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VỀ MỤC LỤC 

 

SẮC LỆNH 
VỀ HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN 

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 
Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

CHƯƠNG II 

MỤC TIÊU PHẢI ĐẠT TỚI 

5. Công trình cứu chuộc của Chúa Kitô cốt yếu nhằm cứu rỗi nhân loại, nhưng cũng bao hàm 

việc canh tân tất cả trật tự trần thế. Do đó, Giáo Hội có sứ mệnh không chỉ đem Tin Mừng và 

ân sủng của Chúa Kitô cho nhân loại, mà còn đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần và hoàn 

thiện hoá lãnh vực thực tại trần thế. Bởi vậy, trong khi thi hành sứ mệnh này của Giáo Hội, 

người giáo dân hoạt động tông đồ ngay trong Giáo Hội cũng như giữa đời, trong lãnh vực 

thiêng liêng cũng như trong lãnh vực trần thế. Hai lãnh vực tuy khác biệt, nhưng lại nối kết với 

nhau trong ý định duy nhất của Thiên Chúa, đến nỗi chính Thiên Chúa muốn thâu tóm toàn thể 

vũ trụ trong Chúa Kitô để làm nên một tạo vật mới, khởi sự ngay ở trần gian và hoàn tất trong 

ngày sau hết. Trong cả hai lãnh vực, người giáo dân, vừa là tín hữu vừa là công dân, phải 

được hướng dẫn liên tục bởi cùng một lương tâm Kitô hữu. 

6. Sứ mệnh của Giáo Hội liên quan đến ơn cứu độ mà con người sẽ nhận được nhờ lòng tin 

vào Chúa Kitô và nhờ ân sủng của Người. Như vậy, việc tông đồ của Giáo Hội và của tất cả 

các tín hữu trước hết hướng đến việc loan báo sứ điệp của Chúa Kitô bằng lời nói, việc làm và 

chuyển thông ân sủng của Người cho trần gian. Công việc này được thực hiện chủ yếu do thừa 

tác vụ rao giảng lời Chúa và trao ban các bí tích, được giao phó đặc biệt cho hàng giáo sĩ, 

trong tác vụ đó, cả giáo dân cũng giữ một vai trò rất quan trọng để trở thành “những người 

cộng tác trong việc truyền bá chân lý” (3 Ga 8). Đây là lãnh vực đặc biệt trong đó hoạt động 

tông đồ giáo dân và tác vụ mục tử bổ túc cho nhau. 

Người giáo dân có rất nhiều cơ hội làm việc tông đồ để Phúc âm hoá và thánh hóa mọi 

người. Chính chứng tá của đời sống Kitô hữu và những việc lành được làm với tinh thần siêu 

nhiên có sức lôi kéo mọi người đến với đức tin và gặp gỡ Thiên Chúa; thật vậy, chính Chúa đã 

bảo: “Sự sáng các con phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy việc lành các con làm 

mà ngợi khen Cha các con ở trên trời” (Mt 5,16). 

Tuy nhiên việc tông đồ không chỉ giới hạn trong việc làm chứng bằng đời sống; người tông 

đồ đích thực còn tìm dịp loan truyền Chúa Kitô bằng lời nói hoặc cho những người chưa tin để 

đưa họ đến với đức tin, hoặc cho các tín hữu để giáo huấn, củng cố và thúc đẩy họ sống sốt 
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sắng hơn; thật vậy, “tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta” (2 Cr 5,14), và trong lòng mọi 

người phải luôn vang vọng lời Thánh Tông Đồ: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin 

Mừng” (1 Cr 9,16)1. 

Thời đại chúng ta có nhiều vấn đề mới được đặt ra và có nhiều sai lầm trầm trọng đang 

được phổ biến nhằm khuynh đảo tận gốc tôn giáo, trật tự luân lý và chính xã hội nhân loại, nên 

Thánh Công Đồng tha thiết khuyên nhủ giáo dân, mỗi người tùy theo khả năng và kiến thức 

giáo lý của mình, hãy tận tâm chu toàn phận vụ theo tinh thần của Giáo Hội trong việc làm sáng 

tỏ, bảo vệ và áp dụng đúng đắn các nguyên tắc Kitô giáo vào những vấn đề của thời đại này. 

7. Chắc chắn ý định của Thiên Chúa về thế giới là muốn con người đồng tâm kiến tạo và không 

ngừng hoàn thiện hóa trật tự trần thế. 

Tất cả những gì tạo nên trật tự trần thế, chẳng hạn những thiện ích của cuộc sống và gia 

đình, nền văn hóa, kinh tế, nghệ thuật và nghề nghiệp, các thể chế của cộng đồng chính trị, mối 

bang giao quốc tế, và những thực tại tương tự khác, cũng như sự biến chuyển và tiến bộ trong 

mọi lãnh vực, tất cả những thực tại đó không chỉ là phương tiện để con người đạt đến cùng 

đích của mình, nhưng còn có giá trị riêng do chính Thiên Chúa đặt định, hoặc xét ngay trong 

chính bản chất của chúng, hoặc xét như thành phần của toàn thể trật tự trần thế: “Thiên Chúa 

nhìn muôn vật Ngài đã tạo thành và thấy tất cả đều rất tốt đẹp” (St 1,31). Sự tốt lành tự nhiên 

ấy của vạn vật còn có thêm một giá trị đặc biệt do có liên hệ với con người, vì đã được tạo 

dựng để phục vụ con người. Sau cùng, Thiên Chúa đã muốn qui tập tất cả mọi thực tại, tự 

nhiên cũng như siêu nhiên, nên một trong Chúa Giêsu Kitô “để trong mọi sự, Người đứng hàng 

đầu” (Cl 1,18). Tuy nhiên, sự thiên định này không hề làm cho trật tự trần thế mất đi sự tự lập, 

cứu cánh riêng cũng như các định luật và phương tiện riêng, hay mất đi tầm quan trọng của 

chúng vì ích lợi của con người, nhưng trái lại còn làm cho sức mạnh và giá trị của chính trật tự 

đó thêm hoàn hảo, đồng thời còn nâng trật tự trần thế lên tầm mức xứng với ơn gọi toàn diện 

của con người nơi trần thế. 

Qua dòng lịch sử, việc sử dụng các thực tại trần thế đã mắc phải những sai lạc trầm trọng, 

do loài người đã bị nhiễm tội nguyên tổ, thường vướng vào nhiều sai lầm về Thiên Chúa chân 

thật, về bản tính con người và về các nguyên tắc của luật luân lý: do đó, phong hóa và những 

định chế của loài người bị hư hỏng, và chính con người nhiều khi cũng bị chà đạp. Ngày nay 

cũng vậy, nhiều người vì quá tin tưởng vào tiến bộ khoa học và kỹ thuật, nên dường như muốn 

tôn thờ các thực tại trần thế, đến nỗi trở thành nô lệ thay vì làm chủ chúng. 

Công việc của toàn thể Giáo Hội chính là làm cho con người có khả năng xây dựng đúng 

đắn toàn thể trật tự trần thế và qui hướng chúng về Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô. Các vị chủ 

chăn có nhiệm vụ trình bày rõ ràng các nguyên tắc về mục đích của việc tạo dựng và về cách 

                                                 
1
 x. PIÔ XI, Thông điệp Ubi Arcano, 23.12.1922: AAS 14 (1922) tr. 659; PIÔ XII, Thông điệp Summi Pontificatus, 

20.10.1939: AAS 31 (1939), tr. 442-443. 
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sử dụng vạn vật trên thế gian này, đem lại sự trợ giúp tinh thần và thiêng liêng để các thực tại 

trần thể được canh tân trong Chúa Kitô. 

Giáo dân phải đảm nhận việc canh tân trật tự trần thế như là trách nhiệm riêng của mình. 

Trong lãnh vực này, được ánh sáng Tin Mừng soi chiếu, được tinh thần Giáo Hội hướng dẫn, 

được thúc đẩy bởi lòng bác ái Kitô giáo, người giáo dân phải trực tiếp hành động cách cương 

quyết; với tư cách là công dân, họ phải cộng tác với các công dân khác theo khả năng chuyên 

môn và tinh thần trách nhiệm của mình; họ phải tìm sự công chính của nước Thiên Chúa ở mọi 

nơi và trong mọi sự. Trật tự trần thế, với toàn bộ những định luật riêng của nó vẫn luôn được 

tôn trọng, cần phải được canh tân sao cho phù hợp với các nguyên tắc cao quí hơn của đời 

sống Kitô hữu và thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau của các địa phương, các thời đại 

và các dân tộc. Nổi bật hơn cả trong các công việc tông đồ chính là hoạt động xã hội của người 

Kitô hữu, và Thánh Công Đồng ước ao hoạt động đó lan đến mọi lãnh vực trần thế kể cả lãnh 

vực văn hóa2. 

8. Mọi hoạt động tông đồ đều bắt nguồn và tiếp nhận sức mạnh từ đức ái, tuy nhiên một số 

công việc tự bản chất rất thích hợp để biểu hiện cách sống động đức bác ái; chính Chúa Kitô 

cũng đã xem đó là dấu chỉ cho thấy sứ mệnh cứu độ của Người (x. Mt 11,4-5). 

Điều răn quan trọng nhất trong lề luật là yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn và yêu thương tha 

nhân như chính mình (x. Mt 22,37-40). Thật vậy, Chúa Kitô đã nhận giới luật yêu thương tha 

nhân như điều răn riêng của Người và đưa vào đó một ý nghĩa mới phong phú hơn nhiều, khi 

Người tự đồng hóa với anh em của Người, chính là đối tượng của lòng bác ái, Người nói: “mỗi 

lần các ngươi làm những việc đó cho một trong những người anh em hèn mọn của Ta đây, là 

các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Thật vậy, khi nhận lấy bản tính nhân loại, Người đã 

kết hợp toàn thể nhân loại thành một gia đình duy nhất bằng mối dây liên đới siêu nhiên, và đã 

dùng đức bác ái làm dấu chỉ của người môn đệ, khi nói: “người ta cứ dấu này mà nhận biết các 

con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35). 

Trong thời sơ khai, khi đặt bữa ăn thân tình “agapè” gắn liền với bữa tiệc Thánh Thể, Hội 

Thánh đã chứng tỏ mình đang hoàn toàn hợp nhất trong tình yêu thương chung quanh Chúa 

Kitô. Như vậy, bất cứ ở thời đại nào, người ta cũng nhận ra Giáo Hội nhờ dấu chỉ tình yêu này, 

và Giáo Hội, trong khi vẫn vui mừng trước những sáng kiến của người khác, đã tự đảm nhận 

những công cuộc bác ái như là nhiệm vụ và quyền lợi bất khả di nhượng của mình. Vì thế, Giáo 

Hội đặc biệt đề cao lòng thương xót đối với người nghèo đói, bệnh tật, cũng như các công việc 

được gọi là từ thiện và tương trợ để xoa dịu mọi nỗi thống khổ của nhân loại3. 

                                                 
2
 x. LÊÔ XIII. Thông điệp Rerum Novarum: AAS 23 (1890-91), tr. 647; PIÔ XI, Thông điệp Quadragesimo Anno: AAS 23 

(1931), tr. 190; PIÔ XII, Sứ điệp truyền thanh, 1.6.1941: AAS 33 (1941), tr. 207. 
3
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1961), tr. 402. 
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Thời nay, nhờ những phương tiện giao thông dễ dàng và nhanh chóng hơn, khoảng cách 

giữa con người gần như không còn nữa, và dân chúng trên khắp hoàn cầu được coi như 

những người cùng sống trong một gia đình, nên những hoạt động và những tổ chức bác ái 

càng trở nên khẩn thiết hơn và phải mang chiều kích toàn cầu. Ngày nay, hoạt động bác ái có 

thể và phải nhắm tới tất cả mọi người và mọi nhu cầu. Ở đâu có người thiếu ăn, thiếu uống, 

thiếu mặc, thiếu nhà ở, thiếu thuốc men, thiếu việc làm, thiếu giáo dục, thiếu những phương 

tiện cần thiết để sống xứng với nhân phẩm, ở đâu có người bị đau khổ vì nghịch cảnh hay bệnh 

tật, chịu cảnh lưu đày hay tù ngục, thì ở đó bác ái Kitô giáo phải tìm gặp, ân cần săn sóc, ủi an 

và xoa dịu họ bằng những trợ giúp thích đáng. Bổn phận này trước tiên là của từng cá nhân và 

của những dân tộc giàu mạnh4. 

Để việc thực thi bác ái không còn bị chối bỏ và trở thành bác ái đích thực, cần phải thấy nơi 

tha nhân hình ảnh Thiên Chúa theo đó họ đã được dựng nên, và nhận ra Chúa Kitô, Đấng mà 

những gì được trao tặng cho người nghèo thật ra là được dâng lên cho chính Người. Phải hết 

sức tế nhị tôn trọng tự do và nhân phẩm của người được trợ giúp. Đừng làm hoen ố ý hướng 

ngay lành vì mưu cầu tư lợi hay vì một tham vọng thống trị nào5. Phải đáp ứng những đòi hỏi 

công bình trước, đừng để những quà tặng bác ái thật ra chỉ là món nợ phải đền trả theo lẽ công 

bình. Phải tổ chức giúp đỡ sao cho những người được trợ giúp dần dần thoát khỏi sự lệ thuộc 

người khác và có thể tự túc. 

Vậy người giáo dân phải quí trọng và tùy sức giúp vào các việc từ thiện và những chương 

trình cứu trợ xã hội của tư nhân cũng như của quốc gia, kể cả quốc tế, nhờ đó có thể trợ giúp 

hữu hiệu cho các cá nhân và những dân tộc đang gặp cảnh khốn cùng, qua sự cộng tác với tất 

cả những người thiện chí6. 

Còn tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1961), tr. 440-441. 

5
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: AAS 53 (1961), tr. 442-443. 

6
 x. PIÔ XII, Huấn từ cho Hội Pax Romana M.I.I.C, 25.4.1957: AAS 49 (1957), tr. 298-299. Và nhất là GIOAN XXIII, Diễn 

văn tại Hội nghị “Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp” Liên Hợp Quốc (F.A.O.), 10.11.1959: AAS 51 (1959), tr. 856,866. 
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VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

  

Dưới đây là bản phỏng dịch Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các tham dự viên 

Buổi Hội Thảo Quốc Tế về việc Dạy Giáo Lý 2017 được tổ chức tại Buenos Aires, từ ngày 11 

đến ngày 14 tháng 7 năm 2017.  Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “việc Dạy 

Giáo Lý không phải là một ‘công việc’ hoặc một nhiệm vụ ở ngoài con người của giáo lý viên, 

mà là ‘giáo lý viên’ và tất cả cuộc sống xoay quanh nhiệm vụ này”.  Nguyên văn tiếng Ý được 

đăng tại http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-

messages/2017/documents/papa-francesco_20170705_messaggio-simposiocatechesi-

argentina.html 

  

* * * 

Kính gửi Đức Cha Ramón Alfredo Dus 

Tổng Giám Mục Resistencia 

Chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về Mục Vụ Dạy Giáo Lý và Thánh Kinh 

 
  

Thưa hiền huynh, 

Tôi xin gửi lời chào thân ái đến hiền huynh và tất cả các tham dự viên của các buổi hội họp 

và huấn luyện khác nhau được Ủy ban Giám Mục về Mục Vụ Dạy Giáo Lý và Thánh Kinh tổ 

chức. 

Khi một trong các môn đệ của ngài xin ngài dạy mình cách rao giảng, Thánh Phanxicô 

thành Assisi đã trả lời như sau: "Hiền đệ, khi chúng ta thăm viếng người bệnh, giúp đỡ trẻ em 

và mang thức ăn đến cho người nghèo, là chúng ta đã rao giảng".  Bài học cao đẹp này gói 

ghém ơn gọi và nhiệm vụ của giáo lý viên. 

Trước hết, việc Dạy Giáo Lý không phải là một "công việc" hoặc một nhiệm vụ ở ngoài con 

người của giáo lý viên, mà là "giáo lý viên” và tất cả cuộc sống xoay quanh nhiệm vụ này. 

 Thực ra, "làm" giáo lý viên là một ơn gọi phục vụ trong Hội Thánh, điều gì đã mình nhận được 

như một món quà từ Chúa thì phải được truyền lại khi đến lượt mình.  Vì vậy, giáo lý viên phải 

luôn luôn quay trở lại với lời loan báo ban đầu hoặc "kerygma" là hồng ân đã biến đổi cuộc 

sống mình.  Đây là lời loan báo cơ bản phải được liên tục vang lên trong đời sống Kitô hữu, 

thậm chí phải được vang lên nhiều hơn trong những người được mời gọi để rao giảng và dạy 

dỗ về đức tin.  "Không có gì chắc chắn hơn, sâu sắc hơn, an toàn hơn, thực chất hơn và đầy 

khôn ngoan hơn lời loan báo ban đầu ấy" (Evangelii Gaudium, s. 165).  Lời loan báo này phải đi 

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN BUỔI HỘI THẢO 
QUỐC TẾ VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ 2017 
 

 

 

 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170705_messaggio-simposiocatechesi-argentina.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170705_messaggio-simposiocatechesi-argentina.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170705_messaggio-simposiocatechesi-argentina.html
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kèm với đức tin hiện diện trong lòng đạo đức của dân [Công Giáo] của chúng ta.  Cần phải 

quan tâm đến tất cả tiềm năng của lòng sùng đạo và tình yêu được gói ghém trong việc đạo 

đức bình dân, ngõ hầu không chỉ nội dung của đức tin được truyền lại, mà còn tạo ra một ngôi 

trường đào luyện thật sự, trong đó hồng ân đức tin đã lãnh nhận được vun trồng, để ân sủng 

được trở thành môn đệ của Chúa Giêsu được phản ánh trong các việc làm và lời nói.   

Giáo lý viên đi từ và đi cùng Đức Kitô, không như một kẻ khởi sự từ ý tưởng và thị hiếu của 

riêng mình, nhưng như một người để cho mình tìm kiếm Chúa, tìm kiếm cái nhìn làm cho lòng 

mình bừng cháy.  Chúa Giêsu càng chiếm trung tâm cuộc sống của chúng ta, thì Người càng 

làm cho chúng ta ra khỏi chính mình, không còn tập trung vào mình và làm cho chúng ta gần 

gũi tha nhân hơn.  Động năng này của tình yêu cũng giống như sự chuyển động của con tim: 

"tâm thu (đóng vào) và tâm trương (mở ra)"; nó [đóng vào khi] chú tâm vào việc gặp gỡ Chúa 

và tức thì mở ra vì tình yêu dành cho Người, để làm chứng cho Chúa Giêsu và nói về Chúa 

Giêsu, để rao giảng Chúa Giêsu.  Gương mẫu mà Chính Người ban cho chúng ta: Người rút 

[vào nơi thanh vắng] để cầu nguyện cùng Chúa Cha và lập tức đi ra để gặp những người đang 

đói khát Thiên Chúa, để chữa lành và cứu họ.  Từ đó phát sinh tầm quan trọng của việc dạy 

Giáo Lý "hiệp nhiệm", là cuộc gặp gỡ thường xuyên với Lời Chúa và các Bí Tích, và không chỉ 

là điều thỉnh thoảng mới xảy ra, trước khi cử hành các Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo.  Đời sống 

Kitô hữu là một tiến trình tăng trưởng và hội nhập tất cả các chiều kích của con người trong một 

cuộc hành trình lắng nghe và đáp lời cách cộng đồng.  (x.  Gaudium Evangelii, s. 166). 

Giáo lý viên cũng là sáng tạo.  Tìm các phương tiện và cách thế khác nhau để loan báo 

Đức Kitô.  Thật tuyệt đẹp khi tin vào Chúa Giêsu, bởi vì Người là "đường, là sự thật và là sự 

sống" (Ga 14: 6) là điều đổ đầy cuộc sống của chúng ta với niềm vui và hạnh phúc.  Việc tìm 

cách cho người ta biết Chúa Giêsu như sự tuyệt mỹ đưa chúng ta đến việc tìm ra những dấu 

chỉ và các hình thức mới cho việc truyền thụ đức tin.  Các phương tiện có thể khác nhau nhưng 

điều quan trọng là chú ý đến phong cách của Chúa Giêsu, là Đấng thích nghi với những người 

ở trước mặt mình để đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho họ.  Chúng ta cần phải biết cách 

"thay đổi" và thích nghi thế nào để làm cho sứ điệp trở nên gần gũi hơn, mặc dù sứ điệp ấy 

trước sau như một, vì Thiên Chúa không thay đổi, nhưng làm cho mọi sự được đổi mới trong 

Ngài.  Trong việc tìm kiếm cách sáng tạo để làm cho người ta biết Chúa Giêsu, chúng ta không 

được sợ hãi bởi vì Người đi trước chúng ta trong nhiệm vụ này.  Người đã ở trong con người 

của thời nay và chờ đợi chúng ta ở đó. 

Các giáo lý viên thân mến, cảm ơn các con vì những gì các con làm, nhưng trên hết vì các 

con cùng đi với Dân Thiên Chúa.  Cha khuyến khích các con trở thành những sứ giả vui tươi, 

những người bảo vệ sự thiện mỹ là điều tỏa sáng trong cuộc sống trung tín của người môn đệ 

truyền giáo. 

Nguyện xin Chúa Giêsu chúc lành cho các con và Đức Thánh Nữ Trinh, "nhà giáo dục 

chân chính của đức tin," gìn giữ các con. 

Và, làm ơn đừng quên cầu nguyện cho Cha 

Vatican, ngày 05 tháng bảy, 2017 
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+ Phanxicô 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

Suy niệm Chúa nhật XV thường niên – năm A 

(Mt 13, 1 - 23) 

 

“Dụ Ngôn Người Gieo Giống” của Chúa Giêsu được thánh Matthêu trình bày tuy bình dân, 

nhưng chứa đựng một sứ điệp rất quan trọng liên quan đến người kể và người nghe. Người 

gieo giống ở đây không ai khác ngoài Thiên Chúa, hạt giống là Chúa Giêsu, đã được Chúa Cha 

gieo vào trần gian một cách hào phòng. Ngài gieo Lời cứu độ là chính Con Ngài xuống trên 

chúng ta, bất kể chúng ta thờ ơ, từ chối, nhưng chắc chắn ai đón nhận, nơi ấy hạt sẽ đâm rễ 

và mọc lên. 

Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa đi gieo hạt giống là chính thân mình vào trần gian, 

chôn vùi vào lòng đất khi nhập thể làm người, mục nát đi khi chịu chết và chôn trong mồ, mong 

có ngày bội thu là phục sinh cứu độ hết thảy mọi người. Nên dụ ngôn tự sự này có sức cuốn 

hút người nghe cách đặc biệt.  

Bài đọc I, Lời Chúa được tiên tri Isaia ví “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên 

trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất” (Is 55,10). Mưa và tuyết vốn là những điều kiện thiết 

yếu cho hạt giống nảy mầm, lớn lên và kết hạt. Hình ảnh mưa và tuyết nói rõ: “tưới gội mặt đất, 

làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói của bánh 

ăn” (Is 55,10).  Đó là những hình ảnh đẹp, sống động và rất gần gũi với giới bình dân chúng ta, 

diễn tả cho chúng ta Lời Chúa phục vụ sự sống như thế nào; bởi vì Lời Chúa là Sự Sống của 

ta, là Ánh Sáng đời ta, hạnh phúc cho đời ta hôm nay và mãi mãi. 

Lời của ngôn sứ Isaia giúp chúng ta hiểu đúng hướng dụ ngôn Người Gieo Giống. Thông 

điệp thật rõ ràng: Thiên Chúa là người đi gieo giống, Ngài gieo cách hào phóng, nhưng kết quả 

cụ thể còn tùy thuộc vào thời tiết và cách thức gieo giống cũng như tự do của thửa đất đón 

nhận hạt giống là chúng ta. Kinh nghiệm thường ngày của nhà nông quả quyết rằng, kết quả 

tùy thuộc vào thửa đất, nơi gieo hạt. Ví dụ, trong số những sinh viên chung một lớp, học cùng 

trường, được thầy giáo dạy cũng một môn về tôn giáo, nhưng người này tin còn người kia vô 

thần. Dù cả lớp đều nghe giáo viên giảng những điều tương tự nhưng hạt giống đã rơi lại rơi 

vào mảnh đất là những người khác nhau. Chúng ta cũng thế, tất cả vừa cùng nghe sứ điệp Lời 

Chúa, nhưng ra về mỗi người sống khác nhau. 

Thửa đất tốt là tâm hồn chúng ta, do Thiên Chúa dựng nên cách tự nhiên, Ngài đã phú ban 

nó cho chúng ta, chúng ta tự do đón nhận hay từ chối là quyền của ý chí của chúng ta. Có 

 HÃY ĐÓN NHẬN VÀ GIEO CÁCH HÀO PHÓNG 
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những người thích tận hưởng cuộc sống thay vì trở nên tốt hơn. Có những kẻ mê đắm sự đời 

thế gian, “Lời Chúa bị bóp nghẹt không mang lại hoa trái” (Mt 13,22) . 

Nhưng trái lại, đối với một số người, vì muốn giữ giá trị của chính mình, họ đón nhận Lời 

Chúa với lòng yêu mến thế là đơm hoa kết trái là trăm số việc lành, cho dù phải hy sinh. Chúa 

Giêsu nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó 

chết đi, nó sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 12,24). Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta rằng, con 

đường dẫn đến sự cứu rỗi là con đường vào qua cửa hẹp (Mt 7,14): tất cả đều có giá của nó. 

Chúng ta sẽ không bao giờ có giá trị nếu chúng ta không cố gắng. 

Ai bị ước muốn sự đời hướng dẫn, người ấy sẽ có trái tim giống như một khu rừng nhiệt 

đới. Ngược lại như cây ăn quả, cây tốt ắt sẽ sinh trái tốt. Vì thế, các thánh đã không có cuộc 

sống dễ dàng, họ đã trở nên mẫu gương cho nhân loại. Đức Giáo hoàng Piô XII nói: “Chắc 

chắn không phải tất cả chúng ta đều được kêu gọi chịu tử vì Đạo. Nhưng tất cả chúng ta được 

kêu gọi để có nhân đức Kitô giáo. Chúng ta kiên trì hoạt động, đừng chểnh mảng cho đến hết 

đời. Chính vì thế người ta cũng có thể nói về một tử đạo chậm và kéo dài”. 

Thiên Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta những điều không thể : chúng ta hãy vui lòng làm 

như Chúa, gieo cách hào phóng bằng lời nói và gương sáng, ngay cả trong sự khác biệt; hãy 

tin rằng sẽ luôn có cái gì đó thúc đẩy hạt giống mọc lên đúng thời vụ ; bởi vì Lời từ 

miệng Chúa phán ra sẽ không trở lại với Chúa nhưng theo ý Chúa mà sinh kết quả (x. Is 55, 

10-11). 

Điều căn bản là chúng ta cần chuẩn bị để chính mình là một thửa đất tốt để đón nhận hạt 

giống, đồng thời phải chăm sóc để nó có thể đơm hoa kết trái. Có người không muốn mình bị 

thử thách hay gặp khó khăn, người ấy sẽ có ngàn lý do để từ chối. Nhưng ai “ nghe lời giảng 

mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả” (Mt 13, 23). 

Tất cả đều nghe dụ ngôn, nhưng người hiểu được là người mang nơi mình và trân trọng 

như một tài sản quý giá, người ấy sẽ hạnh phúc nếu nghe những gì Chúa nói và nghiêm túc 

hoán cải theo tiếng Chúa gọi : Ngài sẽ chữa lành và làm cho họ được sống, “giải thoát khỏi 

vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa” (Rm 

8, 21), chúng ta sẽ đơm hoa kết trái.  

Dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria như bậc thầy của việc lắng 

nghe Lời Chúa cách sâu sắc và kiên trì thực hành. Xin Mẹ giúp chúng ta theo gương Mẹ, trở 

nên “đất tốt”, để hạt gống Lời Chúa có thể sinh nhiều bông hạt, ngõ hầu chúng ta tiếp tục sứ 

mạng tông đồ đi gieo vãi Lời Cứu Rỗi khắp mọi nơi cho anh em. Amen.  

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 
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CHÚA NHẬT XIV A THƯỜNG NIÊN 

Dcr 9:9-10; Rm 8:9,11-13; Mt 11: 25-30 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

      

    

                 

Con người khi vui thì cười, khi buồn thì khóc. Trong bài Tin Mừng Mathieu hôm 

nay, chúa Giesu nói “Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu dàng và khiêm 

nhường trong lòng và tâm hồn các ngươi sẽ được an bình….” (Mt 19:29). Chúa dịu dàng 

hiền lành chắc Chúa phải luôn luôn tươi cười?  
 
  

 

CHÚA GIESU CÓ CƯỜI KHÔNG? 

Quí vị có thấy Chúa Giesu cười không? Có người nói chúa luôn luôn cười. Riêng tôi chưa 

thấy Chúa cười dù cố tìm trong Tân Ước cũng không thấy chỗ nào nói. Có thể Chúa có cách 

diễn tả cảm súc riêng của Chúa? Nhưng tôi biết chắc Chúa đã khóc trước cái chết của ông 

Lazaro và nổi giận ở trong đền thờ vì thấy người ta đã biến chỗ này làm nơi buôn bán. Người 

cũng tỏ ra khó chịu khi thấy mấy vị lãnh đạo tôn giáo đặt câu hỏi để gài bẫy người. Có bao 

nhiêu lần Người bực bội vì thấy các môn đệ tối dạ không bắt được ý Người nói, những dụ 

ngôn, những tiên đoán về khổ nạn và việc Chúa sắp lìa xa các ông? Có người hỏi tại sao Kinh 

Thánh lại không nói gì về Chúa cười / mỉm cười hoặc khôi hài vui đùa với các môn đệ? Sao 

ÁCH TA ÊM ÁI, GÁNH TA NHẸ NHÀNG VÀ TA THÌ HIỀN LÀNH 
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Chúa lại không cười khi trẻ con bu quanh Chúa vui đùa?  Diện mạo Chúa thế nào khi nhìn 

Zacchaeus trốn trên cây sung ở Jericho để được thấy mặt Chúa? Tôi đoán chắc cũng có những 

lúc Chúa mỉm cười hoặc cười lớn tiếng khôi hài. Lúc ở sườn đồi Galile sau khi nghe Chúa 

giảng đám đông đói bụng đi tìm thức ăn, Chúa ngồi nghỉ xả hơi thư dãn..chắc Chúa cũng cười 

đùa với các môn đệ chứ. Khi nói về những kẻ giả hình nhân đức, Chúa cũng nói vài điều về 

Người. Ngày nay trong Giáo Hội lại có nhiều người rất khó khăn để lộ hình ảnh cười hạnh phúc 

của Chúa Giesu. Có lẽ họ muốn tỏ ra mình công minh, nghiêm khắc, quan trọng, đừng ai hy 

vọng gì ở họ! 

Bàn về cái cười của Chúa Giesu bởi vì trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa mời gọi những ai 

gánh nặng và khó nhọc hãy đến với Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ bổ túc cho…vì Chúa hiền lành và 

khiêm nhường. Chúa hiền lành chẳng lẽ Chúa lại không cười? 

  

CẦU NGUYỆN VUI MỪNG CỦA CHÚA GIESU 

Ở đời, những kẻ khiêm nhường thường dễ chấp nhận thay đổi do yêu cầu hơn là những kẻ 

luôn coi mình là quan trọng và giỏi hơn người. Trong bài Tin Mừng Mathieu hôm nay (Mt 11:25-

30), Chúa cho chúng ta bài học cầu nguyện rất phấn khởi, nói rõ Chúa là ai và Chúa  ước ao 

mọi người nhận biết Chúa giống ai. 

Bài Phúc Âm có 3 chuyển động. Chuyển động một, Chúa Giesu nói về mình với Chúa Cha. 

Người vui mừng thấy Chúa Cha yêu thương kẻ nghèo khó và thấp hèn như Chúa đã làm. 

Chuyển động 2, Chúa Giesu nói rõ căn tính của mình. Chúa là Con biết rõ về Chúa Cha. Trọng 

điểm sứ mệnh của Chúa Con nói lên Chúa Cha. Sau cùng chuyển động 3, Chúa Giesu trực tiếp 

nói với tất cả những ai mong ước được an ủi, chia sẻ gánh nặng và thoải mái. Thiết nghĩ trong 

mỗi chuyển động Chúa Giesu đều đã mỉm cười, thở phào nhẹ nhàng vì tràn đầy niềm vui về 

những gì đang xẩy ra giữa các môn đệ. Người mỉm cười với lòng trắc ẩn khi mời gọi những kẻ 

gẫy gánh giữa đường, những kẻ buồn phiền, bị áp bức và thấp hèn muốn được an bình thoải 

mái. 

 
  

CHÚA ƯU TIÊN CHO TÌNH LIÊN ĐỚI 

Nói là mang lại nghỉ ngơi, an ủi và bằng an cho những kẻ gẫy gánh và mang ách nặng, 

nhưng nghĩ kỹ, chuyện này không dễ nuốt đâu. Chúa Giesu nói:“Ai yêu cha mẹ, anh em, con 

cái mình hơn Thầy thì không xứng đáng với Thấy…”(Mt 10:37).  Giữa cha mẹ và con cái, Chúa 

đã coi tình liên đới là ưu tiên. Bản văn phải được hiểu theo nguyên gốc -những mất mát đã xẩy 

ra vào khoảng thế kỷ I, khi những người  theo phong trào Kito giáo họ đã bỏ lại tất cả mọi sự 

mình đang có từ ông bà cha mẹ, con cháu đến của cải dù nhiều hay ít là những thứ làm cho họ 

dễ chịu, vui sướng ở trần gian. Bài Tin Mừng hôm nay trả lời trực tiếp cho những ai tự mình bỏ 

hết mọi sự trần thế, thì có Chúa Giesu là thầy an ủi, sẽ mở rông cánh tay chào đón họ cũng 

như những ai bị đàn áp, đánh đập, chối bỏ, ruồng rẫy và mang ách nặng. Câu này trong 

Mathieu (11:25-26) giống như trong Luca (10:21-22) trừ một vài chi tiết nhỏ, cũng nói lên một 

niềm vui là trong khi những kẻ khôn ngoan, học thức, những tên Pharisieu từ chối lời giảng của 

Chúa thì trẻ con lại chấp nhận. 

 
  

CHẤP NHẬN ÁCH NẶNG CỦA CHÚA 
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Chấp nhận gánh nặng của Chúa Kito thì Chúa là Thấy hiền từ và khiêm nhường sẽ bảo 

đảm có được an vui. Mọi gánh nặng được chấp nhận vì tình yêu hỗ tương thì sẽ trở nên nhẹ 

nhàng. Bài Phúc Âm hôm nay là một trong những thông điệp rất phổ thông trong Kinh Thánh. Ai 

mà không cảm động khi được Chúa Giesu an ủi giúp đỡ 

  

“Những ai đang vất vả mang gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ cho bồi dưỡng nghỉ ngơi. Hãy 

mang lấy ách của ta và học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được 

nghỉ ngơi bồi dưỡng, ví ách ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng.”(Mt 12:28-30) 

Từ “Ách” là một ẩn dụ dùng để tả những gì trấn áp, điều khiển đời sống con người. Dân 

quê luôn luôn mang ách vì phần lớn họ là những kẻ làm thuê bị chủ đất ức hiếp bóc lột. Đời 

sống của họ lại bị thống trị bởi những tên lảnh đạo tôn giáo, ngồi mát ăn bát vàng trong đền 

thờ, không hề nghĩ đến người nghèo khó. Những tên biệt phái đặt 613 điều luật trên vai họ là 

những điều mà chúng gọi là phải giữ để làm vừa lòng Thiên Chúa. Đối với người Do Thái, 

thuộc nằm lòng và sống theo sách Đệ Nhị Luật: Câu “Hỡi Israel, hãy nghe đây. Đức Chúa, 

Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh 

em hết lòng hết dạ hết sức…”(Dnl 6:4) được biết là “ách nặng của vương quyền Thiên Chúa.” 

Chúa Giesu nhắn nhủ người nghe: “Hãy học nơi ta vì ta là mẫu mực”. Lời nhắn nhủ này là 

dư âm của Khôn Ngoan trong sách Huấn Ca/Sirach (51:23,26): “Hỡi những kẻ không được giáo 

huấn, hãy đến gần ta và ở trong nhà giáo huấn của ta….Hãy đưa ách vào cổ, và để tâm hồn 

thu nhận giáo huấn.” Để thay cho ách lề luật đã bị các luật sĩ cắt nghĩa rối tung, Chúa Giesu 

mời gọi những người gánh nặng hãy chấp nhận ách vâng Lời Chúa thì sẽ được nghỉ ngơi.(Gr 

6:16). Chúa Giesu đưa ra cho họ một cách sống, là chấp nhận ách; nó khác hẳn cái ách mà 

các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác đã dạy vào thời Chúa. Người hứa ách êm ái và gánh nhẹ 

nhàng. Chẳng lạ gì có nhiều người nghèo khó nhận thấy Lời Chúa dễ thương vô cùng! Chúa 

không nói suông, lời Chúa nói luôn luôn đi đôi với việc Chúa làm; Chúa đã cho chúng ta một 

gương sáng tuyệt vời cần phải giữ lấy và thực hành hàng ngày. Tôi tưởng tượng Chúa Giesu 

đang nói lời an ủi với nụ cười hiền từ và trong sáng. 

 
  

TẠI SAO CHÚA GIESU NGÀY NAY VẪN CÒN HẤP DẪN 

Hồi xưa Chúa Giesu đã hấp dẫn rồi, bây giờ Chúa vẫn còn hấp dẫn, lôi cuốn cả hàng triệu 

triệu người. Thiên sứ đến giữa chúng ta không như chiến sĩ đi chinh phục nhưng là kẻ hèn yếu 

và bình an. Không giống ông vua cuối cùng xứ Giu Đa ngồi trên xe tứ mã  (Gr 17:25; 22:4) 

nhưng như ông hoàng ngồi trên lưng lừa (St 49:11; Tl 5:10; 10:4). Các thánh sử đã thấy lời tiên 

tri hoàn thành trọn vẹn như trong bài đọc 1 sách Zechariah, đấng cứu thế khải hoàn đi vào 

Jerusalem (Mt 21:4-5; Ga 12:14-15) . 

Đức Giesu thành Nazareth đã được tung hô nhiệt liệt. Tất cả dân từ tỉnh thành đến  thôn 

quê, giàu nghèo, già trẻ, dân chài lưới, kẻ thu thuế, đàn bà như Mary Magdalene và quân đội 

đều đổ xô ra đường chào đón hoan hô Chúa Giesu tưởng chừng như chua bao giờ có. Tôi dám 

chắc Chúa có một sức quyến rũ đầy quyền uy thế lực, nhưng với một nụ cười dịu hiền và trong 

sáng xen lẫn hài hước mà tràn ngập yêu thương.Căn gốc Thiên Chúa của chúa Giesu, dù sứ 

mệnh dắng cay sắp tới trên thập giá và sống lại vinh hiển, đã nói lên Chúa là con người phi 

thường có khả năng nối kết với mọi người. Làm sao Chúa lại không cười khi thốt nên Lời : “ 

…Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của tôi và học nơi tôi vì 

ách tôi thì êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng.” Đây khó có thể là những lời nhắc nhở đòi hỏi một cái 
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nhìn nghiêm khắc và tiếng nói nặng nề! Đây là những lời thoát ra từ miệng một người gọi là bạn 

chí tình, một người đầy tình yêu tha nhân. 
 
  

THÁCH ĐỐ LIÊN TUC CỦA CUỘC SỐNG NGƯỜI KITO HỮU 

Sau lời cảnh cáo giáo hữu Roma (ch.7) về việc hoàn thành mục đích thánh một cách sai 

lầm (Rm 6:22), thánh Phaolo đã đưa ra cách sửa đổi. Người Kito hữu còn giữ xác thịt, nhưng 

xác thịt đó lại xa lạ đối với con người mới của họ vì đời sống của họ bây giờ có chúa Thánh 

Thần đã trở nên mới, được hướng dẫn và điều khiển bởi Chúa Thánh Thần (Rm 8:9; 11-13). 

Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, người Kito Hữu có khả năng hoàn thành ước muốn 

của Thiên Chúa (Rm 8:4). Cùng một Thánh Thần đã khích lệ người Kito hữu nên thánh sẽ làm 

cho thân xác họ sống lại vào ngày sau cùng (Rm 8:11). Do đó đời sống người Kito hữu là một 

thử thách có tính thách đố liên tục để dẹp bỏ những nhu cầu tội lỗi của thân xác, vươn tới đời 

sống thánh đức có Chúa Thánh Thần (Rm8:13).. 

  

NTC 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

Từ thứ hai ngày  17 / 7  đến thứ bày ngày 22 / 7  -  2017 

  

Thứ hai ngày 17 / 7  -  Mt 10 , 34 – 11 , 1 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su tiếp tục giáo huấn các môn đệ về điều kiện phải có để đi theo 

Người... 

 Người cũng dạy bài học biết đón nhận... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Quả vậy , Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha , giữa con gái với 

mẹ , giữa con dâu với mẹ chồng .”  (  c . 10 , 35) 

 “ Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy ; và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng 

đã sai Thầy .” ( c . 10 , 41) 

Một vài suy nghĩ 

Thú thật là người viết thấy không vui lắm khi  nghe những lời dạy trong Tin Mừng hôm 

nay...Không vui ... không phải vì không bằng lòng với giáo huấn của Chúa , nhưng là thấy bản 

thân thật khó lòng mà thực hiện cho rốt ráo những lời dạy ấy...Thực tế thì có những phân hóa 

giữa những người tin và những người không tin – trong gia đình cũng như ngoài xã hội...Tuy 

nhiên giáo huấn của Chúa – khi đưa ra những đòi hỏi gay gắt – mục đích để chúng ta biết cân 

 NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN XV/TN/A 
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nhắc cho kỹ lưỡng và luôn đặt ưu tiên số 1 cho Chúa và những giáo huấn của Chúa khi chúng 

ta phải chọn lựa để thực hiện điều này , điều kia ...trong ngày sống của mình ... 

Một nụ cười... 

Hối nhân vào tòa :  

--Thưa cha , con có ăn cắp trứng gà của cha ... 

--Chuyện nhỏ ! Con về đem trả lại cho cha ... thì không có tội ... 

--Thưa cha , con lỡ luộc ăn hết rồi ! 

--Vậy hả ? Bao nhiêu quả trứng vậy con ? 

--Thưa cha , mười quả , cha ạ ! 

--Tốt ! Vậy con làm việc đền tội : mỗi quả một chuỗi 50 nghe !!! 

  

Thứ ba ngày 18 / 7  -  Mt 11  , 20 – 24 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su quở trách các thành phố đã từng chứng kiến phần lớn những 

phép lạ Chúa thực hiện nhưng không thay đổi gì trong nếp sống của họ ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Khốn cho ngươi , hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi , hỡi Bết-xai-đa ! Vì 

nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn , thì họ đã mặc 

áo vải thô , rắc tro trên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi .” ( c . 21) 

 “ Còn ngươi nữa , hỡi Ca-phar-na-um , ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến 

tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi 

mà được làm tại Xơ-đôm , thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay .” ( c . 23 ) 

Một vài suy nghĩ 

Trách cứ các thành , nhưng thực ra là trách cứ cư dân ngụ trong các thành...Sự hỗn tạp và 

buông thả trên khắp các thành phố lớn , nhỏ trên thế giới này trong hôm nay ... đều có thể nhận 

ra rằng sự trách cứ ấy là để răn dạy mình – từng cá nhân và cả cộng đồng cư dân , đặc biệt với 

những người tin Chúa ...Phép lạ thì ngày nào mà không có...Vấn đề là ở chỗ có nhận ra những 

lạ lùng và kỳ diệu xảy ra trong từng ngày sống của mình là do Thiên Chúa hay từ những gì 

không phải là Thiên Chúa hoặc do tài cán của bản thân mình...Thấy rằng những lạ lùng là do 

Thiên Chúa thì sẽ biết cám ơn Người và sống theo giáo huấn Người dạy ...Cho rằng những lạ 

lùng ấy đến từ những mãnh lực không do Thiên Chúa thì sẽ mê lầm trong những hoang tưởng 

không hướng...Bảo rằng đấy là do tài cán của bản thân...thì quá ư kiêu căng... 
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Một nụ cười... 

Một hôm trước cửa thiên đàng, cha xứ và một anh tài xế taxi đứng đợi. Thánh Phêrô cầm 

quyển sổ từ trong đi ra hỏi anh tài xế: 

- Anh là tài xế taxi tuyến đường Sàigòn-Vũng Tàu phải không? 

Anh tài xế nhanh nhẩu trả lời: 

- Dạ thưa đúng, chính là con... 

Thánh Phêrô chỉ tay vào cửa bên cạnh: 

-- Anh được vào thiên đàng... 

Quay sang cha xứ, thánh Phêrô hỏi: 

-- Ngài là linh mục chánh xứ A  phải không? 

Cha xứ trả lời: 

-- Dạ thưa đúng, chính là con... 

Thánh Phêrô: 

-- Ngài vào luyện ngục 3 năm! 

Cha xứ kinh ngạc thắc mắc: 

-- Thưa thánh Phêrô, oan cho con quá. Lý do, tên tài xế taxi kia, lúc còn sống, hắn lái xe rất 

ẩu thế mà hắn được vào thiên đàng, còn con suốt đời làm linh mục lại phải vào luyện ngục... 

Thánh Phêrô giải thích: 

-- Chính vì hắn lái xe cẩu thả nên hễ ai ngồi trong xe của hắn là đều kêu tên Giêsu và đọc 

kinh ăn năn tội dọn mình chết lành. Còn con, khi giảng thì hơn một nửa nhà thờ đều ngủ gật!  

Cha xứ: !!!??? 

  

Thứ tư ngày 19 / 7  -  Mt  11 , 25 – 27 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su cảm tạ Chúa Cha vì đã cho chúng ta – những người bé mọn – 

biết về mầu nhiệm Nước Trời ... 

 Người hỷ hoan vì – qua Người – con người nhận biết về Chúa cha ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 
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 “Khi ấy , Đức Giê-su cất tiếng nói : “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất , con xin 

ngợi khen Cha , vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết mầu 

nhiệm Nước Trời , nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn .” ( c . 25) 

 “ Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi . Và không ai biết rõ người Con , trừ 

Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha , trừ người Con và kẻ mà người Con 

muốn mặc khải cho .” ( c . 27) 

Một vài suy nghĩ  

Chúa bộc lộ niềm hoan lạc vì chúng ta được Chúa Cha cho biết về mầu nhiệm Nước Trời , 

đồng thời Người cũng lấy làm vui vì đã cho chúng ta biết về Chúa Cha – Đấng Người biết rõ 

...Một bạn nào đó – trên mạng – giới thiệu về cuốn sách “ Bên Ngoài Khoa Học” của nhiều tác 

giả do NXB Khoa Học & Kỹ Thuật Hà – Nội xuất bản năm 2004 với Lời Giới Thiệu : “ Sự phát 

triển của khoa học từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai gây ấn tượng mạnh , khiến nhân loại 

nghĩ rằng khoa học có một khả năng vô tận trong việc nhận thức thế giới và giải quyết các vấn 

đề của nhân loại . . Sự thực không phải như vậy : khoa học có những giới hạn và những giới 

hạn đó là từ bản chất bên trong của nó...Càng đi sâu nghiên cứu , nhiều nhà khoa học càng đi 

đến kết luận không thể tránh được : Thượng Đế có tồn tại .” 

Một nụ cười... 

Bàn về chuyện  cái “ rúng” ... 

Có một lớp giáo lý kia do một Sơ phụ trách đang bàn về đề tài Chúa tạo dựng...Sơ hỏi tới 

đâu , các em vanh vách trả lời tới đó : Chúa dựng nên mắt để xem , tai để nghe , mũi để ngửi 

, mồm để ăn ... 

Sơ khen các em  quá giỏi ! Cả lớp vỗ tay tán thưởng... 

Nhưng bỗng nhiên có một em giơ tay thắc mắc : 

-- Thưa Sơ , vậy còn cái “ rúng” để làm gì ? 

Sơ có vẻ hơi chưng hửng, nhưng cũng bình tĩnh đố lại : 

-- Có em nào biết , trả lời cho các bạn nghe coi? 

Cu Tí, vốn liếng thoắng, bèn đứng lên trả lời nhanh nhẩu: 

-- Dạ thưa Sơ, cái “rúng” là để má em xức dầu cù là “Con voi” cho em ạ! 

Cả lớp cười òa vỗ tay ... 

  

Thứ năm ngày 20 / 7  -  Mt  11 , 28 – 30 
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Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta mang lấy ách và gánh của Người... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Vì ách tôi êm ái , gánh tôi nhẹ nhàng .”  ( 30) 

Một vài suy nghĩ 

Hiền lành và khiêm nhường là hai nhân đức thường được nhắc đến  , nhưng quả thật là 

không hề dễ sống chút nào , bởi vì  hai nhân dức ấy đòi chúng ta phải bỏ đi chính mình : một 

sự từ bỏ Chúa đã làm gương và chúng ta thật khó để mà theo gương Người...Có lẽ chính vì 

vậy mà Người muốn chúng ta để cho Người luôn cùng đi với chúng ta để nhắc nhở , để chia 

sẻ ...và chúng ta sẽ thấy nhẹ gánh hơn trong việc sống hai nhân đức này... 

Một nụ cười... 

Cha Xứ nọ giải thích biến cố Thánh Gia trốn sang Ai Cập... 

Ngài nói đến những gian khổ mà Thánh Gia phải trải qua trong cuộc trốn chạy như : 

Thánh Giuse phải vất vả một tay dắt con  lừa mà Đức Mẹ  bồng  Hài Nhi Giê-su đang cỡi , 

một tay chống gậy lò dò tìm đường đi trong đêm tối ...  

Cu Xếu nhún vai tỏ vẻ thương hại ... Nó thì thầm : 

--Thuê máy bay mà trốn có phải đỡ khổ và mau hơn không !!! 

  

Thứ  sáu ngày 21  /  7  -  Mt  12 , 1 – 8 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su bênh vực các môn đệ khi những người Pha-ri-siêu lên án 

hành động bứt mấy nhánh lúa mà nhai lúc đi ngang đồng lúa... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “  Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu 

cần lễ tế , ắt các ông sẽ chẳng lên án kẻ vô tội .” ( c . 7) 

 “ Quả thế , Con Người làm chủ ngày sa-bát” ( c . 8) 

Một vài suy nghĩ 
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Đương nhiên là Pha-ri-siêu sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để có thể lên án các môn đệ... 

và  - qua các môn đệ - lên án Chúa ... Hành vi bất chợt ngang qua ruộng lúa , bứt vài ba 

nhánh...thì chẳng là gì , nhưng – với cái tâm ý bất hảo – Pha-ri-siêu đã cột nó vào chuyện Lề 

Luật , chuyện Truyền Thống để xé cho nó ra to hơn , làm cho nó nên quan trọng...Chuyện này 

đâu có ít trong cuộc sống hằng ngày – cả trong lãnh vực đời lẫn đạo...Thời gian gần đây 

người ta có vẻ hơi coi nhẹ vai trò của báo chí cũng như các phương tiện truyền thông , lý do 

bởi vì một số những người làm công việc này – vốn là công việc đòi phải có lương tâm nghề 

nghiệp – nhưng những gì họ đưa ra lại không phải là như vậy... 

Một nụ cười... 

Nghi lễ kết hôn hoàn tất tốt đẹp ... 

Chú rể thò tay vào túi áo ngoài và thưa với vị chủ sự : 

--Con phải tính toán như thế nào đây , thưa ngài ? 

--Con à , mọi chuyện...nhà thờ đều không tính toán chi cả đâu...Chỉ có điều – nếu con 

muốn – con có thể - tùy nhan sắc của cô dâu – mà có chút đỉnh giúp cho sinh hoạt của nhà 

thờ thôi ... 

Chú rể bèn lấy ra một tờ 1 mỹ kim ...rồi trân trọng đưa cho vị chủ sự... 

Hơi tò mò , vị chủ sự cũng xin phép chú rể để vén tấm màng che mặt cô dâu...Quan sát 

xong , vị chủ sự thọc tay kiếm gì đó trong túi , đưa ra và nói : 

--Ta thối lại cho con 50 xu đây !!! 

  

Thứ bảy  ngày 22 / 7  -  Lễ thánh Maria Magđalêna  -  Gio 20 , 1- 2 . 11 – 18 

Nội dung Tin Mừng 

 Maria Magđalêna ra viếng mồ Chúa vqào sớm tinh sương ngày đầu 

tuần... 

 Chị đã chứng kiến sự kiện sống lại của Đức Giê-su... 

 Chị được Đấng Sống Lại giao nhiệm vụ loan báo tin vui sống lại của 

Người cho các môn đệ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Bà Maria Magđalêna đi báo cho các môn đệ : “ Tôi đã thấy Chúa” , và bà 

kể lại những điều Người đã nói với bà .” ( c . 18) 
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Một vài suy nghĩ 

Gia đình Matta – Lazarô – và Maria Magđalêna  ... là nơi Đức Giê-su thường  ghé lại mỗi 

khi có dịp Người lên Giê-ru-sa-lem và nhất là trong những biến cố buồn vui của gia đình cũng 

như của chính Người ... Nghĩa là Người có những người bạn và Người cần đến những người 

bạn ...Mừng lễ thánh Maria Magđalêna  , Giáo Hội muốn đề cao giá trị thiêng liêng của tình 

bạn giữa con người với con người : tình bạn của sự chấp nhận chia sẻ tất cả , tình bạn của 

sự kính trọng và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất , tình bạn của sự đồng lao cộng khổ 

 trong vâng phục ý muốn của Thiên Chúa... 

Thánh nữ Maria Magđalêna ... 

Trong bài giảng của mình , thánh Grê-gô-ri-ô Cả bảo rằng : 

“ Vậy bà Maria đã được gọi đích danh , nên bà đã nhận ra Đấng Tác Thành ; và bà liền 

kêu lên: Ráp-bu-ni , nghĩa là lạy Thầy . Bởi chính Đấng bà đã đôn đáo tìm kiếm , thì cũng 

đang dạy dỗ trong tâm hồn để bà tìm kiếm Người .” 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 
 

Hỏi: xin cha giải thích cho biết lương tâm quan trọng ra sao cho việc cứu rỗi của con 

người. 

Trả lời:  

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi giá trị đạo đức và luân lý  đã bị đảo lộn để 

nhường chỗ cho các  lối sống  bất lương, bạo tàn ,gian manh, lừa dối,  bất công, bóc lột, trông 

đen  nói trắng ...  là hậu quả vô cùng tai hại  của các chủ thuyết tục hóa ( secularism), tôn thờ 

khoái lạc (hedonism)  tôn thờ tiền bạc (cult of money) vô thần( atheism) vô luân ( immoralism) 

và chủ thuyết tương đối về luân lý ( moral relativism) khiến cho nhiều người ở khắp nơi sống vô 

luân, vô thần  và  dửng dưng hay vô cảm (insensivity) trước sự nghèo đói và đau khổ của 

người khác… 

Thực trang trên đã  chà đạp  hay chối bỏ  điều được gọi là  lương tâm con người ,   môt 

khả năng , một quà tăng độc đáo mà Thiên Chúa chỉ ban cho riêng con người  để giúp con 

người  biết  phân biệt đâu là lương thiện, đâu là  gian tà, bất lương, đâu là tội ác và  thiện hảo, 

 

 LƯƠNG TÂM ĐÓNG VAI TRÒ GÌ CHO PHẦN RỖI CỦA CON NGƯỜI? 
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đâu là bất công bóc lột và công bằng bác  ái.., để sống xứng đáng là con người  có lý trí và 

lương tri. 

 Riêng đối với người tín hữu Chúa Kitô, thì lương tâm là mệnh lệnh thiêng liêng mà mỗi 

người  chúng ta phải lắng nghe để biết sống theo đường lối của Thiên Chúa và  bước đi theo 

Chúa Kitô là “con Đường là sự Thật và là sự Sống.” ( Ga 14:6)  để được cứu độ mà vào 

Nước Trời,  sau khi hoàn tất hành trình con người trên trần thế này. 

      

Lương Tâm là gì, theo chỉ dẫn của Kinh Thánh và Giáo lý của Giáo Hội ?  

Trong Kinh Thánh Do Thái (Hebrew Bible) danh từ tương đương để chì “lương tâm” là trái 

tim=cõi lòng con người= lebad, và Kardia trong tiếng Hy Lạp. 

Kinh Thánh cho ta biết Thiên Chúa phán đoán con người theo lương tâm của người đó  

“ Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế 

Hiểu rõ toan tính của con người 

Vì Đấng Tối cao am tường tất cả…” ( Hc ( Sir) 42:18) 

Sách Khôn Ngoan cũng nói rõ về vai trò của lương tâm con người như sau: 

“ Kẻ gian ác tự đưa ra bằng chứng 

Để lên án chính mình là hèn hạ 

Bị lương tâm dày vò, nó luôn cảm thấy mình khổ sở…” ( Kn 17:10) 

Khi con người hành động trái với con tim ( lòng người) của mình thì hậu quả sẽ bị Thiên 

Chúa phán đoán nghiêm khắc, theo lời ngôn sứ Giê rê mia sau đây:  

“ Ta là ĐỨC CHÚA, Ta dò xét lòng người , thử thách mọi tâm can 

Ta sẽ thưởng phạt ai nấy, tùy theo cách nó sống và việc nó làm.” ( Gr 17: 10 

Chính từ nơi lòng người , tức từ trong lương tâm sâu thẳm mà con người nhận ra những 

lầm lỗi đã làm, khiến mất sự bình an trong  tâm hồn. Đây chính  là sự phán đoán của lương tâm 

con người  :  

“ Vua Đavid áy náy trong lòng, sau khi kiểm tra dân số” ( 2 Samuel 24:10) 

“ Đavid áy náy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Sa-un” ( 1 Samuel 24:6)   

Như thế, sự thiện hay sự dữ đều  xuất phát từ lòng người , từ lương tâm tốt hay xấu của cá 

nhân mỗi người , căn cứ vào lời khẩn cầu sau  đây:  

Lậy Chúa, xin cứu con khỏi người gian ác 
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Gìn giữ con khỏ kẻ  bạo tàn 

Lòng chúng bày chước độc mưu thâm  

Cả ngày chỉ biết gây xung đột…” ( Tv 139: 2-3) 

Kẻ gian ác vì đã không nghe theo tiếng lương tâm hướng dẫn nên đã sa phạm trong lời nói 

và việc làm,có hại cho mình và cho người khác. 

Theo Thánh Phaolô  thì  đức tin có liên hệ mật thiết  với lương tâm chân chính   để giúp 

con người luôn biết sống đẹp lòng Chúa. Ngược lại , khi không nghe tiếng lương tâm, thì đức 

tin cũng không thể lớn lên được như Phaolô đã  nói Ti-mô-thê  môn đệ ngài như sau: 

“ một số người đã vứt bỏ lương tâm ngay thẳng đó, nên đức tin của họ đã bị chết 

chìm.” ( 1Tm 1: 19)  

Đó là thực trạng sống của  biết bao con người  xưa và  nay, của những kẻ đang giết người, 

giết thai nhi, rồi đem bán các bộ phận trong thân thể thai nhi bị giết để kiếm tiền, như bọn 

Panned Parenthood  đã và đang làm ở Mỹ.Đó là tội ác từ bao thể kỷ nay của dân Trung Hoa 

đã giết trẻ nữ ( infanticide ) khiến Trung Hoa đang lâm vào cảnh trai thừa gái thiếu.  Đó là bọn 

 căm thù gây ra bạo động, khủng bố, sát hại người khác nhân danh tôn giáo,  như bọn cuồng 

tín Hồi giáo (ISIS)  đang làm ở  Syria,Iran  và Ỉrak , hoặc bọn buôn người ,buôn bán phụ nữ và 

trẻ em  để cung cấp cho  bọn bất lương, vô luân vô đạo  đang hành nghề  mãi dâm và ấu dâm 

rất khốn nạn và tội lỗi ở khắp nơi trên thế giới tục hóa này.  Tất  cả bọn  chúng đều là những 

 kẻ không còn lương tâm ngay chính nên đã hành động trái nghich với lương âm lành mạnh mà 

Thiên Chúa đã in sâu trong lòng con người khi tạo  dựng họ.  

Giáo Huấn của Giáo Hội cũng  dạy  các tín hữu về lương tâm như sau: 

“ Hiện diện nơi tâm hồn con người, lương tâm ra lệnh vào  đúng lúc phải thực hành 

điều thiện, hoặc tránh xa điều ác.Lương tâm cũng phán đoán về các lựa chọn cụ thể của 

ta, chuẩn y những lựa chọn tốt và lên án những những lựa chọn xấu. Nó chứng tỏ uy 

quyền của chân lý vì nó lấy sự Thiện tối cao làm chuẩn đích, mà con người bị  thu hút 

bởi sự thiện và đón nhận những mệnh lệnh của sự Thiện.Khi nghe theo tiếng lương tâm, 

người khôn ngoan có thể nghe như tiếng Chúa nói với mình.” ( x SGLGHCG số 1777)   

Nói rõ hơn, Thiên Chúa in sâu trong tâm hồn của con người ý thức về sự thiện  hảo phải 

làm và sự dữ, sự ác phải tránh. Do đó, khi con người chọn sự thiện , điều tốt để làm và tránh 

xa sự dữ sự xấu, thì  con người đã nghe theo tiếng nói của Chúa trong  lương tâm mình.Trong 

viễn ảnh này, lương tâm đóng vai trò thẩm phán để xét xử con người. Cụ thể, khi ta làm điều 

thiện hảo , ta cảm thấy vui thích và bình an. Ngược lại, khi ta làm điều xấu, điều ác, ta cảm thấy 

mất sự bình an trong nội  tâm, vì  lương tâm  lên án  những hành vi trái nghịch với sự thiện hảo 

hay điều ngay lành mà lương tâm ngay chính đòi hỏi. 

Tại sao lương tâm con người có thể bị băng hoại  đến mức không còn ra lệnh cho  người 

ta làm điều thiện hảo nữa?   
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Lý do duy nhất là tại con người đã dùng ý muốn  tự do( free will)  của mình để hành động 

bất chấp tiếng nói của lương tâm.Một khi đã hành động trái nghịch với lương tâm một lần , thì 

sẽ  dần dần làm quen với sự dữ, sự xấu  đến mức không còn muốn nghe và sợ tiếng lương 

tâm mình nữa.Sự kiện này cũng tương tự  như một người cố sức để leo lên một dốc cao.Leo 

lên thì khó và phải cố sức riêng , nhưng để mình rơi xuống từ dốc cao thì không cần phải cố 

gắng mà vẫn lăn rất nhanh xuống hố sâu ở dưới.Cụ thể, ăn cắp một lần thì còn  nghe tiếng 

lương tâm lên án. Nhưng cứ ăn cắp thêm vài lần nữa thì lương tâm không còn hiệu năng để 

ngăn cản nữa, và kẻ ăn cắp  sẽ làm quen với  việc bất chính của mình nên càng ngày càng lấn 

sâu vào con đường bất lương. Giết người một lần thì còn gớm tay, nhưng giết nhiều lần thì sẽ 

trở nên quen và không còn e ngại nữa,  vì lương tâm đã bị băng hoại đến mức trở nên  trai đá 

trong lòng kẻ sát nhân.. 

Như thế việc đạo tạo lương tâm là rất cần thiết và quan trọng cho con người muốn sống 

theo tiếng lương tâm trong mọi hoàn cảnh thực tế. 

Cho mục đích này, lương tâm được ví như một hạt giống được gieo vào lòng con người. 

Hạt giống sẽ không tự động lớn lên nếu không được vun xớt chăm sóc của người gieo. Nếu 

không có sự chăm sóc này, thì hạt giống sẽ chết khô trong lòng đất. Ngược lại, nếu được chăm 

sóc đúng mức, thì hạt giống sẽ nẩy nở và tăng trưởng nhanh  để sinh hoa kết trái. Cũng vậy , 

khi biết nghe theo tiếng lương tâm mình, Con người sẽ dừng bước để không làm sự dữ, sự 

xấu, sự tội  là những điều  lương tâm lành mạnh luôn cảnh cáo nghiêm khắc cho  những ai còn 

 thiện chí và can đảm nghe tiếng lương tâm mình. Ngược lại, nếu lương tâm đã bị băng hoại, 

và trở  nên chai đá, vì con người đã tư ý bóp nghẹt tiếng lương tâm để làm những sự gian tà, 

độc dữ..  Do đó, nếu biết nghe theo tiếng  lương tâm mình,  thì con người cũng nghe tiếng 

Chúa và  sống theo đường lối của Người , để hy vọng được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu 

chuộc của Chúa Kitô, Đấng đã hy sinh chịu chết để cho muôn người được cứu rỗi” ( Mt 

20:28) mà vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. 

Giáo lý Giáo Hội Công Giáo dạy như sau về sự cần thiết phảo đào tạo lương tâm: 

“ Giáo dục lương tâm là công việc phải làm cả đời…lương tâm phải được đào tạo và 

sự phán đoán luân lý phải được soi sáng.Một lương tâm được đào tạo tốt thì ngay thẳng 

và chân thành.Nó phán đoán theo lý trí và phù hợp với sự thiện đích thực mà Đấng tạo 

hóa muốn cho ta.Giáo dục lương tâm là việc rất cần thiết cho những con người chịu sự 

chi phối của những ảnh hưởng tiêu cực, và bị cám dỗ bởi tội lỗi để ưa chọn sự phán 

đoán của mình và khước từ những giáo huấn có thẩm quyền.” ( x SGLGHCG số 1783) 

Là người tín hữu Chúa Kitô, lương tâm phải được đào luyện căn bản dựa trên Mười Điều 

Răn của Thiên Chúa và Hai điều răn quan trọng nhất của Chúa Kitô. 

Đây chính là những tiêu chuẩn luân lý phải theo để sống đẹp lòng Chúa và hy vọng được 

cứu độ để vào Nước Trời mai sau.Nghĩa là không có tiêu chuẩn nào khác có thể hưởng dẫn 

con người chọn đúng  sự thiên hảo và xa tránh sự xấu, sự dữ là hậu quả của chọn lựa sai lầm 

của lương tâm đã bị băng hoại vì không được đạo tạo đúng mức..  
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Tóm lại,lương tâm -hay tiếng lòng người - là khả năng giúp con người chọn sự lành việc tốt 

thay vì sự xấu, sự dữ, sự tội. Thiên Chúa phán xét con người qua lương tâm. Vì thế, nghe tiếng 

lương tâm là nghe tiếng Chúa để không làm những việc xấu, sự dữ hầu được cứu rỗi.Ngược 

lại, không nghe tiếng lương tâm là bịt tai nhắm mắt để không nghe tiếng Chúa nữa ,hầu dễ 

 buông mình  làm những  sự xấu, sự dữ,  như trộm cắp, thù hận, giết người, giết thai nhi,  gian 

dâm, thay vợ đổi chồng, mở sòng bài bạc, buôn bán thân xác của phụ nữ và trẻ em cho kỹ 

nghệ mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi như thực trạng sống của biết bao người vô 

luân, vô đạo trong thế giới tục hóa ngày nay. Họ là những người đã bóp chết lương tâm, nên 

mới sa vào vòng tội lỗi dẫn đưa đến hư mất đời đời.  

Chúa nói : “Ai có tai nghe, thì nghe.” ( Mt 13:43;Mc 7: 16; Lc 8: 8) 

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

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 
 

Mỗi cuộc sống đều có những dự phóng, và chúng ta cũng cần tự hoạch định những kế 

hoạch cho tương lai. Đó là cách thể hiện của người thực tế, như thế, dễ dẫn đến thành công. 

Trái lại, có những người sống xa rời thực tế. Cuộc sống của họ cũng có dự phóng và kế hoạch 

hẳn hoi nhưng có điều: họ bị cuốn theo những lý tưởng ấy khiến bê trễ hoặc không thể chu 

toàn những nhiệm vụ hằng ngày với tư cách là một người Kitô hữu làm chồng hay làm cha…Họ 

hả họng chờ sung chẳng may nuốt phải sung thối. Đó là giá trả cho những kẻ chẳng gieo mà 

đòi gặt. Họ ảo tưởng về chính mình nên tự đưa cuộc đời của mình vào bế tắt rồi than thân trách 

phận. Quả thật, số phận chẳng mỉm cười cho những người ảo tưởng về chính mình. Chính 

những ảo tưởng này rút hết nhựa sống khiến họ không còn tha thiết dấn thân cho một tương lai 

tốt đẹp nữa ! 

Có thể nói, ảo tưởng về chính mình là một thứ bệnh tâm lý mà chúng ta cần chẩn đoán từ 

những dấu hiệu khảo sát được, và đưa ra một “đồ án” theo dõi bệnh tình và chữa trị kịp thời. 

NHỮNG DẤU HIỆU KHẢO SÁT TRÊN THỰC TẾ 

-Ảo tưởng về thần tượng: đây là điều chúng ta dễ nhận ra khi thấy ai đó muốn là bản sao 

của người khác. Ngay từ nhỏ, những đứa bé được coi những bộ phim hoạt hình hay siêu nhân, 

chúng liền đi tìm mua những mặt nạ ấy để đeo vào không phải để che dấu sự thật hay làm điều 

 
ẢO TƯỞNG VỀ CHÍNH MÌNH 
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gì bậy bạ đâu, nhưng chúng muốn trở thành những thần tượng lý tưởng đó và đóng vai đó 

càng giống càng tốt: chúng múa nhảy quay cuồng như thể thế giới chỉ có mình ta. Đối với 

những người lớn hơn, trưởng thành về mặt thể chất, họ lại chạy theo mốt này mẫu nọ từ những 

diễn viên, ca sĩ…Vô tình họ đánh mất đi nét độc đáo của bản thân. Hay chồng thì làm công 

nhân phải tằn tiện chắt chiu từng đồng, vợ lại đi siêu thì mua đồ hạng sang. Bước ra khỏi siêu 

thị họ nghển mặt lên như thể tôi là một người sành điệu, bước đến chiếc taxi và ngồi vào xe ví 

thể dân có tiền. Họ ảo tưởng mà nghĩ rằng những sự ấy làm tăng giá trị bản thân. Khi ấy chúng 

ta thử hỏi :Điều gì làm cho tôi thực sự là chính mình ? 

-Ảo tưởng về sức mạnh: đây là một trong những căn bệnh thời đại mà các nhà chuyên 

môn đánh giá là rất nguy hiểm. Có một chút nhan sắc trời cho, họ có nhiều bạn trai theo đuổi, 

dần dà trở nên chảnh chẹ đến mức khinh thường người khác. Chưa hết, họ còn chụp hình tự 

sướng rồi tung lên mạng xã hội để “câu like”. Những lời khen ấy ví như “chất xúc tác” làm cho 

phản ứng hóa học của thứ “bom tấn” nổ tung. Đôi khi chỉ vì quá tự tin vào chút sắc đẹp và năng 

lực nào đó, họ tạo một bộ ảnh thật nóng bỏng để tự phong mình là hot girl hay hot boy. Rồi 

nghiễm nhiên bước vào showbiz như một tên “hai lúa” đổi đời. Nếu họ có thật lực để thực sự 

khẳng định mình nhờ những cơ hội đó thì còn chấp nhận được. Hoặc lố bịch hơn ! Nền văn 

hóa bây giờ, người ta tạo danh tiếng và thương hiệu của mình cho nhiều người biết đến bằng 

những vụ tai tiếng. Tai tiếng sẽ hóa thành nổi tiếng sau một đêm thức trắng vì phải đối diện với 

dư luận.      

Đứng trước những hiện trạng trên, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu Giảng viên tâm lý 

học, ĐH Sư phạm Tp. HCM đã phát biểu: Thực sự thì “căn bệnh” ảo tưởng – thổi phồng chính 

mình – giới trẻ thời nào cũng mắc vì đó là một “tác dụng phụ” tương đối phổ biến trong giai 

đoạn thai nghén ước mơ và định hình lý tưởng của tuổi trẻ. Nói dễ hiểu hơn, chúng ta dễ ảo 

tưởng trong lúc biến ước mơ thành hiện thực. Không phải khi ôm ấp những lý tưởng cuộc sống 

mà chúng ta bị coi là ảo tưởng đâu ! Nhưng khi vì quá ngưỡng vọng tương lai mà quên mất 

việc đảm nhận đời sống mình trong lúc hiện tại mà ta trở nên người ảo tưởng. 

Thực tế cho thấy, cường điệu hóa bản thân mình để tránh những cú sốc tâm lý khi nhận ra 

sự thật phũ phàng về thực lực của mình từ những thất bại, từ sự bị phê bình…Đó là cách tự vệ 

tránh cho cái tôi bớt bị tổn thương. Tôi là ai khi để mặc cho nền văn hóa thế tục nhào nặn ? 

-Ảo tưởng “không đủ”: đây là căn bệnh xuất phát từ những người có khuynh hướng cầu 

toàn. Họ không bao giờ chấp nhận những gì mình đang có, họ muốn nhiều hơn rồi lao đầu vào 

việc kiếm tiền không biết mệt mỏi. Nếu như họ nỗ lực trong những năng lực bản thân thì đây là 

người có chí tiến thủ. Nhưng vì họ tự cho mình là tài giỏi, và ước muốn những gì vượt quá tầm 

tay. Như thế, họ đã ảo tưởng về chính mình, và căn bệnh trầm cảm đến với họ một cách tự 

nhiên, thế rồi họ tiếp tục lao đầu vào công việc để lắp đi những khoảng trống vô nghĩa trong 

cuộc đời. Cuối cùng, họ mất hết những tương quan giúp họ lớn lên và trưởng thành để có thể 

nói: tôi là chính mình. 
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-Ảo tưởng về quyền sở hữu: Họ tự nhủ: “Tôi sở hữu vì thế, tôi hiện hữu”. Với xác quyết ấy, 

tôi càng sở hữu nhiều thứ thì sự hiện hữu của tôi càng phong phú. Thật ra, họ đã đánh đồng 

giá trị của một nhân vị với những gì người đó sở hữu. Đâu phải vì tôi có nhiều của cải vật chất 

mà tôi là tôi hơn ? Hay đâu phải vì tôi làm được công kia việc nọ hữu ích cho đời cách nào đó 

mà tôi là tôi hơn ? Biết đâu vì một chút tiếng khen người đời hoặc mua chuộc danh dự mà làm 

những điều tôi không muốn ! Có thể tôi mất tự do và đánh mất mình trong những việc như thế. 

Điều mình tưởng là tốt đẹp và hữu ích, hóa ra lại là cái cầm tù chính mình bao lâu. Những cái 

tôi đang sở hữu, cái “có”, chưa chắc đã giúp tôi sống là mình hơn đâu ! 

-Ảo tưởng mình luôn “đúng”: Eckhart Tolle đã khẳng định: chẳng có gì củng cố cho cái tôi 

của bạn hơn việc cho rằng bạn luôn luôn đúng. Cho rằng mình luôn luôn đúng là tự đồng nhất 

mình với một quan điểm, một cách suy tư ở trong bạn.Chúng ta thấy rằng bằng cách chứng 

minh người khác sai lầm, nghĩa là tự cho mình đúng, hay than phiền những sai lầm của người 

khác đồng nghĩa với việc xác thực mình vô tội. Đôi khi họ phải cạn lời để chứng minh hoặc bào 

chữa cho quan điểm của mình một cách lố bịch và trắng trợn vì họ nghĩ rằng ai chống lại quan 

điểm của tôi là tấn công chính tôi, đụng chạm đến cái tôi dễ bị tổn thương này. Xét cho cùng, 

những quan niệm mà họ cho rằng đúng đi nữa cũng chẳng giúp họ mở ra với tha nhân và thực 

tại đời sống mà còn bị coi là một kẻ cầm tù sự thật. Và như thế, họ giam hãm chính mình, tắt 

một lời: họ không thể là mình. 

- Ảo tưởng toàn năng: họ tự cho mình là người có đầu óc bách khoa, thông thiên kinh vạn 

quyển; hiển nhiên họ trở thành vị cứu tinh giải đáp cho mọi vấn đề và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ 

ai tìm đến với họ. Nhưng việc người thì sáng mà việc mình thì quáng. Họ quay quắt trong tình 

trạng bế tắc của bản thân mà cách họ đưa ra hướng giải quyết là quên đi nhu cầu của bản thân 

để tìm cách đáp ứng mọi nhu cầu tha nhân. Thực ra, đây là một hình thức chạy trốn thực tại. 

Trong khi đó, họ được người đời khen là siêng năng và nhiệt tình phục vụ công ích. Điều này 

càng làm cho họ trở nên ảo tưởng rằng mình hữu ích và có giá trị. Cuối cùng, họ mất tự do để 

thực hiện những dự phóng của mình. Nói cách khác, họ đánh mất chính mình trong việc mình 

làm. 

-Ảo tưởng mình là trung tâm vũ trụ: người có khuynh hướng này thường thích đi tiên phong 

và tự coi mình là chuẩn mực: “Hãy coi tôi làm và hãy làm theo”, đôi khi họ mượn lời Chúa 

Giêsu nói mà áp dụng cho mình: “Không có tôi, các bạn không làm gì được”. Vì mang tâm thức 

đó, họ thích áp đặt lệnh truyền lên người khác và tỉ mỉ hướng dẫn từng bước từng bước một 

như thể cầm tay em nhỏ mà chỉ vẽ. Từ đó, họ không còn cho người khác không gian để sáng 

tạo trong mọi việc, thế nên, việc đã hoàn thành mà những người hợp tác lại không cảm thấy 

thỏa đáng vì những yêu sách của họ. Thế giới của họ là khuôn đúc và luật lệ nên họ cũng thao 

túng người khác bằng thái độ của kẻ học nhiều hiểu rộng. Tắt một lời, họ ảo tưởng mình là “cái 

rốn” của vũ trụ.  

-Ảo tưởng về đạo đức: Trong hành trình tâm linh, họ cũng nhận được ơn an ủi thiêng liêng 

cách nào đó. Thế nhưng, họ tưởng mình đã đạo đức trổi vượt mà không cần đến người khác 
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hướng dẫn. Họ thích nghĩ ra những kiểu sống đạo đức khác người (lập dị) như thể mình trở 

thành tu luật cho chính mình. Với tính cách chú trọng hình thức, họ lại càng bám víu vào những 

hoạt động bên ngoài mà quên trao dồi đời sống nội tâm. Họ thích tỏ ra đạo mạo và cung kính 

với những gì được coi là thiêng liêng một cách quá đáng. Họ tự tạo cho mình một hào quang 

với sự an toàn giả tạo. Có ai đến với họ, họ sẵn sàng giúp đỡ và thích nói năng và khuyên bảo 

như những bậc lão thành lâu năm kinh nghiệm trong hành trình tâm linh. Họ không còn xa 

Nước Thiên Chúa nữa đâu ! 

Với một loạt danh sách đã được khảo sát, thiết tưởng, nó chưa gồm tóm hết mọi vấn đề và 

mọi đối tượng. Thực vậy, mọi lãnh vực trong đời sống đều có thể bị chúng ta bóp méo, thế nên, 

việc ảo tưởng không thể tránh khỏi. Phần còn lại trong việc bổ sung danh sách này là việc của 

mỗi người. Điều cần thiết lúc này, là đưa ra những biện pháp tức thời và lâu dài để không 

những giúp giảm đau cho căn bệnh mà còn chữa dứt hẳn cách nào đó ngỏ hầu giúp chúng ta 

sống tự do sáng tạo và trung thành trong đời sống hằng ngày. 

NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ 

Như chúng ta đã biết: việc người thì sáng còn việc mình thì quáng. Thật vậy, họ dễ nhận ra 

tình trạng ảo tưởng của người khác nhưng chính mình thì không. Một khi đương sự chưa sẵn 

sàng trong tình trạng ảo tưởng của mình thì việc áp dụng một biện pháp nào đó là một điều bất 

khả thể. Để có thể nhận ra những ảo tưởng của mình, cách tốt nhất là soi mình vào những kinh 

nghiệm của người khác (phương pháp soi gương). Nghĩa là khi chúng ta nhận ra những ảo 

tưởng của tha nhân, chúng ta sẽ nhạy bén hơn với những chiêu thức nấp né và tự vệ của 

mình, từ đó, vạch mặt chỉ tên. 

Giờ đây, chúng ta cần phân tích nguyên nhân gây ra chứng bệnh này. 

Trước hết, các nhà chuyên môn cho rằng việc ảo tưởng này do nền văn hóa đương thời. 

Trong khi xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, thích thể hiện phong cách độc đáo, hưởng thụ 

khoái lạc không mục đích sống…cộng với sự bùng nổ của cộng đồng mạng và bội thực thông 

tin, con người ngày nay sống ảo và co cụm đến vô cảm, đánh mất tương quan và dễ dẫn đến 

trầm cảm và tự tử vì không dám đối diện với thất bại bởi quá lý tưởng cuộc sống. 

Kế đến, một nguyên nhân khác sâu xa hơn, đó là do tổn thương tuổi thơ. Vấn đề này cần 

được bàn sâu rộng. Ở đây, chúng ta ghi nhận yếu tố này: do áp lực của tuổi thơ “bất hạnh” mà 

những đứa bé lớn lên còn mang vết thương lòng đang mưng mủ chưa được chữa lành. Những 

đứa bé chịu áp lực của cách giáo dục trong gia đình, chịu thiệt thòi trong môi trường học 

đường… đã tạo nơi chúng một tâm thức chống chế, nghĩa là nó luôn tìm cách làm hài lòng mọi 

người để giảm bớt áp lực và bạo động của người lớn. Thế rồi, đến tuổi khôn và trưởng thành, 

chúng đi tìm sự giải thoát trong những cuốn tiểu thuyết, bộ phim giả tưởng, những tình cảm 

ước lệ…tất cả khiến chúng xa rời phút sống hiện tại, quá lý tưởng cuộc sống (như phim). Nỗi 

ám ảnh ấy đã hút hết nhựa sống của sức trẻ khiến họ đình hoãn nỗ lực dấn thân trong cuộc 

sống vốn tươi đẹp này. 
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Như chúng ta đã khẳng định vì đương sự khó nhận ra thực trạng ảo tưởng của mình mà nó 

phải được tác động từ bên ngoài. Có thể là nhờ một thất bại.Chính khi thất bại, đương sự sẽ có 

thời gian lượng giá những việc đã qua nhờ đó, tiếp tục sống với một quyết tâm thực tế hơn. Để 

sáng tỏ vấn đề này, chúng ta tìm dẫn chứng trong Kinh Thánh từ thất bại của vị Giám Mục 

Giuda. Có thể nói, ông là người sống trong ảo tưởng chính trị. Đã bao lần, cũng như các Tông 

Đồ khác, ông nghĩ rằng Chúa sẽ đến giải cứu Israel, nhưng không thể kiên nhẫn chờ đợi vì bao 

cơ hội mà Chúa Giêsu đã bỏ qua từ lần đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ đến khi hóa bánh 

ra nhiều nuôi sống dân chúng. Ông nhận ra thiện chí lớn lao của Người nhưng ông nghĩ rằng 

cần đưa Chúa vào thế cờ triệt buộc như thế, Người mới có thể trổ tài mà thắng lớn trong chiêu 

bài chính trị này. Ông quyết định bán Chúa. Nhưng không ngờ, sai lầm vẫn là ông ! Thất bại đã 

khiến ông đánh tan ảo tưởng chính trị của mình.      

Tiếp đến, để có thể hóa giải những ảo tưởng này, chúng ta cần phải tái lập lại đời sống nội 

tâm, nơi đó, những bậc thang giá trị đã bị đảo lộn, cần được xem xét kỹ lưỡng hơn với tất cả 

sự nhận biết chân lý và một đức tin được soi dẫn. Trong khi đức tin được củng cố nhờ hành 

động, chúng ta lại hả họng chờ sung sao ? Không hiểu biết đầy đủ về thực tại đời sống, đồng 

thời, không biết những ước muốn nào của mình có thể thực hiện trước hoặc sau, chúng ta dễ 

ảo tưởng mà nghĩ rằng cứ để dòng đời cuốn trôi ắt sự gì đến sẽ đến. Quả thật, cơ hội đã đến, 

nhưng vì quá mơ tưởng, tách mình ra khỏi phút sống hiện tại, chúng ta chưa sẵn sàng xông 

trận thì thành công sẽ là không tưởng và vô vọng. 

Chúng ta cũng có thể ghi nhận một cách thức hành động khác khá ấn tượng của Chúa 

trong lịch sử loài người. Bài học từ kinh nghiệm của thánh Phaolô. Như chúng ta biết: có một 

thời gian thánh nhân đã sống ảo tưởng về tôn giáo. Ngài nghĩ rằng đạo Do Thái là nhất với 

những lời hứa của Thiên Chúa dành cho một dân riêng là Do Thái. Thế mà, một số người đã 

gạt bỏ mà chạy theo giáo lý của một ông Giêsu nào đó đã bị giết chết trên thập giá. Vì lòng 

nhiệt thành với đạo giáo, ông đã xin cấp giấy phép để truy lùng và bắt bớ những bọn người bất 

trung ấy. Nhưng rồi một cú ngã ngựa định mệnh trên đường Đa mát đã đánh tan mọi ảo tưởng 

trong tâm trí ông và đã tước đoạt khí giới của kẻ bạo hành. Sau đó, ông đã dành ba năm trong 

sa mạc để được Chúa tôi luyện trở thành khí cụ sắc bén đem ơn cứu độ đến cho mọi người. 

Tiên vàn, chúng ta phải là bác sĩ chữa cho chính mình vì không ai biết mình bằng chính 

mình. Có rất nhiều ảo tưởng tồn tại dưới nhiều hình thức, nó như những thách đố giúp ta lớn 

lên trong những nghịch cảnh đời thường. Ở đây, người viết chỉ đề nghị một giải pháp mà cách 

nào đó đã hàm chứa từ những gì đã trình bày trên. Đó là: đọc lại lịch sử đời mình dưới ánh 

sáng đức tin trong lịch sử Giáo Hội. Từ kinh nghiệm của vị Giám Mục Giuda hay cuộc biến đổi 

của thánh Phaolô và nhiều tường thuật thú vị khác, chúng ta sẽ nhận ra ý Chúa muốn mình 

hành động cách nào để giải thoát chính mình, và được tự do sống từng phút sống mà Chúa đã 

đặt để nhiều ơn sủng và cơ hội thiết thực giúp ta sống tự do và là chính mình. 

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.  
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VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 

Trần Hiếu 
 

  

  
 
  

Sau bốn ngày hội thảo từ mồng 1 đến mồng 4 tháng 7, 2017, Công Nghị Lãnh Ðạo Công 

Giáo: Niềm Vui Tin Mừng Trên Ðất Hoa Kỳ (Convocation of Catholic Leaders: The Joy of the 

Gospel in America) đã kết thúc với sứ điệp sai đi loan báo Tin Mừng khắp nơi, đặc biệt đến các 

vùng ngoại biên của giáo hội. 
 
  

“Chúng ta đang ở trong thời khắc vô cùng ý nghĩa của quốc gia nầy”, Ðức Hồng Y Daniel 

N. DiNardo, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, giảng trong thánh lễ bế mạc. Ngài nhắc nhở 

các đại biểu tham dự, “Hãy dấn thân trong sứ vụ một cách khiêm nhường” với niềm xác tín sâu 

xa "Ðức Giêsu cùng đồng hành khi anh chị em liên kết trong Mình và Máu Thánh của Người." 

 CÔNG NGHỊ LÃNH ÐẠO CÔNG GIÁO HOA KỲ - SỰ HIỆN DIỆN SỐNG ÐỘNG CỦA 
CHÚA THÁNH THẦN 
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Là một biến cố chưa từng xảy ra trong Giáo Hội Hoa Kỳ, được tổ chức tại thành phố 

Orlando, Florida, Công Nghị qui tụ trên 3500 đại biểu bao gồm 160 giám mục, hồng y, hằng 

trăm linh mục, tu sĩ và hàng ngàn giáo dân lãnh đạo đến từ 155 giáo phận và 200 tổ chức, 

phong trào và hội đoàn toàn quốc. Khoảng hai chục tham dự viên người Việt, là đại biểu của 

một số giáo phận, dòng tu, của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam và phong trào Cursillo Hoa 

Kỳ. 
 
  

Khởi đầu Công Nghị 
  

Trong bài giảng thánh lễ khai mạc công nghị, Ðức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám Mục 

New York, nói rằng người môn đệ của thế kỷ thứ 21 phải là “chứng nhân của niềm vui”. Ngài 

nói, “Người ta có thể nói họ không muốn 'tin, cậy, mến', nhưng họ không thể khước từ niềm 

vui.” Ngài nhấn mạnh, "công nghị là thời điểm để nhận ra Chúa Kitô đang kêu mời các môn đệ 

liên kết với nhau và được sai đi loan báo Tin Mừng trong niềm vui”.  Ngài tiếp, “Ðức Maria là 

mẫu gương của người môn đệ, với hiệp nhất, niềm vui và sứ vụ”. 
  

Trọng tâm của các sứ điệp xoay quanh chủ đề làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Trong 

ngày đầu, sáu nhóm hội thảo được sắp xếp theo từng giới: giám mục, các cha sở, lãnh đạo 

giáo phận, lãnh đạo giáo dân của các tổ chức, phong trào, hội đoàn. Các ngày tiếp theo, các 

đại biểu, không phân biệt thành phần, được phân tán theo từng nhóm với các chủ đề chuyên 

biệt.  

  

Theo mô thức của tĩnh tâm, công nghị được khởi sự và kết thúc mỗi ngày với kinh nguyện. 

Ngày khai mạc, nhằm vào thứ Bảy, giờ kinh tối biệt kính Ðức Mẹ với việc lần chuỗi bằng nhiều 

ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt. Mỗi ngày, thánh lễ được cử hành long trọng trong đại sảnh của 

khách sạn Hyatt Regency, và hai phòng lớn gần đó được sắp xếp cho việc chầu Thánh Thể và 

bí tích Hòa Giải. 
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Các bài diễn văn chính trước toàn thể công nghị, nhiều giáo dân là diễn giả cùng với các 

hồng y và giám mục. Nội dung các đề tài sau đó được quãng diễn thêm với một ban thuyết 

trình gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Trong suốt hội nghị, nhiều cuộc thảo luận 

nhóm nhỏ được sắp xếp theo chuyên đề tại các phòng hội riêng biệt.  

  

Viễn kiến của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô liên quan công cuộc truyền giáo, phản ánh trong 

thông điệp “Niềm Vui Tin Mừng” (Evangelii Gaudium”) được nhắc đến nhiều trong các bài 

thuyết trình và thảo luận nhóm nhỏ. Các đại biểu được tự do lựa chọn tham dự đề tài và thảo 

luận tùy theo sứ vụ hoặc ý thích của mình. 
  

Trong gần 100 phiên họp nhóm nhỏ, các đề tài được thảo luận bao gồm nhiều khía cạnh 

đời sống hiện hành của người tín hữu Hoa Kỳ: kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội, 

truyền thông, di dân, gia đình, giới trẻ, sắc dân, giới tính, nhu cầu chăm sóc y tế...  
  

Đức Hồng Y Donald W. Wuerl, Tổng Giám Mục Washington DC, trong một bài thuyết trình 

chính, nói rằng người Công Giáo thường không cảm thấy dễ chịu với ý tưởng loan báo Tin 

Mừng, "nhưng họ cần bước ra ngoài chính con người của mình để nói với người khác về niềm 

tin của mình, đó là điều mà ĐGH Phanxicô yêu cầu." 
  

Ông Carl Anderson, Hiệp Sĩ Tối Cao của tổ chức Knight Columbus, một người nổi danh 

trong Giáo Hội Hoa Kỳ, từng dẫn đầu các nổ lực bảo vệ tự do tôn giáo và cổ võ sự hiện diện 

người Khi tô hữu tại miền đất khắt khe Trung Ðông, trong bài diễn văn chính ngày thứ ba công 

nghị, đã nói đến nhu cầu đáp ứng các quan tâm truyền giáo cho các vùng ngoại biên trên toàn 

thế giới. Tuy nhiên, ông nhìn nhận rằng “Vươn ra người láng giềng của chúng ta là khó khăn 

hơn vì nó đòi hỏi người môn đệ phải vượt qua khu an toàn cá nhân nhằm nổ lực nhiều hơn.”  
 
  

 
  

Bước ra vùng ngoại biên để rao giảng 
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Ông nói rằng, để thấu hiểu hơn chúng ta hôm nay là ai, cần nhớ những lời của Ðức Thánh 

Cha Phanxicô, “Chúng ta phải là một cộng đồng truyền giáo được chất đầy niềm vui, một cộng 

đồng trong trạng thái ra đi liên lỉ”. 
  

Bài phát biểu của ông sau đó được Tổng Giám Mục Jóse Gomez, Los Angeles, tiếp nối khi 

ngài vẽ ra một viễn ảnh cho Giáo Hội trong thời hiện đại. Ngài nói rằng, "ÐGH Phanxicô khi vừa 

đắc cử giáo hoàng năm 2013 đã kêu gọi toàn Giáo Hội, vượt ra khỏi chính mình đi đến các 

vùng ngoại biên để rao giảng". 
  

Với cái nhìn sắc bén, ngài nói, “Vùng ngoại biên có chiều kích vừa xã hội học vừa là địa lý". 

Ðó là nơi, “hơn là một vị trí địa lý… người ta nghèo đói không chỉ về phương diện vật chất mà 

còn về tinh thần”. Ngài tiếp, “Người nghèo ở ngay cạnh chúng ta, nhiều người đang đói khát 

tinh thần.” 
 
  

 
  

Vào cuối thánh lễ bế mạc, Tổng Giám Mục Christopher Pierre, sứ thần tòa thánh tại Hoa 

Kỳ, chúc mừng các đại biểu tham dự đã có bốn ngày hội thảo sống động. Ngài nhắc lại những 

điểm chính của các bài thuyết trinh và khuyến khích các đại biểu thực hiện hoài bão loan báo 

Tin Mừng tại các cộng đồng của mình, "với tinh thần của người tông đồ, để đem niềm an ủi và 

hòa bình cho những con người đau khổ”. 
  

Vị sứ thần tham dự từ ngày đầu và hiện diện suốt bốn ngày công nghị nói rằng , “Ðây chính 

là thời của giáo hội Hoa Kỳ”. Và ngài kêu gọi, “Hãy làm chứng với đời sống của chính mình, 

như là sứ giả truyền giáo mà Ðức Thánh Cha kêu gọi”. “Chúa Thánh Thần đang hiện diện sống 

động trong Giáo Hội Hoa Kỳ. Tôi sẽ tường trình lên Ðức Thánh Cha sự dấn thân quảng đại của 

anh chị em, các tông đồ truyền giáo với tình yêu lớn lao dành cho Giáo Hội”. 
 
 
Trần Hiếu, San Jose 
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CHƯƠNG III 

Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa 

 

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,  

Ngài không ở xa những kẻ ngoảnh mặt  

với Ngài, 

Làm sao người ta có thể nói rằng  

Ngài bỏ đi? 

GIOAN THÁNH GIÁ
7
 

 

Cầu nguyện là chào đón sự hiện diện của một ai đó. Vì thế quả là hữu ích khi suy gẫm về 

cách thức Thiên Chúa hiện diện với chúng ta. Người hiện diện bằng nhiều cách khác nhau: 

trong thụ tạo, trong Lời của Người khi Lời đó được thông truyền cho chúng ta trong Thánh Kinh, 

trong mầu nhiệm của Đức Kitô, trong Thánh Thể, bằng cách cư ngụ trong tâm hồn chúng ta 

.v.v... Tất cả các phương thế hiện diện khác nhau này không có cùng bản chất; chúng cần được 

phân biệt nhau; và chúng ta không thể đặt chúng trên cùng một bình diện. Tuy nhiên, tất cả đều 

có tầm quan trọng của chúng và có thể hướng dẫn chúng ta cầu nguyện. Bây giờ chúng ta hãy 

xét xem chúng. 

Chúng ta cần làm rõ điều này: Ở đâu Thiên Chúa hiện diện, ở đó Người cũng ẩn mình. 

Dù là trong thiên nhiên, trong Thánh Thể, giữa tâm hồn... Người thực sự hiện diện ở đó 

nhưng một sự hiện diện mà các phương thức nhận biết của con người không thể lĩnh hội 

được. Không sự xem xét, phân tích tâm lý, thí nghiệm khoa học, kính hiển vi hay máy quét 

                                                 
7.  Jean de Cronstadt, Ma vie en Christ (Abbaye de Belleiontaine, 1979), 11; cf. John of Kronstadt, My Life in Christ 
(Cassell & Co. Ltd, 1897), 36. Maxim 50 (hoặc 47, hoặc 48), Saying of Light and Love. 
 

Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa 
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nào có thể tìm thấy sự hiện diện của Người bất cứ nơi đâu. “Khí cụ” duy nhất, có thể nói thế, 

có thể tiếp cận và khám phá sự hiện diện này, là khí cụ mà chúng ta tốn nhiều giấy mực trong 

chương trước: “đức tin ngập tràn đức mến”, theo ngôn từ của chị Thánh Marie Ba Ngôi. 

Thiên Chúa hiện diện một cách mật thiết trong mọi thực tại và Người không ao ước gì hơn 

là tỏ mình ra; nhưng Người lại là một Thiên Chúa ẩn mình. “Quả thực, Ngài là Thiên Chúa ẩn 

mình, ôi Thiên Chúa của Israel, Đấng Cứu Độ” (Is 45, 15). Cách duy nhất để mang Thiên Chúa 

ra khỏi nơi Người ẩn núp là tìm kiếm Người với lòng yêu mến. Đức tin và đức mến “xé tan khăn 

che phủ này”, trái lại, mọi phương tiện khác đều vô dụng. Không thể tìm thấy và chiếm hữu 

Thiên Chúa ngoại trừ bằng đức tin và đức mến, bởi Người không muốn hiệp nhất với chúng ta 

bằng bất cứ cách thức nào khác ngoại trừ qua một cuộc gặp gỡ đầy yêu thương. 

Nhưng tự bản chất, tình yêu không lệ thuộc vật chất hay bằng chứng khoa học nào: chúng ta 

chỉ có thể cảm nhận nó bằng sự tín thác. Đôi lúc chúng ta mong Thiên Chúa hiện diện hữu hình 

hơn, thuyết phục hơn, chúng ta mong mình có thể chứng minh điều đó cách rõ ràng để những kẻ 

không tin thấy là họ sai; nhưng đó là điều không thể khi chúng ta còn lữ thứ trên trần gian này. 

Không có cách nào khác... hoặc Thiên Chúa thôi không còn là vị Thiên Chúa van nài tình thương 

của chúng ta và tôn trọng tự do của chúng ta. Thiên Chúa không muốn chúng ta gán cho Người 

bất cứ điều gì ngoài tình yêu. Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta không qua những sự thể hiện hay 

những chứng cứ hấp dẫn, nhưng ngang qua các dấu chỉ vốn thường kín đáo, ám hiệu, mời gọi, 

gợi lên một sự gắn chặt của đức tin về phía chúng ta. Không có cách nào để giữ lại sự hiện diện 

của Thiên Chúa ngoại trừ một hành vi đức tin. 

Nhưng từ khi đôi mắt đức tin mở ra và một hành vi đức tin được thực hiện cách chân 

thành, chúng ta có thể tiếp cận toàn bộ thực tại về sự hiện diện của Thiên Chúa và những 

nguồn mạch phong phú của tình yêu. 

Giờ đây, tôi xin mô tả một vài khía cạnh về sự hiện diện của Thiên Chúa có vai trò quan 

trọng trong việc định hướng đời sống cầu nguyện chứ không cố liệt kê tất cả. 

1. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong thiên nhiên 

Trước tiên, Thiên Chúa nói với chúng ta nơi thọ tạo của Người. Người biểu lộ sự tốt lành, 

quyền năng và khôn ngoan của Người ngang qua thế giới chung quanh chúng ta. Thánh Gioan 

Thánh Giá thường dẫn các tập sinh đến vùng quê để cầu nguyện. Cha Alexander Men thường 

nói, một chiếc lá giá trị hơn một ngàn bức tượng, và điều này được một linh mục Chính Thống 

Nga xác quyết một cách vô cùng mạnh mẽ. 

Chiếc lá đến cách trực tiếp, có thể nói thế, từ bàn tay Thiên Chúa. Khi còn là một đứa trẻ, 

Thánh Gioan Kronstadt (cũng là một linh mục Chính Thống Nga), người yêu thiên nhiên sâu sắc, 

đôi lúc dừng chân trước một đoá hoa và thì thầm: “Chúa đó!”
8
 Rõ ràng đây không phải là vấn đề rơi 

vào phiếm thần - Thiên Chúa và thọ tạo của Người hoàn toàn khác biệt nhau - hay một thứ thần 

thánh hóa thiên nhiên nào đó; nhưng trong thiên nhiên chúng ta có thể nhận ra dấu vết của tình 

yêu Thiên Chúa. Thật xúc động khi thấy tất cả các vị thánh bàng hoàng biết bao trước vẻ đẹp của 

thế giới và nhận ra tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong các thụ tạo. Hãy nghĩ đến Bài 

Ca Thọ Tạo của thánh Phanxicô Assisi và các bài thơ thần nghiệm của thánh Gioan Thánh Giá. Cả 

hai đều tìm thấy dấu vết của vẻ đẹp Thiên Chúa khi chiêm ngắm thiên nhiên. 

Ôi những khu rừng rậm rạp đến đen kịt 

Được trồng bởi bàn tay của Đấng Dấu Yêu 

Ôi những đồng cỏ xanh tươi 

                                                 
8.  Spiritual Canticle, strophes 4 and 5. 
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Những cánh đồng hoa nở rộ 

Hãy báo cho tôi nếu Người đi ngang qua ngươi 

Gieo rắc ngàn ân sủng 

Người vụt qua những lùm cây này; 

Người nhìn chúng 

Và chỉ nét phản chiếu trên gương mặt Người  

Cũng mặc cho chúng bằng vẻ đẹp của Người.
9
 

Người đương thời bị tách khỏi thiên nhiên; sống trong một thế giới chỉ còn là một vũ trụ vật 

liệu, bê tông và mọi loại màn hình. Con người là tù nhân của một thế giới tự tạo, một thế giới ảo, 

một phóng chiếu những tưởng tượng của riêng nó thay vì tiếp xúc với thọ tạo. Do đó, đôi lúc con 

người bị tách khỏi Thiên Chúa - và khỏi chính mình. 

Thánh Vịnh 19 bảo chúng ta, “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa”. Từ thời mới 

có Thánh Kinh, các tín hữu đã luôn chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa như nó được phản ánh 

trong vẻ đẹp của thọ tạo. Chủ nghĩa duy lý hiện đại làm cho chúng ta không còn có thể cảm 

nhận điều này; và đó là điều đáng tiếc, vì với sự phát triển của quá nhiều lĩnh vực tri thức khoa 

học, chúng ta có nhiều hơn người của Thánh Kinh và thời Trung Cổ cả ngàn lý do để cảm phục 

trước sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Những hình ảnh của các dãi ngân hà xa 

xôi được vệ tinh Hubble gửi về; cảnh quang của thế giới biển sâu; những điều đáng kinh ngạc 

mà chúng ta đã học được về bộ mã gen, vụ nổ Big Bang, cấu trúc nguyên tử - tất cả những điều 

này cũng đủ làm cho các tín hữu kinh ngạc, bởi họ biết tất cả những điều này không phải là sản 

phẩm của sự ngẫu nhiên và sự cấp thiết nhưng là hoa trái của tình yêu sáng tạo của Thiên 

Chúa. Điều này đặc biệt đúng nếu chúng ta xác tín như thánh Louis-Marie de Monfort đã xác tín 

bởi sự kiện Thiên Chúa sử dụng nhiều quyền năng và khôn ngoan trong việc hướng linh hồn 

đến ơn cứu độ hơn trong việc sáng tạo toàn thể vũ trụ.
10

 

Cách đây vài năm, tôi đã bay đến Lebanon để giảng tĩnh tâm. Không có gì để đọc, tôi mua 

một cuốn sách tại sân bay. Cuốn sách do Hubert Reeves viết, với tựa đề Những Tin Tức Mới 

Nhất về Vũ Trụ. Tôi là một nhà khoa học được đào tạo, nhưng từ khi gia nhập Cộng Đoàn, tôi 

không có cơ hội cập nhật những sự phát triển mới nhất của ngành nghiên cứu vũ trụ học. Quyển 

sách này được viết bởi một nhà vật lý thiên văn vốn là một người theo thuyết bất khả tri nhưng 

tác giả lại hăng say nói đến những gì khoa học thế kỷ hai mươi khám phá về nguồn gốc và sự 

phát triển của vũ trụ. 

Tôi phải nói cuốn sách một cuốn sách thiêng liêng này hữu ích cho tôi gấp mười lần cuốn 

sách thiêng liêng! Trong đó, tôi học được những điều đáng kinh ngạc, như là vũ trụ hiện tại của 

chúng ta giãn nở trên hàng tỉ năm ánh sáng nhưng từ đầu, chỉ nhỏ vừa bằng cái đầu đinh; hay 

thân thể của chúng ta được cấu tạo bởi các nguyên tử hiện hữu nơi các ngôi sao nổ ở cuối đời 

của chúng cách đây vài tỉ năm, ném vào vũ trụ vật chất mà về sau sẽ được sử dụng để xây 

dựng trái đất và cư dân của nó. Khi khám phá điều này, tôi tự nhủ mình có lý do hợp lý để tự 

hào về Thiên Chúa của mình! 

Đơn giản hơn, vẻ đẹp của hoàng hôn trên biển, trò chơi duyên dáng của những chú sóc 

nhảy từ cành này sang cành nọ, sự huy hoàng của một đêm đầy sao... rõ ràng là những lời 

Thiên Chúa nói với chúng ta để chúng ta sẽ tín thác vào Người và can đảm phó mình cho sự 

khôn ngoan của Người. Chiêm ngắm thiên nhiên bằng đôi mắt có nhiều khả năng trong việc an 

ủi và củng cố chúng ta. Đi tản bộ trong một vùng quê xinh đẹp, đón lấy bằng mọi giác quan của 

                                                 
9. Xem phần đầu của The Secret of Mary. 
 
10.  Được trích trong (Anon.), La Prière de Jésus (Chevetogne, 1964), 34. 
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chúng ta thế giới như nó được trao ban, cảm tạ về vẻ đẹp của trời và đất..., có thể hun đúc việc 

cầu nguyện của chúng ta; vì thế, hãy học cách tận dụng điều đó. Tiếp xúc với thiên nhiên có thể 

dễ dàng trở thành cách chấp nhận sự hiện diện đầy khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa 

trong đời sống chúng ta, đồng thời nung nấu tình yêu và lòng tín thác của chúng ta đối với 

Người. 

2. Thiên Chúa trao ban chính mình trong nhân tính của Đức Kitô 

Trong kế hoạch cứu độ vốn là trọng tâm của Kitô giáo, phương tiện thiết yếu, nhờ đó, 

Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người là nhân tính của Đức Kitô. “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). Nhờ cuộc Nhập Thể của Chúa Con, mà Thiên Chúa trở thành, 

theo cách mạnh mẽ nhất, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

Tất cả mọi sự mà bằng cách này cách khác đặt chúng ta trong sự liên hệ với nhân tính của 

Đức Kitô đều mang chúng ta vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Điều này bao gồm việc khiêm 

tốn kêu cầu danh thánh Chúa Giêsu, chiêm ngắm các sự kiện trong cuộc đời Ngài từ Nhập Thể 

cho đến Thăng Thiên vinh hiển, suy gẫm các hành động và lời nói của Ngài, chăm chú nhìn vào 

một bức tượng hay thánh giá, trò chuyện thân mật với Đức Giêsu, Đấng mà chúng ta hình dung 

từ phía mình như một người bạn tốt và trung thành nhất trong số những người bạn, chầu Thánh 

Thể, lần hạt Mân Côi .v.v...Từ thời các tông đồ cho đến hôm nay, người Kitô hữu, được Thánh 

Thần và sáng kiến của tình yêu hướng dẫn, đã học cách làm cho Đức Giêsu và cuộc đời của 

Ngài thành cuộc đời của mình bằng hàng trăm ngàn cách khác nhau, và khi làm thế, họ đã đón 

nhận mầu nhiệm Thiên Chúa vào trong chính mình. Nhận thức này là khởi đầu của những thể 

thức cầu nguyện và sùng kính khác nhau vốn nuôi dưỡng đời sống Giáo Hội. 

Nhân tính của Đức Giêsu là cánh cửa vừa khiêm tốn vừa ẩn giấu đối với nhiều người, bất 

hạnh thay. Cánh cửa này dẫn chúng ta vào mọi nguồn sung túc của mầu nhiệm Thiên Chúa, 

vào nguồn sung mãn của sự sống Ba Ngôi Chí Thánh. Chúng ta không thể nói hết điều này 

được; Giáo Hội sẽ không bao giờ hoàn tất việc khám phá các kho tàng ánh sáng và ân sủng ẩn 

chứa nơi Đức Giêsu và đi đến chỗ sở hữu chúng ngang qua đức tin và đức mến. Thánh Gioan 

Thánh Giá nói rằng, mọi kho tàng ẩn giấu mà các Tiến Sĩ Hội Thánh và các thánh đã khám phá 

nơi nhân tính của Ngôi Lời thì không là gì so với những gì vẫn chờ được khám phá
11

, vì “nơi 

Ngài, ẩn giấu mọi kho báu sự khôn ngoan và hiểu biết Thiên Chúa” (Cl 2, 3). 

Bất cứ điều gì liên kết chúng ta với Đức Kitô bằng cách này hay cách khác, ngang qua 

thân thể, các giác quan, con tim, khối óc và ý chí... đều dẫn chúng ta vào mối hiệp thông với sự 

hiện diện và sự sống của Người.  Đó là một khía cạnh căn bản của cầu nguyện Kitô giáo. 

3. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta 

Một trong những khía cạnh về sự hiện diện của Thiên Chúa có tính quyết định nhất đối với 

đời sống cầu nguyện là sự hiện diện của Người trong tâm hồn chúng ta. Tôi đã nói một ít về 

điều này trong chương trước, qua hình ảnh “cái giếng”, nhưng ở đây, tôi muốn nói nhiều hơn. 

Thiên Chúa sống trong chúng ta, với một sự hiện diện đích thực và ẩn giấu, đó là một chân 

lý đức tin. Đức Giêsu bảo, “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17, 21). Thánh Phaolô nói 

Đức Kitô ở trong tâm hồn chúng ta ngang qua đức tin (x. Eph 3, 17) và thân thể chúng ta là đền 

thờ của Chúa Thánh Thần (1Cr 6, 19). 
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Một thầy dòng Hy Lạp thời Trung Cổ nói, “Bạn là đền thờ, đừng tìm nơi nào khác nữa!”
12

 

Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta không những bởi Người là Đấng Tạo Hóa “trong 

Người chúng ta sống, cử động và hiện hữu” (Cv 17, 28), mà còn như là ân sủng và tình yêu, vốn 

dần dần trở nên mạnh hơn khi tình yêu lớn lên trong tâm hồn chúng ta. “Ai yêu mến Thầy thì sẽ 

giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở với người ấy” (Ga 14, 

23). Nhờ bí tích Rửa Tội, cả Ba Ngôi Chí Thánh đến ở trong chúng ta và sự hiện diện của Thiên 

Chúa được bày tỏ cách cao độ khi đức tin và đức mến triển nở. 

Hiệu quả đơn giản nhưng tuyệt đối căn bản của chân lý này là sự hồi tâm - đi vào chính 

mình - là một chiều kích thiết yếu của cầu nguyện. Chúng ta rút vào trong chính mình để gặp 

Thiên Chúa sống ở đó. Sự hiện diện của Người không phải là một điều gì đó có thể cảm nghiệm 

hay cảm nhận: trước tiên là một điều gì đó chúng ta tin, một đối thể của đức tin. Nhưng nếu thực 

hiện hành vi đức tin, và tùy theo những gì chúng ta tin, nỗ lực hồi tưởng thường xuyên, đi vào 

trong chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng đang chờ đợi chúng ta, thì đức tin sẽ dần trở 

thành một kinh nghiệm đích thực đối với chúng ta. Chúng ta sẽ biết sự thật rằng, mình thực sự 

được xâm chiếm trong bản ngã thâm sâu nhất của mình, bởi một nguồn bình an, thánh thiện, 

tinh tuyền, hạnh phúc vô biên... và nguồn ngọn này chính là Thiên Chúa, với toàn bộ sức sống 

sung mãn và ân ban dồi dào của Người. 

Như chúng ta biết, trước khi trở thành nhà thần nghiệm, Thánh Têrêxa Avila gặp khó khăn 

rất nhiều trong việc cầu nguyện. Thánh nữ chia sẻ đời sống cầu nguyện của bà đã được biến 

đổi thế nào nhờ việc khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong bà. Đoạn sau đây là một ví 

dụ: 

Vậy hãy nghĩ điều mà Thánh Augustinô nói: Augustinô tìm Thiên Chúa khắp nơi và cuối 

cùng gặp được Thiên Chúa trong chính ngài. Bạn có nghĩ điều đó không có ý nghĩa nhiều 

đối với một linh hồn thường xao lãng để hiểu chân lý này và biết rằng nó không cần phải 

lên tận trời để trò chuyện với Cha Vĩnh Cửu và sống hạnh phúc với Người; nó biết mình 

không cần phải cầu nguyện to tiếng nhất có thể? Tuy thế, dù linh hồn nói nhỏ nhẹ đến đâu, 

Thiên Chúa vẫn sẽ nghe nó nói; nó không cần phải chấp cánh để bay đi tìm Người, nó chỉ 

cần một mình đi đến nơi nào đó, nhìn vào chính mình và đừng ngạc nhiên khi tìm thấy một 

kho báu quý giá đến thế. Với tất cả lòng khiêm tốn, hãy để nó trò chuyện với Người như là 

Cha, khẩn khoản Người như người Cha, tìm sức mạnh trong Người như người Cha và 

luôn nhận ra rằng, nó không xứng để được Người là Cha của nó. 

Một ví dụ khác từ tác phẩm của thánh nhân: 

Hẳn bạn sẽ nhạo tôi và nói rằng, điều đó rõ như ban ngày và bạn cười là đúng, bởi tôi đã 

mù mờ về điều đó một thời gian. Tôi hiểu, tôi có một linh hồn, nhưng linh hồn đáng được gì 

và ai ở trong đó, tôi không biết, bởi chính những phù vân cuộc đời đã bịt mắt tôi. Nếu trước 

đây tôi hiểu như bây giờ tôi đang hiểu một cách rõ ràng rằng, trong cung điện nhỏ bé của 

tâm hồn tôi, một vị Vua lớn lao đến thế đang sống, thì tôi nghĩ mình đã không bỏ Người 

một mình thường xuyên như vậy, nhưng tôi sẽ liên lỉ bầu bạn với Người và sẽ cố gắng làm 

cho cung điện của Người ít bụi bẩn hơn. Nhưng còn gì tuyệt diệu hơn khi nhìn thấy Đấng 

bao trùm hàng ngàn thế giới bằng sự cao cả của mình lại ẩn mình trong một vật thể nhỏ 

nhắn như thế! Đây là cách Ngài chọn ở trong cung lòng của Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Vì 

Ngài là Chúa nên Ngài mang trong mình sự tự do, và vì Ngài yêu thương chúng ta, Ngài ăn 

khớp với kích cỡ chúng ta. Khi một linh hồn bắt đầu cất bước trên con đường này, Ngài sẽ 

không tỏ mình ra, vì e rằng, linh hồn đó sẽ khó chịu khi thấy mình quá nhỏ bé để chứa 
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đựng một điều gì đó quá lớn lao; nhưng dần dần, một cách rất dịu dàng, Ngài mở rộng tâm 

hồn vừa kích cỡ với những gì Ngài đặt vào trong linh hồn. Đó là lý do tại sao tôi nói Ngài 

mang nơi mình sự tự do, vì Ngài có quyền làm cho một cung điện linh hồn trở nên lớn hơn. 

Điểm chính yếu là chúng ta phải tuyệt đối cương quyết trao linh hồn cho Ngài, và chúng ta 

phải khai sáng linh hồn để Ngài có thể đặt cái này vào và đưa cái kia ra, như trong nhà của 

Ngài. Đây là điều kiện Ngài đặt ra, và là phán quyết đúng đắn của Đức Vua; chúng ta đừng 

từ chối mời Ngài vào. 

Trước nguy cơ có thể sẽ quá dài dòng, tôi cũng không cưỡng lại cám dỗ trích một đoạn 

hay từ tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá vốn diễn tả cùng một điều đó bằng một văn phong 

rất khác: 

Chúng ta hãy nhận thức đầy đủ điều này: Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, cư ngụ qua bản thể 

và sự hiện diện của mình với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, trong chính bản thể của linh 

hồn, và ẩn mình ở đó. Linh hồn nào khát khao tìm thấy Thiên Chúa ở đó, phải bỏ lại đằng 

sau, đối với ý chí và tình cảm, mọi thọ tạo; linh hồn phải đi vào trong chính mình và ở đó... 

trong sự hồi tưởng sâu sắc rằng mọi thọ tạo đối với nó như thể chúng không tồn tại. 

Như thế, Thiên Chúa ẩn mình nơi linh hồn, và chính ở đó mà người chiêm niệm đích thực 

phải tìm kiếm Người, thưa lên rằng: “Ngài ẩn mình ở đâu?”. 

Vì thế, hỡi linh hồn là thọ sinh xinh đẹp nhất trong tất cả các loài thọ tạo, ngươi khát khao 

cháy bỏng biết nơi tìm ra Người Yêu Dấu của ngươi để có thể tìm thấy Người và nên một 

với Người; xem này, ngươi nhận được câu trả lời ở đây: ngươi chính là nơi Người ngự, là 

chốn ẩn náu của Người. Người mang lại cho ngươi biết bao niềm vui và an ủi! Kho tàng của 

ngươi, đối tượng của niềm cậy trông, thì quá gần ngươi đến nỗi Người ở bên trong ngươi, 

hay đúng hơn ngươi không thể không có Người. Hãy lắng nghe chính Tân Lang nói với 

ngươi như thế, “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17, 21). Về phần mình, tôi tớ Chúa 

là Thánh Phaolô Tông Đồ bảo chúng ta, “Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống” 

(2Cr 6, 16). Quả là một niềm an ủi lớn lao cho linh hồn khi nó biết rằng Thiên Chúa không 

bao giờ lìa xa nó. Ngay cả tội trọng cũng không làm cho Người bỏ rơi chúng ta. Đối với linh 

hồn đầy ân sủng thì có biết bao lý do hơn để làm cho Người ở lại trong một linh hồn! 

Linh hồn yêu quý, ngươi còn mong ước gì hơn nữa? Ngươi còn tìm gì bên ngoài khi ngươi 

sở hữu bên trong những kho tàng, niềm vui, thú vui, sự thỏa mãn và vương quốc, tức là 

Đấng Dấu Yêu mà ngươi ngước vọng và là đối tượng mà ngươi tìm kiếm? Hãy vui lên, hãy 

nhảy mừng trong sự hồi tưởng của ngươi, trước sự đồng hành của Đấng ở kề cận ngươi. 

Hãy tôn sùng Người trong ngươi và đừng bao giờ cố tìm Người bên ngoài.
13

 

Chúng ta có thể trích vô số đoạn từ các tác giả linh đạo Kitô giáo, cùng diễn tả sự kỳ diệu 

và lời mời gọi nhờ đức tin để nên một với Thiên Chúa, Đấng ở trong tâm hồn chúng ta. Trong 

cuộc đời chúng ta, có những lúc dành cho những hoạt động bên ngoài và những mối tương 

quan giữa những con người... nhưng chúng ta cũng cần phải có khả năng bắt lấy những thời 

khắc để tách mình khỏi mọi sự hầu tìm kiếm Thiên Chúa bên trong chính mình, bằng một dịch 

chuyển đơn giản lặng lẽ, hồi tưởng và chú tâm bên trong đến sự hiện diện của Đấng đang ở 

trong chúng ta. 

Nếu tập được thói quen này một cách kiên trì trong suốt thời gian nguyện gẫm, nhưng 

cũng ngắn ngọn và thường xuyên trong công việc thường nhật, chúng ta sẽ thấy rằng, dần dần, 

ngay cả khi hết sức bận rộn, chúng ta vẫn hiệp thông với Thiên Chúa và có thể múc lấy mọi 

năng lượng, mọi khôn ngoan và mọi bình an từ sự hiện diện mật thiết của Người. Vậy sẽ không 
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còn sống hời hợt, kích động, vô trật tự và vội vã nữa, nhưng chúng ta thực sự quy hướng về 

tâm hồn mình, nơi Thiên Chúa cư ngụ. 

Chính nhờ có thể tách mình thường xuyên ra khỏi mọi sự và mọi người để tìm thấy Thiên 

Chúa bên trong chính mình mà chúng ta sẽ có thể kết hiệp với mọi người và mọi sự cách hữu 

hiệu. 

Hạnh phúc thay linh hồn nào tìm thấy Thiên Chúa trong chính mình. Linh hồn đó hạnh 

phúc hơn cả khi nó thôn tính được cả thế giới!
14

 

Để kết luận, chúng ta cần lưu ý, kho tàng đang ở trong chúng ta. Việc kiếm tìm những kho 

báu đích thực bên trong khiến chúng ta tự do hơn với của cải trần tục. 

4. Cầu Nguyện Bằng Lời Chúa
15

 

Một phương thức hiện diện khác của Thiên Chúa làm nền tảng cho đời sống cầu nguyện: 

sự hiện diện của Người trong Thánh Kinh. Thiên Chúa thông truyền chính Người ngang qua lời 

Thánh Kinh. Thiên Chúa sống trong lời của Người; đón nhận lời và suy tư về lời trong tâm hồn 

chúng ta có nghĩa là đón nhận món quà hiện diện và tình thương của Người. Nếu ai đó hỏi, “Tôi 

phải làm gì để tận dụng tối đa thời gian đã quyết định dành cho việc cầu nguyện?”. Tôi nghĩ câu 

trả lời tốt nhất là khuyên họ bắt đầu từ việc suy gẫm Thánh Kinh. Hiển nhiên, điều này không có 

nghĩa là loại trừ những hình thức cầu nguyện khác (chúng ta sẽ bàn đến một số trong phần tiếp 

theo). Nhưng việc cầu nguyện của bạn cần được nuôi dưỡng cách thiết yếu bởi Lời Thiên Chúa. 

Một trong những điều đáng yêu về Thánh Kinh là Thiên Chúa không chỉ trò chuyện với 

chúng ta, nói với tâm hồn chúng ta... mà còn cho chúng ta lời trong đó để chúng ta đáp lại. 

Chẳng hạn, các Thánh Vịnh chứa đựng một nguồn mạch không hề vơi để diễn đạt lời cầu 

nguyện và giúp chúng ta tìm ra thái độ đúng đắn đối với Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Kinh là nền 

tảng mọi cuộc đối thoại đích thực với Thiên Chúa. Đời sống cầu nguyện của chúng ta càng 

được nuôi dưỡng bởi Thánh Kinh, càng trung thực sâu sắc... sẽ càng dẫn đến một cuộc gặp gỡ 

đích thực với Người. 

Trong quá khứ gần đây, các tín hữu Công Giáo nói chung ít sử dụng Thánh Kinh. Chúng ta 

biết rằng Công Đồng Vaticanô II mong muốn đưa Thánh Kinh trở lại trung tâm của đời sống 

Công Giáo biết bao. Chúng ta chỉ cần gợi lại những lời của Hiến Chế Dei Verbum: 

Giáo Hội luôn tôn kính Lời Chúa như tôn kính Thân Thể Chúa Kitô, bởi vì đặc biệt trong 

phụng vụ thánh, Giáo Hội không ngừng đón nhận và trao ban bánh hằng sống từ cả bàn 

tiệc Lời Chúa lẫn bàn tiệc Thánh Thể. Giáo Hội luôn duy trì cả hai và tiếp tục làm thế, cùng 

với Thánh Truyền, như quy luật tối thượng của đức tin, bởi vì khi được Thiên Chúa linh 

hứng và dấn thân một lần thay cho tất cả vào việc viết ra, cả hai thông truyền lời của chính 

Thiên Chúa mà không thay đổi và làm cho giọng nói của Thánh Thần vang vọng trong lời 

của các ngôn sứ và các Tông Đồ. Vì thế, như chính Kitô giáo, mọi việc rao giảng của Giáo 

Hội phải được nuôi dưỡng và điều khiển bởi Thánh Kinh. Vì trong các sách thánh, Chúa 

Cha ở trên trời gặp con cái Người với tình yêu cao cả và trò chuyện với chúng; sức mạnh 

và quyền năng trong lời Thiên Chúa quá lớn đến nỗi nó như nguồn nâng đỡ và nguồn 

năng lượng của Giáo Hội, sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội là lương thực nuôi sống 

linh hồn, là nguồn tinh tuyền và không hề vơi của đời sống thiêng liêng. Do đó, những lời 

này được áp dụng cách trọn hảo cho Thánh Kinh: “Vì lời Thiên Chúa thì sống động và hữu 

                                                 
14. Catherine de Bar, Adorer et adhérer, 36. 
 
15. Trong phần này, tôi lấy lại điểm mà tôi đã suy tư dài trong Chương 3 của cuốn sách tôi viết Called to Life. (Được Gọi 
Để Sống, bản dịch Việt ngữ của Lm. Minh Anh, người dịch chú thích).  
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hiệu” (Dt 4, 12), “lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng 

với tất cả những người đã được thánh hiến” (Cv 20, 32; x. 1Tx 2, 13). Cần giúp mọi Kitô 

hữu tiếp cận dễ dàng với Thánh Kinh.
16

 

Công Đồng dùng những từ ngữ mạnh mẽ ở đây: Lời Thiên Chúa là sức mạnh của đức tin, 

là lương thực của linh hồn, là nguồn tinh tuyền và bền vững của đời sống thiêng liêng. Công 

Đồng cũng đưa ra một loại suy giữa Thánh Thể và Lời. Ngôn ngữ của Thánh Kinh là ngôn ngữ 

của con người, với đôi lúc cả sự nghèo túng, giới hạn, tối nghĩa, nhưng ngang qua đó, Thiên 

Chúa thực sự thông ban chính mình cho chúng ta. Suy gẫm Thánh Kinh thì hơn cả việc suy tư 

một bản văn và lấy ý tưởng từ đó; trong tiến trình của cầu nguyện và đức tin, chúng ta đón nhận 

một Sự Hiện Diện trao ban chính mình cho chúng ta. Chỉ gẫm suy những câu Thánh Kinh thôi, 

nếu làm với đức tin và đức mến, thì điều đó vẫn có thể thôi thúc chúng ta đi vào hiệp thông mật 

thiết với Thiên Chúa. Như trong Thánh Thể, trong Lời của Người, Thiên Chúa cũng trao ban 

chính mình làm của ăn nuôi sống chúng ta. 

Lắng nghe Lời giúp chúng ta đi vào kết hiệp thân tình với Thiên Chúa. Trong đời sống của 

các cặp vợ chồng yêu nhau, đối thoại của họ, lời họ trao đổi... tạo nên sự thân mật, tạo nên một 

không gian cho sự hiệp thông và trao hiến cho nhau; đôi lúc được ân thưởng với thân xác mà họ 

trao cho nhau. Tương tự, lắng nghe Lời Chúa, những âm vang mà nó gợi lên trong tâm hồn 

chúng ta và sự đáp trả bằng lời cầu nguyện, cũng được nuôi dưỡng bởi Thánh Kinh phát sinh từ 

Lời, tạo nên một không gian mật thiết và trao hiến cho nhau giữa Thiên Chúa và kẻ tin. 

Tất cả chúng ta, mọi Kitô hữu đọc Thánh Kinh, tìm kiếm Thiên Chúa trong đó với một hành 

vi đức tin chân thành và khiêm tốn, sẽ thường xuyên có một trải nghiệm tuyệt diệu: dù đã được 

viết cách đây hàng thế kỷ trong một bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác với bối cảnh của chúng ta, 

nhưng đoạn Thánh Kinh này vẫn chạm đến chúng ta và ngỏ cùng chúng ta với sự chính xác phi 

thường, nối kết với chúng ta trong những gì chúng ta trải nghiệm giờ này, và bảo chúng ta cách 

rõ ràng những gì chúng ta cần lắng nghe từ Thiên Chúa. Chúng ta thực sự cảm thấy rằng, bản 

văn này từ Isaia, câu này từ một trong các Thánh Vịnh hay từ một bức thư, đã được viết cho 

riêng chúng ta thôi! 

Trải nghiệm này không dành riêng cho các nhà thần nghiệm lớn hay các chuyên gia chú 

giải Thánh Kinh; nhưng dành cho mọi Kitô hữu. Và đặc biệt hôm nay: với tư cách là người tín 

hữu, đời sống chúng ta đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn và vì thế, Thiên Chúa đang 

mở những kho tàng Lời Chúa cách phong phú hơn bao giờ hết cho những người bé mọn và 

nghèo hèn. Tôi tuyệt đối đoan chắc rằng, người tín hữu đơn sơ nhất và ít học nhất cũng có thể 

khám phá trong Thánh Kinh các kho tàng ánh sáng và khôn ngoan mà không ai đã từng khám 

phá trước đó. Thánh Kinh nói với tâm hồn mỗi người, cách độc nhất và cá vị. 

Tôi xin đưa ra một bằng chứng vắn tắt của riêng mình. Cách đây vài năm, tôi đã trải qua 

một thời kỳ khó khăn được đánh dấu bởi chán nản, thất vọng, cảm giác đau khổ về những yếu 

đuối riêng...Tôi đã trải qua vài ngày ở tu viện Biển Đức để đặt trong bàn tay Thiên Chúa nỗi 

buồn, và những câu hỏi còn bỏ ngỏ của tôi .v.v...Tham gia đọc Kinh Thần Vụ, tôi để mình được 

ru ngủ bởi những Thánh Vịnh được cất lên. Và đang khi hát thánh ca, tôi nghe được câu: “Linh 

hồn tôi hỡi, hãy trở lại nghỉ ngơi, vì Thiên Chúa đã đối xử hào phóng với ngươi” (Tv 116, 7). Rồi 

tôi cảm thấy ngang qua những lời đơn sơ đó, Thiên Chúa nói trực tiếp với tâm hồn tôi và tôi tìm 

thấy niềm an ủi và sức mạnh lớn lao trong những lời đó. 

5. Lời Chúa và sự phân định 

                                                 
16.  Dei Verbum, 21-22. 
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“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi” (Tv 119, 105). 

Thường xuyên đọc lời Chúa là một nhu cầu sống còn, vì chỉ Lời Chúa mới có thể chiếu tỏa ánh 

sáng chân lý về cuộc đời chúng ta. Khả năng phân định mà Lời Chúa cưu mang được thể hiện 

rõ ràng trong trích đoạn sau từ Thư gửi Tín Hữu Do thái: 

“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 tuỷ; 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). 

Thánh Kinh như tấm gương giúp chúng ta biết mình cách thực sự, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. 

Thánh Kinh xua trừ những thỏa hiệp với sự dữ, sự mù tối và thái độ đối nghịch với Tin Mừng; 

nhưng nó cũng phô bày những điều tốt nhất trong chúng ta, trả tự do và cổ võ chúng. Nó đạt 

đến điểm phân cách giữa tâm với linh; nói cách khác, nó giúp chúng ta phân định giữa một ý 

hướng tâm lý (phát sinh từ nhân tính bị tổn thương của chúng ta) và những gì là thiêng liêng 

(phát sinh từ sức mạnh của tình yêu). Sử dụng hình ảnh tấm gương, Thánh Giacôbê mời gọi 

chúng ta nhìn cách thâm sâu vào trong Lời mà ngài gọi là “luật tự do trọn hảo” (Gc 1, 25), và giữ 

mối liên hệ với Lời và tìm niềm hạnh phúc trong việc thực hành Lời. 

Thường xuyên trải lòng mình ra với Lời Chúa là một điều tốt đối với chúng ta. Chỉ Lời Chúa 

mới có thể giúp ta phân định sâu xa và thành thực trong đời sống. Không phải chúng ta tác động 

trên Thánh Kinh nhưng Thánh Kinh tác động trên chúng ta. Ngày lại ngày, chúng ta cần để cho 

mình được Lời Chúa tác động và nhào nặn, bằng đoạn này hay đoạn kia. Điều đó có nghĩa là 

đánh liều, bởi vì một đôi khi, Lời Chúa nói những điều chúng ta không muốn nghe, nhưng rốt 

cuộc Lời Chúa hướng đến sự sống, tự do và bình an. Dù Lời Chúa sửa đổi hay ủi an chúng ta 

chăng nữa, nó vẫn mang lại cho chúng ta sự sống. Đây là những gì Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II nói trong Tông Thư Khởi Đầu Ngàn Năm Mới, Novo Millennio Ineunte: 

Việc lắng nghe Lời Chúa phải đặc biệt trở thành một cuộc gặp gỡ trao ban sự sống, theo 

truyền thống xa xưa và giá trị của lectio divina, vốn rút ra từ bản văn Thánh Kinh lời sống 

động vốn chất vấn, hướng dẫn và định hình đời sống chúng ta. 

Chúng ta không thể hiểu ngay tức khắc mọi điều trong Thánh Kinh. Chúng ta sẽ gặp một 

số đoạn mù mờ và cả những thậm chí cả gây sốc. Nhưng nếu chân thành tìm kiếm, một tia sáng 

sẽ soi rọi cho chúng ta; một câu đặc biệt sẽ trở nên rõ ràng và ngỏ những lời hay ý đẹp với tâm 

hồn chúng ta. Đức Kitô Phục Sinh sẽ mở tâm trí chúng ta nhờ Thánh Thần của Ngài như Ngài 

đã làm với các Tông Đồ, “để hiểu Thánh Kinh” (Lc 24, 45). Sự khai trí này chỉ có thể đến dần 

dần, nhưng đó là một trải nghiệm đích thực. 

Điều gì làm cho sự soi sáng bên trong vốn giúp chúng ta tiếp cận với các kho tàng Lời 

Chúa này trở nên khả thi? Tôi nghĩ, điều thiết yếu là lòng khát khao hoán cải đích thực. Nếu 

chúng ta đọc Thánh Kinh khi cầu nguyện, tin rằng Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta ở đó, và 

trong nỗi khắc khoải chờ mong Lời Người chạm đến tâm hồn chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy tội 

lỗi của mình, dẫn chúng ta đến sự hoán cải đích thực, và nếu chúng ta quyết tâm thực hành 

những gì Người bảo chúng ta, thì Thánh Kinh sẽ soi chiếu cho chúng ta. Đó là bí quyết chính 

của khoa chú giải. 

Tôi không có ý nói những gì khác đều vô ích. Nghiên cứu Thánh Kinh, nếu chúng ta có cơ 

hội, là một điều tốt. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu muốn biết tiếng Hy Lạp và Do Thái cổ. Việc 

huấn luyện chú giải Thánh Kinh có thể vô cùng giá trị, nhưng đừng bao giờ quên rằng, các kho 

tàng của Thánh Kinh không mở ra cho các kẻ khôn ngoan và thông thái nhiều cho bằng mở ra 

cho những người chỉ tìm kiếm một điều: đó là yêu mến Thiên Chúa hơn và quay về với Tin 

Mừng. 
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6. Lời như vũ khí chiến đấu 

Việc làm quen với Lời Chúa thì cần thiết hơn cả, ở chỗ nó là vũ khí không thể thiếu cho 

cuộc chiến thiêng liêng. Trong chương 6 Thư gửi Tín hữu Êphêxô, Thánh Phaolô cổ võ những 

người nhận thư can đảm tin tưởng chấp nhận cuộc chiến là một phần tất yếu của mọi đời sống 

Kitô hữu đích thực: 

“Kỳ dư, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. Hãy 

mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước mưu chước ma 

quỷ” (Eph 6, 10-11). 

Sau đó không lâu, Thánh Phaolô mô tả những phần khác nhau của chiếc áo giáp mà 

chúng ta cần mặc để “chống lại sự dữ và đứng vững”. Điều cuối cùng - nhưng không phải là ít 

quan trọng nhất - mà thánh nhân đề cập đến là “thanh gươm của Thánh Khí, đó chính là Lời 

Chúa”. 

Điều này mời gọi chúng ta ý thức đầy đủ hơn vị thế của Thánh Kinh như một sự trợ giúp 

không thể thiếu để vượt qua những cuộc chiến và những thử thách trong cuộc sống này. 

Cậy dựa vào Thánh Kinh trong những cuộc chiến mà chúng ta xúc tiến là một vấn đề sống 

còn. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, một Kitô hữu không cầu nguyện là một Kitô hữu 

thường xuyên nguy hiểm.
17

 Tương tự, tôi xin nói rằng, một Kitô hữu không không có thói quen 

đọc Lời Chúa là một Kitô hữu thường xuyên nguy hiểm. “Người ta sống không chỉ nhờ cơm 

bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Dt 8, 3). Bởi mọi rối rắm trong tâm 

trí những người chung quanh cùng những lý lẽ mà các phương tiện truyền thông nhồi nhét và cả 

bởi những yếu đuối của chính mình, chúng ta không thể làm được gì mà không có ánh sáng và 

sức mạnh vốn có thể múc lấy từ Thánh Kinh. 

Tin Mừng Nhất Lãm, đặc biệt là Tin Mừng Marcô cho thấy đám đông dân chúng được 

đánh động thế nào bởi năng quyền từ lời của Đức Giêsu, “Và người ta kinh ngạc về giáo huấn 

của Ngài, vì Ngài dạy dỗ họ như Ðấng có uy quyền, chứ không như các ký lục” (Mc 1, 22). Và 

một lúc sau, “Thế nghĩa là gì? Thật là một giáo huấn mới, một cách có uy quyền! Ngài truyền 

khiến được cả các thần ô uế, và chúng vâng lời Ngài!” (Mc 1, 27). 

Thẩm quyền tạo ấn tượng mạnh đến thế trên người nghe có hai khía cạnh. Khía cạnh đầu 

tiên là Đức Giêsu nói nhân danh chính Ngài chứ không dựa trên thẩm quyền của bất kỳ ai khác. 

Bằng cách này, Đức Giêsu tách mình ra khỏi giáo huấn thông thường của các rabbi thời đó, 

những người không bao giờ nói bất cứ điều gì mà không quy chiếu đến các bậc tiền nhân khôn 

ngoan (dĩ nhiên có thêm vào những cảm nghiệm cá nhân của họ). Đức Giêsu không phải là 

khúc nối trong sự chuyển thông Lời Chúa; Ngài chính là Lời tận nguồn gốc và căn nguyên của 

nó. 

Khía cạnh thứ hai của thẩm quyền trong Lời của Đức Giêsu là quyền năng và hiệu quả của 

Lời đó. Khi Đức Giêsu trừ quỷ, quỷ không kháng cự nhưng bỏ chạy. Khi Ngài ra lệnh cho biển 

gặp bão, “Câm đi, im đi!” thì biển liền lặng như tờ - không những các cơn sóng mà cả tâm hồn bị 

kích động, hoảng sợ của các môn đệ cũng lặng yên (Mc 4, 39). Khi Ngài bảo người phụ nữ tội 

lỗi, “Tội con đã được tha” (Lc 7, 48), ngay lập tức chị cảm thấy mình như một người khác, được 

thanh luyện, được giao hòa với Thiên Chúa và với chính mình nơi tận thâm sâu của hữu thể, 

được mặc nhân phẩm mới và hạnh phúc với con người của chị. 

Thẩm quyền này không ở đó để nghiền nát chúng ta: trái lại, chính thẩm quyền được mang 

đến để chống lại sự dữ, kẻ thù của chúng ta và kẻ Tố Cáo. Chính thẩm quyền ủng hộ chúng ta, 

                                                 
17. Novo Millenio Ineunte, số 34. 
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củng cố và an ủi chúng ta. Chúng ta cần học cách bám víu vào thẩm quyền này của Lời Chúa, 

Lời mang nơi mình sức mạnh mà không một lời nào của con người có được. 

Sẽ có những lúc thẩm quyền mang lại ích lợi của Lời Chúa trở thành dây an toàn của 

chúng ta. Vào những lúc nào đó của cơn thử thách, phương thế duy nhất để đi đúng đường là 

dựa vào, không phải những tư tưởng và khả năng lý luận loài người (mà điểm yếu căn bản của 

chúng thì quá hiển nhiên) nhưng dựa trên lời của Thánh Kinh. Chính Đức Giêsu, khi bị ma quỷ 

cám dỗ trong sa mạc, đã dùng Thánh Kinh để kháng cự. Nếu chúng ta vẫn ở mức lý luận và tính 

toán của con người mà thôi, thì ngày kia tên Cám Dỗ sẽ cho thấy nó xảo trá và mạnh hơn chúng 

ta bội phần. Chỉ Lời Chúa mới có thể giải giáp nó. 

Tất cả chúng ta đều đã có trải nghiệm này hoặc sẽ có trong tương lai. Nếu chỉ dừng lại ở 

mức độ suy tư vào những lúc gặp rắc rối, hoài nghi hay thử thách nào đó, chúng ta sẽ không thể 

tìm ra bất cứ phương cách nào. Chẳng hạn, nếu chúng ta cố gắng hãm dẹp những điều lo sợ 

khi lo cho tương lai bằng cách đề ra những phương án cho bản thân, sẽ có nguy cơ chúng ta rơi 

vào bế tắc. Vì giữa những lý do khiến chúng ta lo lắng và những lý do cho chúng ta an lòng, 

chúng ta sẽ không bao giờ có thể đoan chắc rốt cuộc lý do nào sẽ thắng thế - và rõ ràng, lý trí 

không thể thấy trước và kiểm soát mọi sự. Thay vì chất chồng ngày càng cao các lý lẽ, thì cách 

duy nhất để hướng về phía tích cực (phía của sự tin tưởng, hy vọng và bình an) là chúng ta hãy 

đặt một cụm từ Thánh Kinh vào ý thức và cậy dựa vào nó với niềm tin trọn vẹn, chẳng hạn 

“Đừng lo cho ngày mai” (Mt 6, 34), hay “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui 

lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12, 32) hoặc “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng 

được đếm cả rồi” (Lc 12, 7). 

Bình an đích thực không đến như kết quả của một tiến trình lý luận của con người. Nó chỉ 

có thể phát sinh từ việc để cho tâm hồn mình gắn kết với những điều Thiên Chúa hứa với chúng 

ta qua Lời Người. Khi hoài nghi hay bối rối, bằng một hành vi đức tin, chúng ta bám chặt vào 

một lời hứa trong Thánh Kinh, thẩm quyền của lời đó sẽ trở thành nguồn động viên và sức mạnh 

cho chúng ta. Đó không phải là chiếc đũa thần kỳ làm cho chúng ta miễn dịch trước mọi phức 

tạp và mọi thống khổ, nhưng khi bám vào Lời Chúa cách tín thác, chúng ta sẽ tìm thấy một sức 

mạnh nhiệm mầu mà không gì khác có thể cung cấp. Nó có năng lực đặc biệt giúp ta đứng vững 

trong hy vọng và bình an, dù điều gì xảy ra chăng nữa. Quy chiếu đến lời Thiên Chúa hứa với 

Abraham, Thư gửi Tín Hữu Do Thái giải thích rằng, “Lời thề là một bảo đảm chấm dứt mọi tranh 

chấp giữa người ta với nhau” (Dt 6, 16). Lời Chúa, được đón nhận trong đức tin, có khả năng 

chấm dứt sự do dự và lý luận thiếu vững chắc của chúng ta, giúp chúng ta đứng vững trong 

chân lý và bình an. Nhiều hy vọng mà Lời này mang lại là “cái neo vững vàng và chắc chắn của 

linh hồn” (Dt 6, 19). 

Thánh Kinh chứa đựng vô số đoạn có thể làm nguồn động viên giá trị cho chúng ta trong 

các cuộc chiến. Nếu chúng ta cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi, (Is 49, 15), nếu chúng ta cảm thấy 

Thiên Chúa quá xa lạ, thì Thánh Kinh nói rằng, “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” 

(Mt 28, 20). Nếu chúng ta cảm thấy bị giày vò bởi tội lỗi, thì Thánh Kinh đáp lại rằng, “Ta sẽ 

không nhớ tội con” (Is 43, 25). Nếu chúng ta cảm thấy mình thiếu những nguồn cần thiết để tiến 

bước trong cuộc sống, thì một trong những Thánh Vịnh sẽ mời gọi chúng ta thực hiện hành vi 

đức tin này, “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23, 1). 

Đừng để một ngày nào trôi qua mà không dành vài phút để suy niệm về một đoạn Thánh 

Kinh. Đôi lúc nó có vẻ khô khan và khó hiểu, nhưng nếu trung thành đọc cách đơn sơ trong cầu 

nguyện, nó sẽ chìm sâu vào ký ức mà chúng ta thậm chí không nhận ra điều đó. Và vào ngày 

mà chúng ta cần nó, giữa nghịch cảnh, câu đó hay một câu khác sẽ gợi lên trong tâm trí chúng 

ta một cách chính xác những gì chúng ta cần để phục hồi hy vọng và bình an.  
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Còn tiếp 

 

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  

 

 

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 

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
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
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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  
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”  

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
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
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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  

 

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  

 

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
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


 

47 

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 
 
 

 
 

 SỨ ĐIỆP TỪ CUỘC KHỔ NẠN  

 
6. Mầu nhiệm Thánh Thể, 
Biểu tượng của Lời Khấn Dòng. 
 
Phải, hỡi các linh hồn hiến dâng, các con sẽ tìm được một biểu tượng hoàn hảo của Lời 

Khấn Khó Nghèo của các con trong chiếc Bánh Thánh nhỏ, tròn, mảnh, nhẵn và nhẹ nầy. 
 

Cũng phải như thế, linh hồn tuyên xưng sự khó nghèo: Nơi linh hồn ấy không có góc 
cạnh, nghĩa là không có những tình cảm nhỏ nhặt tự nhiên dính bén với những vật mình sử 
dụng, với nhiệm vụ mình thừa hành, với gia đình mình, với quê hương mình... Nhưng luôn luôn 
sẵn sàng để ra đi, để bỏ lại, để thay đổi... Không có gì của trần gian, con tim tự do, không có 
những ràng buộc thầm kín... 
 

Điều đó không có nghĩa là con tim đó phải vô cảm. Không, càng yêu nó càng biết giữ 
nguyên vẹn hơn Lời Khấn Khó Nghèo. Cái chính yếu đối với một linh hồn tu trì là trước hết 
không có gì là không có phép hoặc phê chuẩn đồng ý của Bề trên. Thứ đến là không được có 
gì và yêu thích gì mà không sẵn sàng để bỏ lại tất cả, để từ bỏ tất cả khi có hiệu lệnh đầu tiên. 

Con hãy tiếp tục viết cho các linh hồn. Con hãy nói cho họ biết thế nào họ cũng sẽ tìm 
được trong chiếc Bánh Thánh nhỏ và trắng nầy hình ảnh hoàn hảo của Lời Khấn Thanh Khiết 

 

SỨ ĐIỆP TỪ CUỘC KHỔ NẠN (tiếp theo) 

         

 

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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của họ. Nơi đó, dưới hình bánh và rượu, đang ẩn mình một vị Thiên Chúa hiện diện thực sự. 
Nơi đó, dưới màn che, Thầy hiện diện toàn thể Thân Xác, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính. 
 

Cũng thế, linh hồn hiến dâng cho Chúa Giêsu Kitô bởi Lời Khấn Thanh Khiết phải mặc 
lấy một tấm màn khiêm tốn và đơn sơ, ngõ hầu dưới những dáng vẻ bề ngoài của con người 
mỏng manh ấy, đang ẩn che một sự trinh trong tựa như thiên thần. 
 

Hỡi các linh hồn làm ngai của Con Chiên Vẹn Sạch, các con hãy biết rõ rằng vinh hiển 
các con đem lại cho Thầy như thế vượt quá không thể so sánh được  so với sự vinh hiển mà 
các thiên thần làm cho Thầy, vì các thiên thần không hề biết đến những yếu đuối của bản tính 
loài người, không có chi phải chiến đấu, cũng chẳng có chi phải chiến thắng để giữ mình mãi 
sạch trong. 
 

Các con cũng hãy liên kết với Mẹ của Thầy, một thụ tạo phải chết nhưng vẫn tinh tuyền 
không tì ố, cũng lệ thuộc vào những khốn cùng của loài người nhưng lại Vô Nhiễm trong mọi thời 
khắc của cuộc sống. Một mình Mẹ làm Thầy được vinh hiển hơn hết thảy các thiên thần trên trời. 
Và chính Thiên Chúa bị lôi cuốn bởi sự vẹn tuyền ấy, đã nhập thể xác phàm trong lòng Mẹ, và đã 
ở giữa thụ tạo của mình. 
 

Còn hơn thế nữa, linh hồn hiến dâng cho Thầy bởi Lời Khấn Thanh Khiết trở nên giống 
Thầy là Tạo Hóa của nó, vì dẫu mặc lấy bản tính nhân loại với mọi nỗi khốn cùng của nó, Thầy 
đã sống không bóng dáng bợn nhơ, dù nhỏ bé nhất. 
 

Chính nhờ Lời Khấn Thanh Khiết như thế mà linh hồn trở nên bánh thánh trắng trong, 
không ngớt làm vinh hiển Vương Quyền của Thiên Chúa. 
 

Hỡi các linh hồn tu hành, cuối cùng các con sẽ tìm được trong Bí tích Thánh Thể mẫu 
mực của Lời Khấn Vâng Phục của các con. 
 

Nơi Thánh Thể, sự cao cả và uy quyền của Thiên Chúa bị ẩn khuất và hóa ra hư vô. Nơi 
Thánh Thể, các con chiêm ngắm Thầy như không có sự sống, nhưng chính Thầy lại là Sự 
Sống của các linh hồn, và là sự Nâng Đỡ thế giới. Nơi Thánh Thể, Thầy không còn tự mình chủ 
động đi tới đi lui, ở một mình hay bị vây quanh nữa. Khôn ngoan, Quyền năng, Tự do ... tất cả 
đều biến mất trong chiếc bánh thánh. Hình bánh là dây buộc chặt Thầy và là màn che phủ 
Thầy. 
 

Cũng thế, Lời Khấn Vâng Phục đối với linh hồn tu trì phải là dây xích trói buộc, là màn 
che cho nó khuất lấp đi, ngõ hầu nó không còn ý riêng, xét đoán, lựa chọn, tự do nào khác 
ngoài Thánh Ý Thiên Chúa được biểu lộ qua các Bề trên của mình. 
 

7. Vườn Giếtsêmani, 
Lời nguyện và của lễ trong cơn hấp hối 
 
Chúng ta hãy vào Vườn Giếtsêmani. Tâm hồn con sẽ tràn ngập những tình cảm buồn 

phiền và cay đắng mà Trái Tim Thầy đã phải chìm đắm trong đó. 
 

Sau khi rao giảng cho dân chúng, chữa lành bệnh nhân, trả lại ánh sáng cho người mù, 
phục sinh kẻ chết ..., sau ba năm chung sống với các tông đồ để đào tạo và dạy dỗ họ giáo lý 
của Thầy, và cuối cùng, bằng gương sáng của mình, Thầy dạy họ yêu thương nhau, chịu đựng 
lẫn nhau, thực hiện đức ái cho nhau, bằng cách rửa chân cho họ, và ban Mình Thầy làm lương 
thực dưỡng nuôi họ, ... giờ đã đến lúc Con Thiên Chúa Làm Người, Đấng Cứu Chuộc nhân 
loại, sắp đổ máu ra và ban mạng sống cho thế gian. Chính lúc đó, Thầy muốn cầu Nguyện để 
được dâng phó trọn vẹn cho Thánh Ý Chúa Cha. 
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Hỡi các linh hồn dấu yêu, các con hãy đến học nơi Gương Mẫu của các con rằng chỉ có 
một sự cần thiết duy nhất, là đặt mình tuân phục và khiêm tốn phó thác, bằng một tác động ý 
chí siêu vời, để làm trọn Thánh Ý Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, mặc cho bản năng cự nự 
chống đối thế nào đi chăng nữa. 
 

Các con cũng hãy học nơi Người rằng mọi hoạt động quan trọng đều phải có lời cầu 
nguyện đi trước, đồng thời cũng phải được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, bởi vì chính trong 
chiêm niệm mà linh hồn múc lấy sức mạnh, để được đứng vững trong những giờ khó khăn. 
Chính trong lời cầu nguyện mà Thiên Chúa tương giao với linh hồn, khuyên dạy nó, soi sáng nó, 
cả trong chính lúc nó chẳng hay biết nữa. 
 

Thầy rút lui vào Vườn Giếtsêmani, nghĩa là trong hiu quạnh. Chớ gì linh hồn tìm kiếm 
Thiên Chúa ngay trong chính mình, xa khỏi mọi sự. Để được gặp Thiên Chúa, chớ gì linh hồn 
tự buộc mình thinh lặng với tất cả mọi giao động của bản năng thường chống lại ơn thánh. Chớ 
gì linh hồn bắt phải câm đi những lý luận của tự ái, hay của nhục dục, là những thứ không 
ngừng tìm cách bóp nghẹt những tác động của ơn thánh và cản trở linh hồn gặp gỡ Thiên 
Chúa. 
 

Các con hãy tôn thờ những Ý Định của Người, cho dù những ý định đó có thế nào đi 
nữa, và toàn thể bản thân các con phải phủ phục, như tạo vật sấp mình thờ lạy trước Tôn nhan 
Tạo Hóa. 
 

Chính như thế đó mà Thầy dâng mình để làm trọn công trình cứu chuộc thế gian. Ngay 
chính trong lúc ấy, Thầy thấy đè nặng xuống trên Thầy hết mọi hình khổ của Cuộc Thương 
Khó: những lời vu cáo và lăng mạ, những roi đòn và mão gai, cơn khát và khổ giá... Tất cả 
những đau khổ đó đổ dồn dập trước mắt Thầy, đồng thời với vô số xúc phạm, tội lỗi và ác đức 
loài người chuốc phạm triền miên qua dòng thời gian. Không phải Thầy chỉ nhìn thấy mà thôi 
đâu, Thầy còn phải mang lấy chúng nữa. Và dưới gánh nặng ô nhục đó, Thầy phải đến trình 
diện Chúa Cha cực thánh, hầu van xin lòng thương xót cho loài người. Bấy giờ Thầy cảm thấy 
đổ xuống trên Thầy cơn thịnh nộ của một vị Thiên Chúa bị xúc phạm và khiêu khích. Là Con 
của Người, Thầy dâng mình bảo lãnh hết thảy để làm nguôi cơn thịnh nộ, cùng làm lắng dịu sự 
Công Thẳng của Người. Nhưng dưới sự đè nặng của bao nhiêu tội ác đó, bản tính nhân loại 
của Thầy phải chịu một nỗi lo âu, và một cơn hấp hối khủng khiếp, đến đỗi toàn thân Thầy phủ 
đầy mồ hôi máu. 
 

Hỡi những người tội lỗi đã làm cho Thầy phải đau khổ dường ấy, Máu nầy có đem lại 
cho các con phần rỗi và Sự Sống không? hay nó phải rơi mất khỏi các con? Làm sao diễn tả 
được nỗi khổ đau của Thầy, khi nghĩ đến những mồ hôi nầy, những lo âu nầy, cơn hấp hối nầy 
và máu nầy sẽ đều vô ích cho vô số linh hồn?! 
 

Con hãy ở lại bên cạnh Thầy nơi Vườn Giếtsêmani và hãy để cho Máu Thầy tưới gội, 
bồi bổ cho rễ cây của sự bé nhỏ của con. 
 

8. Cơn mê ngủ của những linh hồn được tuyển chọn 
 
Chúng ta hãy tiếp tục lời cầu nguyện nơi Vườn Giếtsêmani. Con hãy đến bên Thầy, và 

khi thấy Thầy chìm đắm trong bể sầu muộn, con hãy đến và cùng Thầy đi tìm ba môn đệ thân 
tín Thầy đã để lại đàng kia. Thầy đã chọn họ để an nghỉ bên họ, bằng cách làm cho họ chia sẻ 
lời cầu nguyện và nỗi lo âu của Thầy. Làm sao nói được điều Trái Tim Thầy cảm xúc, khi Thầy 
đến tìm mà thấy họ chìm đắm trong cơn mê ngủ! Đau khổ biết bao cho kẻ đang yêu mà phải cô 
đơn và không thể tâm sự được với người mình yêu! 
 

Biết bao lần Trái Tim Thầy phải đau khổ cùng một thứ đau khổ đó, vì biết bao lần đi tìm 
một sự nâng đỡ nơi các linh hồn tuyển chọn, Thầy lại tìm thấy họ đang mê ngủ! 
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Thầy cố đánh thức họ dậy, đem họ ra khỏi chính mình, ra khỏi những mối bận tâm riêng 

tư, ra khỏi những cuộc chuyện trò vô bổ của họ, nhưng hoài công! Họ thường đáp lại Thầy, nếu 
không bằng lời nói thì cũng bằng cử chỉ rằng “Bây giờ con không thể, con bận nhiều việc quá, 
con quá mệt, con cần yên tĩnh, con cần nghỉ ngơi...” 
 

Bấy giờ, thúc đẩy một cách nhẹ nhàng, Thầy nói lại với linh hồn đó rằng “Con hãy đến 
một lúc, hãy đến cầu nguyện với Thầy, chính bây giờ Thầy cần đến con, con đừng sợ cho Thầy 
sự nghỉ ngơi đó, vì Thầy sẽ là phần thưởng cho con”. Nhưng Thầy vẫn nhận được cùng một 
câu trả lời như thế! Tội nghiệp linh hồn mê ngủ, không thể thức được một giờ với Thầy! 
 

Hỡi các linh hồn dấu yêu, các con còn học được ở đây rằng thật là vô ích và luống công để đi 
tìm sự nâng đỡ nơi các thọ tạo. Biết bao lần các con chỉ tìm được nơi chúng một sự gia tăng cay 
đắng, vì chúng đang mê ngủ, không đáp lại sự chờ đợi và tình yêu của các con. 
 

Trở lại cầu nguyện, Thầy sấp mình xuống đất. Thầy thờ lạy Chúa Cha và van xin Ngài trợ 
giúp. Thầy không nói với Ngài Lạy Chúa nhưng Thầy nói Lạy Cha. Khi lòng các con tràn ngập 
đau khổ dập dồn, chính lúc đó các con cũng phải kêu Thiên Chúa, Cha của các con. Các con hãy 
van xin Người giúp đỡ các con. Các con hãy bày tỏ với Người những đau khổ, những lo sợ, 
những ước vọng của các con... Và bằng tiếng kêu đau khổ của các con, các con hãy nhắc Người 
rằng các con là con của Người. Các con hãy thưa với Người rằng thân xác các con đã kiệt quệ, 
trái tim các con sầu não đến chết được, và linh hồn các con nếm được nỗi khủng khiếp của mồ 
hôi máu. Các con hãy cầu khẩn Người với lòng tin cậy của các con, và chờ đợi tất cả mọi sự nơi 
Đấng vốn là Cha của các con. Chính Người sẽ nâng đỡ các con và sẽ ban cho các con sức 
mạnh cần thiết để vượt qua truân chuyên đau khổ của các con hay của những linh hồn đã được 
giao phó cho các con trông nom. 
 

Linh hồn buồn phiền chán nản của Thầy phải đau khổ vì một nỗi lo âu còn khủng khiếp 
hơn nữa, vì dưới gánh nặng những bất chính của loài người, lại để đổi lấy bao nhiêu đau khổ 
và tình thương của Thầy, Thầy chỉ thấy sỉ nhục và vô ơn. Máu chảy ra từ mọi lỗ chân lông của 
Thầy, và lát nữa, sẽ chảy ra từ mọi vết thương của Thầy, sẽ ra vô ích đối với bao nhiêu linh 
hồn! Nhiều người sẽ phải hư mất, nhiều người khác đông số hơn sẽ xúc phạm Thầy. Và vô số 
người ngay cả không nhận biết Thầy nữa! Thầy đổ máu nầy ra cho tất cả, và công nghiệp Thầy 
dâng là để cho mỗi một người: Máu và Công Nghiệp vô cùng của Thầy. Tuy nhiên, vẫn vô ích 
đối với nhiều linh hồn! 
 

Phải, Thầy sẽ đổ Máu Thầy ra cho tất cả, và tất cả mọi người đều được yêu thương 
bằng một tình yêu vô bờ bến. Nhưng tình yêu nầy còn tế nhị, dịu dàng và nồng nhiệt hơn biết 
bao nhiêu cho các linh hồn tuyển chọn của Thầy. Chính nơi các linh hồn được chọn nầy mà 
Thầy mong đợi nhiều an ủi và tình thương, nhiều quảng đại và quên mình hơn. 
 

Nhưng than ôi, Thầy lại trông thấy trong lúc nầy bao nhiêu người trong số họ quây lưng 
lại cho Thầy: những người nầy bịt tai lại với Tiếng Gọi của Thầy, những người khác nghe 
nhưng không làm theo, những người khác nữa đáp lại trong một thời gian Tiếng Gọi của Trái 
Tim Thầy, ngay cả với một sự quảng đại nào đó, nhưng rồi thiếp ngủ dần dần, và một ngày kia 
nói với Thầy bằng hành động của họ rằng “Con đây đã làm việc khá nhiều rồi, con đã trung 
thành đến từng chi tiết của điều buộc. Bây giờ con cần được tự do hơn một chút, con không còn 
là trẻ con nữa. Bao nhiêu kiêng cữ, bao nhiêu canh phòng không còn cần thiết nữa, con có thể 
giữ mình khỏi những việc rầy rà con”. 
 

Hỡi linh hồn đáng thương, phải chăng con bắt đầu mê ngủ như thế đó? Không bao lâu 
Thầy sẽ trở lại, và trong cơn say ngủ, con sẽ không nghe được Tiếng Gọi của Thầy đâu! Thầy 
ban cho con ơn Thầy, nhưng con không nhận lãnh! Một ngày kia, con sẽ có đủ sức để chỗi dậy 
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chăng? Đúng hơn con phải sợ rằng vì lâu ngày thiếu lương thực, con sẽ suy yếu và con không 
thể ra khỏi cơn mê ngủ được nữa chăng?! 
 

Hỡi các linh hồn Thầy yêu thương, các con hãy biết rằng nhiều linh hồn đã bất ngờ bị tử 
thần chộp lấy giữa cơn mê ngủ nặng nề đó! Họ sẽ thức dậy ở đâu và thức dậy thế nào? 
 

Tất cả những cái đó lúc ấy hiện rõ trước mắt và trong Trái Tim Thầy. Phải làm gì đây? 
Thối lui ư? Xin Chúa Cha giải thoát Thầy cho khỏi nỗi phiền lo nầy? Trình bày với Ngài rằng sự 
hy sinh của Thầy thật sẽ ra vô ích đối với vô số linh hồn chăng? Không, Thầy lại đặt mình tuân 
phục Ý Muốn rất thánh thiện của Chúa Cha, và chấp nhận chén đắng nầy để uống cho tới cặn. 
 

Thầy đã làm thế để dạy các con đừng lùi bước trước đau khổ. Đừng bao giờ các con tưởng 
đau khổ đó là vô ích, cả khi các con không thấy được kết quả của nó. Hãy chế ngự phê phán của 
các con, và hãy để cho Thánh Ý Chúa hành động và kiện toàn trong các con. 
 

Riêng Thầy, Thầy đã không lùi bước hay trốn chạy. Và vì biết rằng ở đó, trong Vườn 
Giếtsêmani nầy, các kẻ thù sẽ bắt Thầy, nên Thầy sẽ ở lại đó. 
 

Hỡi con, con hãy ở vào tư thế của Thầy, để Thầy tìm thấy con đang tỉnh thức, khi Thầy cần 
đến con. 
 

9. Cái hôn của Giuđa,  
Những phản bội của các linh hồn. 
 
Được trợ lực bởi thần sứ Chúa Cha sai đến, đột nhiên Thầy nhìn thấy Giuđa, một trong 

số Mười Hai tông đồ của Thầy, lù lù tiến đến, dẫn theo sau những kẻ bắt Thầy. Chúng võ trang 
gậy, đá, xiềng xích, dây dợ để bắt và trói Thầy. 
 

Thầy đứng lên và khi tiến lại gần, Thầy hỏi chúng: “Các ngươi tìm ai?” Bấy giờ Giuđa đặt tay 
lên vai Thầy và hôn Thầy. “Giuđa, con làm gì thế? Và cái hôn nầy có ý nghĩa gì?!” Thầy cũng có thể 
nói như vậy với biết bao linh hồn khác: “Các con làm gì thế? Tại sao các con đành phản bội Thầy 
bằng một cái hôn?!” 
 

Hỡi linh hồn Thầy yêu thương, con vừa đến rước Thầy, và đã nói lại với Thầy bao nhiêu 
lần tình yêu của con. Nhưng vừa khi rời Thầy ra, con đã nộp Thầy cho kẻ thù! Con biết trong 
cuộc hội họp đang thu hút con đó, có những câu chuyện làm tổn thương Thầy, trong khi con 
vừa rước Thầy sáng nay, và có lẽ con còn rước Thầy ngày mai nữa! Chính ở đó, con sẽ phải 
đánh mất sự trắng sạch của ơn Thầy. 
 

Với một linh hồn khác, Thầy sẽ lại nói: “Tại sao con theo đuổi công việc đang làm bẩn tay 
con? Con không biết rằng con đang mưu tạo cho con lợi lộc đó, địa vị kia, tiện nghi nọ một cách bất 
chính đó sao?” 

 
Con rước Thầy, con hôn Thầy như Giuđa thôi, bởi vì trong chốc lát nữa đây, có khi 

chẳng được vài giờ, chính con sẽ ra hiệu cho kẻ thù nhận diện Thầy để bắt Thầy! 
 

Hỡi linh hồn tín hữu, Thầy cũng nói với con rằng chính con đang phản bội Thầy bởi mối 
tình bằng hữu nguy hiểm đó. Không phải chỉ mình con buộc trói Thầy, ném đá Thầy, nhưng vì 
cớ con mà một linh hồn khác nữa cũng phản bội Thầy. Tại sao con lại nộp Thầy như vậy? Con 
đã biết Thầy, và nhiều dịp con đã tỏ ra xứng đáng với những việc đạo đức và bác ái của con. 
Hẳn nhiên con có thể thu tích được một công nghiệp lớn lao, nhưng thực tế ra chẳng là gì cả, 
nếu không phải là tấm màn che đậy mưu ác của con! 
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Tại sao chúng ta lại đã đến? Hỡi Giuđa, chính bởi một cái hôn mà con phản bội Con Thiên 
Chúa, là Thầy và là Chúa của con! Ngài vẫn yêu thương con, và sẵn sàng tha thứ cho con thêm 
nữa. Con, một trong mười hai tông đồ của Thầy, một trong những kẻ đồng bàn với Thầy, và 
được chính Thầy rửa chân cho! 
 

Biết bao nhiêu lần Thầy có thể nói, và phải nói như thế, với các linh hồn được yêu 
thương nhất của Trái Tim Thầy. Tại sao con để đam mê đó lôi kéo? Tại sao con để cho nó tự 
do thao túng? Không phải luôn luôn con có đủ sức thoát khỏi được đam mê ấy, nhưng Thầy chỉ 
đòi hỏi con chiến đấu, chống trả, kháng cự ... Những vui thú trong chốc lát có là gì đâu, nếu 
không phải là ba mươi đồng bạc, vì đó mà Giuđa đã nộp Thầy, và rồi cũng chỉ dùng cho sự hư 
mất của nó! 
 

Biết bao linh hồn đã bán Thầy như vậy, và sẽ còn bán Thầy nữa, với giá tồi tệ của một 
khoái lạc chóng qua! 
 

Ôi hỡi các linh hồn đáng thương, các con tìm ai? Có phải là tìm Thầy không? Là Giêsu 
mà các con đã nhận biết và yêu thương? hãy để Thầy nói với các con những lời này: “hãy tỉnh 
thức và cầu nguyện”. Phải, các con hãy làm việc không ngừng, để những khuyết điểm và 
khuynh hướng xấu của các con không đến đỗi trở thành thói quen được. 
 

Mỗi năm, và thường năng hơn mỗi mùa, cỏ đồng phải được cắt xén. Phải làm đất để bồi bổ 
cho đất thêm phì nhiêu, và không ngừng nhổ đi những cỏ xấu. Chính cũng thế đó, linh hồn phải 
canh phòng và cẩn thận chỉnh đốn lại những khuynh hướng sai lạc. Không phải luôn luôn một lỗi 
nặng mở đường cho những hỗn loạn xấu xa cả đâu! Và điểm khởi hành của những sa ngã nặng 
nề nhất thường lại là một việc không đáng chi: một vui khoái nhỏ nhặt, một phút yếu đuối, một sự 
ưng thuận có thể chính đáng nhưng ít khổ chế, một thú vui chính đáng tự nó nhưng không thích 
hợp ... và tất cả những thứ đó, một khi lớn mạnh và sinh sôi nẩy nở lên, sẽ làm cho linh hồn dần dà 
ra mù quáng, Ơn thánh mất bớt chỗ đứng, dục vọng mạnh lên và cuối cùng chiến thắng. 
 

Ôi buồn thảm biết bao cho Trái Tim một vị Thiên Chúa mà tình yêu là vô tận, lại phải 
chứng kiến rất nhiều linh hồn đang lao đầu xuống vực thẳm mà không hay biết! 
 

Còn con, con đừng quên rằng không phải công nghiệp của con đã lôi kéo Trái Tim Thầy, 
nhưng chính là sự khốn cùng của con và lòng trắc ẩn của Thầy đối với con đã lôi kéo Trái Tim 
Thầy đó. 
 

10. Những phản bội nhỏ của các linh hồn tuyển chọn 
 
Thầy đã nói cho con rõ rằng chính những linh hồn xúc phạm đến Thầy cách nặng nề đã 

nộp Thầy cho kẻ thù để chúng giết Thầy, hay đúng hơn là chính họ đã tự làm nên kẻ thù của 
Thầy, và khí giới họ dùng chống lại Thầy là chính tội lỗi của họ. 
 

Nhưng không phải luôn luôn là những sa ngã nặng nề đâu. Cũng có những linh hồn, 
ngay cả những linh hồn được tuyển chọn, phản bội Thầy bằng những lỗi lầm thường ngày của 
họ, những khuynh hướng xấu không được chống trả, những nhượng bộ cho bản năng không 
được kềm chế, những thiếu sót về bác ái, vâng lời, thinh lặng ... 

 
Nếu Trái Tim Thầy phải đau khổ vì tội lỗi và vong ân của thế gian, thì sẽ còn đau khổ biết 

bao nhiêu nữa, khi đó là những xúc phạm đến từ những linh hồn được yêu thương nhất! Sở dĩ 
cái hôn của Giuđa làm Thầy phải đau khổ dường ấy, là chính vì Giuđa là một trong mười hai 
tông đồ của Thầy, những kẻ mà Thầy mong đợi nhiều tình thương, nhiều an ủi, nhiều tế nhị! 
 

Hỡi các linh hồn Thầy đã chọn làm nơi an nghỉ, làm Vườn Lạc Cảnh của Thầy, cũng chính từ 
nơi các con mà Thầy mong đợi nhiều tình thương, nhiều dịu dàng và nhiều tế nhị hơn nơi các linh 
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hồn khác, vốn không kết hiệp mật thiết với Thầy như các con. Chính các con phải là dầu thơm xoa 
dịu các vết thương của Thầy. Chính các con phải lau khuôn mặt lem lấm và không còn hình dạng cũ 
của Thầy. Chính các con phải giúp Thầy đem ánh sáng cho vô số linh hồn mù quáng trong đêm tối 
đến bắt Thầy, trói Thầy và dẫn Thầy đi giết. Các con đừng bỏ Thầy cô đơn. Các con hãy tỉnh thức và 
đến cầu nguyện cùng Thầy, bởi vì kẻ thù của Thầy kia rồi! 
 

Khi quân dữ tiến lại để bắt Thầy, Thầy nói với chúng: “Chính Ta đây”. Đó là tiếng Thầy hằng 
lặp lại cho linh hồn đang tiến lại gần sự nguy hiểm và chước cám dỗ: “Chính Thầy đây. Phải, chính 
Thầy đây”. 
 

Con vừa phản bội Thầy, vừa nộp Thầy! Không can chi! Con hãy đến với Thầy, vì Thầy là 
Thầy của con. Và nếu con bằng lòng, con còn có đủ thời giờ. Thầy sẽ tha thứ cho con. Và thay 
vì con trói Thầy bằng tội lỗi của con, thì chính Thầy sẽ trói con bằng dây tình yêu của Thầy. 
 

Con hãy đến. Thầy là Đấng yêu thương con và đã đổ hết máu mình ra vì con. Thầy cảm 
thương sự yếu đuối của con và Thầy nóng lòng chờ đợi con đến để ôm con vào lòng. 
 

Hãy đến, hỡi linh hồn thiết nghĩa của Thầy, hỡi linh hồn linh mục, hỡi linh hồn tu sĩ của 
Thầy, Thầy là Lòng Thương Xót Vô Cùng. Con đừng sợ, Thầy không phạt con đâu. Thầy không 
xua đuổi con đâu. Nhưng Thầy sẽ mở Trái Tim ra cho con, và Thầy sẽ còn yêu con dịu dàng 
hơn nữa. Thầy sẽ rửa sạch những nhơ nhớp của con trong máu các vết thương của Thầy. Vẻ 
đẹp vừa tìm lại được của con sẽ làm cho thiên đàng vui thích và Trái Tim Thầy sẽ được an nghỉ 
nơi con. 

Ôi buồn biết bao, sau Tiếng Gọi gởi đến các linh hồn mù tối và vong ân, họ vẫn trói Thầy 
và đem Thầy đi giết! Sau khi cho Thầy chiếc hôn phản bội, Giuđa ra khỏi vườn. Và khi đã hiểu 
được tầm mức tội ác của mình, nó đã ngã lòng. Ai có thể lường được nỗi đau khổ của Thầy, 
khi nhìn thấy môn đệ của Thầy bước vào cõi hư mất đời đời! 
 

Tuy nhiên, giờ đã đến. Và một khi đã để cho quân dữ hoàn toàn tự do, Thầy phó mình 
ngoan ngoãn như một con chiên. Lập tức chúng lôi Thầy tới nhà Caipha, nơi đây Thầy được 
tiếp đón bằng những lời chế giễu và lăng mạ. Và cũng nơi đây, một tên đầy tớ đã tặng cho 
Thầy cái tát đầu tiên! 
 

Cái tát đầu tiên! Con hãy hiểu rõ điều đó. Sự đau đớn nầy có hơn cái đau của trận đòn 
không? Không, dĩ nhiên. Nhưng trong cái tát đầu tiên nầy, Thầy nhìn thấy tội trọng đầu tiên của 
những linh hồn mãi cho đến giây phút đó vẫn sống trong ơn nghĩa thánh. Và sau cái thứ nhất, 
sẽ còn bao nhiêu và bao nhiêu cái khác, và biết bao linh hồn bị gương xấu lôi kéo đến cùng 
một nguy hiểm, có lẽ cùng một bất hạnh là chết trong tội! 
 

Con hãy sống trọn ngày hôm nay để đền tạ và cầu nguyện, ngõ hầu nhiều linh hồn hiểu 
được con đường họ đang đi sẽ dẫn họ đến đâu. 
  
Còn tiếp 
  

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

Chung thủy hay thủy chung là gì? 

CHUNG THỦY 
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Chung là cuối, như các trận chung kết bóng đá; Thủy là đầu, như trong câu: “Theo truyền 

thuyết, ông nội vua Hùng Vương thứ I, thuộc dòng dỗi vua Thần Nông, vốn được suy tôn làm 

thủy tổ của người Bách Việt”. 

“Chung thủy hay thủy chung là trước sau vẫn một lòng, vẫn có tình cảm gắn bó không thay 

đổi. Ăn ở có thủy có chung; hay “Đã lòng quân tử đa mang/ Một lời vâng tạc đá vàng thủy 

chung” (Kiều) theo: (Tự điển Tiếng Việt Phổ Thông của Viện Ngôn Ngữ Học VN nhà xuất bản 

Phương Đông.) 

Chung thủy, hay thủy chung còn được dùng trong nhiều lãnh vực khác nhau như: Tình bạn 

thủy chung giữa những người cùng phái: Tình bạn giữa Lưu Bình và Dương Lễ. Dương Lễ, sau 

khi làm quan đã âm thầm giúp bạn Dương Lễ vượt nhiều thử thách, để bạn cũng đỗ đạt làm 

quan như mình; tình bạn thủy chung giữa các nước cùng thể chế với nhau … 

Trong phạm vi của bài viết, ta chỉ đề cập đến chung thủy, hay thủy chung trong hôn nhân. 

Và ta cũng chỉ điểm qua một số vấn đề sau đây: 

 Tại sao vợ chồng lại phải chung thủy? 

 Vợ chồng chung thủy mang lại lợi ích gì? 

 Một số gợi ý giúp vợ chồng chung thủy. 

Tại sao vợ chồng lại phải chung thủy? 

Lòng chung thủy trong đạo vợ chồng luôn được người đời, từ xưa đến nay tôn trọng. Câu 

truyện từ năm thế kỷ trước công nguyên của quan Án Tử nước Tề là một gương sáng. Quan 

Án Tử đã thẳng thắn từ chối không nhận lời kết hôn với công chúa con vua Cảnh Công (547- 

499 TCN) nước Tề, khi chính nhà vua đã có nhã ý muốn gả công chúa cho ông, nhân một lần 

vua về thăm gia đình ông. Ông  vẫn chung thủy sống với người vợ già đen đuốc, không còn vẻ 

đẹp bề ngoài như công chúa, nhưng có tấm lòng cao quí, đã có công nuôi Án Tử ăn học thành 

đạt. 

Đức Phật cũng dạy chúng sinh về lòng chung thủy trong đạo vợ chồng. 

Câu chuyện một đêm khuya, trong một ngôi chùa có một người quì đưới chân Đức Phật, 

nhờ Ngài dạy về chuyện tình yêu 

Người: Thưa Đức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm 

một người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào? 

Sau một hồi hỏi han, Đức phật hỏi người thanh niên đó 

Con nhìn ba ngọn nến trong lư hương, ngọn nào sáng nhất? 

Người: Quả thật con không biết, hình như đều sáng giống nhau 
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Đức Phật: Bây giờ con cầm một cây đến gần, ngon nào sáng nhất? 

Người: Đương nhiên ngọn trước mặt con sáng nhất 

Đức Phật: Con đặt nó về chỗ cũ, xem lại ngọn nào sáng nhất 

Người: quả thật, con đã không nhận ra ngọn nào sáng nhất 

Sau một hồi đàm đạo nữa người thanh niên đã nói: 

“Thưa Đức Phật, bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai. Người đó chính là vợ con hiện 

nay”. 

Về phía đạo Công Giáo, thì lòng chung thủy trong đạo vợ chồng đã được Thánh Kinh 

truyền dạy: 

“Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, 

người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 

Như vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mk 10, 6-9) 

Như thế, lòng chung thủy trong tình yêu hôn nhân của con người là hợp với lẽ trời. Nó là 

một giá trị cao quí trong cuộc sống, ta cần gìn giữ. 

Vợ chồng chung thủy mang lại lợi ích gì? 

Tôi nghĩ, khi vợ chồng chung thủy sẽ mang lại lợi ích lớn lao: Cho chính bản thân vợ chồng 

được an vui và hạnh phúc; cho con cái, gia đình dòng họ được an bình,  yên ổn, và tạo được 

sự ổn định và phát triển cho xã hội. 

Vợ chồng an vui hạnh phúc khi sống chung thủy. Hôn nhân là một việc hệ trong trong cuộc 

đời con người. Chính vì lẽ đó, trước khi bước vào đời sống hôn nhân ta cần tìm hiểu kỹ càng 

không thể đổi vợ đổi chồng như “thay quần thay áo” được. Nơi các xứ đạo hiện có các lớp dự 

bị hôn nhân được tổ chức từ ba tháng đến một năm. Qua lớp dự bị hôn nhân đó, các nam 

thanh, nữ thanh sẽ hiểu khá rõ về ý nghĩa, mục đích của hôn nhân, như giá trị và lợi ích của 

“đơn hôn”, và “vĩnh hôn”, cùng việc chung thủy trong hôn nhân đem lại nhiều lợi ích. Nhờ đó, 

các gia đình Công Giáo phần lớn đã gìn giữ được hạnh phúc, khi ít khi xẩy ra ly dị, ly hôn hay 

ngoại tình… 

Ngược lại, qua báo chí, ta biết rằng đã có biết bao gia đình tan nát mất hạnh phúc vì ngoại 

tình, ly dị; biết bao vụ đánh ghen tàn bạo độc ác như cắt cả “của quí”, gián keo 502 vào “chỗ 

kín” đã xẩy ra khắp nơi. Ta có thể khẳng định: Hạnh phúc đích thực chẳng khi nào đến với gia 

đình có vợ hoặc chồng ngoại tình không chung thủy, hoặc ly dị, ly thân…  

Con cái ngoan, hiếu thảo khi bố mẹ hòa thuận thủy chung. 
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Khi con cái được ở trong một gia đình, mà bố mẹ luôn thương yêu nhau, cùng nhau bàn 

bạc, hợp lực lo lắng cho con cái học hành, thì đó chính là động lực lớn lao về tình thần giúp con 

cái vượt qua nhiều khó khăn vật chất trong cuộc sống để học hành đến nơi đến chốn. Sống ở 

vùng quê nhiều thập niên, tôi đã thấy nhiều sinh viên thành đạt, đổi đời trở thành bác sĩ, kỹ sư, 

nhà báo…trong khi bố mẹ các em rất nghèo, ngày qua ngày làm thuê vác mướn, nhưng rất đỗi 

thương nhau. thủy chung với nhau trong cảnh nghèo khó… 

Trước năm 1975, vợ chồng tôi thường về long Xuyên để mua vải. Một lần kia khi gần tới 

ngã ba Lỗ Tẻ, thì trời đổ mưa lớn. Tôi vội tạt vào căn chòi bên quốc lộ 80 phía mé sông. Căn 

chòi đơn sơ không có vật dụng nào quí cả. Một cậu bé khoảng 10 tuổi đang ngồi ăn cơm trên 

chiếc chiếu ở góc chòi. Một nồi cơm và một con cá kho bốn khứa trước mặt cậu. tôi thấy cậu 

bé chỉ cạo ăn phần cơm cháy, và khứa đuôi cùng đầu con cá, phần cơm rời và hai khúc cá 

giữa cậu để lại. tôi hỏi sao cháu chỉ ăn cơm cháy, và khứa đuôi cá thế? Cậu bế trả lời: “Con để 

phần cơm rời và hai khứa cá giữa cho ba má con đang cực khổ đãi hến ở dưới sông để 

nuôi con ăn học”. Thật cảm động và trân quí biết bao với tấm lòng hiếu thảo của cậu bé đó! 

Tôi cũng đã thấy nhiều gia đình, tuy giầu có, nhưng cãi nhau tối ngày như “hàng cá hàng 

thịt”; lại còn xẩy ra tình trạng: “Ông ăn chả, bà ăn nem/ Thằng ở có thèm ăn thịt con sen”. Kết 

quả con cái cũng ăn chơi lêu lổng, không chịu học hành và trở thành “Đầu trộm đuôi cướp” phá 

hoại xóm làng, xã hội… 

Ngoài ra, trong một đất nước, mà các cặp vợ chồng chung thủy, sẽ tạo ổn định và phát 

triển xã hội. Ta biết rằng gia đình là nền tảng xã hội, như thế gia đình ổn định hạnh phúc thì dẫn 

đến xã hội an bình phát triển và thịnh vượng. 

Một số gợi ý giúp vợ chồng chung thủy. 

Cho đến hôm nay, ta thấy có khá nhiều sách vở nói về cách thức giúp vợ chồng giữ được 

lòng chung thủy với nhau. Hầu hết những sách đó nói về kỹ năng, kỹ thuật và nghệ thuật làm 

vợ làm chồng, cũng như cách giữ chồng và vợ chung thủy. Những sách nói đến việc tạo nhận 

thức đúng đắn cho nam nữ hiểu những giá trị cao quí của hôn nhân, hiểu sâu sắc giá trị và ích 

lợi trong việc chung thủy, có lẽ mới suất hiên bên phía các tôn giáo. Lại nữa, toàn xã hội hầu 

như chưa có khóa cho lớp dự bị hôn nhân, ngoại trừ một số tôn giáo như đạo Công Giáo đã tổ 

chức ở các xứ đạo. Một điểm nữa là luật pháp của hầu hết các nước dù đã tiến bộ “Hôn nhân, 

một vợ một chồng”, nhưng lại cho phép vợ chồng được ly thân, ly dị, hôn nhân đồng tính. Như 

thế, làm mất ý nghĩa và mục đích của hôn nhân, và việc thực hiện lòng chung thủy gặp rất 

nhiều khó khăn, vì “Hay thì ở, dở thì ly dị”. 

Tôi nghĩ: Trước tiên khi nam nữ bước vào tuổi trưởng thành, cần giúp các em hiểu biết tầm 

quan trọng trong hôn nhân, như ông cha ta đã dạy: “Tậu trâu, dựng vợ làm nhà/ Trong ba việc 

đó thật là khó khăn”. Tiếp đến các bậc làm cha làm mẹ hướng dẫn, nhưng dành tự do cho các 

em trong việc lựa chọn người phối ngẫu, hướng dẫn nhưng không áp đặt lên con cái, người 

mình chọn. Giúp các em biết những giá trị ưu việt trong “đơn hôn” và “vĩnh hôn”. Ca dao đã nói: 
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“Đói lòng ăn nắm lá sung/ Chồng một thì lấy chồng chung thì đừng”, và những tác hại của ly 

hôn và ly dị, dù luật pháp cho phép... 

Khi đã thành vợ thành chồng thì tránh “Đừng đứng núi này trông núi kia” so sách vợ hoặc 

chồng mình với người khác, mà phải: “Chồng ta áo rách ta thương/ Chồng người áo gấm xông 

hương mặc người”. Trong đời sống vợ chồng cần nhất là sự thuận hòa, vì: “Thuận vợ thuận 

chồng, tát bể đông cũng cạn”. Muốn có thuận hòa thì từ việc nhỏ đến việc lớn trong gia đình, vợ 

chồng cùng bàn bạc để đi đến thống nhất. Hình ảnh: “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Chồng 

cầy vợ cấy con trâu đi bừa” hay “Rủ nhau lên núi đốt than/ Chồng mang đòn gánh vợ mang 

quanh giành/ Củi than nhem nhuốc với tình/ Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên”, trân quí biết 

bao! 

Con người được Thiên Chúa yêu thương dựng nên, cao quí hơn và làm chủ vũ trụ cùng 

muôn loài. Con người được tự do tuyệt đối. nhưng tự do đích thực là hướng về Thiên Chúa, 

Đấng là Chân, Thiện, Mỹ. Con người phải tuân phục qui luật tự nhiên mà Chúa đã truyền dạy. 

Có như thế mới được Chúa ban phúc lành. 

Chung thủy trong đời sống vợ chồng là một trong những qui luật đó. 

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

“Laughter is the most inexpensive and most effective wonder drug”. 

Bertrand Russel  

Ta thường nghe nói: “Cười bằng mười thang thuốc bổ ”, “Cười là dược phẩm tuyệt hảo”, 
hoặc “Cười mang vui cho người, cho ta”.. 

Những ý kiến về sự ích lợi của nụ cười với sức khỏe này không phải là khám phá mới 
lạ, nhưng khoa học thực nghiệm ngày nay đã chứng minh các nhận xét đó là đúng. 

Cụ Nguyễn Công Trứ của ta chẳng lấy nụ cười để giải cơn sầu: 

“Ngồi buồn mà trách ông Xanh, 

Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười; 

Kiếp sau xin chớ làm người, 

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. 

CƯỜI - MƯỜI THANG THUỐC BỔ 
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Vâng, làm cây thông ngạo nghễ vươn cao lên mà reo cười chẳng thú lắm sao. 

Cụ Nguyễn Khuyến thì: 

“ Được thua hơn kém lưng hồ rượu, 

Hay dở khen chê, một trận cười” 

để xóa bỏ mọi tỵ hiềm trách móc khen chê. 

Cụ Phan Bội Châu thì lấy nụ cười để xóa bỏ mọi dị biệt, oán thù giữa con người với con 
người: 

“ Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù” 

Nhưng nhân ái hơn vẫn là nụ cười của mẹ hiền: 

“Ví mà tôi đổi thời gian được, 

Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”- Trần Trung Ðạo 

Friedrich Nietzche triết lý “ Trên thế gian, con người chịu nhiều đau đớn quá ghê gớm 
khiến họ bắt buộc phải sáng tạo ra tiếng cười” 

Nhà nhân chủng học Francois Rabelais thì cho “Cười là đặc tính của con người”; triết 
gia Pháp Henri Louis Bergson thêm “ Biết cười và biết chọc cười là hai đặc tính của con 
người và là một hiện tượng tích cực của xã hội” 

Nhà văn tiền phong Nguyễn Văn Vĩnh thì: “Việt nam ta có một thói lạ là thế nào cũng 
cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì mà dở cũng hì; phải 
cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang” 

Người Nhật mỗi buổi sáng đều chào đón bình minh với lời cầu nguyện và vỗ tay, như để 
khơi động mở màn cho một ngày mới. Chỉ với vỗ tay là tiếng gọi thể xác bừng tỉnh, làm ta 
thấy vui vẻ, sung sướng. 

Vậy Cười là gì nhỉ? 

Theo Tự Điển Việt Nam của Nguyễn Như Ý, cười là “ tỏ rõ sự vui vẻ, thích thú bằng sự 
cử động môi hoặc miệng và có thể phát ra thành tiếng”. 

Các tác giả Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ định nghĩa cười là “nhích môi, há miệng, nhe 
răng, phát ra tiếng hay không để tỏ sự vui mừng hay một ý tứ gì”. 

Một tác giả khác giải thích “cười là một hành động tạo ra những âm thanh và cử động 
của mặt và thân thể, biểu thị một cách sôi nổi một sự thích thú, vui vẻ hoặc khinh bỉ”. 

Cười là một động tác bẩm sinh, xuất hiện ở bất cứ em bé nào sanh ra được dăm tuần 
lễ, dù các em chẳng may có bị tật nguyền khiếm khuyết thính thị. Bé mới sanh 10 ngày tới 
sáu tháng chưa biết nhột mà cảm thấy khó chịu khi ta cù vào chân. Sau tuổi đó, khi cù thì bé 
lại lăn ra ngủ vì không biết cách đối phó. Mãi tới bốn tuổi bé mới biết nhột và cười khi ta cù 
gãi vào chân. 
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Nói chung, để được gọi là cười, phải có sự phối hợp của ba yếu tố: hơi thở thoát khỏi 
miệng từng hồi đứt đoạn; tiếng động do không khí chạm vào thanh quản và sự co giựt của 
bắp thịt trên mặt. Các bắp thịt này rất nhỏ, ngắn nhưng tương ứng với nhau: một cơ chuyển 
động thì các cơ khác cũng phụ họa theo. 

Cười bắt đầu ở cửa miệng với sự nhếch mép làm chuyển động các bắp thịt ở miệng, 
mũi, má, quanh mắt. Chuyển động lan xuống khí quản, dây thanh âm, các bắp thịt ở bụng, 
hoành cách mô, phổi. Hơi thở thoát ra rồn rập và nếu kéo dài có thể đưa tới hụt hơi, ngộp 
thở. 

Những kiều cười 

Trên mặt có 15 cặp bắp thịt tham dự vào việc cười, trong khi đó thì có tới 72 bắp thịt cần 
được vận dụng để nhăn nhó, khó chịu. Y lý và võ thuật Đông phương cho là có cả trăm 
huyệt cười trên cơ thể, với ba huyệt chính: một nằm ở gan bàn chân, huyệt đại tiếu ở nách 
và huyệt kinh môn ở lưng. 

Tùy theo các bắp thịt co mà ta có những nụ cười khác nhau: 

nụ cười nửa miệng, cười miếng chi, chúm chím; 

cười duyên, cười tình, cười con mắt có đuôi; 

cười rúc rích với nhau như mấy bé gái nói vụng với nhau về mấy cậu trai cùng trường; 

cười khì, cười hề hề thành thật vì vui không hậu ý, vô thưởng vô phạt; 

cười khoái trá, cười giòn tạo không khí vui vẻ, sung sướng; 

cười hóm hỉnh ranh mãnh nhìn vào mắt kẻ đối thoại như muốn tỏ rằng mình đã biết cái 
bí ẩn, bề trái của họ; 

cười xòa, cười huề bỏ qua mọi căng thẳng cho xuôi công việc; 

cười ngoại giao, cầu tài nịnh, cười lỏn lẻn, dã lã để được việc cho mình; 

cười mát chế riễu, cười khẩy coi thường, cười nhạt không bằng lòng, cười quỷ quyệt 
ngọt ngào nhưng đầy âm mưu xấu; 

cười tới chẩy nước mắt, vãi đái và đau cả bụng; 

Lịch sử kim cổ đã có nhiều nụ cười đáng nhắc nhở như tiếng cười ô trọc, ngạo mạn 
củaVõ Tắc Thiên; cười khêu gợi của Dương Quý Phi; nụ cười thầm kín, huyền bí khi ẩn khi 
hiện trên bức tranh của thiếu phụ Joconde; nụ cười hứa hẹn của Điêu Thuyền khi chuốc 
rượu Lã Bố; cười vô tư, tự do của bầy trẻ vừa tan lớp học; cười đáng giá ngàn vàng của 
Bao Tự; cái cười khoái trá, liên tục đến chết của Trình Giảo Kim trước tình đời đen bạc tráo 
trở; cười hà hà, khanh khách, the thé rồi ằng ặc của Bành Trưởng Lão khi bị Hoàng Dung 
thôi miên; cười thỏa mãn của Ngưu Cao khi nhẩy xuống sông bắt sống được tướng địch 
Ngột Duật.. Hoặc 

“Miệng cười bừng nở hàm răng lựu; 

Sáng cả trời xanh mấy dặm trường”, qua thơ Huy Cận. 
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Và công dụng của Cười ra sao? 

Đã có nhiều quan sát, nghiên cứu thực nghiệm về công dụng của nụ cười với sức khỏe. 

a- Theo bác sĩ thần kinh tâm trí William Fry, chuyên gia về hài hước và sức khỏe, thì đã 
có những chứng minh khoa học là sự cười đùa thích thú kích thích đa số các hệ thống sinh 
lý trong cơ thể. Một cơn cười rung bụng làm tim đập mau hơn, máu lưu thông dễ dàng hơn, 
các bắp thịt vận động co duỗi tốt hơn. Nó giống như một sự vận động và sau trận cười ta 
cảm thấy thư giãn thoải mái. Những nụ cười  như vậy ngăn cơn suy tim bằng cách làm tâm 
thần thoải mái, nhẹ nhàng, tan biến buồn rầu, tức giận, giảm ứ đọng máu lưu thông tránh tai 
biến não, làm giảm khó chịu vì nan bệnh ung thư.. 

Trên Tạp san Y Học Hoa Kỳ JAMA ngày 12-7- 1984, bác sĩ Donald Black cho hay cơn 
cười vui tái tạo sự thăng bằng, kích thích máu lưu thông và tạo ra cảm giác thoải mái. 

Tại Đại Hội lần thứ 73 của hiệp Hội Tim Hoa Kỳ tại thành phố New Orleans, Hoa Kỳ, 
ngày 15 tháng 11 năm 2000, bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch Michael Miller trình bầy là người 
bị bệnh tim cười 40% ít hơn so với người cùng lứa tuổi không có bệnh tim. Họ thường ít 
nhận ra hoàn cảnh đáng cười hoặc là lợi dụng hoàn cảnh đó để thoát ra khỏi một khó chịu. 
Ngoài việc cười ít hơn , họ còn dễ giận hờn dù hoàn cảnh có tích cực, đáng vui. Theo bác sĩ 
Miller, cho tới bây giờ, để giảm nguy cơ lên cơn suy tim, ta thường giảm chất béo, vận động 
cơ thể, không hút thuốc lá. Nhưng trong tương lai, có lẽ lời khuyên để có một trái tim lành 
mạnh, sẽ gồm có vận động cơ thể, ăn uống đúng cách, giảm chất béo, không hút thuốc lá 
kèm theo một hoạt động hữu ích khác là cười đùa vui vẻ nhiều lần trong ngày. 

Người ta chưa biết tại sao cười ngừa được bệnh tim nhưng chắc chắn là sự căng thẳng 
tâm thần có liên hệ tới tổn thương viêm thành mạch máu rồi chất béo đóng trên động mạch 
vành, đưa tới lên cơn đau tim. Nên nhớ một trong những nguy cơ của cơn suy tim là căng 
thẳng, lo âu.. Khi tươi cười thì ta cảm thấy tự tin, tích cực và kiểm soát được sự hoảng sợ và 
sẽ phục hồi mau hơn 

b- Cười tăng khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Theo Hội Tiếu Trị Liệu American 
Association for Therapeutic Humor, cười tăng sản xuất T-cell chống lại vi khuẩn, tăng sức đề 
kháng, tăng hóa chất tốt trong cơ thể. 

c- Nhà báo Norman Cousins bị bệnh viêm cứng khớp đốt xương sống. Ông ta thấy mỗi 
ngày khi cười rung bụng mươi phút thì giảm đau và ngủ thoải mái được hai giờ mà không 
cần dùng thuốc men gì. Theo Cousins, sự cười có tác dụng tốt vào tâm trí ông ta do đó giảm 
khó khăn bệnh hoạn. Cười làm thư giãn bắp thịt bằng cách tăng hóa chất catecholamine, 
hóa chất này lại kích thích tiết ra một chất giảm đau tự nhiên của cơ thể là endorphins. 

Nhiều bệnh viện đã áp dụng trị liệu bằng Cười như một thứ thuốc làm giảm đau đớn, lo 
âu ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Hiện nay có trên 1300 Câu Lạc Bộ Cười Laughter 
Club trên thế giới do bác sĩ Kataria bên Ấn Ðộ khởi xướng thành lập. Ta nhớ rằng có nhiều 
cơn đau cũng do cảm xúc mà ra và nếu ta ngâm mình trong sầu bi, tự trách thì cơn đau 
tăng, mà qua sự vui cười hớn hở thì đau cũng giảm lần. 

d- Theo Joe Goodman, Giám Đốc Chương Trình Hài Hước Humor Project, thì một số 
kích thích tố tiết ra do căng thẳng đều bị cơn cười vui làm tan biến. Trong đời sống hàng 
ngày, ta không thể tránh được những phút căng thẳng, nhưng một cơn cười phá đều làm nó 
hết đi. Ta có thể tự hài hước mà không mất tiền mua, không cần gia nhập câu lạc bộ sức 
khỏe hoặc đi khám bác sĩ.. Ông ta đề nghị chúng ta lập một thư viện với nhiều phim, sách 
hài hước khác nhau. Khi thấy dấu hiệu buồn phiền thì vào coi một đoạn phim, đọc một đoạn 
văn vui, để rồi cười phá lên. 
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e- Ngoài ra, Cười làm hô hấp tốt hơn và giảm thán khí trong máu; tăng cường hệ miễn 
dịch, có nhiều huyết cầu tố chống lại nhiễm hô hấp; cung cấp nhiều dưỡng khí cho não bộ, 
khiến ta suy nghĩ tốt hơn; giảm huyết áp, giảm u sầu; làm bắp thịt mạnh hơn. Có người đã 
nói rằng nếu ta thực hiện từ 100 tới 200 cơn cười mỗi ngày thì sẽ mang lại ích lợi cho cơ thể 
tương đương với mươi phút chạy bộ. 

g- Về tâm lý, Freud coi cười là môn thuốc tẩy xổ ưu phiền; Darwin coi cười là đối nghịch 
với khóc mà khóc là dấu hiệu của phiền não, đau đớn. 

Từ lâu, các nhà y học đã nhận thấy rằng những bệnh nhân yêu đời, tự tin và hy vọng 
đáp ứng thuận tiện hơn với điều trị và mau lành hơn người lúc nào cũng u sầu, than thân, 
nản lòng. 

Voltaire có ý kiến tương tự: “Có người cười như lên cơn động kinh; người ta cũng nói có 
kẻ chết vì cười; điều này tôi không tin lắm nhưng chắc chắn là có nhiều người chết vì sầu 
thảm”.   

Tác giả Nguyễn Gia Thiều cũng đã viết: 

“ Giết nhau chẳng cái lưu cầu, 

Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa”. 

Cười cũng làm ta tự tin, yêu đời hơn, tăng giao hảo với mọi người. Nơi làm việc mà có 
sự hòa thuận, vui vẻ thì nhân viên làm việc với nhiều hiệu năng, giảm căng thẳng, tăng sản 
xuất và tăng tình cảm đẹp giữa người này với người khác. 

Ngoài ra, Cười là một xúc động lành mạnh dễ lan truyền, chứ không nguy hiểm như lây 
lan cúm gia cầm, cúm người. Đây là một hoạt động giải trí tự nhiên, không tốn tiền, không có 
tác dụng xấu, thích hợp cho mọi người, mọi tuổi. Chỉ một nụ cười nhỏ nhưng niềm vui có thể 
lan truyền khắp trái đất. Cho nên khi thấy một nụ cười, hãy tiếp nhận, đừng để nó lạc lõng và 
hãy tạo ra một dịch cười, khiến mọi người cùng nhiễm cái vui. Cũng may là rất ít người miễn 
nhiễm, dị ứng với cười, dù là đến từ ai. 

Kết luận 

Nói về ích lợi của Cười đối với cơ thể thì nhiều vô tận. 

Xin kết luận với câu nói của Steve Bhearman: “ Hài hước có sức mạnh chữa trị rất lớn 
đối với xúc động. Ta không thể vừa tức giận, sợ hãi, đau đớn khi ta đang ôm bụng cười phá 
lên” 

Và của Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Nếu ta duy trì một tình cảm thân ái và đầy tình thương thì 
tự nhiên cửa lòng ta mở rộng. Qua cánh cửa đó, ta sẽ đối thoại dễ dàng với mọi người. Ta 
sẽ thấy rằng họ cũng như ta và từ đó ta sẽ sẵn sàng liên hệ với họ và tạo ra một tình bạn tốt, 
sẽ bớt đi sự e dè, không còn cảm giác sợ hãi, nghi ngờ, bất an”. 

Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC Texas –Hoa Kỳ. 

 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

http://www.bsnguyenyduc.com/
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Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 

 

http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

