất và ảnh hưởng đến hiện tại lẫn tương lai của các nền kinh 
tế vùng. Trong nhiều nước, người ta thấy một xu hướng phát triển các thị trường độc quyền 
trong việc sản xuất các hạt giống và nhiều sản phẩm khác cần thiết cho việc trồng tỉa chúng, và 
sự lệ thuộc còn trầm trọng hơn với việc sản xuất các hạt giống vô sinh mà cuối cùng buộc các 
nông dân phải mua chúng nơi các doanh nghiệp sản xuất. 
  
135. Hẳn rằng cần có một sự chú tâm liên tục khiến ta xem xét mọi phương diện luân lý liên hệ. 
Vì thế cần phải bảo đảm một cuộc thảo luận khoa học và xã hội đầy tránh nhiệm và rộng rãi, có 
khả năng quan tâm đến tất cả thông tin khả dụng và gọi sự vật theo đúng tên của chúng. Đôi 
khi, người ta không sử dụng mọi thông tin mà lại chọn lọc chúng theo những mối lợi riêng, mối 
lợi chính trị, kinh tế hay ý thức hệ. Từ đó khó đưa ra một đánh giá quân bình và thận trọng về 
những vấn đề khác nhau, bằng cách quan tâm đến mọi thông số có căn cứ. Cần phải có nhiều 
không gian thảo luận trong đó những ai, cách nào đó, có thể trực tiếp hay gián tiếp liên can 
(người trồng trọt, người tiêu thụ, các giới chức, các nhà khoa học, các người sản xuất hạt 
giống, cáccư dân sống gần những cách đồng đã được xử lý và nhiều hạng người khác) có thể 
trình bày những vấn đề của họ hay tiếp cận được thông tin trọn vẹn và đáng tin để đưa ra nhiều 
quyết định có lợi cho công ích hiện tại và tương lai. Đây là một vấn đề môi trường phức tạp mà 
việc xử lý đòi hỏi một cái nhìn toàn vẹn dưới mọi phương diện của nó, và điều này ít nhất yêu 
cầu một nỗ lực lớn hơn để tài trợ các đường hướng nghiên cứu độc lập và liên ngành, có khả 
năng đem lại một ánh sáng mới mẻ. 
  
136. Mặt khác, cũng khiến bận lòng việc một vài phong trào sinh thái vốn bảo vệ sự toàn vẹn 
của môi trường và đòi cách hợp lý một vài giới hạn cho việc nghiên cứu khoa học, đôi khi vẫn 
không áp dụng nguyên tắc ấy cho sự sống con người. Cách chung, người ta biện minh sự vượt 
qua mọi giới hạn khi làm nhiều thí nghiệm trên các bào thai người còn sống. Người ta quên 
rằng giá trị bất khả nhượng của con người nằm bên kia cấp bậc phát triển của nó. Vả lại, khi kỹ 
thuật bất biết các nguyên tắc luân lý lớn lao, rốt cục sẽ coi bất cứ thực hành nào đều hợp pháp 
cả. Như chúng ta đã thấy trong chương này, kỹ thuật tách rời luân lý sẽ khó có khả năng tự giới 
hạn quyền lực của mình. 

 

Còn tiếp 

  

VỀ MỤC LỤC 
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WHĐ (26.12.2016) – Vào buổi trưa ngày lễ Giáng sinh 25-12, trước khoảng 40.000 người 

quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, từ bao lơn chính của Đền thánh Phêrô, Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã công bố Sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi (cho thành Roma và cho toàn thế giới) 

như sau: 

 

*** 

“Anh chị em thân mến, 

Chúc anh chị em mừng lễ Chúa Giáng sinh trong an vui! 

Hôm nay Giáo hội lại có dịp cảm nhận niềm kinh ngạc của Đức Trinh nữ Maria, Thánh 

Giuse và các mục đồng Bêlem khi chiêm bái Hài Nhi Giêsu, Đấng Cứu thế, nằm trong máng cỏ. 

Trong ngày tràn ngập ánh sáng này, chúng ta nghe vọng lại lời tiên tri loan báo: 

“Một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, 

một người con đã được ban tặng cho chúng ta. 

Sứ điệp Giáng sinh “Urbi et Orbi” 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô 
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Người sẽ gánh vác quyền bính trên vai, 

danh hiệu của Người là “Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, \ 

người Cha muôn thuở, Thủ lãnh hoà bình” (Is 9, 5). 

Quyền năng của Trẻ thơ, Con Thiên Chúa và Con Đức Maria này, không phải thứ quyền 

bính trần gian vốn dựa trên quyền lực và sự giàu có, mà là quyền năng của tình yêu. Đó là 

quyền năng tạo dựng trời và đất, ban sự sống cho mọi loài thụ tạo: cho mọi khoáng sản, thực 

vật và các loài sinh vật; là lực hấp dẫn người nam và người nữ, cho họ nên một thân xác, một 

hiện hữu duy nhất; là sức mạnh sinh ra sự sống mới, tha thứ lỗi lầm, hoà giải cựu thù, và biến 

ác thành thiện. Đó là quyền năng của Thiên Chúa. Sức mạnh tình yêu này đưa Chúa Giêsu đi 

đến từ bỏ vinh quang của mình và làm người; đưa Người đến hiến mạng sống mình trên thập 

giá và sống lại từ cõi chết. Đó là sức mạnh của sự phục vụ, khai mạc Nước Chúa, nước của 

công lý và hoà bình, nơi cõi trần của chúng ta. 

Vì thế, việc Chúa Giêsu giáng sinh được các thiên thần hát lên bài ca báo tin vui rằng: 

“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, 

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương!” (Lc 2, 14) 

Hôm nay sứ điệp này vang đến tận cùng trái đất, đến với mọi dân nước, nhất là những 

người đang kinh hoàng vì chiến tranh và những cuộc xung đột gay gắt còn dữ dội hơn khát 

vọng hoà bình. 

Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ của Syria, vùng đất đang bị chiến tranh tàn 

phá, nơi máu đã chảy quá nhiều. Nhất là tại thành phố Aleppo, nơi diễn ra những trận đánh 

khủng khiếp nhất trong mấy tuần vừa qua, nơi người dân đã kiệt sức rất cần được giúp đỡ và 

cứu trợ, cùng với sự tôn trọng luật nhân đạo. Đến lúc dứt khoát phải im tiếng súng, và cộng 

đồng quốc tế phải tích cực tìm kiếm giải pháp thương lượng để người dân lại được chung sống 

trên đất nước này. 

Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ tại Thánh Địa yêu quý, miền đất được Chúa 

tuyển chọn và ưu ái. Chúc người dân Israel và Palestin được can đảm và quyết tâm viết một 

trang sử mới, trong đó lòng oán hờn và báo thù phải nhường chỗ cho ý chí cùng nhau xây 

dựng một tương lai biết thông cảm nhau và sống hoà hợp. Chúc Iraq, Libya và Yemen – những 

nơi người dân hứng chịu chiến tranh và sự tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố – tìm lại được sự 

doàn kết và hoà hợp. 
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Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ tại nhiều quốc gia châu Phi, đặc biệt tại 

Nigeria, nơi chủ nghĩa khủng bố cực đoan khai thác cả đến trẻ em để gieo kinh hoàng và chết 

chóc. Cầu chúc bình an cho Nam Sudan và Cộng hoà Dân chủ Congo, để mọi chia rẽ được 

chữa lành và mọi người thiện chí có thể ra sức thực hiện con đường phát triển và chia sẻ, thay 

thế não trạng đối đầu bằng văn hóa đối thoại. 

Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ đến nay vẫn đang chịu hậu quả của cuộc xung 

đột tại miền đông Ucraina, nơi đang diễn ra nhu cầu bức thiết của mọi người là hoạt động cứu 

trợ đến được với người dân và thực thi những cam kết. 

Chúng tôi tha thiết mong mọi người dân Colombia yêu quý hãy sống hoà hợp, đất nước 

này đang tìm cách đi vào con đường mới, đòi phải can đảm, là con đường đối thoại và hoà giải. 

Chúc đất nước Venezuela quý mến cũng được lòng can đảm như vậy thúc đẩy để thực hiện 

những bước cần thiết hầu chấm dứt những căng thẳng hiện nay, và cùng nhau xây dựng một 

tương lai hy vọng cho toàn dân. 

Cầu chúc bình an cho mọi người, tại nhiều nơi khác nhau, đang triền miên sống trong đau 

khổ do những hiểm nguy và bất công không ngừng diễn ra. Chúc đất nước Myanmar tăng 

cường những nỗ lực của mình nhằm thúc đẩy việc chung sống hoà bình, và với sự trợ giúp của 

cộng đồng quốc tế, mang lại sự bảo vệ cần thiết và sự trợ giúp nhân đạo cho những người 

đang rất cần đến. Chúc bán đảo Triều Tiên nhìn thấy những căng thẳng mình đang trải qua sẽ 

được giải quyết trong tinh thần hợp tác mới mẻ. 

Cầu chúc bình an cho những người đã mất người thân vì những hành động khủng bố tàn 

ác, những hành động này đã gieo sợ hãi và chết chóc vào lòng biết bao quốc gia và thành phố. 

Bình an – không phải lời nói suông mà là sự bình an thật sự và cụ thể – cho những anh chị 

em chúng ta đang bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề, cho những ai đang đói khát và cho mọi nạn 

nhân của bạo lực. Bình an cho những người bị lưu đày, các di dân và những người tị nạn, cho 

tất cả những ai hôm nay đang là đối tượng của nạn buôn người. Bình an cho những ai đang 

chịu đau khổ vì những tham vọng kinh tế của một số người, do tham lam ham hố và thờ ngẫu 

tượng tiền bạc dẫn đến làm nô lệ cho nó. Bình an cho những người bị tác động bởi những khó 

khăn xã hội và kinh tế, và những người phải chịu hậu quả kéo dài của động đất và những thiên 

tai khác. 

Bình an cho các trẻ thơ, đặc biệt hôm nay Thiên Chúa trở thành một trẻ thơ, nhất là những 

trẻ thơ bị tước mất niềm vui tuổi thơ vì cảnh nghèo đói, chiến tranh và thói ích kỷ của người 

lớn. 
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Cầu chúc mọi người nam và nữ thiện chí trên trái đất đang âm thầm và bền bỉ làm việc 

từng ngày, trong gia đình mình và ngoài xã hội, để xây dựng một thế giới nhân bản và công 

bình hơn, vững tin rằng chỉ có hoà bình mới đem lại một tương lai sung túc hơn cho mọi người. 

Anh chị em thân mến, 

“Một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta: 

Người là “Thủ lãnh hoà bình”. Nào ta hãy đến chào đón Người! 

[Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá “Urbi et Orbi” - cho thành Roma và cho thế giới] 

Anh chị em thân mến, 

Xin chúc mừng tất cả anh chị em, những người từ nhiều nơi trên thế giới đang quy tụ tại 

quảng trường này, và tất cả anh chị em tại nhiều quốc gia đang kết nối với chúng tôi qua máy 

truyền thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. 

Trong ngày vui này, tất cả chúng ta được mời gọi hãy đến chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, 

Đấng một lần nữa ban niềm hy vọng cho từng người trên mặt đất này. Nhờ hồng ân của Người, 

chúng ta hãy lên tiếng và hành động làm chứng cho tình liên đới và hoà bình. Chúc tất cả anh 

chị em mừng lễ Giáng sinh trong an lành! 

(Nguồn: News.va) 

Thành Thi chuyển ngữ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

 
  

Sau những ngày vui mừng nhộn nhịp của Lễ Giáng Sinh, chúng ta lại cùng Giáo Hội mừng 

Lễ Thánh Gia. Giáo Hội mời gọi người tín hữu suy niệm Thánh Gia, về mầu nhiệm đời sống, 

đặc biệt là ân sủng gia đình, một tặng phẩm mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. 

LỄ THÁNH GIA - GIA ĐÌNH VÀ TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI  
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 THIÊN CHÚA LÀ CHA ĐỨC GIESU 

 Bài phúc âm Luca (Lc 2: 41-52) kể lại câu chuyện chúa Giêsu lúc còn niên thiếu. Đây là 

mẩu chuyện duy nhất và đặc thù của Tân Ước. Luca đã làm cho độc giả hồi hộp lo sợ và ngạc 

nhiên về những lời Đức Giêsu nói khi Người còn niên thiếu. Chuyện kể rằng “cha mẹ Người 

hàng năm vẫn đi về Jerusalem vào ngày Lễ Vượt Qua” (Lc 2:41) theo tập tục truyền thống đạo 

và tinh thần luật Israel. Lúc ấy chúa Giêsu đã lên 12 tuổi, Người cũng theo cha mẹ đi lên 

Jerusalem (2:42). “Khi trở về thì cậu bé Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ không biết”(2:43).Mệt 

mỏi tìm kiếm suốt 3 ngày trời không thấy, cuối cùng thì “ kiếm ra được Chúa ở trong đền thờ, 

đang ngồi giữa những thầy dạy, lắng nghe họ và đặt những câu hỏi với họ” (2:46). 

 Những lời chúa Giêsu nói khi cha mẹ kiếm được Người đã làm cả cha lẫn mẹ phải khựng 

lại. “Bố mẹ đi tìm con làm chi vậy? Bố mẹ không biết rằng con phải ở nhà của Cha con hay 

sao?” (2:49). Tại sao chúa Giesu lại nói vậy? Câu này có thể cắt nghĩa thêm thế này: “Con còn 

có nhiều việc phải làm của Cha con .” Theo cả hai cách diễn nghĩa, chúng ta đều hiểu rằng 

Chúa Giêsu ám chỉ Thiên Chúa là Cha Người, Tình Cha Con và sự vâng lời ý nguyện của 

người Cha-Trên-Trời phải ưu tiên hơn những ràng buộc của gia đình nơi trần thế. 

ĐỨC GIESU VÀ CUỘC SỐNG THẦM LẶNG Ở NAZARETH 

Bỏ qua biến cố này, toàn thể thời kỳ thơ ấu và thiếu niên của chúa Giêsu theo như Tin 

Mừng, đều qua đi trong âm thầm lặng lẽ. Đó là thời kỳ“ẩn dật”, được thánh Luca tóm tắt bằng 

những câu như sau: “Đức Giêsu đi theo bố mẹ trở về Nazareth và vâng phục các ngài (Lc 

2:51); và Người lớn lên từ từ cùng với sự khôn ngoan và ân phúc trước mặt Thiên Chúa và 
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người đời”(Lc 2:52). Trong thời gian này, câu chuyện thời thơ ấu lúc kết thúc cũng như lúc khởi 

đầu, đều xảy ra trong khung cảnh đền thờ Jerusalem. 

 Qua Tin Mừng, chúng ta biết được Chúa Giêsu đã sống trong chính gia đình của Người, 

trong nhà ông Giuse là cha và mẹ là bà Maria, những người có bổn phận giúp đỡ, che chở và 

huấn luyện cho Người theo nghề thợ mộc. Dân chúng thành Nazareth vẫn coi Người là “con 

ông thợ mộc”(Mt 13:55). 

Khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy, dân chúng theo nghe Người đã rất ngạc nhiên:“Ông 

này há không phải là con ông thợ mộc và bà Maria hay sao?”(Mc 6:3). Ngoài mẹ Người ra thì 

thiên hạ nói những người sống ở Nazaretth chunh quanh đó là anh chị em bà con của Người. 

Thánh sử Mac cô đã nói: Có những người bà con tìm cách ngăn cản Đức Giêsu giảng thuyết 

(Mc 3:21) vì họ thấy Người chẳng có chuẩn bị gì cho cuộc đời hoạt động của Người ngoài nghề 

thợ mộc. Họ nghĩ Đức Giêsu cũng như mọi người Do Thái khác, sống cuộc sống dân giã bình 

thường thôi. 

TRƯỜNG HỌC NAZARETH 

Nhưng chính trong cuộc sống thầm lặng bình thường đó lại mang nhiều ý nghĩa một trường 

học. Đức Thánh Cha Phaolo VI ngày 5-1-1964 đã nói về mầu nhiệm Thánh Gia Nazareth là 

cuộc sống thầm lặng, yên Tĩnh và làm việc là những yếu tố đặc biệt chúng ta cần phải suy niệm 

và noi theo.   

  -“ Nazareth là một trường học -ngài nói- ở đó chúng ta có thể khám phá ra được vẻ tươi 

đẹp của cuộc sống của Chúa và hiểu được Tin Mừng của Người. Ở đây, chúng ta có thể quan 

sát và suy niệm về cách thức Con Thiên Chúa làm người rất sâu xa và ý nghĩa, dù bên trong 

vẫn còn khá nhiều ẩn ý. 

“ Và từ từ chúng ta có thể học hỏi để bắt chước Người. Ở đây chúng ta có thể tìm hiểu xem 

Chúa Kito thực sự là ai. Ở đây, chúng ta có thể cảm nghiệm những điều kiện và hoàn cảnh 

xung quanh đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Người ở trần thế qua không gian, thời gian, văn 

hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, ......Tóm lại, tất cả những gì mà chúa Giêsu đã dùng để cho cả thế 

giới biết đến Người hoặc đã biểu lộ Người là Con Thiên Chúa. (….)  

“ Trước tiên, chúng ta học hỏi về sự yên tĩnh của gia đình Nazareth. Có sống ở nơi ồn ào 

náo nhiệt, mọi người luôn cãi lộn nhau thì mới cảm nghiệm được sự yên tĩnh nó êm đềm lắng 

đọng như thế nào! Sự yên tĩnh của Nazareth sẽ chỉ cho chúng ta cách thức chiêm nghiệm trong 

thinh lặng và an bình, suy tư trong tình trạng thần trí lắng đọng, và mở rộng tâm hồn lắng nghe 

tiếng nói khôn ngoan của Chúa và lời khuyên của những thầy dạy thực sự. Nazareth có thể dạy 
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cho chúng ta biết giá trị của sự học hỏi và chuẩn bị, của chiêm nghiệm, của đời sống tinh thần 

có tổ chức, của sự yên lặng cầu nguyện mà chỉ có Thiên Chúa biết mà thôi. 

“Thứ hai, chúng ta học hỏi về đời sống gia đình. Nazareth là mẫu mực phải có của mọi gia 

đình. Nazareth thể hiện cho chúng ta rõ ràng sự thánh đức và vững bền của gia đình, đồng thời 

nêu gương sáng về những nhiệm vụ căn bản của gia đình trong xã hội như là một cộng đồng 

tình yêu và chia sẻ, nó tuyệt mỹ ở chỗ có những vấn đề đặt ra và được giải quyết thỏa đáng. 

Tóm lại nó là một cấu trúc hoàn hảo để nuôi dưỡng con trẻ, và như vậy nó là bất khả thay thế. 

“Sau cùng, ở Nazareth, nơi nhà con ông thợ mộc, chúng ta có thể học hỏi đuợc nhiều điều 

ở việc làm và những kỷ luật cần có của nó. Cha muốn đặc biệt nói đến những chân giá trị của 

những việc làm đó –có đòi hỏi thì cũng có phần thưởng- để quí trọng nó một cách thích đáng. 

Cha muốn nhắc nhở mọi người là chuyện đi làm nó cũng có giá trị phẩm giá của nó. Ngoài ra, 

không đi làm không có nghĩa là tới đuờng cùng rồi. Tuy nhiên vì cái giá trị và tính tự do của việc 

làm, đi làm không phải chỉ vì vị trí của việc làm trong hệ thống kinh tế, như người ta nói, mà 

đúng ra còn vì cái mục đích phục vụ của việc làm.” 

 NHỮNG THÁCH ĐỐ HIỆN NAY VỀ HÔN NHÂN 

Ngày nay, chúng ta ai cũng thấy môi trường giáo dục còn thiếu và rất nghèo nàn, không chỉ 

ở ngoài Giáo Hội mà ngay cả trong chính Giáo Hội. Nhiều gia đình Kito giáo không còn khả 

năng truyền đạt niềm tin của mình cho những thế hệ kế tiếp, và ngay cả chính xứ đạo cũng 

vậy, mặc dù nó vẫn là một cấu trúc cần thiết cho sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội ở bất cứ 

hoàn cảnh nào.  

Là thành viên của cộng đồng xã hội nói chung, của Kito giáo nói riêng,  chúng ta cần hoạt 

động tích cực hơn nữa để khuyến khích mọi người giữ cho tình liên đới giữa người nam và 

người nữ thật bền chặt làm căn bản cho tất cả mọi nền văn minh, đồng thời yểm trợ tối đa cho 

quyền lợi và nhu cầu của con trẻ. Chúng ta cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận về những hậu quả 

xã hội liên hệ đến định nghĩa cũa hôn nhân, của vợ chồng, những điều mà người ta thêm vào 

đã trái ngược với tự nhiên là nền tảng cho cuộc nối kết lâu dài giữa hai người nam và nữ trong 

hôn nhân, là môi trường thuận lợi nhất để sinh con, làm triển nở những thế hệ mai sau.  

Dĩ nhiên, trong xã hội cũng có những ràng buộc khác giữa tình yêu và tình liên đới, giữa sự 

cam kết và tương quan trách nhiệm. Những điều đó có thể tốt, và có thể được pháp luật công 

nhận. Trong hôn nhân cũng tương tự như vậy. Nhưng không thể thay đổi định nghĩa hôn nhân 

theo sự đổi thay của pháp luật rồi thay đổi thực tế tự nhiên đã có từ ngàn xưa là chỉ có sự cam 

kết phối hơp giữa hai người nam và nữ mới có giá trị hôn nhân. Không phải chỉ cần có 
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những ràng buộc về tương quang giữa hai người lớn với nhau thôi, mà còn phải dựa vào khả 

năng sinh sản tự nhiên của con người để sinh con cái.  

 Trong dịp lễ Thánh Gia này, vấn đề chính yếu là mọi người nên cam kết tạo dựng mái ấm 

gia đình nhân loại, tôn vinh hôn nhân, làm cho nó trở nên vững mạnh, dưỡng dục con cái, biến 

mái ấm gia đình mình, xứ đạo mình trở nên thánh đức, yên vui, an bình, hòa thuận và yêu 

thương.  

GIA ĐÌNH LÀ NỀN MÓNG CỦA XÃ HỘI     

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II vẫn thường nói: “Tương lai nhân loại tùy thuộc vào gia 

đình”. Bài đọc ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta là gia đình là một liên đới sống động với xã 

hội. 

Gia đình là nền móng của xã hội. Nền móng gia đình chính là hôn nhân. Ơn gọi lập gia 

đình / hôn nhân đã được ghi khắc trong chính bản tính con người, Nam cũng như Nữ. Như là 

cột trụ của xã hội, gia đình là môi trường thích hợp nhất để đón chào con trẻ.  

Chúng ta cần những thanh niên trẻ, vui vẻ, mạnh dạn xác tín, hy vọng với tất cả niềm tin 

sắt đá khi nói: “I Do / Tôi Đồng Ý”. Họ là Tương Lai và Hy Vọng của chúng ta. Không có những 

cặp vợ chồng kết hôn với nhau, chúng ta không thể xây đắp được tương lai cho xã hội và Giáo 

Hội. Không có những cặp vợ chồng kết hôn với nhau và cam kết thề hứa yêu thương, trung 

thành với nhau, chúng ta không thể có những gia đình thánh đức thực sự  được. 

Fleming Island, Florida 

Dec. 28, 2016 

NTC 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

   

Suy niệm lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 

(Lc 2, 16-21) 

  XIN CHO THẾ GIỚI ĐƯỢC HÒA BÌNH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dcvxuanloc.net/dcv/index.php/chuyen-de/nam-duc-tin-2012-2013/245-duc-maria-me-thien-chua
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Tám ngày sau lễ sinh nhật của Đức Giêsu Chúa chúng ta, Giáo hội mời gọi con cái mình 

cử hành lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa với tất cả lòng kính trọng và biết ơn, vì nhờ Mẹ, Đấng 

Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. 

 

Đức Maria Mẹ của Lòng Thương Xót 

Không có gì lạ, khi có người đặt câu hỏi: chúng ta có nên gọi Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ 

Thiên Chúa không? Vì nếu Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, thì chẳng lẽ Đức Maria, Đấng đã hạ 

sinh Chúa Giêsu lại không phải là Mẹ Thiên Chúa? [...] 

Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người, có xác, có hồn. Thánh Công đồng Nicêa dạy, chính 

Con duy nhất của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, đồng bản thể với Chúa Cha, nhờ 

Người mà muôn vật được tạo thành, và tất cả tồn tại trong Người, vì loài người chúng ta và để 

cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, nhập thể, làm người, chịu chết, đã sống lại, và 

Người sẽ lại đến trong vinh quan để phán xét; Công đồng tuyên phán: chỉ có Chúa Giêsu Kitô là 

Ngôi Lời Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, giống Chúa Cha. Người là Thiên Chúa bởi Thiên 

Chúa, ánh sáng bởi sánh sáng, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với 

Đức Chúa Cha… Nên Đức Maria vừa được gọi là Mẹ Chúa Kitô, và Mẹ Thiên Chúa nữa. 

Đức Maria đã được các giáo phụ ca ngợi, đặc biệt là thánh Ambrôsiô thành Milan (thế kỷ 

IV) khi nói : “Đức Maria là Đền Thờ của Thiên Chúa chứ không phải Thiên Chúa của Đền Thờ”. 

Thánh Ignatiô thành Antiokia (+ 110) là người đầu tiên nên tên Đức Maria sau các sách Tin 

Mừng : “Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã được Đức Maria cưu mang trong lòng theo nhiệm 

cục cứu độ” và “ Đức Giêsu cũng được sinh ra bởi Đức Maria và bởi Thiên Chúa”. 

Tại Đông phương, kể từ năm 350, người ta đã gán cho Đức Maria tước hiệu là “Mẹ Thiên 

Chúa”, tuyên dương Mẹ là “ Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể ”. Như thánh Grégoire de Nazianze 

(330 – 390) đã viết: “Đức Kitô sinh bởi một Trinh Nữ, người nữ ấy là Mẹ Chúa Kitô”.  

Vì thế, trong bối cảnh của Năm Thánh Lòng Thương Xót, nếu Chúa Giêsu là Lòng Thương 

Xót của Chúa Cha, sinh bởi Đức Maria, thì chúng ta cũng có thể gọi mà không sợ sai lầm rằng: 

Đức Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót. 

 

Ngày cầu cho hòa bình 

Ngày đầu năm mới, Giáo hội cửa hành lễ Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của 

Lòng Thương Xót với niềm hân hoan vui vẻ, và cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Cả hai 

sự kiện này cùng diễn ra khi chúng ta đang cử hành lễ Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Vua Thái 

Bình (Is 9, 5) sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Hòa Bình đích thực của chúng ta! Để cầu chúc cho 

nhau, chúng ta mượn lời sách Dân Số: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho 
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anh chị em” (x. Ds 6,26). Còn món quà nào cao quí hơn là chính Con Thiên Chúa, Đấng là 

Hoàng Tử Bình An được Chúa Cha ban tặng cho chúng ta. Hoà bình là món quà Thiên Chúa 

ủy thác cho con người. Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã “ban Người Con duy nhất của Ngài” 

cho nhân loại (Ga 3,16). Thiên Chúa đã nhận lấy dung mạo của một con người và Thiên Chúa 

tỏ dung mạo thương xót của Ngài trong Người Con của Đức Trinh Nữ Maria, đến đem bình an 

cho nhân thế. 

Thế giới hiện nay, con người ngày càng trở nên vô cảm, không dấn thân và khép kín. Hòa 

bình bị đe dọa bởi sự thờ ơ trên mọi bình diện của cuộc sống. Con người bị đầu độc bởi các 

chủ nghĩa tiêu thụ và khoái lạc, bởi sự giàu có và xa hoa, bởi thói tự cao tự đại, con người 

thường quá tàn nhẫn với nhau, loại trừ nhau bằng nhiều cách  

Vì muốn mang đến cho nhân loại tình yêu, bình an và hạnh phúc. Thiên Chúa tự trở nên 

Hài Nhi bé bỏng, giống một em bé sơ sinh. Chính trong sự nhỏ bé, thơ ngây, khiêm nhường và 

tha thứ ấy, Thiên Chúa đã biểu lộ sức mạnh vô biên. Đó là sức mạnh của Thiên Chúa Tình 

Yêu.  

Hài Nhi Giêsu sinh ra được bọc trong khăn vải, đặt nằm trong máng cỏ, với ánh mắt ngây 

thơ, tâm hồn trong trắng, đang giang rộng vòng tay, ở giữa các mục đồng và đoàn súc vật, một 

khung cảnh hòa bình. Cho thấy con người sống hài hoà với Thiên Chúa, với thiên nhiên vạn vật 

và với nhau. Mang đến cho nhân loại một kỷ nguyên hòa bình. Tình Yêu là phương thuốc chữa 

lành vết thương. Là nhịp cầu xây dựng tình người. Là phương án cho thế giới mới bạo lực, 

chiến tranh và khủng bố. Tình Yêu Giêsu nhập thể mang lại cho thế giới sự bình an bất tận.  

Quả thật, sẽ không có hoà bình nếu không có công lý, và sẽ không có hoà bình nếu không 

có sự tha thứ. Với chủ đề sứ điệp hòa binh năm 2017 : “Bất bạo động: một kiểu chính sách hòa 

bình”. Đức Phanxi cô đề nghị loại bỏ “bạo lực”, vì bạo lực gây ra những đau khổ lớn lao như 

chúng ta đang chứng kiến: chiến tranh tại nhiều quốc gia và đại lục, nạn khủng bố, tội phạm, 

những cuộc tấn cong võ trang không lường trước…” (2). Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế thực 

hiện bất bạo động từ gia đình. Trích lời thánh Tê rê sa Calcuta, ngài viết : “Trong gia đình 

chúng ta, chúng ta không cần bom đạn và võ khí, không cần tàn phá để mang lại hòa bình, 

nhưng cần ở với nhau, yêu thương nhau [...] Và chúng ta có thể vượt thắng mọi sự ác trên thế 

giới”. Vì sức mạnh của võ khí có tính chất lừa đảo. “Trong khi những kẻ buôn bán võ khí hoạt 

động, thì có những người nghèo kiến tạo hòa bình, chỉ với mục đích giúp đỡ một người, giúp 

đỡ người khác, và hiến mạng sống của họ. Đối với những người xây dựng hòa bình như thế, 

Mẹ Têrêsa chính là một biểu tượng, một hình ảnh của thời đại chúng ta” (4).  

Đức Phanxicô xác tín rằng, gia đình là lò tôi luyện không thể thiếu được trong đó đôi vợ 

chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em học cách đả thông và chăm sóc nhau một cách vô vị lợi, và 
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nơi mà những sầu muộn và thậm chí những xung đột phải được vượt thắng không phải bằng 

võ lực…” (5). 

Lạy Chúa Giêsu, Hoàng Tử Bình An ban cho thế giới được hòa bình và hòa hợp giữa các 

dân tộc.  

Nữ Vương Bình An, cầu cho chúng con. Amen. 

 
   

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

(Dấu Chỉ và Chân Lý cho mọi thời!!!) 

I- Lời dẫn nhập 

Tin Mừng theo Thánh Gioan 1,1 (bằng tiếng Hy-La) ghi: ''Ban đầu đã có Lời và (tức là) Lời 

ở trong Thiên Chúa, và (cho nên)Thiên Chúa là Lời.'' (,καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. ,et Deus erat 

Verbum.) Sau đó, ở tiểu đoạn 9-14, Thánh Nhân tuyên xưng như sau: ''Ngài là ánh sáng thật... 

Ngài ở trong thế gian và thế gian đã NHỜ Ngài mà CÓ, và (nhưng) thế gian KHÔNG nhận biết 

Ngài. Ngài đã đến nơi nhà CỦA Ngài và (nhưng) người nhà không tiếp nhận Ngài. Còn những 

ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái CỦA Thiên Chúa... Và Lời đã trở thành 

NGƯỜI phàm và cư ngụ giữa chúng tôi và (nên) chúng tôi được NGẮM vinh quang của Ngài, 

vinh quang của Con Một tự NƠI CHA, đầy ÂN SỦNG và SỰ THẬT.'' 

II- Ý kiến của người viết 

Một số người không ''chịu khó'' học hỏi về ''Lòng Thương Xót'' của Chúa Cứu Thế trong Tin 

Mừng đã đành, lại còn thờ ơ với ''Tông Chiếu về Dung Nhan Lòng Thương Xót'' ấy, (do đương 

kim Giáo Hoàng ''biên soạn'' và công bố vào năm 2015), bèn phát biểu rằng Giáo Hoàng 

Phanxicô đang muốn canh tân ''quá trớn'' Giáo Hội để, dần dà, bắt Giáo Hội làm ngược lại 

những Lời dạy của Chúa Giêsu và của Hội Thánh Tông Truyền! Nhận định như thế là sai hoàn 

toàn bởi vì: 

 
''CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT'' NẰM TRONG MÁNG CỎ!!!  
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1- Khi viết Tông Chiếu (xin xem: MISERICORDIÆ VULTUS - DUNG MẠO LÒNG 

THƯƠNG XÓT'', Đức Thánh Cha(thuộc Dòng Tên: Jésuite) phải bám sát vào Lời Chúa Cứu 

Thế là Chân Lý! 

2- Sau bảy Ơn của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng còn có Thánh Gia phù hộ, nguyên 

Giáo Hoàng Bênêđictô XVI (Ratzinger), Thần Học gia lỗi lạc, để sẵn sàng trao đổi hay tham 

khảo ý kiến. Ngoài ra, Ngài còn có biết bao ''Giáo Phụ uyên bác'' khác ở Vatican! 

3- Khi cho phép mục tử tha tội ''người phá thai'' biết hối cải, Đức Giáo Hoàng không phạm 

Giới Răn thứ năm, mà tỏ lòng thương xót tội nhân muốn đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa 

là Cha nhân từ! Phêrô bị Chúa mắng là ''Satan'', còn chối Ngài tới ba lần sau khi được Ngài 

cảnh báo. Nhưng ông ấy ăn năn, khóc lóc thì được Ngài vặn hỏi cũng tới ba lần: ''Con có mến 

Ta không?'' Thấy Phêrô trả lời ''Dạ có!'' thật lòng, Ngài bèn chọn ông ta làm Giáo Hoàng chăn 

dắt Hội Thánh mà Ngài sẽ lập nên! Trên Thiên Đàng, Chúa Cứu Thế còn hoán cải Saulô (tên đi 

lùng bắt Kitô hữu) thành Tông Đồ gương mẫu, tác giả đầu tiên (trong Tân Ước) viết Thánh 

Thư! Chúa còn nói nhẹ nhàng với phụ nữ ngoại tình: ''Con hãy về nhà, và đừng phạm tội nữa!'' 

4- Thánh Phaolô viết trong Roma 5,20: ''Nhưng nơi nào tội lỗi tràn lan, nơi ấy Ân Sủng 

chứa chan!'' (Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé!) Quý vị có thể xem Dung 

Nhan Lòng Thương Xót bằng mười bốn thứ tiếng khác ở đây: [ AR -DE - EN - ES - FR - IT -

 LA - PL - PT - SW - ZH_CN -ZH_TW ] 

  

III- Giới thiệu Bài Giảng của đương kim Giáo Hoàng trong Đêm Thánh 2016 

Tâm đắc bài giảng của Đức Thánh Cha, tôi tạm dịch bài ấy (bằng tiếng Đức) sang tiếng 

Việt, có đối chiếu với bản tiếng Anh-Pháp-Ý-Tâybannha để hiểu rõ hơn ý của Ngài và xin mạo 

muội gọi đó là: 

''CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT'' NẰM TRONG MÁNG CỎ!!! (Dấu Chỉ và Chân Lý cho mọi thời!!!) 

''Ân Sủng Thiên Chúa đã được thể hiện để cứu độ mọi người.'' (Tit 2,11) Những lời ấy của 

tông đồ Phaolô biểu lộ mầu nhiệm Đêm Thánh hôm nay: Ân sủng Thiên Chúa đã được mạc 

khải, là món quà NHƯNG KHÔNG của Ngài; qua Hài-Nhi-được-ban-cho-chúng-ta, Tình Yêu 

của Thiên Chúa trở thành cụ thể đối với chúng ta.'' 

Đó là Đêm Vinh Quang, Vinh Quang ấy được các thiên thần công bố ở Bêlem và cũng 

được chúng ta công bố hôm nay trên toàn thế giới. Đó là Đêm Hân Hoan bởi vì, từ hôm nay và 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwishaqT4ZTRAhVDPxoKHYzTB7YQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fgiaolyductin.org%2Fmisericordi-vultus-dung-mao-long-thuong-xot-tong-sac-mo-nam-thanh-ngoai-thuong-ve-long-thuong-xot.html&usg=AFQjCNER6ImJsCAx7u9V1fMUaQ4eQkb5FQ
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwishaqT4ZTRAhVDPxoKHYzTB7YQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fgiaolyductin.org%2Fmisericordi-vultus-dung-mao-long-thuong-xot-tong-sac-mo-nam-thanh-ngoai-thuong-ve-long-thuong-xot.html&usg=AFQjCNER6ImJsCAx7u9V1fMUaQ4eQkb5FQ
https://w2.vatican.va/content/francesco/ar/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/de/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/la/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/sw/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/zh_cn/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/zh_tw/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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mãi mãi, Thiên Chúa, Đấng Hằng Hữu, Đấng Vô Hạn, là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta: Ngài 

không xa xôi, chúng ta chẳng phải tìm Ngài ở thiên quỹ đạo hay trong khái niệm huyền bí nào 

đó; Ngài ở gần, Ngài đã trở thành phàm nhân và, sẽ không bao giờ, Ngài-tự-tách-Mình ra khỏi-

nhân-loại-chúng-ta vốn đã được Ngài chọn làm nhân-loại-riêng-của-Ngài. Đó là Đêm Ánh Sáng: 

Ánh Sáng ấy, được tiên báo bởi Isaia (9:1), sẽ chiếu soi người đi trên vùng đất tối tăm, Ánh 

Sáng ấy đã xuất hiện và bao bọc các mục đồng Bêlem. (x. Lc 2, 9) 

Các mục đồng chỉ tìm ra được ''Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta'' (Is 9,5) nên họ hiểu ngay 

rằng tất cả vinh quang ấy, tất cả niềm vui ấy, tất cả các ánh sáng ấy đều quy vào nhất điểm, 

theo dấu mà thiên thần đã chỉ cho họ: ''Các người sẽ tìm thấy một trẻ sơ sinh được bọc tã, nằm 

trong máng.'' (Lc 2,12) Đó là dấu chỉ của mọi thời để tìm ra Chúa Giêsu. Không chỉ vào thời 

ấy mà thôi, nhưng cũng cho hôm nay. Nếu muốn đón mừng Đêm Thánh đích thực, chúng ta 

hãy chiêm niệm dấu chỉ này: nét đơn sơ mong manh của một hài nhi mới sinh, sự hiền hòa của 

thân thể Ngài nằm, sự dịu dàng êm ái của tã lót cho Ngài. Ở đó có Đức Chúa Trời. 

Với dấu chỉ ấy, Tin Mừng cho chúng ta thấy nghịch lý: Tin Mừng nói về Hoàng Đế, về Tổng 

Trấn, về những Đại Nhân vào thời đó, nhưng Thiên Chúa KHÔNG có mặt ở các nơi ấy; Ngài 

KHÔNG xuất hiện trong phòng quý tộc của hoàng cung, mà trong cảnh nghèo khó của chuồng 

súc vật; KHÔNG phô trương bề ngoài, nhưng trong cảnh bình dị của cuộc sống; KHÔNG quyền 

hành, nhưng trong cảnh hèn mọn làm kinh ngạc người đời. Và, để gặp Ngài, chúng ta phải đi 

đến đó, nơi Ngài hiện diện: PHẢI cúi mình, hạ mình, trở nên bé mọn. Hài-Nhi-đã-sinh-ra-cho-

chúng-ta chất vấn chúng ta: Ngài kêu mời chúng ta bỏ lại những ảo tưởng phù vân để đi đến 

điểm cốt yếu, khước từ cao vọng vô độ của chúng ta, từ bỏ tâm trạng bất mãn lâu năm và nỗi 

buồn vì cái gì đó mà chúng ta vẫn thiếu. Cách ấy giúp chúng ta không mang theo mình các thứ 

vừa nêu ngõ hầu tìm ra được, trong sự đơn giản của Thiên-Chúa-Hài-Nhi, hòa bình, niềm vui, ý 

nghĩa đời sống. 

Chúng ta hãy để Hài-Nhi-trong-máng chất vấn, nhưng cũng phải để mình bị chất vấn bởi 

những hài nhi hôm nay (không được nằm trong nôi và chẳng được mẹ-cha âu yếm, nhưng lại 

nằm trong ''máng tồi tệ dành cho nhân phẩm'': nơi trú ẩn trong lòng đất để tránh các trận dội 

bom), và (bị chất vấn) bởi các hài nhi nằm trên hè phố lớn, trong đáy thuyền đầy ứ di dân. Hãy 

để mình bị chất vấn bởi những thai nhi không được chào đời, bởi những em bé đang khóc vì 

chẳng có ai cứu chúng thoát cảnh đói ăn, bởi những trẻ thơ không cầm được đồ chơi, mà lại 

ôm vũ khí. 

Mầu Nhiệm, vốn là ánh sáng và niềm vui, chất vấn và lay tỉnh chúng ta bởi vì đó là mầu 

nhiệm của niềm hy vọng và của nỗi buồn. Mầu nhiệm có hương vị của nỗi buồn bởi vì Tình Yêu 

không được đón nhận và cuộc sống lại bị phân ly. Điều ấy đã xảy ra với Thánh Giuse và Mẹ 
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Maria từng gặp phải những cánh cửa bị người ta đóng lại và đành đặt Chúa Giêsu vào trong 

máng cỏ ''vì không có chỗ cho các Ngài ở nhà trọ''. (Luca 2,7) Chúa Giêsu sinh ra trong sự 

khước từ của một số người, trong sự thờ ơ của đa số. Ngày nay cũng vậy, có thể có kiểu dửng 

dưng như thế khi ĐÊM THÁNH trở thành lễ mà nhân vật chính là chúng ta đây, thay vì Chúa 

Giêsu, khi mà các thứ ánh sáng thương mại vứt bỏ Ánh Sáng của Thiên Chúa vào bóng tối, khi 

mà chúng ta ra sức cho việc tặng quà cáp, nhưng lại lãnh đạm với người bị cho ra rìa. Khuynh 

hướng khoái lạc trần gian như vậy đã biến Lễ Đêm Thánh thành con tin; Đêm Thánh cần được 

giải phóng! (We need to liberate it! Es necesario liberarla! Bisogna liberarlo! Man 

muss es befreien!) 

Ánh Sáng nhân hậu của Ngài không gây nên nỗi sợ hãi; vì quá yêu thương chúng ta, Thiên 

Chúa lôi kéo chúng ta bằng Tình âu yếm của Ngài, nghèo khó và mong manh, đến trần gian ở 

giữa chúng ta, làm người như chúng ta. Ngài sinh ra tại Bêlem (Bethlehem), danh từ ấy có 

nghĩa là ''Nhà chứa lương thực''. Theo cách đó, dường như Ngài muốn nói với chúng ta rằng 

Ngài sinh ra là thành lương thực cho chúng ta; Ngài đến với sự sống để ban Sự Sống của Ngài 

cho chúng ta; Ngài đến trong thế gian để ban cho chúng ta Tình Yêu của Ngài. Ngài CHẲNG 

đến để phá hủy (dévorer: détruire) hay để ra lệnh, nhưng để nuôi dưỡng và phục vụ. Như vậy, 

có sự liên kết trực tiếp (die unmittelbare Verbindung) từ Máng chứa thức ăn đến Thập Giá, 

nơi Chúa Giêsu sẽ là Bánh được bẻ ra: Đó là mối kiên kết trực tiếp của Tình Yêu được trao 

tặng mà cứu chúng ta, ban Ánh Sáng cho cuộc sống của chúng ta, bình an cho tâm hồn chúng 

ta. 

Trong ĐÊM nầy, hiểu được điều ấy là các mục đồng nằm trong số những người đã bị gạt 

ra rìa vào thời đó. Nhưng chẳng ai bị gạt ra trước mặt Thiên Chúa và chính xác mục đồng là 

khách được mời tham dự Đêm Thánh. Những kẻ tự tín, tự mãn thì tại gia bên tài sản của họ; 

mục đồng thì ''vội vã ra đi.'' (Lc 2,16) Tối nay, chúng ta hãy để Chúa Giêsu chất vấn và triệu tập 

chúng ta. Chúng ta hãy đi đến Ngài với lòng tin tưởng, từ chỗ chúng ta cảm thấy bị gạt ra rìa, từ 

những hạn chế của chúng ta, từ những tội lỗi của mình. Hãy để cho chúng ta thấy cảm động 

bởi Tình âu yếm cứu độ. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa đang đến gần chúng ta, hãy dừng 

lại ở giữa để ngắm nhìn Hang Đá, hãy hình dung Chúa Giêsu giáng sinh: ánh sáng, hòa bình, 

cảnh nghèo khó tột bực và việc từ khước. Hãy đi vào Đêm Thánh thực sự với mục đồng, hãy 

mang đến tặng Chúa cái chúng ta là, việc chúng ta khai trừ người khác, những vết thương 

không được chữa lành, tội lỗi của chúng ta. Thế là, trong Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thưởng thức 

tinh thần thực sự của Đêm Thánh: vẻ đẹp được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta hãy dừng, 

với Mẹ Maria và Thánh Giuse, trước hang đá, trước Chúa Giêsu được sinh ra là Lương Thực 

cho cuộc sống của tôi. Và, trong khi chiêm ngưỡng tình yêu khiêm nhượng và vô tận của Ngài, 
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chúng ta hãy thưa dễ dàng với Ngài lời cảm tạ: Con cám ơn Chúa về tất cả những điều Chúa 

đã làm cho con. 

Đức Quốc, 27.12.2016 

Đaminh Phan văn Phước viết phần I, II và dịch bài giảng của Đức Thánh Cha. 

Gs. Phan Văn Phước (dịch)  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

    

Tính cờ được nghe câu chuyện cuối năm  2016 trong một video clip  của Đài  BBC tiếng 

Việt từ hai vị khách mời : một là một nhà báo đến từ Paris và một là phóng viên của Đài BBC ... 

Hai vị khách được người dẫn chuyện  mời gọi chia sẻ một cái nhìn thoáng qua về dăm ba sự 

kiện và đôi ba nhân vật của năm ... Dĩ nhiên họ là những con người của chuyên môn và có 

những dữ liệu cho đề tài – dù chỉ là một trao đổi không quá nửa giờ đồng hồ ... 

Mình chỉ là kẻ lang thang góp nhặt tin tức trên mạng  và – giữa đống hổ lốn ngôn từ thập 

cẩm – ráng để gạn lọc những gì cảm quan và kinh nghiệm sống chỉ dẫn để có được vài ba 

nguồn tin tạm gọi là có thể chấp nhận ... Phần lớn là đi tìm những  mẩu chuyện đời có thật để 

minh họa cho những chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày ... Đương nhiên là bản thân cũng từ đó mà học 

hỏi  được nhiều điều  ... 

Ngày mùng một tháng giêng hằng năm là ngày kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa và Giáo 

Hội  kêu gọi con cái mình cầu cho hòa bình thế giới ... 

Hòa bình thế giới : một vấn đề lớn – lúc nào cũng mới và luôn luôn cũ – được nói đến 

nhiều nhất và cũng dễ bị  tổn  thương nhất – ai ai cũng có thể nói đến nhưng không phải  ai ai 

cũng dễ dàng hy sinh cái riêng tư của mình để mà có được nó , duy trì được nó và thực tâm 

muốn xây dựng nó ... 

Tại sao vậy  ??? 

Trong một bài giảng nào đó của Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm , ngài  nhắc lại lời hát 

của các thiên thần đêm Chúa ra đời  : 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời 

 
NGẪU HỨNG MÙNG MỘT THÁNG GIÊNG – 2017  
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Bình an dưới thế cho người thiện tâm 

Và ngài bảo rằng : chúng  ta luôn nhớ  đến vế thứ  hai của câu hát mà lại quên bẵng đi vế 

thứ nhất ... Và có lẽ  đây là cái lý do chính  tạo nên thế khập khễnh khiến hòa bình trở nên 

mong manh , tội nghiệp ... 

Hắng ngày – qua các bản tin thời sự - hình như ít thấy được những điều vui mà  rất nhiều 

những chuyện buồn ... Cũng phải thôi , những điều vui – thực  sự vui – thường ở nơi những 

tâm hồn ẩn dật vì khó hay là không thể  vỡ òa niềm vui giữa những ồn ào náo nhiệt hay quay 

cuồng nhảy múa  , chớp lòe ánh sáng màu mè ... Bản thân mình – khi nghe nói đến tiếng hát 

thiên thần đêm Giáng Sinh –  tự nhiên nghĩ ngay đến  hai chữ  “véo von”  mà chỉ nghe thấy hai 

từ ấy thôi thì  đã cảm nhận ngay được tiếng hát trong tai và trong lòng mình ... Thỉnh thoảng 

được chứng kiến cảnh đám đông hò hét , lắc lư điên cuồng theo một thần tượng nào đó trên 

sân khấu  loạn xạ ánh sáng  , tự nhiên thấy tiếc hùi hụi cho giòng nhạc  “ véo von” ... Và cũng 

chẳng lạ lùng chi mà hòa bình trở nên xa xăm , vì  bình an là món quà dành cho thiện tâm ... 

Mà thiện tâm chính hiệu lại rất ít những ồn ào ... 

Đương nhiên những gì ở ngày đầu năm – dù muốn dù không -  người ta vẫn nghĩ đến khía 

cạnh tốt đẹp và tạm lắng những  chuyện đời không đẹp ... Lắng là lắng cho mỗi người và mỗi 

người có cách riêng để mà lắng , nhưng thực tế  thì vẫn còn đó những chuyện buồn nhiều vui ít 

... Mỗi người lên tiếng – dĩ nhiên là có những  chứng cứ này nọ -  nhưng nhiều ít chi  vẫn có 

những góc , những cạnh của riêng mình – dù có vẻ như không áp đảo – nhưng thực ra thì vẫn 

– hoặc công khai hoặc ngấm ngầm – “ bảo vệ ”  ý kiến của riêng mình ... Thực tế cuộc sống 

như thế nào thì thế giới ảo cũng vậy mà thôi : cái nọ phản  ảnh cái kia ... Và cả hai đều tìm cách 

thoát ra ngoài cái hiện tại buồn nhiều vui ít bằng cách này hay cách khác ... Rất có thể đấy 

cũng là  nguồn cho những sáng tạo mà – ngay từ thủa đầu tiên – Thiên Chúa  đã muốn và con 

người lệch đường  : sai một ly đi một dặm ... Biết sao được  ... Thiên Chúa – về phần Người – 

Người phải trả giá :  sự xuất hiện của Vị Thiên Chúa – Làm – Người mà Giáo Hội và nhân loại 

đang kỷ niệm là một hiện thực của cái giá Thiên Chúa phải trả ... về phần con người  :  sự trả 

giá  thật không nhẹ nhàng gì... “ Những điều trông  thấy mà đau đớn lòng “  ( Kiều)... là chuyện 

cơm bữa trên khắp mặt đất trần ai này ... 

Giáo Hội không ở ngoài  phận số của con người – con người nói chung chứ không chỉ là 

một cộng đồng người riêng biệt và riêng rẽ ... Không bao giờ Giáo Hội nghĩ như thế , bởi vì đó 

không là ý muốn của Thiên Chúa – Cha của  cả người thẳng lẫn kẻ nghiêng ... Không ở ngoài 

phận số của con người nên những gì xảy ra trong xã hội thì cũng có trong Giáo Hội ... “ Cuộc 

bể dâu “  mà ai ai cũng phải “ trải qua”  khi có mặt trên mảnh đất trần gian này  ...” Cuộc bể 

dâu”  làm nên giá trị một đời người ... 
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Ngày 17 / 12  vừa qua là sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ... 

Người ta bảo rằng ngài là vị Giáo Hoàng : 

 truy nã những kẻ ấu dâm , 

 đưa lại vào Giáo Hội những cặp đôi ly dị đã tái hôn bằng cách khuyến 

khích các Linh Mục giải quyết  - tùy từng  từng trường hợp -  quyền lợi được rước 

Mình Thánh Chúa của họ , 

 tấn công trực diện quyền tài chính quá đáng của IOR – ngân hàng của Tòa 

Thánh , 

 bổ nhiệm các “ Giám Mục đường phố “ trong các thành phố  Bologne và 

Palerme , 

 khiển trách Giáo Triều , 

 kết thúc tốt đẹp “ Năm Toàn Xá Lòng Chúa Thương Xót “ – một sự kiện 

hoàn toàn không dễ dàng để thực hiện trong một thành phố cư dân đông đảo và hỗn 

độn như thành phố Roma này , 

 kêu gọi  các Linh Mục ban xá giải cho các phụ nữ chẳng đặng đừng phải 

chấp nhận việc phá thai , 

 bảo vệ - trong mọi trường hợp – những công quả của một “ Giáo Hội 

nghèo” bằng cách mời gọi tất cả  ky-tô hữu “ đừng quá gắn bó với những của cải vật 

chất “ , 

 ủng hộ việc tiếp nhận cách xứng đáng những di dân đang tràn ngập trên 

Bán Đảo này ( hơn 170 . 000 người trong năm này ) . 

Dĩ nhiên còn những đồn đoán này khác nữa , nhưng với những người tin và phó thác , đăc 

biệt là Đức Giáo Hoàng , thì mọi sự trên trần gian này đều nằm trong Thượng Trí của Đấng 

Quan Phòng ... 

Giáo Hội mừng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa – trong ngày đầu năm dương lịch – và cầu 

nguyện cho hòa bình thế giới ... 

Có lẽ không có nơi chốn nào đặc biệt cho bằng nơi lòng dạ của một người mẹ - dù người 

 mẹ ấy như thế nào ... Quan phòng của Tạo Hóa – của Thiên Chúa – đã rất tuyệt vời với những 

tháng ngày đầu đời của một sinh  linh khi lo cho có được một chỗ bám diệu vợi như vậy ... Vị 

Thiên Chúa – Làm – Người  - khi mặc lấy phận con người – cũng chọn cho mình một chỗ bám 

như vậy thôi ... Và tất cả những gì là hữu hình thì đều có được một nơi cư trú ban đầu tròn vẹn 

như thế ... 

Giáo Hội hiểu rằng khi  - toàn tâm toàn trí cho ý muốn của Thiên Chúa để mang đến cho 

nhân loại Đấng Cứu Thế - Đức Maria cưu mang con người chúng ta nơi Người Con Mẹ bồng 
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ẵm và cho bú mớm ... Có thể nói – qua Đức Ky-tô Cứu Thế  sinh ra từ dạ một người Mẹ trần 

gian – Thiên Chúa phục hồi – hay  tái tạo dựng -  với sự cộng tác từ một thụ tạo ... Điều mà 

 thánh  Augustinô đã cảm nhận thật rõ  khi  bảo rằng : Dựng nên tôi , Chúa không  cần hỏi ý 

kiến tôi . Nhưng  muốn cứu tôi , Người  l ại cần sự cộng tác của tôi ... 

Một năm nữa hay chỉ dăm ba tháng , thậm chí vài ba ngày : không ai biết mình sẽ còn đi đi 

lại lại trên mặt đất trần này bao lâu nữa , nhưng điều chắc chắn Chúa muốn : ấy là  mỗi con 

người nhận ra mình nơi Đức Ky-tô  - món quà  mà Thiên Chúa  - qua cuộc trao đổi với Đức 

Maria – Người ban cho mọi người , dù bằng lòng nhận hay cố tình không nhận ...Nhận hay 

không nhận là chuyện của từng người ... Thích ban và muốn ban là quyền của Thiên Chúa ... 

Quà thì vẫn mãi mãi là như vậy : một tạo dựng mới từ Sinh Ra cho đến Thánh Giá ... 

Tuy nhiên lòng Mẹ thì bao la và hầu như không cần lý luận : chúng ta có quyền tin tưởng 

vào sự bảo trợ không  ngờ và không nhìn thấy nhưng rất hiện thực ... 

Một mẩu chuyện nho nhỏ để yên tâm với sự bảo trợ  “ bao la như biển Thái Bình dạt dào  ” 

 ( Lòng Mẹ - Y Vân)... 

Đêm lạnh giá mùa Đông  năm 1896 tại  thành phố  Rojales , Tây Ban Nha ,  một em bé 3 

tuổi vui chân đã đi lạc ... Tin loan ra , cả làng của em thắp đuốc đi tìm ... Lục lọi trong và ngoài 

làng , nhưng  vẫn không có được một dấu vết nào của em ... 

Hôm sau , họ tiếp tục đi tìm ... Các dân làng lân cận cũng hợp lực kiếm tìm ... Ít ra họ cũng 

hy vọng có được xác em , vì nghĩ rằng : một đứa bé 3 tuổi thì khó lòng mà cầm cự nổi thời gian 

rét mướt lâu như thế... Dì và chú của em bé cũng trong nhóm người lục tìm này ... 

Khoảng 3 giờ chiều thì dì và chú của em thấy em đứng tựa lưng vào một tảng đá to , và 

ngay sau tảng đá là vực thẳm hun hút ... Nhìn từ xa thấy em gần như chết ... Nhưng ngay khi dì 

lên tiếng gọi thì   - như một đứa trẻ ngủ sâu vừa dậy – em chạy đến ôm chầm lấy dì ... 

 Cháu ơi , cháu không lạnh sao ? 

Em lắc đầu bập bẹ từng chữ : Không lạnh đâu dì ... Có Bà ở với con ... Bà  lấy áo  của Bà 

chòang cho con... 

 Một Bà ở với con đêm qua ? 

Em bé gật đầu : Một Bà rất tốt ... 

 Bà nói gì với con vậy ?  Con không thấy ánh sáng của mấy ngọn đuốc , con 

không nghe tiếng mọi người kêu sao ? 
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 Có dì ạ ... Nhưng Bà nói với con : Đừng nhúc nhích ... Cứ ở yên ... Họ sẽ 

đến với con ... 

Hôm sau người ta dâng Thánh Lễ tạ ơn cho em ... Và khi đưa em đến trước tượng Đức Mẹ 

núi Carmêlô... thì em kêu lên : Bà ...Bà  này đây ... Bà đã choàng áo ấm cho con ... 

Thì ra Đức Mẹ đã ở với em suốt đêm trong giá lạnh ... Mẹ sợ em chạy thì sẽ trượt chân rơi 

xuống vực... Mẹ  giữ em cho đến khi gia đình có thể gặp được em ... 

Đâu có người con nào – dù ở bất cứ mốc tuổi tác bao nhiêu – mà không chỉ là đứa con ba 

tuổi chập chững bước thấp bước cao trong mắt  của  Mẹ mình đâu ... 

   

Lm Giuse  Ngô Mạnh  Điệp . 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 

Với những ai đã được đức tin để tin có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật, 

hữu hình và vô hình, là Cha rất nhân lành, và là “Đấng cứu độ chúng ta  Đấng muốn cho mọi 

người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” ( 1Tm2:4)  

Thì phải rất vui mừng về hy vọng  cứu rỗi này để được sống hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa 

trên Nước Trời, sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này. 

Cho  hy vọng đó, Phép Rửa là cửa ngõ dẫn con người đến sự sống  và hạnh phúc vĩnh 

cửu nói trên. 

Thật vậy, Phép  Rửa vô cùng quan trọng và cần thiết căn cứ vào chính  những lời Chúa 

Giêsu đã nói về Phép Rửa như sau: 

Trước hết, Chúa đã nói với Ni- Cô- đê Mô, một người biệt phái đến thăm Chúa vào buổi tối 

một đêm kia như thế này: 

 “ không ai có thể vào Nước Trời nếu không được sinh ra bời nước và Thần Khí” (Ga 

3:5) 

 PHÉP RỬA QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT RA SAO CHO PHẦN RỖI CỦA CON NGƯỜI?  
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Sau  khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc con người và trước khi về Trời, Chúa cũng đã nới 

với các môn đệ Người như sau: 

“ Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu rỗi. Ai không tin sẽ bị luận phạt.” ( Mc 16:16) 

Như thế đủ cho ta thấy Phép  Rửa quan trọng  và  cần thiết ra sao cho sự cứu rỗi của con 

người. Quan trọng, vì  qua Phép Rửa, con người được tái sinh trong sự sống mới, trở nên tạo 

vật mới và có hy vọng được cứu rỗi, nếu người được rửa tội thực thi  những cam kết khi được 

rửa tội ( baptismal promises) : đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự, yêu thương tha nhân như 

chính mình , và từ bỏ ma quỷ để không phạm tội mất lòng Chúa là Đấng gớm nghét mọi tội lỗi 

và sự dữ, như giết người, trộm cướp , thù hận, bất công, cờ bạc  và dâm ô thác loạn.. 

Nghĩa là, sau khi được tái sinh qua Phép Rửa, con người phải  thi hành những cam kết khi 

được rửa tội  để sống theo đường lối của Chúa, là đường dẫn đưa đến hạnh phúc  vĩnh cửu 

.Nếu không  thì ơn Phép Rửa sẽ trở nên vô hiệu quả cho ai đã lãnh nhận khi còn bé, hay là 

người tân tòng sau này. 

Nói rõ hơn nữa, không phải cứ được rửa tội là đương nhiên được cứu độ, là chắc chắn 

được vào Nước Trời để vui hưởng hạnh phúc  đời đời  với Chúa là nguồn tình yêu, an vui, và 

hạnh phúc. 

Rửa tội chỉ là bước đầu cần thiết cho tiến trình được cứu rỗi mà thôi.Tiến trình này kéo dài 

trong suốt cuộc đời  của người được rửa tội cho đến ngày lìa đời. Do đó, ai trung thành và kiên 

trì sống đức tin, đức cậy và đức mến – tức là kiên tâm sống những cam kết khi được rửa tội thì 

sẽ được cứu rỗi. Ngược lại, rửa tội rồi mà  lại sống mâu thuẫn với những cam kết nói  trên ,  để 

sống theo thế gian, chối bỏ Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình  để  làm những sự dữ 

như  oán thù, giết người  giết thai nhi, trộm cướp, bất công, bóc lột , dâm ô thác loạn…thì Phép 

Rửa và cả công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô  sẽ hoàn toàn vô ích cho những ai 

sống như vậy. 

Thử hỏi những kẻ đang giết người , chặt đầu  con tin (hostages) ,hãm hiếp phụ nữ  đốt phá 

nhà cửa của người khác, như bọn cuồng tín hồi giáo ( ISIS) đang làm ở Trung Đông, những kẻ 

tham quyền cai trị  để hà khắc bóc lột,  bất công với  dân và vơ vét của cải làm giầu cho tập 

đoàn cai trị, cùng  với   bọn buôn người, buôn bán phụ nữ và trẻ  gái để cung cấp cho bọn ma 

cô, tú bà hành nghề  mãi  dâm  và ấu dâm rất khốn nạn, thì làm sao chúng có thể được cứu 

độ?  

Rất có thể  có những kẻ đã được rửa tội khi còn bé, nhưng nay đang làm những sự dữ  nói 

trên mà không biết ăn năn sám hối để xin Chúa thứ tha, thì  Phép  rửa có ích gì cho chúng  ?  
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Thiên Chúa là tình thương, chậm bất bình và hay tha thứ, nhưng rất gớm ghét mọi tội lỗi, vì 

tội lỗi xúc phạm bản chất yêu thương, công bình và thánh thiện của Người.Tuy ghét tội, nhưng 

Chúa lại yêu thương kẻ có tội biết ăn năn và xin tha thứ. 

Vì thế,  cho được cứu rỗi thì phải sống sao cho phù hợp với niềm tin có Chúa và thực hành 

đức tin ấy qua việc tuân thủ những cam kết khi được rửa tội thì mới xứng đáng được hưởng 

công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, Đấng  đã  đến trần gian để “ hy sinh mạng sống mình 

 làm giá chuộc cho muôn người.”  ( Mt 20: 28)  

Nói khác đi, không phải cứ tuyên xưng mình là người Công Giáo, hay Kitô Giáo  đã chịu 

phép Rửa , là đương nhiên được cứu độ để vào Thiên Quốc. Ngược lại, đươc cứu độ hay 

không,  còn tùy thuộc  thiện chí  của mỗi cá nhân muốn  cộng tác với ơn cứu độ qua quyết tâm 

đi theo Chúa Kitô là  “con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. ( Ga 14:6) 

Bước đi theo Chúa Kitô là  thực tâm  sống theo đường lối của Chúa để được hưởng nhờ 

công ơn cứu độ của Người. Đó là lý do tại sao Chúa đã nói với các môn đệ Người như sau: 

 “ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa!, lậy Chúa ! là được vào Nước Trời 

cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà 

thôi.”  ( Mt 7: 21) 

Thi hành ý muốn của Chúa Cha là thực hành những điều Chúa Con đã rao giảng , dạy đỗ , 

cụ thể  là thi hành  hai Điều Răn lớn nhất là mến Chúa và yêu người như Chúa đã dạy các môn 

đệ và dân chúng xưa, cùng tất cả chúng ta ngày nay: 

“ Ai yêu mến Thầy , thì sẽ giữ lời Thầy 

Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy 

Cha cúa Thầy và Thầy sẽ  đến  và ở lại với người ấy.” ( Ga 14 :23) 

Như thế, tuân giữ- hay thực hành  lời Chúa - là cách chứng mình hùng hồn nhất  niềm  tin 

và lòng yêu mến Chúa của mọi người tín hữu chúng ta đang sống trong  một thế giới điên loạn, 

vì con người không có niềm tin -hay có mà không sống niềm tin ấy-  nên đã thi  nhau làm 

những sự dữ ở khắp nơi trong thế giới tục hóa, vô luân vô đạo ngày nay. 

Mặt khác, như tôi  đã nói trong bài trước đây, nếu những người vô tình hoặc  không được 

ai nói cho biết về Chúa  Kitô và về Phép Rửa, nên không có đức tin và không  được rửa tội, thì 

đó không phải là lỗi của họ. Dầu vậy, họ  vẫn có thể được cứu rỗi,  nếu  họ sống theo tiếng nói 

của lương tâm để làm lành lánh dữ như Giáo Hội dạy.( X SGLGHCG số 847; LG. số 6). 
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Ngược lại, những ai biết Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội thật của Chúa Kitô, thiết lập trên 

nền tảng Tông Đồ,  với sứ mệnh chuyên chở ơn cứu độ của Chúa  đến cho hết mọi  người ở 

khắp mọi nơi trên trái đất cho đến ngày hết thời gian,  mà vẫn không muốn gia nhập Giáo Hội 

 này qua Phép Rửa thì sẽ không được cứu rỗi. Điều này cũng áp dụng cho cả những người 

đã gia nhập Giáo Hội qua Phép Rửa nhưng không kiên trì sống  và thực hành đức tin trong 

Giáo Hồi thì cũng không được cứu rỗi, vì “ tuy thể xác họ thuộc về Giáo Hội nhưng tâm hồn 

họ không ở trong Giáo Hội.”  . ( x LG. số 14) 

Tóm lại, Phép Rửa thật vô cùng  quan trọng cho những ai muốn nhận lãnh ơn cứu chuộc 

của Chúa Cứu Thế Giê-su. Nhưng được rửa tội để gia nhập Giáo Hội của Chúa mới chỉ là 

bước đầu cho hy vọng được cứu rỗi mà thôi.  Muốn cho hy vọng đó thành sự thật thì phải kiên 

trì sống những cam kết của Phép Rửa là mến Chúa trên hết mọi sự, yêu tha  nhân như  yêu 

chính  mình,  từ bỏ ma quỷ và mọi cám dỗ của chúng để xa tránh mọi tội lỗi, vì chỉ có tội mới 

làm ngăn cách con người với Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành.  

Do đó, nếu  được rửa tội mà không sống những cam kết trên, thì hy vọng đươc cứu rỗi sẽ 

 trở thành ảo vọng,  vì  Phép Rửa   có liên quan mật thiết  với  đức tin, nên nếu  con người thiếu 

thiện chí  cộng tác với ơn Chúa  qua cố gắng sống  những cam kết khi được rửa tội thì sẽ 

không được cứu độ. Lại nữa, cũng sẽ không được cứu rỗi để vào Nước Trời,  những ai biết lợi 

ích của Phép Rửa cũng như biết Giáo Hội của Chúa là phương tiện cứu độ cần thiết mà vẫn 

không muốn được rửa tội và gia nhập Giáo Hội thì cũng không được cứu độ như đã nói ở trên. 

( x LG số 14) 

Sở dĩ thế, vì con người còn có tự do chọn lựa và Thiên Chúa phải tôn trọng ý muốn tự do ( 

free will) của con người. Chúa chỉ mời gọi và tùy con người đáp trả. Chúa không bắt buộc ai 

phải yêu mến Người và nhân ơn cứu độ của Người. Do đó, ai muốn được cứu độ, muốn được 

vào Nước Trời ,  thì Chúa sẽ hoan hỉ ban ơn nâng đỡ để giúp họ đạt mục đích mong muốn. 

Ngược lai, ai muốn từ chối lời mời gọi của Chúa  để sống theo ý thich của riêng  mình, sống 

theo thế gian và quay lưng lại với Chúa  thì Chúa sẽ tôn trọng  và kẻ đó sẽ phải lãnh nhận hậu 

quả  của sự  tự do  chọn  lựa đó. 

Đó là lý do phải có Thiên Đàng , dành cho những người đã chọn yêu mến Chúa trong suốt 

cả cuộc đời mình , và có  hỏa ngục để dành cho những kẻ đã hoàn toàn khước từ Chúa và tình 

thương của Người để làm những sự dữ cho đến hơi thở cuối cùng mà không biết ăn năn để xin 

Chúa tha thứ. 
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Tuy nhiên, ai đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng này, thì chỉ có Chúa biết mà thôi. Giáo Hội 

 không biết được, nên chỉ  dạy phải cầu nguyện cho các người đã ly trần, chứ không đưa ra 

một  phán đoán nào về số phận đời đời của ai 

Là Thầy dạy giáo lý  đức tin, và luân lý, Giáo Hội phải đưa ra những lời khuyên bảo cần 

thiết cho  con cái mình tin và thực hành, nhưng quyền phán đoán vẫn hoàn toàn thuộc về 

Chúa,  là Cha đầy yêu thương, nhưng cũng  rất công minh khi phải phán đoán con người. 

Như vây, là con cái Giáo Hội, chúng ta phải tin và thi hành những gì Giáo Hội dạy trong hai 

phạm vi đức tin và luân lý, là hai lãnh vực mà  Giáo Hội –qua Đức Thánh Cha và các Giám mục 

hiệp thông-  được ơn dạy dỗ không sai lầm ( ìnfallibility ) 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

       

Thứ Tư Mùa Giáng Sinh Năm chẵn 

Thánh Anh Hài 

1 Ga 1, 5 - 2,2; Mt 2, 13-18 

Hôm nay Giáo Hội kính nhớ các thánh anh hài, những vị thánh đã chết vì Ðức Kitô mà 

cũng không hề hay biết rằng mình phải chết vì Ngài. Các trẻ em ấy là kiểu mẫu của không biết 

bao nhiêu vị thánh vô danh. 

Trong đêm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần muôn vàn thiên binh, hợp với Sứ Thần cất 

vang: “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm”(Lc.2,14). 

Thế nhưng, chỉ ít ngày sau khắp kinh thành Bêlem và các vùng lân cận bị bao phủ một màu 

tang, thêm vào đó là những tiếng khóc ai oán của những người mẹ mất con như trình thuật Tin 

Mừng của Thánh Mát-thêu: “Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Ở Rama, vẳng nghe 

tiếng khóc than rên rỉ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không để cho người ta an ủi, 

vì chúng không còn nữa” (Mt.2,17-18). 

ĐỪNG ĐỘC ÁC NHƯ HÊRÔĐÊ  
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Trong khi thánh Giuse được thiên thần báo trước đã cùng với Đức Mẹ Maria và Chúa 

Giêsu trốn qua Ai cập thì binh sĩ thi hành của Hêrôđê. Nỗi thất vọng của các bà mẹ không diễn 

tả nổi. Ngôn sứ Giêrêmia đã nói về họ: "tại Rama, người ta nghe thấy tiếng khóc than nức nở, 

đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho ai an ủi bà, vì các con bà không 

còn nữa" (Gr 31,15-20) 

Ngày Con Thiên Chúa giáng trần, niềm vui và bình an đã tràn ngập tâm hồn Mẹ Maria, 

Thánh Cả Giuse, các chú Mục Đồng và ba nhà Đạo Sỹ, tất cả đều đại diện cho một nhân loại 

đang sống dưới quyền lực của bóng đêm, của sự dữ. Nhưng điều đó lại trái ngược hoàn toàn 

với bạo chúa Hê-rô-đê, khởi đi từ lòng tự ái, tính ích kỷ, tham lam, sợ mất quyền lợi và danh 

vọng cộng thêm việc không tin, khước từ Thiên Chúa đã đưa đến cho Hê-rô-đê sự bất an, nóng 

giận cao độ. 

Khi biết âm mưu của mình bị các nhà chiêm tinh phá hỏng, vua Hêrôđê nổi trận lôi đình. 

Ông ra lệnh tàn sát mọi Hài Nhi tại Bêlem và các miền phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, dựa theo 

thời gian các nhà bác học tiết lộ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri: ‘Tiếng kêu khóc vang dội trong 

xứ Rama. Rachen khóc thương con cái và không bao giờ nguôi cơn buồn vì chúng không còn 

nữa.’ 

Hêrôđê vô cùng tức giận và "ra lệnh tàn sát tất cả các con trai từ hai tuổi trở xuống ở 

Bêlem và vùng phụ cận." Vì Bêlem là một thành phố nhỏ, số trẻ bị giết có lẽ khoảng 20 hay 25. 

Sự kinh hoàng của việc thảm sát và sự tuyệt vọng của các cha mẹ đã khiến Thánh Mátthêu 

trích dẫn lời tiên tri Giêrêmia: "Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Raken khóc 

thương con mình..." (Mt 2:18). Bà Raken là vợ của ông Giacóp. Bà than khóc ở Rama là nơi 

người Do Thái bị tập trung lại sau khi bị người Assyria bắt làm tù binh. 

Nơi con người của bạo chúa Hê-rô-đê đã bị quyền lực bóng đêm, quyền lực sự dữ sẽ lấn 

áp, từ đó đưa đến việc ông ta không tin có Thiên Chúa, không cộng tác vào chương trình cứu 

độ của Thiên Chúa, ông ta sợ sự xuất hiện của Hài Nhi Giêsu như lời tiên báo của các ngôn sứ 

trong Kinh Thánh sẽ ảnh hưởng đến chiếc ghế danh vọng mà ông đang sở hữu, hơn nữa, sau 

khi ba nhà Đạo Sỹ tìm đến bái thờ và dâng quà tặng cho Hài Nhi Giêsu đã không trở lại với ông 

vì được Thiên Chúa mách bảo qua giấc mộng. Từ đó, Hê-rô-đê lồng lộn như “sói dữ tham mồi”, 

để rồi sau đó, ông ta nhúng tay vào tội ác qua việc tìm giết Hài Nhi Giêsu, tiếp theo đó là việc 

giết hại các trẻ em vô tội, đem đến cho các bà mẹ và khắp kinh thành Be-lem sự hoảng loạn và 

mất bình an. 

Các thánh Anh Hài đã chết thay cho Hài Nhi Giêsu, dẫu các ngài chẳng có công trạng chi 

to lớn, nhưng qua sự hy sinh của các ngài mời gọi ta nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay, còn 
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đó những bạo chúa Hê-rô-đê khước từ, chống đối Thiên Chúa, muốn “ thay trời hành đạo ” 

trong cách hành xử tàn ác, bất công với anh em đồng loại; nhiều bạo chúa Hê-rô-đê vì tiền, 

quyền, danh, lợi, đam mê mà loại trừ, sát hại anh em mình, nhất là những anh em bé nhỏ, 

nghèo hèn; tệ hại nhất là những bạo chúa Hê-rô-đê đang mang trong mình những trọng trách, 

những bổn phận của những người làm cha, mẹ, người con, người vợ, người chồng nhưng vì 

ích kỷ, hẹp hòi đã đang tâm giết hại chính con đẻ, người “ đầu ấp, tay gối”, giết hại chính các 

bậc sinh thành dưỡng dục nên mình bằng lời nói và hành động; qua cách sống trái ngược với 

Tin Mừng nơi ta là người Kitô hữu, cách sống đó đã đưa đẩy ta trở thành bạo chúa Hê-rô-đê 

làm biến dạng, xóa mờ hình ảnh tuyệt mỹ của Thiên Chúa, đôi khi ta lại trở thành những “ kỳ đà 

cản mũi” khi những người anh em chung quanh muốn tìm và đến với Chúa. 

Hôm nay, dòng đời vẫn còn đó những trẻ thơ bị khước từ, bị bỏ rơi và lợi dụng. Dòng đời 

vẫn còn đó những trẻ thơ không một mái nhà, không một chiếc nôi và chẳng bao giờ được 

hưởng hơi ấm tình người. Xin Chúa là Đấng Emmanuel ở cùng chúng con luôn gìn giữ các trẻ 

thơ trong tình thương quan phòng của Chúa. Xin cho các bậc làm cha mẹ biết bỏ đi tính ích kỷ, 

thói hưởng thụ của mình để sống vì con cái và có trách nhiệm với tuổi thơ mà Thiên Chúa trao 

gởi. Xin đừng vì sự thiếu trách nhiệm của mình mà đẩy tuổi thơ vào cảnh đời khốn khổ lầm 

than. 

Hêrôđê ngày xưa đã giết các hài nhi Bêlem để bảo vệ vương quyền của mình . Còn con 

người ngày nay , tại sao lại nạo bỏ thai nhi , loại bỏ hài nhi ? Có nhiều nhiều lý do để biện minh 

cho việc giết người đó :  vì lỡ lằm , để bảo vệ danh dự , chức vụ , công việc ... hay để khỏi tốn 

kém trong việc nuôi dạy sau này ? Có khi vì bào thai hay hài nhi bệnh hoạn hay dị tật ! 

Không một lý do nào có thể biện minh cho hành vi tội ác đó. Chỉ có Thiên Chúa mới có 

quyền định đoạt về sự sống  con người. Còn phần chúng ta , chúng ta hãy sẵn sàng cộng tác 

với Thiên Chúa và tham gia với những người thiện chí để bảo vệ sự sống con người ngay từ 

khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. 

Mừng kính các thánh Anh Hài Tử Đạo trong tuần bát nhật Giáng Sinh gợi mở cho ta một 

chân lý. Chân lý đó là: Sự Sống mới, sự bình an của Thiên Chúa đã và đang phủ tràn cõi địa 

cầu ngang qua Hài Nhi Giêsu, dẫu cho quyền lực sự dữ cố ngăn cản, phá hỏng bằng nhiều 

cách và nhiều phương thức khác nhau, câu chuyện bạo chúa Hê-rô-đê tìm giết Hài Nhi Giêsu 

và ra tay hạ sát các trẻ em với chiêu bài “giết lầm còn hơn bỏ xót” là một điển hình. Thế nhưng, 

“Quyền lực tử thần không thắng nổi” (Mt.16,18), Thiên Chúa có cách của Ngài trong việc thực 

hiện chương trình cứu độ nhân loại. 
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Chiêm ngắm Mầu Nhiệm nhập thể trong Hài Nhi Giêsu, chúng ta được thôi thúc để nhận ra 

Thiên Chúa của tình yêu được thể hiện trong những gì là trơ trụi nghèo hèn nhất của con người 

nhất là trong những con người nghèo hèn bé mọn nhất trong xã hội. 

Huệ Minh  
 

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

    

“Cha ơi! cha là ai? Mẹ ơi! mẹ là ai? Đêm khuya bên hè vắng, đứa bế mồ côi đang nằm co 

ro như dấu chấm hỏi đập giữa cuộc đời. Cha ơi! cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu? 

  

Mưa rơi ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn, con nằm bơ vơ, nằm mơ một mái nhà có mẹ có 

cha…”. Tiếng kêu xé lòng, chua xót, đau đáu của cháu bé mồ côi hoà trong giai điệu thiết tha 

buồn thảm của bài hát: “Dấu chấm hỏi” của nhạc sĩ Thế Hiển có làm lay động, làm hồi tâm 

những bậc làm cha, làm mẹ thiếu trách nhiệm với con cái mình, để chúng bơ vơ đầu đường xó 

chợ, xin từng hạt cơm rơi không? 

 
   

Mảng tối trong xã hội 

   
“Dấu chấm hỏi” chỉ là một trong những bức tranh mô tả một phần mảng tối của xã hội hôm 

nay. Quanh ta, còn biết bao điều đau lòng đáng tiếc đang diễn ra hàng ngày. 

  

Một sự kiện khiến dư luân xôn xao bàn tán trong dịp Tết Nguyên Đán năm qua. Từ 27 

tháng chạp đến mùng 4 Tết Ất Mùi 2015, Tết truyền thống thiêng liêng của dân tộc đã có tới 

6200 người phải nhập viện vì đánh nhau, trong đó có 15 người chết do những chuyện lãng xẹt 

không đâu, như lỡ va chạm vào nhau cũng bị đâm chết (Tuổi trẻ online 24/02/2015). Điều đó đã 

làm cho những ai còn lương tri đều bàng hoàng sửng sốt, lo sợ cho nét văn hoá tốt đẹp đã có 

từ bao đời của dân tộc: “Chị ngã em nâng”; “Lá lành đùm lá rách”; “Bầu ơi thương lấy bí cùng, 

tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn”, đang bị đe doạ nghiêm trọng dần bị phá huỷ. Nó 

cũng khiến các bậc làm cha, làm mẹ không khỏi đăm chiêu suy nghĩ lo ngại cho tương lai của 

con cháu mình rồi mai sẽ ra sao? 

   

 
CHA ƠI! CHA Ở ĐÂU?  
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Trước đó, ngày 13/01/2015 Phóng viên VTC News đã phỏng vấn nhà sử học Dương Trung 

Quốc: “Ông có nhận xét thế nào về nền văn hoá nước ta, khi rất nhiều giá trị văn hoá đã bị suy 

thoái đến mức đáng báo động?” 

   
Ông Dương Trung Quốc trả lời: “Trước hết phải thấy, thực trạng này không phải bây giờ 

mới được nói ra, mà nó đã được nhắc đến ở rất nhiều diễn đàn khác nhau về tình trạng đạo đức 

xuống cấp và sự suy thoái của văn hoá. Đã có những hiện tượng đáng báo động, khi tiêu cực 

xã hội tăng, hay những vụ án nghiêm trọng liên tiếp xẩy ra. Ở đó không phải đơn thuần là sự 

biến dạng của nhân cách, mà là sự tan vỡ của rất nhiều hệ giá trị truyền thống, như quan hệ gia 

đình, quan hệ thầy trò và nhiều quan hệ xã hội khác” Và ông còn nói: “Suy thoái văn hoá chạm 

ngưỡng, đẩy dân tộc đến thảm hoạ khôn lường”. 

   
Gần đây hơn, sáng ngày 27-02-2015 Tại Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tại Hà Nội 

bàn về: Giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới. GS.TS Trần Ngọc Thêm, nhà nghiên cứu văn 

hoá đã cho biết những số liệu thật đáng buồn: “Trong 15 tệ nạn đưa ra khảo sát, có 5 tệ nạn 

trầm trọng nhất. Số người bỏ phiếu tỉ lệ như sau: Tham những 66,6%; quan liêu cửa quyền 

57,6%; hối lộ 42,4%; bạo hành, cướp dựt 37,7%; cờ bạc, số đề 33,6%”. Trong số 34 thói tật 

bệnh xấu thì bệnh thành tích đứng đầu bảng với số phiếu 75,1%. (Tác giả Chu Thanh Vân-

TTXVN- Việt báo 27-02-2015) 

   
Gần đây nhất ngày 13 tháng 12 năm 2016 báo Dân Trí đã đăng tải phần nhận định của 

Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm trong hội thảo về nhân cách người Việt Nam tại 

thành phố HCM. Giáo sư đã chỉ ra hàng loạt hiện tượng xuống cấp, suy đồi trong xã hội, cùng 

những hạn chế của người Việt là “Thiếu khiêm tốn, khi đẩy vào thế bắt buộc mới tỏ ra khiêm 

tốn. Còn ai cũng cho mình là ông trời con, rất khó hợp tác…” (Báo Dân Trí ngày 13-12-2016 

Hoài Nam) 

  

Để những mảng tối đó bớt đi hay biến mất trong xã hội hôm nay, thực sự không phải là một 

điều dẽ dàng, một sớm một chiều có thể thay đổi được. Nhưng điều đó cũng không cho phép 

chúng ta đứng đó than vãn, hay nguyền rủa bóng đêm, mà buộc chúng ta phải dấn thân hơn, 

tìm hiểu căn nguyên cội nguồn của vấn đề như thầy thuốc bắt mạch, và sẽ ra sức cố gắng cải 

đổi khi có thể. Nó là trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội, mà trên hết là trách nhiệm của các 

nhà lãnh đạo đời cũng như đạo, không riêng của một người, một phía nào hết. 

 
   

Căn nguyên tạo ra những mảng tối? 
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Trong những cuộc mạn đàm chính thức hay không chính thức hàng ngày, người ta đã đưa 

ra rất nhiều lý do tạo ra sự suy thoái về đạo đức trong xã hội ta ngày nay. 

  

thoái là do nền kinh tế thị trường; suy thoái là do người ta không còn chú tâm nhiều đến giá 

trị tinh thần, giá trị thiêng liêng, mà chỉ chú tâm đến yếu tố vật chất, tiền tài, danh vọng, đia vị, 

hưởng thụ, quá thực dụng; suy thoái là do giáo dục không đến nơi đến chốn, triết lý giáo dục 

nửa vời; suy thoái vì xã hội chênh lệch giầu nghèo quá lớn, người ăn không hết, kẻ bòn không 

ra; suy thoái vì con người quá kiêu căng, ngạo mạn không khiêm tốn đã quay lưng lại với Trời 

đất, với Tạo hoá:  

  

“Ngày xưa hạn hán cầu Trời, ngày nay hạn hán mời Trời xuống coi” hay “nghiêng đồng đổ 

nước ra sông, vắt đất ra nước, thay Trời làm mưa”… 

 
   

Căn nguyên suy thoái đạo đức theo các nhà nghiên cứu chuyên ngành. 

   
Lý giải sâu xa về điều này, nhà nghiên cứu văn hoá, GS-TSKH Trần Ngọc Thêm ngày 

26/02/2015 đã đưa ra nhiều lý giải sâu sắc, xin nêu một điều: 

   
“Trong thời buổi kinh tế thị trường, khi mà vai trò của yếu tố tinh thần, đạo đức mới dừng lại 

ở lời nói, ở các văn kiên, thì chủ nghĩa duy vật chất lôi kéo con người chạy theo vật chất tầm 

thường một cách chóng mặt….Một xã hội mà giá trị vật chất lên ngôi, giá trị tinh thần đi xuống 

thì sẽ hỗn loạn thế nào?” 

   
Trong cuộc toạ đàm về Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI với chủ đề: “Người 

Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phối hợp 

với Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội tổ chức ngày 03/07/2012,  PGS. TS Nguyễn 

Quang Hưng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã có bài tham luận thật sâu sắc với đề tài: “Đạo 

đức xã hội Việt Nam hiện nay và vai trò của Kitô giáo”. PGS. TS đã nói: 

  

“Sự khủng khoảng đạo đức xã hội hiện tại cho thấy một phần chúng ta phải trả giá cho việc 

từ nửa sau thế kỷ XX khi xu thế thế tục hoá xã hội bị đẩy tới cực đoan với việc tuyên truyền chủ 

nghĩa duy vật và vô thần, cổ suý cho cái văn hoá tiêu dùng vật chất một cách cực đoan. Dầu 

thế nào đạo đức của các tôn giáo như Nho giáo, Phật giáo, Kitô giáo cần có vị trí hợp lý và 

xứng đáng hơn trong nền đạo đức dân tộc hiện nay”. 

 
   

Nhận định của Giáo hội Công Giáo 
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Công Đồng Vaticanô II trong Hiến Mục Vụ về Giáo hội, phần phẩm giá con người (Trích số 

20, 21) nói: “Thuyết vô thần hiện nay thường được trình bày trong dạng thức mang tính hệ 

thống, hệ thống này nhấn mạnh đến khát vọng được tự lập của con người, đến độ khó có thể 

chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Những người chủ trương thuyết vô thần như 

vậy cho rằng tự do hệ tại ở con người là chính cùng đích của mình, là người tạo nên và điều 

khiển lịch sử riêng của mình…Thiếu nền tảng là Thiên Chúa và thiếu niềm hy vọng vào đời 

sống vĩnh cửu thì phẩm giá con người sẽ bị tổn thương trầm trọng như thường thấy ngày nay, 

và những bí ẩn về sự sống, sự chết, về tội lỗi và đau khổ sẽ không có lời giải đáp, như thế con 

gnười sẽ thường rơi vào tuyệt vọng…”  

   
Đức Thánh Bênêđictô XVI thì quả quyết rằng: “Sự chối bỏ Thiên Chúa làm băng hoại con 

người, khiến con người không còn mẫu mực nữa và dẫn họ đến bạo lực”. 

 

Tiếp sức đẩy lùi sự suy thoái đạo đức 

   
Sự suy soái đạo đức như bóng đen đã đang tràn lan phủ khắp nơi, vậy ta thử đặt câu hỏi 

làm cách nào mỗi người có thể tiếp tay đẩy lùi bóng tối u ám gian dối đó?  

  

Tôi thiển nghĩ cội nguồn của sự suy thoái đạo đức hôm nay, chính là kiêu căng dẫn đến 

thiếu sự thật. Thiếu sự thật nên mới nảy sinh gian dối, mánh khoé, tham lam; thiếu sự thật mới 

làm thay trắng đổi đen nhiều việc, nhiều vấn đề để cầu lợi cho mình, cho nhóm mình, phe mình; 

thiếu sự thật sẽ trở nên hung hãn ngạo mạn, cướp dựt, đánh nhau không còn hiền lành và 

khiêm nhường...  

  

Vậy muốn đẩy lùi suy thoái đạo đức mỗi người, mỗi gia đình, mỗi xóm làng, thôn bảng, mỗi 

xứ đạo, mỗi quốc gia…phải tập sống hiền lành và khiêm nhường và quyết tâm suy nghĩ thật, 

nói sự thật và hành động theo sự thật, dù có gặp thua thiệt như người ta nói: “Thẳng thắn thật 

thà thường thua thiệt, lọc lừa lươn lẹo lại leo lên”. 

  

Sự thật chính là ngọn lửa, là ánh sáng xua đi bóng đêm tối tăm gian dối. 

  

Đó chính là cội nguồn, là nền tảng vững chắc nhất và đó cũng chính là sự sống đúng như 

lời Chúa đã phán: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến với 

Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Và cũng chính Chúa đã dạy chúng ta mọi điều gian 

dối đều thuộc về ma quỉ: “Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều 

gì là do ác quỉ” (Mt 5, 36). 
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Nói thì dễ, hành thì khó; mối lợi trước mắt hấp dẫn hơn mối lợi xa vời. Tuy nhiên, chỉ khi ta 

sống sự thật, khiêm nhường, hiền lành, ta mới có sự bình an và hạnh phúc đích thực, và có 

mối lợi chân chính bền vững không những ở đời này và cả đời sau nữa.  

   
Để kết thúc bài, tôi xin nêu một hình ảnh quen thuộc. Ở Việt Nam ai cũng thích mua được 

hàng chính hãng của Nhật: “Made in Japan” vì hàng đó tốt. Chúng ta có biết đâu nước Nhật từ 

năm 1904 đã xây dựng triết lý giáo dục theo thế kiềng ba chân: “Sự thật, sức mạnh thể xác 

lẫn tinh thần và vể đẹp” do nhà giáo dục Yoshio Takayama đề ra. Triết lý đó được duy trì tới 

ngày nay, nhờ đó nước Nhật mới là con rồng ở châu Á, được thế giới nể trọng, dù nước Nhật 

không được thiên nhiên ưu đãi như nước ta...                                                               

                                                                           

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 

 
  

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

 Tác Phẩm: CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG  
Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy, pss. 
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Phần thứ ba   

 CẨM NANG CHỈ ĐƯỜNG  

 

Bốn  
  

TRONG CHÚA THÁNH THẦN  
 

 
Chúa Thánh Thần cũng được tôn thờ như Chúa Cha và Chúa Con. Chính Ngài biến đổi 

chúng ta tự bên trong. Không có Chúa Thánh Thần, không thể có lời cầu nguyện. Nhưng với 
Thánh Thần, lời cầu nguyện trở nên sống động, sốt sắng.  
 

Xin Chúa Thánh Thần hãy đến ở trong chúng con 
           
Trong tất cả những lời cầu nguyện xin ơn, thì việc cầu xin Chúa Thánh Thần là quan trọng nhất. 
Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ ràng: “Vậy nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái 
mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những ai xin 
Người” (Lc.11,13). Chúng ta đã nhận lãnh Thánh Thần khi chịu phép Rửa Tội và Thêm Sức, thì 
còn phải xin lại làm gì? Thưa Nghi thức chưa đủ, cần phải mở rộng trái tim cho ơn Chúa thấm 
nhập cách tiệm tiến. Điều quan trọng là chúng ta không quên Chúa Thánh Thần. Hãy trở lại với 
Ngài, tôn thờ Ngài, xin Ngài hành động ở trong chúng ta.  
              

Nếu chúng ta có được cái nhìn đủ trong suốt hầu thấy sự nghèo khó, bất lực, vụng về 
của chúng ta để cầu nguyện và yêu mến, chắc chắn chúng ta sẽ kêu lên với tất cả tâm hồn: 
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến trong con, xin thanh tẩy con, xin đốt lên trong con 
ngọn lửa tình yêu của Chúa”. Cứ kiên trì kêu xin, chúng ta sẽ được nhậm lời. Chúng ta đừng có 
nghi ngờ. Hãy tin tưởng ở lời hứa của Chúa Giêsu. Hoa quả của Chúa Thánh Thần là “yêu 
thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, tín nhiệm, khiêm cung, tự chủ” (Gal.5, 
22). Đó là những cái chúng ta phải kêu xin. Càng hy vọng, chúng ta càng đạt được điều chúng 
ta xin, vì “trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu 
của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm.5, 5).  
              

Cuối cùng, Thánh Thần là thầy dạy cầu nguyện lớn nhất. Chính Ngài làm cho chúng ta 
trở nên những nghĩa tử có thể kêu lên với Chúa “Abba, Cha ơi” (Rm.8, 15). Hơn nữa, “Thánh 
Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào 
cho phải. Chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng than khôn 
tả” (Rm.8, 26).  
              

Phúc cho những ai than khóc  
           
Từ khi mới lọt lòng mẹ, con người đi vào đời với tiếng khóc và nước mắt. Bao nhiêu nước mắt 
đã chảy trong suốt dòng đời! Có những người đau khổ đến cạn nước mắt, đến chai cứng, đến 
vô cảm... Nhưng cũng có những người quá đa cảm đến bệnh hoạn... Ở đây chúng ta chỉ nói 
đến nước mắt trong chiều hướng thiêng liêng. Ân huệ nước mắt mời gọi chúng ta mở lòng ra 
cho một tình cảm mới. Có những mối cảm xúc mạnh mẽ khiến chúng ta có thể khóc lúc cầu 
nguyện, khi ngắm nhìn Chúa bị đóng đinh, trước một con người đang đau khổ, một cảnh 
thương tâm... Nếu chúng ta không khóc bao giờ, chúng ta hãy xin Thánh Thần ơn nước mắt 
đó. Nhưng nếu chúng ta khóc một cách dễ dàng, chúng ta hãy tìm sức mạnh nội tâm và sự an 
ủi của Ngài.  
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Chính Thánh Thần sẽ khơi lên trong chúng ta một dòng suối sâu thẳm làm vọt lên những 
nước mắt khác, thứ nước mắt mà Chúa Giêsu đã tuyên bố với các bà đi theo Ngài trên đường 
thập giá: “Các ngươi đừng khóc cho Ta, nhưng đúng hơn hãy khóc cho các ngươi và cho con 
cháu các ngươi” (Lc.23, 28). Đó là cánh cửa của thống hối. Nước mắt thống hối rửa sạch linh 
hồn chúng ta, như một phép rửa mới: nước mắt được chúc phúc của ơn giải thoát. Chính Chúa 
Giêsu cũng đã chảy nước mắt như thế mà khóc thương cho thành thánh Giêrusalem (Lc.19, 
41-42)  
                 

Ơn nước mắt của Chúa Thánh Thần làm phát triển những đức tính mạnh mẽ: yêu 
thương, an bình, hoan lạc... Đó là cái chiến thắng khi nước mắt thống hối cạn khô và đời sống 
trở thành niềm vui. Vâng, Thánh Vịnh có lý khi nói: “Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan”. 

   
           Lời Chúa soi sáng  
            
Trên kia chúng ta đã không chịu cách đọc Thánh Kinh “may rủi”, nghĩa là mở đúng chỗ nào đọc 
chỗ đó. Nhưng ở đây lại khác, chúng ta có thể mở đọc Thánh Kinh “một cách may rủi’’ như thế 
nầy: Chúng ta hãy bắt đầu bằng cầu nguyện, trong trạng thái chú ý nội tâm sâu xa, tin tưởng 
vào ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta xin Chúa ban một lời nào cho chúng ta. Cách 
nầy được Thánh Augustinô làm chứng trong sách Tự Thuật của Ngài: Đang đi dạo trong vườn, 
ngài nghe vang lên từ nhà bên cạnh câu hát “Cầm lấy, đọc đi! Cầm lấy, đọc đi!” Bối rối, ngài 
đứng dậy cầm lấy Tân Ước, mở ra đọc, gặp một bản văn của thánh Phaolô trả lời chính xác với 
nhu cầu lúc ấy của Ngài.  
         
Một thí dụ khác: Có một người giàu có đến gặp Thánh Phanxicô At-xi-di với ý muốn thay đổi 
cuộc sống. Để được soi sáng cho chọn lựa của mình, ông ta lần lượt “rút” ba bản văn Thánh 
Kinh, trước mặt thánh Phanxicô. Cả ba đoạn văn đều cùng một chiều hướng: từ bỏ tất cả, bán 
của cải và theo Chúa. Và ông ta đã thực hiện như vậy.  
              

Tuy nhiên, để lấy quyết định cho cả một cuộc đời rất hiếm, thường là để tìm lương thực 
thiêng liêng: soi sáng, củng cố, thêm sức, sửa chữa... Nhưng không được lạm dụng, tò mò muốn 
biết một cái gì đó không đến từ Thánh Linh. Trong tâm tình tôn kính Lời Chúa và cầu nguyện, 
chúng ta hãy chờ đợi một thúc đẩy nội tâm trước khi chọn đọc một bản văn. 

 
         Chờ đợi...  
         Lạy Chúa, 
         Con đã biết Chúa một thời gian, 
         Con đến cầu nguyện với Chúa. 
         Nhưng đã từ lâu, tận đáy lòng, 
         Con ao ước được gặp Chúa thực sự: 
         Gặp Chúa, khám phá ra Chúa thế nào, 
         Để Chúa trở thành trung tâm điểm đời con, 
         Là niềm vui duy nhất và trọn vẹn cho đời con. 

Tận đáy lòng, con ao ước Chúa gởi Thánh Thần, 
         Đem Ơn Hiện Xuống làm cho con sống, 
         Tràn đầy chân lý và tình yêu. 
         Lạy Chúa, 
         Con biết Chúa chờ đợi giờ của Chúa, 
         Cách nào, lúc nào, phương tiện nào, 
         Để Chúa tỏ mình ra cho trái tim con, 
         Chúa sẽ nói ra điều Chúa muốn ở con 
         Bằng cách gọi đúng tên con.  
         Nhưng lạy Chúa, 
         Con chờ đợi lúc ấy cách thụ động quá, 
         Dù đó là lúc rất đẹp, 
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         Vì là lúc Chúa đến.  
         Lạy Chúa, xin đừng chậm trễ nữa, 
         Hãy đến cùng con, 
         Như con đang cố đến với Chúa. 
         Lạy Chúa, 
         Con tìm kiếm Chúa và con khao khát Chúa.  
 

Còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

 Tổng Quát 

Khoáng chất (minerals) trong khoa Dinh dưỡng là những chất vô cơ có sức chịu đựng với 

nhiệt độ cao. Khoáng có trong thực phẩm hoặc tế bào sau khi bị đốt cháy. 

Khoáng chất cần thiết cho sự tồn tại và phát triển bình thường của cơ thể, cần phải được 

cung cấp đều đặn từ thức ăn hàng ngày. 

Về phương diện dinh dưỡng, khoáng chất được chia ra làm hai nhóm dựa theo nhu cầu 

của cơ thể: 

-Vĩ khoáng (macromineral) hay khoáng chất đa lượng, là những khoáng chất được cơ thể 

cần đến với lượng khá lớn, mỗi ngày có thể trên 250 mg. Ví dụ như calci, phospho, magnesium 

và ba chất điện phân natri, chlor và kali. 

-Vi khoáng (microminerals) hay khoáng chất vi lượng tuy rất cần thiết nhưng nhu cầu không 

nhiều, mỗi ngày chỉ cần dưới 20 mg. Đó là như sắt, đồng, bạc, kẽm, crôm, magan, selen, 

cobalt, fluor, silic, molybden, boron... 

 Khoáng chất được ruột non hấp thụ từ thực phẩm, rồi dự trữ và lưu chuyền trong máu, 

trong các loại tế bào. Phần không dùng đến sẽ được nước tiểu loại ra ngoài. 

Khi số lượng khoáng chất mang vào cơ thể quá cao và giữ lại quá lâu thì chúng có thể gây 

ra một số tác hại. 

Nói chung, vai trò của khoáng chất như sau: 

-Cần cho sự tăng trưởng và vững chắc của xương; 

-Điều hòa hệ thống tim mạch, tiêu hóa và các phản ứng hóa học; 

KHOÁNG CHẤT. 
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-Để làm chất xúc tác chế biến diếu tố ( enzyme); 

-Là thành phần của chất đạm, chất béo trong các mô, tế bào; 

-Có tác dụng phối hợp với các sinh tố, kích thích tố trong các chức năng của cơ thể; 

-Giữ thăng bằng các thể dịch lỏng trong cơ thể. 

Công dụng của khoáng chất  đã được người đời xưa biết tới và dùng để trị bệnh, mặc dù 

họ không giải thích được tại sao. 

Trước Công nguyên, các thầy thuốc Trung Hoa đã khuyên bệnh nhân bướu cổ ăn rong 

biển (seaweed) có chứa iod; các thầy thuốc Hy Lạp cho bệnh nhân thiếu máu uống nước 

nhúng sắt nung. 

Kết quả nghiên cứu của khoa học đã khám phá và chứng minh được  vai trò của khoáng 

chất. Ngoài công dụng dinh dưỡng, mỗi khoáng còn có một vai trò khác nữa trong cơ thể. 

Gần đây nhiều thí nghiệm cho thấy có mối liên hệ giữa khoáng chất và các bệnh kinh niên 

như bệnh cao huyết áp, bệnh giòn xương, bệnh tim mạch, thậm chí cả bệnh ung thư. Do đó 

nhiều người đã vội vã đi mua khoáng chất dưới dạng thực phẩm phụ (food supplement) để 

uống. Họ tin tưởng rằng khoáng chất có thể chữa hết các chứng bệnh đó. 

Trong thực tế, cơ thể không cần khoáng chất dưới dạng thực phẩm phụ và cũng không 

cần khoáng chất với liều lượng quá lớn (megadose). Sự tác động qua lại trong cơ thể của 

khoáng chất, sinh tố, các chất dinh dưỡng và nhiều chất khác, rất là phức tạp. Cho nên một 

lượng lớn của bất cứ một thành phần nào cũng đều gây ra sự mất cân bằng và cản trở hấp thụ 

bình thường các chất dinh dưỡng. 

Ở Hoa Kỳ, viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia khuyến cáo chỉ nên giữ mức tiêu thụ bảy 

khoáng chất hằng ngày như sau đối với những người tuổi cao : 

Calci (Ca)      800 mg          phospho (P)    800 mg; 

Magnesium (Mg)       350 mg        Sắt (Fe)   10 mg; 

Kẽm (zinc)              15 mg              Iod (I)    150 mcg  

Selen (Se)              70 mcg. 

Với các khoáng chất khác, viện này chỉ đưa ra những ước lượng về mức an toàn cho cơ 

thể với số lượng được hấp thụ. Dùng với liều lượng lớn, một số khoáng có thể gây tác hại cho 

cơ thể. 
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Cách tốt nhất để có một lượng vừa phải các khoáng cần thiết là cân đối bữa ăn với nhiều 

loại thực phẩm có đầy đủ chất dinh dưỡng. 

Trong cơ thể có trên 60 loại khoáng chất nhưng chỉ có 20 loại được xem là cần thiết. 

Khoáng chất chỉ chiếm 4 % trọng lượng cơ thể. 

Trong bài này, xin cùng ôn lại khoáng chất Calcium trong cơ thể. Trong các bài kế tiếp, sẽ 

xin nói về các khoáng chất khác. 

  

Calci (Ca). 

Calci là khoáng chất có nhiều nhất trong cơ thể với  99% tập trung ở xương và răng. Số 

còn lại, tuy chỉ là 1%, hiện diện trong các chất lỏng và các mô tế bào mềm, nhưng cũng có 

nhiệm vụ rất quan trọng. 

Lượng calci ở đàn ông là khoảng 900 -1200 gram, đàn bà có ít hơn, khoảng 800- 900 gram 

calcium dưới ba dạng hợp chất: citrat, phosphat và carbonat. 

Trong chín tháng mười ngày mang thai, người mẹ cung cấp cho con khoảng 30 gr calci. 

Khi cho con bú sữa mình, mỗi ngày mẹ chuyển khoảng 250 mg calci vào sữa. 

Công dụng 

Nhiệm vụ chính yếu của calci là phối hợp với sinh tố D trong việc cấu tạo bộ xương và hàm 

răng vững chắc. 

Ngoài ra calci có các công dụng sau đây: 

*Calci (trong máu) giúp duy trì huyết áp và nhịp tim đập bình thường; 

*Calci có vai trò quan trọng trong sự đông máu, ngăn ngừa băng huyết khi mạch máu bị tổn 

thương; 

*Điều hòa sự co bóp của bắp thịt nhất là tế bào tim; 

*Giúp hấp thụ sinh tố B 12 trong ruột; 

*Hỗ trợ sự phát, nhận và dẫn truyền tín hiệu thần kinh; 

*Calci cũng cần trong việc sản xuất một số kích thích tố như Insulin. 

Gần đây, có ý kiến cho rằng calcium có khả năng bảo vệ con người với nguy cơ lên cơn 

đau tim (heart attack) và ung thư ruột già. 
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Hấp thụ 

Sự hấp thụ calcium tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể, loại thực phẩm và số lượng calci ăn 

vào. 

a-Nơi hấp thụ 

Calci dễ hòa tan trong dung dịch acid nên được hấp thụ nhiều ở tá tràng, phần đầu của 

ruột non, nơi thực phẩm mới được tiêu hóa ở bao tử chuyển xuống, có độ acid cao. 

 Thường thường, chỉ từ 20 tới 30% calci trong thực phẩm được hấp thụ ở ruột rồi chuyển 

sang máu. Calci không hấp thụ sẽ được thải ra khỏi cơ thể theo phẩn, nước tiểu và mồ hôi. 

b-Các yếu tố làm tăng hấp thụ calci 

--Môi trường acid: Tùy theo dạng calci. Dạng carbonate cần môi trường chua, nên khi dùng 

thêm vào bữa ăn thì dễ hấp thụ vì bao tử có nhiều acid; dạng citrate dễ hòa tan, không cần chất 

chua nên dùng lúc đói cũng được; 

-Sự vận động cơ thể cũng làm tăng mức hấp thụ calci; 

-Khi có đầy đủ sinh tố D do thực phẩm cung cấp hoặc dưới tác dụng của tia nắng mặt trời 

lên da. Sinh tố D tạo ra một chất đạm thu hút calci và chuyển qua thành của ruột non; 

-Đường sữa lactose; 

- Khẩu phần có nhiều chất đạm. 

c- Các yếu tố làm giảm hấp thụ calci: 

-Khi uống nhiều rượu, cà phê, nước trà; (tannin trong trà làm giảm hấp thụ calci ở ruột) 

-Không có đủ acid trong dịch vị bao tử. 

-Thiếu sinh tố D; 

-Ăn nhiều chất béo, vì calci sẽ bám vào chất béo không hòa tan và theo phân ra ngoài; 

-Không vận động cơ thể; 

-Trạng thái tâm lý căng thẳng; 

-Thực phẩm có nhiều chất xơ; 

-Vài dược phẩm như steroid; thuốc chữa các bệnh hen suyễn, viêm xương khớp, vẩy nến; 

thuốc nhuận tràng 
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-Các bệnh tiểu đường, cường tuyến giáp; 

-Giảm estrogen khi phụ nữ vào tuổi mãn kinh; 

Thường thường, đàn ông hấp thụ calci dễ dàng hơn đàn bà;  phụ nữ mãn kinh hấp thụ  ít 

hơn thiếu nữ, vì  có ít estrogen. 

 d-Calci trong máu. 

Trong máu, calci luôn luôn được giữ ở mức cố định  nhờ nguồn cung cấp dự trữ ở xương. 

Khi mức calci trong máu xuống thấp (dưới 10 mg/ ml), thì xương sẽ nhả ra một số calci đủ 

để cân bằng; khi calci trong máu quá cao (trên 10mg/ml) thì xương và ruột hấp thụ số thừa 

Phần calci không hấp thụ sẽ được bài tiết qua nước tiểu. 

Điều hòa sự hấp thụ này là một việc phức tạp, cần sự hiện diện của sinh tố D, kích thích tố 

parathormone của tuyến cận giáp (parathyroid) và kích thích tố calcitonin của tuyến giáp 

(thyroid ). 

Khi calci trong máu xuống thấp, tuyến cận giáp tiết ra parathormone để nâng cao sự hấp 

thụ calci, rút một ít calci ở xương và làm cho thận giảm bài tiết calci. 

 Khi mức calci trong máu lên cao thì calcitonin tiết ra để chặn calci thoát ra từ xương, đồng 

thời tuyến cận giáp cũng giảm lượng parathormone. 

Mỗi ngày có khoảng 700 mg calci ra vào xương.. 

Nguồn cung cấp 

Hầu hết calci trong cơ thể là do thực phẩm cung cấp. 

Calci có nhiều trong sữa, sữa chua, pho mát, cá, tôm, trứng, đậu nành, rau có lá xanh đậm, 

hạt ngũ cốc, nước uống. Cá sardine, cá hồi đóng hộp ăn cả xương là nguồn calci rất phong 

phú. 

Một ly sữa, sữa chua hay sữa đậu nành có chừng 300mg calci. Người lớn uống hai ly sữa 

(480 ml) là có đủ lượng calci cần thiết; trẻ em uống ba ly, tuổi đang lớn nhanh uống 4 ly. 

Để sữa hấp dẫn dễ uống, có thể pha thêm một chút chocolate, vanilla, vài thìa nước cam, 

nước dâu. Sữa cừu có nhiều calci hơn sữa bò. Calci trong sữa dễ được ruột hấp thụ vì có sinh 

tố D. 

 Khi cần dùng thêm calci, ta nên  chia ra làm nhiều lần trong ngày, uống vào các bữa ăn để 

tránh tác dụng không tốt cho bao tử và dễ hấp thụ. Cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi 

dùng. 



 

56 

Calci bổ sung thường ở hai dạng hợp chất là carbonate (Tum, Caltrate) và  Citrate 

(Cicatral, Solgar). 

Các dạng khác như  calci phosphat, lactat, gluconat chứa lượng calci thấp  nên phải dùng 

với phân lượng cao hơn và rất bất tiện. 

Với tuổi già, cơ thể mất dần khả năng hấp thụ calci từ thực phẩm, nên người cao tuổi dễ 

mắc bệnh loãng xương (osteoporosis) và mềm xương (osteomalacia). Đặc biệt, các cụ bà 

thường bị bệnh này vì sau khi tắt kinh, kích thích tố nữ estrogene giảm khiến cho khả năng hấp 

thụ calci giảm theo. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy những nguy cơ về gãy xương chậu có thể giảm  từ 50 đến 60 

% nếu cơ thể hấp thụ đầy đủ chất calci. Nghiên cứu cũng cho thấy khi lượng calci trong cơ thể 

quá ít thì người ta dễ bị nguy cơ cao huyết áp. 

 Cũng nên ghi nhớ là chỉ dùng nhiều calci bổ sung chưa đủ để ngừa bệnh loãng xương, mà 

còn cần các yếu tố khác như lượng estrogen đầy đủ, vận động cơ thể đều đặn, hạn chế uống 

rượu và hút thuốc lá. 

Ngoài ra, việc dùng quá lâu và quá nhiều calci bổ sung có thể đưa đến sạn thận, rối loạn 

chức năng của thận cũng như gây ra các triệu chứng như ăn không ngon, buồn nôn, suy 

nhược, mệt mỏi...Nếu chỉ dùng calci có trong thực phẩm thì không bao giờ gặp phải các vấn đề 

này. 

Calci khó bị nhiệt phân hủy nên các phương thức khử trùng sữa không làm mất calci. Tuy 

nhiên khi hâm sữa nóng, calci sẽ lắng xuống đáy và cần khuấy đều trước khi uống. 

Để tránh thất thoát calci, khi nấu rau nên cho ít nước và cắt rau to bản. Nếu phải gọt vỏ thì 

không nên gọt quá sâu vì calci có nhiều ở phần vỏ ngoài. 

Nhu cầu 

Nhu cầu mỗi ngày cho người lớn là 1000mg; thiếu niên trong thời kỳ tăng trưởng và người 

cao tuổi cần từ 1200-1300mg; phụ nữ mang thai hoặc  cho con bú sữa mẹ cũng cần tăng thêm 

calci trong phần ăn hàng ngày. 

Điều đáng ngạc nhiên là, chỉ vì thiếu hiểu biết và trong điều kiện dư thừa thực phẩm, mà 

nhiều người, nhất là phụ nữ, vẫn không cung cấp đủ calci cho cơ thể. 

Thiếu calcium tạo ra những triệu chứng như sau: bắp thịt co rút (vọp bẻ), mất ngủ, tính tình 

nóng nẩy, đau nhức khớp xương, phong khớp, răng hư, huyết áp lên cao... 

Thường thì ruột non điều hòa sự hấp thụ calci tùy theo nhu cầu của cơ thể, nên không có 

hiện tượng thừa calci. Tuy nhiên, đôi khi cơ chế này bị rối loạn, calci trong máu có thể lên quá 



 

57 

cao dẫn  tới sạn thận hoặc xương quá đặc (Osteopetrosis), nhất là ở trẻ em ăn nhiều thực 

phẩm được bổ sung sinh tố D và calci. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

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.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

