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Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II
Bản dịch của Ủy Ban Gíao Lý Đức Tin, HĐGMVN
LTS: BBT CGVN và Đặc San GSVN hân hạnh giới thiệu trọn bộ 16 Văn Kiện Công Đồng
Vatican 2, bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN, ấn bản mới nhất, có bán tại các
Nhà Sách Công Giáo.
Suốt hơn 10 năm qua trên Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam chúng con đã trung thành phổ biến bản
dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua
các thời kỳ, chúng con xin tiếp tục công việc tối cần thiết này nhưng với một bản dịch hoàn
chỉnh hơn - Bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN. Rất mong được mọi người
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đón nhận, hỗ trợ việc phổ biến tài liệu quí này như KIM CHỈ NAM đích thực, đầy đủ và hoàn
hảo cho mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta đang sống trong thời điểm kỷ niệm 50 năm Thánh
Công Đồng Chung Vatican 2; Dân Chúa Việt Nam khi dành thời gian đọc lại các Hiến Chế, Sắc
Lệnh, Tuyên Ngôn sẽ luôn nhận ra điều mới mẻ và hữu ích cho từng cá nhân cũng như cộng
đoàn.
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép
chúng con giới thiệu bản văn quí giá này qua internet. Quí Cha và Quí Vị có thể yêu cầu nhận
trọn bộ hay từng Văn Kiện cụ thể trên một file word qua email, hoặc cũng có thể tải về máy tại
địa chỉ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31
Xin chân thành cám ơn
BBT CGVN & Đặc San GSVN

VỀ MỤC LỤC
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SẮC LỆNH
VỀ HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Ngày 18 tháng 11 năm 1965

CHƯƠNG VI
ĐÀO TẠO TÔNG ĐỒ
28. Việc tông đồ chỉ đạt tới kết quả mỹ mãn khi có sự đào tạo đa dạng và toàn diện, một việc
đào tạo cần phải thực hiện, không những vì sự tiến bộ liên tục về đời sống thiêng liêng và về
giáo lý của người giáo dân, mà còn vì những khác biệt về hoàn cảnh thực tế, về nhân sự cũng
như về những nhiệm vụ mà họ phải thích nghi trong khi hoạt động. Việc đào tạo này phải dựa
trên các nền tảng đã được Thánh Công Đồng đề xướng và công bố trong nhiều văn kiện khác 1.
Ngoài chương trình đào tạo chung dành cho mọi tín hữu, có thể nói đa số các đoàn thể tông
đồ, do có những đoàn viên và hoàn cảnh khác biệt, đều cần phải có thêm lớp đào tạo chuyên
biệt.
29. Vì giáo dân tham gia sứ mệnh của Giáo Hội theo một cách thức riêng biệt, nên việc đào tạo
tông đồ phải nhấn mạnh đặc biệt về tính cách đặc thù của người giáo dân là sống giữa đời,
cũng như về định hướng cho đời sống thiêng liêng của họ.
Việc đào tạo tông đồ cũng bao hàm việc đào tạo toàn diện con người cho phù hợp với nhân
cách và hoàn cảnh của mỗi người. Thật vậy, với sự hiểu biết thấu đáo về thế giới hiện đại,
người giáo dân phải là một phần tử sống thích hợp với xã hội và nền văn hóa riêng của họ.
Nhưng trước hết, người giáo dân phải học biết chu toàn sứ mệnh của Chúa Kitô và của Giáo
Hội bằng cách sống niềm tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc, dưới sự
hướng dẫn của Thánh Thần, Đấng làm cho Dân Chúa được sống và thôi thúc mọi người yêu
mến Thiên Chúa là Cha cũng như yêu thương thế giới và nhân loại trong Ngài. Việc đào tạo đó
phải được coi là nền tảng và là điều kiện để các hoạt động tông đồ đạt nhiều kết quả.
Ngoài việc đào tạo về đời sống thiêng liêng, cần phải có kiến thức vững chắc về giáo lý, về
thần học, luân lý, triết học tùy theo tuổi tác, hoàn cảnh và khả năng. Cũng không thể coi thường
việc giáo dục văn hóa tổng quát cũng như đào tạo về kỹ thuật và thực hành.
Để có được mối tương giao tốt đẹp, cần phải phát huy các giá trị nhân bản đích thực, nhất là
cách sống chung trong tình huynh đệ, biết cộng tác và đối thoại với mọi người.
Vì việc đào tạo tông đồ không thể chỉ là những hướng dẫn về lý thuyết, nên ngay từ đầu,
người giáo dân phải từng bước thận trọng học cách nhìn mọi sự, suy xét và hành động theo
ánh sáng của đức tin, dùng chính hành động để đào tạo và hoàn thiện bản thân cùng với tha
nhân, và như thế họ sẽ tích cực dấn thân phục vụ Giáo Hội2. Việc đào tạo phải luôn được cải
tiến vì con người ngày càng trưởng thành và các vấn đề không ngừng phát sinh, đòi hỏi một
kiến thức ngày càng sâu rộng, cũng như một hành động luôn luôn thích nghi. Trong khi tìm
cách đáp ứng những đòi hỏi của việc đào tạo, phải luôn lưu tâm tới tính chất thống nhất và toàn
vẹn của nhân cách để duy trì và gia tăng sự hài hòa cũng như thế quân bình trong con người.

1

x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, ch II, IV, V: AAS 57 (1965), tr. 12-21; 37-49; xem thêm
Sắc Lệnh về hiệp Nhất Unitatis Redintegratio, số 4, 6, 7, 12: AAS 57 (1965), tr. 94-96, 97, 99, 100; xem thêm trên, số 4.
2
x. PIÔ XII, Huấn từ gửi Hội nghị Quốc tế lần thứ IV của Hướng Đạo Sinh, 6.6.1952: AAS 44 (1952), tr. 579-580. - GIOAN
XXIII, Thông điệp. Mater et Magistra, 15.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 456.
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Như thế, người giáo dân mới hoà nhập cách tích cực và sâu xa vào chính thực tại trần thế,
cũng như đảm đương cách hữu hiệu vai trò của mình trong việc điều hành trật tự trần thế; đồng
thời, là phần tử sống động và chứng nhân của Giáo Hội, họ làm cho Giáo Hội hiện diện và hoạt
động ngay giữa lòng trần thế3.
30. Việc đào tạo để làm tông đồ phải khởi sự ngay trong chương trình giáo dục thiếu nhi.
Nhưng đặc biệt phải tập cho các thanh thiếu niên biết làm việc tông đồ và thấm nhuần tinh thần
tông đồ. Việc đào tạo này phải được tiếp tục trong suốt cả đời tùy theo đòi hỏi của những phận
vụ mới đảm nhận. Như vậy, rõ ràng những ai có trách nhiệm trong việc giáo dục Kitô giáo đều
phải lưu tâm đến trách nhiệm đào tạo tông đồ.
Trong gia đình, bậc cha mẹ phải lo dạy cho con cái ngay từ khi còn thơ ấu, biết nhận ra tình
thương yêu của Thiên Chúa đối với mọi người, và dần dần, nhất là bằng gương sáng, phải dạy
cho chúng biết quan tâm đến những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của người lân cận.
Như vậy, toàn thể gia đình và chính đời sống chung của gia đình phải nên như trường huấn
luyện đầu tiên cho việc tông đồ.
Hơn nữa, trẻ em cần phải được giáo dục để biết vượt ra khỏi phạm vi gia đình, mở rộng tâm
hồn hướng đến các cộng đồng khác như Giáo Hội và xã hội. Các em phải được tham gia vào
đời sống cộng đồng của giáo xứ địa phương, để ý thức được mình là một thành phần sống
động và hoạt động của toàn thể Dân Thiên Chúa. Các linh mục phải luôn nhớ đến việc đào tạo
tông đồ này trong các giờ dạy giáo lý, trong các bài giảng, trong việc coi sóc linh hồn cũng như
trong tất cả mọi hoạt động mục vụ khác.
Các trường học, trường cao đẳng, các học viện công giáo dành cho việc giáo dục cũng có
bổn phận cổ võ nơi giới trẻ tinh thần công giáo và hoạt động tông đồ. Nếu việc đào tạo như thế
bị thiếu sót, hoặc vì thanh thiếu niên không học ở trường đó, hoặc vì một lý do nào khác, thì
bậc cha mẹ và các vị chủ chăn cũng như các hội đoàn lại càng có bổn phận phải lo thực hiện
việc đào tạo này. Do chức nghiệp và phận sự, các thầy dạy và các nhà giáo dục đang thực thi
một hình thức cao quí của việc tông đồ giáo dân, vì thế, họ phải có kiến thức giáo lý cần thiết
và phải thông thạo về khoa sư phạm để có thể giáo dục cách hữu hiệu.
Cả những tập thể hay các hội đoàn giáo dân, dù hướng đến việc tông đồ hay những mục
đích siêu nhiên nào khác, cũng phải tùy theo tôn chỉ và phương thế riêng của mình mà chuyên
cần hỗ trợ cho việc đào tạo tông đồ4. Những tổ chức này thường là đường lối thông thường
thích hợp cho việc đào tạo làm tông đồ. Thật vậy, trong những tổ chức ấy vẫn có việc đào tạo
về giáo lý, về đời sống thiêng liêng và cả về thực hành. Cùng với những người đồng hội hay
với các bạn trong các tiểu tổ, đoàn viên của những tổ chức này kiểm điểm về phương pháp
cũng như kết quả các hoạt động tông đồ của mình và cùng nhau đem đời sống hằng ngày đối
chiếu với Phúc Âm.
Việc đào tạo phải được tổ chức thế nào để bao gồm tất cả mọi đường hướng hoạt động tông
đồ của người giáo dân, một hoạt động không chỉ được thực thi giữa những nhóm nhỏ trong các
đoàn thể, mà còn trong mọi hoàn cảnh của cả cuộc đời, nhất là nơi nếp sống nghề nghiệp và
xã hội. Hơn nữa, mỗi người giáo dân đều phải tích cực chuẩn bị để làm tông đồ, việc chuẩn bị
này càng thêm thúc bách ở tuổi trưởng thành. Thật vậy, càng lớn lên, trí khôn càng mở mang,
vì thế càng có khả năng khám phá thêm những tài năng Thiên Chúa phú bẩm cho, cũng như có
thể sử dụng hữu hiệu hơn những đoàn sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho để mưu ích cho các
anh em mình.
31. Những hình thức hoạt động tông đồ khác nhau cũng đòi hỏi một sự đào tạo đặc biệt tương
ứng:
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4

x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, số 33.
x. GIOAN XXIII, Thông điệp. Mater et Magistra, 15-5-1961: AAS 53 (1961), tr. 455.
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a) Đối với việc tông đồ nhằm rao truyền Phúc Âm và thánh hóa mọi người, người giáo dân
phải được đào tạo đặc biệt để có thể đối thoại với người khác, với những người có đức tin hay
với những người không tin, để bày tỏ sứ điệp Chúa Kitô cho mọi người 5.
Vì ở thời đại chúng ta, duy vật chủ nghĩa dưới mọi hình thức đang lan tràn khắp nơi, ngay cả
giữa những người công giáo, nên người giáo dân không những phải chuyên cần học hỏi giáo lý
công giáo, đặc biệt là những vấn đề đang được đưa ra tranh luận, mà còn phải làm chứng
bằng một đời sống theo đúng Phúc Âm để chống lại với bất cứ hình thức duy vật chủ nghĩa
nào.
b) Về việc cải tạo trật tự trần thế theo tinh thần Kitô giáo, người giáo dân phải được học hỏi
về ý nghĩa và giá trị đích thực của những của cải trần gian, xét theo chính bản chất của chúng
hoặc theo mối tương quan giữa chúng với mọi mục đích của con người; họ cũng phải biết cách
sử dụng đúng đắn mọi sự và biết tổ chức các cơ cấu, trong khi vẫn luôn luôn quan tâm đến
công ích theo những nguyên tắc của học thuyết luân lý và xã hội của Giáo Hội. Đặc biệt, người
giáo dân phải thấu đáo các nguyên tắc và áp dụng của học thuyết xã hội, nhờ đó có được khả
năng, hoặc để góp phần vào việc triển khai học thuyết, hoặc để áp dụng đúng đắn học thuyết
đó cho từng trường hợp cá biệt6.
c) Việc đào tạo tông đồ cũng cần phải khuyến khích thực hiện những việc bác ái và từ thiện
vốn là một bằng chứng hùng hồn về đời sống Kitô hữu, để các môn đệ của Chúa Kitô, ngay từ
thiếu thời, đã biết chia sẻ nỗi đau khổ của anh em mình và rộng lòng giúp đỡ những người thiếu
thốn7.
32. Người tông đồ giáo dân hiện nay có nhiều phương tiện, chẳng hạn những khóa học tập,
những kỳ đại hội, những cuộc tĩnh tâm, linh thao, những buổi họp mặt thường xuyên, những
buổi thuyết trình, sách báo và những tài liệu chú giải, đó là những phương tiện giúp họ trau giồi
thêm kiến thức về Thánh Kinh cũng như về giáo lý công giáo, giúp họ nuôi dưỡng đời sống
thiêng liêng đồng thời cũng hiểu biết những hoàn cảnh sống của thế giới để khám phá và sử
dụng những phương pháp thích hợp nhất8.
Những phương tiện đào tạo này được sử dụng tùy theo các hình thức khác nhau của việc
tông đồ trong từng môi trường hoạt động.
Có nhiều trung tâm và nhiều viện cao đẳng cũng được thiết lập nhằm mục đích đào tạo này
đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.
Thánh Công Đồng vui mừng khi thấy những sáng kiến như thế đang thịnh hành nhiều nơi và
mong muốn nhiều cơ sở khác cũng được thành lập ở những nơi đang có nhu cầu.
Hơn nữa Thánh Công Đồng cũng cổ võ việc thiết lập những trung tâm thu thập tài liệu và
nghiên cứu dành cho tất cả mọi lãnh vực của hoạt động tông đồ, không những về thần học mà
cả về các ngành học khác như nhân chủng học, tâm lý học, xã hội học, phương pháp luận, để
phát triển tài năng của người giáo dân, nam cũng như nữ, giới trẻ cũng như giới trưởng thành.
LỜI KÊU GỌI
33. Vậy Thánh Công Đồng nhân danh Chúa khẩn thiết kêu mời tất cả các giáo dân, nhờ Chúa
Thánh Thần thúc đẩy, hãy mau mắn và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Kitô, Đấng giờ đây
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đang tha thiết mời gọi họ. Ước gì giới trẻ hiểu rằng lời mời gọi này được đặc biệt gởi tới họ và
ước gì họ vui mừng và mở rộng lòng để đón nhận. Quả thật chính Chúa, qua Thánh Công
Đồng này, một lần nữa mời gọi tất cả các giáo dân hãy kết hợp với Người ngày càng mật thiết
hơn và biết cảm nhận nơi bản thân mình những tâm tình của chính Người (x. Ph 2,5), hãy tham
gia vào sứ mệnh của Đấng Cứu Thế; một lần nữa, Người lại sai họ đi tới các thành và những
nơi Người sẽ đến (x. Lc 10,1); như thế, qua nhiều hình thức và phương tiện khác nhau trong
cùng một công cuộc tông đồ của Giáo Hội, không ngừng thích nghi với những đòi hỏi mới của
thời đại, giáo dân hãy chứng tỏ mình là những cộng tác viên của Giáo Hội, những người luôn tích
cực tham gia vào công việc của Chúa, bởi biết rằng, trong Chúa, sự khó nhọc của mình không trở
nên vô ích (x. 1 Cr 15,58).
Tất cả và từng điều được ban bố trong Sắc Lệnh này đều đã được các Nghị phụ Thánh Công
Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với các Nghị
phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và những gì
đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng.
Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 18 tháng 11 năm 1965
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo
(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ)
VỀ MỤC LỤC
THA THỨ VÀ HÒA GIẢI

CHÚA NHẬT 23 A THƯỜNG NIÊN
Ed 33:7-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Người Công Giáo chúng ta thường có tính dĩ hòa vi quí, coi tha thứ và hòa giải là đầu, nại
cớ mến Chúa yêu người. Nhưng thế nào là tha thứ và hòa giải? Tha thứ có dẫn tới hòa giải
không hay lại chỉ đưa tới hỗn loạn và bất công? Hai bài đọc và bài Phúc âm tuần này đã đưa
ra cho chúng ta những tiến trình của tha thứ và hòa giải đễ dẫn tới hy vọng hàn gắn những vết
thương đau.

NHỮNG TIẾN TRÌNH CỦA THA THỨ VÀ HÒA GIẢI
Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 18:15-20) đưa ra những yếu tố chính cần phải có để tha thứ.
Mathieu nhấn mạnh đến tiến trình sửa lỗi anh em (18:15-20), mọi người cùng cầu nguyện
(18:19-20) và tiếp tục ăn năn thống hối (18:21-35).
Câu chuyện xẩy ra ở gần thị trấn Caesarea Philippi (Mt 16: 13-19) cho thấy Phero được
Chúa Giesu gọi là Đá để làm nền móng xây Giáo Hội. Phero được Chúa tin tưởng trao chìa
khóa Nước Trời để mở hoặc đóng tùy người. Phero có thể cầm buộc hay tháo gỡ bất cứ điều
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gì của bất cứ ai thấy là cần thiết cho đời sống của Giáo Hội theo đúng nguyên tắc tha thứ và
cầm buộc đã được thiết lập. Câu 18 trong bài Phúc Âm hôm nay (Mt 18:18) chỉ là nhắc lại câu
19 trong đoạn 16 (Mt 16:19) cũng của Mathieu, và nhiều người đã hiểu là tất cả các môn đệ
đều được thừa hưởng cái quyền mà trước đây Chúa Giesu chỉ ban cho một mình Phero.
Những danh xưng “dân ngoại” và “người thu thuế” được nêu lên trong bài Phúc Âm có lẽ
phản ảnh một giai đoạn nào đó trong cộng đồng Giáo Hội của Mathieu thời sơ khai chỉ có
những Kito hữu người Do Thái. Vì những người Do Thái giữ luật rất nghiêm ngặt đã xa lánh tập
đoàn dân ngoại và người thu thuế, nên cộng đoàn các môn đệ Kito giáo cũng hiên ngang tự
tách rời khỏi những thành viên tội lỗi của mình là những người không chịu ăn năn thống hối,
ngay cả khi họ bị toàn thể Giáo Hội kết án. Những cá nhân này bị đặt ra ngoài cộng đồng không
còn được hiệp thông nữa.
Trong bài đọc 2 thơ gửi tín hữu Roma (Rm 13:8-10), Phaolo đã coi đức ái là luật buộc. Khi
đức ái hướng dẫn quyết định luân lý của những ai mang danh nghĩa Kito hữu thì họ đã được
luật lệ bảo vệ (13:9). Đức ái cho biết trước mục đích của luật giáo hội và luật dân sự, nghĩa là
bảo đảm cho lợi ích và công ích tốt nhất cho tất cả mọi thành viên của cộng đồng Giáo Hội và
công dân.

GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ SÁM HỐI VÀ HÒA GIẢI
Giáo Hội còn nói rõ về việc hòa giải / sám hối trong sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo
qua những đoạn #1440-1441:
Trước hết, tội lỗi là xúc phạm đến Thiên Chúa, cắt đứt sự hiệp thông với Người, đồng thời
cũng gây tổn thương niềm hiệp thông với Giáo Hội. Bởi vậy sự trở lại sẽ đồng thời mang lại ơn
tha thứ của Thiên Chúa và sự hiệp thông với Giáo Hội. Đó là điều mà bí tích sám hối và hòa
giải nói lên và thực hiện trong phụng vụ của bí tích này.
Chỉ mình Thiên Chúa có quền tha thứ tội lỗi. Vì Chúa Giesu là con Thiên Chúa, nên Người
đã nói về bản tính Người:“Con Người có quyền tha thứ tội lỗi trên mặt đất này”(Mc 2:10) và
Người hành sử quyền thần thánh này: “Các tội lỗi của anh đã được tha thứ”(Mc 2:5). Hơn nữa
nhân danh uy quyền thần linh của Người, Người đã ban quyền tha tội này cho những con
người, để họ hành sử quyền này nhân danh Người.

CẦM BUỘC VÀ THÁO GỠ
Giáo lý Công Giáo còn tiếp tục cắt nghĩa hai tiếng Cầm Buộc và Tháo Gỡ qua những đoạn
#1444-1446:
Khi thông ban cho các tông đồ quyền tha tội, Chúa cũng ban cho các ông uy quyền để hòa
giải các tội nhân với Giáo Hội. Chiều kích Giáo Hội này của công tác trọng đại của các ông đã
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được nói lên trong tuyên ngôn long trọng của chúa Kito nói với Simon Phero: Thầy sẽ trao cho
con chìa khóa nước trời: tất cả những gì con cầm buộc dưới đất cũng sẽ bị cầm buộc ở trên
trời, và tất cả những gì con tháo gỡ dưới đất cũng sẽ được tháo gỡ ở trên trời (Mt 16:19).
“Nhiệm vụ trói buộc và tháo gỡ đã được ban cho Phero như thế, cũng sẽ được ban cho tập
đoàn các tông đồ liên kết với vị thủ lãnh của mình”(Mt 18:18; 28:16-20).
Các từ Cầm Buộc và Tháo Gỡ có nghĩa là: kẻ nào bị anh em khai trừ khỏi sự hiệp thông
của anh em cũng sẽ bị khai trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa; và ai được anh em nhận lại
vào sự hiệp thông vói anh em, thì cũng sẽ được Thiên Chúa nhận cho hiệp thông với Người. Sự
hòa giải với Giáo Hội không thể tách rời khỏi sự hòa giải với Thiên Chúa.
Chúa Kito đã lập bí tích Sám Hối cho tất cả các thành viên tội lỗi của Giáo Hội Người, nhất
là những ai sau khi nhận phép rửa tội đã sa ngã phạm tội trọng và như vậy đã đánh mất ân
sủng của phép rửa tội, gây thương tổn cho sự hiệp thông với Giáo Hội. Bí tích sám hối cống
hiến cho những người đó một khả năng mới để trở lại và lại nhận được ơn công chính hóa.

HƠN CẢ THA THỨ VÀ BỎ QUA
Tha thứ không có nghĩa là “bỏ qua” điều mà người khác làm cho mình. Khi một người nào
làm tôi bực mình, giận dữ thì người đó phải nhận biết mình có lỗi và thực sự tỏ ra ăn năn hối
hận để hàn gắn. Họ có thể đưa ra một cách hàn gắn nào đó với lòng trung thực dẫn tới hòa giải
để nhận được tha thứ. Oán hận, ghét bỏ, nhất quyết không tha thứ, trả thù không phải là những
tiến trình hàn gắn đau thương. Tha thứ không phải là chỉ nói “OK, bỏ qua” khi một ai đó làm
mình phải đau khổ hay thiệt hại vật chất và tinh thần. Tha thứ thực sự là nhất quyết không để
cho vết thương lòng của mình giấy động lên trầm trọng hơn. Nếu tôi từ chối tiến tới, tiếp tục
ngụp lặn trong đau khổ và căm hờn thì tôi sẽ bị tê liệt bởi ác quỉ và tội lỗi.
Tinh thần bất tha thứ và nung nấu lòng thù hận sẽ biến tim tôi thành trai đá, ngăn chặn mọi
suối nguồn yêu thương. Giá trị con người tôi sẽ bị giảm đi khi tôi không thể tha thứ cho người.
Nếu thành thực tha thứ, tôi phải để cho Thiên Chúa chuyển đổi lòng trai đá và ác độc của tôi.
Tha thứ cũng không có nghĩa là “quên đi”, mà là một quyết định có ý thức trong đầu tôi rồi cầu
xin cho nó từ từ đi xuống tim tôi. Tha thứ cho kẻ đã giết con tôi không có nghĩa là tôi lo lắng cho
hắn khỏi ngồi tù. Tha thứ cho người chồng thường xuyên hành hạ vợ con không có nghĩa là
đem hắn trở lại với gia đình sau những bạo hành và bất trung. Nói phải trái với người vợ đã bỏ
chồng con đi theo tình nhân không phải là bỏ qua những đau khổ ghê gớm đã từng đè nặng
trên cả gia đình. Tha thứ cho một linh mục đã lạm dụng trẻ nít không có nghĩa là biện hộ bào
chữa cho việc để ông ta trở lại làm mục vụ giữa những trẻ vị thành niên. Tha thứ cho một linh
mục hay giám mục đã lỗi đức trong sạch, phạm tội dâm dục, có vợ có con không thể nói “họ
cũng là con người mà!” Nói lẽ phải trái với một chàng trai đã bỏ người yêu sau khi làm nàng
mang thai mà không chịu phá thai là khởi đầu một tha thứ và hàn gắn đau thương giữa những
người liên hệ. Chúng ta cần làm sáng tỏ vấn đề khi phải quyết định và phán xét một cách khôn
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ngoan với lòng trắc ẩn về những tình trạng còn mơ hồ nhưng quan trọng có liên hệ đến chúng
ta.
Thành ngữ “Hãy Tha Thứ và Quên Đi” không phải là kiểu nói kinh thánh, nhất là của người
Kito hữu. Chúa Giesu thường khuyên chúng ta một cách khác là tha thứ nhưng phải nhớ kỹ
trong lòng những đau thương ở quá khứ. Khi tôi nhân danh Chúa Giesu Kito và với quyền lực
cùng sự hiện diện của Người, tôi thực sự có thể giúp những người đã bị đau khổ quá nhiều và
khởi đầu một tiến trình chữa lành. Thật chẳng có gì mà con người không thể làm được cho tha
nhân, không có gì mà con người –với sự giúp đõ và ân sủng của chúa Giesu- không thể tha thứ
cho kẻ đã xúc phạm đến mình.

SỰ THA THỨ CỦA SẮC DÂN AMISH
Nhưng thế nào là tha thứ? Xin nêu lên một thảm cảnh đã xẩy ra trong cộng đồng người
Amish ở Hoa Kỳ mấy năm trước đây để chúng ta cùng bàn luận và tìm hiểu ý nghĩa của tha
thứ. Thảm trạng giết người đã xẩy ra tai trường học West Nickel Mines của cộng đồng Amish
thuộc quận Lancaster bang Pennsylvania hôm 2-11-2006. Charles Roberts IV sau khi đã thả 15
nam sinh và 4 người lớn trước khí trói rồi bắn chết 10 nữ sinh, đoạn tự sát.
Vào ngày xẩy ra thảm nạn, ông của một nữ sinh nạn nhân bị giết đã yêu cầu những gia
đình các nạn nhân không nên ghét bỏ tên sát nhân. Ông nói “Chúng ta đừng nghĩ người này là
ác quỉ.” Một người cha khác của nạn nhân cũng nói: “Anh ta còn mẹ già, vợ và linh hồn, bây giờ
anh ta đang đứng trước mặt Thiên Chúa.”
Một người hàng xóm Amish sau tai nạn mấy tiếng đồng hồ đã đến an ủi gia đình Roberts
và biểu lộ lòng tha thứ. Các thành viên của cộng đồng Amish cũng đến thăm và an ủi người vợ
góa của tên sát nhân, cha mẹ anh ta và cha mẹ vợ. Khoảng 30 thành viên của cộng đồng
Amish đã dự đám tang của tên sát nhân, và vợ anh ta Marie Roberts, người góa phụ cũng
được mời dự đám tang của một trong những nạn nhân. Marie Roberts đã viết một bức thư ngỏ
xin cộng đồng thương sót và tha thứ. Bà viết: “Lòng yêu thương của quí vị đối với gia đình
chúng tôi đã giúp hàn gắn vết thương lòng của chúng tôi mà chúng tôi rất cần. Quà tặng của
quí vị cho chúng tôi đã làm chúng tô cảm động vô cùng, không lời nói bút mực nào có thể diển
tả đủ được. Lòng yêu thương trắc ẩn cảm thông của quí vị đã vượt quá cả gia đình chúng tôi, cả
cộng đồng của chúng ta, và làm thay đổi cả thế giới. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quí vị”.

HÒA GIẢI THỰC SỰ VÀ HY VỌNG
Nhiều người đã công kích việc tha thứ hoàn toàn và mau lẹ như vậy của cộng đồng Amish;
họ cho là không thích hợp bởi vì phía được tha thứ không nói lên nỗi niềm hối hận và, cái nguy
hiểm của thái độ đó là sẽ đưa tới việc chối bỏ sự hiện hữu của ác quỉ và tội lỗi. Những người
nghiên cứu cuộc sống của dân Amish nhận thấy câu nói “Đừng bao giờ ôm giữ hận thù ở trong
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lòng” đã trở thành châm ngôn ăn rễ xâu trong nền văn hóa của dân Amish. Họ lý luận rằng việc
người Amish sẵn sàng quên đi không báo thù sẽ chẳng giải quyết được thảm trạng hay tha thứ
cho kẻ lầm lỗi mà ít ra nó đã tạo được bước tiến đầu tiên đi tới hòa giải thực sự và một tương
lai đầy hy vọng.
Cách tha thứ và hòa giải của dân Amish đã được truyền thông báo chí thế giới bàn luận rất
rộng rãi. Tha thứ đã được ăn sâu vào nếp sống của họ như những sợi chỉ đan chen chặt chẽ
với nhau trong một tấm vải là niềm tin của dân Amish. Sự nhất quyết tha thứ của họ đã làm
lung lay cả thế giới như một cuộc tự vận kinh khủng chưa từng thấy. Tôi có cảm tưởng là sức
mạnh chuyển đổi tha thứ này như một sự cứu chuộc phát ra từ cuộc thảm sát ghê gớm ấy ở
Nickel Mines vào năm 2006.
Sự tha thứ của người Amish cũng đặt ra nhiều vấn nại lớn cho chúng ta. Ta có thể tha thứ
cho một tên sát nhân mắc bệnh tâm trí, nhưng còn những kẻ bình thường cố ý giết người hoặc
đe dọa giết người hay làm tổn thương cả vật chất, tinh thần và thể xác với mục đích chính trị
hay trả thù cá nhân thì sao? Sự tha thứ đó có phù hợp với công lý và công bằng không? Một
tha thứ quá lẹ như vậy có thực sự biến đổi được tình liên đới giữa con người với nhau không
hay lại tạo ra một rối loạn dân sự trong dân chúng? Hoàn cảnh xã hội tôn giáo hiện nay ở Việt
Nam cũng đặt ra nhiều câu hỏi khá gai góc cho chúng ta là người công giáo, đặc biệt những vị
lãnh đạo tôn giáo. Chỉ lấy vài thí dụ điển hình. Chính quyền cs VN cướp đất của dân, cướp cơ
sở tôn giáo, đánh dân và đập phá ảnh tượng Đức Mẹ, giật xập Thánh Giá Chúa nhưng những
đấng bậc làm thầy không lên tiếng phản đối, nói rằng tha thứ cho họ! Tha thứ thì đúng rồi,
nhưng có giải quyết được vấn đề không? Kẻ được tha thứ có tỏ ra hối hận và đền bù đúng mức
vì việc làm của mình không hay lại phạm đi phạm lại nhiều lần những tội cũ như chúng ta đã
thấy. Thiết nghĩ việc tha thứ đó chỉ có ở trần gian nhưng trên trời Thiên Chúa chắc không tha,
bởi lẽ người tha thứ ở trần gian không thi hành việc giữ chìa khóa thiên đàng của một Phero
chính danh, không phải là người canh giữ nhà Chúa thực sự!

CANH GIỮ NHÀ CHÚA
Bài đọc 1 sách Ezekiel (Ed 33:7-9) nói về “người canh giữ nhà Israel” (33:7). Danh từ
“Người Canh Giữ” ám chỉ người sẽ loan báo ơn cứu chuộc (Ed 33-48); cùng một danh xưng đó
lại ám chỉ mục vụ của Ezekiel là loan báo sự giam phạt (Ed 3:17-21). Thánh Gioan Phaolo II
cũng dùng danh xưng “người canh giữ” trong kỳ đại hội giới trẻ thế giới năm 2000 ở Roma và
năm 2002 ở Toronto. Ngài nói:
“Các con là ánh sáng trần gian…” Đối với những người mới được nghe Chúa Giesu lần
đầu tiên, như chúng ta, biểu hiệu “Ánh Sáng” nói lên lòng ao ước sự thật và khao khát hiểu biết
trọn vẹn đã ăn sâu và in ấn trong tâm khảm con người.
Khi ánh sáng phai mờ hoặc tan biến mất, chúng ta không còn nhìn sự vật thực sự của nó
nữa. Trong đêm tối chúng ta cảm thấy sợ hãi và bất an và, chúng ta mong cho ánh sáng bình
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minh mau xuất hiện. Các bạn trẻ thân mến, tùy các con là những người mong chờ buổi ban mai
(cf Is 21:11-12), những người loan báo sự xuất hiện của mặt trời là đức Giesu Kito phục sinh!
Trong suốt những ngày đại hội giới trẻ thế giới, các bạn trẻ đã được ủy thác làm người
canh giữ bình minh, mang ánh sáng Chúa Kito và loan báo hy vọng với ơn cứu chuộc cho toàn
thế giới đang ngụp lặn trong đêm tối và thất vọng. Không một trường học nào về hòa giải, tha
thứ và an bình tốt hơn là những ngày giới trẻ thế giới. Nó đã đúc giới trẻ thành khuôn mẫu của
những yếu tố tạo thành đời sống Kito giáo và những công dân thực sự của vương quốc Thiên
Chúa.

Fleming Island, Florida

VỀ MỤC LỤC
RẤT CẦN TÌNH BÁC ÁI HUYNH ĐỆ

Chúa nhật XXIII thường niên năm - A
(Mt 18, 15 - 20)
"Bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu" là chủ để nổi bật hơn cả của Chúa nhật tuân
này. Quả thật, "hiệp nhất nhân danh Chúa Giêsu", bác ái, tha thứ cho nhau và giúp nhau thăng
tiến là điều ai cũng muốn và cần làm. Đây không đơn giản chỉ là tương quan xã hội trong cuộc
sống hàng ngày. Việc sửa lỗi huynh đệ đã có trong sách Lêvi : "Ngươi không được để lòng ghét
người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang
tội vì nó " (Lv 19, 17). Vì bác ái với dân Israel, Chúa đã làm cho Êdêkiel "trở nên người lính
canh nhà Israel", và truyền ông phải nói cho "kẻ gian ác bỏ đường lối mình", để được sống, nếu
không "thì chính kẻ gian ác sẽ chết" (x. Ed 33, 7-9).
Thánh Phaolô nói : "Anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau" (Rm 13, 8). Thì
ra chúng ta phải mắc nợ nhau về tình mến. Cùng một thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, thánh
Phaolô mời gọi ta mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, sống hiền lành, khiêm nhường và liên đới với
nhau. Bởi tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, được Đức Giêsu Kitô cứu chuộc, chúng ta là anh
em với nhau trong Chúa, nên hãy đối xử với nhau bằng tình yêu và lòng mến, vì toàn bộ luật
của Thiên Chúa được nên trọn trong tình yêu, kể cả Mười Điều Răn "và nếu có điều luật nào
khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình" (x. Rm 13,
8-10).
Lời thánh Phaolô trong bài ca đức ái: " Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác " (1Cr, 9),
cho thấy Giáo hội được qui tụ làm thành Thân Thể Chúa Kitô, lãnh nhận sứ mạng bày tỏ Thân
Thể này theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta là những chi thể của cùng một Thân Thể, tuy
khác nhau, nhưng cùng qui về Giáo hội, liên đới với nhau như một bản giao hưởng tình bác ái.
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Nên ai phạm lỗi, người ấy thiếu tình bác ái không chỉ với một người, mà con đối với toàn thân
thể.
Cứ sự thường ai xúc phạm đến ta, ta không can thiệp gì hết. Viện cớ : nó đã xúc phạm đến
tôi ! Tôi sẽ không nói gì hết, dứt khoát là không. Vậy làm gì bây giờ ? Nó đã xúc phạm đến tôi :
Mắt đền mắt, răng đền răng ư ? Đây không phải là giải pháp, làm thế sự xấu sẽ xấu hơn. Tôi sẽ
đi gặp anh em và nói: Anh đã làm tổn thương tôi, không được ! Anh được Thiên Chúa tạo
dựng, vì tình bác ái, tôi phải kéo anh về. Chúng ta không loại trừ vì lỗi cá nhân họ, nhưng giúp
họ sửa mình để trở nên xứng đáng trong cộng đoàn mà họ là thành viên.
Sửa lỗi, cụ thể hơn là phê bình hiệu quả hay góp ý xây dựng là những cụm từ đã từ lâu trở
nên quen thuộc trong nghệ thuật giao tiếp. Bị người khác phê bình, cho dù đó là góp ý hay chỉ
trích, cũng đều cho chúng ta thấy bản thân mình có khiếm khuyết. Đã là con người thì chắng
mấy ai muốn thật lòng thừa nhận điều đó. Cho dù ta thuộc tuýp người nào đi chăng nữa thì lời
phê bình cũng là thứ mà không ai mong muốn được nghe. Làm được điều đó không phải là
chuyện dễ bởi chúng ta cần có cả sự tự tin lẫn đức khiêm tốn để thừa nhận chúng ta đã lầm lỗi.
Đồng thời, phải nhìn nhận mặt sáng trong mỗi người. Phê bình là vì chính lợi ích của chúng ta,
chứng tỏ tình yêu huynh đệ chất chứa trách nhiệm hỗ tương.
Chúa Giêsu đưa ra các cấp độ hành xử với anh em trong cộng đoàn, dựa trên sự tôn trọng
và yêu thương lẫn nhau miễn sao lợi được người anh em. Tin Mừng (Mt 18, 15-20) cho
thấynếu anh em có lỗi, tôi phải thể hiện tình yêu với họ, trước hết, nói chuyện riêng với anh về
sai lầm mà anh đã nói hay làm là không tốt. Hành vi này được gọi là sửa lỗi huynh đệ: đây
không phải là phản ứng đối với hành vi người phạm lỗi, nhưng là cử chỉ yêu thương dành cho
người anh em.
Và nếu nó không chịu nghe ngươi? Cấp tiếp theo, hãy nói chuyện về anh ta với hai hoặc ba
người để giúp anh ý thức hơn về những gì anh đã làm; nếu anh ta vẫn bỏ ngoài tai, bất chấp
điều này, phải nói cho cộng đoàn; và nếu anh ta không nghe cộng đoàn, thì phải làm cho anh ta
nhận ra rằng chính anh tự tách biệt khỏi cộng đoàn Hội Thánh. Đặt ra khỏi cộng đoàn thành
viên không chịu hối cải, không có nghĩa là lên án. Chúng ta cần phải giữ liên hệ với nhau, vì
đây là mối liên hệ do Thánh Thần thêu dệt. Chúng ta bước vào trong cộng đoàn và xây đắp
bình an để mang lại cho sức sống cho cộng đoàn. Dù giới hạn cũng như khuyết điểm cá nhân
ta, chúng ta vẫn được mời gọi đón nhận sửa lỗi nhau trong tình huynh đệ và giúp đỡ người
khác qua việc sự tế nhị này. Đây trách nhiệm sống của chúng ta với nhau.
Khi áp dụng hết mọi cách, vẫn không có hiệu quả, chúng ta hãy phó thác người anh em
cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa : "Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương
là chu toàn cả lề luật " (Rm 13, 10).
Hoa quả của đức ái trong cộng đoàn là cầu nguyện : " Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp
nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy "(Mt 18, 19-20). Chúng ta quả quyết : Ở đâu
có tình yêu, ở đó có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trị. Cầu nguyện cá nhân
chắc chắn là quan trọng, cần thiết, nhưng Chúa bảo đảm sự hiện diện của mình trong cộng
đoàn ngay cả cộng đoàn nhỏ, vì nó qui chiếu vào sự hiệp thông hoàn hảo của Thiên Chúa Ba
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Ngôi. Origen nói rằng "chúng ta phải thực hiện bản giao hưởng này" nghĩa là sự hòa hợp trong
cộng đoàn tín hữu.
Nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, xin Chúa
liên kết chúng ta trong tình yêu Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
VỀ MỤC LỤC
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN XXIII / TN / A

Từ thứ hai ngày 11/9 đến thứ bảy ngày 16/9 - 2017

Thứ hai ngày 11 / 9 - Lc 6 , 6 – 11
Nội dung Tin Mừng
Bất chấp sự rình mò của các kinh sư và người Pha-ri-siêu để chụp mũ
Người , Đức Giê-su quyết định chữa lành người bại tay trong ngày sabbat ...


Những lời đáng ghi nhớ
“ Tôi xin hỏi các ông : “ ngày sabbat , được phép làm điều lành hay điều dữ
, cứu mạng người hay hủy diệt ?” ( c . 9)

“ Nhưng họ thì điên lên , bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.”


( c .11)
Một vài suy nghĩ
Thời gian này , trên mạng xã hội , người ta cũng thấy có tình trạng “ điên lên” này...và
không ít những viết lách nhằm bôi nhọ , chỉ trích , lên án y như các kinh sư và người Pha-risiêu thủa nào...
Nghĩa là không một thời nào mà không có những đánh phá liên tục của Thần Xấu và liên
minh của Thần Xấu ...
Tình trạng xã hội Việt Nam cũng không khá hơn : mới đây – trong một bữa ăn gia đình –
con cháu bảo rằng một người bạn của chồng mình cho biết là Đạo Công Giáo không có triết
học và không có cội nguồn !!! Con bé đáp lại : em thì không biết , nhưng ông bác em – khi còn
là sinh viên – đã phải qua mấy năm học Triết và học Thần mới ra làm việc ...Dấu chỉ của một
luồng tư tưởng bôi nhọ âm ỷ đây đó và có khuynh hướng lan rộng...Nó cũng lay tỉnh những
người làm mục vụ để tâm hơn ...
Cha Capodanno – vị tuyên úy anh hùng
Sinh ra tại Staten Island , New York , ngày 13 tháng hai năm 1929...
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Năm 20 tuổi , ngài nhận ra ơn Chúa gọi mình và đã gia nhập đệ tử viện Dòng Maryknoll...
Năm 1958 , ngài nhận thánh chức Linh Mục và đi truyền giáo tại Đài Loan...
Khoảng 6 năm sau , ngài được thuyên chuyển qua Hồng Kông , và – có dịp gặp gỡ các
nhân viên quân đội Hoa Kỳ - ngài thấy như Chúa muốn mình dấn thân phục vụ anh em trong tư
cách là tuyên úy của họ ...
Trong sứ vụ tuyên úy , ngài được mọi người thân mật “ Grunt Padre” do việc ngài đích
thân phục vụ các “ grunts” – biệt danh để chỉ các binh sĩ bộ binh cũng như Thủy Quân Lục
Chiến...
Tuần Thánh năm 1966 , ngài tới Việt Nam và phục vụ Sư Đoàn I Thủy Quân Lục Chiến
Hoa Kỳ...
Và bắt đầu từ đó , ngài trở thành người bạn đồng hành của các binh sĩ Thủy Quân Lục
Chiến Hoa Kỳ ở mọi nơi và trong mọi lúc...Lo lắng đời sống tâm linh cho anh em , lập các thư
viện , đón nhận và phân phối các món quà cho các binh sĩ cũng như cùng với các binh sĩ tổ
chức các chương trình nối vòng tay lớn với dân làng địa phương, an ủi những binh sĩ trong tình
trạng căng thẳng hay buồn chán , lo lắng việc tang chế cho anh em ...
Ngày 4 tháng 9 năm 1967 , trong một cuộc hành quân thần tốc tại làng Đông Sơn , thuộc
thung lũng Quế Sơn , gần ranh giới hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín , ngài anh dũng hy sinh
trong lúc đang phục vụ các binh sĩ , cụ thể là – dù đã bị thương ở mặt và ở tay – nhưng ngài
vẫn cử hành bí tích xức dầu cho các chiến hữu của mình bị thương...Rất gần , một tràng súng
máy của phía bên kia đã hạ gục ngài...
Xác ngài được đưa về chôn cất tại phần một của gia đình ở Staten...
Ngoài những công nhận của Đất Nước dành cho ngài thì năm 2006 , Giáo Hội đã nâng
ngài lên bậc “ Tôi Tờ Chúa” ... và hồ sơ phong Thánh vẫn được tiếp tục ...

Thứ ba ngày 12 / 9 - Lc 6 , 12 – 19
Nội dung Tin Mừng



Chúa Giê-su cầu nguyện và chọn Nhóm Mười Hai...
Cùng với Nhóm Mười Hai , Người rao giảng , trừ quỷ và chữa lành...

Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đến sáng , Người kêu các môn đệ lại , chọn lấy mười hai ông và gọi là
Tông Đồ.” (c. 13)

“Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông , Người dứng lại ở một chỗ đất
bằng . Tại đó, đông đảo môn đệ của Người , và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê , Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn đến để nghe Người
giảng và được chữa lành bệnh tật . Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được
chữa lành ” (cc , 17 & 18)


Một vài suy nghĩ
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Chúa hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong một đêm tĩnh tâm và cầu
nguyện... để rồi sáng hôm sau , Chúa chọn Nhóm Mười Hai mà Người gọi là Tông Đồ...Cùng
với Nhóm Tông Đồ vửa được chọn này, Người đứng tại một vùng đất bằng phẳng để đón tiêp
các môn đệ và dân chúng đến nghe giảng ...Vậy là chúng ta thấy rõ có Nhóm Mười Hai là Tông
Đồ và các môn đệ mà sau này chúng ta thấy đề cập đến con số 72 ...
Tông Đồ - hiểu cách đơn giản – là những người được sai đi , những người nhận một sứ
mệnh...
Đương nhiên là được sai đi rao giảng Lời Chúa và nhận sứ mệnh chữa lành , hàn gắn ...
Câu chuyện về Đức Giám Mục “ hầm trú “ của Giáo Phận Mindong ( theo Asianews )
Đấy là Đức Cha Vincenzo Huang Shoucheng của Giáo Phận Mindong...
Ngài qua đời vào ngày 30 tháng 7 năm 2916 ở tuổi 93...
Sinh ra vào ngày 23 tháng 7 năm 1923 và chịu chức Linh Mục năm 1949...
Được tấn phong Giám Mục năm 2005 , nhưng không được Nhà Nước đồng thuận...Ngài
trở thành Giám Mục “ hầm trú” cho đến khi qua đời...
Ngài bị bắt tất cả ba lần và bị giam giữ trong thời gian 35 năm ...
Tuy là Giám Mục “ hầm trú” nhưng ngài đã xây dựng nền móng vững chắc cho Giáo
Phận...và là chỗ cậy dựa của tất cả các thành phần Dân Chúa tại Mindong – đặc biệt các tín
hữu “ hầm trú”...
Theo Asianews thì Thánh Lễ An Táng của ngài có khoảng 3.000 tín hữu trong Nhà Thờ
Chánh Tòa và khoảng 10.000 người bên ngoài cũng như khá đông anh chị em tín hữu đứng
dọc hai bên đường để đưa tiễn vị mục tử tốt lành của họ về nơi an nghỉ cuối cùng ...

Thứ tư ngày 13/9 - Lễ thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh – Lc 6,
20-26
Nội dung Tin Mừng


Chúa Giê-su lên tiếng công bố các mối Phúc và các mối Họa ...

Những Lời đáng ghi nhớ


“ Ngày đó , anh em hãy vui mừng nhảy múa , vì này đây , phần thưởng

dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao .” ( c . 23a)

“ Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng , vì các ngôn sứ giả cũng
đã từng được cha ông họ đối xử như thế .” ( c . 26)
Luca là tác giả duy nhất nói đến các mối Họa ...Bốn mối Họa :




mối họa do sự giàu có cách bất minh và ích kỷ,
mối họa vì sống trong sự ê hề và không muốn biết đến người khác ,
mối họa vì thỏa thích trong sự hả hê và cứ nghĩ rằng đời sẽ mãi vui như

thế ,


và mối họa khi tìm cách để được ca tụng , tâng bốc ...
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Những mối họa này thì đã rõ mười mươi trong cuộc sống thường ngày trên thế gian này ,
và – dĩ nhiên trong cuộc sống vĩnh cửu – Thiên Chúa là Cha và là Đấng công bình , Người sẽ
phân xử đúng mức cho mọi người ...
Thánh Gioan Kim Khẩu
Ngài sinh tại Antiokia , nước Thổ Nhĩ Kỳ , vào năm 334...
Ngài có biệt danh Kim Khẩu là nhờ tài hùng biện có sức thu hút người nghe ...
Năm 373 , ngài nhận tác vụ đọc sách và ngay từ đó , ngài đã là một nhà hùng biện thánh
thiện và có tiếng ...
Người ta muốn cất nhắc ngài lên chức Giám Mục , nhưng ngài từ chối và muốn sống ẩn
dật . lo việc ăn chay , hãm mình ...Sau bốn năm sống khắc khổ , ngài bị đau dạ dày và buộc
phải trở về Antiokia ...
Năm 386 , ngài nhận thánh chức Linh Mục và suốt 12 năm làm mục vụ , ngài đã đưa rất
nhiều người về với Chúa , đả phá các hủ tục , lên án cuộc sống xa hoa , trụy lạc và kêu gọi mọi
người quan tâm đến người nghèo .
Năm 397 , ngài được bầu là Giám Mục Constantinople ...Ngài nghiên cứu thánh Phaolo ,
cải tổ hàng giáo sĩ , thiết lập các qui chế giúp thánh hóa bản thân và đương đầu kịch liệt với các
bè rối Ario , Novatio ...
Năm 403 , ngài bị nữ hoàng Euxodie kết án lưu đày vì đã dám phản đối việc bà Eusodie
chiếm đoạt tài sản của một bà góa ở Callitrope ...
Bị hành hạ và phải chịu đựng những khổ đau khủng khiếp , ngày 14 / 7 / 407 , ngài qua đời
...

Thứ năm ngày 14 / 9 - Lễ Suy Tôn Thánh Giá – Gio 3 , 13 -17
Nội dung Tin Mừng


Cuộc trao đổi giáo lý giữa Chúa Giê-su và Ni-cô-đê-mô...

Những Lời đáng ghi nhớ
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một , để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết , nhưng được sống muôn đời .” ( c . 16)


Một vài suy nghĩ
Chưa thấy ai gọi Đạo của chúng ta là Đạo Thánh Giá...Đạo Tình Yêu thì có...Nhưng Thánh
Giá lại là sự diễn tả Tình Yêu của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ky-tô đối với con người
chúng ta , vì Thánh Giá là để cứu chuộc ...
Tuy không bảo rằng Đạo chúng ta là Đạo Thánh Giá , nhưng Thánh Giá lại là hình tượng
người Công Giáo ghi lại trên mình nhiều nhất trong một ngày sống từ sáng tới chiều ...
Đạo là đường...Đạo Thánh Giá là con đường đi đến Thánh Giá Chúa đã trải qua và Người
cũng muốn những người theo phải trải qua...để nên giống Người ...
Suy tôn Thánh Giá - ở một nghĩa nào đó – cũng là con đường chúng ta theo Chúa...
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Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Theo truyền thuyết , cây Thánh Giá của Chúa Giê-su đã dược thánh nữ Hê-lê-na ( 255 –
328) – mẹ của hoàng đế Cons-tan-ti-nô I ( 288 – 337) – tìm ra và cho dựng nên ngay tại nơi
Chúa Giê-su đã bị đóng đinh – nghĩa là trên đồi Cal-va-ri-ô – vào khoảng cuối thập niên thứ hai
của thế kỷ IV...
Để ngăn cấm các ky-tô hữu đến viếng mộ Chúa Giê-su và nơi Chúa chịu đóng đinh , vào
năm 135 , hoàng đế La mã cho dựng đền Ca-pi-tol và các bàn thờ kính thần Jupiter và thần
Venus bao trùm toàn bộ khu vực thánh ... Sau khi trở lại Đạo , hoàng đế Cons-tan-ti-nô I cho
đập đền Ca-pi-tol và thay thế bằng những đền thờ Ky-tô giáo ...Đạc biệt là vương cung thánh
đường Anastasis...
Các đền thờ này được cung hiến ngày 13 tháng 9 năm 335...
Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14 tháng 9 được lập ra để kỷ niệm ngày cung hiến ấy ...

Thứ sáu ngày 15 / 9 - Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Gio 19 , 25 – 27
Nội dung Tin Mừng
Dưới chân Thánh Giá , Chúa Giê-su trao Đức Mẹ cho Tông Đồ Gioan và
phó thác Tông Đồ Gioan cho Đức Mẹ


Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh , Đức
Giê-su nói với thân mẫu rằng : “ Thưa Bà , đây là con Bà ,” ( c . 26)


“ Rồi Người nói với môn đệ : “ Đây là mẹ của anh .” Kể từ giờ đó , người
môn đệ rước bà về nhà mình .” ( c .27)


Một vài suy nghĩ
Những ngày trong tháng bảy âm lịch này , ở nhiều nơi , người ta tổ chức lễ Vu Lan – ngày
nhớ ơn mẹ , những bà mẹ còn tại thế cũng như những bà mẹ đã về nơi cực lạc...Tình cờ thôi ,
nhưng Phục Vụ 15 / 9 – lễ Đức Mẹ Sầu Bi – lại ở trong bầu khí con cái biết ơn mẹ của
mình...Chúng ta biết ơn bà mẹ sinh thành ra chúng ta và chúng ta – qua trải nghiệm của việc
mang nặng đẻ đau nơi tất cả các bà mẹ – lại càng biết ơn nhiều hơn nữa bà Mẹ được Chúa
trao cho chúng ta dưới chân Thánh Giá trên đỉnh Sọ ngày nào...Bà Mẹ đã hiệp công cứu chuộc
với Con của mình trong Thương Khó và Tử Nạn của Con để mang lại sự sống cho những
người tin và đi theo ...
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Đức Mẹ Sầu Bi – Đức Bà Bảy Sự ...
Bảy Sự ấy là :


lời tiên báo về lưỡi gươm thâu qua lòng Mẹ của ông Si-mê-on ( Lc 2 , 34-



cuộc chạy trốn sang Ai Cập để cứu Hài Nhi mới sinh ( Mt 2 , 13 – 21)
việc lạc mất Chúa ba ngày ở Giê-ru-sa-lem ( Lc 41 , 50)

36)
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bước theo Chúa Giê-su vác Thánh Giá lên đỉnh Can-vê ( Gio 19 , 17)
ở dưới chân Thánh Giá để chứng kiên sự hấp hối và tắt thở của Chúa (

Gio19, 18 -30)

đón nhận xác Chúa từ Thánh Giá đưa xuống ( Gio 19 , 39 – 40)

chứng kiến việc an táng Chúa trong mồ ( Gio 19 , 40 – 42)
Nghĩa là trọn vẹn nội dung của lời Xin Vâng trong biến cố Truyền Tin được thể hiện qua
từng sự kiện , từng biến cố trong sứ vụ Cứu Thế của Đức Giê-su mà Đức Mẹ - trong tư cách là
Mẹ của Người – Đức Mẹ đã âm thầm đón nhận và dâng lên Chúa Cha cho những kẻ - qua
Gioan Tông Đồ - được Đấng trên Thánh Giá công bố : Đây là Mẹ anh ...
Năm 1912 , Đức Giáo Hoàng Pio X quyết định toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
vào ngày 15 / 9 hằng năm – sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá ...
Thế kỷ thứ XV , Michelangelo thành Florence đã cặm cụi cho ra đời một tác phẩm điêu
khắc rất đẹp được đặt tên là Pièta...
Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến
Xin cho con cảm thấy mãnh lực của đau thương
Để con được khóc than cùng Mẹ .
Xin cho lòng con cháy lửa mến yêu ,
Mến yêu Đức Ky-tô là Thiên Chúa
Để cho con có thể làm đẹp ý Chúa ... ( Stabat Mater)

Thứ bảy ngày 16 / 9 - Lễ thánh Cor-nê-li-ô , Giáo Hoàng , Tử Đạo và thánh Cy-pri-anô , Giám Mục , Tử Đạo - Lc 6 , 43 - 49
Nội dung Tin Mừng
Chúa lấy hình ảnh cây tốt sinh trái tốt để giáo huấn về chuyện bụng dạ
sao thì lời nói và việc làm sẽ như thế : bụng tốt sẽ có những lời đẹp và việc hay ;
bụng xấu thì lời nói thiếu tình và việc làm ti tiện ...

Chúa khuyến khích việc nghe và thực hiện Lời dạy của Chúa , vì đấy là nền
móng vững chắc cho con người và cuộc đời mình ...


Những Lời đáng ghi nhớ
“ Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu
từ kho tàng xấu . Vì lòng có đầy , miệng mới nói ra .” ( c .45)

“ Người ấy được ví như một người khi xây nhà , đã cuốc , đã dào sâu và


đặt nền móng trên đá . Nước lụt dâng lên , dòng sống có ùa vào nhà , thì cũng không
lay chuyển nổi , vì nhà đã xây vững chắc .” ( c . 48)
Một vài suy nghĩ
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Dĩ nhiên đấy là những “ Ai đến với Thầy , và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực
hành” ...
Thời gian này liên tục có những bản tin về chuyện lở đất , nhà sập – và đặc biệt là một
chuỗi những hình ảnh của Sài – gòn sau cơn mưa đêm Vu Lan rằm tháng bảy vừa qua – tức
ngày 5 / 9...Lở đất , sập nhà hay biển giữa thành phố sau mưa ... thì cũng là những hậu quả
của cái bụng không tốt...Và những cái bụng không tốt là vì không chịu đến với Chúa , nghe Lời
Chúa mà đem ra thực hành...Hậu quả nhìn thấy đấy , nhưng do quá nghiêng về chuyện lợi lộc ,
phú quý nên mọi sự chỉ là chuyện “ dở” thường ngày ở huyện !!! Người ta phàn nàn về chuyện
trường , lớp thế này thế kia , nhưng ngay sau đó là những quảng cáo về những nơi nghỉ ,
những căn hộ đẳng cấp...Nền móng đạo lý quá ư mong manh ...
Thánh Cor-nê-li-ô và thánh Cy-pri-a-nô
Thánh Cor-nê-li-ô sinh ra tại Roma , nước Ý ...
Ngay từ nhỏ , ngài sống hiền lành , có trí thông minh và đạt được những kết quả tốt trong
việc học hành ...
Ngài ước ao tận hiến cuộc đời cho Chúa cho nên vào năm 251 , khi Giáo hội chao đảo
trong cơn bách hại gay gắt của Gallô và Volusianô , ngài được bầu vào ngôi Giáo Hoàng kế vị
cho Đức Thánh Cha Fabianô mới qua đời ...
Ngoài việc phải đương đầu với cuộc bách hại của Gallô , ngài còn mạnh dạn lên án bè rối
Novatiano và đã viết nhiều tác phẩm chỉ trích họ bội giáo cũng như phản nghịch Chúa ...
Ngài bị đày đi Civita-Vecchia và được phúc tử đạo vào tháng 6 năm 253...
Thánh Cy-pri-a-nô
Ngài sinh năm 200 tại Châu Phi trong một gia đình ngoại giáo , giàu sang , phú quý...
Từ bỏ tất cả , ngài trở lại Đạo Công Giáo và đã bán hết tài sản để phân chia cho người
nghèo...
Ngay khi trở lại , thánh nhân đã nổi tiếng trong công cuộc truyền giáo và được gọi lên chức
Linh Mục ...Sau đó ngài được đề cử giữ chức Giám Mục thành Carthage...
Phi Châu thời đó sống trong lo sợ vì bạo vương Đecio ra tay triệt hạ Giáo Hội , tàn sát
những người theo Chúa và tin Chúa...Thấy sư cần thiết cho chuyện sống còn của giáo đoàn ,
Cy-pri-a-nô đã rút vào ẩn tu và liên tục có những lá thư mục vụ để điều hành giáo phận cũng
như bôn ba kiếm tiền bạc để chuộc con cái trong Giáo Phận bị bắt làm nô lệ ...
Năm 257 , Va-lê-ti-a-nô bắt đạo thêm một lần nữa gay gắt hơn...Thánh nhân bị đày ra đảo
Curubi ...
Và ngày 14 / 9 / 258 , thánh nhân được phúc tử vì đạo ...

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

VỀ MỤC LỤC
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Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA

1. Sau mỗi thánh lễ, tôi vẫn chúc giáo đoàn lời chúc theo Phụng Vụ: “Chúc anh chị em ra
đi bình an”.
Thế rồi, từ nhiều năm nay, nhất là trong những tháng ngày già yếu, tôi như nghe có lời
chúc gửi về tôi:“Chúc cha ở lại bình an”.
2. Ở lại, đó đúng là lời chúc cho tôi. Tôi ở lại căn phòng này thì quá rõ rồi. Nhưng tôi tìm
ở lại một nơi vô hình, thì chính Chúa Giêsu dắt tôi vào. Chúa nói với tôi: “Hãy ở lại trong Thầy,
như Thầy ở lại trong các con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu
không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây
nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh
nhiều hoa trái. Vì không có Thầy các con không làm gì được” (Ga 15, 4-5).
3. Với những lời trên đây, Chúa Giêsu dạy tôi một điều rất quan trọng, đó là: “Hãy ở lại
trong Chúa”.
Chúa Giêsu nói thêm: “Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu
thương các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9).
4. Ở lại trong tình thương của Chúa. Đó là điều Chúa đã dạy tôi. Đó là điều tôi đã và
đang thực hiện. Ở đây, tôi xin phép chia sẻ đôi chút kinh nghiệm.
5. Bước đầu tiên tôi được ở lại trong tình thương của Chúa là tôi được Chúa Thánh Thần
dẫn dắt. Chúa Thánh Thần dẫn dắt tôi vào tình yêu Chúa, khi Người giúp lòng tôi được tĩnh. Đó
là tình trạng quen gọi là lúc hồi tâm. Hồi tâm hệ tại tấm lòng tĩnh mạc. Như lời Chúa Giêsu dạy
xưa: “Khi con cầu nguyện, thì hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện với Cha của
con, là Đấng ngự trên trời” (Lc 6,6).
Rồi lòng tôi phải lắng nghe Chúa. Phúc cho tôi nếu tôi biết lắng nghe Lời Chúa (Lc
10,39).
6. Bước thứ hai là tôi được gặp Chúa Giêsu. Tôi chỉ gặp được Chúa Giêsu, khi lòng tôi
được Chúa giúp để thực sự nghèo khó, khiêm hạ và khát khao.
Thường là tôi được gặp Chúa Giêsu, khi tôi được ơn thấy Chúa Giêsu nhìn tôi một cách
nào đó.
Dù với bất cứ cách nào, Chúa Giêsu đã nhìn tôi luôn với tình yêu đầy xót thương.
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Tôi nhận ra tình yêu của Người dành cho tôi thực là cao quí. Người là con Thiên Chúa,
thế mà đã giáng trần sống rất khó nghèo. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con
Người không có chỗ gối đầu” (Lc 9 57-58).
Người là con Thiên Chúa, thế mà đã sống rất khiêm nhường, tự hạ, như Thánh Phaolo
đã mô tả: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân
nô lệ, trở lên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá” (Pl 2, 6-8).
Chúa Giêsu đã sống nghèo và khiêm nhường như vậy, để hy sinh đền tội cho tôi, để cứu
tôi khỏi tội, khỏi hỏa ngục, để tôi được hưởng phúc thiên đàng.
7. Bước thứ ba là tôi được nhờ Chúa, mà nhận ra sự thực về tôi.
Sự thực về tôi là tôi rất yếu hèn, tội lỗi “Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội thì
chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta”(1Ga 1, 8-9). Tôi hèn hạ lắm.
Sự thực đúng là như vậy.
8. Bước thứ bốn là tôi được Chúa xót thương. Chúa yêu tôi trước khi tôi biết Người,
Chúa thương tôi, khi tôi còn trong tội lỗi (1Ga 4,10).
9. Bước thứ năm là tôi hãy theo gương Chúa, mà xót thương kẻ khác. Như Chúa Giêsu
đã yêu thương tôi thế nào, thì tôi cũng hãy thương yêu người khác như vậy. “Nếu Thiên Chúa
đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta hãy yêu thương nhau như vậy. Nếu chúng
ta yêu thương nhau như vậy, thì Thiên Chúa sẽ ở lại trong chúng ta” (1Ga 4,12).
10. Mấy bước trên đây mà tôi vừa mạo muội mô tả theo kinh nghiệm của tôi, đã làm nên
một hành trình thiêng liêng cho ơn gọi ở lại mà Chúa thương dành cho tôi.
11. Ở lại như thế chính là tình trạng của một tâm hồn mang thân phận tội lỗi, phải phấn
đấu rất nhiều trong đau đớn, để bước theo Chúa Giêsu, Đấng hy sinh để cứu nhân loại.
12. Một thoáng nhìn trên đây đang giúp tôi cảm tạ Chúa, vì ơn được ở lại trong tình yêu
của Chúa. Ở lại sâu, ở lại lâu, ở lại mãi mãi.
13. Tôi coi mỗi bước đi trong hành trình ở lại là mỗi nén bạc Chúa trao cho tôi. Theo dụ
ngôn “Những nén bạc” được Chúa nói trong phúc âm (Mt 25, 14-30), tôi phải dùng những nén
bạc Chúa trao cho để sinh lời.
14. Để được như vậy, tôi phải cộng tác vào ơn Chúa bằng trí khôn, ý chí và sự tự do của
tôi. Do vậy, màmục vụ của sự ở lại luôn đòi phải cầu nguyện và tỉnh thức và cũng rất cần đến
sự nâng đỡ của giáo đoàn, để mà sám hối.
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15. Với sự trợ giúp của giáo đoàn, sự ở lại của tôi sẽ là một hiện diện có sức làm chứng
cho Chúa.
Hiện diện để làm chứng là điều không dễ dàng chút nào. Xin anh chị em hãy thương tôi
bằng tất cả tình liên đới trong Thiên Chúa là Tình Yêu giầu lòng thương xót.
16. Trên đất nước Việt Nam hôm nay, tôi đang thấy những người ở lại trong tình yêu
Chúa. Họ khá đông. Họ như những hạt lúa gieo vào lòng đất âm thầm để được thối đi (x Ga 12,
24). Gương sáng của họ đang nâng đỡ tôi rất nhiều. Xin hết lòng cảm ơn họ, và cùng với họ,
tôi ở lại trong tình yêu của Chúa, với niềm tin và đầy hy vọng. Trong lửa mến nồng nàn, chúng
tôi hát bài ca ở lại dâng lên Chúa chúng tôi.
Long Xuyên, ngày 18.8.2017
+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN
VỀ MỤC LỤC
HỌ DẠY THÌ LÀM, HỌ HÀNH ĐỘNG THÌ ĐỪNG LÀM THEO !

Các bài đọc Tin Mừng từ cuối tuần 21 sang đến giữa tuần 22
Thường Niên ( Tin Mừng theo Thánh Mátthêu chương 23 và 24 )
cho ta những lời khuyên dạy việc ăn ở ngay lành, trung thực, và có
trách nhiệm. Trước khi đưa ra những lời khuyên đối với người tin,
Chúa Giêsu hướng về hàng lãnh đạo, những bậc cha thầy trong
dân để tỏ rõ thái độ lên án mạnh mẽ không chấp nhận lối sống giả
hình, chỉ môi miệng bề ngoài, gian tham và hiểm ác. Chúa mắng
đến 7 lần: "Khốn cho các người…" Chúa dùng những hình ảnh như
mồ mả tô vôi để nói về thói xảo ngôn của họ.
Những người thuộc giai cấp lãnh đạo, họ dùng quyền, dùng tri
thức, dùng tiền của, dùng tất cả những gì họ có, từ kho tàng chung
của mọi người mà họ được sở đắc để tiếp tục lừa dối, gạt gẫm và
đánh lừa mọi người, hầu phục vụ cho tham vọng quyền lực của họ. Họ nói cứ như những bậc
thánh hiền, ngay cả những điều họ vi phạm trắng trợn thì khi lên diễn đàn họ nói như họ là
người ngoài cuộc, họ lên tiếng dạy dỗ người khác và cắt nghĩa chân lý theo lối ngụy biện của
họ. Hôm nay họ nói thế này mai họ nói thế khác, hôm nay họ lên tiếng việc này ngày mai họ bẻ
sang việc khác, hôm nay họ lên án hành động này ngày mai khi họ làm họ lại biện hộ thế khác.
Vì thế Chúa Giêsu nói: HỌ DẠY THÌ LÀM, HỌ HÀNH ĐỘNG THÌ ĐỪNG LÀM THEO !
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Gần đây, nhờ các phương tiện thông tin đại chúng, nhờ lòng quả cảm hy sinh của nhiều
người không ngại khó ngại khổ, không ngại tù đày, không ngại tốn hao sức khỏe kể cả cái chết,
nhiều vụ việc bị phanh phui cho thấy bản chất của một hệ thống gian dối, xảo ngôn và lừa đảo.
Gần đây nhất là các sự việc BOT và VN Pharma.
Nếu BOT là chuyện ăn cướp trắng trợn tiền của mọi người, trong đó người lao động chiếm
đa số, thì VN Pharma không chỉ cướp đi tiền của mà còn cướp cả mạng sống con người nữa,
đáng nói là trong số những người bệnh ung thư chết do dùng phải thuốc giả tuyệt đại đa số lại
là người nghèo, từ đó niềm tin vào một nền y khoa cứu người cũng bị cướp mất. Mạng sống
của con người thật vô giá, và niềm tin mà bị cướp thì không còn gì để mất.
Cho đến giờ phút này, các quan chức có trách nhiệm trong các ngành y tế, ngoại thương
xuất nhập khẩu v.v… vẫn còn quanh co các khái niệm “giả – thật”, doanh nghiệp lớn hay
doanh nghiệp nhỏ, “không nói” chứ không nói “không có” ! Những công thức lừa bịp cứ lải
nhải: “điều tra và làm rõ”, “xử lý nghiêm không bao che” v.v… Tệ hại hơn, ngành tư pháp tòa
án lại còn cố tình đánh lận “hàng lậu” và “hàng giả” !
Dám hỏi, trong thực tế có bao nhiêu “con cái của Chúa” đã nhúng tay vào những vụ việc
này với tư cách là kẻ chủ mưu hoặc đồng lõa ? Có bao nhiêu “con cái của Chúa” đang sống và
nói năng như những kẻ này trong các lãnh vực khác nữa, kể cả lãnh vực đạo lý ? “Khốn cho
các người” là lời chúc dữ mà Chúa đã dành cho kẻ sống theo lối sống "mồ mả tô vôi", "nộp thuế
thì là rau húng nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà" !
Lời Tin Mừng vẫn đang sống động và rất cụ thể trong xã hội chúng ta hôm nay.
Lm. Vĩnh Sang, DCCT, 1.9.2017 (Ephata 761)
VỀ MỤC LỤC
CÓ ĐƯỢC PHÉP XƯNG TỘI VỚI CHÚA MÀ KHÔNG CẦN QUA TRUNG GIAN CỦA LINH
MỤC KHÔNG?

Hỏi : xin cha giải thích rõ những câu hỏi sau đây:
1.

Các mục sư Tin Lành cũng dạy phải ăn năn tội rồi xin Chúa tha thứ. Như vậy

Chúa có tha mà không cần phải xưng tội qua một linh mục như Giáo Hội dạy hay không?
2.

Có được xưng tội qua điện thoại không?

3.

Khi nào được phép xưng tội tập thể?

Trả lời :
Như tôi đã có đôi lần nói rõ là chỉ có trong Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Đông
Phương ( Eastern Orthodox Churches) mới có đầy đủ bảy Bí Tích hữu hiệu mà Chúa Kitô đã
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thiết lập và ban cho Giáo Hội xử dụng để thánh hóa và ban ơn cứu độ của Chúa cho những ai
muốn lãnh nhận để được cứu rỗi.
Liên quan đến Bí Tích hòa giải ( penance= reconciliation) Chúa Kitô đã ban quyền tha tội
cho các Tông Đồ và cho Giáo Hội tiếp tục sứ mệnh Tông Đồ như sau :
“ anh em tha cho ai, thì người ấy được tha
Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” ( Ga 20: 23)
Như thế rõ ràng cho thấy là Chúa muốn cho con người phải chạy đến với những người
trung gian thay mặt Chúa là các Tông Đồ xưa kia và các vị thừa kế các Tông Đồ ngày nay là
các Giám Mục trong Giáo hội để nhận lãnh ơn tha thứ qua bí tích Hòa giải. Các giám mục lại
ban quyền tha tội này cho các linh mục là những cộng sự viên thân cận trực thuộc cũng
được chia sẻ Chức linh Mục đời đời của Chúa Kitô. ( Linh mục chia sẻ một phần, Giám Mục
chia sẻ trọn vẹn Chức Linh Mục đó).
Nếu chỉ cần xưng tội trưc tiếp với Chúa mà không qua trung gian ai thì Chúa Giêsu đã
không nói với các Tông Đồ những lời trên đây, sau khi Người từ cõi chết sống lại và hiện ra với
các ông, cũng như trước đó đã không phán bảo Phêrô những lời sau đây :
“ Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên
Trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo gỡ điều gì , trên trời cũng sẽ tháo gỡ
như vậy.” ( Mt 16: 19)
Với quyền to lớn trên đây, Giáo Hội- cụ thể là Đức Thánh Cha- có quyền ra hình phạt nặng
nhất là vạ tuyệt thông ( ex-communication) và tháo gỡ vạ này.
Như vậy, muốn được ơn tha thứ của Chúa, thì buộc phải xưng tội cá nhân với một linh
mục đã được chịu chức thành sự ( validly) và đang có năng quyền ( priestly Faculties) được tha
tội nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christi). Sở dĩ thế, vì nếu một linh mục đang bị Giám mục
của mình rút năng quyền - hay gọi nôm na là bị treo chén ( suspension. x. giáo luật số 1333)thì tạm thời không được phép cử hành bí tích này và các bí tích khác cho đến khi được trao lại
năng quyền đầy đủ .( trừ trường hợp khẩn cấp nguy tử thì linh mục – dù đang bị “treo chén” vẫn
được phép tha tội cho hối nhân đang lâm nguy mà không tìm được linh mục khác để xưng tội
và lãnh phép lành sau hết. (x. giáo luật số 976).
Giáo lý và giáo luật của Giáo Hội cũng dạy phải xưng tội cá nhân với một linh mục như
sau:
“ Thú nhận tội lỗi của mình với vị linh mục là một điều chủ yếu của bí tích Giải tội.
Khi xưng tội, các hối nhân phải kể ra tất cả các tội trọng mà mình biết đã phạm, sau khi
xét mình cách nghiêm chỉnh, dù các tội này rất kín đáo và chỉ phạm đến hai giới răn sau
cùng của bản thập giới; bởi vì các tội này làm cho linh hồn bị trọng thương hơn hết , và
nguy hiểm hơn các tội ta phạm mà người khác biết rõ.”( x, SGLGHCG số:1456; giáo luật
số 960).
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Như thế chắc chắn không thể nói như anh em Tin Lành là chỉ cẩn xưng tội trực tiếp với
Chúa mà không cần qua trung gian của ai. Dĩ nhiên Chúa tha tội khi ta thực tâm sám hối và xin
Chúa thứ tha. Nhưng vẫn cần phải xưng tội với một linh mục thay mặt Chúa để tha tội, vì Chúa
đã ban quyền ấy cho các Tông Đồ trước tiên và cho Giáo Hội ngày nay.
Nghĩa là khi Giáo Hội thi hành lời Chúa để cử hành các bí tích- cách riêng bí tích Hòa giải
để tha tội cho con người nhân danh Chúa Kitô( in persona Christi), thì chúng ta phải nghe và
tuân theo ý muốn của Giáo Hội, cũng là ý muốn của Chúa, nghĩa là xưng tội với một linh mục
để nhận lãnh ơn tha thứ của Chúa qua trung gian của các thừa tác viên con người là Giám
mục và linh mục. Đây là điều các anh em Tin Lành không đồng ý với chúng ta nên họ dạy
các tín đồ của họ chỉ cẩn xưng tội trực tiếp với Chúa mà thôi.
Dĩ nhiên khi ta xưng tội với một linh mục, thì cũng xưng tội với Chúa để xin Người tha thứ
cho ta qua trung gian của linh mục. Và đây là ý muốn của Chúa Giêsu khi Người trao quyền
tha tội cho các Tông Đồ xưa và cho Giáo hội ngày nay. Và đó là tất cả ý nghĩa lời Chúa dạy
sau đây:
“ ai nghe anh em là nghe Thầy.
Ai khước từ anh em là khước từ Thầy
Mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” ( Lc 10: 16)
Kinh nghiệm thiêng liêng của mỗi người chúng ta cho ta biết rằng mỗi khi xưng tội – đặc
biệt là tội trọng- cách thành thật và với tinh thần sám hối , thì ta cảm thấy nhẹ nhõm và an vui
trong tâm hồn, một giác mới lạ của an vui sung sướng nội tâm, khác hẳn với tâm tình sẵn có
trước khi xưng tội. Điều này chứng minh cụ thể là Chúa đã tha thứ cho ta qua trung gian của
linh mục. Ngược lại, khi có tội trọng hay nhẹ mà chỉ xin Chúa tha thứ nhưng không đi xưng
tội, thì không bao giờ cảm nghiệm được sự an vui nội tâm như khi xưng tội với một linh mục và
nhận lãnh ơn tha thứ ( absolution).
Các anh em tin Lành không thể có được cảm nghiệm thiêng liêng này, dù cho họ có ca
tụng lòng thương xót của Chúa đến đâu, có sám hối nội tâm và xin Chúa tha thứ mà không đi
xưng tội như người Công giáo. Họ không đi xưng tội vì trước hết họ không công nhận vai trò
trung gian của Giáo Hội trong việc ban phát các ơn sủng của Chúa cho con người, cho nên họ
chủ trương đi thẳng tới Chúa là vì vậy.
Vả lại, tất cả các nhánh Tin Lành và Anh Giáo ( Anglican Communion) đều không có
nguồn gốc Tông Đồ ( Apostolic succession) nên không có chức linh mục và giám mục để cử
hành hữu hiệu các bí tích quan trọng như Thêm sức, Thánh Thể, Hòa giải, Sức dầu nệnh nhân
và truyền Chức Thánh. Chính vì họ không có chức linh mục hữu hiệu, nên họ không thể có bí
tích Thánh Thể và tha tội cho ai được. Đó là lý do tại sao họ chủ trương chỉ cần xưng tội
trực tiếp với Chúa, vì họ cho rằng các thừa tác viên con người như linh mục và giám mục
không có năng quyền tha tội cho ai như Giáo Hội Công Giáo tin và dạy..
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Tóm lại, là người Công giáo, chúng ta phải nghe và thi hành những gì Giáo Hội là Mẹ dạy
bảo thay mặt Chúa Kitô để bỏ ra ngoài tai những gì không phù hợp với giáo lý, tín lý, luân lý và
phụng vụ của Giáo Hội.
2- Có được xưng tội qua điện thoại không ?
Chắc chắn là không, và Giáo Hội không bao giờ cho phép thực hành này.Lý do là . nó trái
với giáo lý về cách xưng tội đòi hỏi hối nhân phải trực tiếp thú nhận các tội mình phạm với một
linh mục, là người nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christi) để nghe và tha tội cho mình.
(đọc giáo lý trích ở phần trên).Lại nữa, ngay cả việc xem lễ trên truyền hình, củng chỉ có ích
cho các bệnh nhân ở tư gia hay ở nhà thương, không thể đến nhà thờ để dự lễ được với cộng
đồng.Xem lễ cách này chỉ giúp thông công với các tin hữu đến nhà thờ dự lễ thực sự, nhưng
vẫn thiếu phần hiệp lễ là không được rước Mình Mấu Chúa Kitô, như mọi tín hữu đến dự lễ ở
nhà thờ. Như thế, người khỏe mạnh không thể xem lễ trên Truyền hình như phương tiện chu
toàn luật buộc xem lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ trọng.
Tóm lại, muốn hiêp thông Thánh Lễ trọn vẹn thì phải đến nhà thờ để hiệp dâng Thánh Lễ
cùng với cộng đoàn đức tin. Thánh Lễ trên truyền hình chỉ dành riêng cho các bệnh nhân mà
thôi.
3-Khi nào được xưng tội tập thể ( communal confessions) ?
Thông thường thì phải xưng tội cá nhân, nghĩa là xưng tội riêng với một linh mục sau khi
đã xét mình nghiêm chỉnh và sám hối nội tâm.
Tuy nhiên, trong thực tế, có những hoàn cảnh mà linh mục không thể giải tội cá nhân cho
nhiều người trong một thời lượng hạn chế. Thí dụ, khi có thiên tai, bão lụt, đắm tầu hay động
đất gây nguy tử cho nhiều người ở một địa phương nào, khiến linh mục không thể có đủ giờ
để nghe từng hối nhân muốn xưng tội trong những hoàn cảnh ấy,.
Lại nữa, trong những dịp trọng đại như Lễ Giáng Sinh, Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh là
những dịp có rất nhiều người muốn xưng tội. Nhưng chỉ có một mình cha xứ phải làm mục vụ
cho một giáo xứ lớn hay nhiều xứ nhỏ họp lại,thì không thể nào giải tội cá nhân cho một số lớn
hối nhân trong một thời gian ngắn được. Do đó, vì nhu cầu mục vụ và vì lợi ích thiêng liêng của
giáo dân, linh mục được phép cử hành bí tích hòa giải tập thể. Nghĩa là cho gom giáo dân lại và
giúp họ xét mình, thống hối ăn năn, rồi ban phép tha tội tập thể cho họ. Nhưng việc này phải
được phép trước của giám mục giáo phận. Vì thế, ở mỗi giáo phận, giám mục địa phận sẽ cho
phép trường hợp nào có thể giải tội tập thể.Nghĩa là, linh mục không thể tự ý giải tội tập thể
mà không có phép của giám mục giáo phận; trừ trường hợp nguy tử như đắm tầu, động đất,
chiến tranh, khiến nhiều người- trong đó có người công giáo- có thể chết mà không kịp xưng
tội cá nhân. Nên nếu linh mục có mặt, thì được phép giải tội tập thể cho các tin hữu công giáo
trong cơn nguy tử đó. Nhưng dù được tha tội tập thể trong những trường hợp trên, nếu ai xét
mình có tội trọng thì- sau khi qua cơn nguy biến- vẫn buộc phải xưng tội cá nhân sau đó với
linh mục.( giáo luật số 961-62).
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Ước mong những giải đáp trên đây thỏa mãn các câu hỏi đặt ra.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.

VỀ MỤC LỤC
HỦY HOẠI CHÍNH MÌNH

Có thể nói, hủy hoại chính mình là một hình thức giết người. Nhưng thay vì giết chết người
khác, chúng ta lại hủy diệt chính mình. Người ta không hẳn tự sát bằng dao, thuốc độc hay một
hình thức nào khác mà có những cái chết từ từ khiến chủ thể cũng không ý thức rằng chính
mình lại hại mình. Cũng có những hình thức hủy hoại chính mình được hiểu như việc bản thân
tự cản trở chính mình sống cho những lý tưởng cao đẹp giúp chủ thể trưởng thành hơn mỗi
ngày. Chính vì những cản trở vô hình ấy mà chúng ta không thể tiếp xúc bằng các giác quan
nên lắm kẻ phải chết vì thiếu hiểu biết. Những cản trở ấy có thể là: trí tưởng tượng, tư tưởng,
cảm xúc, lời nói và việc làm. Chúng ta cần tái khám phá “nội lực” của những cản trở này hầu đề
ra một chiến thuật dài lâu nhằm chuyển hướng tích cực giúp mỗi người vui sống và tiến bước
trên đường hoàn thiện bản thân.
TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Có những nghệ sĩ đã biết dùng trí tưởng tượng của mình để sáng tác những bức tranh để
đời phục vụ cho thiện ích bao người. Cũng có những người đã dùng trí tưởng của mình trong
dự phóng tương lai nhằm sáng chế ra những phương tiện tối tân giúp con người thăng tiến về
mọi mặt. Trái lại, có những người đã dùng trí tưởng tượng của mình để sống trên mây trên gió
mà quên rằng chân mình vẫn còn đạp đất. Nói như thế, có nghĩa là những người này đã sống
xa rời thực tế, hầu như đó là cách họ lẩn tránh thực tại. Những ảo tưởng này vì không được
chủ thể nhận biết khiến họ đi từ thất bại này đến thất bại khác. Dần dà, cuộc sống đối với họ trở
thành một nơi giăng đầy những cạm bẫy khiến họ phải sa chân. Như thế, một khi con người
không ý thức và chủ động bước vào thế giới của trí tưởng tượng với một sự hiểu biết nào đó,
nó sẽ làm trì trệ bước tiến hơn là thúc đẩy cho toàn thân được vận hành tốt đẹp.
TƯ TƯỞNG
Có thể nói, những người thành công thường khởi đầu bằng một tư tưởng vĩ đại và táo báo.
Có thế, nó mới trở thành động lực thúc đẩy họ hành động không mệt mỏi vì dự phóng tương
lai. Nếu như có thứ nội lực giúp xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn thì cũng từ nguồn nội lực ấy
một khi bị chủ thể làm cho “nhiễm độc” cách nào đó, nó sẽ mang tính hủy hoại bản thân. Thật
vậy, tư tưởng con người phần lớn tùy thuộc vào sự hiểu biết và kinh nghiệm bản thân. Nếu sự
hiểu biết đúng đắn và lành mạnh, cộng thêm kinh nghiệm tích cực và năng động, chủ thể sẽ có
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quan niệm về thực tại cách cởi mở và sáng tạo. Từ đó, đương sự sẽ dễ dàng tiếp cận thực tế
cuộc sống và trải nghiệm những khoảnh khắc đem lại ý nghĩa đích thực. Trái lại, những tư
tưởng bi quan yếm thế không những chẳng mang đến cái nhìn thiện cảm cho cuộc sống mà
còn tiêm nhiễm mọi hành vi mang tính hủy diệt. Đó là mầm mống của mọi hình thức bạo động
mang tính hủy diệt hàng loạt. Nó không chỉ dừng lại ở sự giam hãm cá nhân và còn thao túng
cả nhiều thế hệ. Điều này đã được lịch sử chứng mình qua các chủ trương của các nhà độc tài.
Chúng ta cũng cần ghi nhận những trường phái tư tưởng quá khích: các loại “duy” hay “chủ
nghĩa” này khác luôn để lại một cái nhìn thiên lệch về thực tại đời sống. Tầm ảnh hưởng của nó
đã được các nhà đạo đức và tri thức chân chính cảnh báo nhưng nó vẫn âm thầm chi phối
những tâm hồn nhạy bén với các dấu chỉ thời đại mà không được đức tin hướng dẫn. Có thể
nói, sự hủy diệt này mang tính lay lan, được cụ thể hóa nơi các đảng phái chính trị.
Cũng có những tư tưởng “khổng lồ” đã tạo nên một hệ thống vững chắc như bức tường
Berlin để rồi sụp đổ như một ý thức hệ lỗi thời. Nó đang đến hồi cáo chung vì đã loại Thiên
Chúa ra khỏi cuộc sống mình. Và Đức Bênêdictô XVI đã lên án một chế độ như thế: “ Chủ
thuyết nhân bản loại Thiên Chúa là một chủ thuyết phi nhân bản” (Caritas in Veritate, số 78).
Sự hủy hoại chính mình của một chế độ sẽ kéo theo những tàn tích ngổn ngang trong lòng mọi
người.
CẢM XÚC
Nếu chúng ta hiểu nhận thức đi trước cảm xúc thì một nhận thức sai lệch sẽ dẫn đến
những cảm xúc bất thường. Một cảm xúc có thể mang tính phá đổ khi nó không tương xứng
với thực tại. Một tai nạn giao thông do sự bất cẩn của hai bên lại trở thành tai họa giết người
khi cảm xúc không được con người kiểm soát.
Có những cung bậc cảm xúc được các nghệ sĩ thăng hoa thành những bản tình ca bất hủ
mang đậm nét tính nhân văn. Nhưng cũng có những loại cảm xúc khiến con người sợ hãi rồi
chạy trốn thực tại, trở nên trầm cảm và muốn giải thoát cuộc đời này bằng cách tự tử.
Cảm xúc thì vụt đến và thoáng đi, nhưng hậu quả của nó thì khôn lường. Vì giận quá mất
khôn, con người có thể làm mọi sự bất chấp luật pháp, bất cần lương tâm. Sự hủy hoại của nó
được ví như dòng nước cuốn trôi mọi hoài bão của con người, rồi họ trở nên thất vọng, chán
nản và buông xuôi mọi sự. Sự thất bại ở đây được hiểu là con người tự hủy hoại mình vì sống
mà không còn ý nghĩa của cuộc đời.
LỜI NÓI
Có những người ngậm máu phun người nhưng biết đâu rằng máu dính từ miệng làm bằng
chứng tố cáo sự gian ác của mình. Họ thích nói cho thỏa giận hờn mà nhắm mắt làm ngơ trước
những vết thương đã vô tình hay hữu ý tạo ra nơi người khác. Sau này nghĩ lại, họ mới biết
chính mình hại mình.
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Ngày nay, người ta cũng bàn đến thứ bạo lực bằng lời nói. Lời nói trở thành công cụ công
kích người khác công khai trên các phương tiện truyền thông. Họ tưởng rằng một nửa sự thật
cũng là sự thật nên cắt xén những lời phát biểu của người khác mà lên án những người vô tội.
Nếu như họ muốn nhờ truyền thông để đạt được mục đích hạ giá uy tín người khác thì cũng
chính phương tiện này sẽ vạch trần bộ mặt thật của họ. Và như thế, gậy ông lại đạp lưng ông.
Trong các tập thể cũng không thiếu những kẻ nhân danh tình bác ái nào đó, giải thích các
sự kiện cách lệch lạc nhằm hạ giá uy tín người khác trước mặt cấp trên. Xét cho cùng, họ đã
gây xáo trộn hơn là xây dựng tập thể. Cuối cùng, chính họ là người phải chịu đựng nỗi bất an
của người khác. Quả thật, lời nói có thể ví như một ngọn lửa khả dĩ thiêu đốt một cánh rừng
nhưng người phát ra những lời độc địa ấy cũng trở thành một thứ mồi cho lửa thiêu đốt.
HÀNH ĐỘNG
Chúng ta nhận ra trong xã hội có những người hành động thuần theo bản năng như thể
không có lý tưởng và ý nghĩa cuộc sống, họ đi tìm thú vui trong xì ke ma túy: một phút chốc bay
bổng để đời lên hương. Nhưng sau đó là nỗi chán chường. Để giải sầu, họ lại tìm đến những
thứ kích thích này với hàm lượng cao hơn, rồi quay quắt trong nỗi vô vọng không tên. Họ là
người yếu nhược cả về thể lý cũng như tinh thần. Cái chết đang rình chờ bên cửa lạc thú là vậy
!
Cũng có những người mạnh mẽ về thể lý nhưng lại yếu thế về tinh thần. Họ bị nhiễm độc
từ những bộ phim võ thuật của Trung Quốc hay những phim hành động bạo lực. Trả thù, chém
giết hay đổ máu là chuyện thường tình không cần phải đặt lại vấn đề đạo đức: chiến thắng
thuộc về kẻ mạnh. Bởi đó, ngày nay chúng ta chứng kiến nhiều cảnh bạo lực học đường, bạo
lực gia đình…nhan nhản trên các phương tiện truyền thông. Nạn nhân là những người yếu thế,
tinh thần của họ đã bị xui khiến bởi những thế lực đen tối nhằm gieo tai ương trong cộng đồng
nhân loại.
Hơn bao giờ hết, ngày nay chúng ta nghe nói đến nạn phá thai đã tràn lan khắp nơi. Không
chỉ có cái chết của các thai nhi mà có cả cái chết của những người mẹ như lời thánh Têrêsa
Calcutta đã quả quyết: trong một cuộc phá thai có hai cái chết: cái chết của thai nhi và cái chết
của lương tâm người mẹ. Nếu con người có thể bạo hành trên đứa con của mình thì có tội ác
nào mà con người không hành động. Có thể nói, nền văn hóa sự chết đã tiêm nhiễm vào mọi
hoạt động của con người.
GIẢI PHÁP
Một phương pháp được các nhà tâm lý đề nghị là: nội quan, nghĩa là nhìn từ bên trong. Bởi
đó, tất cả trí tưởng tượng, tư tưởng, cảm xúc, lời nói và việc làm đều được chủ thể ý thức.
Chính khi chủ thể quan sát và đánh giá mọi nhất cử nhất động của mình, từ đó, bản thân chịu
trách nhiệm mọi hậu quả do mình gây ra mà tránh được những điều đáng tiếc do không làm
chủ chính mình. Mọi hành vi không còn mang tính hủy hoại khi chủ thể xác tín và sống những
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giá trị cao đẹp được người mọi thời đề cao như Chân, Thiện và Mỹ. Có thế, chúng ta sẽ dễ
dàng hội nhập những giá trị Tin Mừng vào mọi ngõ nghách tâm hồn, trong đó, Chúa Giêsu trở
thành trung tâm đời sống đức tin. Thay vì quay trở lại với đời sống bản năng hạ đẳng vốn ghì
chặt con người, chúng ta hướng nhìn và bước theo Chúa Giêsu, Đấng đến trần gian cho chúng
ta được sống và sống dồi dào.
EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.

VỀ MỤC LỤC
VÀI HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI LEGIO (NÓI CHUYỆN VỚI COMITIUM - HỘI ĐOÀN
LEGIO MARIAE TẠI GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG)

I. NGƯỜI LEGIO VỚI ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC.
Người Legio là tông đồ của Chúa Kitô, hoạt động dưới sự trợ lực của Đức Mẹ. Họ cũng
được gọi là đạo binh của Đức Mẹ, luôn hướng về Chúa, tìm sáng danh Chúa.
Vì thế, người Legio phải bảo đảm cho đời sống tông đồ của mình bằng quy hướng về Chúa
Kitô.
Có mấy đề nghị để đặt nền tảng tông đồ:
1. Sống thánh lễ và tham dự vào hy tế Thánh Thể.
Thủ bản 85 trang 62: “Legio khẩn thiết van xin hội viên năng dự lễ - nếu tiện, xin dự lễ hàng
ngày – và khi dự lễ, hãy chịu lễ”.
Thủ bản 91 trang 66: “Hoạt động có hăng say đến đâu cũng vô ít một khi ta quên mục đích
chính là làm cho các tâm hồn yêu mến Thánh Thể”.
Thủ bản 95 trang 67: “Hội viên phải sử dụng hết mọi cách để mọi người hiểu biết, yêu mến,
chừa tội, bỏ tính ươn hèn để năng đến nhận phép Thánh Thể”.
2. Thường xuyên đọc và suy niệm Lời Chúa.
Thủ bả 87 trang 63: “Qua lời Kinh Thánh đọc trong Hội Thánh, chính Thiên Chúa nói với
dân Người và Đức Kitô hiện diện trong lời của mình, loan báo Phúc Âm”.
3. Siêng năng lần chuỗi và noi gương đời sống Đức Mẹ.
- Chuỗi Mân Côi là tóm gọn Tin Mừng, nhưng cũng là diễn lại ngắn gọn và đầy đủ hành
trình dương thế của Chúa Kitô, có Đức Mẹ cùng đồng hành, cùng hiện diện bên cạnh.
- Lần chuỗi Mân Côi, ta học nơi Đức Mẹ sự khiêm tốn, bác ái, tinh tế, xin vâng thánh ý
Chúa cách mau lẹ…

II. SỐNG THEO KỶ LUẬT CỦA HỘI ĐOÀN.
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Không có bất cứ một tập thể nào, khi mọi người làm việc bên cạnh nhau, lại không có
những quy định, những luật lệ. Legio cũng không hề khác.
Luật lệ của hội đoàn mà mình tham gia, vừa cần thiết để gìn giữ mọi trật tự, mọi hoạt động,
mọi con người… trong hội đoàn đó, vừa để một hội đoàn là chính hội đoàn, không lẫn lộn,
không pha trộn với bất cứ tập thể nào khác…
Luật lệ còn là điểm tựa cần thiết, để một hội đoàn, sau khi được thành lập, có đường lối, có
linh đạo riêng, có thể đứng vững cách độc lập…
Xin gợi ý mấy điểm để ôn lại những gì chúng ta đã từng biết, nhưng theo thời gian,có thể bị
nới lỏng, bị quên sót, bị giảm bớt chú ý.
1. Vâng lời.
Thủ bản 285 trang 222: “Những ai đem lòng quảng đại để cương quyết vâng lời, sẽ lập nên
công nghiệp lớn: vì phải hi sinh, đức vâng lời giống như tử đạo” (thánh Inhaxio Loyola).
- Tuân theo Giáo Luật của Hội Thánh.
- Tuân phục vị Linh Giám và cấp trên.
- Lắng nghe nhau. Nếu cần, góp ý trong tình huynh đệ.
2. Biết người – biết ta.
Người Legio cần biết rằng, họ không là người duy nhất truyền giáo, không là người duy
nhất ham muốn danh Chúa rạng sáng. Bên cạnh họ, bên cạnh hội đoàn Legio, còn biết bao
nhiêu anh chị em, còn biết bao nhiêu tập thể cùng tham gia để hoạt động nhân danh Chúa,
hoạt động vì Nước Chúa.
Vì thế, người Legio phải luôn đặt mình trong nhiều tương quan khác nhau. Chẳng hạn:
- Cá nhân với cá nhân trong một Praesidium hoặc trong cùng hội đoàn.
- Cá nhân với những người trong giáo xứ và những người đồng đạo.
- Legio với các hội đoàn, nhóm, giới khác.
- Legio với gia đình mình và cả lương dân.
3. Legio phải tuyệt đối bảo mật.
Thủ bản 335 trang 252: “Hội viên phải tuyệt đối giữ kín về tất cả những gì đã nghe khi hội
họp hoặc lúc đi công tác. Chỉ hội viên mới có thể nghe, được tín thác, nếu nói ra ngoài là thất
tín, không thể tha thứ”.
Chúng ta cần ghi nhớ lời mà thánh Phaolô căn dặn thánh Thimôthê: “Hãy giữ kín những gì
đã trao phó cho con” (1Tm 6, 20).
4. Những nguyên tắc vật chất.
Để tránh mọi phiền phức, Legio không cho phép chúng ta liên hệ bất cứ điều gì có liên
quan đến vật chất, như:
- Không được viện trợ, cưu trợ. Người tông đồ của Chúa ra đi trong phó thác mọi vấn đề,
từ chính mình đến người mà mình được sai đến.
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Cần tránh mọi lạm dụng, mọi vận động, mọi hiểu lầm là phải có vật chất mới đưa tới đức
tin…
Legio không được có bất cứ liên hệ nào đến “xin” và cho” vật chất. Chúng ta hãy sống bác
ái bằng cầu nguyện, đồng cảm, thông cảm, sớt chi tinh thần, giúp đỡ bằng hy sinh, bằng đưa
bàn tay và thân mình để anh chị em nương nhờ. Đây không chỉ là nghĩa cử hy sinh mà còn là
hy sinh trong sự tận tụy. Nó đẹp hơn nhiều, so với việc cho đi vật chất.
Thủ bản 281 khoản 15 trang 215: “Curia phải hết sức đề phòng, đừng cho các Praesidia
nhún tay vào việc phân phát viện trợ vật chất; vì như thế là làm hư công tác của Legio”.
- Không được nhận bỗng lộc hay viện trợ.
- Không được nhân danh hội đoàn mình để vận động vật chất (ví dụ: chúc Tết nhận lì xì, tổ
chức bữa ăn với danh nghĩa bổn mạng để nhận một chút lợi…).
- Một hội viên muốn tặng, ủng hộ quà (ví dụ: Ủng hộ Praesidium của mình một chuyến
hành hương, du lịch, công tác xa…), theo ý kiến riêng tôi, phải kín đáo, bằng cách thông qua
Cha Linh Giám (ngài sẽ là người quyết định nhận hay không nhận, nhận bằng cách nào…).
Ngài có nhiệm vụ giữ hoàn toàn bí mật, để các hội viên khác không thể biết. Và như vậy, mọi
hội viên ngang bằng nhau. Đừng vì một chút vật chất mà kẻ cho thì “đặc quyền, đặc lợi”, còn kẻ
nhận thì không dám cóp ý kiến gì với người đã cho…
Còn người ủng hộ, dù có ủng hộ trong thầm lặng, hãy hiến dâng lên Chúa, hãy chấp nhận
sự “vô danh”, và khiêm nhường để không gây ra bất cứ khó xử nào trong hội đoàn của mình.
Hãy tin rằng, khi mình “cho” nhưng không, Chúa sẽ trả lại cho mình cách nhưng không.
- Loại trừ mọi khoản thu ngoài quy định của Thủ bản (thường những khoản “phụ thu” này
được núp dưới danh nghĩa là “quỹ đen”).

III. KẾT LUẬN.
- Chúng ta hãy đặt Chúa là trung tâm và gia nghiệp của cả đời mình. Chỉ một mình Chúa
mới co thể chi phối mọi hoạt động, mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi tương quan của mình.
- Chúng ta hãy ngắm nhìn cuộc đời và mẫu gương sống thánh ý Chúa của Đức Mẹ, mà tập
tành sống đời trọn lành như Đức Mẹ.
- Cám ơn anh chị em vẫn luôn nỗ lực để xây dựng Nước Chúa, cộng tác cùng chúng
tôithực thi công tác tông đồ, làm cánh tay nối dài của Chúa Kitô.

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG

VỀ MỤC LỤC
NẮNG
SỨHẠT
ĐIỆP
TỪ CUỘC KHỔ NẠN (tiếp theo và hết)
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Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy, PSS

SỨ ĐIỆP TỪ CUỘC KHỔ NẠN
(tiếp theo và hết)
26. Đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá
Đây, chúng ta lại gần Núi Sọ. Đoàn người lao nhao, đang khi Thầy khó nhọc lê bước...
Và rồi, quá kiệt sức, Thầy quị ngã lần thứ ba. Đây là ý nghĩa về ba lần ngã của Thầy: Lần thứ
nhất đem lại cho người tội lỗi bám rễ sâu trong thói hư tật xấu được sức mạnh cải tà qui chánh;
lần thứ hai khuyến khích những linh hồn yếu đuối, mù tối vì buồn phiền lo âu được vươn mình
lên, và lấy lại nhiệt tình mới trên đường nhân đức; lần thứ ba giúp các linh hồn thống hối ăn năn
trở lại trong giờ quyết liệt tối hậu của lúc lâm chung.
Chúng ta đã đến tận con đường thánh giá. Con hãy nhìn xem những người chai đá khát
máu đang vây quanh Thầy. Đám này giật thánh giá quăng xuống đất, đám kia lột áo Thầy, các
vết thương Thầy lại mở ra và máu lại chảy...
Hỡi các linh hồn Thầy yêu thương, các con hãy nghĩ xem Thầy phải xấu hổ dường nào,
khi thấy mình bị phơi bày trần trụi trước mặt đám đông như thế! Thân xác Thầy đau đớn và tâm
hồn Thầy xấu hổ biết bao! Các con hãy sớt chia với Mẹ thánh của Thầy nỗi buồn phiền tê tái,
khi ngắm nhìn cảnh tượng đó. Các con thấy Người quá đỗi ước ao chiếm lấy chiếc áo dài
nhuộm đỏ máu Thầy đó!
Giờ đã điểm: các lý hình vật ngửa Thầy trên thập giá. Chúng nắm lấy cánh tay Thầy mà kéo
cho vừa lỗ đã đục sẵn. Mỗi lần chúng giật mạnh thì Đầu Thầy lắc qua lắc lại khiến các mũi gai càng
cắm vào sâu hơn. Các con hãy nghe tiếng búa đầu tiên đóng chặt tay phải Thầy vào gỗ! Nó vang dội
đến tận lòng đất. Các con hãy nghe tiếp: chúng đóng đinh tay trái Thầy... Trời đất run rẩy, các thiên
thần quỳ lạy trước cảnh tượng đó!
Phần Thầy, Thầy tuyệt đối im lặng. Không một lời rên siết nào lọt ra khỏi môi miệng
Thầy.
Đóng đinh hai tay Thầy rồi, chúng hè nhau kéo hai chân Thầy càng tàn bạo hơn. Các vết
thương xé toang ra, gân cốt đứt rời, xương sai khớp, cơn đau tột độ, chân Thầy bị đóng thủng,
máu Thầy đổ xối xuống đất!
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27. Chiêm ngắm và mời gọi
Các con hãy ngắm nhìn trong giây lát. Tay chân Thầy bị đâm xé và đẫm máu. Thân xác
Thầy phủ đầy thương tích. Đầu, gai nhọn đâm thâu. Mặt, bụi, máu, mồ hôi đầm đìa lem luốc.
Các con hãy chiêm ngắm sự thinh lặng, sự nhẫn nhục và thích ứng của Thầy khi chấp nhận sự
đau khổ cực dữ này. Ai là người đã phải đau khổ như vậy? Ai là nạn nhân của ngần ấy sỉ
nhục? Chính là Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng đã làm nên trời đất và mọi sự đang có; Đấng
đã làm cho cỏ cây đâm chồi nẩy lộc và ban sự sống cho mọi thọ sinh; Đấng đã tạo dựng loài
người; Đấng vô cùng quyền năng đang nâng đỡ vũ trụ.
Bây giờ Ngài đang ở đó: bất động, bị khinh miệt và bị lột trần hết mọi sự! Nhưng không
mấy chốc có vô số linh hồn chạy đến với Người, để bắt chước Người và để theo Người. Họ từ
bỏ tất cả: tài sản, tiện nghi, danh dự, gia đình, quê hương, ... để đem về cho Người Vinh hiển
và Tình Yêu.
Và đang khi tiếng búa nện vang dội khắp không trung, thì thế gian run lên, bầu trời mặc
lấy một màn yên lặng khủng khiếp, toàn thể thiên thần sấp mình thờ lạy: một vị Thiên Chúa bị
đóng đinh khổ giá!
Con hãy ngắm nhìn Bạn thánh con đang bị căng ra trên thánh giá, hoàn toàn bất động, không
danh dự, không tự do... Người bị tước đoạt hết mọi sự. Không một ai chạnh lòng thương xót Người,
không một ai cảm thông nỗi khổ đau của Người. Nhưng thêm vào những cực hình Người chịu,
người ta không ngớt chồng chất những lời nhạo báng, phạm thượng và đau đớn mới!
Nếu con yêu mến Thầy thực sự, sao con không làm gì để nên giống Thầy? Sao con
tránh trút an ủi Thầy? Sao con từ chối Tình Yêu Thầy một cái gì đó? Bây giờ, con hãy sấp mình
xuống đất và để Thầy nói với con một lời: Chớ gì Thánh Ý Chúa chiến thắng trong con! Chớ gì
tình yêu Thầy tiêu hủy con, và sự khốn cùng của con làm Thầy được vinh hiển!
28. Ngày của Tình yêu
Hôm nay là ngày của Tình Yêu, ngày Thầy hiến thân cho các linh hồn, để ban cho họ điều họ
ước muốn nơi Thầy: Thầy sẽ là Thầy của họ, nếu họ muốn Thầy là Thầy. Thầy sẽ là Bạn của họ,
nếu họ ước ao Thầy là Bạn. Thầy sẽ là Sức Mạnh của họ, nếu họ cần Sức Mạnh. Thầy sẽ để họ an
ủi, nếu họ thích an ủi Thầy.
Điều ước muốn độc nhất của Thầy là hiến thân để có thể ban cho các linh hồn tràn đầy
ơn phước mà Trái Tim Thầy đã chuẩn bị cho họ từ lâu, và giờ đây không còn chứa nổi được
nữa! Thầy là cái TẤT CẢ của con và con là cái khốn cùng của Thầy.
Tình Yêu hiến dâng trọn vẹn cho con cái mình. Tình Yêu biến mình thành thức ăn đem
lại sức mạnh và sự sống cho con cái. Tình Yêu hạ mình thẳm sâu để nâng con cái lên. Tình
Yêu ban tặng tất cả, không giữ lại một chút gì! Ôi, Bí tích Thánh Thể, cái điên cuồng của Tình
Yêu! Cũng chính Tình Yêu dẫn Thầy đến cái chết.
Hôm nay con được Tình Yêu nâng đỡ, an ủi, củng cố, để rồi ngày mai con có thể chia sẽ
buồn đau với Thầy, và tiễn Thầy đến tận đồi Canvê.
Chớ gì khi đưa mắt tìm con, Thầy gặp được mắt con đang chăm nhìn Thầy. Thật là
nguồn an ủi vô hạn cho người đang lúc đau khổ được biết có người cảm thương mình! Con đã
thấu rõ cái tế nhị của Trái Tim Thầy, thì con có thể đo được nỗi khổ đau của Thầy, khi vừa bị kẻ
thù hành hạ vừa bị những người thân yêu xa lánh!

34

29. Chúa Giêsu trên thánh giá,
Bảy lời cuối cùng.
Thầy đã cho con thấu rõ những nỗi đau đớn của Thầy. Con hãy theo Thầy trên đường
chông gai đó. Con hãy theo sát bên Thầy, để gánh giùm Thầy nỗi đau khổ của Thầy.
Đây là giờ cứu chuộc thế gian. Quân dữ sắp dựng Thầy lên khỏi đất để cho đám đông
cười nhạo, nhưng cũng để cho các linh hồn chiêm ngưỡng. Thế gian đã tìm được bình yên!
Thập giá từ trước là dụng cụ hành quyết các tội nhân, bây giờ trở thành Ánh Sáng cho thế gian
và là vật được sùng kính vào bậc nhất. Các kẻ tội lỗi sẽ múc lấy Ơn Tha Thứ và Sự Sống nơi
những thương tích của Thầy. Máu Thầy sẽ rửa sạch và xóa tan những nhơ bẩn của họ. Những
linh hồn trong sạch sẽ đến giải khát và được cháy lửa yêu mến nơi các thương tích của Thầy.
Họ sẽ ẩn trú và định cư mãi mãi ở đó.
Thế gian đã tìm được Đấng Cứu Thế, và các linh hồn tuyển chọn đã gặp được gương
mẫu để noi theo. Và hỡi con, đôi tay nầy để nâng đỡ con, đôi chân nầy để theo sát bên con và
sẽ chẳng bao giờ bỏ con bơ vơ một mình. Tất cả những gì con nghe thấy, con hãy viết lại đi:
a) Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Họ đã không biết Đấng là Sự
Sống của họ. Họ đã trút đổ xuống trên Ngài tất cả sự giận dữ của lòng độc ác của họ.
Nhưng lạy Cha, con van xin Cha đổ xuống cho họ sức mạnh của lòng thương xót của
Cha.
b) Hôm nay, con sẽ ở trên thiên đàng với Thầy. Vì lòng tin của con vào lòng thương xót của
Đấng Cứu Độ đã xóa tan mọi tội ác của con, và chính lòng tin ấy dẫn con vào cuộc sống
đời đời.
c) Thưa Bà, đây là con Bà – Nầy con, đây là mẹ con. Thưa Mẹ, đây là các em con, xin Mẹ
gìn giữ chúng, yêu thương chúng. Hỡi các linh hồn Thầy đã hiến mạng sống Thầy cho,
các con không còn cô đơn nữa, từ nay các con có Mẹ để chạy đến cầu khẩn trong mọi
sự cần thiết của các con.
d) Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ rơi con? Phải, từ nay linh hồn có thể nói cùng Thiên Chúa mình:
Sao Chúa nỡ bỏ con?, vì sau khi mầu nhiệm cứu độ đã hoàn tất, con người đã trở nên
con Thiên Chúa, em Chúa Giêsu Kitô, người thừa kế cuộc sống vĩnh cửu.
e) Ta khát. Lạy Cha, con khát sự vinh hiển Cha, và đây giờ đã đến. Từ nay, khi thấy lời con
đã được thực hiện, thế gian sẽ nhận biết chính Cha đã sai con và Cha sẽ được vinh
hiển. Con khao khát các linh hồn, và để làm dịu cơn khát ấy, con đã ban cho họ đến giọt
máu cuối cùng của con. Chính vì thế mà con có thể nói rằng:
f) Mọi sự đã hoàn tất. Bây giờ đã kết thúc mầu nhiệm Tình Yêu, trong đó Thiên Chúa đã
phú Con mình cho sự chết hầu trả lại sự sống cho con người. Con đã đến trong thế gian
để thực hiện Ý Muốn của Cha, lạy Cha, nó đã được nên trọn.
g) Con giao lại linh hồn con trong tay Cha và con phú thần trí con cho Cha. Cũng thế, các
linh hồn đã làm trọn Thánh ý Thầy có thể thực sự nói được rằng: “Mọi sự đã hoàn tất, lạy
Chúa là Thiên Chúa của con, xin nhận lấy linh hồn con, con giao lại linh hồn con trong
tay Chúa”.
30. Đàng Thánh Giá
Con hãy đến ngắm nhìn Thầy trên đường đau khổ lên Núi Sọ, nơi máu Thầy sẽ đổ ra
hết. Con hãy thờ lạy và dâng Máu đó lên Cha Trên Trời vì phần rỗi các linh hồn.
Một. Con hãy nghe tuyên cáo bản án tử hình của Thầy. Con thấy Trái Tim Thầy đã nhận
lấy bản án tử hình đó với thinh lặng, nhẫn nại và khoan ái dường nào. Hỡi các linh hồn muốn
noi gương nhân đức của Thầy, các con hãy học giữ lấy thinh lặng và thanh thản trước những gì
làm cho các con đau khổ và chống nghịch lại các con.
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Hai. Con hãy nhìn thánh giá đè nặng trên đôi vai Thầy. Sức nặng của nó thật lớn lao,
nhưng Tình Yêu của Thầy đối với các linh hồn còn nặng hơn biết bao! Hỡi những linh hồn yêu
mến Thầy, các con hãy so sánh những đau khổ của các con với tình yêu của các con đối với
Thầy, và đừng để sự chán nản dập tắt ngọn lửa của tình yêu ấy.
Ba. Sức nặng của thập giá làm Thầy ngã xuống đất. Nhưng lòng nhiệt thành cho phần
rỗi các linh hồn nâng Thầy dậy và đem lại cho Thầy một can đảm mới để tiếp tục con đường.
Hỡi những linh hồn Thầy mời gọi chia sớt thánh giá của Thầy, các con hãy xem thử lòng nhiệt
thành với các linh hồn có đem lại cho các con một sức mạnh mới, để tiến tới trên đường hy
sinh bỏ mình không? hay lòng yêu mình quá độ đã đè ngã các con dưới sức nặng của thánh
giá Thầy?
Bốn. Ở đây Thầy gặp Mẹ thánh chí ái của Thầy? Con hãy ngắm nhìn nỗi đau đớn của
hai con tim nầy. Nhưng sự đau khổ của hai con tim nầy liên kết nên một. Hai người hổ trợ lẫn
cho nhau, và mặc dầu đau khổ vô hạn, Tình Yêu vẫn chiến thắng. Hỡi những linh hồn bước đi
qua cùng một con đường, và mến yêu cùng một đối tượng, chớ gì sự nhìn thấy những đau khổ
của nhau làm các con phấn chấn và mạnh mẽ, để cho tình yêu được chiến thắng. Chớ gì sự
kết hợp trong đau khổ nâng đỡ các con và làm cho các con quảng đại ôm ẳm lấy những gai
chông trên đường.
Năm. Các con hãy xem Ximong chấp nhận nhiệm vụ nặng nề và độc dữ với một mối lợi
nhỏ bé như thế nào! Các con cũng hãy ngắm nhìn Thân xác Thầy đã kiệt sức. Hỡi các linh hồn
đã muốn theo đuổi bậc sống thánh thiện, nếu các con thiếu can đảm trước sự cố gắng mà các
con phải làm, để chống lại bản năng các con, các con hãy hiểu rõ rằng không phải để được một
khoái lạc trần gian mà các con đã dấn thân mang lấy thánh giá của Thầy, nhưng là để được sự
sống đời đời, và đem lại cùng một hạnh phúc ấy cho nhiều linh hồn khác.
Sáu. Các con hãy xem với lòng bác ái nào mà bà Vêrônica đã đến lau mặt cho Thầy, và hãy
xem tình yêu của bà đã biết vượt thắng mọi dư luận như thế nào. Hỡi các con là những người đã vì
yêu Thầy mà từ bỏ thế gian và tất cả những gì các con yêu mến nhất nơi trần thế nầy, các con đừng
để lòng lo sợ không được người đời quí trọng ngăn cản các con hôm nay lau những vết thương trên
mặt Thầy bằng những cử chỉ quảng đại. Các con hãy nhìn máu đang đầm đìa khuôn mặt Thầy.
Bảy. Thánh giá làm kiệt sức Thầy. Con đường dài và nặng. Không một ai lại gần để
nâng đỡ Thầy và Thầy trần phiền quá đỗi phải ngã lần thứ hai. Hỡi các linh hồn đi theo Thầy,
các con đừng ngã lòng, nếu đời sống các con không có niềm an ủi, mà lại đầy khô khan cằn
cổi, mất hết mọi nương tựa tinh thần. Các con hãy làm phấn chấn lại niềm can đảm của các
con, bằng cách ngắm nhìn gương mẫu của các con trên con đường Núi Sọ. Ngài ngã lần thứ
hai, nhưng Ngài đứng lên và tiếp tục con đường cho đến tận cùng. Nếu các con muốn lấy lại
một chút sức hơi, các con hãy đến và hôn chân Ngài.
Tám. Những người phụ nữ Giêrusalem thương khóc khi thấy Thầy trong tình trạng bi
thảm như vậy. Thế gian khóc trước đau khổ. Nhưng hỡi các linh hồn bước theo Thầy trên con
đường hẹp, Thầy nói rõ cho các con biết, sau nầy thế gian sẽ thấy các con bước đi qua những
cánh đồng đầy hoa trên trời, trong khi thế gian và những người của nó sẽ phải đi qua lửa mà
những thú vui và khoái lạc của họ đã dọn sẵn cho họ.
Chín. Các con hãy ngắm nhìn Thầy đến gần Núi Sọ và ngã lần thứ ba. Nơi đây, Thầy
tăng sức cho các linh hồn đáng thương sắp phải rơi vào sự chết đời đời. Máu của những vết
thương mà lần ngã thứ ba nầy gây nên cho Thầy sẽ tẩy rửa họ, sẽ làm cho họ đứng dậy được
một lần cuối cùng để bước vào cuộc sống đời đời. Hỡi những linh hồn ước ao nên giống Thầy,
các con đừng bao giờ từ chối một hành vi đắt giá, cho dù nó gây nên cho các con một vết
thương mới. Không hề gì, máu đó sẽ đem lại sự sống cho một linh hồn. Các con hãy bắt chước
gương mẫu của các con đang tiến bước về Núi Sọ.
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Mười. Các con hãy xem người ta lột áo Thầy cách tàn bạo dường nào. Các con hãy
ngắm nhìn Thầy vẫn ở trong sự thinh lặng và phó thác hoàn toàn như thế nào. Các con hãy để
bị tước lột của cải, ý riêng và tất cả những gì các con có. Để đổi lại, Thầy sẽ mặc lại cho các
con sự trong sạch, và Thầy sẽ phủ đầy các con những kho tàng của Trái Tim Thầy.
Mười một. Bây giờ Thầy đã ở trên đỉnh đồi Canvê, nơi đây Thầy sắp phó mình chịu chết.
Người ta đè ngữa Thầy ra và đóng đinh Thầy vào thánh giá. Thầy không còn gì hết, cả đến sự
tự do lay động một cánh tay hay một bàn chân cũng không. Nhưng không phải những đinh sắt
bắt Thầy phải khuất phục như thế đâu, mà là chính Tình Yêu. Cũng thế, không một lời than
vãn, không một tiếng thở dài nào thốt ra từ môi miệng Thầy. Hỡi các con là những người bị
đóng đinh vào thập giá tu trì bởi những mối giây tình yêu, là những lời khấn của các con, các
con đừng than van, đừng càm ràm khi những chiếc đinh hồng phúc nầy đâm xé tay chân các
con. Các con hãy đến hôn lấy Tay Chân Thầy, nơi đó các con sẽ tìm được sức mạnh.
Mười hai. Thánh giá là bạn đồng hành của Thầy trên đường lên Núi Sọ, và chính trên
thánh giá mà Thầy trút hơi thở cuối cùng. Hỡi các linh hồn có thánh giá là bạn đồng hành bất
khả phân ly trong cuộc sống, các con hãy tin chắc chắn rằng các con sẽ trút hơi thở cuối cùng
trên đôi cánh tay của nó. Các con cũng hãy tin chắc chắn rằng thánh giá sẽ là cửa qua đó mà
các con sẽ vào sự sống đời đời. Các con hãy luôn hôn kính của cầm hồng phúc và thánh thiện
ấy. Các con hãy dịu dàng ôm ấp lấy nó và hãy yêu mến nó như cái gì cao quí nhất trong kho
tàng của các con.
Mười ba. Các con hãy xét xem với lòng bác ái nào mà Nicôđêmô, người công chính nầy
hạ xác Thầy xuống khỏi thập giá. Ông ta giao trả xác Thầy trong đôi cánh tay của Mẹ Thầy. Mẹ
tôn thờ, hôn kính và để dòng lệ tuôn xuống trên mặt, trên tay chân Thầy. Rồi Mẹ lại giao xác
Thầy cho những người sẽ xức thuốc thơm và đặt vào trong huyệt đá. Hỡi các linh hồn đã được
chọn và được kêu gọi để trở nên Bạn Thiết Nghĩa và lễ vật hy sinh, các con hãy đến, hãy lãnh
nhận xác Thầy, hãy xức mùi thơm nhân đức của các con cho nó, hãy tôn thờ và hôn kính các
thương tích của nó, hãy để nước mắt các con chảy xuống trên mặt Thầy, và hãy đặt Thầy trong
huyệt mộ trái tim các con. Các con cũng hãy nói một lời cảm thương an ủi Mẹ yêu quí của
Thầy, Người cũng là Mẹ của các con.
Mười bốn. Các con hãy xem với sự tế nhị nào mà người ta đã đặt Thầy vào huyệt đá. Nó hoàn
toàn mới tinh, và do đó không một vết nhơ. Hỡi các linh hồn kết hợp với Thầy, bằng những mối
giây chặt chẽ lời khấn hứa của các con. Các con hãy tìm kiếm tất cả những tế nhị mà tình yêu
gợi ra cho các con, ngõ hầu trái tim các con được trong sạch và sẵn sàng mai táng Thầy trong
tình yêu dịu ngọt, tình yêu mạnh mẽ, tình yêu liên lĩ và quảng đại.

VỀ MỤC LỤC
AI LOAN BÁO TIN MỪNG?

Nhờ một Đấng Thánh duy nhất từ trời xuống là Đức Giê-su Ki-tô, mà đã có biết bao nhiêu
con người từ dưới đất được nên thánh để lên tới tận trời.
Họ là những con người mang thân phận mỏng dòn yếu đuối như chúng ta, nhưng họ được
nên trọn lành, nên thiện hảo:
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-nhờ đón nhận và Tin Cậy Mến vào Đức Giê-su, Đấng đã từ trời xuống,
-nhờ gắn bó mật thiết với Ngài, để làm cho đời mình trở nên một Đức Giê-su khác,
-nhờ sống với sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa ngay khi còn sống trên đời này,
Ho đã vượt lên trên cái thân phận người hèn hạ cõi đất của mình,
-bằng cách bỏ đi cái tôi phàm tục,
-bằng cách mặc lấy ước muốn, mặc lấy khát khao, mặc lấy tấm lòng, mặc lấy trái tim của
Thiên Chúa
-bằng cách nhận ra và thực hiện điều Chúa muốn ngay trong cảnh sống của mình, nói
đúng hơn, họ bằng lòng sống cuộc sống của họ mà làm chứng cho lòng Chúa xót thương.
Và họ đã bước lên nhận triều thiên vinh hiển trên Nước Trời, nhờ lòng Chúa Xót Thương
những ai thực hiện điều Người muốn: sống Tin Mừng.
Làm thế nào mà họ được biết Tin Mừng và sống Tin Mừng, để nên trọn lành, nên thánh,
lên trời…nếu không có người Loan Báo Tin Mừng cho họ.
Rồi đến lượt họ, cuộc sống Tin Mừng của họ, là tiếp nối công cuộc Loan báo Tin Mừng cho
những thế hệ sau.
Thế hệ này, tiếp nối thế hệ kia, tiếp nối lòng tin chắc Lời Chúa Giê-su đã hứa: “Phàm ai
tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt
Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người
ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. (Mt 10, 32-33)
“Tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ”, tuyên bố bằng Lời, hay tuyên bố bằng một cuộc
sống, cũng đều là cách chu toàn lệnh truyền “Loan báo Tin mừng’ cho mọi loài thụ tạo.
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và
chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án (x. Mc 16, 15-20)
Nghe lệnh truyền “Loan Báo Tin Mừng” rằng hãy “đi khắp tứ phương thiên hạ”, hẳn là,
chúng ta, những tín hữu giáo dân thấp bé nghĩ ngay rằng đây là sứ vụ của những con người vĩ
đại như Thánh Phao-lô, Tông Đồ Dân Ngoại, Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e, các Giám Mục, linh
mục… hoặc là ơn gọi “loan báo tin mừng” chỉ dành cho một số người đạo đức thánh thiện, học
hiểu uyên thâm, còn chúng ta, có mơ cũng không thể.
Nhưng không, không phải thế, mong mọi người đừng hiểu lầm như thế. Xin hãy nhớ rằng:
hãy loan báo Tin mừng là một lệnh truyền cho tất cả mọi người đã nhận lãnh bí tích rửa tội,
không ai được miễn trừ, nếu không nói là ai cũng có bổn phận thi hành sứ vụ này cách hoàn
tất.
Mọi người từ giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, kẻ giàu, người nghèo… tất cả đều phải
chu toàn bổn phận loan báo Tin Mừng cho mọi người, trong vai trò, trong ơn gọi của mình,
trong hoàn cảnh sống của mình.
Có nhiều người nói rằng: tôi là giáo dân mạt hạng, tôi nghèo tiền bạc, tôi ít học hành ít chữ
nghĩa, tôi thiếu khả năng… không thể Loan Báo Tin Mừng được.
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Người khác lại nói tôi đang bệnh hoạn, tật nguyền, nằm một chỗ không đi đâu được, không
thể loan báo tin mừng, không thể làm tác viên tin mừng được.
Lại có người cho rằng tôi tội lỗi công khai, tôi rối vợ rối chồng, tôi mang tiếng mang tăm, tôi
bị mọi người nguyền rủa xa lánh…tôi không thể làm “tác viên tin mừng” được.
Ước gì mọi người đừng hiểu sai về mình như vậy. Và cũng đừng đánh giá người khác theo
cách suy nghĩ ấy.
Đừng tự xem thường mình, và nhất là đừng xem thường nhau, đừng xem thường người
khác. Đừng đánh giá theo tiêu chuẩn cái vỏ bóng loáng bên ngoài, mà cần chú trọng cái căn
tính xinh đẹp cao trọng của người đã được rửa tôi, được cứu chuộc nhờ Máu Chúa Giê-su Kitô, được gọi là con cái của Thiên Chúa với ơn nghĩa tử. Hơn thế nữa, Thánh Thần của Thiên
Chúa đang tác động trên tất cả mọi người, kể cả những người chưa rửa tội, miễn là, người ấy
có lòng khát khao Tin Cậy Mến Thiên Chúa
Hãy nhớ rằng: Người ngồi trên xe lăn kia đang “Loan báo Tin Mừng”, đang là “Tác Viên Tin
Mừng” khi họ chấp nhận cảnh tật nguyền trong vui mừng và phó thác.
Hãy nhớ rằng người bệnh ung thư kia đang “Loan báo Tin Mừng”, đang là “Tác Viên Tin
Mừng”, khi họ tin tưởng phó thác và chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa đến, như khao khát một cuộc
hôn phối vĩnh cửu với Đấng Hằng Sống muôn đời.
Hãy nhớ rằng: Đôi vợ chồng nghèo khổ kia đang “Loan báo Tin Mừng”, đang là “Tác Viên
Tin Mừng” khi họ vẫn hết lòng yêu thương nhau và tận tâm lo lắng cho con cái, khi ho làm
gương hy sinh cho con cái; khi họ không ngó đông, ngó tây thèm khát điều bất chính để đổi đời,
họ không thay dạ đổi lòng, họ quyết giữ tình chung thủy với nhau trong niềm tín thác vào Tình
Yêu Chúa.
Hãy nhớ rằng: cô bán rau, bà bán bánh ít, chị bán xôi, và những người bán vặt vãnh nhờ
những đồng tiền “vay nóng mặt, trả nóng lòng” kia, đang “Loan báo Tin Mừng”, đang là “Tác
Viên Tin Mừng”, khi họ vẫn phải can trường vượt qua bao khốn khó, bằng lòng vay trả, trả vay
mỗi ngày cách sòng phẳng, để nuôi con có cái ăn, cái mặc, cái chữ cho tương lai.
Hãy nhớ rằng: Người thiếu thốn cái ăn, bữa đói bữa no kia, đang “Loan báo Tin Mừng”,
đang là “Tác Viên Tin Mừng” khi biết sẻ chia chính bữa ăn đạm bạc của mình, chia sẻ tấm áo
cũ rich của mình cho người còn đói rách hơn mình biết chừng nào.
Hãy nhớ rằng: người đàn bà tiều tụy kia, dự lễ ở gác chuông, xấu hổ không dám vào nhà
thờ, vì chồng mình, con mình hư đốn làm ảnh hưởng xấu tới cả giáo xứ, tới người công giáo,
tới giáo hội… đang “Loan báo Tin Mừng”, đang là “Tác Viên Tin Mừng”, vì bà vẫn còn một niềm
hy vọng lóe lên trong góc tối, dưới gác chuông…
Hãy nhớ rằng: Người tự nhận mình là kẻ tội lỗi kia đang “Loan báo Tin Mừng”, đang là “Tác
Viên Tin Mừng” khi họ thật lòng sám hối ăn năn, khi họ đã bao lần quyết tâm đứng lên trở về,
khi họ tin tưởng đến với Bí tích Hòa Giải – hơn là những người tưởng mình là thánh thiện mà
chẳng tha thiết với việc xét mình, sám hối, xưng thú tội lỗi mình.
Hãy nhớ rằng: Cô bé lỡ lầm kia đang “Loan báo Tin Mừng”, đang là “Tác Viên Tin Mừng”
khi phải xót xa đẫm lệ giữa tiếng đời nhục nhã, nhưng đầy anh dũng khi quyết định giữ lại cái
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bào thai một con người, thay vì phải hút, phải nạo, phải phá nó đi mà mang thêm tội giết chết
chính đứa con yêu.
Và hãy nhớ rằng: còn biết bao nhiêu con người nữa, trong những hoàn cảnh rất đặc biệt,
hoàn cảnh đói khát, đau khổ, nợ nần, sỉ nhuc…mà đôi khi bị kẻ khác xem thường, hoàn cảnh
không ai giống ai, vậy mà, chính họ cũng đang “Loan báo Tin Mừng”, đang là “Tác Viên Tin
Mừng”, khi họ luôn mang lấy tâm tình tạ ơn Chúa, vì họ được phúc vác thập giá đời mình mà
theo
Ngài.
Có hai người đi thăm một bệnh nhân ung thư, họ định đến thăm và nói với người ung thư
rằng: hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa. Dè đâu, khi vừa bước vào nhà, họ đã thấy người ung
thư đang đọc kinh lòng thương xót. Họ cùng đọc với anh ta. Sau đó, họ nghe anh ta thều thào
trong cơn đau: “Em cảm ơn các anh đến thăm em. Giờ đây, em biết Chúa yêu thương em và
em đã sẵn sàng về với Chúa”…
Trên đường về, một người nói: “Nếu là tôi, hoặc anh bị ung thư đau đớn như thế, thì liệu
mình có vững vàng niềm tin như anh ta mà thốt ra được những lời đầy tín thác ấy không?!”.
Vậy thử hỏi, ai đang “Loan báo Tin Mừng”, ai đang là “tác viên tin mừng” cho ai?
Ước gì chúng ta đừng bao giờ thối thác sứ vụ loan báo tin mừng, nghĩa là sứ vụ làm chứng
về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống mình, sứ vụ làm chứng sự hiện diện của lòng
xót thương của Thiên Chúa, và làm chứng về niềm vui mà Thiên Chúa ban tặng.
Nhưng cũng đừng tự đánh bóng công việc đạo đức của mình với niềm kiêu hãnh mà xem
thường anh em. Nhưng hãy khiêm tốn nhìn nhận đây là “việc phải làm vì bổn phận”.
Và đã là “việc phải làm vì bổn phận” thì hẳn là chúng ta không thể làm theo cách ngẫu
hứng, hay theo ý thích của mình nữa. Chúng ta vẫn đọc: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con
đặng biết việc phải làm”. Ấy thế mà, ta vẫn mãi chọn việc mình thích làm, chuyện mình không
thích lại không làm. Thật vô lý.
Cũng vậy, hãy làm tất cả mọi việc cho sáng danh Chúa. Sách bổn xưa có câu với “ý ngay
lành”, thật là tuyệt. Ý ngay lành phải là hợp ý của Thiên Chúa, Đấng Khiêm Nhường tuyệt đối.
Vậy, bao lâu còn làm mọi việc cho sáng danh mình, thì bấy lâu, chẳng những chúng ta
không được công đức gì trước mặt Chúa, mà còn mang vào mình một trọng tội kiêu căng.
Xin hãy chia vui với nhau vì ơn gọi làm chứng cho tình yêu Chúa, làm chứng cho niềm vui
sống trong Chúa, làm chứng cho lẽ đạo có một đời sau vĩnh cửu, làm chứng cho một niềm hy
vọng phục sinh…
Xin hãy thực hiện ơn gọi “loan báo tin mừng” , hay là “tác viên tin mừng” ngay trong hoàn
cảnh sống của mình. Không ai giống ai về hoàn cảnh sống, về điều kiện sống, nhưng tất cả mọi
người đang có chung một ơn gọi, một bổn phận loan báo tin mừng.
Xin hãy cầu nguyện cho nhau. Hãy cụ thể giúp nhau chu toàn ơn gọi cao quý này trong mọi
hoàn cảnh riêng mình.
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Và nhất là, xin hãy bắt đầu “loan báo tin mừng” , bắt đầu là “tác viên tin mừng” ngay trong
chính gia đình chúng ta tại đất nước Việt Nam này, nơi mà đang nhan nhãn những trào lưu,
những chủ trương cổ xúy mọi người sống ngược lại với tình thần Tin Mừng Chúa Giê-su.
Chồng hãy can đảm loan báo tin mừng cho vợ. Vợ hãy kiên trì loan báo tin mừng cho
chồng. Cha Mẹ hãy nêu gương sống tin mừng cho con cái. Anh em hãy chân thành giúp nhau,
nhắc nhở nhau sống đẹp lòng Chúa. Cả nhà hãy xây dựng một Mái Ấm Tin Mừng trong ngôi
nhà trần thế của chúng ta.

PM. Cao Huy Hoàng

VỀ MỤC LỤC
CHỨNG Ợ CHUA

Ợ chua hoặc Ợ nóng là bệnh khá phổ biến, nhiều người mắc phải.
Thống kê cho hay, có tới 60% dân chúng bị ợ chua ít nhất một lần trong tháng và
thường thấy ở người trưởng thành nhiều hơn là trẻ em.
Bệnh khó chịu đến nỗi có thể gây ra nhiều trở ngại cho sinh hoạt hàng ngày, cho giấc
ngủ hoặc cả trong khi đang mê ly ái ân.
Đây là một cảm giác rất đau, như lửa đốt ở sau xương ức, chỗ nối tiếp giữa bao tử và
thực quản.
Mặc dù cảm giác nóng này thấy ở trước ngực và tiếng Anh có chữ heart (heartburn),
bệnh không liên can gì tới trái tim, mà là một rối loạn về tiêu hóa.
Ợ chua khác với cơn suy tim (heart attack) trong đó cơn đau như dao đâm xuất phát từ
tim, lan lên cổ và ra cánh tay.
Nguyên nhân
Trong bao tử có một dung dịch acid nhẹ để giúp sự tiêu hóa thức ăn cũng như để tiêu
diệt một số vi khuẩn lẫn lộn trong thực phẩm. Acid này không làm tổn thương bao tử nhờ lớp
màng bao che mặt trong bao tử. Nếu acid đó cứ nằm trong dạ dầy thì cũng chẳng sao.
Nhưng đôi khi nó dội ngược lên thực quản, tạo ra khó khăn cho con người.
Khi ăn uống, thực phẩm di chuyển từ miệng xuống dạ dày qua một cái ống gọi là thực
quản dài khoảng 23 cm.
Bình thường, thức ăn cũng như acid được giữ trong bao tử không dội ngược là nhờ
chiếc cơ vòng (sphincter) nằm ở cuối thực quản. Cơ mở rộng để thực phẩm xuống dạ dày
rổi mau lẹ khép lại, không cho thực phẩm và dịch vị trào ngược lên trên. Nhiều lúc cơ vòng
mở hơi lâu khi ta nuốt thức ăn, các chất trong bao tử lợi dụng cơ hội cửa mở, trào ngược lên
thực quản. Do đó ta có cảm giác nóng đốt sau ngực và vị chua trong miệng. Nếu tình trạng
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kéo dài lâu ngày sẽ đưa tới bệnh dội ngược bao tử-thực quản (Gastroesophageal Reflux
Disease-GERD).
Sau đây là một số yếu tố có thể đưa tới ợ chua:
a- Nhiều người bị ợ chua sau khi ăn quá no, sức ép trong bao tử lên cao, đẩy mở van
giữa bao tử và thực quản, chất chua dội ngược lên họng.
b- Có người bị ợ chua vì ăn xong là lên giường nằm nghỉ ngay, vị thế bao tử -thực quản
nằm ngang, chất chua lan qua cuống thực quản.
c- Ăn uống khi ngồi mà mặc quần quá chật, ép vào bao tử làm áp suất lên cao, có thể
đẩy thực phẩm dội ngược lên.
đ- Có ý kiến cho là đời sống nhiều căng thẳng cũng bị ợ chua vì stress làm cho cơ vòng
thực quản-bao tử thư giãn không khép kín.
e- Ợ chua cũng thường thấy ở người mập phì, phụ nữ mang thai vì tăng sức ép trong
bụng.
g- Một vài thực phẩm như chocolate, tỏi, hành, rượu, cà phê gây ợ chua, bằng cách kích
thích cơ thể tiết ra hóa chất khiến cơ vòng thực quản mở rộng.
h- Ợ chua thường xẩy ra ở quý vị cao niên, có lẽ là vì ở tuổi này, các cụ đều tăng kí và
cũng hay uống nhiều loại thuốc có thể tăng đô chua trong dạ dày.
i- Hút nhiều thuốc lá cũng là rủi ro đưa tới ợ chua. Hóa chất trong thuốc lá làm yếu cơ
vòng, cơ không khép kín và chất chua dội ngược.
k- Thoát vị khe (Hiatal Hernia) trong đó một phần hoặc toàn bộ dạ dày nhô lên xoang
ngực qua khe dành cho thực quản ở hoành cách mô (diaphragm) đôi khi cũng gây ra ợ
chua.
Triệu chứng
Triệu chứng chính của ợ chua là cảm giác đau như đốt ở phần trên của bụng, ngay dưới
xương ức, rồi lan lên họng. Đôi khi cả cuống họng cũng như cháy rát. Ngoài nóng cháy ở
ngực, người bị ợ chua còn buồn nôn, muốn ói, nhai và nuốt bị trở ngại, khó ngủ ban đêm,
thở khò khè, đôi khi nghẹt thở.
Các dấu hiệu vừa kể trầm trọng hơn sau khi ăn, khi nằm hoặc cúi mình xuống. Bệnh
nhân cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi dậy hoặc đứng lên.
Chẩn đoán bệnh
Thường thường bác sĩ xác định bệnh qua các dấu hiệu triệu chứng mà bệnh nhân kể.
Ngoài ra, các phương thức sau đây cũng được áp dụng:
- Nội soi thực quản và dạ dày với một ống mềm dễ uốn cong để quan sát niêm mạc và
nếu cần để lấy một chút tế bào cho thử nghiệm.
- Chụp X-quang dạ dày-thực quản sau khi uống một dung dịch cản quang.
- Đo sức mạnh của thực quản và của cơ vòng với máy đo đặc biệt.
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- Đo mức độ chất chua dội ngược lên thực quản trong thời gian 24 giờ.
Biến chứng
Bình thường, ợ chua không nguy hiểm. Tuy nhiên nếu xảy ra quá thường xuyên và
không được điểu trị, ợ chua có thể giới hạn các hoạt động hàng ngày của người bệnh và
đưa tới một số biến chứng trầm trọng của dạ dày như viêm loét, xuất huyết, co thắt đôi khi
ung thư thực quản.
Dịch bao tử cũng có thể tràn vào cuống phổi, nhất là khi người bệnh nằm, và đưa tới
khó thở, viêm phế quản và phổi.
Mẹo vặt làm bớt ợ chua
Có một vài mẹo vặt ta có thể áp dụng để tránh ợ chua mà không tốn tiền như là:
a- Đừng đi nằm ngay sau ăn no, hãy chờ độ vài tiếng đồng hồ. Nếu cần ngủ trưa, ngủ
ngả mình trên ghế.
b- Đầu giường nằm được kê hơi cao để nâng cao nửa phần trên của cơ thể. Gối đầu
cao chỉ bớt được một phần nào mà thôi.
c- Khi ngủ, nằm nghiêng sang phía trái mình để đẩy thức ăn trong dạ dày ra xa chỗ tiếp
giáp thực quản và bao tử. Nằm như vậy giảm được sự hồi lưu của thực phẩm rất nhiều so
sánh với nằm sấp, nằm ngửa hoặc nghiêng bên mặt.
đ- Vì ợ chua thường xẩy ra sau bữa ăn nên tránh ăn quá no một lần mà ăn làm nhiều
bữa nhẹ.
e- Bớt ăn nhiều mỡ béo vì chất béo chậm tiêu sẽ nằm trong bao tử lâu hơn đồng thời
chất béo cũng làm tăng áp suất trong dạ dầy.
g- Giới hạn súc cù là, nước uống có hơi, thực phẩm nhiều chất chua như chanh, cam,
nước cà chua, ketchup, mù tạc, dấm, gia vị có nhiều bạc hà.
h- Bớt thuốc lá, rượu, cà phê vì những thứ này làm giảm chức năng chặn thực phẩm
của cơ vòng thực quản.
i- Giới hạn dược phẩm chống đau nhức, như aspirin vì nhiều loại thuốc tăng chất chua
trong dạ dày. Thuốc acetaminophen không tăng acid.
k- Vận động cơ thể đều đặn.
l- Tránh mập phì để giảm áp lực trong bụng.
Điều trị bằng dược phẩm
Ợ chua có thể điều trị với thuốc chống acid hoặc các dược phẩm khác, do bác sĩ chỉ
định.
1- Trên thị trường có nhiều thuốc bán tự do không cần toa bác sĩ để trung hòa acid,
giảm ợ chua. Đó là Alka-Seltzer, Maalox, Mylanta, Rolaids, Tums.
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Hoạt chất chính của các thuốc này là aluminum, calcium, magnesium, sodium, nên
thuốc trung hòa acid nhanh chóng. Mặc dù giá tiền thuốc vừa phải nhưng rất công hiệu, tác
dụng mau, uống vào vài phút sau thấy bớt đau liền nhưng tác dụng chỉ kéo dài vài giờ là hết
cho nên ít được dùng khi bị ợ chua thường xuyên.
Nên dùng thuốc sau khi ăn, vì nếu uống trước bữa ăn, thuốc sẽ bị thải khỏi bao tử rất
mau.
Dùng trong một thời gian lâu, các thuốc trên có thể gây táo bón hay tiêu chẩy.
2- Loại thuốc ngăn chặn sự tiết chất acid trong bao tử như Tagamet, Zantac, Axid,
Pepcid. Các thuốc này có tác dụng lâu hơn, độ 3-4 tiếng đồng hồ, rất công hiệu làm bớt acid
và trị ợ chua.
Thuốc bắt đầu có tác dụng độ nửa giờ sau khi uống. Nên uống độ một giờ trước khi ăn.
Các loại thuốc này đắt tiền hơn thuốc trung hòa acid.
Thường thường người bị bệnh ợ chua do hồi lưu acid ở cuống thực quản phải uống
thuốc mỗi ngày và suốt đời.
Giải phẫu
Uống thuốc suốt đời rất bất tiện, cho nên gần đây một số bệnh nhân có thể được giải
phẫu. Trong phẫu thuật này, phần trên của bao tử được nâng lên, bao quanh cuống thực
quản đủ bó chặt để có thể ngăn sự dội ngược thực phẩm và dịch vị bao tử.
Kết luận
Ợ chua là chuyện thường xảy ra và thường thường không nguy hại lắm.
Tuy nhiên, khi bị chứng dội ngược acid kinh niên hai ba lần một tuần hoặc khi:
-Có khó khăn đau đớn khi nuốt thực phẩm, nước miếng
-Ói ra máu
-Phẩn có máu đỏ hoặc đen
-Khó thở
-Chóng mặt quay cuồng
-Đau lan từ ngực lên cổ, ra vai
-Đổ mồ hôi khi đau ngực
thì xin bà con tham khảo ý kiến bác sĩ ngay, vì ợ chua mỗi ngày, kéo dài nhiều năm có
thể là dấu hiệu của vài bệnh khác trầm trọng hơn, chẳng hạn heart attack.
Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức Texas-Hoa Kỳ

www.bsnguyenyduc.com
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Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ
Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi.
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
VỀ MỤC LỤC

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân

- 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
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