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PHAOLÔ GIÁM MỤC 
TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA 

HỢP NHẤT VỚI CÁC NGHỊ PHỤ CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG 
ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 

SẮC LỆNH 
VỀ ĐÀO TẠO LINH MỤC 

OPTATAM TOTIUS 
Ngày 28 tháng 10 năm 1965 

LỜI MỞ ĐẦU 

Thánh Công Đồng ý thức rõ ràng việc canh tân toàn thể Hội Thánh như mọi người mong đợi 
tùy thuộc phần lớn vào thừa tác vụ linh mục1 được Thánh Thần của Chúa Kitô tác động; vì thế, 
Thánh Công Đồng khẳng định tính cách vô cùng quan trọng của việc đào tạo Linh mục và nêu 
lên một số nguyên tắc căn bản, xác nhận những quy luật do kinh nghiệm từ bao thế kỷ và thêm 
vào những quy luật mới thích ứng với các hiến chế và sắc lệnh của Thánh Công Đồng này, 
cũng như với những biến chuyển của thời đại. Do tính chất duy nhất của chức Linh mục Công 
Giáo, việc đào tạo này rất cần thiết đối với tất cả linh mục thuộc hàng giáo sĩ triều và dòng cũng 
như các linh mục thuộc mọi nghi lễ phụng vụ khác. Vì thế, những chỉ thị này, dù trực tiếp nhằm 
vào hàng giáo sĩ giáo phận, nhưng cũng có giá trị cho tất cả các linh mục với những thích ứng 
cần thiết. 

I. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO LINH MỤC 
ÁP DỤNG CHO TỪNG DÂN TỘC 

1. Vì sự khác biệt quá lớn giữa các dân tộc và địa phương, nên Công đồng chỉ có thể nêu lên 
những quy luật tổng quát, do đó, trong mỗi nước hay mỗi nghi chế phụng vụ, cần phải có riêng 
một “Chương trình đào tạo linh mục”, được Hội Đồng Giám mục quyết nghị2, được thử nghiệm 
trong một thời gian và được Toà Thánh phê chuẩn. Như thế, những quy luật phổ quát sẽ được 
thích nghi với hoàn cảnh đặc thù của địa phương và thời điểm, để việc đào tạo linh mục luôn 
đáp ứng những nhu cầu mục vụ của từng miền, nơi các linh mục phải thi hành thừa tác vụ. 

II. ÂN CẦN CỔ VÕ ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC 

2. Toàn thể cộng đồng Kitô hữu có trách nhiệm cổ võ ơn thiên triệu3 và phài thực thi nghĩa vụ 
này trước tiên bằng một đời sống Kitô hữu trọn vẹn; phần đóng góp nhiều nhất trong nghĩa vụ 

                                                 
1
 Chính Chúa Kitô đã muốn cho việc thi hành tác vụ Linh mục gắn liền với việc phát triển đoàn dân Chúa. Điều này thấy rõ 

trong lời Chúa phán khi đặt các Tông Đồ cũng như những người kế vị và cộng tác với các ngài, làm sứ giả Tin Mừng, làm thủ 

lãnh đoàn dân ưu tuyển mới được thành lập, và làm quản lý phân phát các mầu nhiệm Thiên Chúa. Hơn nữa những ngôn từ của 

các Giáo Phụ, các Thánh, và những tài liệu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần của các Đức Giáo Hoàng đều xác quyết như thế; x. 

nhất là: T. PIÔ X, Huấn dụ cho các giáo sĩ Haerent animo, 4.8.1908: S. Pii X Acta IV, trang 237 - 264; PIÔ XI, Thông điệp Ad 

Catholici Sacerdotii, 20.12.1935: AAS 28 (1936) nhất là tr. 37 -52; PIÔ XII, Tông huấn Menti Nostrae, 23.9.1950: AAS 42 

(1950) tr. 657-702; GIOAN XXIII, Thông điệp Sacerdotii Nostri Primordia, 1.8.1959: AAS 51 (1959), tr. 545 - 579; 

PHAOLÔ VI, Tông thư Summi Dei Verbum, 4.11.1963: AAS 55 (1963), tr. 979 - 995. 
2
 Tất cả việc đào tạo linh mục, nghĩa là việc tổ chức chủng viện, huấn luyện đời sống thiêng liêng, phương thức học hành, đời 

sống chung và kỷ luật của chủng sinh, thực tập mục vụ đều phải thích nghi với hoàn cảnh khác nhau của địa phương. Những 

điểm chính yếu trong việc thích nghi này phải được thực hiện theo những quy tắc chung do Hội Đồng Giám mục đê ̀ ra để áp 

dụng cho giáo sĩ triều, và tùy trường hợp, có thể do các vị bề trên có thẩm quyền đưa ra để áp dụng cho giáo sĩ dòng (x. Thánh 

Bộ Dòng Tu, Tông hiến Sedes Sapientiae và bản đính phụ Statuta Generalia tiết mục 19, xb. lần 2, Rôma (1957), tr. 38 tt. 
3
 Một trong những mối lo âu chính yếu của Giáo Hội ngày nay là hầu như khắp nơi đều thấy số ơn thiên triệu giảm sút rất 

nhiều; x. PIÔ XII, Tông Huấn Menti Nostrae : “… Ở các miền công giáo cũng như nơi các xứ truyền giáo; con số linh mục hầu 

như không đủ để đáp ứng những nhu cầu càng ngày càng tăng”: AAS 42(1950), tr. 682; GIOAN XXIII: “Vấn đề ơn thiên triệu 

giáo sĩ và tu sĩ là mối lo âu hàng ngày của Giáo Hoàng …, đó là lời khẩn cầu của Giáo Hoàng khi cầu nguyện, là ước vọng 

mãnh liệt trong tâm hồn Giáo Hoàng.”(Trích Huấn từ cho Đại Hội Quốc Tế I về ơn gọi tiến tới bậc trọn lành, 16.12.1961: 

AAS 54 (1962), tr. 33). 
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này thuộc về các gia đình, nơi nhờ tinh thần đức tin, đức mến và lòng đạo đức tác động, sẽ trở 
thành như một chủng viện sơ khởi, và các giáo xứ, nơi các thanh thiếu niên được dự phần vào 
một cuộc sống phong phú dồi dào. Các giáo viên và tất cả những ai có trách nhiệm giáo dục 
thiếu nhi và giới trẻ dưới bất cứ hình thức nào, nhất là những hội đoàn công giáo, phải chú tâm 
đào tạo các thanh thiếu niên được trao phó cho họ, để các em có thể nhận ra ơn thiên triệu và 
sẵn lòng đáp trả. Tất cả các linh mục phải hết sức nêu cao lòng nhiệt thành tông đồ để vun 
trồng ơn thiên triệu và lôi cuốn tâm hồn giới trẻ đến với chức linh mục, bằng chính đời sống 
khiêm nhường, cần mẫn, vui tươi của các ngài, cũng như bằng tình tương thân tương ái và 
cộng tác huynh đệ giữa các linh mục. 

Các Giám mục có nhiệm vụ thúc đẩy đoàn chiên và phối hợp chặt chẽ các năng lực cũng 
như mọi cố gắng để cổ võ ơn thiên triệu; quả thật, các ngài như những người cha không quản 
ngại hy sinh giúp đỡ những ai các ngài xét thấy là được kêu gọi để trở nên người của Chúa. 

Như thế, việc toàn thể dân Chúa tích cực hợp lực cổ võ cho ơn thiên triệu là cách đáp trả 
cho hoạt động của Chúa Quan Phòng, Đấng ban những tài đức thích hợp và trợ lực bằng ân 
sủng cho những người được Ngài tuyển chọn, để tham dự vào chức tư tế phẩm trật của Đức 
Kitô, đồng thời trao cho các thừa tác viên hợp pháp của Giáo Hội nhiệm vụ chọn gọi và thánh 
hiến với ấn tín của Chúa Thánh Thần những ứng viên đã được xác nhận là có tư cách xứng 
hợp, có ý hướng ngay lành cũng như hoàn toàn tự do trong việc xin lãnh nhận tác vụ linh mục 
cao cả ấy, để họ phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh4. 

Trước hết, Thánh Công Đồng đề nghị những phương thế truyền thống để mọi người có thể 
hợp tác, đó là kiên trì cầu nguyện, hãm mình theo tinh thần Kitô giáo, đào tạo giáo dân ngày 
càng tiến lên trình độ cao hơn bằng việc rao giảng và dạy giáo lý cũng như bằng nhiều phương 
tiện truyền thông xã hội khác nhau, nhờ đó mọi người hiểu được sự cần thiết, bản chất và sự 
cao quý của ơn thiên triệu Linh mục. Ngoài ra, Công Đồng yêu cầu các chương trình liên quan 
đến ơn gọi, đã hoặc sẽ được thành lập dựa trên các văn kiện của Tòa Thánh tại mỗi giáo phận, 
mỗi miền hoặc mỗi quốc gia, phải được tổ chức có phương pháp và liên hệ chặt chẽ với toàn 
bộ các hoạt động mục vụ cổ võ cho ơn thiên triệu, phải được thực hiện cách nhiệt thành và 
thận trọng, đồng thời không nên bỏ qua các hỗ trợ hữu dụng đã được nghiên cứu cách thiết thực 
trong khoa tâm lý và xã hội học hiện đại5. 

Xuất phát từ con tim rộng mở, việc cổ võ ơn thiên triệu cần phải vượt khỏi ranh giới của các 
đơn vị giáo phận, quốc gia, dòng tu hoặc nghi chế phụng vụ, và khi nhận thức được nhu cầu 
của Giáo Hội phổ quát, phải trợ giúp đặc biệt cho những miền đang cấp thiết cần đến những 
người thợ làm vườn nho của Chúa. 

3. Trong các Tiểu Chủng viện được thiết lập để vun trồng mầm non ơn thiên triệu, qua một 
chương trình đào tạo tu đức đặc biệt, nhất là nhờ sự linh hướng thích hợp, các chủng sinh 
được chuẩn bị để bước theo Chúa Kitô Cứu Thế với tinh thần quảng đại và tấm lòng thanh 
khiết Với sự dìu dắt đầy tình phụ tử của các bề trên cùng với sự cộng tác thiết thực của phụ 
huynh, các chủng sinh sẽ có một cuộc sống thích hợp với lứa tuổi, tinh thần và mức độ phát 
triển của thiếu niên, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn tâm lý lành mạnh, đồng thời cũng vẫn có 
được những kinh nghiệm cần thiết về những thực tại nhân văn và những liên hệ thường xuyên 
với gia đình6. Ngoài ra, các tiêu chuẩn được nêu lên trong các đoạn sau đây dành cho các Đại 
Chủng viện, cũng phải được thích nghi để áp dụng trong mức độ phù hợp với mục đích và quy 
chế của các Tiểu Chủng viện. Chương trình học phải được tổ chức sao cho các chủng sinh, khi 
chọn một bậc sống khác, có thể dễ dàng tiếp tục việc học hành ở những nơi khác. 

Phải dành sự chăm sóc tương tự đối với các mầm non ơn gọi nơi thanh thiếu niên tại những 
cơ sở đặc biệt, do hoàn cảnh địa phương, được thành lập với cùng một mục đích như Tiểu 
Chủng viện, và cả với ơn gọi của những người đang theo học tại các trường hay cơ sở giáo 
dục khác; việc lập học viện hay những đề xướng giúp cho những người đã lớn tuổi muốn bước 
theo tiếng Chúa gọi cũng được đặc biệt khuyến khích. 

                                                 
4
 PIÔ XII, Tông hiến Sedes Sapientiae, 31.5.1956: AAS 48 (1956), tr. 357; PHAOLÔ VI Tông thư Summi Dei Verbum, 

4.11.1963: AAS 55 (1963), tr. 984tt. 
5
 x. PIÔ XII, Tự sắc Cum Nobis “Về việc thành lập Hiệp hội Giáo hoàng cổ võ ơn thiên triệu linh mục tại Thánh bộ Chủng 

viện và Đại học”, ngày 4.11.1941: AAS 33 (1941), tr. 479; với các điều lệ và nội quy cũng do Thánh bộ này phổ biến ngày 

8.9.1943. Tự sắc Cum Supremae “Về Hiệp hội Giáo hoàng cổ võ ơn thiên triệu tu sĩ”, ngày 11.2.1955: AAS 47 (1955), tr. 266; 

với các Điều lệ và nội quy do Thánh bộ Dòng tu phổ biến (nt., tr. 298 - 301); CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về việc canh tân thích 

nghi đời sống tu trì, 24; Sắc lệnh về nhiệm vụ mục vụ của các Giám mục trong Giáo Hội Christus Dominus, 15. 
6
 x. PIÔ XII, Tông huấn Menti Nostrae, 23.9.1950: AAS 42 (1950), tr. 685. 
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III. TỔ CHỨC CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN 

4. Các Đại Chủng viện rất cần thiết cho việc đào tạo linh mục. Chương trình giáo dục toàn diện 
phải hướng đến việc huấn luyện cho các đại chủng sinh trở thành những người chủ chăn đích 
thực của các linh hồn, theo gương Chúa Giêsu Kitô là Thầy, là Tư tế và là Mục tử7; vì thế, các 
thầy phải được chuẩn bị cho thừa tác vụ rao giảng Lời Chúa : để biết tìm hiểu Lời mạc khải của 
Thiên Chúa ngày càng sâu sắc hơn, biết năng suy niệm để được tinh thông cũng như biết dùng 
việc rao giảng và chính cuộc sống để trình bày Lời Chúa; các thầy cũng được chuẩn bị cho 
thừa tác vụ thờ phượng và thánh hóa: để trở nên những người thực hiện công trình cứu độ 
nhờ Hy tế Thánh Thể và các Bí Tích, qua việc cầu nguyện và chuyên chăm cử hành Phụng vụ 
thánh; các thầy còn được chuẩn bị cho thừa tác vụ Mục tử: để biết làm cho mọi người nhận ra 
sự hiện diện của Đức Kitô, Đấng “đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục 
vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,46; x. Ga 13, 12-17) và cũng để 
chinh phục được thêm nhiều người, khi trở nên tôi tớ mọi người (x. 1 Cr 9,19). 

Vì thế, chương trình huấn luyện trong các lãnh vực tu đức, tri thức và kỷ luật, đều phải hoạt 
động đồng bộ hướng đến chủ đích mục vụ này, và để đạt được mục tiêu đó, Ban Giám đốc và 
các giáo sư phải nhiệt tình và nhất trí, trong khi vẫn luôn vâng phục thẩm quyền Giám mục. 

5. Việc huấn luyện chủng sinh dựa trên những quy định sáng suốt nhưng vẫn tuỳ thuộc nhiều nhất 
vào khả năng của các nhà giáo dục. Vì thế, các vị giám đốc và giáo sư chủng viện phải được chọn 
lựa trong những người ưu tú nhất8. 

Các ngài phải được chuẩn bị chu đáo bằng một kiến thức giáo lý vững chắc, với kinh nghiệm 
mục vụ thích hợp và sự am hiểu đặc biệt về tu đức và sư phạm. Vì thế, để đạt được mục đích 
này, cần phải mở những học viện hay ít là những giáo trình được tổ chức theo quy chế thích 
hợp, cũng như những cuộc hội thảo định kỳ cho các vị giám đốc chủng viện. 

Ban Giám đốc và các giáo sư phải luôn xác tín rằng kết quả của việc đào tạo chủng sinh tùy 
thuộc rất nhiều vào cách suy nghĩ và hành động của các ngài. Dưới sự hướng dẫn của vị giám 
đốc, các ngài phải kết thành một khối nhất thống trong tinh thần và hành động, đồng thời tạo 
lập giữa các ngài với nhau và với các chủng sinh thành một gia đình, đáp ứng lời cầu nguyện 
của Chúa “Xin cho họ nên một” (Ga 17, 11) để nuôi dưỡng niềm vui ơn thiên triệu của các 
chủng sinh. Về phần Đức Giám mục, ngài phải luôn dùng sự chăm sóc đầy ưu ái để động viên 
những người đang làm việc trong chủng viện, và đối với các chủng sinh ngài phải nên như 
người cha đích thực trong Chúa Kitô. Sau cùng, tất cả các linh mục phải xem chủng viện như 
trái tim của giáo phận và sẵn lòng đóng góp vào đó những giúp đỡ thiết thực9. 

6. Phải nghiệm xét cẩn thận nơi các ứng viên, tuỳ theo độ tuổi và khả năng tiến bộ của mỗi 
người, về ý hướng ngay lành và ý chí tự do, về tư cách xứng hợp trong các lãnh vực tu đức, luân 
lý và tri thức, về sức khoẻ thể lý và tâm lý thích hợp, kể cả những yếu tố di truyền của gia đình. 
Đồng thời cũng phải lượng xét về khả năng của các ứng viên trong việc đảm đương các trách vụ 
linh mục cũng như khả năng thực thi các công tác mục vụ sau này10. 

Trong toàn bộ việc tuyển chọn và xét duyệt các chủng sinh, luôn phải giữ thái độ kiên quyết, 
dù có phải chịu tình trạng thiếu linh mục11, vì Thiên Chúa sẽ không để Giáo Hội thiếu thừa tác 
viên, những ai xứng đáng sẽ được phong chức, còn những người không thích hợp sẽ được 
các bề trên lấy tình phụ tử hướng dẫn kịp thời để đảm nhận những trách nhiệm khác, đồng thời 
cũng được giúp đỡ để với ý thức về ơn gọi Kitô hữu, họ hăng say dấn thân trong việc tông đồ 
giáo dân. 

7. Trong trường hợp mỗi giáo phận không đủ khả năng lập chủng viện riêng, phải xây dựng và 
hỗ trợ các chủng viện chung cho nhiều giáo phận, cho toàn miền hoặc toàn quốc để thực hiện 
cách hữu hiệu việc giáo dục nghiêm túc cho các chủng sinh, vì đây là điều không thể thiếu sót 

                                                 
7
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 28. 

8
 x. PIÔ XI, Thông điệp Ad Catholici Sacerdotii, 20.12.1935: AAS 28 (1936), tr. 37: “Trước hết, mối ưu tư lớn lao nhất là 

chọn lựa ban giám đốc và giáo sư … Hãy bổ nhiệm vào chủng viện những linh mục ưu tú nhất, đừng vì tiếc mà dành họ lại cho 

bất cứ chức vụ nào khác, kể cả những chức vụ có vẻ danh giá nhưng thực sự không sao sánh được với sứ mệnh thiết yếu và 

không thể thay thế kia”. Đức Piô XII cũng đã đề cập đến nguyên tắc phải chọn những vị ưu tú nhất; x. Tông thư gởi các Đấng 

bản quyền Brasil, 23.4.1947, Discorsi e Radiomessaggi IX, tr. 579-580. 
9
 Về bổn phận giúp đỡ chủng viện; x. PHAOLÔ VI, Tông thư Summi Dei Verbum, 4.11.1963: AAS 55 (1963), tr. 984. 

10
 Theo các đề nghị tu chỉnh, các trách vụ linh mục phải hiểu đặc biệt về sự độc thân, các bổn phận mục vụ như có thể nghe, 

hiểu, đối thoại, và hướng dẫn người khác. 
11

 x. PIÔ XI, Thông điệp Ad Catholici Sacerdotii, 20.12.1935 : AAS 28 (1936), tr. 41. 
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trong việc đào tạo. Những chủng viện toàn miền hay toàn quốc ấy phải được quản trị theo qui 
chế do các Giám mục liên hệ ấn định12 và được Toà Thánh phê chuẩn. 

Trong các chủng viện có đông chủng sinh, phải luôn duy trì sự thống nhất về thể thức hướng 
dẫn và chương trình học vấn; có thể phân chia các chủng sinh thành từng nhóm nhỏ để cho 
việc đào luyện bản thân của từng người được tốt đẹp hơn. 

 

Còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC  

 
 
  

 

  

CHÚA NHẬT VI  PHỤC SINH A 

Cv 8:5-8,14-17; 1Pr 3:15-18; Ga 14:15-21 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

 

 

 

Sáu chương đầu của sách Tông Đồ Công Vụ nói về lịch sử thành lập Giáo Hội tiên khởi ở 

Jerusalem. Qua bài đọc I (Cv 8:5-8, 14-17) và những câu trong Cv 10: 44-48 & Cv 19:1-6, 

thánh Luca đã phân biệt bí tích Thanh Tẩy nhân danh Chúa Giesu và sự tiếp nhận chúa Thánh 

Thần. Trong mỗi trường hợp, có ơn Chúa Thánh Thần đều phải thông qua một trong 12 tông đồ 

như Phero và Gioan hoặc người đại diện như Phaolo. Đây là cách có vẻ hay nhất mà Luca 

dùng để diễn tả nhiệm vụ của Giáo Hội trong việc cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Những chỗ 

khác trong sách Tông Đồ Công Vụ, bí tích Thanh Tẩy và Chúa Thánh Thần lại liên kết mật thiết 

với nhau (Cv 1:5; 11:16). 

                                                 
12

 Để các Giám mục liên hệ có thể tham gia việc dự thảo quy chế cho các chủng viện toàn miền hay toàn quốc, khoản Giáo luật 

1357, 4 đã bị hủy bỏ. 

 

CHÚA THÁNH THẦN LÀ HY VỌNG VÀ LÀ TRẠNG SƯ 
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Vậy chúng ta học được gì từ cảm nghiệm này? Bản văn của Luca trong Tông Đồ Công Vụ 

nói rõ ràng tặng phẩm Chúa Thánh Thần không phải là một đặc ân cá nhân. Tuyên xưng Kinh 

Thánh cũng không đơn thuần là do có óc thông minh hiểu biết, mà là một tiến trình hiểu biết do 

cảm nghiệm về đức Giesu thành Nazareth, đấng đã chết trên thập giá và phục sinh.  Không 

một trở ngại nào -dù là bất toàn thể xác, chủng tộc hay địa lý- có thể đặt con người ra ngoài ơn 

gọi cứu chuộc của Tin Mừng. Thiên Chúa đã tích cực hoàn thành trọn vẹn mục đích của Người 

vì sứ mạng hoạt động của Giáo Hội (Lc 24:47;Cv 1:8). Chúa Giesu đã để ý đến tất cả những ai 

có khả năng làm chứng nhân và Người huấn luyện họ, thêm sức mạnh cho họ rồi sai họ đi 

khắp các nẻo đường để rao truyền Lời Chúa.  

  

TÔN THỜ ĐỨC KITO LÀ THIÊN CHÚA NGỰ TRONG LÒNG 

Bài đọc 2 thư thánh Phero (1Pr 3:15-18) nhắc nhở chúng ta là nhờ đức Kito chịu đau khổ 

và chịu chết mà người công chính có thể cứu giúp kẻ bất lương (1Pr 3:18); nhờ sự phục sinh, 

Người lấy lại đời sống mới trong Chúa Thánh Thần rồi thông phần cho các tín hữu qua bí tích 

thanh tẩy rửa sạch mọi tội lỗi. Như gia đình ông Noah được cứu khỏi cơn hồng thủy thì người 

Kito hữu cũng được cứu rỗi qua nước của bí tích Thanh Tẩy (1Pr 3:19-22). Từ đó họ không 

phải sợ hãi như những kẻ tội lỗi nhưng lại vui mừng trong đau khổ vì họ hy vọng trong chúa 

Kito. Sự vô tư hiền hòa của họ sẽ làm cho những kẻ cáo buộc họ phải thất vọng (1Pr 3:13-16; 

Mt 10:28; Rm 8:35-39).  

Lời thánh Phero nói với Giáo Hội sơ khai hơn 2 ngàn năm xưa nay vẫn còn vang vọng nơi 

chúng ta: “Hãy tôn thờ đức Kito là Thiên Chúa ở trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng cắt 

nghĩa cho bất cứ ai hỏi anh em lý do anh em hy vọng, nhưng hãy trả lời một cách hiền hòa và 

tôn kính với lương tâm trong sáng. Như vậy khi anh em bị người ta phỉ báng, nói xấu vì anh em 

làm việc thiện trong chúa Kito thì chính họ sẽ bị xấu hổ.” (1Pr 3:15ff)  

Lý do chúng ta hy vọng là gì?  Xin phép nhắc lại một phần bài giảng của Biển Đức XVI 

trong ngày lễ thánh Phero và Phaolo tông đồ ở Rome hôm 29-6-2009:  

“Rất vắn gọn, tôi muốn lưu ý anh chị em về hai xác quyết khác trong thư 1 của thánh Phero 

liên quan đến chúng ta ở thời đại ngày nay. Trước hết có một câu mà ngày nay chúng ta lại 

khám phá ra, mà theo căn bản đó các thần học gia thời Trung Cổ hiểu biết bổn phận thần học 

gia của mình: “Đức Kito là đấng thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trong lòng anh em. Hãy 

luôn luôn sẵn sàng cắt nghĩa cho bất cứ ai yêu cầu lý do mà anh em hy vọng” (3:15). Niềm Tin 

Kito giáo là Hy Vọng. Nó lót đường cho chúng ta đi tới tương lai. Nó là hy vọng với đầy đủ lý lẽ 

của nó, một hy vọng mà chúng ta có thể và cần phải cắt nghĩa. Niềm Tin đến từ “Lý Chứng đời 

đời” đã đi vào thế giới chúng ta và chứng tỏ cho chúng ta là Thiên Chúa thật. Niềm Tin vượt 

quá khả năng của lý trí của chúng ta, cũng như tình yêu nhìn rõ tỏ mọi sự hơn là đơn thuần 

thông minh. Nhưng Niềm Tin nói với lý trí và trong cách biện chứng nó cũng phù hợp với lý trí. 

Nó không trái ngược với lý trí mà còn bổ sung lý trí và vượt quá lý trí để đưa chúng ta đến với 

Lý Chứng vĩ đại hơn của Thiên Chúa.  

“Là mục tử thời đại, chúng ta có bổn phận trước hết phải hiểu rõ lý do chúng ta tin. Bổn 

phận chúng ta không chỉ đơn thuần giữ nó như  một truyền thống mà phải nhận biết nó như 
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những giải đáp cho những câu hỏi mà người ta chất vấn chúng ta. Niềm tin đòi hỏi sự cộng tác 

hữu lý của chúng ta, được ăn sâu và thanh hóa trong việc chia sẻ tình yêu. Nó là một trong 

những bổn phận của người mục tử, là thấm nhuần niềm tin vào ý nghĩ, khả dĩ có thể biểu lộ lý lẽ 

chúng ta hy vọng trong những cuộc tranh cãi ở thời đại chúng ta.”  

  

TÂN TRẠNG SƯ Ở GIỮA CHÚNG TA 

Trong Tin Mừng Gioan, ý nghĩa tiếng ‘mất’ trong số các môn đệ thì đã rõ ràng khi đức 

Giesu chuẩn bị xa lìa họ. Phero hỏi Chúa: “Thầy sẽ đi đâu?” (Ga 13:36) và “Thưa Thầy, tại sao 

tôi không thể đi theo Thầy ngay bây giờ?” (Ga 13:37). Đến điểm tột cùng này Chúa đã trả lời: 

“Nếu anh em yêu mến thầy thì anh em sẽ giữ những giới răn của thầy. Và khi thầy xin Cha thầy 

thì Ngài sẽ ban cho anh em một tân trạng sư là chúa Thánh Thần của sự thật, mà trần gian 

không biết, nhưng sự hiện diện của ngài ẩn hiện nơi các môn đệ (Ga 14:17). Lúc đó nền tảng 

của sự tin tưởng của chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.  

Danh từ trạng sư dịch từ tiếng Hy Lạp là “paraclete” có liên quan đến luật pháp, có nghĩa là 

trạng sư hay luật sư biện hộ. Nó cũng có nghĩa người phát ngôn viên, người trung gian, người 

an ủi giúp đỡ và bảo trợ, mặc dù không có tiếng nào nói lên được ý nghĩa mà Gioan muốn ám 

chỉ. Trong Gioan, từ  “paraclete/trạng sư” nghĩa là thầy dạy, chứng nhân cho đức Giesu và là 

bảo trợ viên của trần gian, người đại diện thường trực của đức Giesu ở trần gian trong khi 

người về cùng Cha người.  

Đức Giesu chính là trạng sư đầu tiên. (coi 1Ga 2:1), có nghĩa là đấng trung gian ở trên 

thiên đàng. Trạng sư đến trong cộng đồng Kito giáo là dấu hiệu khởi đầu sứ mạng trần thế thúc 

đẩy những Kito hữu của Giáo Hội sơ khai vượt quá khỏi giới hạn địa dư của mình đi ra khắp 

bốn phương trời. Nếu đức Giesu là trạng sư trong khi Người hiên diện ở trần thế, thì chúa 

Thánh Thần bây giờ là Tân Trạng Sư. Đức Giesu sẽ lại xuất hiện khi Người trở lại. Vị trạng sư 

này là một người xa lạ nhưng là bảo đảm cho lòng trung thành với chúa Giesu: “ Trạng sư là 

Chúa Thánh Thần mà Cha thầy sẽ gửi đến nhân danh thầy, sẽ dạy dỗ anh em mọi sự và nhắc 

nhở anh em  những điều thầy đã nói với anh em” (Ga 14:26). Người còn nói thêm là vị trạng sư 

này sẽ làm chứng với tư cách thầy, đồng thời cũng làm cho các môn đệ trở thành chứng nhân. 

Nhờ đoạn văn này, chúng ta nhớ lại sự bất ổn và sợ hãi của các môn đệ nói ở phần khởi đầu 

của sách công vụ tông đồ. Khi Chúa Thánh Thần đến, họ được soi sáng, can đảm hơn và trở 

thành chứng nhân một cách can trường và trong sáng. 

  

LÀ HY VỌNG, KHÔNG BÁM CHẶT VÀO QUÁ KHỨ 

Trạng sư không chỉ là bảo đảm cho lòng trung thành và can đảm tuyên xưng mà còn là 

hướng dẫn đi tới tương lai: “ Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em nhưng bây giờ anh em 

không có sức chịu nổi. Khi Thánh Thần Sự Thật đến, Người sẽ hướng dẫn anh em đến sự thật 

toàn vẹn. Người không tự mình nói điều gì nhưng Người sẽ nói lại cho anh em tất cả những 

điều Người nghe và báo cho anh em biết những điều sẽ xẩy ra” (Ga 16:12-13). Sự hiện diện và 

hướng dẫn của Thần Linh Chúa làm cho các tông đồ thêm sức mạnh tiến đến tương lai, sẵn 

sàng đương đầu với mọi thách đố một cách đầy sáng tạo. Tông đồ đích thực thì trung thành với 
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đức Giesu và sứ điệp của Người, tuy nhiên họ không bị kẹt với quá khứ. Chính Thần Linh Chúa 

sẽ điều chỉnh họ, giúp họ biết uyển chuyển để thích nghi với mọi hoàn cảnh nhưng luôn luôn 

một mực trung thành và hy vọng.  

  

ĐÔI LỜI KẾT: KÝ ỨC SỐNG ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI 

Tân trạng sư không phải là đại diện được gửi đến để thay thế Chúa Giesu vắng mặt.. Trái 

lại, để bảo đảm sự hiện diện của Người cũng như của Thiên Chúa Cha. Các ngài “sẽ cùng đến” 

để trọn lời hứa của đức Giesu, và sẽ ở cùng với Người. Các ngài sẽ không ở với những kẻ 

không yêu mến Chúa và giữ Lời Người. Trạng sư ở trong mọi người yêu Chúa và giữ các giới 

răn Chúa, và vì vậy sự hiện diện của Người không bị giới hạn bởi thời gian (Ga 14: 15-17). 

Trạng sư hiện diện nơi các môn đệ thời nay của chúa Giesu cũng như Người ở với các môn đệ 

đầu tiên. Không một ai có thể nghĩ rằng đức Giesu đã bỏ rơi Giáo Hội của chúng ta ngày nay. 

Chúa Giesu vẫn tiếp tục gửi đến cho chúng ta Thần Linh Thiên Chúa sự thật. Chúng ta đã nghe 

và đọc Tin Mừng: “Đấng mà Thiên Chúa Cha gửi đến cho chúng ta sẽ dạy chúng ta tất cả mọi 

sự và nhắc nhở chúng ta tất cả mọi điều mà đức Giesu đã nói với chúng ta (c.26). Điều nhắc 

nhở và gợi nhớ lại được diễn tả một cách tuyệt vời bằng những danh từ mới trong sách Giáo 

Lý Công Giáo nói về công việc của trạng sư / chúa Thánh Thần: “Chúa Thánh Thần là trí nhớ 

sống động của Giáo Hội” (c.# 1099)  

Sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần là dấu hiệu khởi đầu sứ mạng toàn cầu của người Kito 

hữu sơ khai vươt biên giới của mình đi đến muôn nơi. Là Kito hữu, con người Giesu Kito là 

“khởi điểm”của hy vọng và mục đích của chúng ta. Đức Kito đòi hỏi Giáo Hội biến muôn dân 

trên khắp địa cầu thành môn đệ Chúa.”(Mt 28:19) Để hướng dẫn việc làm trong sứ mạng của 

Giáo Hội, chúa Kito đã gửi chúa Thánh Thần xuống cho chúng ta. Đức Giesu đã xác định Chúa 

Thánh Thần là Tân Trạng Sư, là “Thần Linh của Sự Thật”, mà thế gian không biết vì Ngài ẩn 

dấu sự hiện diện của Ngài trong các môn đệ (Ga 14:17). Lúc đó nền tảng của sự tin tưởng của 

chúng ta là có Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đức Giesu đã là trạng sư trong khi Người hiện 

diện ở trần thế cùng các môn đệ. Chúa Thánh Thần là Tân Trạng Sư, sự hiện diện của Ngài là 

hướng dẫn Giáo Hội cho đến khi chúa Giesu trở lại lần thứ hai. Vị trạng sư này là một người xa 

lạ, nhưng là bảo đảm cho lòng trung thành với chúa Giesu: Vị trạng sư là Thần Linh Chúa mà 

Thiên Chúa Cha sẽ gửi đến cho anh em nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi sự và nhắc nhở 

anh em tất cả những điều mà thầy đã nói với anh em (Ga 14:26).  

NTC 
  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

Suy niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh năm - A 

(Ga 14, 15 - 21) 

 YÊU MẾN THẦY, THÌ HÃY GIỮ CÁC GIỚI RĂN 
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Khi đến « giờ Chúa Giêsu qua khỏi thế gian này để về cùng Đức Chúa Cha »  (Ga 13, 1) . 

Người đã dành cho các môn đệ những lời tâm huyết đầy tình Thầy trò. « Tối hôm trước ngày 

chịu khổ hình ». Chúng ta dễ hình dung ra thái độ nội tâm và đoán được sự lo lắng của các 

môn đệ trước giờ Thầy đi chịu chết. 

Thực ra, nguyên những lời của Chúa Giêsu đã thể hiện mối lo sợ rồi. Người nói sẽ không 

để các môn đệ mồ côi, rõ ràng Người gợi lên nỗi buồn Thầy trò phải chia ly. 

Câu hỏi đặt ra : ở trung tâm của mùa Phục sinh thật là vui, sao lại gợi lên những giờ đen tối 

chất chứa nỗi buồn ? Trước ngày lễ Ngũ Tuần, nghĩa là trước khi loan báo Tin Mừng cho Muôn 

Dân, tại sao lại cho chúng ta chứng kiến sự sợ hãi của các môn đệ ? Có lẽ vì bản văn giới thiệu 

Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Vấn nạn vẫn còn đó. Chúng ta hãy cố gắng từng bước theo di 

ngôn của Chúa Giêsu. 

«  Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy » (Ga 14, 15). Lời di chúc này thật 

không đơn giản, có ý nói : các con yêu mến Thầy thế là đủ, vì nếu yêu mến tức khắc giới răn 

của Thầy sẽ được tuân giữ, có nghĩa là : khi yêu mến Chúa Giêsu, người ta sẽ tuân giữ các 

giới răn Chúa để lại là yêu mến Người. Có thế hiểu cách khác : nếu các con yêu mến Thầy, 

điều đó chứng tỏ rằng các con tôn trọng các giới răn Thầy truyền. Tôn trọng các giới răn là thể 

hiện lòng mến nên tuân giữ.  

Lời của Chúa Giêsu nêu lên tương quan giữa các giới răn với tình yêu dành cho mình, nên 

Người kết luận : « Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy 

» (Ga 14, 21). Và Người cam kết : « Thầy sẽ xin Cha ». Nói thế là Người chịu trách nhiệp về 

những việc Người làm. Một cách chắc chắn và bảo đảm là ;  nếu Chúa Giêsu bênh đỡ chúng 

ta, chúng ta còn sợ hãi gì ?  

Chúa Giêsu xin Cha điều gì ? Người xin Cha « ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác  » 

(Ga 14, 16). Khi nói  Đấng Phù Trợ khác, Chúa Giêsu chứng tỏ sự lo lắng bảo vệ các môn đệ, 

và cho thấy Người là một Đấng Phù Trợ. Đó là lý do tại sao Người nói đến một « Đấng Phù Trợ 

khác ». Lời cầu xin của Chúa Giêsu còn ngụ ý nói rằng vụ án của Chúa qua đi sẽ tiếp đến một 

vụ án khác là chính các môn đệ bị kết án vì niềm tin của họ vào Chúa Giêsu bị đóng đinh và 

sống lại. Chúng ta hãy để ý đến thuật ngữ Đấng Bầu Chữa, Trạng Sư, hay Đấng An Ủi. Trong 

ngành tư pháp Do thái, vị luật sư hỗ trợ thân chủ của mình và tư vấn, vì khi bào chữa cho thân 

chủ là lúc luật sư cố gắng bảo vệ chính mình. Điều này ám chỉ về Chúa Thánh Thần. Ngài nâng 

đỡ các môn đệ trong hành động cũng như lời nói, « Chúa Thánh Thần sẽ dạy các con mọi sự » 

(Ga 14, 26).  

Nhưng làm thế nào để biết được Ngài, đón nhận Ngài hay đơn giản là để thấy được Thần 

Chân Lý ? Khỏi phải lo, vì « thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng 

biết được Ngài » (Ga 14, 17). Chúa Giêsu thêm « còn các con, các con biết Ngài » (Ga 14, 17). 

Vậy là chúng ta an tâm. Nhưng điều đó có giúp chúng ta bám chặt vào Chúa Thánh Thần hơn 

không ? Chưa chắc. Chúng ta biết Ngài là Đấng Phù Trợ và cũng biết rõ Ngài chưa được đón 

nhận, vì Chúa Giêsu nói về tương lai là sẽ xin Cha : « Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù 

Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi » (Ga 14, 16). Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần đã được 

biết đến : « Còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con » (Ga 

14, 17). Ngài không chỉ được Chúa Cha ban cho chúng ta, mà Ngài còn ở trong chúng ta. Rõ 

ràng Chúa Giêsu không tự mâu thuẫn và không nói những gì là không thể. Thậm chí còn rất thú 

vị khi cầu nguyện cùng Cha để xin Cha ban Thánh Thần của Ngài xuống. Ngày Lễ Ngũ Tuần 

sắp tới sẽ là ngày Chúa Thánh Thần từ Đức Chúa Cha do Chúa Con xin mà đến và chúng ta 

lãnh nhận qua Chúa Con, lần nữa và một lần nữa. 

Các môn đệ sợ bị bỏ rơi, tức là mồ côi. Chúa Giêsu tìm cách giúp các ông an tâm khi nói : 

« Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con ». Chúa Giêsu không đến với họ 

trong tư cách là Cha, vì Người là Con trong mối quan hệ với Cha. Trước lúc chia tay, nỗi lo sợ 

bao trùm lên các môn đệ, vì họ không biết sống như những người con ; họ biết mình mỏng giòn 
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yếu đuối hay lo sợ về bí ẩn của cuộc đời. Nên Chúa Giêsu hứa ban Thần Chân Lý, Đấng làm 

cho cho họ trở nên những người con. « Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong 

Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con » (Ga 14, 18). Trong ngày đó, là 

ngày Chúa Thánh Thần xuống trên các ông, ở với và trong các ôn mãi mãi, bằng sự hiện diện 

vô hình, sự sống làm con được phục hồi. Họ sẽ đón nhận hoa quả ơn cứu độ là Chúa Thánh 

Thần và họ sẽ nếm trước niềm vui cứu rỗi là làm conThiên Chúa. 

Chúa Giêsu kết luận : « Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ 

mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra 

cho nó» (Ga 14, 21). Chỉ sợ hãi khi tách mình ra khỏi Chúa con và không nhận  biết tình yêu 

của Chúa Cha. Vậy, khi tuân giữ giới răn và lệnh Chúa truyền, các môn đệ được tham dự vào 

tình nghĩa tử với Chúa Cha. Chính Chúa Cha đến với con người trong Đức Giêsu và khi sai 

Thánh Thần xuống. Vai trò của Chúa Thánh Thần là giúp các môn đệ trở nên những chứng 

nhân cho lời Chúa Giêsu. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài xin Chúa xin Chúa Cha cử Chúa Thánh Thần đến với 

chúng con, và ở trên chúng con như đã ở với các môn đệ Chúa, những người sống nhờ Thánh 

Thần Chúa và vui mừng nhận biết chỉ có Chúa là ơn cứu độ chúng con : chúng con hướng về 

Chúa Cha và thưa rằng « Abba, Lạy Cha » .  

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

   

Khi suy niệm về biến cố Đức Mẹ hiện ra tại 

Fatima, tôi có ba thắc mắc. Thứ nhất là tại sao 

Đức Mẹ lại chọn một làng quê nghèo là Fatima, 

nước Bồ Đào Nha để hiện ra và trao gởi sứ điệp 

cho toàn thể nhân loại? Thứ hai là tại sao những 

lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lại rơi vào các 

ngày 13, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917? Và 

thứ ba là tại sao Đức Mẹ lại hiện ra với các trẻ 

nhỏ chứ không hiện ra với người lớn? 

   

Thắc mắc rồi suy nghĩ, cầu nguyện và tìm 

câu trả lời. Xin được chia sẻ với độc giả một vài 

suy tư sau đây nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức 

Mẹ hiện ra ở Fatima. 

1. Tại sao Đức Mẹ lại chọn một làng quê 

nghèo là Fatima, nước Bồ Đào Nha làm nơi 

 MẸ FATIMA - MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 
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để hiện ra? 

Có lẽ Đức Mẹ “thích” cảnh nghèo, nên khi hiện ra, Đức Mẹ cũng thường chọn những vùng 

quê nghèo, nghèo giống như Nazareth ngày xưa vậy. Và Fatima không là một ngoại lệ. Trước 

khi được Đức Mẹ hiện ra, Fatima là một vùng sơn cước nghèo hèn, chẳng mấy ai biết đến. Tuy 

nhiên, dù nghèo hèn, dân dã, nhưng những nơi mà Đức Mẹ hiện ra thường có phong cảnh rất 

hữu tình, không gian rất rộng rãi. Có lẽ để sau này thuận lợi cho việc hành hương và những dịp 

qui tụ đông đảo các con cái Mẹ. Bởi đó có người nói Đức Mẹ là một “thầy địa lý” đại tài, luôn 

biết chọn những điểm vô cùng đắc địa để hiện ra: Lộ Đức, Fatima, Mễ Du, La Vang, Tà Pao, 

Trà Kiệu… Toàn những nơi tuyệt đẹp, rộng rãi và nên thơ. Giả như Đức Mẹ chọn một cộng 

đoàn nào đó ở thành phố London, New York, Sàigòn, hay Hà Nội… thì lấy đâu ra đất để xây 

vương cung thánh đường, lấy đâu ra không gian rộng lớn để qui tụ vào những dịp lễ lớn, và lấy 

đâu ra phong cảnh nên thơ để hấp dẫn khách thập phương?   

2. Tại sao hầu hết những lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lại rơi vào các ngày 13, và lần 

đầu và lần cuối lại là tháng 5 và tháng 10 năm 1917? 

Người Tây Phương vốn kiêng kỵ con số 13 (nhiều tòa cao ốc không có tầng thứ 13, trên 

các máy bay không có ghế mang số 13…). Đức Mẹ chọn ngày 13 để hiện ra, như là một cách 

hoá giải con số mà người Tây Phương cho là xui xẻo chăng!? Tháng 5 (Tháng Hoa) và tháng 

10 (Tháng Mân Côi) là hai tháng mà truyền thống Phụng Vụ của Giáo Hội vẫn dành để tôn sùng 

Đức Mẹ. Mẹ chọn hai tháng này để hiện ra lần đầu và lần cuối, phải chăng cũng là để “hòa 

điệu” với nhịp sống đạo của các con cái của Mẹ!?  

Tuy La Vang, Lộ Đức, Trà Kiệu đều là chứng tích việc Chúa và Đức Mẹ đồng hành với con 

cái mình trong những nỗi khổ đau, nhưng thiết nghĩ Fatima là nơi Chúa và Đức Mẹ can thiệp 

vào lịch sử nhân loại một cách tỏ tường hơn cả. Thật vậy, vào tháng 5 năm 1917, tại Fatima, 

Đức Mẹ tiên báo nước Nga sẽ gieo rắc lạc thuyết vô thần khắp thế giới. Đúng tháng 10 năm đó 

cách mạng vô sản nổ ra tại Nga và thế giới bị chia đôi. Mở màn cho một loạt các quốc gia 

chuyển sang chế độ vô thần, chối bỏ Thiên Chúa. Một nửa theo chủ thuyết cộng sản gây chết 

chóc đau thương cho biết bao người.  

Đức Mẹ hiện ra vào thời khắc này để nhắc nhở con cái mình rằng nhân loại đang đi vào 

một giai đoạn đen tối, đồng thời Đức Mẹ cũng tiên báo một ngày nước Nga nói riêng và thế giới 

nói chung sẽ trở lại, nếu các con cái của Đức Mẹ ra sức cầu nguyện cho nước Nga và toàn thế 

giới. Sứ điệp Fatima quả đã đi vào lịch sử thế giới, hướng dẫn lịch sử thế giới và  chữa trị 

những vết thương của thế giới. Như vậy, 13, 5, 10, 1917 là những con số đầy ý nghĩa! 

3. Tại sao Đức Mẹ lại hiện ra với các trẻ nhỏ mà không hiện ra với người lớn? 

Tất nhiên không chỉ ở Fatima mà nhiều nơi khác, Đức Mẹ vẫn chọn “địa chỉ” là các em nhỏ 

để trao gởi sứ điệp của mình. Tại sao vậy?  

- Trước hết, chọn trẻ em, vì Mẹ biết sứ điệp của Mẹ sẽ được đón nhận với sự đơn sơ. 

Trẻ em không kiêu kỳ, không lên mặt, không hãnh diện hão. Nếu Đức Mẹ hiện ra với người lớn, 

có thể họ sẽ ngất xỉu vì sung sướng, và có khi họ sẽ lên mặt với người này người nọ, vì mình 

được Đức Mẹ hiện ra nói thế này nói thế kia. Thực tế chứng minh điều này!  
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- Thứ đến, chọn trẻ em, vì Mẹ biết sứ điệp của Mẹ sẽ được truyền đạt một cách trung 

thực. Người lớn nhận sứ điệp và truyền đạt lại có khi theo sở thích và ý muốn của mình. Do 

đó, sứ điệp không còn trung thực nữa, mà có khi thành những câu chuyện huyền hoặc, hoang 

đường vì bị thêu dệt, nhất là những người thuộc họ nhà “tám”, nhà “tán” nữa thì rách việc. Còn 

con trẻ thì khác. Chúng rất trung thực, nghe sao nói vậy, thấy sao mô tả vậy, không thêm không 

bớt, không thêu không dệt, không bóp méo sứ điệp mà mình lãnh nhận. Đây cũng là một lý do 

nữa để Mẹ “chọn mặt gởi vàng”. Và qua Mẹ, chúng ta có thể cất cao lời chúc tụng của Chúa 

Giêsu năm nào: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã mạc khải mầu 

nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn” (x. Mt 11,25).  

Tất cả những sự kiện trên nói lên điều gì, nếu không phải là nói lên tình yêu từ mẫu mà Mẹ 

dành cho con cái của Mẹ. Với lòng từ mẫu, Mẹ luôn quan tâm đến đoàn con dưới thế. Quả vậy, 

sau khi Mẹ về Trời, Mẹ vẫn dõi mắt nhìn xuống đoàn con của Mẹ. Mẹ về Trời, nhưng Mẹ vẫn 

hiện ra nơi này nơi nọ để khuyên bảo con cái mình sám hối canh tân, sửa đổi đời sống và lần 

chuỗi Mân Côi. Không phải canh tân bằng những cảm tình nhất thời, nhưng bằng với ánh mắt 

đức tin, để nhìn ra đâu là những sứ điệp mà Mẹ muốn nhắn nhủ cho mỗi người.  

Trong năm mừng kỷ niệm lần thứ 100, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mỗi người chúng ta cũng 

được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho hoà bình thế giới, và cho những người tội lỗi, 

những người mà Đức Mẹ phải “khóc” nhiều vì họ. Cầu nguyện cho họ cũng là thể hiện đức ái 

Kitô giáo, là góp phần cứu độ anh chị em mình. Amen. 

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 

 

VỀ MỤC LỤC  

 

  

Ngày 13. 5 năm nay đánh dấu  đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Con cái Mẹ khắp 

nơi sẽ mừng kính sự kiện đặc biệt này trong tâm tình tôn kính và mến yêu Mẹ. Đây là dịp để 

mỗi người chúng ta bày tỏ tâm tình của mình lên Mẹ, cũng như nhìn lại sứ điệp mà Mẹ gửi đến 

cho toàn thế giới cách đây 100 năm. 

Sự hiện ra tại Fatima không chỉ có ý nghĩa sâu sắc về mặt tôn giáo, nhưng hơn thế sự kiện 

đó còn mang những thông điệp quan trọng đến với toàn nhân loại trên cả phương diện xã hội 

lẫn chính trị. 

Tại Fatima cách đây 100 năm, qua sự hiện ra với ba đứa trẻ, Mẹ đã mang đến cho con 

người những lời cảnh báo kèm theo những yêu cầu cần thiết để cứu vớt nhân loại khỏi biến 

động bất an, tai họa chiến tranh và sự diệt vong. 

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng ta được mời gọi nhìn lại 

những lời kêu gọi của Mẹ dưới một vài khía cạnh trong đời sống của mỗi người cũng như của 

toàn nhân loại hôm nay. 

 ĐỨC MẸ FATIMA: LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ VẪN CÒN MANG TÍNH THỜI SỰ 
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ĐỨC TIN 

Đức tin là cội nguồn và khởi đầu cho mỗi người và là lời kêu gọi đầu tiên mà Mẹ gửi đến 

nhân loại tại Fatima.  

Nhìn chung, đức tin của con người trên thế giới đang xuống dốc một cách nhanh chóng. Tỷ 

lệ chối bỏ đức tin đang ngày một tăng cao, và các phe nhóm chống Giáo Hội ngày càng tinh vi 

dưới nhiều hình thức. Đức tin Công giáo đang giảm sút đáng kể trên nhiều nước, đặc biệt là Âu 

Châu. 

Con người dần dần chối bỏ Thiên Chúa, khước từ Tin Mừng, chạy theo những ngẫu tượng 

và tôn thờ các giá trị vật chất. Không còn đức tin, con người đi đến sự lạc giáo, mê tín và ảo 

tưởng. Điều này khiến cho các giá trị tâm linh cũng như nhân phẩm con người  bị đảo lộn và 

lệch lạc. 

Nhìn lại mới thấy sứ điệp Mẹ cách đây 100 còn tính cấp thiết cho thế giới hôm nay. Thật 

thế, con người cần đức tin thực sự để tin tưởng vào một điều gì đó. Tin vào Thiên Chúa để 

nhận ra những giá trị căn bản nơi cuộc sống. Tin vào Thiên Chúa để nhận ra mỗi chúng ta là 

anh em của nhau và là con cái của Thiên Chúa.  

Đức tin hướng dẫn con người đến với những giá trị chân - thiện - mỹ. Đức tin đưa ta về với 

Chúa là cội nguồn của tình yêu. Và cũng chính đức tin đưa ta về với nhau trong tình nghĩa anh 

em con cùng một Chúa. 

HOÁN CẢI 

Hoán cải là lời kêu gọi thực sự quan trọng cho con người hôm nay. Mẹ Maria đã nhiều lần 

nhắc lại rằng: con người cần phải hoán cải.  

Sự phát triển của thế giới không những đưa con người đến sự xa lìa Thiên Chúa mà con 

mang lại cho con người sự tự cao tự đại. Con người đang chối bỏ Đấng Tạo Hóa, đi vào con 

đường tội lỗi, và đề cao chính mình. 

Đón nhận Thiên Chúa vốn dĩ không dễ thì hoán cải để trở về với Thiên Chúa lại càng khó 

khăn hơn. Con người ngày một xa dần Thiên Chúa. Bao lâu con người xa Thiên Chúa thì bâý 

nhiêu khó khăn cho sự hoán cải trở về. Những hệ lụy đau thương của sự không hoán cải đang 

ngày càng thấy rõ nơi cuộc sống nhân loại hôm nay. 

Con người cần sự hoán cải để trở về với cội nguồn của mình là Thiên Chúa, trở về với 

những giá trị nhân linh của con người. Từ đó sự hoán cải đích thực đưa con người xích lại gần 

nhau trong tình huynh đệ và tình thương. 

BÌNH AN 

Bình an là điều mà ai cũng ao ước, cách riêng là giữa một thế giới nhiều hỗn loạn như hôm 

nay. Mẹ đã kêu gọi mọi người chuyên chăm cầu nguyện cho sự bình an của con người và của 

toàn thế giới. 
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Con người đang đối điện với sự bất bình an bởi khủng bố, bạo lực và chiến tranh đang 

hoành hành khắp nơi. Kỳ thị tôn giáo, phân biệt chủng tộc, cũng như chủ nghĩa vật chất đang 

đưa thế giới đến sự thờ ơ, lãnh đạm và ích kỷ. 

Con người đánh mất Thiên Chúa, đồng nghĩa với việc đánh mất những giá trị cao cả nơi 

con người. Vật chất thay thế những giá trị luân lý. Tình thương bị thay thế bằng hận thù. Hòa 

bình bị phá hủy bởi bạo lực. 

Bình an chỉ đến với con người khi con người biết tìm về cội nguồn bình an là Thiên Chúa. 

Khi bình an con người sẽ đi đến với nhau bằng tình thương và lòng nhân ái. Mang trong mình 

sự bình an thì bạo lực và chiến tranh sẽ không còn chỗ để ngự trị nơi con người và xã hội. 

HY VỌNG 

Con người hôm nay đang dần đánh mất nhiều phẩm giá tốt đẹp, nhưng trên hết đó là đánh 

mất hy vọng. Niềm hy vọng cũng là lời mời gọi được Mẹ nhắc đến trong sự hiện ra tại Fatima. 

Trước nhiều khó khăn và thử thách, con người dường như sống một cuộc sống không có 

tương lai, chẳng mong chờ gì trong ngày mai! Cuộc sống nổi trôi một cách vô định, bỏ mặc cho 

hoàn cảnh và số phận. 

Thế giới với quá nhiều biến động, kèm theo thiếu niềm tin vào một tương lai phía trước, 

con người đang sống một cuộc sống vô nghĩa, không mối tương quan. Để rồi giữa những lúc 

bế tắc, con người chỉ nghĩ đến việc kết liễu đời mình trong sự tuyệt vọng. Và thực tế cho thấy, 

xu thế tự tự đang tăng một cách đáng báo động ở nhiều nước phương Tây. 

Thật thế, niềm hy vọng như là nguồn lực cho cuộc sống một lối đi. Hy vọng đưa mục đích 

và ý nghĩa vào cuộc sống. Hy vọng là sức mạnh đưa con người ra khỏi những vũng lầy của 

thất vọng và động lực đưa con người đến với nhau. Hy vọng trong cuộc sống sẽ đưa con người 

đến với Đức Kitô là Niềm Hy vọng đích thực của mỗi người chúng ta. 

Sư điệp của Mẹ tại Fatima vẫn luôn mang tính thời sự đối với con người và nhân loại hôm 

nay. Mẹ đã mời gọi chuyên cần cầu nguyện. Cầu nguyện cho con người biết ăn năn và sám 

hối, biết hoán cải để trở về với một sống đời sống đức tin sâu sắc, và luôn mang trong tình một 

tia hy vọng lớn lao. Nhờ đó, tình nghĩa huynh đệ được triển nở và bình an được hiện hữu nơi 

mỗi con người cũng như trên toàn nhân loại. 

Sứ điệp của Mẹ không chỉ dừng lại đối với những người Công Giáo, nhưng đó là lời mời gọi 

được dành cho cả nhân loại hôm nay. Tình hình thế giới và nhân loại vẫn nguy kịch như xưa. 

Lời Mẹ kêu mời càng tha thiết hơn xưa. 

Trước tình cảnh đó, chúng ta được mời gọi thực hiện ngay lời dạy của Mẹ: hãy ăn năn sám 

hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, hãy tôn sùng đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, và hãy dâng loài 

người cho Trái Tim Mẹ. 
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J.B Lê Đình Nam 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

Lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 
vừa kết thúc, nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, 
chúng ta được trực tiếp theo dõi những sinh hoạt tại ngôi 
đền cổ kính ở tận mãi làng Fatima xa xôi bên trời Âu. 
Người muôn nước kéo về dự hội đông đảo, buổi rước 
kiệu và cuộc lần hạt Mai Khôi thu hút gần triệu người. 
Không ít người Việt Nam có mặt trong sự kiện lớn lao 
này. Một Thánh Lễ của nhóm người Việt được cử hành 
trong ngôi Nguyện Đường của Trung Tâm Hành Hương 
Đức Mẹ Fatima. Ngày kỷ niệm kết thúc, mọi người trở về 
nơi sinh sống của mình, Trung Tâm Hành Hương Fatima 
vẫn là… “làng Fatima xa xôi” ! 

Rời Fatima dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, 
người tín hữu chúng ta mang về cho mình những gì, hay 
chỉ là những ngày du lịch lễ hội góp thêm vào thành tích 

du lịch của mình, hoặc thêm những video clip như những khúc phim trôi qua đời mình theo năm 
tháng.  

Miền Nam Việt Nam vào những năm đầu thập niên sáu mươi, chúng tôi bọn trẻ, thiếu 
niên ở những Xóm Đạo di cư, chưa bị thu hút bởi các trò chơi phức tạp nào khác ngoài nhảy 
dây, chơi u, trốn tìm, đánh khăng, ô quan, nhảy lò cò, cướp cờ, thả diều… Tối đến không bị chi 
phối bởi màn hình Tivi như trẻ con bây giờ, là vì nếu tôi nhớ không lầm, hình như khoảng 1965 
– 1966 thì Tivi trắng đen mới xuất hiện ở miền Nam Việt Nam, mà chỉ có hai kênh với số giờ 
phát hình thu gọn, kênh của Mỹ từ 12 giờ trưa đến đêm, kênh Việt thì trọn buổi tối.  

Sinh hoạt chúng tôi tham dự nhiều nhất dạo ấy là Kinh Tối của Xóm Đạo, ngoài các ngày 
kinh nguyện giỗ khi có người qua đời, hay ngày giỗ mà gia đình mời xóm làng, hàng tuần 
chúng tôi có giờ kinh “Tôn Vương Gia Đình”, tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria Trái Tim vẹn sạch 
làm Nữ Vương các gia đình. Tượng Đức Mẹ 
Fatima được chuyển đến gia đình nhận tôn 
vương trước ngày đọc kinh, và ở lại với gia 
đình đó suốt tuần lễ trước khi di chuyển đến gia 
đình khác, sau ngày cả xóm kéo đến đọc kinh, 
gia đình ấy có nhiệm vụ thay mặt cả xóm tiếp 
tục giờ kinh các tối còn lại. Bọn trẻ chúng tôi 
tham dự tích cực vào sinh hoạt này. ( Ảnh chụp 
một giờ kinh tối liên gia ở Giáo Xứ Tân Lập, 
Thủ Đức, Sàigòn ). 

Bây giờ lớn lên, già đi, có thời giờ để 
chiêm niệm những gì đã qua, quả thật những 
giờ kinh nguyện của cả xóm đã đóng góp vào 
đời sống Đạo của chúng tôi cho tới tận bây giờ, như Đức Thánh Cha Phanxicô trong Chương 3 
từ số 122 đến số 126, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, ngài đề cập đến lòng đạo bình dân có vị 
trí quan trọng trong việc xây dựng Hội Thánh và sứ mạng truyền giáo.  

Tuy nhiên cũng có một thực tế khác, bọn chúng tôi dạo ấy đi đọc kinh vì sau khi đọc còn 
có quà của chủ nhà dành cho trẻ con. Đầu tiên là xôi và bánh đa, có nhà cho chuối, có nhà cho 

 

 MẸ ƠI, ĐOÁI THƯƠNG XEM NƯỚC VIỆT NAM 
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lát giò, về sau các cụ thấy phức tạp, gây gánh nặng cho chủ nhà bèn chuyển qua bánh, nhưng 
lại phát sinh ra chuyện nhà cho bánh tây, nhà cho bánh ta ( bánh kí ), các cụ quyết định làm 
phiếu, cuối tháng phát quà theo số phiếu tham dự, mục này lũ nhóc chúng tôi thích nhất, ngoài 
ra còn có vụ thi xem đứa nào đọc to nhất, thuộc kinh nhiều nhất… Dĩ nhiên đứa nào ngủ gục bị 
trừ điểm mất phiếu ! 

Trên dưới năm chục năm qua rồi, lời kinh vẫn còn vương vấn trong tâm trí chúng tôi, 
những mệnh lệnh Fatima vẫn âm ỉ chảy trong con tim của chúng tôi, những quyết tâm đầy xác 
tín trong kinh cầu, những xác tín về quyết định nói không với các quyền lực thế gian chẳng phai 
mờ trong cuộc sống của chúng tôi, những câu kinh nỉ non xúc động đến tận đáy lòng: “Mẹ ở 
đây với chúng con, vui buồn sướng khổ. Gia đình chúng con long đong tối ngày, xa Mẹ 
chúng con biết cậy trông ai ?”  

Giờ kính kết thúc bằng bài hát của nhạc sĩ Hải Linh có từ thập niên 30 – 40: “Mẹ ơi đoái 
thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn, Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình 
an, cho Việt Nam qua phút nguy nan…” Ngoài kia, đêm đêm tiếng bom B52 rung chuyển như 
cơn động đất nhẹ, tiếng đại bác đì dùng vọng về từ chiến trường không xa lắm, sau Mậu Thân 

68 còn thêm pháo kích của quân du kích hằng đêm bắn vào 
các khu dân cư nội thành, quả thật không thiếu những lời kinh 
củng cố tinh thần cậy trông phó thác của người tín hữu vang 
lên, tiếng kinh cất lên làm vững chắc thêm niềm xác tín rồi 
đây… “Trái Tim Mẹ sẽ thắng”. 

Bây giờ chiến tranh không còn, nhưng trên quê hương 
đất nước này lại xảy ra những điều đau khổ còn hơn cả chiến 
tranh. Một quốc gia đang có chiến tranh, bình quân mỗi ngày 
có 144 người chết, nhưng đất nước này không tiếng súng, thế 
mà mỗi ngày có trên 300 người chết vì ung thư, trên 30 người 
chết vì tai nạn giao thông, mỗi ngày có hàng ngàn ca phá thai, 
trong ba năm có trên 200 người chết trong đồn CA… 

Đức Thánh Cha Phanxicô khi đến Fatima đã kêu gọi cầu 
nguyện cho nhân loại đang có nguy cơ lâm vào cuộc thế chiến 
thứ ba, một cuộc chiến tranh tiêu diệt con người khốc liệt. 
Vâng, đất nước Việt Nam thân yêu này hình như cũng đang là 
trung tâm của một cuộc tàn sát hủy hoại như thế. 

Là người tin vào Chúa, chúng ta có một thứ vũ khí mạnh 
mẽ tuyệt đối, đó là lời cầu nguyện. Đáp lại lời kêu gọi của Mẹ 100 năm về trước ở Fatima, 
Phong Trào Fatima Online đã phát động một cuộc tấn công vào Sự Dữ để cứu đất nước này 
bằng việc đáp lời Mẹ mà dâng mình cho Trái Tim vẹn sạch Mẹ Fatima, nếu chúng ta quyết tâm 
dâng mình cho Mẹ, Trái Tim Mẹ sẽ thắng, thế giới sẽ trở lại bình yên, Biển Đông sẽ lặng sóng, 
người người được yên vui.  

Mẹ cần mỗi người là một của lễ hiến dâng lên cho Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. 

Hãy vào link Phong Trào Fatima Online: 
https://www.facebook.com/groups/529714964085650/ 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 19.5.2017, theo Ephata 746 

 

VỀ MỤC LỤC  
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 Hy vọng là giá trị đáng mọi người ước ao. Đam mê là động lực giúp con 

người vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Thông thường, niềm hy vọng 

nằm sâu trong tâm thức con người. Nó chỉ được vực dậy và khẳng định 

trong những giờ phút đen tối của cuộc đời. Mà theo thánh Tôma Aquinô 

hy vọng là một trong những hình thức của đam mê. Lược qua cuộc đời của Đức Hồng Y 

Phanxicô Xaviê, chúng ta sẽ thêm xác tín về niềm đam mê này nơi ngài, đồng thời tìm được 

câu trả lời cho những vấn đề liên quan đến đức cậy của Kitô giáo: Hy vọng nơi Ngài là gì ? Hy 

vọng là sự sống đời đời và là chính Chúa. Nỗi đam mê của Ngài là đam mê sự sống đời đời và 

đam mê chính nguồn Hy vọng. 

Trước tiên, đam mê niềm hy vọng hay sự sống đời đời nơi Ngài được vun trồng từ trong 

gia đình. Trong phần đầu của cuốn Chứng nhân Hy vọng gồm các bài giảng tĩnh tâm cho Đức 

Thánh Cha và Giáo Triều Rôma, ngài dành ít lời kính tặng mẹ Êlisabet, ngài viết: “Người đã 

giáo dục con từ khi con còn ở trong lòng mẹ. Mỗi tối mẹ kể cho con lịch sử các thánh tử đạo 

Việt Nam… Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ đã chôn xác các anh em mình bị những kẻ phản bội 

thảm sát…” Tất nhiên, hình ảnh ấy ăn sâu trong ký ức của Ngài không chỉ như một nghĩa cử 

cao đẹp mà còn đọng lại trong ngài một niềm tin vào sự sống vĩnh cửu. Niềm hy vọng ấy còn 

được mẹ ngài làm sống động qua truyện các thánh tử đạo Việt Nam, và việc các Ngài lãnh triều 

thiên tử đạo trên trời. Ngoài ra, việc mẹ ngài tự tay chôn cất các anh em mình đã chết khi bị các 

kẻ thù giết hại trong các cuộc thảm sát, đã nuôi trong ngài lòng trắc ẩn đối với những người 

chống đối mình và niềm cảm thương, cùng một niềm tin vào sự sống lại của người đã khuất. 

Những hình ảnh này đã ăn sâu bám chặt trong tâm thức của ngài ngay từ tuổi thơ và sau này 

khi sinh hoạt ở tiểu chủng viện. Có thể nói, những bài hát về các thánh tử đạo mà thầy Thuận 

hát thuộc lòng cũng đã khơi dậy niềm tự hào và còn làm tăng thêm nỗi đam mê hy vọng, đam 

mê đời sống vĩnh cửu nơi bản thân. 

Niềm đam mê ấy còn được biểu hiện trong niềm phó thác vào sự quan phòng của Thiên 

Chúa mà vị Giám Mục trẻ này đã sống mỗi ngày. Đôi khi những kế hoạch và những dự định 

của ta thường không phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Thật vậy, với sức năng động và 

sáng tạo của vị Giám Mục trẻ của giáo phận Nha Trang và tầm ảnh hưởng lớn trong hàng ngũ 

Giám Mục Châu Á (một trong những người sáng kiến của ngài là lập nên đài phát thanh Chân 

Lý Á Châu còn tồn tại đến ngày nay), Đức Cha Thuận đáng được Đức Gioan Phaolô II tin 

tưởng đặt làm Phó tổng Giáo Phận Sài Gòn. Với những thao thức lớn lao muốn xây dựng Giáo 

Hội địa phương ngày càng tốt đẹp hơn - điều này thật chính đáng và tốt lành, nhưng Chúa lại 

có một chương trình khác cho ngài.  

Vào ngày 15 tháng 8 năm 1975, lễ Mẹ hồn xác lên trời, “lúc Mẹ lìa bỏ thế gian mà về với 

Chúa”, thì ngài sống ơn gọi đặc biệt làm chứng nhân Hy Vọng cho môi trường mới. Ngài tâm 

sự: “Trong cuộc hành trình, tôi bắt đầu ý thức rằng mình đang mất tất cả” , cả đến chức linh 
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mục đời đời cũng bị xoá sổ; chưa hết, cả đến tên gọi cũng bị thay thế bằng một con số xếp dài 

theo những con người bị tước đoạt nhân phẩm. Họ được gán một bảng hiệu to tướng “cải tạo”. 

Chính lúc ngài tưởng chừng như bị tước đoạt tất cả, khi không còn gì để mất, ngài nhận ra kế 

hoạch của Thiên Chúa dành cho mình. Ngài bộc bạch: “Từ đây, nhà tù này đã là ngôi nhà thờ 

chính toà đẹp nhất của tôi và những tù nhân này, không loại trừ ai, đã là dân của Thiên Chúa 

được tín thác cho việc chăm sóc mục vụ của tôi” . 

Để đi đến một xác tín như trên, ngài đã phải trả giá bằng sự thinh lặng của Thiên Chúa, 

ngài viết: “Trong đêm đen của lòng tin, trong phục vụ, trong khiêm hạ, ánh sáng của niềm hy 

vọng đã thay đổi quan niệm của tôi” , nghĩa là từ đây Chúa muốn ngài phục vụ không phải một 

giáo phận mà liên giáo phận từ nam chí bắc; không chỉ những con chiên lạc trong tù mà cả 

những người thuộc các tôn giáo bạn, những lính canh tù nữa ! Chính lúc ngài chấp nhận từ bỏ 

việc Chúa là phục vụ giáo phận, ngài đã chọn chính Chúa và quyết thực hiện ý muốn của 

Người. Quả thật, ý muốn Thiên Chúa vượt xa mọi dự phóng con người.  

Trước đây, “Sự lìa xa giáo dân là một cú ‘Sốc’ làm tan nát tim tôi” và những tiếng chuông 

báo giờ dâng lễ trong ngày vang lên từ các nhà thờ gần nơi ngài bị bắt giam càng làm cho lòng 

ngài quặn đau, thì bây giờ, sự chia sẻ nghịch cảnh với những bạn tù của ngài là niềm vui trong 

nỗi đam mê phục vụ hy vọng và ơn cứu độ phổ quát cho con người. Thiên Chúa còn gợi hứng 

lòng quảng đại của ngài đến những người cách nào đó đã bắt bớ mình. Ngài nói: “Trong thời 

gian tôi bị bắt giam, tôi được giao cho năm người canh gác. Họ thay phiên nhau luôn luôn, có 

hai người ở với tôi. Các cấp chỉ huy nói với họ: ‘Cứ mỗi hai tuần chúng tôi sẽ thay đổi các anh 

bằng một nhóm khác, để các anh không bị ‘tiêm nhiễm’ bởi ông Giám Mục nguy hiểm này”. Sau 

một thời gian, chính họ lại đổi quyết định: “Chúng tôi sẽ không thay đổi các anh nữa, bởi nếu 

không thì Giám Mục đó sẽ tiêm nhiễm tất cả công an của chúng ta” . Như thế, chúng ta nhận ra 

một biểu hiện khác của nỗi đam mê niềm hy vọng nơi ngài là khát khao phục vụ cho ơn cứu độ 

của mọi người mà ngài gặp gỡ. 

Qua đó, chúng ta nhận thấy nỗi đam mê chính đáng luôn có một hấp lực lôi kéo người khác 

cả những người không cùng chính kiến. Như thế, đam mê Hy Vọng của Đức Hồng Y vượt ra 

ngoài tường luỹ Giáo Hội. Đam mê ấy đầu tiên chỉ được manh nha trong lòng mẹ và chính gia 

đình của ngài rồi lan rộng khắp nơi trong nước và được nhân rộng đến quốc tế (những người 

đã nghe và đọc những tác phẩm của ngài). Có thể nói, chính tình yêu đặt để trong con người 

đam mê ấy một sức bật vượt mọi giới hạn, từ đó, giúp ngài ra khỏi mình để đến các vùng ngoại 

biên mà phục vụ quên mình vì Nước Trời. Đồng thời, nỗi đam mê ấy được chính thức mọi 

người biết đến khi Chúa soi sáng cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (nay là thánh Giáo 

Hoàng) mời giảng tĩnh tâm cho Giáo Triều Roma. Khi được Đức Thánh Cha hỏi: “Đức Cha đã 

chọn đề tài nào chưa ?”, ngài trả lời: “…có lẽ con có thể nói về Niềm Hy Vọng”. Và rồi ngài đã 

giảng bằng tất cả nhiệt huyết của một chứng nhân. Quả thật, ngài xứng đáng được Đức 

Bênêdictô XVI bàn đến trong thông điệp Spe Salvi như một chứng nhân niềm hy vọng. Phải 

chăng chính trong nỗi thống khổ gian nan nơi lao tù mà hạt giống của niềm hy vọng nơi vị tôi tớ 

Chúa đã được nảy mầm sinh hạt gấp trăm ?   
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Thiết tưởng, chính khi vị tôi tớ Chúa xác tín rằng “sống phút hiện tại với tất cả tình yêu” mà 

nỗi đam mê niềm hy vọng ấy được Chúa chúc lành và mặc khải cho vị phúc nhân thấy kế 

hoạch yêu thương của Ngài là đem ơn cứu độ đến cho mọi nước mọi dân. Cái giá quá đắt để 

trả cho niềm đam mê này là 13 năm tù, thật sự như một thách đố cho người thời đại và có thể 

nên cớ vấp phạm cho kẻ kém tin ! 

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   
 

 

 

Hỏi: nhân mùa Chay và Mùa Phục Sinh tưởng niệm công nghiệp cứu chuộc của 

Chúa Kitô   xin cha giải thích: nếu phép rửa đã tha hết mọi tội rồi và nhất là Chúa Kitô đã 

chết để cứu chuộc cho cả loài người rồi, như vậy đã đủ để mọi người được cứu rỗi 

chưa, hay còn phải làm gì nữa? 

Trả lời: 

Thiên Chúa là tình thường, là Cha rất nhân lành, là  “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng 

muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý." (1 Tm 2 :4). Vì thế, Thiên Chúa 

đã sai Con Một mình  là Chúa Giêsu xuống trần gian làm Con Người  để "hiến mạng sống 

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

Như thể  đủ cho chúng ta tin  chắc rằng  Thiên Chúa không muốn cho một ai phải bị lên án 

và hư mất đời đời vì tội lỗi.  

Giáo Hội cũng dạy rằng: "Chúa Kitô đã chết cho tất cả mọi người, không trừ một ai. 

Công Đồng Quiercy (năm 833, DS 624) đã dạy rằng: không có,  đã không có và sẽ không 

có người nào mà không được Chúa Kitô chịu đau khổ vì mình." (x. SGLGHCG, số 605) 

Nghĩa là sự cứu rỗi cho con người là điều mong muốn của chính Thiên Chúa, là điều chắc 

chắn mà mọi tín hữu chúng ta phải tin và hy vọng, căn cứ vào lời Chúa và lời dạy trên đây  của 

Giáo Hội . 

Tuy nhiên, cho được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô để vào Nước Trời hưởng 

Thánh Nhan Chúa,   người ta cần  phải có những điều kiện sau đây: 

I- Trước hết, phải được tái sinh qua Phép rửa,  vì " ai tin và chịu phép rửa sẽ được 

cứu độ.  Còn ai không tin sẽ bị kết án" (Mc 16:16) . Lại nữa: "không ai có thể vào Nước 

Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần khí" ( Ga 3:5). 

  
LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI ? 
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Trên đây là chính những lời Chúa Giêsu đã nới với các Tông Đồ và với ông già Ni-cô-đê-

mô  xưa về tầm quan trọng và sự cần thiết phải lãnh nhận Phép rửa để được tái sinh trong sự 

sống mới sau khi con người cũ đã chết vì hậu quả của tội Nguyên Tổ (original sin). 

Tuy nhiên, cần nói thêm một lần nữa ở đây là mặc dù Chúa nói như trên, nhưng Ngài vẫn 

 dành cho những người không biết Chúa và không  được rửa tội một lối thoát, nếu họ chẳng 

may  rơi vào hoàn cảnh không được ai nói cho biết về Chúa và được chịu  phép rửa để vào 

Nước Trời. Nói rõ hơn,  những người đã sinh ra và chết  trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu ra đời, 

 hoặc ngay cả  sau khi Chúa sinh ra nhưng không được ai dạy bảo cho họ biết về Chúa, về Tin 

Mừng cứu độ   và về Phép rửa khiến họ không được rửa tội thì đó không phải là lỗi của họ, bởi 

 vì  "Làm sao họ tin Đấng họ không nghe? Làm sao mà  nghe nếu không có ai rao giảng? 

.như Thánh Phaolô  đã quả quyết..(Rm 10: 14). Nói cách khác,  không ai có thể tự mình nhận 

biết có Thiên Chúa mà không cần người khác giúp lúc khởi đầu.Đó  là lý do tại sao Chúa Kitô 

đã chọn  và sai các Tông Đồ đi  

“… khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo. Ai tin và chịu 

Phép Rửa sẽ được cứu rỗi. Còn  ai không tin sẽ bị kết án.” ( Mc 16:  15-16) 

Như thế, phải cần phải có người rao giảng Tin Mừng của Chúa cho người khác từ ban đầu 

cho đến ngày nay.Đó là sứ mệnh Phúc Âm hóa thế giới mà Giáo Hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô 

qua các Thánh Tông Đồ và những người kế vị để mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người 

không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ và mầu da ở khắp nơi trên trái đất này.  

Nhưng như đã nói ở trên, nếu có những người không biết  Chúa Kitô và Phúc Âm sự sống 

của Người vì không ai rao giảng cho họ, thì đó không phải là lỗi của họ. Dầu vậy, nếu họ đã 

 sống ngay lành theo tiếng nói của lương tâm hướng dẫn,  thì họ vẫn có thể  được cứu rỗi nhờ 

công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, vì "Ngoài Người (Chúa Kitô) ra, không ai đem lại ơn 

cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, 

để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ." (Cv 4: 12; 1Tm 2: 5; SGLGHCG số 

1281, Lumen Gentium, số 16 ) 

Ngược lại, những người đã nghe Phúc Âm của Chúa, đã được tái sinh qua Phép Rửa mà 

không sống những cam kết khi được rửa tội là thực tâm yêu mến Chúa, yêu tha nhân  và xa 

lánh mọi tội lỗi, thì Phép rửa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô cũng không mang lại lợi 

ích thiêng liêng nào cho họ.  

Nói khác đi, công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô được áp dụng không những  cho những 

người đã nhận biết Chúa, đã được rửa tội – và đang  sống những cam kết của Phép rửa ( 

Baptismal promises) mà còn áp dụng  cho cả những người không được biết Chúa và không 

được rửa tội  vì không ai dạy cho họ biết. Đó là trường hợp của tổ tiên Việt Nam và các dân 

 tộc khác trên thế  giới đã sinh ra và chết  đi trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu ra đời, rao giảng 

Tin Mừng Cứu Độ và chết trên thập giá để đền tội thay cho nhân loại. Những người này không 

biết Chúa và không được lãnh phép  Rửa  thì đó  hoàn toàn không vì lỗi của họ, nên Chúa 

không thể bất công  lên án họ vì lỗi này được. Ngược lại, họ vẫn có thể được cứu rỗi  nếu họ 
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đã sống ngay lành  theo sự hướng dẫn  của lương tâm và có ý đi tìm Đấng Tối cao là Thiên 

Chúa để thi hành thánh ý Ngài như đã nói ở trên.. 

Đang khi còn bị treo trên Thập giá, Chúa Giêsu đã bị “một tên linh lấy giáo đâm vào 

cạnh sườn Người : tức thì máu cùng nước chảy ra.” ( Ga 19 : 34) 

Nước đó chính là nước rửa cho con người sạch mọi tội một lần nhưng không tiêu diệt hết 

mọi mầm mống của tội và trả lại cho con người tình trạng  "ngây thơ, công chính ban đầu" 

(original innocence and justice),  một tình trạng ơn phúc đặc biệt  mà Adam và Eva đã được 

hưởng trước ngày hai người phạm tội vì ăn trái cấm, đem lại hậu quả to lớn là "vì một  người 

duy nhất mà tội lỗi xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế sự chết đã lan 

tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội." ( Rm 5: 12) 

Nói khác đi, sự bất tuân của Adam và Eva đã đem tội và sự chết vào trần gian. Nhưng nhờ 

 một người duy nhất vâng phục Thiên Chúa là Chúa Kitô mà "muôn người cũng sẽ thành 

người công chính" vì "nhờ Đức Giêsu là con Người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, 

Thiên Chúa cho anh  em được hòa giải với Người để anh  em trở nên thánh thiện, tinh 

tuyển không có gì đáng trách trước mặt Người." (Cl 1: 22) theo lời dạy của Thánh Phaolô. 

Nhưng đó chỉ là viễn ảnh của niềm tin và hy vọng chứ chưa tức khắc thành sự thật ngay 

bây giờ cho ai,  trử khi có ai chết ngay sau khi  được rửa tội thì chắc có cơ may được hưởng 

ngay ơn cứu độ để vào Nước trời như Người trộm lành trước kia. Chúa Giêsu đã tha thứ mọi 

tội cho anh ta vì anh đã sám hối và xin thương xót trước khi chết. (Lc 23:42-43)  

Nhưng nếu vẫn tiếp tục sống trên trần thế này, thì mọi người chúng ta  lại có nhiều  cơ hội 

để phạm tội thêm nhiều lần nữa vì bản chất yếu đuối của con người, vì gương xấu của thế gian 

và nhất là vì ma quỷ cám dỗ  bao lâu ta còn sống trong thân xác có ngày phải chết này. 

.Mặt khác, Phép Rửa, tuy xóa một lần  mọi tội lỗi,  nhưng không tiêu diệt hết mọi mầm 

mống của  tội, mà vẫn còn để lại trong  con người  "một số những hậu quả của tội như 

những đau khổ, bệnh tật, sự chết  hoặc những yếu đuối gắn liền với sự  sống như 

 những yếu đuối về tính tình…và nhất là sự hướng chiều về tội lỗi mà truyền thống gọi là 

tình dục,  hay còn được gọi là "lò sinh ra tội lỗi (formes percati) được để lại đó cho con 

người phải chiến đấu chống lại nó" cho đến hơi thở cuối cùng của đời người trên trần thế 

này. (x. SGLGHCG số 1264) 

Ngoài ra,như đã nói ở trên, còn phải kể đến  những gương xấu, những dịp tội đầy rẫy ở 

khắp trên trần gian này nhất là những cám dỗ mãnh liệt của ma quỉ là "thù địch của anh  em 

như sư tử gầm thết rảo quanh tìm mồi cắn xé" (1 Pr 5: 8),  nhằm lôi kéo con người ra khỏi 

tình thương của Chúa và ơn cứu độ của Người. 

Đó là tất cả  những thách đó, những nguy cơ mà con người phải đối phó sau khi được rửa 

tội để sống một đời sống mới theo Thần Khí hướng dẫn để được ơn cứu độ. Vì nếu "hướng đi 

của xác thịt là sự chết" thì "hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an."(  Rm 8 :6) 

II- Phải làm gì nữa để xứng đáng được ơn cứu rỗi? 
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Chúa là tình thương và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá và đủ cho con 

người được cứu độ. Nhưng vì con người còn có ý muốn tự do ( free will) mà Thiên Chúa luôn 

tôn trọng cho con người sử dụng để hoặc sống theo Chúa “là Đường, là  Sự Thật và là sự 

Sống" (Ga (14: 6) hay khước từ Chúa để sống theo "văn hóa của sự chết" chối bỏ Thiên 

Chúa,  tôn thờ vật chất, tiền bạc  và mọi thú vui vô luân, vô đạo, gian ác, độc dữ,   bất công, 

bóc lột, độc tài, hà khắc ...  như thực trạng của thế giới tục hóa ngày nay. Đặc biết là ở các 

nước Âu Mỹ , và các quốc gia chậm tiến và độc đảng cai trị, nơi không còn gì là luân lý phổ 

quát  (universal moral) khiến người ta coi việc giết thai nhi là hợp pháp, bán con cái cho bọn 

mãi dâm buôn người là việc buôn bán tự nhiên  của các cặp vợ chồng đã mất hết bản chất làm 

cha mẹ trong một xã hội quá suy đồi về luân lý, đạo đức. như xã hội Viêt Nam hiện nay. 

Lại nữa, một tệ trạng đang được phổ biến ở các quốc gia Âu Mỹ   là  việc cho hợp thức hóa 

hôn nhân đồng tính (same sex mariage), một suy thoái  đạo đức nghiêm trọng về mục đích của 

hôn nhân và nền tảng gia đình mà Thiên Chúa đã thiết lập từ đầu khi tạo dựng con người và 

trao cho sứ mệnh "Hãy sinh sôi nẩy nở  thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt 

đất." (St 1: 28) 

Như thế, để hưởng công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, người tín hữu phải thực tâm tỏ 

thiện chí sống đức tin từ trong nội tâm ra đến hành động cụ thể bên ngoài để cộng tác với ơn 

thánh trong nỗ lực thánh hóa bản thân và giúp  thánh hóa người khác qua gương sống chứng 

nhân của mình. 

Sự cộng tác với ơn thánh thật vô cùng cần thiết, vì nếu không thì, từ ban đầu  Thiên Chúa 

 đã không truyền cho dân Do Thái nói riêng và con người ngày nay nói chung Mười Điều Răn 

của Chúa mà ông Mô-Sê đã long trọng nói với dân Do Thái xưa như sau : 

“ Hãy xem: hôm nay tôi đưa ra cho anh  em chọn : hoặc được chúc phúc, hoặc bị 

nguyền rủa.: Anh  em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC 

CHÚA, Thiên Chúa của anh em mà tôi truyền cho anh  em hôm nay. Anh  em sẽ bị 

nguyền rủa nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA…” ( Đnl 11: 26-28) 

Vâng nghe những mệnh lệnh của Thiên Chúa có nghĩa là thi hành những Điều Răn Người 

đã truyền cho ta phải tuân giữ để được chúc phúc và được cứu độ  nhờ công nghiệp cứu 

chuộc của Chúa Kitô. Thiên Chúa ban những lề luật đó không vì lợi ích  nào của  riêng của 

Ngài,  mà vì lợi ích của con người mà thôi. Vì nếu không có lề luật nào ràng buộc, để con người 

tự do chém giết, trộm cắp, lấy của người khác làm của riêng tư, cướp vợ ,giật chồng của 

nhau… thì thế giới này sẽ đi về đâu ? Có giới răn của Chúa mà người ta còn vi phạm, còn làm 

những sự dữ  ở khắp nơi từ xưa đến nay, huống chi là nếu không có lề luật nào chi phối,  thì xã 

hội loài người đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Do đó, chúng ta phải cám ơn Chúa về những lề luật mà 

Người đã truyền cho con người phải thi hành để được chúc phúc ngay trong cuộc sống trên 

trần gian này, trước khi được vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên Nước Trời mai sau.  

Thật vậy, những ai đã được rửa tội rồi cũng ví như dân Do Thái xưa đã vượt qua Biển Đỏ 

dưới sự lãnh đạo của ông Mô-sê  để trở về quê hương và tiến vào Đất Hứa. Nhưng họ đã 
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không được vào đất này  ngay mà còn phải sống trong sa mạc mấy chục năm để được thử 

thách về lòng tin yêu Thiên Chúa của họ. Khi sống trong hoang  địa, họ đã chịu thiếu thốn mọi 

sự, từ thức ăn  đến nước uống. Vì thế họ đã kêu trách  Chúa  và ông Mai-sen về những gian 

khổ mà họ phải chịu đựng .  Và tệ hại hơn nữa họ đã đúc Con Bê bằng  vàng và sụp lậy nó như 

vị thần đã đưa họ ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập! (Xh 32:  1-6) 

Thiên Chúa đã nổi giận và muốn tiêu diệt đám dân vô ân này,  nhưng nhờ ông Mô Sê khẩn 

cầu thay cho họ mà Thiên Chúa "đã thương không giáng phạt dân Người như Người đã 

đe." (Xh 32: 14) 

Ngày nay, là dân Tân Ước, chúng ta là dân mới của Thiên Chúa  đã được tái sinh qua 

Phép rửa, tức là cũng đi qua nước như dân Do Thái xưa vượt qua Biển đỏ để vào đất tự do, 

 thoát ách nô lệ bên Ai Cập. Phép rửa cũng giải phóng cho con người khỏi  ách nô lệ tội lỗi để 

sống đời mới theo Thần Khí hướng dẫn để được cứu độ. Nhưng cũng như Dân Do Thái xưa 

phải sống trong hoang địa 40 năm trước khi được vào Đất Hứa là đất Ca-na-an "tràn trề sữa 

và mật" (Ds 13:27), dân Tân Ước ngày nay cũng phải sống trong trần thế này một thời gian dài 

ngắn tùy số phận của mỗi người . Nghĩa là sau khi được tái sinh qua Phép Rửa , chúng ta chưa 

vào ngay Đất Hứa  là Thiên Đàng  mà còn phải  "lưu vong" trong sa mạc  trần thế này để được 

thử thách về  đức tin, đức cậy và đức mến. 

Nếu đức tin đã được chứng minh cụ thể bằng đức mến nồng nàn, nghĩa là thực tâm yêu 

mến Chúa trên hết mọi sự  và tuân giữ các Giới Răn của Người, yêu mến tha nhân như Chúa 

Kitô đã dạy cộng thêm quyết tâm xa lánh mọi tội lỗi tức là thi hành những cam kết khi được rửa 

tội thì  "anh  em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì và sẽ trở nên 

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

đó, anh  em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời..." như Thánh Phaolô đã dạy. 

(Pl 2:15)   

Nói khác đi, những ai đã và đang cố gắng sống theo đường lối của Chúa, chống lại những 

đòi hỏi bất chính của bản năng, gương xấu của trần gian và mưu chước cám dỗ của ma quỉ, 

 thì đang cộng tác hữu hiệu với ơn thánh để được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của 

Chúa Kitô. 

Khi sạch tội,  con người  sống trong ơn phúc của Thiên Chúa, nghĩa  là sống  ơn cứu độ 

ngay ở  trần thế này. Ngược lại, nếu không có thiện chí cộng tác của cá nhân với ơn Chúa  mà 

buông mình sống theo "văn hóa của sự chết" thì ơn tái sinh của Phép Rửa sẽ trở nên vô ích và 

Chúa cũng không thể cứu ai thiếu  thiện chí đó. 

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa: "Không phải bất cứ ai thưa 

với Thầy  Lậy Chúa, Lậy Chúa  là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý 

muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên cao mới được vào mà thôi." ( Mt 7 :21) 

Thi hành ý Cha trên trời có nghĩa là yêu mến Người trên hết mọi sự thể hiện cụ thể qua 

việc tuân thủ những Điều Răn của Chúa, 
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vì "ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy 

……………………………………… 

Nếu anh  em giữ các điều răn của Thầy, 

anh   em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy 

như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy 

và ở lại trong tình thương của Người." (Ga  14: 23; 15: 10) 

Như thế, thi hành các luật điều về yêu thuơng, công bình, bác ái, xa lánh tội lỗi  và sống 

thánh thiện là thi hành ý muốn của Cha trên trời, Đấng yêu thương con người đến nỗi đã "sai 

chính  Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội cho 

chúng ta" (Rm 8 :3). Và  chính nhờ "máu Thánh Tử đổ ra mà chúng ta được cứu chuộc". ( 

Ep 1 :7) 

Tóm lại, Phép rửa  và công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô có giá trị cứu rỗi tuyệt đối,  nhưng 

chỉ hữu ích cho những ai có thiện chí cộng tác với ơn  Chúa sau khi được rửa tội bằng quyết 

tâm sống ơn tái sinh của Phép Rửa là "phải cởi  bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con 

người hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để cho Thần Khí đổi mới tâm 

trí anh  em và phải mặc lấy con người mới  là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh 

Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện" như Thánh Phaolô đã dạy. ( Ep 4: 

22-24) 

Nói khác đi,  nếu con người không có quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi và thực thi đức ái nồng 

nàn thì không những Phép rửa mà cả công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô cũng sẽ trở nên 

vô ích,  vì Thiên Chúa phải tôn trọng tự do của con người chứ không bắt buộc  ai phải yêu mến 

và nhận ơn cứu rỗi của Người. Người chỉ mời gọi và con người có tự do để đáp trả hoặc ưng 

thuận hay khước từ lời mời gọi đó. 

Sau hết, không thể viện cớ Chúa nhân từ và  hay tha thứ để cứ  tự do sống theo thế gian 

và xác thịt. 

Chúa đầy lòng xót thương: đúng. Nhưng nếu con người lợi dụng tình thương của Chúa  để 

đi hàng hai, nửa nóng nửa lạnh thì "Ta sắp mửa ngươi  ra khỏi miệng Ta" như lời Người đã 

cảnh cáo trong sách Khải Huyền. (Kh 3:16) 

Đó là tất cả  những gì chúng ta cần suy niệm về tình thương  tha thứ của Thiên Chúa, về 

công nghiệp cứu chuộc vô giá ( invaluable) của Chúa Kitô và những gì ta phải làm để cộng tác 

với ơn Chúa hầu được hưởng ơn cứu độ của Người.Amen. 

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

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
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      Nguyên tác:  
APPRENDRE À PRIER POUR APPRENDRE  

À AIMER  
(JACQUES PHILIPPE) 

 
Bản tiếng Anh:  

THIRSTING FOR PRAYER  
(HELENA SCOTT) 

 
Bản tiếng Việt:  

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN  
(LM. MINH ANH, GP. HUẾ) 

 

CHƯƠNG I 

 

Đâu Là Những Nguy Cơ 

Trong Việc Cầu Nguyện 

 

Giá trị của đời sống chúng ta  

chính là giá trị của việc  

chúng ta cầu nguyện.  

-MARTHE ROBIN 

 

Trung thành và kiên trì trong cầu nguyện (những điểm cơ bản cần để thiết lập và duy trì 

mục tiêu chúng ta nhắm tới khi chiến đấu trong cầu nguyện) đòi hỏi một động cơ thúc đẩy mạnh 

mẽ. Chúng ta cần xác tín vững chắc rằng, dù đường đi không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng 

nó đáng để khởi hành, và những khía cạnh tích cực của sự trung thành này sẽ tỷ lệ thuận với 

những nỗ lực chúng ta tạo ra cũng như những khó khăn mà chúng ta sẽ không tránh khỏi. Trong 

chương đầu tiên này, tôi sẽ giải thích những lý do chính tại sao chúng ta “phải luôn cầu nguyện 

và đừng nản lòng” như Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng (x. Lc 18, 1). 

Để bắt đầu, tôi xin trích dẫn một đoạn của Thánh Phêrô Alcantara, một thầy Dòng 

Phanxicô thế kỷ XVI, người đã tạo nguồn cổ võ lớn lao cho cuộc cải cách của Thánh Têrêxa 

Avila. Đoạn này được trích từ tác phẩm Treatise on Prayer and Meditation của ngài; thế nhưng, 

ngài khiêm tốn quy tác phẩm đó cho Thánh Lawrence Justinian, trong cuốn In Signo Vitae: 

Trong cầu nguyện, linh hồn được thanh tẩy khỏi tội lỗi, đức ái được nuôi dưỡng, đức tin 

được đâm rễ, đức cậy được củng cố và tinh thần được hỷ hoan. Trong cầu nguyện, linh 

hồn tan chảy trở nên trìu mến, tâm hồn được tinh luyện, chân lý tỏ lộ, cám dỗ phải đầu 

Đâu Là Những Nguy Cơ Trong Việc Cầu Nguyện 
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hàng và u buồn phải tan biến. Trong cầu nguyện, giác quan đổi mới, nhác nhớn tiêu tan, 

nhân đức yếu nhược được củng cố, thói hư lùi bước; và trong sự biến đổi này, những tia 

sáng sống động tỏa rạng, ước vọng thiên đàng trào dâng, ở đó, ngọn lửa tình yêu dành 

cho Thiên Chúa bừng cháy. 

Tôi không muốn chú giải đoạn này, nhưng chỉ muốn trưng dẫn nó như một chứng từ 

khuyến khích, trong đó, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Có thể chúng ta sẽ không tìm ra 

điều tương tự mà mình cảm nhận được hằng ngày, nhưng nếu chúng ta trung thành, thì dần 

dần sẽ cảm nghiệm được rằng mọi điều được hứa ban trong đoạn văn giàu cảm xúc trên là 

tuyệt đối đúng. 

Giờ đây, tôi hướng đến một chứng tá gần đây hơn, đó là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II trong Tông Thư Novo Millennio Ineunte. Tông Thư này gửi cho toàn thể các tín hữu, ban hành 

vào ngày 06 tháng 01 năm 2001, cuối Năm Toàn Xá, qua đó, Thánh Giáo Hoàng muốn chuẩn bị 

cho Giáo Hội bước vào ngàn năm thứ ba, ngài cổ xuý chúng ta “thả lưới vào chỗ nước sâu” (Lc 

5, 4). 

Trong tông thư này, Thánh Giáo Hoàng điểm lại Năm Toàn Xá và mời gọi chúng ta chiêm 

ngắm gương mặt Đức Kitô, “kho tàng và niềm vui của Giáo Hội”, ngài đưa ra một cảm hứng 

chiêm niệm về mầu nhiệm của Đức Giêsu, một cảm hứng vốn soi dẫn hành trình của mỗi tín 

hữu. Trong phần ba của tông thư, Thánh Giáo Hoàng khuyến khích chúng ta hãy “khởi sự lại từ 

Đức Kitô” hầu có thể đối mặt với những thách đố của ngàn năm thứ ba. Trong khi để mỗi Giáo 

Hội địa phương tự đặt ra cho mình những mục tiêu mục vụ, Thánh Giáo Hoàng đề nghị một số 

điểm căn bản có giá trị cho toàn thể Hội Thánh. Bằng cách trích dẫn những lời của Vaticanô II, 

ngài nhắc nhở mọi chương trình mục vụ nhất thiết phải giúp mỗi Kitô hữu đáp trả lời mời gọi nên 

thánh mà mỗi người đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội.  

Tất cả các Kitô hữu, bất cứ trong bậc sống hay địa vị nào, đều được mời gọi vươn đến đời 

sống Kitô hữu viên mãn và đức ái trọn hảo (Lumen Gentium, 40). 

Điều đầu tiên cần thiết để đặt việc “tập đi đàng nhơn đức” đích thực vào trong đời sống 

Giáo Hội phải là tập cầu nguyện, như Đức Gioan Phaolô II dạy chúng ta: 

Việc tập đi đàng nhơn đức này đòi hỏi một đời sống Kitô hữu trổi vượt trên hết trong nghệ 

thuật cầu nguyện. Năm Toàn Xá là một năm cầu nguyện sốt sắng hơn, cá nhân cũng như 

cộng đoàn. Nhưng chúng ta biết rõ, cầu nguyện không phải là một cái gì đương nhiên, ai 

cũng làm được. Chúng ta phải học cầu nguyện như thể học lại nghệ thuật này một cách 

mới mẻ từ môi miệng của chính Thầy Giêsu, như các môn đệ đầu tiên, “Lạy Thầy, xin dạy 

chúng con cầu nguyện!” (Lc 11, 1). Cầu nguyện khai mở cuộc đối thoại với Đức Kitô vốn 

biến chúng ta thành bạn thiết thân của Ngài, “Hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong anh 

em” (Ga 15, 4). Sự hỗ tương này chính là bản chất và linh hồn của đời sống Kitô hữu, cũng 

là điều kiện của mọi đời sống mục vụ đích thực. Được Thánh Thần vận hành trong chúng 

ta, sự tương hỗ này dẫn chúng ta đến chiêm ngắm dung nhan Chúa Cha, nhờ Đức Kitô và 

trong Đức Kitô. Việc học hỏi theo khuôn mẫu Ba Ngôi này trong cầu nguyện và sống điều 

đó cách sung mãn, không chỉ trên hết trong phụng vụ, chóp đỉnh và nguồn mạch của đời 

sống Giáo Hội, mà còn trong kinh nghiệm cá nhân, là bí quyết của một Kitô giáo sống động 

thực sự. Một Kitô giáo không có lý do gì để sợ tương lai, bởi nó không ngừng trở về với 

các nguồn mạch và tìm thấy trong những nguồn mạch đó sức sống mới
13

. 

Trong đoạn văn súc tích này, Đức Gioan Phaolô II nhắc cho chúng ta một số điểm thiết 

yếu: cầu nguyện là linh hồn của đời sống Kitô hữu, là điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động 

                                                 
13. Novo Millennio Ineunte, số 32. 
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mục vụ đích thực. Cầu nguyện giúp chúng ta trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, dẫn chúng ta 

vào mối nghĩa thiết với Người, kéo chúng ta đến với sự sống sung mãn của Người, đặt chúng ta 

sống trong Người và Người trong chúng ta. Không có sự trao đổi tình yêu hỗ tương mà việc cầu 

nguyện mang lại đó, Kitô giáo chỉ là một chủ nghĩa hình thức hoàn toàn trống rỗng, loan báo Tin 

Mừng chỉ là cuộc tuyên truyền và hoạt động bác ái chỉ là công việc xã hội vốn không tạo ra một 

thay đổi căn bản nào nơi điều kiện sống của nhân loại. 

Một phát biểu khác của Đức giáo hoàng mà tôi thấy rất đúng và rất quan trọng, đó là, cầu 

nguyện là “bí quyết của một Kitô giáo sống động thực sự, vốn không có lý do gì để sợ tương lai”. 

Cầu nguyện giúp chúng ta kín múc từ Thiên Chúa một sức sống luôn luôn mới, làm cho chúng 

ta không ngừng được tái sinh và đổi mới. Mặc bao thử thách và thất vọng, khắc nghiệt do hoàn 

cảnh, thất bại hay thiếu sót... cầu nguyện vẫn làm cho chúng ta tái khám phá đủ sức mạnh và hy 

vọng để một lần nữa đảm nhận đời sống của mình với niềm tin tưởng hoàn toàn vào tương lai. 

Đây là điều thực sự cần thiết trong thời buổi hôm nay. 

Ngoài ra, Đức Gioan Phaolô II cũng đề cập đến cơn khát một đời sống thiêng liêng, một 

cơn khát mãnh liệt thật hiển nhiên trong thế giới hôm nay; một nỗi khát khao thường khi rất mù 

mờ, nhưng cũng thật đúng lúc; và ngài chỉ cho truyền thống Giáo Hội phương cách đáp ứng 

đích thực nỗi khát khao này: 

Về mặt này, bề dày truyền thống thần nghiệm của Giáo Hội cả Đông Phương lẫn Tây 

Phương đều có nhiều điều để nói. Truyền thống đó cho thấy cầu nguyện có thể tiến triển 

thế nào, như một cuộc đối thoại của tình yêu đích thực, đến nỗi người cầu nguyện được 

chiếm hữu trọn vẹn bởi Người Con Yêu Dấu, rung động trước cái chạm của Thánh Thần 

và ở lại trong lòng Chúa Cha với tình con thảo. Đây là kinh nghiệm sống động về những gì 

Đức Kitô đã hứa, “Ai yêu mến Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Thầy sẽ yêu mến 

người ấy và tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14, 21). 

Tiếp đến, ngài nói về tầm quan trọng của việc mọi cộng đoàn Kitô hữu, trước hết, phải trở 

thành một nơi giáo dục cầu nguyện (gia đình, Canh Tân Đặc Sủng, Công Giáo Tiến Hành, 

.v.v..): 

Vâng, Anh Chị em rất thân mến, các cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta phải trở nên những 

“trường học” cầu nguyện đích thực, nơi mà việc gặp gỡ Đức Kitô được biểu lộ không chỉ 

trong việc cầu xin sự trợ giúp mà còn trong việc tạ ơn, ca ngợi, thờ phượng, chiêm niệm, 

lắng nghe, và sốt sắng nguyện cầu, cho tới khi tâm hồn thực sự “phải lòng Thiên Chúa”. 

Phải, đó chính là cầu nguyện cao độ, nhưng nó không làm chúng ta ra xao lãng việc dấn 

thân vào lịch sử: bằng cách mở lòng ra với tình yêu Thiên Chúa, đồng thời mở lòng yêu 

thương với anh chị em mình, giúp chúng ta có khả năng định hình lịch sử theo kế hoạch 

của Thiên Chúa. 

Lời mời gọi cầu nguyện này được gửi đến mọi người, kể cả giáo dân. Nếu giáo dân không 

cầu nguyện, hoặc bằng lòng với việc cầu nguyện hoàn toàn hời hợt, họ sẽ gặp nguy hiểm. 

Thật sai lầm khi nghĩ rằng các Kitô hữu bình thường có thể bằng lòng với việc cầu nguyện 

cách hời hợt vốn không có khả năng thấm nhuần toàn bộ đời sống của họ. Đặc biệt khi đối 

mặt với bao thử thách đức tin mà thế giới hôm nay đặt ra, họ sẽ không chỉ là những Kitô 

hữu xoàng, mà còn là “những Kitô hữu liều”. Không biết tự bao giờ, họ sẽ rơi vào nguy cơ 

thấy đức tin của mình dần dà bị xem nhẹ, và cuối cùng, chiều theo sự lôi cuốn của “những 

điều thay thế”, chấp nhận những đề nghị khác có dáng dấp tôn giáo và thậm chí đắm mình 

trong những mê tín thái quá. 

Và theo đó, ngài kết luận: 



 

29 

Vì thế, một cách nào đó, giáo dục cầu nguyện phải trở thành trọng điểm của mọi kế hoạch 

mục vụ. 

1. Cầu nguyện như sự đáp trả lời mời gọi 

Động lực đầu tiên thôi thúc chúng ta đi vào đời sống cầu nguyện là chính Thiên Chúa đích 

thân mời gọi chúng ta cầu nguyện. Con người đi tìm Thiên Chúa nhưng phải nói, chủ động hơn, 

chính Thiên Chúa tìm được con người. Thiên Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện với Người, bởi 

ngay từ đầu, hơn cả chúng ta có thể tưởng tượng, Người mãnh liệt khát khao đi vào mối hiệp 

thông với chúng ta.  

Nền tảng vững chắc nhất của đời sống cầu nguyện không phải là việc tìm kiếm, sáng kiến 

riêng, hay khát khao của chúng ta (những điều này thật giá trị, nhưng nhiều lúc không đủ), mà là 

lời mời gọi của Thiên Chúa, “Hãy cầu nguyện không ngừng!” (x.1Tx 5, 17). “Hãy tỉnh thức và cầu 

nguyện” (Mt 26, 41), “Hãy cầu nguyện luôn!” (Eph 6, 18). 

Chúng ta không cầu nguyện vì khát khao Thiên Chúa, hay vì mong chờ những ân ban giá 

trị có được từ việc cầu nguyện, nhưng chúng ta cầu nguyện trước hết và trên hết bởi chính 

Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta cầu nguyện. Và khi bảo chúng ta cầu nguyện, Người biết Người 

đang làm gì. Kế hoạch của Thiên Chúa thì vô cùng vượt xa bất cứ điều gì chúng ta có thể 

thoáng thấy, ước ao hoặc tưởng tượng. Trong cầu nguyện, một mầu nhiệm tuyệt đối sẽ vượt 

trên mọi hiểu biết của chúng ta. Điều thôi thúc một đời sống cầu nguyện chính là đức tin - đức 

tin như sự vâng phục đầy tín thác trước đề nghị của Thiên Chúa. Chúng ta thậm chí sẽ không 

thể tưởng tượng những hoa thơm trái ngọt cao quý của sự đáp trả đầy khiêm nhường và tín 

thác này trước lời mời gọi của Thiên Chúa; như Abraham, ông đã lên đường mà không biết 

mình đi đâu, vì thế, ông trở thành cha của toàn thể dân tộc. 

Nếu chúng ta cầu nguyện để vụ lợi có được do cầu nguyện, chúng ta có nguy cơ trở nên 

nản lòng ở một giai đoạn nào đó. Ích lợi không đến ngay tức thì, cũng không cân đo được. Nếu 

cầu nguyện với một thái độ khiêm tốn đặt mình dưới Lời Chúa, chúng ta sẽ luôn được ơn bền 

đỗ. Đây là những gì mà Marthe Robin thổ lộ: 

Tôi muốn trung thành, mải trung thành cầu nguyện mỗi ngày, bất chấp mọi khô khan, nhàm 

chán hay gớm ghiếc mà tôi có thể gặp phải..., bất chấp những bất ưng, thất vọng và cả 

những dọa dẫm mà ma quỷ có thể thì thầm vào tai tôi!... Vào những ngày rối loạn và giày 

vò, tôi sẽ tự nhủ: Thiên Chúa muốn điều này, ơn gọi của tôi cần điều này, và với tôi, thế là 

đủ! Tôi sẽ cầu nguyện, tôi sẽ cầu nguyện trọn vẹn thời gian đã định cho tôi, tôi sẽ cầu 

nguyện tốt nhất có thể và cho đến khi không còn thời giờ nữa, tôi sẽ can đảm thưa lên với 

Chúa, “Lạy Chúa, con không cầu nguyện gì cả, con chẳng được tích sự gì cả, con không 

làm gì cả, nhưng con vâng lời Chúa. Con đau khổ đã nhiều, nhưng con muốn Chúa biết 

rằng, con yêu mến Chúa và muốn yêu mến Chúa”. 

Thái độ vâng phục đầy yêu thương, tín thác này là hoa trái tốt đẹp hơn tất cả. Đời sống 

cầu nguyện của chúng ta sẽ phong phú và sinh ích theo cấp độ nó được gợi hứng, không phải 

bởi một ước ao để đạt được bất cứ điều gì đó, nhưng bởi một đáp trả đầy tin tưởng, vâng phục 

lời mời gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa biết điều gì tốt cho chúng ta, và với chúng ta, thế là đủ. 

Chúng ta không nên có cái nhìn thực dụng về cầu nguyện, nhốt nó trong khung sườn của kết 

quả và lợi ích; vì điều đó sẽ làm bóp méo cầu nguyện hoàn toàn. Chúng ta không phải biện minh 

cho bất kỳ ai khác về thời gian chúng ta dành cho cầu nguyện. Có thể nói rằng Thiên Chúa mời 

gọi chúng ta “phí thời gian” cho Người, và thế là đủ. 
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Theo lời của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, thì đó là một “sự hoang phí sinh ích”
14

. Ở đây, 

có một khía cạnh về tính nhưng không vốn tuyệt đối cần thiết cho bất kỳ đời sống cầu nguyện 

nào. Nghịch lý thay, việc cầu nguyện của chúng ta càng nhưng không - được thực hiện cách vô 

vị lợi, chứ không để đạt được một điều gì đó - nó càng sinh nhiều hoa trái. Điều chúng ta cần 

làm, là phó mình cho Chúa đến mức có thể làm bất cứ điều gì Người bảo chúng ta, mà không 

cảm thấy cần giải thích gì thêm. Đức Maria nói với các gia nhân tại tiệc cưới Cana, “Ngài bảo gì, 

anh em hãy làm theo” (Ga 2, 5).  

Luôn luôn khắc cốt ghi tâm nguyên tắc nhưng không này, dẫu vậy, giờ đây, tôi cũng muốn 

trình bày một số lý do biện minh cho thời gian chúng ta dành cho việc cầu nguyện. Thánh Gioan 

Thánh Giá nói, “Kẻ chạy trốn cầu nguyện là chạy trốn mọi điều lành
15

”. Nào xem tại sao như 

vậy. 

 

2. Thiên Chúa đến trước tiên  

trong đời sống chúng ta 

Cuộc sống con người chỉ tìm được quân bình và sự tươi đẹp trọn vẹn khi đặt Thiên Chúa 

làm trung tâm. Thánh Joan Arc khuyên, “Trước hết hãy phụng sự Thiên Chúa!”. Trung thành cầu 

nguyện là điều bảo đảm chắc chắn chúng ta có thể dành cho Thiên Chúa vị trí trung tâm này 

bằng những phương thế đặc thù. Không trung thành cầu nguyện, việc dành vị trí ưu tiên cho 

Thiên Chúa có nguy cơ không hơn không kém một ý định tốt hay thậm chí một ảo tưởng. Không 

cầu nguyện, một cách tinh tế, chúng ta hầu chắc sẽ đặt cái tôi của mình ở trung tâm của đời 

sống, thay vì Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta sẽ xao lãng bởi vô số ước muốn, đòi hỏi và sợ 

hãi khác nhau. Trái lại, nếu chúng ta cầu nguyện, thì dẫu phải chiến đấu chống lại sức nặng 

của bản ngã và những thói quen quy ngã cũng như ích kỷ của mình, chúng ta thấy rằng, mình 

vẫn đang đi theo hướng tách ra khỏi chính mình và tái - quy - về Thiên Chúa vốn dành lại cho 

Người vị trí xứng đáng - vị trí đầu tiên - trong đời chúng ta. “Ai không cùng tôi thu góp là phân 

tán” (Lc 11, 23). Khi Thiên Chúa ở vị trí trung tâm, mọi sự khác sẽ rơi vào đúng chỗ của chúng. 

Tuyệt đối dành cho Thiên Chúa vị trí trước nhất so với mọi thực tại khác (công việc, các 

mối tương quan, .v.v...) là cách duy nhất để thiết lập một mối tương quan đúng đắn với các sự 

vật. Chính việc thiết lập này kéo theo một sự đầu tư đích thực và một sự tách biệt lành mạnh, 

giúp chúng ta bảo vệ tự do bên trong và thống nhất đời sống. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào sự 

dửng dưng và bất cẩn, hoặc hoàn toàn ngược lại, rơi vào sự phụ thuộc, xâm chiếm, xao lãng, và 

đau đớn không cần thiết. 

Mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người được thiết lập khi chúng ta cầu nguyện cũng là 

yếu tố cơ bản của sự ổn định trong đời sống. Thiên Chúa là Đá Tảng, là Tình Yêu không hề lay 

chuyển, là “Cha, Đấng dựng nên muôn vì tinh tú, nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng 

không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng” (Gc 1, 17). Trong một thế giới bất ổn như thế giới 

chúng ta, với tốc độ thay đổi nhanh đến chóng mặt, khiến các thiết bị điện tử trở nên lỗi thời 

trong thời gian vỏn vẹn một năm, thì điều quan trọng hơn cả, là tìm sự hỗ trợ bên trong nơi 

Thiên Chúa. Cầu nguyện dạy chúng ta bén rễ sâu nơi Người, “ở trong tình yêu của Người” (Ga 

15, 9), tìm thấy sức mạnh và sự an toàn nơi Người, nhờ đó, đến lượt mình, chúng ta trở thành 

nguồn động viên không suy suyển cho kẻ khác. 

                                                 
14.  Poems, 17. 
 
15. Maxim 110 (hay 169), Sayings of Light and Love. 
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Hơn thế nữa, Thiên Chúa là nguồn lực duy nhất không bao giờ cạn kiệt. Bằng cầu nguyện, 

như Thánh Phaolô nói, “dù con người bên ngoài của chúng ta có tiêu tan đi thì con người bên 

trong chúng ta ngày càng đổi mới” (2Cr 4, 16). Chúng ta cũng có thể nhớ lời của ngôn sứ Isaia: 

Thanh niên thì mệt mỏi nhọc nhằn; trai tráng cũng ngã nghiêng, lảo đảo; nhưng những 

người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh, như thể chim bằng, họ tung cánh, họ 

chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân (Is 40, 30-31). 

Dĩ nhiên sẽ có những lúc thử thách và mệt mỏi trong đời vì chúng ta cần trải nghiệm sự 

yếu đuối để biết rằng mình nghèo hèn và nhỏ bé. Tuy nhiên, vẫn đúng, là trong cầu nguyện, 

Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta nguồn năng lượng, đôi lúc kể cả năng lượng thể lý, mà 

chúng ta cần để phụng sự và yêu mến Người. 

3. Yêu vô vị lợi, không phải vì một cái gì có được từ nó 

Trung thành cầu nguyện có giá trị khôn cùng bởi nó giúp chúng ta giữ gìn yếu tố nhưng 

không trong đời mình. Như tôi đã nói trước đây, cầu nguyện có nghĩa là phí thời giờ cho Thiên 

Chúa. Một cách nền tảng, đây là thái độ của một tình yêu vô vị lợi. Ngày nay, ý tưởng nhưng 

không này gặp phải hiểm nguy khi mọi thứ được đánh giá bởi lợi nhuận, kết quả và hiệu suất. 

Điều đó rốt cuộc hủy hoại đời sống con người.  

Tình yêu đích thực không thể bị giảm thiểu trong phạm trù của những gì được coi là hữu 

ích. Đề cập đến việc lập Nhóm Mười Hai Tông Đồ, Tin Mừng Marcô nói rằng, Chúa Giêsu chọn 

họ trước hết để “ở với Ngài” (Mc 3, 14). Và chỉ sau đó, mới chia sẻ sứ vụ của Ngài: rao giảng, 

trừ quỷ, .v.v...Chúng ta không chỉ là người phục vụ, chúng ta được mời gọi để làm bạn, thông 

phần sự sống và trở nên nghĩa thiết với Ngài, vượt trên bất cứ yêu sách nào về sự hữu ích. 

Điều này dẫn chúng ta về lại với thuở ban sơ, khi trong cơn gió nhẹ, Thiên Chúa đi dạo với 

Adam và Eva trong Vườn Địa Đàng (x. St 3, 8). Tôi yêu một trong những điều Chúa nói với Chị 

Marie Ba Ngôi,
16

 mời gọi chị sống đời cầu nguyện, tôn thờ cách hoàn toàn nhưng không và lĩnh 

hội cách tinh tuyền. Ngài bảo chị, “Tìm các công nhân để làm việc thì dễ hơn tìm bọn trẻ để vui 

chơi”
17

. 

Cầu nguyện là tiêu tốn thời giờ một cách vô vị lợi với Chúa, cốt chỉ tận hưởng niềm vui bên 

nhau. Cầu nguyện là yêu nhau bởi vì cho nhau thời giờ có nghĩa là cho nhau sự sống. Yêu, tiên 

vàn, không có nghĩa là làm một điều gì đó cho người mình yêu, nhưng là ở đó với họ. Cầu 

nguyện tập cho chúng ta biết ở đó với Thiên Chúa, bằng hành vi đơn sơ của việc chú tâm đầy 

yêu thương. 

Kỳ diệu thay, khi chúng ta học cách “ở lại” với chỉ một mình Thiên Chúa, thì qua chính sự 

kiện đó, chúng ta học được cách ở lại với tha nhân. Ai thiết lập cho mình một đời sống cầu 

nguyện kiên vững sẽ có được một tính cách nổi trội trong việc chú tâm, hiện diện, lắng nghe và 

sẵn sàng mà những người khác vốn dành cả đời họ cho các hoạt động thường không thể có 

được. Cầu nguyện gia tăng sự nhạy cảm, lòng kính trọng và chú tâm vốn là những quà tặng quý 

báu cho những ai gặp gỡ chúng ta trên đường đời. 

Không trường học nào dạy sự quan tâm đến tha nhân cách cao đẹp và hiệu quả hơn 

trường học kiên trì cầu nguyện. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi cầu nguyện dẫn đến đối kháng hay 

mâu thuẫn với tình yêu dành cho tha nhân.  

                                                 
16. Một tu sĩ Đaminh (1903-1980) được ban cho các đặc ân thần nghiệm lớn lao, nhưng chịu sự thất vọng nghiêm trọng, 
sâu xa trước khi khôi phục sự cân bằng và bình an tâm trí, và sống những ngày còn lại như một nhà ẩn tu. Xem 
Christiane Sanson, Marie de la Trinité, de l’angoisse à la paix (Parí: Cerf, 2005). 
 
17. Marie de la Trinité, Entre dans ma Gloire (Paris: Arfuyen, 2003), 74. 
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4. Cảm nếm trước Nước Trời 

Cầu nguyện giúp chúng ta cảm nếm trước thiên đàng. Cầu nguyện làm cho chúng ta 

thoáng thấy và cảm nhận một niềm hạnh phúc không thuộc về thế giới này và không gì dưới đất 

này có thể mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc trong Chúa mà chúng ta hướng về và vì nó 

chúng ta được tạo thành. Phải, hẳn chúng ta sẽ trải qua những cuộc chiến đấu, đau khổ và sự 

khô khan trong đời sống cầu nguyện - chúng ta sẽ trở lại với chúng. Nhưng nếu trung thành cầu 

nguyện, chúng ta sẽ hưởng nếm thường xuyên niềm hạnh phúc không thể diễn tả được: một 

mức độ bình an và sung mãn vốn là sự cảm nếm trước Nước Trời. Đức Giêsu hứa với chúng ta 

rằng “Các anh sẽ thấy trời rộng mở” (Ga 1, 51). 

Điều luật đầu tiên của các Chư Huynh dòng Đức Bà Núi Carmel, được thành lập tại Đất 

Thánh vào thế kỷ XII, mời gọi họ “ngày đêm suy gẫm luật Chúa” với mục đích “cảm nếm cách 

nào đó trong tâm hồn chúng ta, cảm nghiệm trong tâm trí chúng ta sức mạnh từ sự hiện diện 

của Thiên Chúa và sự ngọt ngào từ vinh quang trên cao, không chỉ sau khi chết, nhưng ngay cả 

trong đời sống phải chết này”.
18

 Thánh Têrêxa Avilla lấy lại ý tưởng này trong cuốn Lâu Đài Nội 

Tâm, The Interior Castle: 

Bởi có thể cảm nếm trước thiên đàng trên trần gian, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa 

ban ân sủng để không bỏ lỡ nó vì tội lỗi của mình. Hãy cầu xin Người chỉ cho chúng ta con 

đường dẫn đến điều đó và ban cho chúng ta sức mạnh tâm hồn để khai quật kho báu ẩn 

tàng này, bởi nó thực sự đang tiềm ẩn trong chúng ta.
19

 

Cầu nguyện giúp chúng ta đạt thấu những thực tại mà Thánh Phaolô công bố: 

Ðiều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều 

Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người (1Cr 2, 9). 

Điều này cũng có nghĩa là, trong cầu nguyện, chúng ta học biết ngay trên cõi đời này hoạt 

động và niềm vui sướng của chúng ta sẽ là gì trong cõi đời đời: đó là hỷ hoan sung mãn trước vẻ 

đẹp của Thiên Chúa và vinh quang Nước Trời. Chúng ta học cách chu toàn những bổn phận mà vì 

đó chúng ta được tạo thành. Chúng ta vận hành những khả năng tốt nhất, sâu xa nhất vốn được 

phú bẩm với tư cách là người cũng là những khả năng thường ít sử dụng: khả năng tôn thờ, kinh 

ngạc, tán dương và cảm tạ. Chúng ta phục hồi con tim và đôi mắt của trẻ thơ, để ngây ngất trước 

Cái Mỹ Miều trổi vượt mọi cái mỹ miều, trước Tình Yêu vượt trên mọi tình yêu. 

Vậy cầu nguyện cũng có nghĩa là làm cho chúng ta thành những con người sung mãn, 

tương xứng với những khả năng ẩn tàng của nhân tính và những khát vọng thầm kín nhất nơi 

tâm hồn mình. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không dễ dàng cảm nhận điều này trong cuộc sống thường 

ngày, nhưng tất cả những ai trung thành dấn thân đầy thiện chí vào con đường cầu nguyện, sẽ 

cảm nhận một điều gì đó, ít ra là vào những thời gian ân sủng nào đó. Ngày nay điều này đặc 

biệt đúng. Có quá nhiều điều xấu xa, tội lỗi và đau buồn trong thế giới chúng ta đến nỗi Thiên 

Chúa, Đấng trung thành, Đấng muốn khơi lên niềm hy vọng của chúng ta, không ngừng bày tỏ 

cho con cái mình những kho báu Nước Trời. Thánh Gioan Thánh Giá đã nói đến điều này vào 

thế kỷ XVI: 

                                                 
18. Được trích bởi E. Renault, Ste Thérèse d’Avila et l’expérience mystique (Paris: Seuil, 1970), (Spiritual Masters series), 
126. 
 
19. The Interior Casle, “The Fifth Mansions,” ch.1. 
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Thiên Chúa luôn tỏ cho những kẻ hay chết những kho tàng khôn ngoan và thần trí Người, 

nhưng giờ đây, khi sự dữ ngày càng lộ bộ mặt thật của nó thì Thiên Chúa càng tỏ rõ những 

kho tàng này hơn.
20

 

Hôm nay Người sẽ nói gì! 

Riêng với cá nhân tôi, tôi ngạc nhiên trước một số ơn ham thích cầu nguyện mà nhiều người 

lãnh nhận hôm nay, kể cả những giáo dân rất đơn sơ trong suốt những giờ Chầu Thánh Thể hằng 

tuần tại nhà thờ địa phương của họ. Điều này không được báo chí nói đến, nhưng cho thấy, một 

đời sống thần nghiệm đích thực đang có nơi Dân Thiên Chúa, đặc biệt nơi những người nghèo 

hèn và bé nhỏ. 

Trong Thánh Thần, Đức Giêsu hân hoan thốt lên rằng, “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con 

xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều 

này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 

10, 21). 

Hãy quan sát sự kiện đẹp đẽ này: Bằng cách dẫn chúng ta đi vào mối hiệp thông với Thiên 

Chúa, cầu nguyện giúp chúng ta thông dự vào tính sáng tạo của Người. Việc chiêm niệm hun 

đúc khả năng sáng tạo và phát minh của chúng ta, đặc biệt trong lãnh địa của cái đẹp. Nghệ 

thuật hiện thời đang thiếu cảm hứng cách trầm trọng và rất thường không tạo ra gì hơn sự xấu 

xa kinh khủng, khi người ta quá khát khao cái đẹp. Chỉ bằng cách làm mới đức tin và cầu 

nguyện, các nghệ sĩ mới có thể tái khám phá tính sáng tạo đích thực, nhờ đó một lần nữa, họ có 

khả năng mang lại cho con người cái đẹp mà họ rất đỗi trông mong, như Fra Angelico, 

Rembrandt, hay Johann Sebastian Bach đã làm. 

5. Biết Chúa và biết mình 

Một trong những hoa trái của cầu nguyện là nó giúp ta biết Chúa và biết mình ngày một 

thâm sâu hơn. Có nhiều điều để bàn về điểm này, và một truyền thống thiêng liêng phong phú 

về chủ đề này thực sự đã có nơi các tác giả tu đức. Ở đây tôi chỉ nói đến một cách vắn gọn. 

Mỗi ngày một chút, cầu nguyện dẫn chúng ta đi vào sự hiểu biết thực sự về Thiên Chúa, 

không phải một Thiên Chúa xa xôi, trừu tượng nào đó; cũng không phải là “thợ đồng hồ” của 

Voltaire, hay chúa của các nhà khôn ngoan và uyên bác. Thậm chí cũng không phải là Thiên 

Chúa, Đấng vốn là sản phẩm của một loại lý luận thần học thuần lý, lạnh lùng. Thiên Chúa 

chúng ta nhận biết trong cầu nguyện là một Thiên Chúa có ngôi vị, Thiên Chúa hằng sống và 

đích thực, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, là Cha của Đức Giêsu Kitô; Thiên Chúa 

nói với cõi lòng, như Pascal diễn đạt. Không phải vị Thiên Chúa mà chúng ta bằng lòng với một 

số ý tưởng lĩnh hội từ nền giáo dục hay thừa hưởng từ văn hóa của mình, cũng không phải vị 

Thiên Chúa, Đấng là sản phẩm của những dự phóng tâm lý của chính chúng ta, nhưng là một 

Thiên Chúa đích thực. 

Cầu nguyện giúp chúng ta vượt ra khỏi những ý tưởng của mình về Thiên Chúa, khỏi 

những cách thức chúng ta miêu tả Người cho chính mình vốn luôn sai lầm hoặc quá hẹp hòi, và 

dừng lại ở một cảm nghiệm nào đó về Người. Đó là một điều hoàn toàn khác. Trong sách Gióp, 

chúng ta tìm thấy một câu rất hay: 

Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con 

chứng kiến (G 42, 5). 

                                                 
20. Maxim 8 (or 1), Sayings of Light and Love. 
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Mục đích chính của việc mạc khải mang tính ngôi vị của Thiên Chúa cũng là hoa trái cốt lõi 

của việc cầu nguyện, chính là nhận biết Người là Cha. Qua Đức Kitô, dưới ánh sáng của Chúa 

Thánh Thần, Thiên Chúa mạc khải Người là Cha. Đoạn trích từ Tin Mừng Luca trên đây, trong 

đó Đức Giêsu vui mừng trước việc Thiên Chúa không mạc khải cho những bậc khôn ngoan và 

thông hiểu, nhưng tỏ ra cho những người bé mọn, tiếp tục như sau: 

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng 

như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho 

(Lc 10, 22). 

Những lời này cho thấy rõ mục tiêu của việc mạc khải này là mầu nhiệm Thiên Chúa là 

Cha. Thiên Chúa là nguồn sống vô tận, là Cội Nguồn, là ân ban khôn nguôi, là lòng quãng đại, là 

sự tốt lành, trìu mến, và nhân từ vô biên. Một đoạn rất hay từ sách Giêrêmia, chương 31, giới 

thiệu Giao Ước Mới, kết thúc bằng những lời này: 

Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó - sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta 

sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên 

Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ 

này nói với người kia: “Hãy học cho biết Ðức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến 

người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không 

còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa (Gr 3, 33-34). 

Đoạn trích ý nghĩa này nối kết việc ban ơn nhận biết Thiên Chúa cho mọi người với việc 

tuôn đổ lòng nhân từ và sự tha thứ của Người. 

Thiên Chúa được nhận biết trong sự cao cả, siêu việt, oai phong, và quyền năng vô biên 

của Người, nhưng đồng thời trong sự dịu dàng, gần gũi, trìu mến và lòng thương xót vô bờ của 

Người. 

Việc ban ơn nhận biết Thiên Chúa cho mọi người vào thời Thiên Sai cũng được ngôn sứ 

Isaia giới thiệu bằng những thuật ngữ kêu mời:  

Sự hiểu biết Ðức Chúa sẽ tràn ngập đất này, 

cũng như nước lấp đầy lòng biển (Is 11, 9). 

Biết Thiên Chúa cũng giúp chúng ta biết chính mình cách đích thực. Là người, chúng ta chỉ 

có thể biết mình cách đích thực dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, không được phép 

xem thường mọi điều chúng ta có thể học biết về bản thân bằng các phương tiện của con người 

(kinh nghiệm sống, tâm lý, khoa học nhân văn) nhưng điều đó chỉ cung cấp một lượng kiến thức 

hạn chế và một phần nào đó về hữu thể chúng ta. Chúng ta chỉ tiếp cận căn tính thâm sâu nhất 

của mình dưới ánh sáng Thiên Chúa khi chúng ta hiển hiện trước mắt của Cha chúng ta trên 

trời. 

Sự nhận biết này có hai khía cạnh: một khía cạnh tuy ban đầu tiêu cực nhưng trực tiếp dẫn 

đến một điều gì đó cực kỳ tích cực. Tôi sẽ bàn về điều này đầy đủ hơn ở phần sau, nhưng ở đây 

tôi chỉ muốn nói một đôi lời. 

Khía cạnh tiêu cực này liên quan đến tội lỗi, đến sự hư hỏng thâm căn cố đế của chúng ta. 

Chúng ta chỉ biết những điều này cách tỏ tường dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Một khi đối diện 

với Người, bấy giờ sẽ không còn chỗ cho bất cứ giả trá khả thể nào nữa; không còn trốn tránh 

hay biện hộ, không còn mặt nạ. Chúng ta buộc phải nhìn nhận mình là ai, với những tổn thương, 

yếu hèn, bất nhất, ích kỷ, cứng lòng, mưu ma chước quỷ và mọi điều tồi tệ khác. 

Phơi bày ra trước Lời của Thiên Chúa thì chẳng phải là chuyện nhỏ tí nào: 
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Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu 

chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng 

người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều 

trần trụi và phơi bày trước mặt Ðấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ (Dt 4, 12-13). 

Hạnh phúc thay, Thiên Chúa thật dịu dàng và nhân từ và sự phơi bày này chỉ diễn ra dần 

dần, khi chúng ta ngày càng có khả năng chịu đựng nó. Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi 

của mình cùng lúc khi mạc khải sự tha thứ và lòng nhân ái của Người. Chúng ta khám phá sự 

buồn bã của tình trạng tội lỗi nhưng cũng tìm thấy sự khốn cùng tuyệt đối của thân phận thụ tạo 

nơi mình: con người có gì mà không lãnh nhận từ Thiên Chúa và nếu đã lãnh nhận điều gì, thì 

đó hoàn toàn là do ân ban thuần túy, để chúng ta không quy điều gì cho mình cũng không lấy 

làm vinh dự trong bất cứ điều gì. 

 Giai đoạn nhìn nhận sự thật này quả là cần thiết. Không biết bệnh thì không thể chữa 

được. Chỉ có sự thật mới giải phóng chúng ta. Tuy nhiên, may thay, tiến trình này không dừng 

lại tại đó, nó chuyển sang một điều gì đó sâu sắc hơn, đẹp đẽ hơn vô cùng: trên cả tội lỗi và sa 

ngã của mình, chúng ta khám phá ra rằng, mình là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chúng 

ta trong chính hiện trạng của mỗi người và chính tình yêu này trao cho chúng ta căn tính sâu sắc 

nhất. 

Ở một mức độ sâu xa và cốt yếu hơn, những giới hạn của chúng ta cũng như tác động của 

sự dữ trên mỗi người có thể có một cốt lõi nào đó chưa được chạm đến: đó là căn tính của 

chúng ta với tư cách con cái Thiên Chúa. Mỗi một chúng ta là một hữu thể vương mang tội lỗi, 

cấp thiết cần được thanh tẩy và hoán cải. Dẫu vậy, có một điều gì đó bên trong chúng ta tuyệt 

đối tinh tuyền và nguyên vẹn: đó là tình yêu mà Thiên Chúa là Tạo Hóa và là Cha dành cho mỗi 

người chúng ta. Đây là toàn bộ nền tảng căn tính của chúng ta; một địa vị không thể chuyển 

nhượng, ấy là mỗi chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc xác tín được điều này nhờ đức 

tin, chính xác là những gì mở ra và bảo đảm cho chúng ta rằng, một con đường hoán cải và 

thanh tẩy đang chuẩn bị cho chúng ta mà tự sức chúng ta không thể tìm ra. 

Mọi người đều tìm căn tính, nhân cách của mình ở tầng mức thâm sâu nhất. “Tôi là ai?”. 

Một đôi khi, chúng ta đau đớn đặt cho mình câu hỏi đó trong suốt cuộc đời. Chúng ta cố gắng 

tạo cho mình một nhân cách, lấp đầy chính mình, đeo đuổi những khát vọng... và như thế, dõi 

theo những tiêu chuẩn thành công được đề nghị bởi môi trường văn hóa chúng ta đang sống. 

Chúng ta đã dấn mình trong công việc, gia đình, các mối tương quan, bao trách nhiệm và vân 

vân, đôi lúc đến mức kiệt sức... Dẫu thế, một phần trong chúng ta vẫn trống rỗng, không thỏa 

mãn, khó hiểu: Thực sự tôi là ai? Phải chăng những gì tôi đã sống cho đến bây giờ thực sự bộc 

lộ tôi là ai? 

Một khía cạnh mang tính toàn bộ của căn tính chúng ta phát sinh từ lịch sử, di truyền, 

những trải nghiệm và cả những quyết định... nhưng bấy nhiêu đó vẫn không phải là phần thâm 

sâu nhất. Phần thâm sâu nhất của chúng ta chỉ lộ ra khi tiếp xúc với Thiên Chúa, một cuộc tiếp 

xúc tước bỏ khỏi chúng ta mọi thứ giả tạo nơi căn tính của mình để mang mỗi người đến với 

những gì chúng ta thực sự là, ở trọng tâm của thân phận con người chúng ta. Căn tính đích 

thực của chúng ta không phải là một thực tại phải được xây dựng nên cho bằng một quà tặng 

được đón nhận. Nó không phải là chuyện đạt được, mà là để cho chính chúng ta được sinh ra. 

“Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con” (Tv 2, 7); và “Con là con yêu dấu của 

Cha” (Lc 3, 22). Trong Tin Mừng Luca, những lời cuối cùng này đã được Chúa Cha nói với Đức 

Giêsu khi Ngài chịu phép rửa tại sông Jordan, nhưng chúng ta có thể làm cho chúng hoàn toàn 

thành của mình nhờ bí tích rửa tội. 
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Bản chất của căn tính chúng ta bao gồm hai thực tại mà chúng ta được mời gọi khám phá 

dần dần. Thật đơn giản, nhưng hai thực tại này chứa đựng một nguồn phong phú vô tận, đó là 

tình yêu duy nhất mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta và tình yêu duy nhất mà chúng 

ta có thể dành cho Người. 

Cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa giúp chúng ta khám phá tình yêu duy nhất Người dành 

cho chúng ta. Mỗi người nam cũng như nữ đều khát khao cháy bỏng một tình yêu độc nhất vô 

nhị. Không phải được yêu cách chung chung như những thành viên của một nhóm nào đó 

nhưng là cảm nhận trong sự độc đáo của mỗi người. Kinh nghiệm yêu thương này rất kỳ thú bởi 

nó cho chúng ta thấy được rằng: với chúng ta, một người nào đó mang một giá trị mà người 

khác không có; đến lượt mình, chúng ta có một giá trị độc nhất trong mắt họ. 

Đây là điều mà tình yêu của Chúa Cha mang lại. Mỗi chúng ta có thể cảm nhận được rằng, 

trong mắt Thiên Chúa, chúng ta được Người yêu thương, chọn lựa theo một cách thức cực kỳ 

cá vị. Chúng ta thường có cảm giác rằng, Thiên Chúa yêu cách chung chung: Người yêu hết 

mọi người, tôi là một trong số họ, vì thế Người ít quan tâm đến tôi. Nhưng việc được yêu cách 

“phổ quát” như một hạng mục trong bộ sưu tập không thể thỏa mãn chúng ta. Và điều đó tuyệt 

đối khác với thực tại của một tình yêu cá vị, duy nhất mà Thiên Chúa Cha dành cho mỗi đứa con 

của Người. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền nói rằng, “Thiên Chúa yêu thương tôi như 

thể Người không yêu thương ai khác trên đời này!”. Thiên Chúa không yêu hai người theo cách 

thức như nhau bởi vì thực sự, chính tình yêu của Người tạo nên cá vị của chúng ta, mỗi cá vị 

khác biệt nhau. Thánh Têrêxa Avila nói, có một sự khác biệt nơi linh hồn của người ta hơn nơi 

khuôn mặt của họ nhiều. Cá vị duy nhất này được biểu trưng bởi “tên mới” mà Thánh Kinh nói 

đến. Chúng ta đọc thấy trong sách Isaia: 

Ngươi sẽ được gọi bằng một tên mới là tên mà chính miệng Chúa đặt cho (Is 62, 2). 

Và trong sách Khải Huyền: 

Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh: Ai thắng, Ta sẽ ban cho 

manna đã được giấu kỹ; Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một 

tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận (Kh 2,17). 

Tình yêu duy nhất Thiên Chúa dành cho chúng ta bao gồm quà tặng của sự đáp trả duy 

nhất về phía chúng ta. Từ nhiều vị thánh, và đặc biệt từ các thánh nữ, chúng ta nghe những 

điều như, “Ôi Giêsu, con muốn yêu Ngài như không ai từng yêu Ngài! Con muốn làm những 

điều điên rồ hơn cho Ngài hơn bất cứ ai khác đã làm trước đây!”. 

Nghĩ đến những lời như thế này, nhận ra rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm gì hơn tất cả 

những ai đã đi trước chúng ta làm trong tình yêu, chúng ta cảm thấy mình nghèo nàn biết bao. 

Dẫu vậy, những khát vọng như thế không vô ích nhưng có thể được thỏa mãn trong đời sống 

mỗi người. Dầu không phải là Têrêxa Avila hay Phanxicô Assisi, chúng ta vẫn có thể trao cho 

Thiên Chúa (và cũng có thể trao cho anh chị em mình, Giáo Hội, thế giới) một tình yêu mà 

không ai đã từng trao cho họ. Chúng ta có thể trao cho họ tình yêu thuộc về chúng ta, hợp với 

căn tính của chúng ta, đáp lại tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và với ân sủng chúng ta 

nhận được từ Người. Trong trái tim Thiên Chúa, trong mầu nhiệm Hội Thánh, mỗi người đều có 

một chỗ duy nhất, một vai trò duy nhất không thể thay thế, một sự hữu hiệu của riêng chúng ta 

và không ai khác có thể đảm nhận. 

Đón nhận sự chắc chắn kép này như hoa trái của cầu nguyện - sự chắc chắn được yêu 

cách độc nhất và sự chắc chắn có thể (dù những giới hạn và yếu đuối của chúng ta) yêu cách 

độc nhất - là một quà tặng thực sự rất quý giá. Chính điều này tạo nên cốt lõi thâm sâu nhất, 

vững chắc nhất nơi căn tính của chúng ta. 
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Dĩ nhiên, thực tại này vẫn mãi là một mầu nhiệm không thể lĩnh hội trọn vẹn cũng như 

không thể diễn tả bằng ngôn từ cách xứng hợp. Đó không phải là một cái gì để chúng ta có thể 

tuyên bố là của mình hay là điều chúng ta có thể tự hào. Nó phải được sống với lòng khiêm tốn 

và đức khó nghèo lớn lao. Đó là đối tượng của đức tin và đức cậy hơn là một sự chiếm hữu mà 

ta có thể vênh vang. Tuy nhiên, nó đủ chân thật và chắc chắn để mang lại cho chúng ta sự tự do 

và an toàn nội tâm cần thiết để chúng ta đối diện với cuộc sống một cách tin tưởng. 

Bởi những gì chúng ta vừa bàn tới và vì nhiều lý do khác nữa, việc khám phá Thiên Chúa 

là Cha, hoa trái đầu mùa của sự trung thành cầu nguyện, là điều quý giá nhất trên đời, là ân ban 

cao quý nhất trong các ân ban của thần khí. 

“Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải 

sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: 

“Abba! Cha ơi!” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên 

Chúa” (Rm 8, 15-16) 

Cương vị làm Cha của Thiên Chúa đối với chúng ta là thực tại sâu xa nhất, là vực thẳm sự 

sống và lòng thương xót phong phú nhất, khó diễn tả và cảm nhận nhất. Không nguồn hạnh 

phúc nào lớn hơn được làm con trai hay con gái yêu quý để sống trong tình yêu thương của 

người Cha này cũng như lãnh nhận chính mình và mọi sự từ sự tốt lành và lòng quãng đại của 

Người; tin tưởng mong chờ mọi sự, ở mọi khoảnh khắc cuộc đời, do ân ban của Người. Vỡ oà 

trong hạnh phúc, Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu thốt lên, “Ngọt ngào biết bao khi được gọi Thiên 

Chúa là Cha!”
21

. 

6. Lòng trắc ẩn đối với tha nhân nảy sinh từ cầu nguyện 

Một trong những hoa trái tốt lành của cầu nguyện (cũng là cách thức để phân định liệu cầu 

nguyện có đúng đắn hay không) là nó làm cho tình yêu của chúng ta đối với tha nhân được lớn 

lên. 

Nếu cầu nguyện là đích thực (điều này sẽ có nghĩa là gì sau đó), nó mang chúng ta đến 

gần Thiên Chúa hơn, liên kết chúng ta nên một với Người, giúp chúng ta thấy cũng như chia sẻ 

tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho mọi người do chính Người tác thành. Cầu nguyện mở 

rộng và làm cho con tim chúng ta nên mềm mại. Ở đâu thiếu cầu nguyện, ở đó con tim nhân loại 

hóa cứng và tình yêu đóng băng. Có thể nói nhiều về điều này và trích dẫn nhiều bằng chứng. 

Tôi lấy làm hài lòng với một bản văn tuyệt mỹ từ Thánh Gioan Thánh Giá, một bậc thầy của thần 

nghiệm nhưng cũng (trái với hình ảnh mà đôi lúc chúng ta hình dung về ngài) là một trong 

những người đàn ông dịu dàng và trắc ẩn nhất mà thế giới từng biết. 

Thật hiển nhiên, khi tâm hồn càng nên một với Thiên Chúa, lòng trắc ẩn đối với tha nhân 

càng dâng tràn; càng yêu mến, chúng ta càng ước ao cũng một Thiên Chúa này được mọi 

người mến yêu và ca tụng; và càng khát khao điều này, chúng ta càng nỗ lực cho đạt được 

điều đó, cả trong cầu nguyện lẫn qua mọi phương tiện cần thiết khác mà chúng ta có thể 

dùng. 

Nơi những ai được Thiên Chúa chiếm hữu, lửa nhiệt tình và sức mạnh của đức ái bùng 

cháy đến nỗi họ không thể kìm hãm những ước vọng hay chỉ bằng lòng với việc mưu ích cho 

bản thân; đúng hơn, với họ, lên thiên đàng một mình dường như quá ít ỏi, nên họ tìm cách dẫn 

đưa vô vàn linh hồn lên trời cùng mình với lòng khắc khoải, tình yêu cao vời và lòng tận tụy khôn 

                                                 
21. Do Soeur Celine, Chị của Thánh nữ ghi lại: Conseils et souvenirs, recueillis par Soeur Geneviève de la Sainte-Face, 
soeur et novice de sainte Thérèse de l’En- fant-Jésus (Paris: Cerf, 1979). 
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nguôi. Điều này phát sinh từ tình yêu cao cả mà họ dành cho Thiên Chúa; đó là hoa trái và hiệu 

quả tất yếu của việc cầu nguyện và chiêm niệm trọn hảo.
22

 

7. Cầu nguyện, đường dẫn đến tự do 

Trung thành cầu nguyện là đường dẫn đến tự do. Cầu nguyện không ngừng dạy chúng ta 

tìm kiếm nơi Thiên Chúa những ân ban cần thiết mà chúng ta ước nguyện và tìm được chúng; 

đó là tình yêu vô biên, trường cửu, sự bình an, an toàn, hạnh phúc... như Tin Mừng bảo đảm, 

“Ai tìm thì sẽ thấy” (Mt 7, 8). 

Nếu không học cách đón nhận những ân ban khẩn thiết này từ tay Thiên Chúa, chúng ta 

có nguy cơ đi tìm chúng ở nơi khác hoặc chờ mong những gì từ thế giới này (tiền bạc, công 

việc, tương quan), những gì vốn không thể trao ban những điều khẩn thiết trên. 

Các mối tương quan của chúng ta với tha nhân, với người khác... thường làm chúng ta 

thất vọng, một đôi khi không nhận ra điều đó, chúng ta cứ mong chờ từ họ những điều mà họ 

không thể đáp ứng. Từ những tương quan thân thiết đó, chúng ta chờ mong hạnh phúc tuyệt 

đối, lòng biết ơn trọn vẹn, và sự an toàn hoàn hảo. Thế mà, không thực tại trần thế nào, không 

người nào, không hoạt động nào, có thể hoàn toàn thỏa mãn những nỗi mong chờ đó. Khi 

chúng ta mong chờ quá nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu, chúng ta trở nên cay đắng, thất 

vọng và rốt cuộc, cảm thấy gay gắt bực bội với những người không đáp ứng mong chờ của 

chúng ta. Đó không phải do lỗi của họ nhưng chỉ vì ước vọng của chúng ta không hợp lý. Chúng 

ta muốn có được từ người khác điều mà duy chỉ Thiên Chúa mới có thể trao ban. 

Khi nói điều này, tôi không có ý loại trừ những mối tương quan liên vị hay những phạm vi 

hoạt động phong phú của con người. Tôi có niềm tin mạnh mẽ đối với tình yêu, tình bạn, tình 

bằng hữu, tất cả những gì chúng ta có thể nhận được từ nhau trong những mối quan hệ hỗ 

tương. Gặp gỡ ai đó và những mối liên hệ nảy sinh với họ đôi khi có thể là một ân huệ lớn lao từ 

Thiên Chúa. Có những lúc Thiên Chúa hài lòng với việc tỏ cho chúng ta tình thương của Người 

ngang qua một tình bạn hay sự quan tâm của một ai đó mà Người đặt trên đường đời của 

chúng ta. Thế nhưng, điều quan trọng là Người phải ở vị trí trọng tâm và chúng ta không có 

quyền đòi hỏi một ai đó vốn nghèo khó, giới hạn và bất toàn cung cấp cho chúng ta những gì mà 

duy chỉ Thiên Chúa mới có thể thực sự trao ban. 

Tôi cũng không có ý tuyên bố rằng những ân huệ vừa đề cập trước đây (bình an, hạnh 

phúc, an toàn .v.v...) được ban ngay khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Dẫu vậy, vẫn đúng đắn 

khi nói, trung thành cầu nguyện là một phương thế cụ thể diễn tả sự kiện rằng, chúng ta ngước 

nhìn lên Thiên Chúa để Người ban cho mình những điều này trong một chuyển động của đức tin 

và đức cậy, và những gì được mong chờ và hy vọng từ lòng nhân từ của Người sẽ được ban 

cho chúng ta từ ngày này sang ngày khác. Đây là nguyên tắc căn bản giúp thiết lập cân bằng 

tương quan giữa người với người, đồng thời ngăn ngừa việc đòi hỏi nơi người khác điều mà họ 

không thể đáp ứng vốn đôi lúc có thể gây ra những hậu quả khôn lường. 

Thiên Chúa càng ở trung tâm đời mình, chúng ta càng chờ mong mọi sự từ Người và duy 

chỉ từ Người; cùng lúc, các mối tương quan với tha nhân lại càng có cơ may trở nên quân bình 

và hạnh phúc. 

Mong chờ ở bất cứ một thực tại nào khác điều mà duy một mình Thiên Chúa mới có thể 

tặng ban được truyền thống Thánh Kinh gọi là thờ ngẫu tượng. Không nhận ra điều này, chúng 

ta có thể dây mình vào bao ngẫu tượng khác nhau: một người, một việc, một bằng cấp, một 

thành công, một tình yêu, một thú vui nào đó .v.v...  Tự chúng, những điều này là tốt, nhưng với 

                                                 
22. John of the Cross, Dictamenes de espíritu, collected by Padre Eliseo de los Martires. 
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điều kiện chúng ta không đòi hỏi chúng vượt quá ngưỡng đó. Việc thờ ngẫu tượng luôn luôn làm 

chúng ta mất đi một phần tự do. Ngẫu tượng gây thất vọng; chúng ta thường đi đến chỗ căm 

ghét những gì mình đã từng tôn thờ. Chỉ Thiên Chúa mới không bao giờ làm chúng ta thất vọng. 

Người sẽ dẫn chúng ta trên những nẻo đường mới lạ, và có thể lắm chông nhiều gai, nhưng 

Người sẽ đáp ứng mọi nỗi mong chờ của chúng ta, “Hồn con an nghỉ trong mình Chúa thôi” (Tv 

62, 1). 

Kinh nghiệm dạy chúng ta điều này. Việc trung thành cầu nguyện sẽ ngày càng dẫn chúng 

ta tìm thấy nơi Thiên Chúa sự bình an sâu lắng, an toàn và hạnh phúc, đồng thời cho chúng ta 

được tự do trong tương quan với tha nhân... cả khi phải trải qua những giai đoạn khó khăn, 

những thời khắc khô khan và thử thách... Tìm được hạnh phúc và bình an trong Thiên Chúa, 

chúng ta sẽ trao ban cho tha nhân nhiều điều, đang khi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì làm 

nên chính con người của họ mà không chống lại họ khi họ không thỏa mãn ước mong của 

chúng ta. Thiên Chúa là đủ. 

Tôi xin nói thêm rằng, kinh nghiệm tìm thấy hạnh phúc trong cầu nguyện, thậm chí là một 

niềm vui thú nào đó, làm cho chúng ta tự do hơn đối với cuộc kiếm tìm không ít bồn chồn những 

thỏa mãn từ phía con người, một cơn cám dỗ thường xuyên mà chúng ta phải đối mặt. Thế giới 

chúng ta đang chịu đựng một sự trống trải thiêng liêng nghiêm trọng, và khoảng không nội tâm 

này đang đẩy con người vào một cuộc tìm kiếm điên cuồng những thỏa mãn giác quan. Tôi 

không bác bỏ những thú vui hợp lý của cuộc sống - một bữa ăn ngon, một chai Bordeaux, một 

cuộc đi bơi thư thái. Đây là những quà tặng Chúa ban; tốt hơn, hãy tận dụng chúng cách điều 

độ. Thi thoảng, người ta có một nhu cầu vô độ khi muốn nếm trải những cảm xúc, cảm giác lạ 

hoặc cảm giác mạnh; và nhu cầu này có thể dẫn đến những lệch lạc hủy hoại khi người ta chạy 

theo tình dục, nghiện ngập .v.v... Việc chạy theo những cảm giác mạnh hơn thường dẫn đến 

bạo lực vốn không thể kìm hãm được. 

Khi ý nghĩa cuộc sống trở nên trống rỗng, người ta tìm cách thay thế nó bằng cảm giác và 

cảm xúc. Một quảng cáo xe hơi gần đây hô hoán, “Hãy thỏa mãn cảm giác của bạn”. Nhưng đó 

là đường cùng, chẳng mang lại điều gì ngoài thất vọng, thậm chí hủy hoại bản thân và bạo lực. 

Cả ngàn sự thỏa mãn cũng không thêm gì cho hạnh phúc. 

Tôi xin đưa ra nhận định cuối cùng về vấn đề cầu nguyện vốn như một con đường dẫn đến 

tự do. Như tôi sẽ giải thích sau này, trung thành cầu nguyện giúp chúng ta dần dần cảm nghiệm 

rằng, kho báu đích thực của chúng ta ở bên trong chúng ta. Chúng ta mang trong mình Nước 

Trời và hạnh phúc Nước Trời. Khám phá này khiến chúng ta thanh thoát hơn đối với của cải trần 

thế, dần dà giải thoát chúng ta khỏi những đòi hỏi điều này điều kia một cách thái quá - những 

khuynh hướng nhất thời đổ đầy cuộc đời chúng ta biết bao của cải vật chất... mà rốt cuộc làm 

cho lòng chúng ta chùng xuống và hóa đá. 

8. Cầu nguyện thống nhất đời sống  

chúng ta 

Theo thời gian và lòng trung thành, cầu nguyện tỏ ra là một “yếu tố thống nhất” đời sống 

chúng ta. Khi gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng đặt vào đôi tay đầy tình phụ tử của Người 

mọi điều vốn làm nên đời sống hằng ngày của mình, với mọi biến cố và hoàn cảnh khác nhau, 

mọi vấn đề có thể nói là “được tiêu hóa” dần dần - loại bỏ những xáo trộn để thống nhất, trật tự 

và mạch lạc. Rồi đời sống của chúng ta tìm thấy sự thống nhất thâm sâu. Thiên Chúa là Đấng 

Duy Nhất, chính Người thống nhất tâm hồn, nhân vị và toàn bộ đời sống chúng ta. 

Thánh Vịnh 86 dâng Chúa lời cầu xin thống thiết này; “Xin Chúa hướng lòng con, để con 

biết một niềm kính tôn Danh Thánh” (c.11). Nhờ cuộc gặp gỡ thường xuyên với Thiên Chúa 

trong cầu nguyện, mọi sự cuối cùng trở nên tích cực: ước muốn, thiện chí, nỗ lực và cả sự 
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nghèo túng, lỗi lầm và tội lỗi của chúng ta. Những tình huống khiến chúng ta buồn hay vui, quyết 

định tốt hay xấu, mọi sự được “tóm kết” trong Đức Kitô và trở nên ân sủng. Mọi sự trở nên ý 

nghĩa, đồng thời góp phần làm cho tình yêu được lớn lên. Khi trích dẫn Thánh Gioan Thánh Giá, 

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu trần tình rằng, “Tình yêu quá mãnh liệt trong các công trình đến 

nỗi nó có thể sinh ích từ mọi lành dữ tốt xấu mà nó tìm thấy trong tôi”.
23

 

Trong câu chuyện về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Tin Mừng Luca nói về Đức Mẹ như sau, 

“Đức Maria ghi nhớ những điều đó và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19), “và Mẹ Ngài ghi nhớ 

những điều này trong lòng” (Lc 2, 51). Tất cả những gì Đức Maria trải qua - những ân sủng mà 

Mẹ lãnh nhận, những lời Mẹ nghe, những sự kiện Mẹ trải nghiệm, dù tràn ngập ánh sáng, đau 

khổ hay khó hiểu - Mẹ đều giữ lại trong lòng và trong cầu nguyện. Và như thế, mọi sự trở nên có 

ý nghĩa, không phải qua một tiến trình phân tích theo kiểu trí thức nhưng qua việc cầu nguyện 

nội tâm. Mẹ không trầm ngâm suy nghĩ mọi sự trong đầu, nhưng giữ chúng trong một tâm hồn 

tín thác, cầu nguyện của Mẹ, nơi mọi sự, rốt cuộc, tìm thấy đúng chỗ của mình, được thống nhất 

và trở nên giản dị. 

Trái lại, nếu không trung thành giữ lấy các cuộc hẹn cho việc cầu nguyện, đời sống chúng 

ta có nguy cơ không bao giờ đạt được bất cứ ý nghĩa mạch lạc nào. Chúa Giêsu cảnh giác: “Ai 

không tụ tập với tôi thì phân tán” (Mt 12, 30; Lc 11, 23). 

 

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

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

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN    
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487071912.doc 
 
 

 

LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC  
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487212022.doc  
 

 

DÀNH GIỜ CHO CHÚA     

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

   ...Xin mở file kèm  

 

 

                                                 
23. Thủ Bản A, 83 recto 
 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487071912.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487212022.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
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ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG  
Sẽ không làm sao hiểu được con người nếu tách nó khỏi một tiếng gọi trở nên người hơn. Vậy 
tiếng gọi đó đến từ đâu? Đâu là nguồn cội của nó? Đây là câu hỏi then chốt của một cuộc đời. 
Dẫu đứng trong quan điểm Kitô giáo, tôi vẫn tin rằng, những suy tư sau đây vẫn có một điều gì 
đó để nói với bất cứ ai thành tâm thiện chí.  
...Xin mở file kèm  
 

 

 

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

 

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

 

TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 
ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hưởng được hạnh phúc đích thực. 
Nhưng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 
kèm  

 

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

 

Thầy Dạy Khát Khao - Le Maître du désir  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1427231730.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
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Con người muốn sống. Con người được tạo dựng để sống. Không chỉ tự nhiên tìm cách bảo 
tồn sự sống, nhưng chúng ta còn muốn phát triển nó, làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc 
hơn, tươi đẹp hơn, thanh cao hơn, mạnh mẽ hơn; tắt một lời, sống động hơn. “Vì chưng, gánh 
nặng nặng nề nhất là tồn tại mà không sống” (Victor Hugo). Sống có ý nghĩa gì nếu không có 
niềm vui sống? ...File kèm  

 

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

 

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

 

Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhưng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhưng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hướng, 
trào lưu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 

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

 

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

 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
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TAKING FLIGHT - BAY LÊN ĐI!  
Đã một thời, Tony de Mello, một linh mục dòng Tên dạy đàng thiêng liêng không ngừng đánh 
động tâm hồn bao người khắp năm châu; bởi lẽ, ngài quá yêu đời, yêu cuộc sống - một cuộc 
sống thực tế, sôi nổi và tràn đầy niềm vui. Những chuyện kể đầy mê hoặc, đầy nhiệt huyết, 
đậm nét hài hước và những hiểu biết sâu sắc của ngài về bí quyết hạnh phúc, về việc khám 
phá bản ngã đích thực của mỗi người - tất cả đã tạo nên một tác động đầy phấn khích cho bất 
cứ ai đã từng nghe ngài. Ngài đến cho những tâm hồn được giải thoát, cho người vô cảm biết 
yêu thương, đem ý nghĩa cho tất cả những gì làm nên một nẻo đường thiêng liêng trên đó bao 
người đang tiến bước. ...File kèm  

 

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

 

HUẾ CỔ VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI  
“Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (J. B. Roux) được chuyển dịch như một 
đóng góp nhỏ nhân dịp Kỷ Niệm 15 Năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử 
Đạo Việt Nam (1988-2003) với tựa đề “Vết Tích Chứng Nhân Đức Tin Của Huế Cổ”. Nay, nhân Kỷ Niệm 
20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách được tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
...File kèm  

  

VỀ MỤC LỤC  

 
HẠT NẮNG 

 
 
 Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy, pss. 
Tác Phẩm Chúa Vẫn Thương 

 

Phần hai 

CHÚNG TA CỘNG TÁC  VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỨU 

ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA (tiếp theo) 

5. Hãy đến với Mẹ Maria. 

Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria nhiều 
hơn. Giá mà chúng ta biết được nụ cười của Đức Mẹ đẹp 
dường nào! Nếu mà chúng ta thấy được, dù chỉ là trong 
chốc lát, cả cuộc đời chúng ta sẽ được chiếu sáng! Đó là nụ 

 
Hãy đến với Mẹ Maria - Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria nhiều hơn.  

 

         

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401283235..pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12549
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401281679.doc
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cười của lòng tốt, của dịu dàng, của đón tiếp, của thương xót, nói tắt một lời là của tình yêu. 
Nhưng cái chúng ta không thể thấy được bằng con mắt thể xác, thì nhờ Đức Tin chúng ta sẽ 
thấy được bằng con mắt linh hồn. 
 

Chúng ta hãy năng xin Chúa Thánh Thần tỏa chiếu trong tư tưởng chúng ta nụ cười 
không bao giờ tàn phai diễn tả tất cả lòng yêu mến và vô nhiễm của Mẹ. Nụ cười của Mẹ đủ 
chữa lành những khổ đau và băng bó các vết thương. Nụ cười của Mẹ thi thố một ảnh hưởng 
xuyên thấu những con tim đóng kín nhất, và dọi chiếu một ánh sáng chói ngời vào những trí 
khôn tăm tối nhất. 

 
Chúng ta hãy chiêm ngắm nụ cười đó trong tất cả mầu nhiệm cuộc đời Mẹ. Chúng ta 

hãy chiêm ngắm nó trong niềm vui thiên đàng, kết hợp với các thánh đang vui hưởng một 
nguồn vui vô tận. 
 

Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ trong Đức Tin, vì Mẹ ở rất gần chúng ta. Chúng ta thấy 
Mẹ đang nhìn chúng ta. Chúng ta hãy ngắm nhìn Mẹ đang mỉm cười với chúng ta. Mẹ sẽ giúp 
chúng ta bằng nụ cười của Mẹ, vì nụ cười từ mẫu của Mẹ là một ánh sáng, một sức mạnh và 
một nguồn suối yêu thương sống động. 

Chính chúng ta cũng hãy cười nụ cười đẹp nhất của chúng ta với Mẹ. Chúng ta hãy để 
Chúa mỉm cười với Mẹ qua chúng ta. Chúng ta hãy hiệp thông với nụ cười của Chúa cho Mẹ. 
Chúng ta hãy ký thác chúng ta cho Mẹ. Càng ngày chúng ta hãy càng cố gắng với Mẹ. Chúng 
ta biết rõ Mẹ đã làm gì cho chúng ta trong thời thơ ấu và trong suốt cả cuộc đời hiến dâng của 
chúng ta. Mẹ sẽ có mặt khi chuỗi đời chúng ta kết thúc và trong giờ chết của chúng ta, Mẹ sẽ 
đích thân đến tìm chúng ta và đem chúng ta trình diện với Chúa. Mẹ là Mẹ Dâng Mình một cách 
tuyệt hảo. 
 

Chúng ta hãy năng hiệp thông với tình cảm của Trái Tim Mẹ. Hãy diễn tả theo cách của 
chúng ta những gì chúng ta cảm nhận. Có một cách đặc biệt riêng cho cá nhân chúng ta, không 
thể thông chia được để giải thích những trạng thái tâm hồn của Mẹ. Những trạng thái đó trở 
thành của chúng ta, nhưng mãi mãi vẫn là của Mẹ. Chúng ta hãy chạy đến ẩn mình bên Mẹ. 
Hơn bất cứ ai, Mẹ sẽ vuốt ve trán chúng ta và làm tiêu tan nhọc mệt của chúng ta.  
 

Với sự hiện diện từ mẫu của Mẹ, Mẹ sẽ giúp chúng ta từ từ tiến lên theo Chúa suốt con 
đường thập giá của Chúa. Chắc hẳn chúng ta sẽ nghe Mẹ gọi lặp đi lặp lại ba lần Hãy ăn năn, 
hãy ăn năn, hãy ăn năn, nhằm một sự biến đổi thiêng liêng rạng ngời. Per crucem ad lucem, qua 
thập giá mà đến ánh sáng. 
 

Nhất là chúng ta hãy ở bình an, đừng bắt ép tài năng của chúng ta. Chúng ta hãy hiệp 
thông tốt nhất với ân sủng của giây phút hiện tại. Liên kết với Mẹ, cuộc đời chúng ta, dù có tăm 
tối mấy đi nữa đối với nhiều người, sẽ phong phú cho lợi ích của đa số. Chúng ta hãy năng đặt 
mình dưới ảnh hưởng tương hợp của Chúa Thánh Thần và Mẹ. Chúng ta hãy xin các Ngài cho 
tình yêu của chúng ta được gia tăng. 
 

Hãy hiệp thông tình cảm của Chúa Giêsu đối với Mẹ: tế nhị, dịu dàng, kính trọng, chiêm 
ngưỡng, tín nhiệm hoàn toàn và biết ơn sâu xa. Hãy hiệp nhất với Chúa Giêsu mà nói với Mẹ, 
xin Mẹ giúp đỡ chúng ta và kẻ khác, cho Giáo Hội, cho sự tăng trưởng của nhiệm thể Chúa. 
 

Chúng ta  hãy nghĩ đến hạnh phúc của Mẹ trong vinh hiển thiên quốc, nơi Mẹ không 
quên một ai trong số con cái Mẹ còn ở trần gian. Chúng ta hãy nghĩ đến vương quốc từ mẫu 
của Mẹ. Mẹ thi thố vương quốc thiêng liêng của Mẹ cho mỗi người nơi trần thế. 
 

Chúa chỉ làm phép lạ ở đâu người ta chịu theo chỉ dẫn của Mẹ, như ở Cana: Hãy làm tất 
cả những gì Ngài bảo. Người ta sẽ nghe được tiếng Chúa Giêsu và có thể làm những gì Ngài 
đòi hỏi, theo mức độ trung thành với lời kêu gọi của Mẹ. Như vậy, Mẹ và Chúa Giêsu không 
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ngừng làm việc chung với nhau để mọi người cộng tác phổ biến tình yêu chân thật trên trần 
gian. 
 

Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta không bao giờ quên Đấng Duy Nhất Cần Thiết, không làm 
những điều vô ích, không lẫn lộn cái tùy phụ với cái quan yếu, và biết làm những chọn lựa 
phong phú. Mẹ luôn luôn có mặt, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, giữ cho chúng ta niềm vui và hiệu 
năng trong những tháng năm cuối cùng của hành trình thế tạm của chúng ta. Nhưng Mẹ còn 
làm cho chúng ta nhiều hơn nữa, nếu chúng ta tín thác nhiều hơn nữa vào sự dịu dàng và 
quyền năng của Mẹ. 
 

Chúng ta hãy luôn sống trong sự biết ơn Mẹ. Khi chúng ta cám ơn Chúa, chúng ta hãy 
kết hợp với lời kinh Magnificat mà Mẹ đã hát với cả tâm hồn và Mẹ luôn kéo dài trong trái tim 
con cái Mẹ ở trần gian. Chúng ta hãy nghĩ đến giây phút chúng ta được nhìn thấy Mẹ trong vinh 
hiển đời đời. Chúng ta sẽ tự trách mình đã chưa yêu mến Mẹ cho đủ, và đã chưa vây quanh 
Mẹ với hết tình con thảo. Mẹ dâng hiến trọn vẹn và không hề lấy lại. Chúa Giêsu trao trọn cho 
Mẹ và Mẹ đã trao Chúa Giêsu cho thế gian. 
 

Trong ánh sáng thần linh, Mẹ thấy tất cả những nhu cầu thiêng liêng của con cái Mẹ, Mẹ 
muốn giúp những người mù tối tìm lại ánh sáng Đức Tin, những người tê liệt ý chí tìm lại được 
nghị lực và can đảm cần thiết để hiến dâng cho Chúa, những người điếc nghe được tiếng mời 
gọi của Chúa và cố gắng hết sức đáp lại.  
 

Nhưng Mẹ chỉ làm được điều đó khi có nhiều tâm hồn cầu nguyện van xin Mẹ cứu giúp 
nhân loại lắm lúc chao đảo. Chúng ta là một trong những đứa con ưu tuyển của Mẹ. Chúng ta 
hãy cố gắng mỗi ngày hành động như là đứa con đầy tình yêu thương và tận tâm đối với Mẹ. 
Mẹ Maria tuyệt đối Đẹp, tuyệt đối Tốt, tuyệt đối Quyền Thế khi kêu xin. Chúng ta càng biết Mẹ 
thì chúng ta càng tiến gần đến Chúa Giêsu. 
 

Phẩm giá của Mẹ là duy nhất. Chúa Giêsu đã không là thịt bởi thịt Mẹ, là máu bởi máu 
Mẹ đó sao? Chúng ta hãy đến với Mẹ với tình hiếu thảo, với lòng tín thác vô biên. Chúng ta hãy 
xin Mẹ những gì chúng ta cảm thấy cần cho chúng ta và cho thế giới, từ sự bình an trong tâm 
hồn, trong gia đình, giữa người với người, giữa các dân tộc, cho đến sự đỡ nâng từ mẫu của 
Mẹ đối với người nghèo khó, người tàn tật, người bệnh hoạn, người bị thương, người lâm 
chung. Chúng ta hãy ký thác cho lòng thương xót của Mẹ những người tội lỗi mà chúng ta biết 
hoặc nghe nói đến. 
 

Chúng ta hãy trở nên một tâm hồn trẻ thơ đối với Mẹ. Chúng ta hãy ôm chặt lấy Mẹ, hãy 
quấn quít bên Mẹ. Có nhiều ân sủng chúng ta có thể xin được cách dễ dàng hơn cho chúng ta, 
cho công việc của chúng ta và cho thế giới, nếu chúng ta năng cầu nguyện với Mẹ và nỗ lực 
hơn sống dưới ảnh hưởng của Mẹ. 
 

Một mình chúng ta, hỏi chúng ta có thể làm được gì trước nhiệm vụ bao la như thế: bao 
nhiêu người phải Phúc âm hóa, bao nhiêu tội nhân phải hoán cải, bao nhiêu linh hồn phải thánh 
hóa! Chúng ta cảm thấy khốn cùng và vô phương. Chúng ta hãy tha thiết và kiên trì kêu xin, kết 
hợp với Mẹ. Bao nhiêu con tim sẽ được lay động, đổi mới và sưởi ấm. Sứ mệnh của Mẹ là làm 
cho sự kết hợp sâu xa của chúng ta với Chúa Giêsu được dễ dàng, mạnh mẽ và bảo vệ nó. Hiệp 
nhất với Mẹ là chúng ta hiệp nhất sâu xa cùng Chúa Giêsu. 

Mặc dù chúng ta không thấy, chính Mẹ Maria tiếp tục cầu bàu cho chúng ta và can thiệp 
trong mọi chi tiết đời sống thiêng liêng của chúng ta, đời sống làm việc của chúng ta, đời sống 
đau khổ của chúng ta, đời sống tông đồ của chúng ta. 
 

Giáo Hội ngày nay đang gặp khủng hoảng. Việc đó là thường thôi, khi các kitô hữu không 
kêu cầu Mẹ cho đủ. Chúng ta hãy tin tưởng mạnh mẽ rằng quyền năng của Chúa không hề giảm 
thiểu và Chúa có thể làm nổi lên như trong những thế kỷ vừa qua những vị đại thánh, nam cũng 
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như nữ, làm thế gian kinh ngạc. Nhưng Chúa muốn có sự cộng tác của chúng ta khiến Mẹ, vốn 
luôn chăm chú đến sự khốn cùng của thế giới, can thiệp như ở tiệc cưới Cana. 
 

Chúng ta hãy luôn chạy đến với Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ của chúng ta và Mẹ của toàn 
thể nhân loại. Chính Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chính Mẹ giới thiệu chúng ta cho Chúa 
Giêsu và chính Mẹ không ngừng che chở chúng ta trong suốt cuộc đời chúng ta, và trong ngày 
hồng phúc chúng ta từ giã cõi trần, chính Mẹ sẽ dâng chúng ta cho Chúa trong ánh sáng vinh hiển. 
 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

    

Để làm rõ:  

Nét văn hoá nơi các xứ đạo Công Giáo, làm phong phú nền văn hoá Việt Nam, chúng ta 

tìm hiểu hai vấn đề: 

   
1. Khái quát đôi nét về văn hoá; một vài định nghĩa căn bản về văn hoá. 

  

2. Các xứ đạo Công Giáo đã làm được gì để nền văn hoá Việt Nam phong phú? 

  

Khái quát đôi nét về văn hoá; một vài định nghĩa căn bản về văn hoá. 

 
   

Khái quát đôi nét về văn hoá. 

  

Hai từ văn hoá đã có từ lâu đời và ở khắp mọi nơi trên thế giới. Người ta mặc nhiên thừa 

nhận mỗi quốc gia đều có một nền văn hoá riêng biệt. Việt Nam có nền văn hoá khác với Lào, 

Thái Lan, Campuchia…Dù đây là ba nước về mặt địa lý đứng bên nhau, có khá nhiều điểm 

tương đồng với nhau. Trung Quốc cổ đại đã coi văn hoá là phương thức giáo hoá con người 

“văn trị, giáo hoá”.  Mỗi nước trong một giai đoạn lịch sử lại có nền văn hoá khác nhau. Việt 

Nam có các thời kỳ văn hoá như: Văn hoá thời đại đồ đá cũ; văn hoá thời đồ đá mới; văn hoá 

thời đại đồ đồng đá; văn hoá thời đại đồ đồng; văn hoá thời kỳ đồ sắt… Trong giai đoạn văn 

hoá thời kỳ đồ sắt lại bao gồm: Văn hoá Đông Sơn; văn hoá Sa Huỳnh; văn hoá Đồng Nai; văn 

hoá Óc Eo. Ngày nay, có văn hoá du lịch, văn hoá ẩm thực, văn hoá trang phục, văn hoá kiến 

trúc, văn hoá giao thông, văn hoá ứng xử… 

   

NÉT VĂN HOÁ NƠI CÁC XỨ ĐẠO CÔNG GIÁO LÀM PHONG PHÚ NỀN VĂN HOÁ VIỆT 
NAM  
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Nhiều nước phương tây như Pháp, Anh thì người ta dùng từ culture; người Nga dùng từ 

kyltypa; người Đức dùng từ kultur để chỉ văn hoá. Những từ trên đều có chung nguồn gốc từ 

tiếng Latinh là cultus animi có nghĩa là “trồng trọt tinh thần”. 

  

Như thế, văn hoá chiếm mọi lãnh vực hoạt động có giá trị trong đời sống tinh thần cũng 

như vật chất của con người.  

  

Từ bao đời nay, văn hoá đã để lại bao cách nhìn nhận, quan điểm, tham luận, hội thảo, 

tranh luận khác nhau của con người. Xem ra, những điều đó vẫn chưa có hồi kết! Tuy nhiên 

nhân loại cũng đã thống nhất với nhau về văn hoá qua một số định nghĩa… 

 
   

Một vài định nghĩa căn bản về văn hoá. 

  

Chính vì văn hoá quá phong phú, lại có những nhìn nhận khác nhau, nên đã nảy sinh ra 

biết bao định nghĩa về văn hoá. Năm 1952 hai nhà khoa học Mỹ là Alfred kroeber và Clyde 

Kluckhohn đã thống kê có tới 164 định nghĩa về văn hoá (nguồn Wikipedia) 

   
Xin giới thiệu ba định nghĩa có tính đại diện về văn hoá:  

  

Định nghĩa văn hoá theo Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam. 

   
“Văn hoá là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong quá trình lịch sử ”    

Đinh nghĩa văn hoá theo Unesco 

Năm 2002 Unesco đã đưa ra định nghĩa về văn hoá như sau:  

   
“ 

Văn hoá nên được đề cập đến như một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật 
chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa 
đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống 
giá trị, truyền thống và đức tin.” (nguồn Wikipedia)   

 

Định nghĩa theo Công Đồng Vaticanô II 

  

“ 

Văn hoá chỉ tất cả những gì con người có thể sử dụng để trau dồi và phát triển các năng 
khiếu đa diện của tâm hồn và thể xác; cố gắng chế ngự cả trái đất bằng tri thức và lao 
động; làm cho đời sống xã hội, đời sống gia đình cũng như đời sống chính trị trở thành 
nhân đạo hơn nhờ sự tiến bộ trong các tập tục và định chế; sau hết diễn tả, thông truyền 



 

48 

trong các công trình của mình, những kinh nghiệm tinh thần và hoài bão lớn lao của thời 
đại, để giúp con người và toàn thể nhân loại tiến bộ hơn”  
 

(Giáo Hội trong thế giới ngày nay, chương II, cổ vũ việc phát triển văn hoá, Vaticanô II) 

 
   

Các xứ đạo Công Giáo đã làm được gì để nền văn hoá Việt Nam phong phú ? 

   
Xứ đạo làm phong phú những giá trị văn hoá tinh thần: 

Đạo Công Giáo đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1533, tính đến nay gần 5 thế kỷ.  

Ngày nay, số người Việt Nam theo đạo Công Giáo đã có trên 7 triệu người thuộc 26 giáo 

phận, nơi hàng ngàn xứ đạo ở rải rác khắp nơi trên 63 tỉnh thành của Việt Nam. 

Ta có thể nói, ngày nay nét văn hoá của đạo Công Giáo đang được thể hiện khá đầy đủ 

nơi các xứ đạo của Việt Nam, từ nông thôn đến thành thị; từ đồng bằng đến rừng núi cao 

nguyên; từ người Kinh đến người Thượng; từ người Mông đến người Nùng, từ người Dao đến 

người Thái. Gia đình giáo xứ được đoàn ngũ hoá các giới, từ giới ấu nhi đến giới thiếu nhi; từ 

giới gia trưởng đến giới hiền mẫu…cùng với các phong trào và đoàn hội. Tất cả đều được học 

những nội dung phù hợp với lứa tuổi như lớp dự bị hôn nhân, lớp vào đời I vào đời II; “học 

sống làm con người và làm con Chúa”; lớp nhân bản... Nhờ đó ta thấy nơi giáo xứ ít ly dị, ít tệ 

nạn xã hội.  

  

Văn hoá nơi xứ đạo làm cầu nối hai nền văn hoá Đông Tây 

   
Văn hoá Công Giáo, lịch sử, tuy có những giai đoạn thăng trầm đáng tiếc đã xẩy ra trong 

quá khứ, nhưng ngày nay, văn hoá Công Giáo đã gắn bó với văn hoá Việt, hoà quyện với văn 

hoá Việt. Nó đã được Việt hoá một cách tài tình đến khắng khít, làm phong phú nền văn hoá 

Việt Nam, tạo cầu nối làm bớt đi những dị biệt cố hữu giữa hai nền văn hoá Đông và Tây. 

  

Chính giới răn “Yêu Thương” là cội nguồn của những thành quả đó. 

   
Trước năm 1533 người Việt mới biết cầu Trời khấn Phật mỗi khi gặp những tai ương vạ 

gió, để mong được ấm no hạnh phúc: 

 
   

“Lạy Trời mưa xuống 

Lấy nước tôi uống 

Lấy ruộng tôi cầy 

Lấy đầy bát cơm 

Lấy rơm đun bếp 

lấy nếp nấu xôi..” 
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            (Đồng dao). 

 
Từ khi đạo Công Giáo đến, người giáo dân được biết rõ ràng qua Thánh Kinh và lời diễn 

giải của các nhà truyền giáo thì ông Trời đó chính là Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ đó, văn hoá tín 

ngưỡng Việt có cơ duyên vừa mở rộng, vừa đi tới cội nguồn của vũ trụ nhân sinh, tim gặp 

được Đấng Vua vũ trụ muôn loài, để tôn thờ Ngài, và chỉ một mình Ngài, bớt đi bao mê tín dị 

đoan, lầm lạc đáng tiếc đã diễn ra trong quá khứ. 

   
Ngoài ra, các nhà truyền giáo khi giảng đạo gặp bao khó khăn về chữ viết. Chữ Nôm, chữ 

Nho chỉ dành cho người có học thức. Chữ nào dành cho giới bình dân đây? Ngày đó Việt nam 

100% là nông dân. Chính những thao thức đó đã giúp Cha cố Alexandre De Rhodes (1591-

1660) “việt hoá” các mẫu tự Latinh thành chữ quốc ngữ trong cuốn tự điển Việt-Bồ-La. Một thứ 

chữ người bình dân nơi các giáo xứ chỉ cần học ba tháng là đọc thông viết thạo. Đây quả là 

công trình văn hoá trọng đại bậc nhất của người Việt, nó làm phong phú cho nền văn hoá nước 

nhà biết bao! 

 
   

Tiếng chuông nơi giáo đường. 

   
Một điểm nữa là tiếng chuông chùa sáng chiều trầm buồn ngân toả khắp nơi như để cảnh 

tỉnh chúng sinh phải hồi tâm nhớ rằng “đời là bể khổ”, với 108 nỗi phiền não, đau khổ: Sinh, lão 

bệnh, tử ... Vì thế cần phải diệt “tham sân si” tức là phải bỏ tham lam, bỏ tức giận ghen ghét, bỏ 

si mê say đắm, trở về với chính cõi lòng của mình để có an vui, có hạnh phúc. Trong khi đó 

tiếng chuông nhà thờ nơi các xứ đạo sáng chiều thánh thót ngân vang khắp nơi như hối thúc 

mọi người mau hồi tâm, tỉnh thức. Tiếng chuông còn hối thúc ta trổi dậy và đi loan báo tin vui 

Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trần gian, Ngài đã chịu chết và sau ba ngày, Người đã sống lại, và 

Ngài sẽ đến trần gian trong ngày tận thế. Tiếng chuông nơi xứ đạo hối thúc mọi tín hữu mau 

đem vui mừng và hi vọng đó đến cho anh em ta. 

   
Về mặt kiến trúc, hàng ngàn ngôi Thánh đường nơi các xứ đạo ở Việt nam với nét kiến trúc 

đa dạng, phong phú từ cổ kính đến hiện đại đã làm phong phú nét kiến trúc của người Việt qua 

mấy thế kỉ qua như: Nhà thờ Sa Pa (Lào Cai 1895), nhà thờ Hà Nội (năm 1887), nhà thờ Phú 

Nhai (Nam Đinh 18860), nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình 1899), nhà thờ Đức Bà (TP. HCM 

1865)… đã để lại đấu ấn đậm nét trong lòng du khách. Nơi mỗi giáo xứ, ta còn gặp nét văn hoá 

độc đáo là các nghĩa trang. Gần như mỗi giáo xứ đều có một nghĩa trang, và cố gắng làm cho 

nghĩa trang đó ngày một văn minh hơn, bình đẳng hơn, xanh sạch đẹp hơn. Đã có những nghĩa 

trang trở thành nghĩa trang công viên, thật văn minh và hiện đại. 
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Cùng nhìn lại thực tại đau buồn trong đời sống nơi một số gia đình hiện nay  

   
Sự ly hôn và Phá thai 

Qua các phương tiên thông tin đại chúng hiện nay, giúp chúng ta thấy rằng ở các nước 

phương tây việc ly di đã trở nên quá phổ biến; hôn nhân đồng tính cũng đã bị một số nước tiên 

tiến chấp thuận… Ngay cả những gia đình Công giáo việc ly dị cũng thường xẩy ra, mặc dù 

giáo luật của đạo Công Giáo không cho phép. 

   
Việc ly di ở Việt Nam được luật pháp cho phép. Các cuộc ly dị ở Việt Nam ngày một nhiều 

hơn. Tôi xin trích dẫn phần sưu tầm của Lm Thái Hiệp, O.P trong chia sẻ Tin Mừng tháng 12 

năm 2013 của Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam bài:  

“Gia đình hai tiếng thiêng liêng” để làm rõ vấn đề trên: 

   
“Ngon nến gia đình leo lét trong bão giông: Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2012 ở Việt 

Nam đã có gần 100.000 vụ ly hôn, con số này chiếm gần 35-40% tổng số đôi hôn nhân ở Việt 

Nam trong năm. Điều đáng nói là trong số đó có hơn 70% là số gia đình trẻ (tuổi 22-30). Theo 

phóng viên Ben Bland của tờ Financial Times, Radio Australia, số vụ ly hôn ở Việt Nam ngày 

càng gia tăng nhanh. Điều đáng nói là số vụ ly hôn ở Việt Nam đã tăng gần gấp đôi chỉ trong 

vòng 5 năm, từ 53.000 vụ trong năm 2005 lên đến 90.000 vụ trong năm 2010. Thêm nữa, trung 

bình ở nước ta mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, trong đó độ tuổi 15-19 chiếm 

khoảng 60-70 %”. Những con số trên đây thật đáng để cho chúng ta suy nghĩ. 

   
Sự ly hôn. Nạn phá thai, nam nữ ăn cơm trước kẻng, hay sống thử ở nước ta từ năm 2013 

đến nay đã không giảm đi, mà ngày còn gia tăng. Theo thông tin thì hàng năm hiện tại ở nước 

ta đã có tới hàng triệu ca phá thai. Ở các xứ đạo toàn tòng trước đây không hề có việc ly dị nơi 

các gia đình, thì ngày nay vấn đề ly dị đã xâm nhập vào các gia đình nơi xứ đạo, một thành lũy 

kiên cố bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thật đau lòng! 

  

Đứng trước thực trạng đáng báo động về gia đình, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có 

chương trình mục vụ với chủ đề về gia đình cho ba năm từ 2016 đến 2019 gởi đến 26 giáo 

phận trên toàn quốc. Xin trích dẫn trong bài: “Lẽ cưới thật to, trách nhiệm còn nhỏ” của tác giả: 

   
“Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), gởi Cộng đồng Dân Chúa ngày 

07 tháng 10 năm 2016, đã đưa ra chủ đề Mục vụ gia đình ba năm: 

- Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân; 

- Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; 

- Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. 
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Năm 2016-2017, các Ngài đã nêu rõ tầm quan trọng, và một số điều đáng tiếc về hôn nhân 

đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại nơi một số người trẻ: “Kết hôn là một quyết định rất quan 

trọng, vì thế cần phải được chuẩn bị chu đáo hết sức có thể. Trong thực tế ngày nay, một số 

người trẻ chỉ quan tâm đến việc tổ chức lễ cưới thật lớn, mà không hiểu biết đầy đủ về trách 

nhiệm trong đời sống hôn nhân. Một số khác, vì vất vả với việc mưu sinh, ít có thời giờ để 

chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân họ sắp bước vào”. 

   
Xem như thế thì, nét văn hoá nơi các xứ đạo không những đã có những đóng góp rất cụ 

thể hữu ích làm phong phú nền văn hoá Việt Nam như nói trên, mà còn tìm cách góp phần tích 

cực trong việc xây dựng nền văn hóa mang tính nhân văn, tôn trọng quyền sống của con 

người, tôn trong tự do trong tinh thần trách nhiệm cao với bản thân, với gia đình và với cộng 

đồng với ứơc mong xã hội Việt Nam văn minh tiến bộ. 

   
Tôi vẫn nhớ mãi lời dạy bảo của cha giáo Mt Hoàng Đình Ninh Đại chủng viện Cần Thơ là: 

“Giáo xứ phải là cộng đoàn niềm tin; cộng đoàn cầu nguyện; cộng đoàn bác ái yêu thương; 

và cộng đoàn Loan Báo Tin Mừng”. 

   
Vâng, vẫn biết rằng: Một con én không dựng nổi được mùa xuân, nhưng muốn có mùa 

xuân thì hiển nhiên phải do nhiều chánh én cùng tung bay.,. 

 
   

 Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Từ thời cổ La Mã, Hy Lạp, các thầy 

thuốc đã thấy có sư liên hệ giữa thức ăn 

và bệnh của răng. Vào thế kỷ thứ 3 trước 

Công nguyên, Aristotle quả quyết là ăn 

trái vả (figs) là một trong những nguyên 

nhân làm hư răng. 

 Ngày nay, nhiều nghiên cứu 

đã chứng minh sự ăn uống và thực 

Dinh Dưỡng Với Bệnh Của Răng 
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phẩm có vai trò lớn đối với quá trình mọc răng, sự vững chắc của răng cũng như các bệnh 

răng-miệng. 

Thành phần dinh dưỡng của một món ăn, cách tiêu thụ món ăn đó cũng có thể ngăn ngừa 

hoặc gây ra bệnh cho hàm răng. Ngược lại, tình trạng tốt xấu của răng- miệng cũng có ảnh 

hưởng vào sự dinh dưỡng của cơ thể. 

Quá trình mọc răng 

 Con người có hai thời kỳ tạo răng. Ngay từ khi bào thai mới được hai, ba tháng, 

răng đã bắt đầu thành hình. Sau khi sanh, từ tuổi 6 tháng tới 30 tháng, răng nhú ra và tăng 

trưởng. 

  
 Đây là lớp răng sữa gồm có mười chiếc cho cả hàm trên và hàm dưới. Rồi tới 

khoảng 6 tuổi thì răng vĩnh viễn thành hình với toàn bộ từ 28 tới 32 chiếc, tùy theo 4 chiếc 

răng khôn có chịu ló đầu ra hay không. 

Các chất dinh dưỡng mà người mẹ tiêu thụ cần đầy đủ cho sự cấu tạo và tăng trưởng của 

thai nhi. 

Đạm, chất căn bản của mọi loại tế bào, trong đó có răng, là chất phải có trong thời kỳ mẹ 

mang thai. 

Bình thường, bà mẹ ăn khoảng 50gr đạm một ngày. Giai đoạn mang thai cần ăn thêm 10gr 

đạm để nuôi thai nhi. Thiếu đạm, răng sữa có thể không nhú được mà sau này còn dễ bị hư 

răng. 

 Người mẹ cũng cần tăng số lượng calcium trong thực phẩm lên khoảng 1200mg 

mỗi ngày để giúp thai nhi tạo mầm răng. Thiếu calcium trong thời kỳ tạo răng và tạo xương 

hàm đều đưa tới răng không hoàn chỉnh, quá liền với nhau hoặc kém phẩm chất. 

Mẹ cũng cần gia tăng sinh tố D để calcium dễ được ruột hấp thụ. Thiếu sinh tố D, men răng 

xấu, có vết rạn dễ đưa tới hư răng. 

Sinh tố C kích thích sản xuất chất tạo keo collagen mà chất này rất cần thiết cho việc tạo 

chất ngà răng (dentin) . 

Sinh tố A để tạo chất keratin cho men răng (enamel). Thiếu sinh tố A làm men nứt, xương 

hàm kém phát triển khiến cho răng mọc không ngay hàng. 

Fluor làm cứng răng trong thời kỳ tạo răng và để ngừa hư răng sau này. 

Iod giúp răng mau nhú ra. 
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 Nói chung về dinh dưỡng, người mẹ phải tiêu thụ thêm khoảng 300 calori mỗi 

ngày, với các thực phẩm đa dạng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Người mẹ cũng không nên 

dùng một vài thứ trong khi có thai để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Thí dụ như không uống 

thuốc Tetracycline để răng con không mang mầu vàng xỉn vĩnh viễn. Và sau khi đứa trẻ 

chào đời cho tới suốt quá trình lớn lên và phát triển, sự vững chắc và toàn vẹn của răng tùy 

thuộc rất nhiều vào chế đô dinh dưỡng. Răng có thể bị sâu răng, rụng; nha chu có thể bị 

viêm làm hư hao tới răng. 

Sâu Răng 

 Năm 1986, khi khai quật mấy ngôi mộ cũ ở Ai Cập, các nhà khảo cổ thấy một hàm 

răng có chiếc răng được nhét một mẩu kim loại vào thân răng. Các chuyên gia suy luận 

rằng, người quá cố này nhét mẩu kim loại vào răng để ngăn sâu khỏi vào nằm trong đó mà 

phá răng hoặc mảnh kim loại đựoc dung để trám răng sâu. Như vậy thì bệnh sâu răng 

không phải là mới lạ, mà vốn đã có tự ngàn xưa. 

Ngày nay, y khoa học đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến bệnh sâu răng, nêu ra các 

nguyên nhân gây sâu răng cũng như có nhiều phương thức phòng ngừa hữu hiệu. 

Diễn tiến của quá trình sâu răng 

 Sâu răng là một loại bệnh nhiễm khuẩn. Quan sát các động vật không có vi khuẩn 

trong miệng đều cho thấy rằng chúng rất ít bị sâu răng. Trong bệnh này, các sản phẩm 

chuyển hóa acid hữu cơ sinh ra do tác dụng của vi khuẩn trên thực phẩm dính kẹt trong 

răng miệng, làm tiêu hao dần dần khoáng chất calcium ở men răng. Từ đó răng bị phá hủy 

dần dần. 

Sâu răng có thể xẩy ra cho bất cứ răng nào trong miệng cũng như bất cứ phần nào của 

răng. Răng mới mọc dễ hư hơn răng đã có từ lâu, vì thế khi mới mọc răng sữa hoặc răng 

thường đều cần đựơc săn sóc kỹ lưỡng hơn. Vi sinh vật trong miệng làm hư răng nhiều nhất là 

loại Streptococcus Mutans, rồi đến loại Lactobacillus casein và Streptocoocus sanguis. 

Quá trình sâu răng diễn ra như sau : 

 Sau khi ăn một món thực phẩm nào đó, thì một phần nhỏ thực phẩm dính lại trên 

răng hoặc giữa các kẽ răng, tạo ra một mảng bựa (plaque). Bựa này là môi trường dinh 

dưỡng tốt cho vi khuẩn sinh sản. Bựa là hỗn hợp của 70% vi khuẩn và 30% chất đường, 

acid. Sau đó, calcium sẽ đóng lên bựa, trở nên cứng hơn, bám chặt vào răng và nướu răng. 

Tại đó, vi khuẩn làm thực phẩm lên men, tạo ra acid lactic. Acid ăn mòn chất bảo vệ men 

răng, vi khuẩn xâm nhập được vào cấu tạo răng để hủy hoại. 
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Thời điểm tác hại mạnh nhất là nửa giờ sau khi ăn, khi mà mức độ acid lên rất cao. Diễn 

tiến này xẩy ra rất âm thầm, đôi khi kéo dài cả vài năm và không gây đau đớn cho nạn nhân 

cho tới khi răng sún, răng rơi. 

Dinh dưỡng với sâu răng 

 Thực phẩm các loại khi kẹt lại trong răng đều bị vi khuẩn chuyển hóa. Thời gian 

thực phẩm ở răng miệng càng lâu thì lại càng có hại. Carbohydrat dễ lên men như các loại 

đường sucrose, fructose, maltose, lactose; mật ong, đường vàng, mật mía; trái cây tươi, 

khô hoặc đóng hộp; nước ngọt ...đều là những món ăn ưa thích của vi khuẩn. Chỉ một chút 

đường trong bánh kẹo cũng đủ làm cho các món này dính lâu trong miệng, tạo điều kiện 

thuận lợi cho tác dụng của vi khuẩn. 

Quan sát cho thấy người hay dùng chất ngọt bị hư răng nhiều gấp 12 lần người ít dùng. 

Đường hóa học saccharin, aspartame, cyclamate không làm hư răng; đường xylitol, sorbitol 

trong rượu không lên men lại được coi như bảo vệ răng. 

Chất đạm trong thịt, trứng, cá; chất béo, vài loại pho mát có tác dụng bảo vệ răng khỏi sâu. 

Chất béo tạo ra một lớp dầu mỏng che răng nên có tác dụng làm giảm tác dụng của đường, 

làm giảm độ dính của thực phẩm vào răng miệng. Thực phẩm có nhiều xơ như dưa gang, rau 

riếp ...giúp làm sạch răng và loại bỏ mảng bựa vôi. Thực phẩm vô hại cho răng là loại khi ăn 

không làm tăng nồng độ acid của nước miếng. 

Ăn uống nhiều lần (ăn vặt) trong ngày cũng làm thay đổi độ acid/kiềm của nước miếng và 

ảnh hưởng tới sự sâu răng. Thí dụ ăn năm cái kẹo một lúc rồi súc miệng thì ít có hại hơn là lai 

rai ăn số kẹo đó trong ngày. Ăn quà vặt cũng là một nguy cơ sâu răng vì độ acid trong miệng 

lên cao nhiều lần trong ngày. Cần nhớ là mỗi lần một lượng nhỏ carbohydrat dễ lên men được 

đưa vào miệng là độ acid trong nước miếng tăng lên cao và ăn mòn men răng. 

Thực phẩm ăn xen kẽ cũng có ảnh hưởng tới khả năng gây sâu răng. Thực phẩm gây sâu 

răng mà ăn xen kẽ với thực phẩm không gây sâu răng thì sẽ tốt hơn. Chuối thường hay dính 

răng, dễ đưa đến sâu răng, nhưng khi ăn kèm theo uống sữa thì tác dụng xấu giảm đi. Tráng 

miệng với miếng bánh ga- tô dính răng mà sau đó lại nhai miếng pho mát Thụy sĩ thì miệng 

sạch mau hơn. Sữa có nhiều calcium, phosphore nên có tác dụng trung hòa với thực phẩm dễ 

gây sâu răng, như đường. 

Dạng lỏng hay đặc của thực phẩm cũng là một yếu tố quan trọng. 

 Thực phẩm lỏng rời miệng mau hơn món ăn đặc nên độ acid cũng thấp hơn. Một 

cục kẹo cứng ngậm trong miệng cho tan dần tạo ra môi trường thuận lợi cho vi sinh vật. 
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Kẹo cao su không đường nhai lâu làm tăng nước miếng và rửa sạch răng. Ngô rang có 

nhiều chất xơ, ít carbohydrat lên men cho nên đều tốt cho răng. 

Nước miếng có vai trò quan trọng trong sự tiêu hóa cũng như bảo vệ răng. Có ba tuyến 

nước miếng là tuyến mang tai, tuyến dưới lưỡi và tuyến dưới hàm. Nước bọt có tính kiềm mà 

nhiệm vụ chính là giữ độ ẩm cho miệng, giúp tiêu hóa thực phẩm, giảm thay đổi acid trong 

miệng và tiêu hóa tinh bột. Nước bọt có nhiều calcium và phosphore nên trung hòa acid do vi 

khuẩn tạo ra. Sự nhai, ngửi hoặc nhìn thấy món ăn ngon thơm đều làm chẩy nước miếng. 

Sự tiết nước miếng giảm khi ngủ nên miệng thường khô. Nước miếng cũng giảm trong một 

vài chứng bệnh hoặc do tác dụng của vài dược phẩm như thuốc trị kinh phong, trầm cảm, dị 

ứng, cao huyết áp, thuốc có chất á phiện, các tia phóng xạ trị liệu. 

Phòng ngừa sâu răng 

Sâu răng có thể xẩy ra ở mọi lứa tuổi, nhứt là khi còn thơ ấu. Sự chăm sóc những răng 

sữa liên quan đặc biệt tới sự tăng trưởng của hàm răng khôn sau này. Răng sữa giúp trẻ nhai 

thực phẩm, giữ cho hàm ở vị trí tốt cho răng vĩnh viễn. Răng tạm thời mà rụng sớm thì khoảng 

trống sẽ bị các răng khác lấp vào và choán chỗ của răng khôn. Răng sữa có thể bị hư khi mới 

hai tuổi, vì thế cha mẹ cần lưu ý chăm sóc răng cho con. 

Về dinh dưỡng, nên cẩn thận với thực phẩm có nhiều đường ngọt. 

 Mặc dù đường ngọt đã được chứng minh là nguy cơ số một gây sâu răng, nhưng 

khuynh hướng chung của chúng ta vẫn là thích các món ăn ngọt. Khuynh hướng này đặc 

biệt nguy hiểm ở trẻ em đang độ tuổi phát triển, khi chưa có ý thức tự bảo vệ trong việc 

chọn lựa món ăn tốt cho sức khỏe. 

Nhiều bà mẹ dùng viên kẹo ngọt để khen thưởng con. Nhiều người cho con bú bình nước 

pha với đường, thay cho sữa. Có bà mẹ lại nhúng cái núm vú cao su vào mật ong rồi cho con 

ngậm.Tất cả đều là nguy cơ dễ dàng làm hỏng những chiếc răng non. 

Khi ngủ, không nên cho ngậm bình sữa, vì có thể trẻ không nuốt hết, sữa đọng trong miệng 

và là môi trường tốt cho vi khuẩn. Nên cho bé ngậm núm giả hoặc ngậm bình nước lã, nếu thấy 

cần. 

Ngoài việc sữa mẹ có nhiều chất bổ dưỡng, con hút núm vú mẹ còn giúp hàm răng ngay 

ngắn hơn. Trẻ em cần chế độ ăn uống hợp lý, đa dạng với đầy đủ calcium, phosphore để đáp 

ứng nhu cầu tăng trưởng của răng. Fluoride, một hóa chất ngăn ngừa sâu răng rất công hiệu, 

cũng cần được hiện diện trong thực phẩm, nước uống. 
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Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ em trong việc giữ gìn vệ sinh răng, cách dùng bàn chải, giây cọ 

răng (flossing). Bàn chải nên thay mới khi không còn bảo đảm làm sạch răng, và cần được 

thường xuyên rửa kỹ để loại bỏ thực phẩm cũng như vi khuẩn dính vào. 

Vệ sinh răng miệng, nói chung, gồm có: 

- Đánh răng mỗi ngày hai lần, nhất là sau bữa ăn. 

- Súc miệng sau khi ăn hoặc uống . 

- Nhai kẹo cao su không đường trong 15 phút sau bữa ăn để nước miếng ra nhiều . 

- Cọ khe răng mỗi ngày hai lần. 

- Dùng kem đánh răng có fluoride . 

- Súc miệng bằng dung dịch chlorexidine. 

- Bớt ăn thực phẩm ngọt hoặc có nhiều carbohydrate dễ lên men. 

 Các khoa học gia hiện đang tìm kiếm loại vaccin để ngăn ngừa sâu răng. Hy vọng 

trong tương lai gần, vaccin này sẽ được bào chế. Bác sĩ Nha Khoa Jeffry Hillman của Đại 

Học Florida đang nghiên cứu thay đổi biến dị của vi khuẩn Streptococcus mutans khiến 

chúng không còn khả năng gây sâu răng nữa. 

Bệnh nha chu (Periodontal disease) 

Nha chu là các mô nâng đỡ và gắn răng, gồm có nướu (gum), màng nha chu (periodontal 

membrane), xương ổ răng (alveolair bone) và xi măng (cementum). 

Bệnh của nha chu là nguyên nhân quan trọng của sự rụng răng sau tuổi 35-40. Ở tuổi này, 

có tới 75% người mắc bệnh nha chu. Nguy cơ hàng đầu của bệnh nha chu là không giữ gìn vệ 

sinh răng miệng. 

Nha chu là bệnh nhiễm vi khuẩn. 

 Có hai loại chính là viêm nớu (gingivitis) và viêm hủy hoại các mô nâng đỡ răng 

(periodontitis) . Viêm nướu răng có thể điều trị được và cần được điều trị ngay để tránh 

bệnh trầm trọng hơn cho mô nâng đỡ và sự rụng răng. Khởi đầu của bệnh nha chu là mảng 

bựa (plaque) bám trên ranh giới răng và nướu mà thành phần cấu tạo có vi khuẩn với chất 

hữu cơ. Vi khuẩn tiết ra độc chất làm nướu sưng, viêm, chẩy máu. Nếu không chữa, sẽ có 

những túi nhỏ chứa đầy vi khuẩn xuất hiện chung quanh răng. Nha chu, đôi khi cả xương 

hàm, sẽ bị nhiễm độc. 

Các mảng bựa bám chặt cần được nha sĩ giúp lấy đi, vì dùng bàn chải đánh răng không đủ 

mạnh để làm sạch chúng. 
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Trong bệnh nha chu, ngoài vệ sinh răng miệng, sự dinh dưỡng cũng có vai trò đáng kể. 

Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ sẽ làm nướu khỏe mạnh để ngăn chặn sự xâm nhập của vi 

khuẩn và các hóa chất độc hại. 

Thiếu sinh tố C, folate làm yếu nướu. Thiếu sinh tố C trầm trọng khi chế độ ăn uống không 

có rau tươi và trái cây sẽ gây ra bệnh scurvy trong đó nớu răng sưng và chẩy máu. 

Thiếu chất đạm, sinh tố A và B cũng đều đưa tới bệnh nha chu. 

Ngoài ra, người bị bệnh tiểu đường, bệnh tuyến cận giáp, bệnh thiếu hồng cầu, khô miệng, 

đang điều trị bằng phóng xạ cũng có nguy ngơ mắc bệnh nha chu. 

Kết luận 

Phương ngôn ta có câu nói: 

"Cái răng cái tóc là góc con người" 

Tuy chỉ là một góc của con người, nhưng răng có nhiều vai trò quan trọng. Răng là cửa ngõ 

đầu tiên cho sự tiêu hóa, nuôi dưỡng cơ thể. Nếu răng không nhai, không xé thực phẩm trước 

khi nuốt thì thực phẩm chẳng làm sao mà xuống dạ dày để được tiêu hóa tiếp. 

Một hàm răng đen hạt huyền, "răng đen nhi nhí, ông Lý cũng khen", hoặc hàm răng trắng 

như ngọc làm gương mặt rạng rỡ khi cười, khiến thiên hạ cũng vui theo. Răng sâu, răng rụng 

hết trơn thì làm sao mà hùng dũng đọc "đít cua", làm sao mà thủ thỉ "tán đào, tán kép"!! 

Một hàm răng không sâu không hư hỏng cũng có ảnh hưởng tốt cho cơ thể. Kết quả 

nghiên cứu bên Phần Lan, công bố trong British Journal of Medicine ngày 25 tháng 3 năm 1989 

cho hay, có một liên hệ giữa bệnh của răng với một số bệnh tổng quát của cơ thể như tai biến 

động mạch não, bệnh tim, bệnh tiểu đường. 

Các nghiên cứu mới đây tại Hoa Kỳ, Canada, Anh, Thụy Ðiển cũng có cùng kết luận. Theo 

H.I. Morrison, người mang bệnh nha chu có nhiều rủi ro tử vong vì bệnh tim mạch. Kết quả 

nghiên cứu của bác sĩ Walter Loesche, Ðại học Nha Michigan, đăng trên tạp chí của hội Nha 

khoa Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1998 cũng cho hay có sự tương quan giữa bệnh động mạch 

vành với bệnh của răng và nướu răng. 

Ngày xưa, các cụ ta có tục lệ nhuộm răng đen bằng nhựa cánh kiến, phèn đen. Hàm răng 

của các cụ bền vững, đẹp hạt huyền cho tới ngày các cụ ra đồng nằm ca hát với giun với dế. 

Hay là ta phục hồi lại chế độ nhuộm răng và phổ biến cho bàn dân tứ xứ. Có khi lại trở thành tỷ 

phú đô la. 

 

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức    Texas-Hoa Kỳ. 
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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/

