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SẮC LỆNH 
VỀ TÁC VỤ VÀ ĐỜI SỐNG CÁC LINH MỤC 

PRESBYTERORUM ORDINIS 
Ngày 7 tháng 12 năm 1965 

CHƯƠNG III 

ĐỜI SỐNG LINH MỤC 

tiếp theo và hết 

 

 

III. NHỮNG HỖ TRỢ CHO ĐỜI SỐNG LINH MỤC 

18. Để có thể kết hợp mật thiết hơn với Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, ngoài 
việc thực hành cách ý thức thừa tác vụ của mình, các linh mục còn hưởng nhờ những phương 
thế chung và riêng, mới và cũ mà Chúa Thánh Thần không bao giờ ngừng khơi dậy trong Dân 
Chúa, và Giáo Hội luôn khuyến khích, đôi khi còn buộc phải sử dụng để thánh hóa các chi thể 
mình1. Trong tất cả các phương thế thiêng liêng, quan trọng hơn cả là hoạt động giúp các Kitô 
hữu được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Thánh Thể và bàn tiệc Lời Chúa2; ai cũng biết rằng việc 
siêng năng lui tới bàn thánh quan trọng chừng nào cho việc thánh hóa bản thân các linh mục. 

 

Các thừa tác viên của ân sủng bí tích phải luôn kết hợp mật thiết với Chúa Kitô là Đấng Cứu 
Thế và là Mục Tử nhờ việc lãnh nhận các bí tích cách hiệu quả, nhất là trong việc năng lãnh 
nhận bí tích Giải tội, khi được chuẩn bị bằng việc xét mình hàng ngày, sẽ giúp nhiều cho việc 
thật lòng trở về với tình yêu của Cha nhân hậu. Dưới ánh sáng của đức tin được nuôi dưỡng 
bằng việc đọc và suy niệm Lời Chúa, các ngài có thể chú tâm tìm kiếm những dấu chỉ của 
thánh ý Thiên Chúa và sức mạnh của ơn thánh trong những biến cố khác nhau của cuộc sống, 
và như thế, ngày càng vâng theo ý Chúa dễ dàng hơn đối với sứ mệnh đã nhận lãnh trong 
Chúa Thánh Thần. Các ngài luôn tìm thấy gương mẫu tuyệt vời về sự vâng phục nơi Đức Trinh 
Nữ Maria, người được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, đã hiến toàn thân cho mầu nhiệm cứu chuộc 
loài người3; các linh mục phải lấy tình con thảo thành kính tôn sùng và mến yêu Đấng là Mẹ 
của vị Thượng Tế đời đời, là Nữ Vương các Tông Đồ và là nguồn trợ lực cho tác vụ linh mục. 

 

Để trung thành chu toàn tác vụ của mình, hàng ngày các ngài phải đàm đạo thân tình với 
Chúa Kitô trong những lúc một mình đến viếng Chúa và thực hành việc tôn sùng Thánh Thể; 
các ngài hãy chuyên chăm trong việc tĩnh tâm thiêng liêng và mến chuộng việc linh hướng. 
Bằng nhiều cách, nhất là bằng việc sử dụng tâm nguyện vẫn được thực hành trong Giáo Hội và 
những hình thức cầu nguyện khác nhau tùy ý lựa chọn, các linh mục tìm kiếm và sốt sắng khẩn 
cầu Chúa ban cho mình một tinh thần thờ phượng đích thực, nhờ đó các ngài cùng với dân 
được trao phó sẽ kết hợp mật thiết với Đức Kitô là Đấng Trung Gian của Giao Ước Mới, và như 
thế, họ có thể kêu lên như những nghĩa tử “Abba, Cha ơi” (Rm 8,15). 

 

19. Trong nghi lễ truyền chức, Đức Giám mục khuyên bảo các linh mục hãy “trưởng thành trong 
sự hiểu biết” và lời giáo huấn của các ngài phải là “linh dược thiêng liêng cho Dân Chúa”4. 
Nhưng kiến thức của các thừa tác viên thánh cũng phải thánh vì phát xuất từ nguồn mạch 
thánh và quy hướng về cùng đích thánh. Vì vậy, kiến thức đó trước hết được kín múc từ việc 
đọc và suy gẫm Sách Thánh5, đồng thời cũng tăng thêm hiệu quả nhờ việc nghiên cứu những 

                                                 
1
 x. GL, 125tt. 

2
 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Canh tân thích nghi đời sống tu trì Perfectae Caritatis, 7; Hiến chế tín lý về Mạc Khải Dei 

verbum, 21. 
3
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 65: AAS 57 (1965), tr. 64-65. 

4
 Pontificale Romanum, Lễ phong chức linh mục. 

5
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Mạc khải Dei Verbum, 25. 
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tài liệu của các Giáo phụ, các thánh tiến sĩ và các tài liệu khác của Thánh Truyền. Ngoài ra, để 
trả lời thỏa đáng cho những vấn nạn do người thời nay nêu lên, các linh mục phải hiểu biết thấu 
đáo những tài liệu của Huấn Quyền, nhất là của các Công Đồng và các Đức Giáo Hoàng, cũng 
như phải tham khảo những tác giả thần học thời danh đã được Giáo Hội thừa nhận. 

 

Vì trong thời đại chúng ta, văn hóa nhân loại và ngay cả các khoa học thánh đã có những 
bước tiến mới, nên các linh mục hãy không ngừng trang bị thật đầy đủ kiến thức của mình về 
Thiên Chúa và về nhân loại, đó là cách tự chuẩn bị để đối thoại với những người đương thời 
cách thích hợp hơn. 

 

Để các linh mục có thể nghiên cứu dễ dàng hơn, cũng như để học hỏi những phương pháp 
rao giảng Tin Mừng và làm việc Tông đồ cách hiệu quả hơn, phải hết sức lo cho các ngài có 
những phương tiện thích hợp như tổ chức những khóa học tập hay hội thảo tùy hoàn cảnh của 
từng địa hạt, thiết lập những trung tâm học hỏi mục vụ, thành lập các thư viện và đặt những 
người có khả năng thích hợp để tổ chức việc học tập. Ngoài ra mỗi Giám mục riêng biệt hay 
nhiều Giám mục hợp lại, phải cân nhắc để tìm ra phương cách thích hợp nhất, giúp tất cả các 
linh mục có thể tham dự khóa học vào thời gian ấn định, nhất là một vài năm sau khi chịu 
chức6; nhờ vậy, các ngài có dịp vừa thâu nhận thêm những kiến thức đầy đủ hơn về phương 
pháp mục vụ và thần học, vừa củng cố đời sống thiêng liêng và cùng trao đổi với anh em 
những kinh nghiệm Tông đồ7. Cũng nên dùng những phương tiện vừa kể trên và những 
phương tiện thích hợp khác nữa để đặc biệt giúp đỡ những cha sở mới và những vị đã được 
chỉ định cho một công tác mục vụ mới, hoặc những người được sai đến một giáo phận hay một 
quốc gia khác. 

 

Sau hết, các Giám mục nên lo liệu cho một số linh mục chuyên về các khoa học thánh để 
không bao giờ thiếu các giáo sư đầy đủ khả năng đào tạo hàng linh mục, để giúp các linh mục 
khác và các tín hữu lãnh nhận được nền giáo thuyết cần thiết, và để phát huy sự tiến triển vững 
mạnh trong các môn học thánh, vốn rất cần thiết cho Giáo Hội. 

 

20. Bởi đã hiến thân phụng sự Thiên Chúa khi chu toàn nhiệm vụ được trao phó, các linh mục 
xứng đáng hưởng một khoản thù lao cân xứng vì “thợ đáng ăn lương của mình” (Lc 10,7)8 và 
“Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng được sống nhờ Tin Mừng” (1 Cr 9,14). Bởi thế, 
nơi nào phần thù lao cân xứng cho các linh mục không được cung cấp do một ai khác, thì chính 
các tín hữu, những người đang hưởng nhờ ơn phúc do công lao của các linh mục phải nhận 
lấy trách nhiệm lo cho các ngài được những gì cần thiết, để có một mức sống thích hợp và 
xứng đáng. Phần các Giám mục hãy nhắc nhở các tín hữu về trách nhiệm này và phải quan 
tâm đưa ra những quy định, hoặc từng vị lo cho giáo phận của mình, hoặc tốt hơn nữa là nhiều 
vị chung nhau lo cho một vùng, giúp bảo đảm đúng mức một số trợ cấp xứng đáng cho những 
vị đang thi hành hay đã thi hành những công tác phục vụ Dân Chúa. Phần thù lao mỗi người 
được hưởng, hoặc tùy theo bản chất của công tác hoặc tùy hoàn cảnh địa phương và theo 
từng thời điểm, trên căn bản phải đồng đều cho tất cả những ai có cùng một hoàn cảnh, phải 
tương xứng với điều kiện sinh sống của các ngài, và ngoài ra, phải giúp các ngài không những 
có thể chu cấp khoản thù lao cân xứng cho những kẻ hy sinh giúp việc các ngài, nhưng còn có 
thể nghĩ đến việc giúp đỡ những kẻ thiếu thốn, vì việc phục vụ người nghèo luôn được đề cao 
ngay từ thời sơ khai của Giáo Hội. Hơn nữa, phải dự trù sao cho phần thù lao này có thể giúp 
các linh mục hàng năm có được một thời gian nghỉ ngơi thích đáng và đầy đủ, kỳ nghỉ mà chính 
các Giám mục phải lo liệu sắp xếp cho các linh mục. 

 

Tuy nhiên, phải dành vai trò quan trọng nhất cho chức vụ mà các thừa tác viên đang đảm 
trách. Vì thế, qui chế vẫn được gọi là “bổng lộc” phải được bãi bỏ, hoặc ít ra phải được cải tổ 
thế nào để phần bổng lộc, nghĩa là quyền thụ hưởng những lợi tức gắn liền với chức vụ, chỉ là 
việc phụ thuộc, việc chủ yếu chính là chức vụ thuộc giáo quyền căn cứ theo luật, từ nay phải 
hiểu là bất cứ nhiệm vụ nào được trao phó cách lâu bền, để thi hành nhằm mục đích thiêng liêng. 

                                                 
6
 Khóa học này khác với khóa Mục vụ phải tổ chức ngay sau khi thụ phong, đã nói trong Sắc lệnh về việc Đào tạo linh mục 

Optatam Totius, 22. 
7
 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Nhiệm vụ mục vụ của các Giám mục trong Giáo Hội Christus Dominus, 17. 

8
 x. Mt 10,10; 1 Cr 9,7; 1 Tm 5,18. 
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21. Phải luôn nhớ đến gương mẫu của các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai ở Giêrusalem đã đặt 
“mọi sự làm của chung” (Cv 4,32) và “phân phát cho mỗi người tùy nhu cầu” (Cv 4,35). Vì thế, ít 
ra trong những miền mà sự cấp dưỡng cho giáo sĩ tùy thuộc hoàn toàn hoặc phần lớn vào việc 
dâng cúng của các tín hữu, rất nên có một tổ chức cấp giáo phận để tiếp nhận những đóng góp 
cho mục đích ấy; tổ chức này do Giám mục điều khiển với sự trợ giúp của những linh mục 
được ủy nhiệm, cũng như của cả những giáo dân thông thạo trong lãnh vực kinh tế nếu thấy là 
hữu ích. Ngoài ra, cũng ước mong rằng nếu có thể nên thành lập một công quỹ trong mỗi giáo 
phận hay mỗi miền để các Giám mục có thể chu cấp đầy đủ cho những người phục vụ Giáo 
Hội, và đáp ứng những nhu cầu trong giáo phận, đồng thời nhờ đó các giáo phận sung túc hơn 
có thể giúp đỡ các giáo phận nghèo kém hơn, để sự dư dật của giáo phận này bù đắp cho sự 
thiếu thốn của giáo phận khác9. Công quỹ này được thành lập trước hết do những đóng góp của 
các tín hữu, nhưng cũng có thể do những nguồn thu khác được qui định đúng luật. 

 

Ngoài ra, trong các quốc gia mà sự bảo hiểm xã hội cho hàng giáo sĩ chưa được tổ chức 
cách thích hợp, các Hội Đồng Giám Mục, dựa trên giáo luật và dân luật, hãy thiết lập những tổ 
chức hay liên đoàn cấp giáo phận, hoặc những tổ chức liên giáo phận, hoặc một hội được 
thành lập cho toàn vùng, để dưới sự coi sóc của Hàng Giáo Phẩm, những tổ chức đó dự liệu 
đầy đủ các phương thức y tế dự phòng và tương trợ, cũng như việc trợ cấp cần thiết cho các 
linh mục bệnh tật, tàn phế hoặc già yếu. Các linh mục hãy hỗ trợ các tổ chức đó trong tinh thần 
liên đới với những người anh em của mình, chia sẻ những gian nan thử thách10, đồng thời, nhờ 
không phải bận tâm đến tương lai, các ngài sống đức khó nghèo theo cảm thức Phúc Âm cách 
hăng say hơn và hoàn toàn tận hiến cho phần rỗi các linh hồn. Những vị hữu trách phải cố 
gắng liên kết các tổ chức như thế thuộc các quốc gia khác nhau để chúng thêm vững chắc và 
được phổ biến rộng rãi hơn. 

KẾT LUẬN VÀ HUẤN DỤ 

22. Dù luôn nghĩ đến những niềm vui của đời sống linh mục, Thánh Công Đồng vẫn không 
quên những khó khăn mà các linh mục đang gánh chịu trong những hoàn cảnh của đời sống 
hiện tại. Thánh Công Đồng cũng biết rằng tình trạng kinh tế, xã hội và ngay cả phong cách 
sống của con người đang thay đổi rất nhiều, và bậc thang giá trị cũng đang bị đảo lộn không ít 
trong nhận thức của nhân loại; do đó, các thừa tác viên của Giáo Hội, và đôi khi ngay cả các 
Kitô hữu, cảm thấy mình như xa lạ trong thế giới này và trăn trở tìm kiếm không biết phải dùng 
phương thức hay lời nói nào thích hợp để có thể giao tiếp với đời. Thật vậy, những chướng 
ngại mới cho đức tin, những việc làm bề ngoài xem ra vô ích, cũng như sự cô đơn cay đắng đã 
từng trải nghiệm, có thể dẫn đến nguy cơ làm cho các ngài suy sụp tinh thần. 

 

Nhưng thế giới đang được trao phó cho tình yêu và thừa tác vụ của các vị Chủ chăn trong 
Giáo Hội chính là thế giới mà Thiên Chúa đã yêu thương đến nỗi đã trao ban Con Một của 
Ngài11. Thật ra, tuy bị tội lỗi đè nặng nhưng vẫn không thiếu năng lực đồi dào, thế giới ngày nay 
đang tặng hiến cho Giáo Hội những viên đá sống động12 để cùng nhau xây nên đền thờ Thiên 
Chúa trong Chúa Thánh Thần13. Khi Chúa Thánh Thần thúc đẩy Giáo Hội mở những con 
đường mới dẫn đến thế giới ngày nay, thì chính Ngài cũng khởi xướng và phát huy những cải 
tổ thích hợp cho tác vụ linh mục. 

 

Các linh mục phải nhớ rằng không bao giờ các ngài lẻ loi trong khi thi hành bổn phận, nhưng 
luôn kiên vững nhờ sức mạnh của Thiên Chúa toàn năng; với niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đã 
mời gọi các ngài thông phần vào chức Tư tế của mình, các ngài hãy luôn tín thác tận hiến vì tác 
vụ, bởi biết rằng Thiên Chúa toàn năng sẽ làm cho tình yêu luôn tăng triển nơi các ngài14. Các 
ngài cũng hãy nhớ rằng những người anh em trong chức linh mục và cả những tín hữu trên 
toàn thế giới vẫn luôn liên kết với các ngài. Thật vậy, tất cả các linh mục đều cộng tác để chu 
toàn ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, chính là mầu nhiệm Chúa Kitô, mầu nhiệm được giấu kín 

                                                 
9
 x. 2 Cr 8,14. 

10
 x. Pl 4,14. 

11
 x. Ga 3,16. 

12
 x. 1 Pr 2,5. 

13
 x. Ep 2,22. 

14
 x. Pont. Rom., Lễ phong chức linh mục. 
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từ muôn đời nơi Thiên Chúa15, ý định đó chỉ được thực hiện dần dần nhờ nhiều tác vụ khác 
nhau cùng liên kết trong việc xây dựng Thân Thể Đức Kitô, cho đến khi đạt đến tầm vóc viên 
mãn. Và tất cả những gì đang tiềm tàng với Đức Kitô trong Thiên Chúa16 chỉ có thể được nhận 
biết rõ ràng nhờ đức tin. Như thế, các vị lãnh đạo Dân Chúa phải bước đi trong đức tin, theo 
gương của Abraham, người đầy lòng tin, người đã lấy đức tin “vâng lời đi đến nơi mình sẽ 
nhận làm cơ nghiệp: và ông đã ra đi mà chẳng biết mình đi đâu” (Dt 11,8). Quả thật, người 
phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa có thể sánh với người gieo giống trong ruộng như 
lời Chúa nói: “và người ấy ngủ hay thức, đêm cũng như ngày, hạt giống nảy mầm và lớn lên, 
trong khi người ấy chẳng hay biết gì” (Mc 4,27). Hơn nữa, nếu Đức Kitô bảo rằng “các con hãy 
vững tin, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33), thì chắc chắn qua lời nói này, Người không hứa 
cho Giáo Hội một cuộc toàn thắng ở trần gian. Thánh Công Đồng vui mừng vì mặt đất đã đón 
nhận hạt giống Tin Mừng, nay đang sinh hoa kết quả ở nhiều nơi dưới sự hướng dẫn của Chúa 
Thánh Thần, Đấng lấp đầy cả địa cầu và khơi dậy trong tâm hồn nhiều linh mục và tín hữu tinh 
thần truyền giáo đích thực. Vì tất cả những điều đó, Thánh Công Đồng thân ái cám ơn các linh 
mục trên khắp thế giới: “Chúc tụng Đấng Quyền Năng đã dùng sức mạnh đang hoạt động nơi 
chúng ta mà làm mọi điều vượt quá những gì chúng ta cầu xin hay nghĩ tới: xin tôn vinh Ngài 
trong Giáo Hội và nơi Đức Kitô Giêsu” (Ep 3,20-21). 

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 7 tháng 12 năm 1965 
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 

 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

Hơn 2.000 năm trước, Chúa Giêsu đã phán cùng các môn đệ: “Thầy đã được trao toàn 

quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 

phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân 

giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến 

tận thế” (Mt 28, 19-20). 

Từ sau ngày Chúa Giêsu phác lệnh truyền giáo đến nay, sứ vụ truyền giáo vẫn không 

ngừng được tiếp nối trong lòng Hội Thánh. Và cũng do phát xuất từ lời sai đi ấy, đức tin của Hội 

Thánh nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Nó khẳng định mạnh mẽ chỗ đứng của mình bằng một 

sức mạnh kiên cường, một sức sống vinh thắng. 

Đức Tin là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban tặng. Đức Tin là “cửa” mở ra, đưa ta đến đời 

sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và bước vào Hội Thánh của Người.  

                                                 
15

 x. Ep 3,9. 
16

 x. Cl 3,3. 

 

 SỨC MẠNH VÀ SỨC SỐNG CỦA ĐỨC TIN 
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Nhờ sức sống của đức tin, các Thánh Tử Đạo khi bị bắt, vẫn luôn thể hiện sức mạnh quả 

cảm của chính đức tin ấy: nhất quyết không nao núng trước cực hình, không chối đạo, không 

bước qua Thánh giá, không làm tổn thương danh dự của Hội Thánh Chúa, không ngừng 

giương cao lòng tin – cậy – mến của minh.  

Nhờ sức mạnh đi cùng sức sống vô cùng của đức tin, các thánh dù bị hành hạ, bị kết án tử 

hình bằng nhiều hình thức hung bạo, dã man, nhưng không để mình bị khuất phục. Các thánh 

không nhường bước, không thỏa hiệp để được sống thảnh thơi. 

Các thánh không để mình bị tiền bạc làm cho mù tối, không để khổ đau làm cho chùn 

bước, không để nhục hình làm cho ngã qụỵ. Ngay đến cái chết, cũng không tài nào có thể uốn 

cong được lòng trung tín của các thánh...  

Chính nhờ dòng máu quả cảm căng đầy sức mạnh và sức sống của đức tin ấy, mà các 

thánh trở thành như những hạt giống gieo vào lòng đất, trổ sinh một Hội Thánh Việt Nam phong 

phú như những gì đang diễn ra hiện tại, chắc chắn còn mãi về sau.  

Hôm nay, lễ các thánh Tử đạo Việt Nam, là con cháu các thánh, chúng ta ngắm nhìn chân 

dung của một sức mạnh quật cường, một sức sống bất khuất mà các thánh đã soi chiếu trên 

suốt dòng lịch sử đầy kiêu hùng này. 

Ngước nhìn chân dung các thánh là điều cần thiết để chúng ta sống lại những ngày gian 

khó của cha ông mà biết ơn tất cả những ai đã đặt nền móng đức tin trên quê hương Việt Nam 

thân yêu này… 

Hội Thánh tại Việt Nam, kể từ buổi bình minh rao truyền Tin Mừng đến nay, dù chẳng bao 

giờ mất ơn bình an nội tâm, vẫn chưa bao giờ có một ngày bình yên ngoài thể xác, chưa một 

ngày tự do hoàn toàn trong việc trung thành thờ phượng Thiên Chúa, chưa bao giờ có tự do 

tôn giáo.  

Tuy nhiên, Hội Thánh của Chúa Kitô tại mảnh đất hình chữ S này, dù phải trải qua muôn 

ngàn lao khổ và phải đối đầu cùng vô số sức chống đối, vẫn mạnh mẽ tuyên xưng đức tin, vẫn 

trung thành với lòng kính thờ Chúa không có sức mạnh nào có thể lay chuyển.  

Chỉ là một Hội Thánh còn non trẻ, được khai sinh chưa đầy 500 năm, nhưng Hội Thánh tại 

Việt Nam đã tự hào vượt lên trên mọi đầu sóng ngọn gió, dù nguy hiểm nhất, dữ dằn nhất, để 

có được cả một bề dày kinh nghiệm giữ lấy đức tin cho đức tin ngày một tinh ròng đến muôn 

đời sau. Tất cả là nhờ ơn Chúa, tất cả là do sự linh hoạt mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. 

Có nhiều lý do dẫn đến sự bách hại Hội Thánh trong quá khứ và hiện tại: ghen tương, đố 

kỵ, hiểu lầm, nhiều lý do chính trị khác… Không ai biết chính xác người Công giáo Việt Nam 

chịu tử đạo từ trước đến nay có số lượng bao nhiêu, vì không thể thống kê hết, chỉ biết rằng đó 

là một con số khổng lồ.  

Từ thái độ sống đến cái chết của các thánh Tử đạo nói riêng, và của các Kitô hữu nói 

chung, chứng minh cho mọi người thấy rằng, chỉ có Thiên Chúa là trên hết, là cao cả, là tuyệt 

đối, vượt trên tất cả mọi sự quý giá.  
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Dẫu là sự sống, điều mà mỗi người chỉ có một duy nhất mà thôi, mất là hết, mất là chấm 

dứt sự hiện diện đời đời trên cõi thế, vẫn không thể sánh bằng Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội, 

là tất cả của vũ trụ.  

Từ sự hiểu biết về chân lý cao cả ấy, các thánh Tử đạo có một thái độ chọn lựa dứt khoát: 

Tin nơi Thiên Chúa đến cùng, dù phải hiến dâng mạng sống của mình. 

Quay nhìn chân dung các thánh Tử đạo Việt Nam, Đức Thánh Cha Piô XI, trong lễ tấn 

phong Giám mục cho Đức Cha Nguyễn Bá Tòng, đã cất tiếng gọ: “Giáo Hội Việt Nam là 

trưởng nam của Giáo Hội Công giáo tại Á Đông” (Bài giảng lễ tấn phong Giám Mục).  

Sử gia A. Launay cũng hết lời khen ngợi đức tin của người Công giáo Việt Nam: “Hỡi Giáo 

Hội Việt Nam, một trong những Giáo Hội đã bị bắt bớ hà khắc nhất trong các Giáo Hội 

trên thế giới, kể từ khi công cuộc của Chúa Cứu Thế bị bắt bớ. Một trong những Giáo Hội 

kiên cố lạ lùng nhất… Ta kính chào Người! và bởi hy sinh càng lớn lao, thì vinh quang 

càng sáng chói. Người thật xứng đáng được danh thơm muôn thuở, ngang hàng với 

những Giáo Hội anh hùng nhất phương Tây" (Đã trích trong Lm Bùi Đức Sinh - Lịch Sử 

Giáo Hội). 

Đức Tin bừng lên mãnh liệt trong mầu nhiệm tự huỷ và hiến dâng. Các thánh Tử đạo đã 

hủy mình đi và hiến dâng trọn vẹn cho thiên Chúa. Hôm nay mừng kính các thánh Tử đạo Việt 

Nam, Chúng ta tin, nhờ lời các thánh chuyển cầu, chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh và 

được đổ tràn đầy sức sống của đức tin, như chính đức tin chiến thắng của các thánh. . 

Một khi được tiếp thêm sức mạnh và sức sống của một đức tin mãnh liệt, chúng ta quyết 

sống đạo ngoan cường, vượt thắng giữa biết bao thách đố của thời đại hôm nay, như thánh 

Phaolô dạy: “Hãy bén rễ sâu trong Đức Kitô, xây dựng trên nền tảng Đức Kitô và được củng cố 

trong đức tin” (Cl 2, 7), 

Mừng lễ các thánh, chúng ta phải khám phá ra nhiều bài học có lợi cho đức tin mà các ngài 

để lại:  

- Sẵn sàng tha thứ cho những người bắt bớ, giết chết mình;  

- Cầu nguyện nhiều hơn nữa cho các nhà lãnh đạo quốc gia khôn ngoan để nhận ra đâu là 

đường lối lãnh đạo theo chân lý, đâu là đường lối lãnh đạo sai lầm để đừng giết chính đồng bào 

vô tội của mình như đã từng làm mà lịch sử không bao giờ quên;  

- Biết ơn Hội Thánh đã cưu mang và sinh ra chúng ta trong ơn Chúa;  

- Biết đáp trả tình yêu vô cùng của Chúa bằng tất cả đời sống chứng tá của mình dẫu phải 

hiến dâng mạng sống. 

 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 
 

  

VỀ MỤC LỤC 
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Suy niệm lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

  

Hàng năm cứ đến ngày này, những người con dân Việt từ khắp muôn phương cùng với 

Giáo hội hoàn vũ hướng tâm hồn lên một cách đặc biệt để mừng kính Các Thánh Tử Đạo tại 

Việt Nam. Trong hân hoan vui sướng và hãnh diện, chúng ta tôn vinh, tri ân các ngài đồng thời 

hô vang : « Vạn vạn tuế các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vạn vạn tuế các Thánh Tử Đạo anh hùng 

». 

Hôm nay chúng ta cùng nhau hướng tâm hồn lên một cách đặc biệt để mừng kính các 

ngài. Nói là đặc biệt về các ngài, nên chúng ta tạm đặt ra mấy câu hỏi cho là cơ bản, để nhờ đó 

chúng ta lần lượt đưa ra những gì đã hiểu biết về các ngài, mặc dù đây chỉ là những điều nhiều 

người đã biết. 

 

Trước hết chúng ta cần xác nhận: 

  

Hỏi : Các ngài là ai vậy? 

Thưa : Các ngài là Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, chết vì Đạo tại Việt Nam. Ở đây, từ 

ngữ Đạo được hiểu theo nghĩa chặt : Đạo Công Giáo Lamã, mà ai cũng biết rõ. Ngày nay thì 

Đạo Công Giáo Lamã hiện diện khắp nơi. 

  

Hỏi : Các ngài là bao nhiêu? 

Con số các ngài chính thức là 117 vị thánh và 1 á thánh. Đó là những vị đã được Tòa 

Thánh tuyên phong rõ ràng ngày 19.6.1988. Thế nhưng, đối với chúng ta hiểu, còn có biết bao 

nhiêu vị cũng đã « tử vì Đạo » tại Việt Nam mà chưa được tuyên phong. Dù vậy, các vị cũng 

phải được Giáo hội Việt Nam mừng kính. Thời gian bắt đầu vào năm 1580 và chỉ kết thúc hoàn 

toàn vào năm 1888, có khoảng 400.000 người bị lưu đầy và phát lưu. 130.000 người đã chết vì 

đạo. 

  

Hỏi : Các ngài thuộc những thành phần nào? 

Các ngài đã là các Kitô hữu thuộc đủ mọi thành phần, cấp bậc trong Giáo hội Công Giáo. 

Có 8 vị Giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân (gồm 1 chủng sinh, 16 giáo lý viên, 10 vị dòng ba 

Đa Minh và 1 phụ nữ) ... thuộc đủ mọi tuổi tác, hoàn cảnh sống : công chức, thương gia, công 

nhân, quân nhân, y sĩ, ngư phủ, trùm họ v.v. Trong số đó, bao gồm cả một số nhà truyền giáo 

(ngoại quốc) như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý... đã đến Việt Nam truyền Đạo và chết vì 

Đạo. Nói chung, cũng nhờ các vị truyền giáo này mà nhiều người Việt Nam biết Đạo, theo Đạo, 

 TRI ÂN VÀ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỔ TIÊN 
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sống Đạo và chết vì Đạo nữa, lại được nhập đoàn Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nammà chúng ta 

đang kính nhớ. 

  

Nói tóm lại, đây là những chứng nhân của Thiên Chúa, đã anh dũng hy sinh cả mạng sống 

tại Việt Nam để thi hành sứ vụ Thiên Chúa trao. 

  

Nói mạnh hơn : các ngài là những tổ tiên anh dũng của chúng ta. Dĩ nhiên phải quả quyết : 

chính nhờ các ngài mà có chúng ta và ngày nay chúng ta luôn rất hãnh diện tuyên nhận các 

ngài là tổ tiên trước mặt cả thế giới. 

  

Hôm nay, Giáo hội Việt Nam hân hoan và hãnh diện mừng kính các ngài như hướng về tổ 

tiên yêu quý.Ðọc lại tiểu sử các ngài, ta không khỏi cảm phục đức tin kiên cường của các ngài. 

Vì trung thành với Chúa, các ngài đã cam chịu thiệt thòi trong đời sống, mất hết chức quyền 

danh vọng, nhất là phải chịu muôn ngàn khổ hình, chịu mất mạng sống vì Đức tin. 

  

Có những vị như thánh Hồ đình Hy, làm quan lớn trong triều đình. Quan án Phạm trọng 

Khảm, là những vị có chức có quyền trong xã hội đã thà mất chức quyền, mất danh vọng hơn 

mất Đức tin. Vì Chúa, các ngài không những đã sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi trong xã hội mà 

còn sẵn sàng chịu mất mạng sống. 

  

Có những vị như thánh Lê thị Thành, thân phận phụ nữ yếu ớt, gánh nặng gia đình, nhưng 

cũng đã sẵn sàng chịu mọi cực hình để minh chứng tình yêu đối với Ðức Giêsu Kitô. 

  

Có những vị đầu xanh tuổi trẻ như Tôma Thiện, Phaolô Bột, mười mấy tuổi đầu, tương lai 

còn dài, đường đời còn nhiều hứa hẹn. Nhưng các ngài đã cương quyết khước từ tất cả, dâng 

hiến tuổi thanh xuân cho Đức tin chân chính. 

  

Hỏi : Tại sao các ngài chết vì đạo ? 

Thưa : Giết thì chết chứ còn sao nữa. Đây phải được coi là cơ bản của vấn đề. Kể ra, nếu 

nhìn bên ngoài thôi thì đã có câu trả lời rồi : chết vì Đạo mà ! Lúc đó một số các vua chúa ghét 

Đạo và cấm Đạo nên họ giết những người có Đạo mà không chịu bỏ Đạo. Bị họ giết thì chết, dù 

là người Việt hay ngoại quốc...thế nhưng, nhận xét cho đàng hoàng thì vấn đề chết vì Đạo ở 

đây có ý nghĩa rất phong phú. Có thể nói tóm gọn bằng 2 từ Tin Yêu. Nhưng hai từ này bao 

gồm ý nghĩa rất cao siêu mà Kitô Giáo gọi là « Thần Đức » : Đức Tin kéo theo Đức Cậy và Đức 

Mến. Ba nhân đức siêu việt hơn các nhân đức khác mà ta phải quả quyết : chỉ « người có Đạo 

» mới có . 

  

Hỏi : Các ngài đã chết tử Đạo như thế nào ? 
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Về các hình khổ: Các ngài đã phải chịu mọi thứ cực hình mà người ta có thể nghĩ ra được 

như: 

- Gông cùm, xiềng xích, nhốt trong cũi, đánh đòn, bỏ đói. 

- Bị voi giầy, bị trói ném xuống sông, bị đổ dầu vào rốn rồi cho bấc vào mà đốt, bị đóng đinh 

vào ván rồi đem phơi nắng v.v. 

- Quyết liệt hơn thì bị trảm quyết, tức là bị chặt đầu,bị xử giảo, tức là bị thắt cổ, hay bị thiêu 

sống. 

- Vô cùng man rợ và hiểm độc như bị xử lăng trì, tức là phân thây ra từng mảnh hay là xứ 

bá đao. 

  

Theo loại hình phạt 79 vị bị trảm quyết tức là bị chặt đầu. Như vậy là con số bị trảm quyết 

nhiều nhất. 18 vị bị xử giảo tức là bị thắt cổ. 8 vị chết rũ tù. 6 bị thiêu sinh. 4 bị lăng trì - tức là 

phân thây ra từng mảnh. 1 bị tử thương và. 1 bị bá đao. 

  

Là người Công Giáo Việt Nam, chắc chắn mỗi khi đọc lại tiểu sử các ngài, ta cảm thấy một 

dòng máu hào hùng trào dâng trong huyết quản. Bị cuốn hút bởi cuộc sống và cái chết cao đẹp, 

anh dũng của các ngài, có lẽ ta cũng có đôi lần ao ước được như các ngài : Sống cao đẹp, chết 

anh dũng. 

  

Kính lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, làm sao chúng con có thể có được cái chết cao đẹp 

như các ngài. Ngày nay đâu còn cảnh cấm Đạo, bắt Đạo, giết người có Đạo như thời vua quan 

ngày xưa nữa, nên chúng con không còn hy vọng chết vì Đạo. Xin cho chúng con biết học đòi, 

bắt chước các ngài trung thành với Đức tin và sống đạo cho đến trọn đời. Amen. 

  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

CHÚA NHẬT XXXIII A THƯỜNG NIÊN  

Cn 31: 10-13, 16-18,20,26,28-31; 1Tx 5:1-6; Mt 25:14-30) 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh. MD 
  

TẶNG VẬT CHÚA BAN PHẢI ĐƯỢC TIÊU DÙNG, ĐẦU TƯ VÀ CHIA SẺ 
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Bài Phúc Âm hôm nay là dụ ngôn cuối cùng trong ba dụ ngôn của đức Giesu mà Mathieu 

đã kể lại. Mỗi dụ ngôn đều có một ý nghĩa đặc biệt đòi hỏi mọi Kito hữu phải chuẩn bị cho ngày 

vinh quang của đức Kito trên vương quốc nước trời. Bài Tin Mừng nói về ông chủ, đám bày tôi 

với những tài năng khác nhau (Mt 25:14-30) cho thấy việc chúng ta làm hàng ngày phải theo 

thiện chí, và khả năng mà Chúa ban cho chúng ta. Những việc thiết thân nhất thì chúng ta 

không thể bỏ qua được. Sứ điệp Chúa muốn gửi cho chúng ta là tinh thần trách nhiệm đối với 

Thiên Chúa và loài người với nhau để đạt được vương quốc nước Trời. 

  

LÝ DO CHÚA KỂ DỤ NGÔN 

Dụ ngôn Chúa kể dựa theo cách sinh hoạt thường ngày trong cuộc sống của chúng ta. 

Người không ca tụng hay kết án bất cứ thái độ nào, nhưng qua cách chúng ta sống để dạy 

chúng ta phải sống sao cho hợp với mục đích của vương quốc nước trời. 

Dụ ngôn nêu ra một vài thắc mắc. Chuyện có vẻ cổ võ cách sống kiểu tư bản chủ nghĩa, 

mong cho được giàu sang, lắm tiền nhiều bạc. Thứ đến là cách tính toán sổ sách khi ông chủ 

trở về. Và như vậy thái độ của ông chủ đối với gia nhân rõ ràng là có khen thưởng và luận phạt. 

Theo câu chuyện, đức Giesu muốn làm nổi bật khả năng khác nhau của con người đối với 

tặng phẩm Chúa ban để đạt nước Trời. Hai người đầu tiên, vì hiểu rằng họ có tặng phẩm là do 

lòng quảng đại của Chúa nên đã cố gắng làm theo ý Chúa đúng như cách sống hàng ngày của 

họ. Đối với tên thứ ba, Thiên Chúa đã hành sử đúng như hắn nghĩ: “Thưa ngài, tôi biết ngài hà 

khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi…..” (Mt 25:24) ? 

  

TÊN ĐẦY TỚ NGHÈO NHƯNG CẨN THẬN 
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Tên đầy tớ thứ ba này đúng là quá “cẩn thận” và “chắc ăn”. Hắn xem ra có vẻ ngay thẳng 

và lương thiện. Vì không thông minh đủ như hai tên kia nên được chủ cho số tiền vốn ít nhất. 

Tuy nhiên phải công nhận, nếu hắn không phải là người đứng đắn thì ông chủ đã không tin 

tưởng mà trao cho hắn tiến. Hai tên đầy tớ thứ nhất và thứ hai là những tên thông minh, có óc 

thương mại, biết nhìn thị trường chứng khoán mà đầu tư để sinh lời gấp đôi. Tên thứ ba luôn 

luôn sống trong sợ hãi vì biết ông chủ có tính tham lam và đòi hỏi, chỉ thích tiền, không ưa nhân 

viên làm liều để thất bại….cho nên để chắc ăn đã đem chôn dấu số tiền ông chủ đưa. Theo 

truyền thống Do Thái, chôn tiền là phương cách an toàn nhất để khỏi bị ăn cắp hay thất lạc. Ở 

Việt Nam, rất nhiều người cũng hành động giống như vậy, họ không dám mạo hiểm, liều đi vào 

nơi mà họ không biết hậu quả sẽ thế nào. Vì quá lo lắng và sợ hải, tên này đã trở thành kẻ tội 

phạm đối với ông chủ. Cuối cùng hắn ta đã mất tất cả. Hắn đã hành động phần nào vì vô ý vô 

tâm, nhất là quá cẩn thận. Có lẽ hắn nên được ông chủ đối sử một cách hiểu biết, thông cảm 

thì hay hơn. 

  

TÍNH LUÂN LÝ CỦA CÂU CHUYỆN 

Những ai coi cách đối sử của Thiên Chúa với loài người một cách kiểu tiêu cực, nghèo nàn 

hay bủn xỉn thì cũng sẽ đối sử với đồng loại của mình như vậy. Những người như thế sẽ vô 

phương được nhìn thấy vương quốc Thiên Chúa. Đây chính là sự nghèo nàn và mù lòa của tên 

đầy tớ thứ ba! Hắn đã chẳng dám làm gì cả chỉ vì sợ hãi đã làm hắn tê liệt để rồi không thể tiếp 

cận được với những người cần phải giúp đỡ đang ở quanh hắn. Trọng điểm của Tin Mừng 

 đức Giesu Kito là chúng ta phải vượt qua mọi sợ hãi để trở thành cần mẫn, đáng tin cậy và 

sáng tạo để thực hiện ước muốn của Thiên Chúa, không trở thành tên đầy tớ thứ ba “vô tích sự 

và vụng về lại lười biếng”! Để là môn đệ Chúa Kito, chúng ta phải dám hy sinh mạng sống mình 

để được “sống”. Nếu chúng ta liều mạng vì một Chúa Kito toàn vẹn thì chúng ta không thể nhìn 

thấy kết quả, có lẽ chúng ta phải liều hơn nữa để cam kết với một Giáo Hội bất toàn thì chúng 

ta có thể nhìn thấy. Nếu chúng ta coi niềm tin của chúng ta là cần phải được bảo vệ thì có lẽ nó 

không được hoàn hảo, và chắc chắn nó sẽ không phát triển và trưởng thành nếu mục đích 

chính của nó chỉ là “ hành động khi chắc  ăn”. 

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần sau là cuộc phán xét sau cùng, sẽ cho chúng ta thấy quang 

cảnh đối ngược với tên đầy tớ thứ ba. Nó sẽ giúp chúng ta thấy được sự thật sâu thẳm nhất 

nơi tâm can chúng ta khi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi để cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp 

đón kẻ khách lạ, đem áo quần cho kẻ trần truồng, viếng thăm kẻ ốm đau và tù tội. 

  

YẾU TÓ BẤT NGỜ CỦA DỤ NGÔN HÔM NAY 

Ngay từ đầu, chúng ta thấy ông chủ đã cho mỗi đầy tớ một số tiền coi như tặng phẩm 

nhưng không. Ông đã chứng tỏ là một người hoàn toàn quảng đại. Tên đầy tớ thứ ba chẳng 

hiểu gì về ông chủ, nhất là lòng quảng đại của ông. Hình như hắn chỉ dựa vào hành động của 
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ông về một số công bằng khít khao theo nghĩa đen nên hắn đã hành động bủn xỉn dại dột để rồi 

cuối cùng đã mất hết tất cả. 

Áp dụng quan niệm này vào Thiên Chúa, chúng ta rút ra được một bài học rất hay. Khi 

chúng ta cố gắng hiểu Thiên Chúa và cám ơn lòng quảng đại của Người vì đã ban cho chúng ta 

con một người là đức Giesu Kito, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự tự do và lòng tri ân đặc 

biệt, để chúng ta chấp nhân hy sinh. Để thực hiện ước muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải 

quyết định dám chấp nhận mạo hiểm vì lòng quảng đại bao la, lẽ công bằng, tình thương sót vô 

bờ bến và sự tin tưởng của Người đối với nhân loại. Dụ ngôn nhấn mạnh đến lòng can đảm 

dám hành động; nó giúp chúng ta sửa soan đón nhận những tác dộng vĩ đại của lòng thương 

sót, lẽ công bằng của Thiên Chúa trong giờ phán xét sau cùng! 

  

KẾT: KHO TÀNG PHẢI ĐƯỢC CHI DÙNG, ĐẦU TƯ VÀ CHIA SẺ 

Để kết luận, xin mượn bài giảng của Biển Đức XVI tại thánh đường Angelus ngày 16-11-

2008 để cùng nhau suy niệm. 

“Tài năng” giống như đồng bạc cổ La Mã rất có giá trị, và đặc biệt vì tính phổ thông của câu 

chuyện dụ ngôn, nó trở thành đồng nghĩa với quà tặng cá nhân mà mỗi người chúng ta được 

Thiên Chúa kêu gọi phải phát triển. Câu chuyện nói: ông chủ sửa soạn đi du lịch xa nhà lâu 

ngày, đã gọi các người làm lại và tin tưởng trao cho họ tài sản của mình (Mt 25:14). Ông chủ ở 

đây tương trưng là đức Kito, người làm là các môn đệ, và tài năng là những tặng phẩm mà đức 

Giesu đặt tin tưởng trao cho họ. Những tặng vật này, ngoài những đặc tình tự nhiên của nó, 

còn tượng trưng cho sự phong phú mà chúa Giesu đã truyền lại cho chúng ta làm di sản, vì vậy 

chúng ta phải làm sao để nó phát triển và sinh lời: Lời Chúa trong Tin Mừng, nơi Phép Thanh 

Tẩy đã canh tân chúng ta trong Chúa Thánh Linh. Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta ca tụng 

Thiên Chúa, chúng ta là con cái Người, hiệp nhất với con một Thiên Chúa; sự tha thứ mà 

người đã ban cho tất cả chúng ta; Mình Thánh Chúa đã hy sinh; Máu Chúa đã đổ ra. Gọn một 

lời, Vương Quốc Thiên Chúa chính là Thiên Chúa, hiện tại và sống động giữa chúng ta hàng 

ngày! 

Đây là một kho tàng mà Chúa Giesu đã đặt tin tưởng trao cho các bạn của người vào giờ 

phút cuối cùng của cuộc sống ngắn ngủi nơi dương thế. Bài dụ ngôn hôm nay nhấn mạnh đến 

tính thiên hướng nội tại cần thiết để chấp nhận và phát triển tặng phẩm này. Sợ hãi là một thái 

độ sai lầm: tên đầy tớ sợ ông chủ, sợ cả lúc ông trở về, đã chôn đồng tiền xuống đất nên nó 

chẳng sinh lời gì cả. Điều này xẩy ra cho những ai, sau khi chịu phép Thánh Tẩy, Rước Lễ  và 

phép Thêm Sức đã chẳng làm gì cả, lại đem những tặng vật đó dấu dưới chăn mền của thiên 

kiến, của hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa, đã làm tê liệt niềm tin và những tác động thiện của 

họ. Tuy nhiên, câu chuyện cũng nói lên những tác động sinh hoa trái lớn lao do các môn đệ đã 

sung sướng khi đón nhận những tặng vật mà không đem chôn vì sợ hãi hay ghen ghét, nhưng 

làm cho nó sinh lời bằng cách cộng tác và chia sẻ. Đúng vậy, Chúa đã ban cho chúng ta gấp cả 

ngàn lần như vậy! 
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Kho tàng này phải được chi dùng, đầu tư và chia sẻ cho tất cả mọi người, như thánh 

Phaolo tông đồ, nhà hành chánh vĩ đại của chúa Giesu về tài năng đã dạy. Bài Tin Mừng 

Mathieu hôm nay cũng cho chúng ta -về phương diện lịch sử và xã hội- một bài học rất giá trị là 

khuyến khích lòng can đảm và tinh thấn dấn thân của mọi kito hữu. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Ngày 9 tháng 11 năm 2017, cách đây 285 năm trước (1732 – 2017), cha Thánh An Phong 

cùng các bạn đồng chí hướng tuyên khấn thiết lập một Hội Dòng mang tên Chúa Cứu Thế, sự 

kiện này được diễn ra trong một hang đá hoang bên sườn núi Scala, một ngọn núi cao chót vót, 

đường đi hiểm trở (miền Nam nước Ý ngày nay), thủa ấy thuộc vương quốc Napoli, ngọn núi 

trên đường dẫn ra hải cảng tuyệt đẹp mang tên Almafi. 

 

Duyên nợ khai sinh Nhà Dòng từ một biến cố Cha Thánh An Phong bị kiệt sức, sau những 

ngày ngài thi hành mục vụ một cách tận tâm tận lực dành cho những người nghèo ở Napoli, 

các bác sĩ khuyên ngài đi nghỉ ở Almafi để lấy lại sức khỏe, nhưng trên đường đến khu an 

dưỡng Almafi, Cha Thánh dừng chân nghỉ ở Scala, ở đây ngài gặp những người chăn gia súc 

trong rừng sâu. 

Những người này không chỉ nghèo khổ nhưng còn là những con người bị bỏ rơi hoàn toàn, 

không ai mang đến cho họ một sự trợ giúp nào cả, suốt ngày lang thang trong rừng với đàn vật, dĩ 

nhiên họ thiếu thốn đủ điều, từ vật chất đến tinh thần, không ai nói cho họ biết về Tin Mừng. Cuộc 

sống trong rừng sâu loại họ ra khỏi xã hội loài người, bị bóc lột và bị chà đạp không người cứu 

giúp, họ chỉ khác con vật là ở chỗ còn biết suy nghĩ, biết nói tiếng nói của loài người nhưng lại 

chẳng biết nói với ai và cũng chẳng ai nghe họ. 

Cha Thánh lưu lại với họ một thời gian rồi trở về Napoli kêu gọi các bạn đồng chí hướng 

cùng đến Scala với ngài. Thật ra không phải chỉ đến khi gặp Scala Cha Thánh mới tiếp cận 

 "XIN CHỈ CHO CON ĐƯỜNG ĐI CỦA CHÚA…" 
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người nghèo, nhưng khi còn là một luật sư, ngài đã có tâm hồn hướng về người nghèo và liên 

đới với người nghèo cách mãnh liệt, Khi trở thành Linh Mục, thay vì lui tới với giới quý tộc như 

phần đông các Giáo Sĩ thời ấy, Cha Thánh đã dành gần hết thời gian mục vụ của mình cho 

người nghèo, những Nguyện Đường ban đêm cho giới nghèo bốc vác, buôn thúng bán bưng tại 

các con hẻm ngõ phố của Napoli minh chứng điều đó. 

Khi quy tụ anh em để thiêt lập Hội Dòng, mọi hoạt động của nhóm tiên khởi này được thực 

hiện trong khắp sáu tỉnh miền quê của Napoli (Thỉnh nguyện thư 1748 của Cha Thánh An 

Phong), Hội Dòng mới này chuyên chăm lo cho người nghèo và người bị bỏ rơi hơn cả. Mãi đến 

năm ngày 25.2.1749, Tòa Thánh mới chuẩn nhận Hội Dòng chính thức được thành lập với sự 

phê duyệt của Đức Thánh Cha Benedicto XIV. Lý do“vì người nghèo” đã không thuyết phục 

được Tòa Thánh, các Hội Dòng đều được thiết lập vì người nghèo và cho người nghèo, đã có 

quá nhiều Nhà Dòng hiện diện theo tôn chỉ ấy nên không cần phải có thêm một Nhà Dòng mới 

nào nữa. Cha Thánh phải xác định được thành phần được ghi rõ là “bị bỏ rơi hơn cả”, khi ấy 

Tòa Thánh mới đồng ý. Và như thế, Dòng Chúa Cứu Thế được thiết lập nhằm loan báo Tin 

Mừng “cho những người bị bỏ rơi hơn cả, đặc biệt là những người nghèo” (HP. 01#3). 

Như để làm rõ thêm hoạt vụ thừa sai của mình, Hiến Pháp nhấn mạnh: “Trong số những 

nhóm người cần đến sự trợ giúp thiêng liêng hơn cả, chúng ta đặc biệt chăm sóc người nghèo, 

người thấp hèn và người bị áp bức” (HP.04). rồi Hiến Pháp tóm kết:“Ưu tiên chọn lựa người 

nghèo, đó chính là lý do Dòng hiện diện trong Hội Thánh và là biểu chứng của việc trung 

thành với ơn gọi đã lãnh nhận” (HP.05). 

Quy Luật của Dòng đã khai triển thật cụ thể những gì Hiến Pháp nói trong QL.09: 

a. Các Tu Sĩ DCCT phải không ngừng tìm kiếm những người thiếu sự trợ giúp thiêng liêng 

hơn hết, nhất là người nghèo, người cô thân cô thế và người bị áp bức. 

b. Tu Sĩ DCCT không bao giờ được giả điếc làm ngơ trước tiếng kêu của người nghèo và 

người bị áp bức, nhưng phải có nhiệm vụ tìm kiếm những giải pháp giúp họ”. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2017. Cha Bề Trên Tổng Quyền Michael Brehl, đã gởi cho anh em 

toàn Dòng một lá thư của “Năm Thánh Hành Hương với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Cha đề cập 

đến sứ vụ của Mẹ và tóm kết trong 4 từ khóa: Đồng hành, Quy tụ, Cầu nguyện và Đấu tranh 

cho công bình. 

“ĐỒNG HÀNH với người bị bỏ rơi và người nghèo khổ bằng lòng thương cảm, sự dịu hiền và 

tình mẫu tử. Sự đồng hành này đòi buộc chúng ta phải có tình liên đới đích thực, để dấn thân đến 

gần bên nhau suốt đời, để trung thành và luôn kịp thời, cách đặc biệt trong những hoàn cảnh khó 

khăn và thách đố. 
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QUY TỤ Dân Thiên Chúa như những người hành hương, cách riêng những người nghèo 

và đau khổ. Hãy tạo ra những nơi chốn an toàn cho người bị bỏ rơi và người nghèo để họ có 

thể đến với nhau và gặp gỡ nhau. 

CẦU NGUYỆN giữa lòng Dân Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của Lời Chúa, “những dấu chỉ của 

thời đại”, và kinh nghiệm của người nghèo. Chúng ta cùng nhau phải tiến hành biện phân trong cầu 

nguyện sâu xa hầu biết làm thế nào để hành động với lòng thương xót nhân từ, công bình và yêu 

thương. 

ĐẤU TRANH CHO CÔNG BÌNH bằng sức mạnh có tính cách mạng của Lòng Mến và sự 

dịu hiền. Lòng sùng kính đưa chúng ta vào sự liên đới trong lời cầu nguyện để biến đổi và chữa 

lành thế giới bị thương tích của chúng ta. Cuộc đấu tranh cho công bình này là hệ quả của một 

Đức Tin cắm rễ sâu vào mầu nhiệm nhập thể.”. 

Rồi cha Bề Trên Tổng Quyền đề nghị mỗi cộng đoàn, mỗi Tỉnh Dòng, mỗi ngôi đền Đức 

Mẹ… hãy duyệt xét lại với bốn câu hỏi: 

1. Bằng cách nào chúng ta đồng hành với người nghèo và người bị bỏ rơi, người bị thương 

tích và đau khổ ? ... 

2. Ở đâu chúng ta có thể tạo nên những không gian để quy tụ Dân Thiên Chúa, những nơi 

an toàn cho các cuộc gặp gỡ đích thực được diễn ra ? ... 

 

(Ảnh chụp cha Louis Nguyễn Văn Qui, DCCT, với các em mồ côi hoặc 

bụi đời của Gia Đình An Phong Vũng Tàu trước 1975). 

3. Tất cả các Nhà Thờ và Đền, các cộng đoàn và các cơ sở của 

chúng ta hãy đưa ra những khả năng cho việc cầu nguyện và suy tư... 

4. Việc sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta có lôi kéo 

chúng ta vào một sự dấn thân sâu xa hơn cho việc đấu tranh cho công bình 

hay không ? ... 

Giữa một xã hội Việt Nam hôm nay đầy thương tích, như thương 

tích trên cơ thể Đấng Cứu Thế, từ khi nào Thiên Chúa đã an bài cho 

Dòng Chúa Cứu Thế gieo mầm và nảy sinh, thì chính mỗi Tu Sĩ DCCT 

có còn trung tín với ơn gọi của mình nữa chăng? Có còn lý do để hiện 

diện nữa không? Sinh nhật thứ 285 của Nhà Dòng là một dịp xem xét 

và biện phân dưới ánh sáng đặc sủng. Xin chia sẻ với bạn đọc với lời thỉnh cầu mọi người 

thêm lời cầu nguyện cũng như thêm gắn bó đồng hành với anh em DCCT chúng tôi. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 9.11.2017, theo Ephata 771 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

 

Hỏi: xin cha giải thích rõ những hình thức phạm tội nghịch điều rắn thứ năm của Chúa. 
 
  

Trả lời : 
  

Chưa bao giờ hết, con người ngày nay đang sống thiếu bác ái  yêu thương, tha thứ cho 

nhau từ trong gia đình ra đến bên ngoài xã hội và cộng đồng thế giới. Trong gia đình, nhiều vợ 

chồng đã giết nhau, bỏ nhau để lấy người khác dù đã sống chung 20 ,30, 40 năm và có con 

cháu đông đúc..Bên VN có những cha mẹ đã bán con gái dưới tuổi thành niên cho bọn buôn 

người phục vụ cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi. Điển hình ở Mỹ,  một bà 

mẹ đã chở hai con ra bờ biển Galveston ( Texas) và xô  chúng xuống nước để giết chúng, 

nhưng hai trẻ xấu số  này  đã được người khác vớt lên và thoát chết vì bà mẹ độc ác ! 

  

Trên bình diện quốc tế, chiến tranh vẫn tiếp diễn ở Afghanistan , Irak  và Syria, .. Đăc biệt, 

bọn Hồi giáo quá khích ( ISIS)  đang giết người hàng loạt bên Irak, và Syria, bách hại tàn nhẫn 

những tín đồ thiếu số theo KitôGiáo và ngay cả các nhóm Hồi Giáo khác không thuộc phe 

nhóm của chúng. 

  

Đây là một tai họa  lớn   cho thế giới hiện nay, khiến Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải lên 

án tai họa này vì những kẻ chủ chốt đang nhân danh Thượng Đế của chúng để chặt đầu, giết 

hai thường dân vô tội, kể cả đàn bà trẻ con. 

     

Tại sao có những sự dữ nói trên từ trong gia đình ra đến cộng đồng thế giới như vậy? 
  

Lý do duy nhất  để giải thích là  tại con người không còn biết yêu thương, tôn trọng sinh 

mang, danh dự , quyền sống  và tư hữu của người khác, không biết  tha thứ cho nhau từ trong 

gia đình ra đến bên ngoài xã hội. 

  

Khi giết hại nhau, con người –có niềm tin hay không-  đã chà đạp giới răn  Thứ Năm của 

Thiên Chúa cấm con người không được giết nhau. Sở dĩ thế, vì sự sống  là  quà tặng thiêng 

liêng vô cùng quí giá mà Thiên Chúa đã  ban cho con người. Và chỉ một mình Ngài có quyền 

trên sự sống  đó  mà thôi. 

  

Chính vì vậy mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã truyền cho dân Do Thái lệnh cấm này: 

              

“Ngươi không được giết người” (Xh 20:13) 

  

Sau này, trong bài giảng “Trên Núi”, Chúa Giêsu cũng  đã nhắc lại lệnh cấm trên và   còn 

ngăn cấm thêm cả việc  giận dữ, oán  ghét và trả thù nhau nữa:  

  

“Anh  em đã nghe Luật dạy rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. 

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh  em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai 

mắng anh  em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng…”(Mt 5:21) 

 

 ĐÂU LÀ NHỮNG TỘI NGHỊCH ĐIỀU RĂN THỨ NĂM PHẢI TRÁNH? 
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Chúa cấm oán thù và giết người vì Thiên Chúa là “tình thương, chậm bất bình và hay tha 

thứ”, nên ai không yêu thương thì “ không  biết Thiên Chúa là tình yêu.” ( 1 Ga 4: 8). 

  

Chúa Giêsu không những dạy  yêu thương người thân thuộc mà đặc biệt còn phải   “yêu 

thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh  em.  nữa” (Ga. 5: 44) 

  

Chính Chúa đã  nêu gương yêu thương và  tha thứ này khi Người, đang bị treo trên thập 

giá, đã cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Người như sau: 

       

“ Lậy Cha ,xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.” ( Lc 23: 34) 

  

Cụ thể hơn nữa, Chúa đã tha thứ cho một gian phi ( kẻ trộm lành) cùng bị đóng đinh với 

Người  vì anh này biết sám hối và xin tha thứ: 

    

“ Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi  trên Thên Đàng.”( Lc 23: 43)  

  

Như thế cho ta thấy luật yêu thương quan trọng thế nào đối với mọi tín hữu Chúa Kitô ngày 

nay phải sống  giữa những nghịch cảnh của sự oán thù, nghen nghét, chém giết, sát hại nhau 

về mọi mặt tinh thần , tình cảm và thể lý ở khắp nơi trên thế giới.Có thể nói sự dữ  oán thù và 

giết  hại nhau đang thống trị thế giới và  quá nhiều người ở mọi nơi, thuộc  mọi nền văn hóa, 

ngôn ngữ. 

  

Do đó, để đem lai an vui, bình  an  cho con người  từ trong gia đình  ra đến bên ngoài cộng 

đồng thế giới, thì thật cần thiết phải thực thi  luật yêu thương của Chúa,  và  giáo  lý của  Giáo 

Hội  dạy  về   những việc phải làm và không được làm liên quan đến  luật cấm làm hại và  giết 

người như Thiên Chúa đã nghiêm khắc ngăn cấm  trong  giới răn Thứ Năm của Bản Thập Giới 

(Decalogue). Cụ thể  áp dụng như sau: 

  

 

1. Về mặt thể lý, cấm cố sát và tự sát (murder and suicide) 
  

Vì chỉ một mình Thiên Chúa nắm trọn quyền sinh tử của mọi loài thụ tạo, nên không ai 

được phép giết người khác, dù là một thai nhi còn trong lòng mẹ, hay một bệnh nhân đang  thoi 

thóp trên giường bệnh và y khoa đang bó tay cứu chữa. Nói rõ hơn, không ai được phép trực 

tiếp hay gián tiếp làm điều gì khiến người khác phải thiệt mạng sống vì mình, cũng như không 

được phép  hủy hoại cơ thể như chặt cắt một bộ phận nào của thân thể- dù vì mục đích y khoa- 

 nhất là tự sát (tự tử) vì bất cứ lý do gì. 

  

Như thế, để tôn trọng và bảo vệ sự sống là quà tặng linh thánh (sacred) Chúa ban, thì 

 không những không được trực tiếp giết người hoặc tự sát mà còn phải tránh những hành vi 

gián tiếp giết người như cộng tác có hiệu quả cho ai phá thai hoặc giết người khác,Ai phạm tội 

ngày sẽ tức khắc bi vạ tuyệt thông tiền kết ( latae sententiae, giáo luật số 1398) và  chỉ có Tòa 

Thánh được quyền  tháo gỡ mà thôi.  

  

Ngoài ra ,được kể là có tội nếu  dùng thuốc cho chết êm dịu (euthanasia) dù y khoa đã bó 

tay. (SGLGHCG, số 2268-2270). Nói rõ hơn, dù cho bác sĩ đã vô phương cứu chữa thì phải để 

cho cái chết xảy ra cách tự nhiên ( natural death) chứ không được phép kết thúc sự sống cho 

nhanh bằng cách cho chich thuốc để  "chết êm diu=Euthanasia"theo lời khuyên của bác sĩ, y tá 

không có niềm tin Công Giáo. Chỉ trong trường hợp tim đã tự nhiên ngưng đập, óc não và thận 
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 đã hết hoạt động và bênh nhân chỉ còn thở vì nhờ có  máy hô hấp (respirator) thì  khi đó  mới 

được phép rút máy ra vì để lâu cũng vô ích và còn thêm tốn phí cho gia đình bệnh nhân.  

  

Ngoài ra, cũng trong mục đích bảo vệ sự sống, phải tránh những hành vi hay phương thế 

có thể gây nguy hại cho sức khỏe nhất là gây nguy hiểm cho mạng sống của mình và của 

người khác, như ăn uống quá độ, lạm dụng rượu ,thuốc lá và ma túy, lái xe quá tốc độ có thể 

 gây tai nạn cho chính mình và cho người khác cách vô cớ.. Nghĩa là, nếu liều lĩnh lái xe quá 

nhanh ,hoặc  vượt đèn đỏ gây tai nạn hay tử thương cho ai thì đó là tội lỗi điều răn thứ năm mà 

người Công giáo cần phải tránh 

  

 

2. Về mặt tinh thần, phải tôn trọng nhân phẩm và linh hồn của người khác: 
  

Giới răn thứ năm không những cấm làm những điều có hại cho sự sống thể lý của mình và 

của người khác như đã nói ở trên,  mà còn ngăn cấm cả những gì làm thiệt hại đến , tinh thần, 

danh dự và  đời sống thiêng liêng  của tha nhân  nữa. 

  

Thật vậy, sự sống vẹn toàn của con người  gồm hai phần hồn và xác. Do đó, Thiên Chúa 

buộc con người phải tôn trọng sự sống thể lý của mình và của người khác, cũng như tôn trọng 

danh dự, đời tư và linh hồn của người khác như chính của mình. 

  

Cụ thể, không được nói hay làm điều gì có hại cho thanh danh, đời tư của người khác. 

Không ai có bổn phận phải tố cáo cho người khác biết những gì có liên quan đến sự xấu kín 

của người khác.. Thí dụ, biết người nào đó ngoại tình, có tính gian tham,  thì người tín hữu 

Chúa Kitô không được phép tiết lộ cho người khác  biết chuyên "bê bối"  của người này khiến 

 phương hại cho thanh danh của nạn nhân trong công luận.Nếu vì bác ái thì chỉ nên cầu 

nguyện và tìm cách khuyên bảo kín người có đời sống sai trái đó mà thội. Nhưng ngược lại, 

nếu biết  người nào đã có vợ, có chồng mà  đang dối gạt để lấy người khác,  thì buộc phải tố 

cáo cho giáo quyền địa phương biết để ngăn cản việc sai trái về luân lý, giáo lý và giáo luật. 

Cũng vậy, khi biết có kể đang âm mưu giết ai, thì phải tố cáo cho nhà cầm quyền biết để ngăn 

chặn sự dữ khỏi xảy ra. 

  

Trong mục đích tộn  trọng thanh danh và đời sống tinh thần của người khác, giới răn thứ 

Năm cũng đòi buộc mọi tín hữu phải tránh gương xấu làm cớ cho người khác vấp ngã, phương 

hại cho phần rỗi của tha nhân. 

  

Cụ thể, không được tiếp tay với ai để khai thác kỹ nghệ  cờ bạc  nhất là kỹ nghệ mãi dâm, 

buôn bán phụ nữ và trẻ em cho thú vui  vô luân, vô Đạo .Cộng tác vào những việc vô luân vô 

đạo này thì trước hết tự gây nguy hại cho linh hồn của chính  mình và cho phần rỗi của người 

đi tìm những thú vui cực  kỳ vô luân vô đạo đó. Ngoài ra,  buôn bán sách báo, phim ảnh bạo 

động và khiêu dâm cũng là điều phải tránh   để không  đầu độc giới trẻ và xô đẩy người lớn vào 

đường trụy lạc, phương hại cho phần rỗi của họ. Đây chính là   gương xấu phải tránh  mà 

 Chúa Giêsu đã khiêm khắc cảnh cáo sau đây:   

      

" Không thể  không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm 

cớ cho người ta vấp ngã ! thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho 

nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ nhỏ này vấp ngã. Anh  em hãy đề 

phòng." ( Lc 17: 1-3) 
  

Thi hành lời dạy trên của Chúa , Giáo lý của Giáo Hội giải thích thêm như sau:  
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"Gương xấu là thái độ hoặc cử chỉ khuyến khích tha nhân làm điều ác.Người làm 

gương xấu đã trở thành kẻ cám dỗ  người khác. Nó phá hoại nhân đức và sự  ngay 

chính.Nó có thể lôi kéo người đồng loại vào chỗ chết về phần linh hồn. Gương xấu là lỗi 

nặng nếu hành vi hoặc thái độ của người đó cố ý lôi kéo tha nhân vào một lỗi nặng." ( 

SGLGHCG, số 2284) 
  

Nói khác đi, không phải chỉ giết người  mới là lỗi Điều Răn Thứ Năm, mà phải kể thêm 

 những việc làm có hại cho sức khỏe của mình và  của người  khác như chơi trò đấm đá ( 

boxing ), đua xe hơi ( auto race) buôn bán ma túy, cẩn sa, ăn uống quá độ, lái xe ẩu như đã nói 

ở trên. Mặt khác giới răn thứ năm cũng đòi buộc phải xa tránh những lối sống và nguy cơ tội lỗi 

cho chính mình và cho người khác như tiếp tay phổ biến dịp tội bằng việc mở sòng bạc, mở 

nhà chứa gái mãi dâm, buôn bán sách báo , phim ảnh khiêu dâm, buôn bán trẻ em và phụ nữ 

cho dịch vụ mãi dâm và ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn vì vô luân vô đạo,.. tất cả đều 

lỗi nghịch Điều Răn Thứ Năm mà  người tín hữu Chúa Kitô chúng ta phải hết sức xa tránh để 

mưu ích hồn xác cho mình và cho người khác. 

  

Tóm lại, mọi giới luật của Chúa đều nhằm mục đích đem lại lợi ích và hạnh phúc cho con 

người ngay trong cuộc sống ở đời này trước khi được sống hạnh phúc đời đời với Chúa trên 

Nước Trời mai sau.Do đó , muốn tránh oán thù, chia rẽ, giết nhau từ trong gia đình đến bên 

ngoài xã hội và cộng đồng thế giới thì con người phải biết yêu thương, nhịn nhục và tha thứ, 

nếu không thì sự dữ sẽ ngày một thêm tăng vì con người tự làm khổ  mình và kẻ khác. Thiên 

Chúa tuyết đối không có lợi lộc gì mà phải ngăn cấm con người làm điều này tránh điều kia. 

Chúa ngăn cấm vì lợi ích của con người mà thôi. Vì thế,, tuân giữ các giới răn của Chúa- đặc 

biết là luật cấm giết người-  là tự tạo an vui hạnh phúc cho chính mình và cho người khác trong 

tâm tình cảm tạ Chúa đã thương ban những giới luật cần thiết cho ta tuân giữ để được chúc 

phúc và nhất là được cứu rỗi để sống hạnh phúc đời đời với Chúa trên Nước Trời mai sau.. 

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

  

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

  

LM .Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn   

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 

 

Di dân là một trong những vấn nạn mà các nhà chức trách khối Âu Châu phải đang phải 

đương đầu. Người ta cảm thấy bất ổn, bất an khi phải tiếp nhận người di dân. Trong khi đó, 

những người tị nạn sống trong nỗi thấp thỏm đợi chờ được tiếp nhận. Họ dễ bị tổn thương và 

thất vọng khi bị chối từ. Di dân là vấn nạn của muôn thuở và Kinh Thánh cũng kể lại cho chúng 

ta một kinh nghiệm di dân của cả một dân tộc : biến cố Xuất Hành. Phận ngoại kiều bị rẻ rúng 

khinh khi, với bao tủi nhục và bế tắc về tương lai... những điều đó Ít-ra-en đã trải qua, đã nếm 

mùi đắng cay, khổ đau nghiệt ngã của thân phận “di dân”. Kinh nghiệm này hằn in trong ký ức 

của cả dân tộc thuở họ trú ngụ bên Ai-cập, một thời mà cả dân tộc Ít-ra-en trở thành nô lệ nơi 

đất khách quê người – một thời không quên. Thế nhưng đó cũng là giai đoạn mà Ít-ra-en có 

 
THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT NGƯỜI “DI DÂN”, XH 3, 7-8 
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một kinh nghiệm còn vĩ đại hơn kinh nghiệm về nỗi nhục của kiếp nô lệ : kinh nghiệm về một 

Thiên Chúa giải phóng, một Thiên Chúa yêu thương qua biến cố Xuất Hành. Chẳng vậy mà, 

thánh vịnh gia, qua Thánh vịnh 136, đã cất lên bài ca tạ ơn Thiên Chúa với điệp khúc “muôn 

ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Trong giới hạn cho phép, chúng ta cùng nhìn lại giai đoạn 

khởi đầu của biến cố Xuất hành, được ghi lại trong những trang đầu của sách Xuất hành, Xh 1-

3, để hiểu phần nào tình thương của Thiên Chúa đối với dân Người, những người tha phương 

bị áp bức. 

1. Xuất hành, biến cố in dấu trên cả dân tộc 

Hằng năm, con cái Ít-ra-en hành hương lên Đền Thờ Giê-ru-sa-lem vào ba dịp lễ lớn theo 

luật định. Một trong ba lễ đó là lễ Vượt Qua, kỉ niệm biến cố Xuất Hành, một biến cố nằm trên 

một bình diện riêng, khác hẳn với các biến cố khác : biến cố thành lập dân Chúa. Lễ này được 

cử hành long trọng với nghi thức giết Chiên Vượt Qua để mừng kính Đức Chúa, Đấng đã đưa 

họ ra khỏi nhà nô lệ Ai-cập (Xh 23,17 ; Đnl 16,16). Với biến cố trọng đại này, Ít-ra-en có kinh 

nghiệm về Thiên Chúa mà cha ông họ thờ, Thiên Chúa của các tổ phụ, là Đấng giải phóng, đã 

can thiệp vào lịch sử Ít-ra-en, và cũng chính là Đấng tạo dựng nên đất trời (x. Tv 136). 

Thế mà, xét về mặt sử tính, các nhà phê bình lịch sử đã có lý khi đặt vần đề : Xuất hành 

thực sự đã xảy ra thế nào ? Vì rằng một số đoạn trong sách Xuất hành mô tả cuộc ra khỏi Ai-

cập như một cuộc trục xuất, một số đoạn khác lại coi đó là một cuộc trốn chạy. Và các nhà 

chuyên môn nghĩ có lẽ có hai cuộc Xuất Hành mà sau đó Ít-ra-en đã hoà lẫn làm một trong ký 

ức của dân tộc. Việc qua Biển Đỏ cũng có hai truyền thống khác nhau, một truyền thống nói về 

việc “chẻ đôi” lòng biển, trong khi đó truyền thồng khác lại nói là gió làm cạn khô nước biển. 

Cũng vậy, núi thánh được nói đến trong sách Xuất hành được coi là núi Xi-nai, cũng được gọi 

là Khô-rếp. Còn việc xác định núi này ở đâu thì lại có nhiều giả thiết khác nhau... Những ghi 

nhận trên của các nhà chuyên môn có thể làm chúng ta bối rối vì quá ít điều chắc chắn... 

Tuy nhiên một điều rất thật, đó là Xuất Hành đã in dấu đậm nét trong ký ức con cái Ít-ra-en 

và được thể hiện một cách cụ thể qua đời sống đức tin của cả dân tộc. Không những không 

mặc cảm cũng chẳng che giấu quá khứ đầy tủi nhục với thân phận nô lệ của mình, Ít-ra-en còn 

truyền lại cho nhau, thế hệ này đến thế kia, về xuất thân của dân tộc mình là một ngoại kiều cư 

ngụ bên Ai-cập, bị ngược đãi ức hiếp. Chẳng hạn Đnl 26,1-11 là một bằng chứng. Đây là một 

đoạn nói về nghi thức dâng của lễ đầu mùa với lời nguyện rất hay, thường được gọi là lời tuyên 

tín của Ít-ra-en, theo đó con cái Ít-ra-en được dạy để thưa với Thiên Chúa như sau : “Ông tổ tôi 

là người A-ram phiêu bạt, đã xuống Ai-cập và trú ngụ tại đó ... Người Ai-cập đã ngược đãi, hành 

hạ chúng tôi. Bấy giờ chúng tôi đã kêu cầu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng 

tôi ; Người đã nghe tiếng chúng tôi...”. Sở dĩ con cái Ít-ra-en không mặc cảm về quá khứ tủi 

nhục của thời nô lệ của mình là vì kinh nghiệm nô lệ của họ gắn liền với kinh nghiệm về một 

Thiên Chúa tình yêu đầy quyền năng đã ra tay giải thoát dân Người. 

2. Từ tha phương đến vong thân (Xh 1) 
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Vì một nạn đói lớn hoành hành, con cái Ít-ra-en bỏ đất Ca-na-an đến định cư tại Ai-cập. 

Dưới bóng của Giu-se, đang làm tể tướng triều đình Pha-ra-ô lúc bấy giờ, con cái Ít-ra-en mãn 

nguyện với cuộc di dân này, họ có cuộc sống sung túc, bình an. Nhưng tình thế thay đổi khôn 

lường sau khi Giu-se, người bảo trợ của họ, qua đời ; lại nữa, một vua mới lên ngôi trị vì Ai-

cập. Vua này không “biết” đến Giu-se, nghĩa là không nhớ gì đến công lao cũng chẳng biết ơn 

về những gì mà ông Giu-se đã làm cho Ai-cập (Xh 1,6-8). Từ đây Ít-ra-en nếm chịu sự cay 

đắng của thân phận nô lệ tôi đòi. Sách Xuất hành ghi lại như sau : “Người Ai-cập cưỡng bức 

con cái Ít-ra-en lao động cực nhọc. Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động 

cực nhọc : phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng ; tóm lại, tất cả những 

việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm” (Xh 1,13-14). Nguyên do mà Pha-ra-ô 

tìm cách hành hạ con cái Ít-ra-en là vì ông cảm thấy bị de doạ trước sự hùng mạnh đông đúc 

của con cái Ít-ra-en. Bản văn lặp lại nhiều lần các từ như “đông đúc”, “hùng mạnh”, “lan tràn” 

nhằm nhấn mạnh đến sự lớn mạnh của con cái Ít-ra-en. Thật nghịch lí, Pha-ra-ô càng tìm cách 

hành hạ, thì Ít-ra-en càng trở nên đông đúc. 

Sự lớn mạnh này của Ít-ra-en gợi nhớ lời hứa của Thiên Chúa với tổ phụ Áp-ra-ham là làm 

cho dòng dõi ông nên đông đúc như sao trời cát biển (St 15,5). Tuy nhiên lời hứa của Thiên 

Chúa mới thành tựu một phần. Vì rằng Thiên Chúa không chỉ hứa ban cho Áp-ra-ham có dòng 

dõi đông đúc mà còn hứa ban đất Ca-na-an làm sản nghiệp riêng (St 15,18-20). Nay lời hứa về 

dân đã thành tựu, nhưng mảnh đất bao khát khao mong chờ thì vẫn còn trong lời hứa. Đây là 

vấn đề : vì phải sống trên xứ sở của người khác chứ không phải trên đất của mình, Ít-ra-en chỉ 

là kẻ ngoại kiều, sống phận “di dân”. Họ bị ức hiếp, ngược đãi, chịu làm thân tôi mọi. Từ di dân, 

họ trở thành nô lệ, từ tha phương trở thành vong thân. 

3. Xuất hành, kinh nghiệm về một Thiên Chúa yêu thương, trung tín : (Xh 2,23-25) 

“Sau nhưng năm dài ấy...” (Xh 2,23) câu dạo đầu này đưa người đọc vào sự cảm thông với 

cái dài dằng dặc của những năm tháng triền miên trong tủi nhục, khổ đau của con cái Ít-ra-en. 

Tác giả có vẻ không bận tâm nhiều đến số năm mà Ít-ra-en làm nô lệ Ai-cập cho bằng nhấn 

mạnh tâm trạng của người chịu đựng : thời gian chịu đau khổ dường như vô tận, không đểm 

nổi, chỉ biết nó dài, dài lắm, dài đến ê chề thất vọng. Người ta có thể nghĩ là Thiên Chúa đã 

quên dân Người thật rồi. Tuy nhiên câu dạo đầu này cũng mở ra một thông tin hết sức quan 

trọng liên quan đến sự sống còn của con cái Ít-ra-en, Sách Thánh ghi : “Sau những năm dài 

ấy.... Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa đã nhớ lại giao ước của Người với 

các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp...” (Xh 2,23-25). “Thiên Chúa đã nghe...” và “Thiên 

Chúa nhớ lại giao ước...” nghĩa là Thiên Chúa đã sẵn sàng để ra tay hành động vì dân Người 

và không trì hoãn nữa. Thời đã điểm. 

Trong Tv 136, thuật ngữ hesed (ֶ֫ח ֶס  được dùng suốt thánh vịnh qua điệp khúc “muôn (ס

ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Hesed là một thuật ngữ khá quan trọng thường được 

dùng để nói về tình yêu của Thiên Chúa. Khó tìm được từ tương đương để dịch từ này. Vì nó 

vừa mang nghĩa lòng tốt, ân huệ, yêu thương đồng thời lại bao hàm nghĩa trung thành, trung 

tín. Từ này nói lên mối liên kết giữa hai cá nhân, và khi hai cá nhân liên kết với nhau, họ không 
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chỉ muốn điều tốt cho nhau mà còn tin tưởng và trung tín với nhau. Trong khi Tv 136, với từ 

hesed, nhìn thấy trong mỗi hành động của Thiên Chúa trong biến cố Xuất hành là hành động 

yêu thương (x. Tv 136,10-22), thì Xh 1–3 mà chúng ta đang bàn đến không hề có thuật ngữ 

hesed. Thế nhưng, nếu tìm hiểu bản văn thì sẽ thấy ý nghĩa của hesed nổi bật trong Xh 2,23-25 

qua kiểu nói : “Thiên Chúa đã nghe tiếng họ kêu van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người 

với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp”. Thật vậy, khi nói Thiên Chúa đã nghe tiếng họ 

kêu van, cho thấy Thiên Chúa xót thương dân Người, Người chạnh lòng vì họ khốn khổ, đó là 

hesed. Riêng về cụm từ “và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Áp-ra-ham, 

I-xa-ác và Gia-cóp” chính là lời tuyên xưng về lòng trung tín của Thiên Chúa, mà trung tín là 

hesed. Vậy khi nói Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Người nhớ lại giao ước của Người 

với các tổ phụ, đó chính là lời ca khen về lòng thương xót và sự trung tín của Thiên Chúa đối 

với con cái Ít-ra-en. Nó đồng nghĩa với lời tạ ơn trong Tv 136 : “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn 

tình thương”. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương với con cái Ít-ra-en vì Người đã nghe, 

đã thấy và đã biết đến nỗi thống khổ của dân Người đang làm tôi người Ai-cập. 

4. Xuất Hành, kinh nghiệm về một Thiên Chúa giải phóng (Xh 3,7-10) 

Để giải thoát Ít-ra-en ra khỏi nhà nô lệ Ai-cập, Thiên Chúa tìm chọn một người và Mô-sê đã 

để mình bị “dụ” bởi quang cảnh ngoạn mục và hùng vĩ của bụi gai bốc cháy. Người nói với ông 

Mô-sê là Người đã thấy, đã nghe và đã biết các nỗi khổ của con cái Ít-ra-en (Xh 3,7. 9). “Thấy”, 

“nghe” và “biết” liên quan đến thị giác, thính giác và trí thức – theo kiểu nói nhân hình hoá – là 

cả con người của Thiên Chúa từ giác quan đến tri thức đều hướng về con cái Ít-ra-en. Người 

thấu suốt nỗi cơ cực tủi nhục của họ. Trong đoạn Xh 3,7-10, từ Ai-cập, được nhắc lại nhiều lần, 

xuất hiện như một nơi làm chết nghẹt sự sống của con cái Ít-ra-en, là mảnh đất nô lệ đối với 

dân Người. Nhất quyết là họ sẽ phải được đưa ra khỏi mảnh đất chết chóc này. Thiên Chúa là 

Người giải thoát họ chứ không ai khác, Người sẽ “xuống” để đưa họ ra khỏi Ai-cập. Những 

người khác, Mô-sê hoặc Giô-suê – người sẽ dẫn dân qua sông Gio-đan và vào Đất Hứa, chỉ là 

những người thừa hành lệnh của Thiên Chúa. Niềm tin Ít-ra-en là thế, không ai ngoài Thiên 

Chúa và chỉ mình Người là Đấng cứu độ duy nhất. Cũng vậy, thời lưu đày Ba-by-lon, khi Ky-rô 

vua Ba-tư, người đã chấm dứt năm mươi năm lưu đày của người Do-thái và cho dân này hồi 

hương, thì đối với Ít-ra-en, đó là sự can thiệp của Thiên Chúa (Tv 126 ; Is 43,1-7), còn Ky-rô là 

khí cụ của Thiên Chúa, là người Thiên Chúa xức dầu (Is 45,1-7). Chính Thiên Chúa là Đấng 

giải phóng Ít-ra-en khỏi tay người Ai-cập. Thế nhưng đưa khỏi Ai-cập chưa phải là đích điểm 

của công cuộc giải phóng mà Thiên Chúa thực hiện cho con cái Ít-ra-en. Mục đích của Xuất 

Hành là để đưa Dân vào Đất Hứa, đất chảy tràn sữa, là xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-

mô-ri... (Xh 3,8). 

Có lẽ độc giả sẽ thắc mắc, làm sao Thiên Chúa lại có thể lấy đất của các dân nước khác để 

ban cho dân Người làm sản nghiệp riêng ! Nó cùng một dạng với câu hỏi làm sao vì tội của 

Pha-ra-ô mà Thiên Chúa nhân lành lại có thể giết các con đầu lòng Ai-cập, và cùng với những 

câu hỏi tương tự khác. Thú thật khó có thể tìm thấy cách giải thích làm thoả mãn não trạng của 

chúng ta thời nay, nhưng đó là đề tài hấp dẫn. Chúng ta sẽ bàn đến vào một dịp khác. Bây giờ 

chúng ta cùng suy nghĩ về tiếng than van của con cái Ít-ra-en thấu đến Thiên Chúa. Trong khi 
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Đnl 26,1-11 nói rõ là họ kêu cầu với Thiên Chúa : “Người Ai-cập đã ngược đã, hành hạ chúng 

tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa...” (Đnl 

26,6-7), thì Xh 2,23-24 cũng như Xh 3,7-10 không nói rõ là con cái Ít-ra-en kêu lên cùng Thiên 

Chúa mà chỉ nói là tiếng ta thán và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa, và Thiên 

Chúa đã nghe tiếng họ than van. Như vậy tiếng kêu than của người đau khổ, dù không kêu lên 

Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn coi như là lời cầu xin chăng ? Thật ra điều này không lạ lẫm gì 

trong Kinh Thánh, sách Sáng thế đã ghi lại vài sự kiện tương tự, chẳng hạn tiếng khóc trong sa 

mạc của bé Ít-ma-ên khát sữa khi Xa-ra mẹ nó tuyệt vọng nhìn bầu da cạn nước. Thiên sứ đã 

hiện ra nói với Xa-ra : “Đừng sợ, Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ, ở chỗ nó nằm” (St 

21,17). Cũng vậy, St 4, 1-16 thuật lại cái chết đầu tiên của nhân loại chính là cuộc chiến huynh 

đệ tương tàn, trong đó A-ben bị anh mình là Ca-in sát hại. Bản văn không hề nói gì về tiếng kêu 

cầu của A-ben, nhưng máu của A-ben lại là tiếng kêu báo oán. Thiên Chúa nói với Ca-in : “Từ 

dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta”. Tiếng máu đang kêu, nghĩa là tiếng máu 

của A-ben cứ kêu cho đến khi Thiên Chúa đoái nghe và đi tìm Ca-in để tính sổ với ông về 

chuyện này. 

Có thể nói, mọi tiếng kêu than của những kẻ khốn cùng tuyệt vọng, những giọt nước mắt vì 

bạo lực, vì bất công của mọi thời và từ mọi nơi, đều trở thành lời cầu nguyện vọng lên Thiên 

Chúa. Cho dù họ có ý thức đó là lời cầu xin cùng Thiên Chúa hay không, thì Thiên Chúa vẫn 

lưu tâm đến tiếng kêu than của họ. Vì rằng Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, mà người Cha 

thì nhạy bén với tiếng thét thống khổ của con mình ngay cả khi đó chưa phải là lời ngỏ trực tiếp 

với Người. Tiếng kêu than của con cái Ít-ra-en ngụ cư bên Ai-cập cũng như tiếng thở dài của 

những người di dân cùng khổ hiện nay, tất cả đều trở thành tiếng kêu cầu cùng Thiên Chúa, và 

Người đang nghe họ và sẽ đích thân ra tay giải thoát họ. 

  

Kết : Xuất hành và hiện tại 

Kinh ngiệm của Ít-ra-en về thân phận ngoại kiều trên đất Ai-cập là kinh nghiệm của kẻ từ di 

dân trở thành nô lệ, từ tha phương thành vong thân và đã được Thiên Chúa giải cứu. Di dân 

cũng đang là vấn nạn của Việt Nam hôm nay. Chúng ta đang chứng kiến những dòng người từ 

các tỉnh lẻ, từ những nơi xa, tận ở miền Trung, miền Bắc kéo vào Nam kiếm việc làm. Sống 

giữa những người xa lạ, sống với “tứ phương thiên hạ” mà họ chẳng biết ai và không ai biết họ. 

Chính họ cũng quên luôn mình là ai và chỉ còn mối bận tâm duy nhất là kiếm sống. Họ không bị 

ai bắt làm nô lệ, không có Pha-ra-ô nào đặt lên cổ họ ách nô lệ như con cái Ít-ra-en thuở xưa 

phải chịu, chính nhu cầu kiếm sống đã khống chế họ. Một khi kiếm sống trở thành mục đích tối 

hậu của cuộc đời, thì không còn chỗ cho Thiên Chúa. Chính lúc đó con người cũng đánh mất 

phẩm giá làm người của mình. 

Trong khi con cái Ít-ra-en kêu than về kiếp nô lệ của mình, thì những người di dân trên đất 

nước chúng ta lại có nguy cơ để cho sự lo toan vật lộn với cuộc sống bóp nghẹt cả ý thức về 

sự vong thân của mình. Họ đánh mất ý thức về sự nô lệ cuộc sống của mình mà không hay. Có 

lẽ Thiên Chúa đang cần một Mô-sê, những Mô-sê, để nói cho họ rằng họ có một người Cha 

trên trời yêu thương họ và chạnh lòng khi thấy họ sống xa Người, bơ vơ như chiên không 

người chăn. Người đang muốn giải phóng họ khỏi sự vong thân và đưa họ đến núi thánh của 

Người để phụng sự Người trong sự thật. Việc phụng sự đó không thêm gì cho Chúa, nhưng 

mang lại cho họ ơn cứu độ đích thực. 
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Không hẳn chỉ những di dân mới bị nô lệ cuộc sống, cả chúng ta, mỗi người đều là nạn 

nhân của các Pha-ra-ô dưới nhiều hình thức khác nhau. Áp lực của công việc, của thời gian, 

của dư luận đè nặng trên chúng ta. Thế giới thông tin đang lên ngôi và người ta tự nguyện làm 

tù binh của nó. Những mối tương quan gia đình cũng như những cuộc gặp gỡ bằng hữu trở 

nên tẻ nhạt vì điện thoại, máy tính... Rồi những nô lệ cho những nhu cầu tự tạo ngày càng cao 

và con người càng tìm càng thấy trống rỗng hụt hẫng, thì lại càng lao mình tìm thoả mãn. Việt 

Nam còn phải kể đến nô lệ thành tích, nô lệ hình thức, nô lệ sự hoành tráng vĩ đại đến nỗi điều 

chính điều phụ dẫm lẫn lên nhau. Người ta không ngại nhân danh Chúa để tìm vinh danh cho 

mình và cho nhau. Lịch sử còn ghi lại câu nói thời danh của Hiller, toàn thể dân chúng đón tiếp 

ông trong buổi mít tinh hôm đó tâm phục khẩu phục bởi câu nói của ông : “Đối với Ki-tô giáo, 

mọi quyền bính đều đến từ Thiên Chúa, tôi đang nắm quyền bính, vậy thì tôi đến từ Thiên 

Chúa !” Từ muôn thuở, Pha-ra-ô của Danh Lợi Thú vẫn đầy ma lực lại rất ma mãnh, con người 

không dễ gì thoát khỏi quyền lực của nó. Người coi khinh danh lợi thì rơi vào vòng lạc thú, kẻ 

khinh chê của cải lại bám chặt lấy hư danh. Siêu thoát được mặt này, người ta lại tìm bù trừ ở 

thứ khác. Thế đó, con người cứ mãi quay quắt đi tìm phù hoa hư ảo, dẫu đã quen với câu : phù 

vân nối tiếp phù vân, chi chi chăng nữa cũng là phù vân ! Về điều này, thánh Phao-lô đã thú 

nhận : “Điều thiện tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều ác tôi không muốn, thì tôi cứ làm” 

(Rm 7,19). Một khi chúng ta nhận ra điều đó như thánh Phao-lô, chúng ta cũng thốt lên như 

ngài : “Tôi thật khốn nạn ! Ai sẽ giải phóng tôi...” và chúng ta cùng reo trong hạnh phúc với 

thánh Phao-lô : “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta !” (Rm 7,24-25). 

Chúng ta có thể viết tiếp Tv 136 : 

Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, đã giải thoát chúng ta, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! 

 

Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP 
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Có thể nói, chứng lý mạnh nhất mà những người chủ trương vô thần dựa vào đó để phủ 

nhận hiện hữu của Thiên Chúa, là đau khổ và sự dữ. Họ dựa vào hai phẩm tính của Thiên 

Chúa: Toàn năng và yêu thương, mà “lên án tử” cho Ngài. Thật vậy, một Thiên Chúa toàn năng 

không thể để cho đau khổ và sự dữ tồn tại trên trần gian. Lại nữa, một Thiên Chúa yêu thương 

không thể dửng dưng với số phận nghiệt ngã của con người…Những luận chứng như thế càng 

làm con người xa rời Đạo giáo và không giúp con người lớn lên và được giải thoát. Chúng ta 

không đi sâu vào những cuộc tranh luận về mặt trí thức vì như thế không dẫn đến đức tin. 

Nhưng chính khi chấp nhận đảm nhiệm cuộc sống mình cách tích cực và tinh thần đức tin, 

chúng ta dễ dàng khám phá ra trong từng khoảnh khắc sướng khổ của phận người có sự hiện 

diện sống động và tràn đầy của Thiên Chúa. 

Toàn năng 

 TRONG ĐAU KHỔ, THIÊN CHÚA Ở ĐÂU? 
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Có nhiều người cho rằng: Thiên Chúa toàn năng có thể làm được mọi sự. Nếu hiểu như 

thế, Thiên Chúa không toàn năng. Vì Ngài chỉ có thể hành động phù hợp theo bản tính Thiện 

của mình. Như thế, Ngài không thể là nguyên nhân của sự dữ. Và sự dữ đến từ một nguồn 

khác, mặc khải Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời: kẻ chủ mưu chính là Satan. 

Vấn đề đặt ra: Một Thiên Chúa toàn năng sao không ngăn chặn mưu đồ làm điều ác ? Có 

chứ ! Tùy trường hợp. Chúng ta có thể nhận ra sự can thiệp của Ngài trong cú ngã ngựa của 

thánh Phaolô. Chúng ta thử tưởng tượng khi được chứng thư của các nhà lãnh đạo Do thái, 

ông hầm hầm sát khí, lên đường tìm các Kitô hữu để bách hại, bắt tù…tắt một lời, ông gây đau 

khổ, bấn loạn cho các kitô hữu. Mưu ác không thành. Ông bị Chúa quật ngã xuống đất… và 

sau đó, ông nhận được một sứ vụ mới. 

Một điều hết sức kỳ diệu là: qua cú ngã ngựa ấy, Chúa không cướp đi sự tự do của ông. 

Nhưng đây chỉ là “cú phanh” kịp thời giúp ông phản tỉnh lại về những mưu tính của mình không 

đẹp ý Thiên Chúa (mà sau này trong một lá thư, ông thú nhận là lúc đó bản thân hành động vì 

thiếu hiểu biết). Nếu trước kia, ông nhiệt tình bảo vệ Đạo Giáo đến nỗi bách hại những ai đi 

ngược với truyền thống cha ông thì bây giờ, ông lại nhiệt thành gấp bội để loán báo Tin Mừng 

về Đức Kitô chịu chết và phục sinh đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Phân tích cụ thể và minh 

bạch như thế không ngoài mục đích giúp chúng ta nhận ra vai trò của Thiên Chúa trong lịch sử 

loài người, đó là Ngài tác động trực tiếp và gián tiếp đến đời sống con người, nhất là bảo vệ 

con người khỏi tai họa, khổ đau. Đây chỉ là một trong những minh chứng được Kinh Thánh 

tường thuật; còn biết bao điều lạ lùng kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thi thố trong cuộc đời của các 

chứng nhân hy vọng. Sau những đau thương của cuộc đời, chúng ta phải xác tín chân lý này, 

Thiên Chúa làm chủ lịch sử; Ngài quan phòng cho mọi sự đạt đến cứu cánh tốt đẹp nhất. 

Chúng ta dễ bị cám dỗ mà nghĩ rằng: sao Thiên Chúa không can thiệp vào những đau thương 

của cuộc đời tôi ? Ngẫm nghĩ trong từng khoảnh khắc cuộc sống, chúng ta có thể nhận ra “ánh 

sáng” ở cuối con đường. Rằng: Thiên Chúa vẫn có đó khi tôi tưởng chừng mình đang cô đơn. 

Tôi cũng nghĩ đến các thánh cũng như những người đạo đức được diễm phúc in 5 dấu 

thánh. Đọc nhật ký của họ viết, họ phải trải qua những cơn đau đớn khủng khiếp, đồng thời, 

những khổ tâm do những hiểu lầm của người đời…họ là một người “đau khổ”. Bạn thử hỏi 5 

dấu thánh ấy đến từ đâu ? Khoa học không thể lý giải những trường hợp ngoại thường này. Do 

đức tin và lòng đạo đức, chúng ta bảo rằng Thiên Chúa thưởng công và ghi dấu ấn tình yêu 

trên những người thánh thiện. Như thế, đau khổ hay phần thưởng chỉ là do cái nhìn chủ quan 

của con người. Vấn đề là chúng ta cần khám phá ra sự hiện diện yêu thương của Ngài trong 

từng biến cố của cuộc đời. Và luôn xác tín như thánh Augustinô: Thiên Chúa rút từ sự dữ ra sự 

lành. Thiết tưởng, đó mới là dấu chứng của Thiên Chúa toàn năng. 

Tình yêu 

Có thể nói, ý chí tự do là một trong những nét đẹp được nhiều người dùng để giải thích về 

chân lý này: con người dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.Thật vậy, nhờ tự do, con người có 

thể chọn Thiên Chúa để sống thân mật với Ngài như một mối liên hệ quan trọng nhất trong đời; 
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cũng nhờ tự do, con người có thể sống dấn thân với tất cả tình yêu hầu đi đến với Thiên Chúa 

là tình yêu. Thiết tưởng, đó là ý định tốt lành của Thiên Chúa; đó là cứu cánh của tự do con 

người. Nhưng thực tế cho thấy, phần lớn con người đã lạm dụng tự do để sống buông thả, 

hưởng thụ quá độ, chà đạp nhân phẩm, xúc phạm nhân quyền…tắt một lời, con người tự do 

làm khổ nhau. Với sự toàn năng của Thiên Chúa, chắc hẳn, Người biết và lường trước những 

hệ lụy con người gây ra cho nhau. Như thế, Ngài có chịu trách nhiệm phần nào trong những 

việc này chăng ? 

Nếu xét về mặt luân lý, Ngài chẳng làm điều gì ác nên tội để phải chịu trách nhiệm về nó. 

Hơn nữa, Thiên Chúa không chịu chi phối bởi luật luân lý dưới bất cứ hình thức nào. Bởi đó, 

Ngài hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong tội ác của con người tạo nên. Còn nếu xét trong 

tương quan giữa Đấng Tạo Hóa và các tạo vật, Thiên Chúa chịu “trách nhiệm” gián tiếp trong 

khi ban cho con người tự do và biết trước rằng con người có thể lạm dụng tự do và làm điều 

xấu. Trong khi Thiên Chúa ban tự do cho con người như việc Ngài cho con người thông chia 

tính toàn năng của Thiên Chúa thì họ lại làm dụng đi ngược với ý định của Ngài. Thế rồi, Thiên 

Chúa đã chịu trách nhiệm trong tình liên đới với tội lỗi con người. Điều này đã được thánh 

Phaolô diễn tả tuyệt vời qua câu nói: “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến 

Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong 

Người” (2 Cr 5,21). Chính khi Đức Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta mà Người đã chịu trách nhiệm 

và chữa lành những vết thương do con người lạm dụng tự do gây nên. Như thế, việc một số 

người cho rằng Thiên Chúa đã dửng dưng trước đau khổ của con người là một sai lầm. Thiên 

Chúa không can thiệp vào lịch sử nhân loại theo ý muốn của con người. Đức Giêsu chẳng 

xuống thập giá vì một lời thách thức của con người. Dần dà, chúng ta sẽ nhận ra cách hành 

động của Thiên Chúa: thay vì Ngài rút lại hay ngăn chặn hành động tự do của con người, thì 

Ngài lại hóa giải từ sự dữ ra sự lành. Thiết tưởng, đó là cách tốt nhất để Thiên Chúa mặc khải 

Ngài là Đấng toàn năng đầy yêu thương. 

Người đồng hành 

Chúng ta đã từng nghe câu chuyện về giấc mơ của một chàng thanh niên. Mỗi ngày chàng 

đi dạo bộ với Chúa Giêsu trên bãi biển rất êm ả và bình yên. Chàng thích thú vì những dấu 

chân song hành như hai người bạn. Đến một ngày sóng to gió lớn, chàng lại chỉ thấy có một 

dấu chân. Trong hoảng hốt và sợ hãi, chàng hỏi Chúa đi đâu lúc cuộc đời đầy biến động. Chúa 

trả lời: “Chính những lúc ấy Ta đang bồng bế con trên tay”. Kinh nghiệm của chàng thanh niên 

này là một bài học khích lệ chúng ta tin tưởng và phó thác vào tình thương Chúa. Quả thật, 

Người vẫn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. 

Trong những lúc chúng ta bị hiểu lầm, chối từ, cô lập…thiết tưởng, việc đồng hóa mình vào 

những nhân vật trong các sách Tin Mừng sẽ là một lợi khí giúp ta dễ dàng vượt qua những 

đêm tối. Một Madalena bị xã hội lên án, ruồng bỏ…lại được tiếp chuyện với Chúa. Một Giakêu 

bị xếp vào hàng người bất chính, lại được Chúa đồng bàn ăn uống…Những mảnh đời đau khổ 

luôn tìm được nguồn nâng đỡ nơi Chúa Giêsu. Đôi khi, chúng ta chỉ cần một câu lời Chúa như 
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lời hứa về một tương lai bất định, làm ánh sáng hướng dẫn bước ta đi. Những lúc chúng ta bị 

hiểu lầm, đặt điều, bôi nhọ, thì lời hứa: sự thật sẽ giải phóng các con, sẽ là một cái neo bám 

chặt vào lòng Chúa yêu thương. Điều quan trọng là tránh nổi giận, la lối thóa mạ, vì theo lời 

thánh Gioan Vianney: “Đau khổ trong an bình, sẽ chẳng còn đau khổ nữa”. Có thể nói, sự bình 

an trong tâm hồn là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa cơn biến động. Tâm bất biến giữa 

dòng đời vạn biến là thế ! 

Xét cho cùng, chỉ trong cơn khốn khó, người ta mới nhận ra đâu là “vàng thật”; chỉ những 

người xác tín sự hiện diện của Chúa trong đời và chọn Chúa làm ý nghĩa của cuộc sống, mới 

khả dĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đời. 

Nạn nhân 

Một người phụ nữ kia đang đau lòng vì vừa mất đứa con 8 tuổi duy nhất của bà. Cái chết 

bất ngờ của người con này đã làm tăng nỗi cô đơn trong bà. Trong nỗi tức giận, mê sảng, bà 

tìm đến Cha xứ, bà hỏi: “Tại sao tôi có một đứa con duy nhất mà Chúa cũng cướp đi ?” Thấy 

người đàn bà này quá bị kích động, vị linh mục liền nghĩ ra một cách giúp bà giải tỏa, ngài đề 

nghị: “Đây, tôi gởi bà một cuốn tập, bà hãy tưởng tượng ra Chúa đang có mặt ở đây trước mặt 

bà và hãy viết những gì bà cần nói”. Và rồi, như một cơ hội bà trút hết sự tức giận lên một vị 

Thiên Chúa tưởng tượng. Nỗi đau quá lớn khiến bà trở thành một kẻ khát máu; bà không chỉ 

phỉ nhổ, chưởi rủa Ngài mà còn muốn treo Ngài lên cao giữa trời và đất…Lát sau, bà đã thấm 

mệt và thiếp đi lúc nào không biết. Vị linh mục vào, bà liền tỉnh dậy và trao lại cuốn tập đã viết 

với những dòng chữ đầy “máu và lửa”. Đọc xong, vị linh mục nói: “Thế là bà đã giết Thiên Chúa 

một lần nữa. Phần Ngài, Ngài nói với bà điều gì, bà biết không ?” Bà đáp: “Thưa, không”. Vị linh 

mục nói: “Chúa bảo rằng xin Cha tha cho bà vì bà không biết việc bà làm”. 

Tha cho kẻ muốn giết mình đó là cách thể hiện tình yêu của Thiên Chúa. Chết thay và cứu 

chuộc cho kẻ giết mình là cách thể hiện tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Chúng ta có 

thể hỏi Ngài ở đâu trong lúc tôi gặp đau khổ. Ngài là nạn nhân trong kẻ xấu số là bạn. Ngài trở 

nên bất lực với người bất lực nhưng không tuyệt vọng. Ngài đã chấp nhận để bạn treo Ngài lên 

thập giá vì tôn trọng tự do của bạn. Chúa muốn bạn dùng tự do để yêu mến Ngài nhưng bạn đã 

dùng tự do để giết Chúa. Ngài toàn năng nhưng không rút lại tự do của bạn. Ngài không hối 

hận khi ban tự do cho bạn. Ngài đợi chờ bạn chính nơi bạn đã giết Ngài. Núi Sọ phải trở thành 

điểm hẹn thường xuyên của bạn khi đang đối diện với những đau khổ hay bất công đời này. 

Không ai đau khổ hơn Ngài vì bị người yêu phản bội. Không ai chịu bất công như Ngài dù vốn 

là người vô tội. Bạn có sẵn sàng chấp nhận khổ giá cùng với Đức Kitô để được phục sinh với 

Người không ? Đó là thách đố và đồng thời là một hồng ân trong cuộc biến đổi. Chúng ta chỉ 

thực sự biến đổi và trưởng thành trong đau thương. Chúng ta chỉ trở nên vững mạnh sau 

những lần gục ngã thảm thương. Sau những lần như thế, bạn sẽ ngộ ra thân phận bất lực của 

con người khi đứng trước đau khổ. Đồng thời, sống phó thác vào Đấng rút từ sự dữ ra sự lành 

cho những ai yêu mến Ngài. 
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Tóm lại, chúng ta đã trình bày Thiên Chúa toàn năng và Tình Yêu như một minh giải cho 

vấn đề đau khổ mà những người vô thần đã dùng để khước từ và phủ nhận sự hiện hữu của 

Thiên Chúa. Bởi đó, việc suy tư và đào sâu trong lãnh vực này sẽ giúp chúng ta có một hướng 

nhìn đúng đắn và thích hợp theo nhãn quan Kitô giáo. Chúng ta cần tái khẳng định rằng đau 

khổ là một huyền nhiệm, nó gắn liền với cuộc hiện sinh của con người. Thế nên, chúng ta sẽ 

không có một câu trả lời thỏa đáng mà chỉ là những kinh nghiệm bản thân hết sức chủ quan. 

Xét cho cùng, chỉ có đau khổ của Đức Kitô mới đích thực là mô phạm của mọi người. Vì khi 

chiêm ngắm Người trên Thánh Giá, chúng ta nhận ra hình ảnh bản thân. Dần dà, chúng ta 

nhận ra Người là Đấng rất gần gũi, đang đồng hành và là nạn nhân cùng chịu đau khổ với ta; 

và nói như thi sĩ Paul Claudel: “Đức Kitô đến không phải để hủy bỏ cũng không phải để giải 

thích đau khổ, nhưng làm cho đau khổ đầy tràn hiện hữu của Người”. 

Cuối cùng, Đức Giêsu đã là ý nghĩa cuộc đời tôi khi Người hiện diện với tôi trong mọi 

khoảnh khắc cuộc đời, nhất là trong lúc đau khổ, tưởng chừng như bế tắt và buông xuôi. Người 

là hy vọng duy nhất cuộc đời tôi. 

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 

Xin hân hạnh giới thiệu hai tác phẩm của EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 

Đã được phát hành tại các nhà sách Công Giáo: 

  
  
  

VỀ MỤC LỤC 
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Lc 6, 46-49 (Mt 7,24-27): “Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà 

anh em kho ̂ng làm điều Thầy dạy? Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy 

mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết ngu ̛ời ấy ví được như ai. 

Người ấy ví đu ̛ợc nhu ̛ mọ ̂t người khi xa ̂y nhà, đã cuốc, đã đào sa ̂u và đạ ̆t nền 

móng tre ̂n đá. Nước lụt dâng lên, dòng so ̂ng có ùa vào nhà, thì cũng kho ̂ng lay 

chuyển nổi, vì nhà đã xa ̂y vững chắc. Còn ai nghe mà kho ̂ng thực hành, thì ví 

được như người xa ̂y nhà ngay mạ ̆t đất, không nền móng. Nu ̛ớc so ̂ng ùa vào, nhà 
sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành”. 

LƯỢNG SỨC MÌNH ĐỂ QUYẾT ĐỊNH DỨT KHOÁT (tiếp theo) 
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5. Bước thứ năm: 
KIÊN TRÌ CHU TOÀN BỔN PHẬN 
Chúa Giêsu dạy rằng ở giữa thế gian có nhiều khốn khó nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ 

được cứu độ. Vì thế, phải kiên trì chu toàn bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng hằng ngày, 
không những trong thời gian đào tạo khởi đầu ở Chủng viện, mà còn cả trong suốt cuộc đời thi 
hành sứ vụ linh mục sau này sẽ được giao phó, cho dù hoàn cảnh cuộc sống có thế nào đi 
nữa. Những người lơ là việc cầu nguyện, không kiên trì trong bổn phận tự nhiên cũng như 
thiêng liêng của mình thường dễ vấp ngã và bỏ cuộc. 

 
Chúng ta có thể lấy lời giải thích của Chúa Giêsu về dụ ngôn người gieo giống để so 

sánh hạt giống rơi vào đất tốt sinh hoa kết quả với tiến trình đáp trả ơn gọi và kiên trì đi đến 
kiện toàn: “Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng 
rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những hạt ở trên đá là 
những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp 
thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi 
lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới 
mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và 
quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”17. Hạt giống ơn gọi cũng trải qua 
những tình huống tương tự. Tất cả hạt giống đều tốt, kết quả là do đất tiếp nhận. Ơn gọi là 
Chúa ban, kết quả là do lòng chúng ta. 

 
Kinh Thánh nói đến sự kiên trì vừa như một điều kiện vừa như một thành quả: “Có kiên 

trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”18; “Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh 
em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, 
khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải 
chịu”19; “Trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: 
gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi 
đều rất mực kiên trì chịu đựng”20; “Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh 
em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả”21; “Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và 
trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại 
còn cứu được những người nghe anh giảng dạy”22; “Được ngần ấy nhân chứng đức tin như 
đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy 
kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện 
toàn lòng tin... Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như 
với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?”23; “Phúc thay 
người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần 
thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người”24. 

 
Muốn được kiện toàn ơn gọi thì lòng trung tín là điều kiện tất yếu. Kinh Thánh nói: “Ai 

trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì 
cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất 
chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không 
trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành 

                                                 
17 Lc 8, 11-15.

 
18 Lc 21,19.

 
19 2 Cr 1,6.

 
20 2 Cr 6, 4-5.

 
21 Cl 1,11.

 
22 1 Tm 4,16.

 
23 Dt 12,1-2.7.

 
24 Gc 1, 12.
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riêng cho anh em?”25; “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài 
người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng 
khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng”26; 
“Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa 
là Đấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống 
yêu thương và làm những việc tốt”27. 

 
Lòng trung thành trong mọi bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng của đời ứng sinh 

hôm nay và sứ vụ linh mục mai ngày cũng vừa là điều kiện vừa là phần thưởng cho chúng ta. 
Kinh Thánh nói: “Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, 
ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây’. “Ông chủ nói với người ấy: 
‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao 
nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại 
gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây’. 
Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã 
trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!28; “Người 
thứ nhất đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén. Ông bảo người ấy: 
‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 
mười thành. Người thứ hai đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén. 
Ông cũng bảo người ấy: ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành”29; “Thiên hạ coi chúng tôi 
như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà 
người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành”30; “Nguyện 
chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, 
tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ 
thực hiện điều đó”31; “Thưa anh em là những người trong dân thánh, những người được hưởng 
chung ơn gọi bởi trời, anh em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là Sứ Giả, là Thượng Tế, là Trung 
Gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin... Ông Môsê đã trung thành khi thi hành chức vụ đối với 
toàn thể nhà Thiên Chúa, với tư cách là tôi tớ để làm chứng về các điều Thiên Chúa sẽ phán 
truyền. Còn Đức Kitô thì trung thành với tư cách là người Con đứng đầu nhà Thiên Chúa, mà 
nhà Thiên Chúa là chính chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững đến cùng lòng tin tưởng và thái 
độ hiên ngang về niềm hy vọng của chúng ta”32; “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ 
đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, 
thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và 
quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo - luật 
mang lại tự do -, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc 
trong mọi việc mình làm”33. 

 
Chúng ta phải giữ mình khỏi thái độ của người tôi tớ bất trung biếng nhác không những đã 

không làm lợi vốn của chủ mà còn nói xúc phạm đến chủ. Anh đã nhận sự trừng phạt đích đáng. 
Nếu anh ta làm tiêu tán cả vốn của chủ nữa thì số phận sẽ còn đến thế nào nữa? 

 
Dĩ nhiên để được kiên trì, tín thác và trung thành trong đời sống và sứ vụ ơn gọi, chúng 

ta không thể tránh khỏi những sự khốn khó, vì Chúa gọi chúng ta đi con đường thập giá theo 

                                                 
25 Lc 16, 10-12.

 
26 1 Cr 10, 13.

 
27 Dt 10, 23-24.

 
28 Mt 25, 20-23.

 
29 Lc 19, 16-19.

 
30 1 Cr 4,1-2.

 
31 1 Tx 5, 23-24.

 
32 Dt 3, 1.6.

 
33 Gc 1, 23-25.
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Ngài vào thế gian như chiên giữa sói rừng. Nhưng trong sự khốn khó đó, chúng ta có lời hứa 
đầy hy vọng của Chúa: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí 
đến cùng sẽ được cứu thoát”34. “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em 
được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã 
thắng thế gian”35; “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau 
khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan 
khốn khó”36; “Những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng 
Tạo Hoá trung thành và cứ làm điều thiện”37; “Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: 
này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các ngươi 
sẽ phải lâm cảnh gian truân, nhưng hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho các ngươi 
triều thiên sự sống”38; “Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người 
ấy quyền cai trị các dân”39; “Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng, 
vì Con Chiên là Chúa các chúa, Vua các vua; những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được 
kêu gọi, được tuyển chọn và luôn trung thành, cũng sẽ thắng”40; “Chính Người sẽ làm cho anh 
em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của 
Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô”41; nhất là lời hứa yêu thương cho đến cùng của Người: 
“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa 
Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ 
đến cùng”42.  

 
Mỗi người trong chúng ta biết rõ mình hơn ai hết về việc kiên trì thực thi mọi việc bổn phận 

với tư cách là ứng sinh. ĐTC Biển Đức XVI nói: “Các con làm thế nào sống những năm chuẩn bị 
này?Trước tiên, chúngphải là những năm của thinh lặng nội tâm, của cầu nguyện thường xuyên, 
học hành kiên trì và hội nhập dần dần vào các sinh hoạt và các cấu trúc mục vụ của Giáo hội, một 
Giáo hội là cộng đoàn và thể chế, gia đình và sứ mạng, công trình sáng tạo của Chúa Kitô nhờ 
Thánh Thần của Ngài, đồng thời là kết quả của hành động của chúng ta, chính chúng ta hình thành 
nên nó với sự thánh thiện và các tội lỗi của chúng ta”43. 

 
Còn ĐTC Phanxicô nói: “Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trung thành với Ngài, hằng ngày, trong 

đời sống thường ngày của chúng ta. Ngài tiếp tục nói rằng Ngài vẫn luôn trung thành, ngay cả lúc 
chúng ta bất trung với Ngài. Với lòng thương xót của mình, Ngài không bao giờ mệt mỏi đưa tay ra để 
nâng chúng ta lên, để khuyến khích chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, để quay về và nói với Ngài 
những yếu đuối của chúng ta, để Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh. Đây là cuộc hành trình 
thực sự: luôn bước đi với Chúa, ngay cả những lúc yếu đuối, ngay cả trong tội lỗi của chúng ta”44. 

 
Kiên trì chu toàn các bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng của đời ứng sinh, chúng ta 

chắc chắn sẽ đạt tới lý tưởng, vì không ai được ngăn cản người đủ khả năng xứng hợp45. Nhưng 
để được kiên trì như thế, chúng ta phải tín thác vào Chúa Giêsu, Đấng đã phán “Nếu không có 
Thầy, các con sẽ chẳng làm được gì.” Chúng ta hãy nghe lời chia sẻ của ĐTC Phanxicô về chặng 
đường 60 năm theo tiếng Chúa gọi của ngài: “Hôm qua cha kỷ niệm 60 năm ngày cha nghe tiếng 

                                                 
34 Mt 10, 22; 24,13; Mc 13,13.

 
35 Ga 16,33.

 
36 2 Cr 1,4.

 
37 1 Pr 4,19.

 
38 Kh 2,10.

 
39 Kh 2,26.

 
40 Kh 17,14.

 
41 1 Cr 1,8.

 
42 Ga 13,1.

 
43 ĐTC Biển Đức nói với gần 6000 chủng sinh ngày 20/8/2011.

 
44 ĐTC Phanxicô nói trong thánh lễ dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ngày 13/10/2013.

 
45 Theo Giáo Luật 1026.
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Chúa Giêsu nói trong trái tim cha... 60 năm kể từ ngày hôm đó, Cha không bao giờ quên ngày ấy. 
Chúa đã làm cho cha cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng cha nên đi theo con đường này… Sau 
nhiều năm trôi qua với một số thành công, niềm vui, nhưng nhiều năm thất bại, yếu đuối, tội lỗi... 60 
năm trên con đường của Chúa, đi sau Người, đi cạnh Người, đi với Người… Cha nói với các con 
điều này: Cha không bao giờ hối tiếc! bởi vì, ngay cả trong những lúc đen tối nhất, trong những lúc 
tội lỗi, trong những lúc yếu đuối, trong những lúc thất bại, cha luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu và 
cha tín thác vào Người, và Người đã không bỏ cha một mình. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu! Người 
luôn luôn tiến bước, đồng hành với chúng ta!Người thành tín, Người là người bạn đồng hành trung 
thành. Đây là lời chứng của cha: Cha hạnh phúc suốt 60 năm qua với Chúa. Các con hãy tiến 
bước!”46. 

 
6. ỨNG SINH KHÔNG THÍCH HỢP 
Trong việc biện phân ơn gọi, cần phân biệt hai yếu tố căn bản này là lòng ước muốn và tính 

thích hợp. Lòng ước muốn thuộc bình diện tình cảm, trong khi sự thích hợp đòi hỏi phẩm chất và 
khả năng. Một thanh niên có thể rất muốn trở thành linh mục, nhưng anh lại không đủ phẩm chất 
và khả năng thích hợp để làm linh mục. Trái lại, người ta có thể đánh giá một thanh niên có nhiều 
đức tính và khả năng thích hợp để làm linh mục, nhưng anh ta không muốn thì cũng phải đành 
chịu.  

 
Tính THÍCH và HỢP của ơn gọi 
Vấn đề quan trọng là giúp ứng sinh chọn lựa làm sao cho đúngcon đường ơn gọi của 

mình?Có thể nói một cách chính xác là cả ứng sinh lẫn các nhà đào tạo đều phải xem xét từng 
ứng sinh có thực sự thích và hợp với chức vụ và đời sống linh mục không.  

 
Trong bất cứ chọn lựa nào cho suốt cuộc đời, chúng ta phải làm nổi bật hai yếu tố quan 

trọng THÍCH và HỢP. Thích là ý muốn chủ quan nói lên hứng thú và nguyện vọng, ước mơ của 
mình, có khi không thực và dễ thay đổi. Trong khi Hợp là yêu cầu khách quan đòi hỏi năng lực 
và phẩm chất bền vững giúp theo đuổi suốt cuộc đời lựa chọn hôm nay. Nhưng Thích và Hợp 
có những mức độ khác nhau liên quan đến chọn lựa của ta, được mô tả như sau:   
 

Thích/Hợp Không 
thích 

Thích ít Thích 
vừa 

Rất 
thích 

Không 
hợp 

1 2 3 4 

Tương đối 
hợp 

5 6 7 8 

Rất hợp 9 10 11 12 

 Các ô từ 1-12 biểu thị các mức độ thích và hợp, đồng thời xác định sự lựa chọn:  
- Nếu vô tình hay buộc lòng chọn các ô 1 2 3 4 5 6 và 9 thì đó là quyết định sai lầm có ảnh 

hưởng xấu đến tương lai cuộc đời. 
- Nếu phải chấp nhận số 7 và 10 thì chọn lựa đó có thể được với nỗ lực bản thân rất lớn.  
- Chọn số 8 và 11 là chọn lựa tương đối ổn định, có khả năng hoàn thiện với cố gắng liên 

lỉ. Đa số ở vào trường hợp này. 
- Chọn số 12 là chọn lựa lý tưởng. 

 Tóm lại:  
Nếu chỉ thích mà không hợp là không tốt, đừng chọn. 

 Nếu chỉ hợp mà không thích thì không hay, đừng chọn. 
Chỉ chọn cái ta thích và hợp với ta. Đó là một quyết định không lầm lẫn. 

 
Vấn đề quan trọng là xác định thế nào là thích và hợp? 

                                                 
46 Trích chia sẻ của  ĐTC Phanxicô với giới trẻ Sardinia trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22 /9/2013.
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 Thích thuộc lãnh vực tình cảm. Có những sở thích nhất thời, không ổn định, theo phong 
trào: đừng nghĩ đó là hứng thú có thật hay một khát vọng đã được tôi luyện qua nhiều năm tháng, 
có khả năng kích thích và thôi thúc thực hiện bền bĩ.  
 

Hợp thuộc lãnh vực phẩm chất và năng lực. Cần phải biết chính mình, xem phẩm chất và 
năng lực của mình có phù hợp với con đường mình muốn dấn thân vào không? Tự mình có thể 
ngộ nhận, nên cần có sự giúp đỡ chuyên môn của linh hướng, tư vấn tâm lý, trắc nghiệm hướng 
nghiệp. 

 
Vì thế, các nhà đào tạo phải phán đoán lòng ước muốn và tính thích hợp này có thực 

chất và bền vững không, ngõ hầu đón nhận hay từ chối một ứng sinh. Những em lễ sinh kiên 
bền giúp lễ thường tìm thấy ơn gọi. Vị linh hướng ở toà trong phải xét xem lòng ước muốn ấy có 
phù hợp với ước muốn của Chúa không; đồng thời phải phối kiểm với nhận định của tòa ngoài về 
phẩm chất và khả năng thích hợp. Toà ngoài cũng phải tìm biết những dấu chỉ của hoạt động của 
Chúa Thánh Thần trong đời sống của ứng sinh. Sự hợp tác này đưa tới kết luận là ứng sinh có thể 
đi tới hay phải đổi hướng.  
 

Ứng sinh nào bị phát hiện là không thích hợp, vì khiếm khuyết thể lý, thiếu quân bình 
tâm lý hay luân lý, thì nên nhanh chóng đưa anh ra khỏi con đường theo đuổi ơn gọi. Cả hai 
phía, các nhà đào tạo và ứng sinh, không được phép nuôi dưỡng những hy vọng hảo huyền và 
những ảo tưởng nguy hiểm. Cũng không ai được tự phụ rằng ơn thánh sẽ thay thế cho những 
khiếm khuyết tự nhiên.  

 
Tuy nhiên, người ta sẽ cho ứng sinh không thích hợp ra đi một cách tôn trọng, bằng 

cách nhấn mạnh về sự không thích hợp với đời sống và sứ vụ linh mục hơn là những khiếm 
khuyết hay lỗi lầm, làm tổn thương nhân phẩm và danh dự của họ. Các cựu ứng sinh nầy cũng 
là kho tàng của Giáo Hội, họ sẽ hỗ trợ, cộng tác vào công cuộc đào tạo các ứng sinh cách này 
hay cách khác, cũng như sứ mệnh của Giáo Hội với tư cách tông đồ giáo dân có trình độ và 
khả năng.  

 
Không phải tất cả những ai vào Chủng viện đều nhất thiết trở thành linh mục: Chúa gọi thì 

nhiều, nhưng chọn thì ít. Người nào không thích hợp với đời sống linh mục sẽ được gợi ý cho một 
cuộc sống mới, trong niềm tin tưởng rằng Chúa sẽ dùng anh cách tốt đẹp cho lợi ích của Giáo Hội, 
đền đáp những gì anh đã lãnh nhận từ Chúa và Giáo Hội của Ngài, qua những năm tháng được 
đào tạo trong Chủng viện. Hãy tạo cơ hội cho họ góp phần cách tích cực và hữu hiệu vào đời sống 
và sứ mệnh của Giáo Hội, về nhân lực cũng như vật lực.  

 
7. Kết luận 
Mỗi người sống cuộc đời mình như thể viết một bài luận văn. Phần mở đầu giới thiệu chủ 

đề. Phần thân bài khai triển các ý tưởng căn bản để trình bày và củng cố chủ đề. Phần kết luận mở 
chủ đề ra một viễn tượng mới. Cách chung ai cũng có khả năng để viết đầy đủ và hoàn tất các 
phần của bài luận văn ấy. Nhưng thực tế có người chưa viết được chủ đề đời mình đã chết. Có 
người loay hoay mãi vẫn không viết ra được chủ đề, thậm chí đến già đời vẫn không tìm thấy chủ 
đề hay mục đích của đời mình. Có người viết được chủ đề rất sớm, nhưng không khai triển được, 
bài luận văn đành dang dở. Có người viết một lúc hai, ba chủ đề nên chẳng có thể đi tới kết luận 
được, bị lạc đề. Có người viết được chủ đề, nhưng không kiên định, nên xoá bỏ chủ đề ấy tìm một 
chủ đề khác, song thời gian không còn đủ, viết chưa xong đã phải nộp bài, không có phần kết.  

 
Chúng ta sống ơn gọi của mình cũng giống như viết một bài luận văn. Lý tưởng và đời 

sống linh mục có thực sự là chủ đề cuộc đời chúng ta chưa? Chúng ta đang viết nghiêm túc 
hay đang viết lung tung, sống qua ngày đoạn tháng, tới đâu hay đó? Có người theo ơn gọi rất 
sớm, nhưng ơn gọi đó không lớn lên theo năm tháng, mà lại nhạt nhoà dần dần vì những sức 
hấp dẫn và tiếng gọi mời khác. Chúng ta có thực sự dốc toàn tâm toàn lực theo ơn gọi, hoàn 
toàn phó thác cho Chúa? Hay đang do dự suy tính tìm cách chuẩn bị phương án II cho đời 
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mình, để nếu không được chịu chức linh mục thì ra đời được chủ động, sợ giữa đường đứt 
gánh hai bàn tay trắng, nên vừa theo học Chủng viện vừa trăn trở tìm học thêm một cái gì đó 
hoặc tìm nguồn bảo đảm kinh tế cho tương lai? Hay tìm nối kết và nuôi dưỡng một mối quan hệ 
nào đó ? Đó là bài luận văn lạc đề đấy. Làm thế là chân trong chân ngoài, bắt cá hai tay, đi hai 
chân, không thể nào đi vững tới đích được! Làm như thế, cuộc đời sẽ thêm xáo trộn, bất an… 
Chúa không muốn, và cuối cùng sẽ mất cả chì lẫn chài! Hãy lượng lấy ức mình và xin Chúa 
giúp chúng ta viết bài luận văn cuộc đời ơn gọi chúng ta cho đến kiện toàn.  

 
ĐTC Phanxicô nói: “Tôi tự hỏi bản thân mình, và tôi muốn hỏi tất cả anh em: Chúng ta có 

để cho Thiên Chúa viết nên cuộc sống của chúng ta không? Hay chúng ta muốn tự viết lấy? 
Điều này liên hệ đến tâm tình hiếu thảo với Thiên Chúa. Chúng ta có ngoan ngoãn lắng nghe 
Lời Ngài? Có sẵn sàng để lắng nghe và cảm nhận ra tiếng nói của Ngài không? Anh em có sẵn 
sàng tìm kiếm Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày không, hay chỉ có những ý tưởng của riêng 
anh em mới có quyền quy định tất cả mọi thứ, không để cho Chúa nói gì với anh em?”47. 

 
Mọi thành phần Dân Chúa, nhất là các vị hữu trách đang xem xét tính thích hợp đó của 

chúng ta, chúng ta liệu biến đổi và điều chỉnh sao cho phù hợp, kẻo thời gian có hạn, sợ viết 
chưa xong bài luận văn mà đã phải nộp, không có phần kết, không đạt tới lý tưởng linh mục 
được chăng?! Thời gian tĩnh tâm năm thuận lợi cho chúng ta bắt đầu lại đời sống ơn gọi của mình với 
một chủ đề, một động lực thật tốt, thật dứt khoát, để mạnh mẽ triển khai, thời gian và tiến trình đào tạo 
không cho phép chúng ta dễ dàng xoá chủ đề và viết lại chủ đề khác đâu. Chúng ta hãy kiên nhẫn và 
cẩn thận hoàn tất từng giai đoạn, đừng vội vàng đốt giai đoạn, mà cũng đừng dẫm chân tại chỗ hay 
nản chí bỏ cuộc tháo lui. Hãy nỗ lực vận dụng tất cả để phục vụ lý tưởng của chúng ta bằng mọi giá, 
trong tin tưởng cầu nguyện. Cầu chúc mỗi người chúng ta viết thật tốt bài luận văn cuộc đời ơn gọi của 
mình và đạt tới kết luận mong ước.  

 
Tôi xin mượn lời ĐTC Phanxicô để kết thúc bài suy niệm này: “Tất cả chúng ta có thể 

nghĩ đến câu chuyện của chúng ta, hành trình của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có câu 
chuyện của mình; mỗi người chúng ta cũng có những sai lầm, tội lỗi, những lúc hạnh phúc và 
những khi đen tối. Ngày hôm nay là dịp tốt để mỗi người nghĩ đến câu chuyện của mình, và 
nhìn Chúa Giêsu rồi chân thành lặp đi lặp lại trong thinh lặng: ‘Lạy Chúa, xin nhớ đến con! xin 
nhớ đến con, vì con muốn sống tốt, muốn nên tốt lành, nhưng con yếu đuối, con không thể: con 
là người tội lỗi’.  

 

Lời hứa của Chúa Giêsu với người trộm lành cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Lời ấy nói 
với chúng ta rằng ơn Chúa bao giờ cũng phong phú hơn lời cầu xin. Chúa rất quảng đại, Người 
luôn ban cho nhiều hơn điều con người cầu xin. Chúa Giêsu chính là trung tâm những nỗi khát 
mong niềm vui và ơn cứu độ của chúng ta. Nào chúng ta hãy cùng nhau lên đường”48.  

 

 

 

 

 

 
 

VỀ MỤC LỤC 

                                                 
47 ĐTC Phanxicô nói trong bài giảng lễ ngày 7/10/2013 tại Nhà Matta.

 
48 Trích bài giảng bế mạc Năm Đức Tin ngày 24/11/2013 tại quảng trường thánh Phêrô.
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HẠT NẮNG 

 
 
 

Nguyễn Đăng Trúc 

Reichstett, Pháp 
 
 
 
  

I. Văn hóa và đạo làm ngưởi 
 
  

Vào khoảng giữa tiền bán thế kỷ 20, trước cao trào Việt-hóa văn học với những lối định 

hướng khác nhau, hoặc bảo tồn nếp cũ của truyền thống Á Đông, hoặc đoạn tuyệt với nếp cũ 

để triệt để theo chân trời mới của Tây phương, kẻ sĩ Sào Nam Phan Bội Châu đã lên tiếng 

trong Phàm-Lệ của cuốn Khổng Học Đăng như sau: 
 
  

Cái danh từ học cũ chẳng phải là cái đồ để đánh cắp áo mũ cân đai đâu? Cái danh từ 

học mới chẳng phải là cái mồi để hót gạt mề đay kim-khánh đâu...! 

 

Hễ ai đọc bản sách nầy, trước phải lập định một cái chí khí tự nhiên rằng: "Ta là 

Khổng Tử, ta là Mạnh Tử, ta là Bá Lạp Đồ (Platon), ta là Khang Đức (Emmanuel Kant), 

chẳng qua đời tuy có xưa nay, đất tuy có đông tây, mà tâm lý in như nhau, thánh hiền tức 

là ta, ta tức là thánh hiền; ta chỉ là người hậu tiến của cổ nhân mà thôi. Có chí khí ấy thời 

đọc quyển sách nầy mới thích. 

 

Nếu ai chưa đọc sách nầy mà trước đã có một ý kiến sẵn: định làm nô lệ cho 

người đời xưa, hay định làm nô lệ cho người đời nay thời xin chớ đọc.  
 
  

Mặc dù còn vào giai đoạn ngập ngừng khi ứng dụng chữ triết học và triết lý, nhưng dường 

như mặc nhiên cụ Phan đã xếp cuốn Khổng Học Đăng vào loại sách thuộc bộ môn nầy. Trong 

phần Phàm Lệ cuốn sách, tác giả nói phớt qua rằng: 
 
  

Tác giả nói học cũ là nói chân triết lý của Á châu từ thuở xưa. 
 
  

Nhưng một cách minh nhiên, khi mở đầu phần Phàm Lệ, tác giả khẳng định: 
 
  

Mục đích người làm bản sách nầy là cốt phù trì nhân đạo; nếu ai không để lòng vào 

nhân đạo thời xin chớ đọc . 
 
  

Cuốn sách Khổng Học Đăng được viết vào những ngày Phan Bội Châu bị cấm cố ở Huế, 

 khoảng 10 năm trước khi tiên sinh qua đời, hẳn không nhằm mục đích tranh dành hơn thua với 

VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC 
 

 

         

 



 

39 

ai, cũng không nhằm để cống hiến một kiến thức nào mới mẽ, ngoài ưu tư duy nhất như tác giả 

nói: phù trì nhân đạo". 

 

"Nhân đạo", đối tượng của Học, dù mang tên cũ là giáo hay đạo, tên mới là triết học, chủ 

thuyết...thì căn cơ không nằm trong bì phu mang tính lịch sử, nhưng là đào bới cái nguồn 

chung vượt thời gian để lắng nghe được lời tra vấn mình "Con người là ai?". 

 

Vì thế, dường như nghịch lý khi tác giả vừa cống hiến cho hậu thế một sự hiểu biết về 

Khổng học, lại vừa nhắn nhủ: "ta là Khổng Tử".  

 

Vậy cái gì đã định được cái nền của "Học"? Hẳn không phải cái xưa nơi Khổng, nơi Platon 

hay Kant, cũng không phải cái mới của kiến thức tân kỳ của ta hôm nay, nhưng là cái có thể 

giúp con người vượt lên cổ kim của lịch sử để có được điều mà Phan tiên sinh gọi là "Chí khí tự 

nhiên", dám bước đi trên con đường chung của con người (nhân đạo). Cái học đó không có 

chủ định truy tìm "cái gì" dù cao siêu đến mấy theo định kiến của ta, nhưng chỉ nêu lên một thắc 

mắc duy nhất "là người, làm người". Và nó sẽ không cống hiến cho ta một lợi ích nào trong 

khuôn khổ ứng dụng vào việc tăng tiến các kiến thức sự vật, sử dụng sự vật.  

 

Vì cái học mà thánh hiền như Khổng, Lão cũng bất cập, mà bậc người dân giả cũng có thể 

với đến , nên Phan Bội Châu có thể nói "ta là Khổng Tử". 

 

Do đó, cũng có thể nói cuốn Khổng Học Đăng là một trang sách trong một cuốn sách có 

tính cách tượng trưng của thi sĩ Mallarmé:  
 
  

Một cuốn sách không bắt đầu cũng không chấm dứt, vả chăng có thể ví như thế.. 
 
  

Cái học mà Phan tiên sinh gọi là "nhân đạo", không làm nô lệ cho người đời xưa, cũng 

không làm nô lệ cho người đời nay, vì phương cách diễn đạt xưa - nay tuy có khác, nhưng 

người là người và đạo làm người là một "Thể", không phải của riêng ta mà cũng không đặc 

quyền gì của Tây phương, không ưu đãi người xưa, cũng không là sở hữu của một xã hội nào 

trong tương lai. 

 

Vượt qua tiền kiến nhốt Cái Học nầy vào khuôn lịch sử của một nếp suy nghĩ gọi là luận lý - 

siêu hình học Tây phương, nhà tư tưởng Karl Jaspers đã dám gọi Socrate - Đức Phật - Đức 

Giê-su là những đại triết gia; và mô tả sự thể hiện nội dung "Triết" như một Nền cao cả của 

"nhân đạo" như sau: 
 
  

Người cao cả không phải chỉ là người am tường thời đại mình bằng những suy 

tư riêng, nhưng còn xuyên qua thời đại đó để đụng đến Vô-tận. Nên tác phẩm và 

cuộc đời của người cao cả chứa đựng một cái gì siêu vượt, nội dung siêu vượt làm cho 

người ấy trở thành một phát ngôn nhân tự căn nói với tất cả các thời đại, với tất cả mọi 

người. 
 
  

Người Việt ta hôm nay, người đang sống trên mảnh đất quê hương, hay lưu đày nơi xứ 

người, chúng ta có lẽ đã vượt qua những ray rứt trong việc chọn lựa cái học cũ - hay cái học 

mới. Cái cũ như một lối học để làm quan, thay vì ưu tiên làm người, mãi miết lặp lại những câu 

nói của người xưa tưởng chừng đó là Đạo nằm trong quyền uy riêng của một lớp người của 
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quá khứ, nay đã bị chính định luật biến đổi của thời gian tống khứ đi. Và người người đang tiến 

về cái học mới hứa hẹn nhiều kiến thức sự vật và giúp con người sở đắc được nhiều tiện nghi. 

 

Từ cái học mới nầy, nhiều học giả, nhà nghiên cứu, triết gia đặt vấn đề xem người Việt 

chúng ta có một nền "quốc học" không? Có người thì cho là không, như các học giả Dương 

Quảng Hàm, Trần Trọng Kim đã nhận xét. Gần đây có nhiều vị chủ trương là có ; và không 

những là có mà còn hơn cái học của người ta nữa! 

 

Nhưng cái Học mà Phan tiên sinh cho phép ta nói: ta là Khổng-Tử, ta là Platon, cái Học cho 

phép ta vượt ra khỏi vòng nô lệ của người xưa, cũng như người đời nay; cái Học làm người 

(Nhân đạo), chứ không phải là hiểu và sử dụng vật chất; cái Học dường như không có điểm 

khởi đầu nơi lịch sử hay chấm dứt trong một thời đại nào của lịch sử : cái học "làm người" đó 

như chỉ là âm vọng réo gọi bên lề của lịch sử dân tộc ta trong suốt thế kỷ qua. 

 

Và không phải đó là vận mệnh bi đát của dân tộc ta trong suốt thế kỷ nay, dù rằng thời đại 

ta đang sống là điều đáng làm ta suy nghĩ hơn cả. Vận mệnh quên lãng "làm người" để chuyển 

tráo thành một dự phóng nào đó của con người -  làm quan trong một thể chế quân chủ hay 

làm dân trong một thể chế dân chủ; vâng phục trật tự xã hội có trên dưới đi kèm với việc bảo vệ 

các tập tục, lễ nghi..., hay tự do triển nở các tài năng và sở thích, truy tìm các kiến thức khoa 

học càng ngày càng sâu rộng, sản xuất và sử dụng đầy đủ của cải vật chất... - , vận mệnh quên 

lãng chính con người và ý nghĩa làm người của mình như thế thực ra là một nguy cơ "nô thuộc" 

trường kỳ của bất cứ một nền văn hóa nào, một thời đại nào, vì nó là một phần của nghiệp làm 

người. 

 

Nhưng trong thực tế của cuộc phiêu lưu của con người trong thời gian lịch sử, như sự biểu 

lộ khả năng nguyên thủy là "quên" gắn bó với thân phận của mình, thì con người, vì nó vẫn là 

con người, bất chấp những nỗ lực cố quên, vẫn không thể dập tắt được âm vọng từ "Đại-ký-ức" 

buộc mình phải nhớ. 

 

Cái Học mà Phan tiên sinh thoáng gợi lên, nay sẽ tìm được dấu chỉ trong cuộc tương tranh 

giữa "nhớ" và "quên" nơi "cõi người ta". 

 

Từ "cõi người ta" hàm ngụ một cuộc tương tranh của thân phận làm người đó, chúng ta lần 

mò tìm kiếm những vết tích trong văn học của dân tộc, trong sinh hoạt và dự phóng của chính 

chúng ta hôm nay để tiếp nhận lại cái hồn của nền văn minh - văn hóa của chúng ta. 

 

Lịch sử đang tiếp diễn, ai có thể tiên đoán được rằng sẽ không có những bước nhảy vọt 

bất ngờ trong tương lai; những ngôn ngữ diễn tả cô động sinh hoạt suy tư về chính thân phận 

làm người có thể mặc nhiều cái áo khác nhau trong lịch sử, như Đạo, Giáo, tư tưởng, triết 

học...(và rồi đây có thể có một chiếc áo mới khác) với những phương thức diễn tả khác nữa, 

nhưng điều quan trọng là đừng mất cái hồn, sự sống trường tồn bên trong. 

 

Vì "Chỉ có cái gì tồn tại mới khai tâm chúng ta". 
 
  

II. Văn hóa Việt Nam và vấn đề triết học 
 
  

Việt Nam có triết học hay không? Câu hỏi nầy đặt ra cho chúng ta, tưởng chừng như triết 

học là một yếu tố quan trọng cho sinh mệnh của dân tộc. 
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Nhưng lịch sử của nhân loại vào cuối thế kỷ 20 đồng thời cho chúng ta có cảm tưởng lối 

đặt vấn đề như thế xem ra phản động, lỗi thời. 

 

Và đó là một vấn đề cống hiến cho chúng ta suy tư. 

 

Cuối thế kỷ 19, F. Nietzsche khám phá rằng bước đi của triết học truyền thống khởi từ thời 

Socrate của Hy-lạp đã dựa trên những nền tảng lung lay; tiến trình của triết học đó không phải 

là sự sinh động của tư tưởng con người, nhưng là một giấc mơ liên lỉ của những con người 

trốn chạy trước những thách đố đầy cam go của cuộc sống, vốn là một bi kịch của Thiên nhiên. 

Nói cách khác càng hướng về tương lai, vận mệnh của nhân loại chịu sự chi phối của lối tư 

tưởng triết học truyền thống sẽ đi dần đến cảnh tiêu điều. Ông gọi tiến trình đó là "sa mạc lớn 

dần". 

 

Trong tiền bán thế kỷ 20, triết gia M. Heidegger dựa vào sự kiểm thảo về nền tảng triết học 

của Kant, xác minh rằng hư vô chủ nghĩa mà F. Nietzsche nêu lên trong câu nói "Thượng đế đã 

chết" đi liền với thắc mắc "Phải chăng chúng ta sẽ lạc loài trong cõi hư vô bất định?" không phải 

chỉ là một chủ trương nói ngược lại những nội dung tích cực về hữu thể của triết học truyền 

thống.  

 

Nhưng  
 
  

hư vô chủ nghĩa đúng hơn, nếu được suy tư ngay tự yếu tính của nó, là một vận hành 

nền tảng của Lịch sử Tây phương. Nó mang một tầm quan trọng sâu xa đến độ tiến trình 

khai triển nó chỉ có thể được đem lại những tai ương cho toàn thế giới. Hư vô chủ nghĩa, 

trong lịch sử của thế giới, là một vận hành đẩy đưa các dân tộc trên trái đất vào khối 

quyền lực của thời tân kỳ . 
 
  

Nói cách khác, các nhà tư tưởng đã thấy rằng chuyển biến của lịch sử nhân loại được điều 

hành bởi lối triết học truyền thống nầy sẽ đào thải chính sinh hoạt gọi là triết học, đồng thời xoá 

luôn ý định nguyên thủy đồng hóa tư tưởng con người với lối suy tư triết học đó. Vào thời kỳ 

mà Martin Heidegger nêu lên những nhận định trên, sinh hoạt triết học đang phát triển cao độ, 

đặc biệt những năm sau cuộc đại chiến lần thứ hai  . Cũng khoảng vào thời gian nầy, vào giữa 

thế kỷ 20, G. Gusdorf nhận định rõ hơn về sự suy tàn hầu như tất yếu của triết học trong Thời 

tân kỳ của lịch sử nhân loại đang diễn ra như sau: 
 
  

Sự phân công trí thức càng ngày càng rõ nét giản lược nhà siêu hình học, không còn 

có một lãnh vực rõ rệt nào để đối chiếu, vào vai trò đáng phiền của một chuyên gia về các 

ý tưởng tổng quát. Mỗi một lãnh vực của hiểu biết chịu chi phối bởi sự hướng dẫn của 

những kỹ thuật gia có khả năng chuyên môn, không chỉ giỏi nói mà còn hoạt động hữu 

hiệu. Triết gia được đánh giá là một mẫu người không có tài năng chuyên môn nào cả, lời 

nói ra không có một ý nghĩa gì thiết thực, nên vấn đề đặt ra là có nên nuôi thêm một miệng 

ăn không mang lại lợi ích gì nữa hay không - Vấn đề mà một vài chế độ chính trị đã có 

cách trả lời thoả đáng...Nhân loại ngày nay đã trở nên trưởng thành, sở đắc những 

phương tiện mới để hiểu biết và hành động. Siêu hình học từ nay chỉ là bộ xương khô đã 

bị chôn vùi từ một thời dĩ vãng. Sự ngoan cố tồn tại có thể làm trở ngại cho sự tiến bộ cần 

thiết của văn minh. Vấn đề là xem xét siêu hình học ngày nay có một ý nghĩa và một phần 

vụ nào không ? . 
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Câu trả lời vào cuối thế kỷ 20 dựa vào thực tế lịch sử, là "không". 

 

Nói rằng "không", không có nghĩa là bộ môn triết học không còn nằm trong các chương 

trình học cấp trung và đại học ở các quốc gia, hay sách vở viết về triết học không còn được 

xuất bản và lưu hành. Nhưng "không" ở đây có nghĩa rằng vai trò mà triết học được truyền 

thống văn hóa Tây phương đánh giá như là thắc mắc về nền tảng của tư tưởng và sinh hoạt 

con người thì ngày nay đã được giải quyết bằng khoa học, tiêu chuẩn vững chắc để đánh giá 

chân lý. Triết học bây giờ được xem là một bộ môn nghiên cứu về tiến trình kiến thức tiền khoa 

học, hoặc là tổng số những giả thuyết thúc đẩy khoa học phát triển và sẽ được xác minh lại 

dựa trên những tiêu chuẩn của chính khoa học. 

 

Platon cho rằng điểm khởi đầu và động lực thúc đẩy suy tư triết học là sự ngạc nhiên. 

Nhưng tâm thức con người ngày nay đánh giá sự ngạc nhiên đó chẳng qua là tình cảm của con 

người ở vào tình trạng chưa phát triển về sự hiểu biết khoa học. Jean Brun nhận định về tâm 

thức phổ biến của con người văn minh ngày nay như sau: 
 
  

Các bộ môn khoa học và thiên nhiên, các bộ môn khoa học về con người, các ngành 

khoa học về kinh tế, các chủ thuyết triết học thực nghiệm, cũng như các chủ thuyết triết 

học về lịch sử, muốn giải thoát chúng ta khỏi một sự ngạc nhiên được quan niệm như là 

mặt trái của sự ngu muội, một dấu chứng của một tình trạng thiếu hiểu biết, vướng mắc 

những hậu quả của tâm thức tiền luận lý.  
 
  

Như thế đặt vấn đề dân tộc Việt Nam có hay không có triết học để làm gì? Chúng ta phải 

chăng đang sống trong một xã hội nới rộng có tính cách toàn cầu, mà văn minh khoa học kỹ 

thuật Tây phương được tiếp nhận như một tiến trình tiến hóa phổ quát, thế thì câu hỏi có lẽ 

xem ra hữu lý và cấp thiết hơn cho sinh mệnh của dân tộc là "Dân tộc Việt Nam đã có những 

tiến trình phát triển khoa học như thế nào", thay vì đặt câu hỏi có tính cách xa xỉ về vấn đề triết 

học? 

 

Trước thắc mắc nầy, có người lại nêu lên, cũng rất tổng quát, rằng khoa học chỉ giải quyết 

vấn đề  "thành công", còn triết học là ưu tư cho vấn đề "thành nhân". 

 

Nhận định nầy buộc ta phải đào sâu thêm về chính nội dung và nền tảng triết học. 

 

Điều mà chúng ta gọi là "thành nhân" cũng là điều mà triết học muốn tìm đến, dù chúng ta 

có dùng chữ đó theo một nghĩa rộng rãi (như khi dùng chữ triết học Đông phương, triết học Việt 

Nam) hay dùng theo nghĩa hẹp đúng theo truyền thống trường ốc và lối suy tư đặc loại của Tây 

phương. 

 

Vấn đề hiện nay làm ta ngạc nhiên là tại sao còn tồn tại một nỗi nhớ nhung nào đó để 

thoáng thấy một sự phân cách giữa "thành nhân" và "thành công", trong khi tiến trình lịch sử 

được hướng dẫn bởi tư tưởng truyền thống triết học Tây phương chứng thực là khoa học được 

nhìn nhận như là sự hoàn thành của triết học. Thắc mắc đó phải chăng là vết tích của một quá 

trình lịch sử quá khứ mà một số người lạc hậu chưa gột bỏ được để đồng hành với đà tiến hóa 

của nhân loại, hay đây chính là triệu chứng con người giật mình trước lịch sử đang trên đà dẫn 

đưa nhân loại đến sự hủy diệt nhân tính. 
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Trả lời câu thắc mắc đó buộc ta quay lại xem giữa mục tiêu của triết học đặt ra ngay từ 

bước đầu và tiến trình mà triết học đã thực hiện qua lịch sử có ăn khớp với nhau, hay từng gặp 

phải những bước sẩy trật. 
 
  

(Trích Cuốn  Tiếp Cận Tư Tưởng Việt Nam và Vấn Đề Triết Học, Định Hường Tùng Thư 

 xb, 1999) 
 
  

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

 
 

Thứ Năm, ngày 09/11/2017, Uỷ ban Văn hoá trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBVH) 
đã tổ chức Hội thảo Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Xây Dựng Thư Viện Văn 
Hóa Công Giáo Việt Nam (TVVHCGVN) tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12 
Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TPHCM. 
 

 

 
 

Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Chủ tịch UBVH, đến sớm đón khách với nụ cười ấm áp, 
tay bắt mặt mừng. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp vừa là thuyết trình viên, vừa là hội thảo 
viên nên sốt ruột tới từ sáng tinh mơ và Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn nhiệt tình có mặt từ 
phút đầu. Riêng Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng tuy rất bận, nhưng có vẻ “không tới với Hội 
thảo là lòng không yên” nên có trễ cũng cố tới. Khách mời là các chuyên viên thư viện, quản 
thủ thư viện, và cả các linh mục, tu sĩ, giáo dân quan tâm tới thư viện đến từ các giáo phận và 
các dòng tu khắp nơi. 

 
HỘI THẢO “KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN & GÓP Ý XÂY DỰNG THƯ VIỆN 
VĂN HÓA CÔNG GIÁO VIỆT NAM” 
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Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân hân hoan chào đón các anh em và mở màn cuộc Hội thảo. 
Đức cha minh bạch xác định, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) năm 2003 đã chỉ thị 
cho UBVH thành lập TVVHCGVN, trước tiên để đón nhận gia sản văn hóa Công giáo Việt Nam 
do Hội Thừa Sai Balê có lòng tốt muốn chia sẻ với Giáo hội Việt Nam. Đức cha Chủ tịch UBVH 
cũng chân thành nhìn nhận, do thiếu phương tiện, thiếu cơ sở nên UBVH đã để lỡ một chuyến 
đò chuyên chở sách vở, tài liệu, văn bản chứng từ của Giáo hội Việt Nam (dưới dạng ebooks) 
từ Hội Thừa Sai Balê về với Việt Nam. 

Hôm nay thời cơ đã đến. UBVH nhất tâm bước đầu hình thành TVVHCGVN và mong các 
anh em có mặt trong Hội thảo và cả các anh em, thân hữu trong nước, ngoài nước góp tay, góp 
ý, góp kinh nghiệm với UBVH trong bước đầu nhiều khó khăn. 

 

Nội dung cuộc Hội thảo gồm ba phần “Đi Tìm”. Phần 1: Đi Tìm Một Lối Đi, Phần 2: Đi Tìm 
Những Người Đọc và Phần 3: Đi Tìm Một Định Dạng. Anh Augustinô Vương Đình Chữ lên diễn 
đàn đầu tiên với đề tài THƯ VIỆN NHƯ MỘT KHO BÁU (Thư Viện Trong Hoạt Động Văn Hóa 
Và Tâm Linh). Anh nhập đề bằng hình ảnh “bốn bồ chữ” nhân thế (theo kiểu ví von của Cao Bá 
Quát) rồi xuýt xoa “kiến thức của nhân loại được tích trữ từ bao ngàn năm là kho tàng mênh 
mông như biển khơi”. Nhưng theo anh, kiến thức không là nước ao tù nhưng mãi luân chuyển 
sinh lợi, làm lời để phục vụ con người. Ngược lại, kiến thức được giấu kín, không ai sử dụng sẽ 
ra vô bổ. Rồi ra kiến thức lại đẻ ra kiến thức và mỗi ngày cứ chồng chất mãi lên cho tới hôm 
nay. Và kiến thức đi vào sách, sách vào thư viện. 

Với anh, sách và các ấn phẩm của tiền nhân đã thành di sản văn hóa và chứng từ đức tin 
được chuyển giao cho con cháu qua các thế hệ. Đón nhận, khai triển các di sản và chứng từ 
này cũng là cách “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, tỏ lòng biết ơn tổ tiên. Và cũng từ đó rút ra kinh 
nghiệm rao truyền Tin Mừng trong bối cảnh văn hóa hôm nay. Chia sẻ những khó khăn bước 
đầu với TVVHCGVN, anh Chữ bày tỏ nhiệt tình muốn trợ giúp UBVH, tìm kiếm nguồn sách, 
đón nhận các di sản từ mọi phía. 

Từ đầu bài thuyết trình, Ban tổ chức đã giới thiệu anh “từng ăn dầm nằm dìa” bên MEP và 
thấm thía hai chuyến Tây Du thỉnh kinh sách thánh hiền. Qua hai chuyến đi “thỉnh kinh” anh biết 
rõ kho báu của MEP và hiểu lòng tốt của MEP cũng như của các phòng lưu trữ thuộc các dòng 
tu nước ngoài, anh mong UBVH sớm thương thảo để đón nhận món quà hào phóng của MEP, 
các giáo phận và các dòng tu trong và ngoài nước. 

Tiếp bài góp ý của anh Chữ là “VỪNG ƠI, MỞ RA” của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. 
Từ lối nhìn xưa và nay về văn hóa, Đức cha để ý tới quan điểm của UNESCO, thấy văn hóa 
như một hệ thống các giá trị truyền thống đã và đang thể hiện thành bản sắc riêng của mỗi dân 
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tộc. Đặc biệt Đức cha nhấn mạnh quan điểm của Giáo hội qua Hiến chế Vui Mừng và Hy 
Vọng, “Có nhiều tương quan giữa các sứ điệp cứu độ và văn hóa… Giáo hội đã sử dụng nhiều 
tài nguyên của các nền văn hóa để phổ biến và trình bày sứ điệp của Đức Kitô cho muôn dân”. 

Theo Đức cha, văn hóa có một nét đặc trưng, “văn hóa có một khung trời tự do, một sự tự 
trị chính đáng trong lãnh vực chính đáng của mình và những điều kiện cần thiết để sáng tạo 
nhưng văn hóa không có giá trị tuyệt đối”. Chung với lối nghĩ của người xưa “văn dĩ tải đạo” 
Đức cha tâm đắc với Tông huấn Giáo Hội Tại Á Châu, “Văn hóa phải tùy thuộc vào con người 
toàn diện, việc phục vụ công thiện, công ích của xã hội và tiêu chuẩn đạo đức”. 

Ở đây trọn cả nội dung về văn hóa, nói gần hay nói xa cũng để mở đường cho các công 
trình hội nhập văn hóa hay là làm văn hóa và tìm lối cho sách và thư viện vào đời, nói chung, 
cũng như tìm lối cho TVVHCGVN nhập cuộc, nói riêng. 

Đề tài VỪNG ƠI, MỞ RA! là câu thần chú trong Alibaba và 40 Tên Cướp cũng được kết 
bằng Vừng Ơi, Mở ra! Văn Hóa Ơi, Mở Ra! Thư Viện Ơi, Mở Ra! Những câu thần chú nghe như 
thống thiết, nghe như khẩn cấp, như có nhà cháy đâu đây! 

Bài trao đổi của cha Phanxicô Xaviê Phó Đức Giang vào buổi chiều. Dường như sợ bóng 
sợ gió, sợ chiều xuống trong tâm tư các thành viên UBVH, sợ bước đầu khó khăn cho 
TVVHCGVN, ai đó đã mạnh mẽ cất lên bài đồng ca, “Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao 
ưu phiền. Hy vọng đã vươn lên trên bàn tay, trên mặt mày. Hy vọng đã vươn lên trong lòng anh, 
trong lòng tôi, trong lòng ai…” 

Cha Phanxicô Xaviê Phó Đức Giang với giọng trẻ trung, đã đốt lửa lên với “MỘT VÀI 
HƯỚNG ĐI MỚI CỦA THƯ VIỆN TRONG THỜI KỸ THUẬT SỐ”. Là giám học của Dòng Anh 
Em Hèn Mọn thường xuyên tiếp cận với thư viện, cùng với “một bồ kinh nghiệm” về thư viện 
học hỏi từ các môi trường kỹ thuật cao về trang bị cho các sinh viên của học viện, hôm nay cha 
nhiệt tình ‘rút ruột ra’ với các hội thảo viên. Cha vào đề ngay bằng lời cảnh giác, “Cần xác định 
đối tượng cho thư viện” để điều chỉnh nguồn dữ liệu cho phù hợp mang lại lợi ích thỏa đáng 
cho người đọc. Nhiều hội thảo viên giật mình, “Ở quê hương mình, hình như chưa có thư viện 
mạng đúng nghĩa, có chăng một số gian hàng ebooks bày ra một số sách giải trí như tiểu 
thuyết xã hội hoặc bộ kiếm hiệp toàn tập của Kim Dung”. Gợi ý “cần xác định đối tượng thư 
viện”của cha Giang vẫn còn đợi đấy! 

Tiếp theo, thuyết trình viên quả quyết, thư viện đương thời không thể thiếu phần mềm quản 
lý, bao gồm kỹ thuật an ninh mã nguồn. Cha cũng giới thiệu hai loại mã phổ biến thuộc phần 
mềm quản lý thư viện: Mã Vạch (Bar code) và Mã QR (Quick Response) khá thông dụng trong 
quản lý. Nhưng khó khăn và tế nhị nhất vẫn là tìm cách liên kết với các thư viện thân hữu trong 
và ngoài nước để cùng chia sẻ dữ liệu, làm giàu có cho nội dung thư viện. 

Vấn đề phần mềm quản lý thư viện được thuyết trình viên khơi lên, có vẻ đang sôi bỏng tại 
các thư viện thuộc các dòng tu. Đề tài đã làm các hội thảo viên chuyên thư viện xôn xao làm 
nóng cả diễn đàn. Nhiều anh chị em muốn giới thiệu chuyên viên phần mềm thư viện và sẵn 
sàng chia sẻ cả các phần mềm điều hành. Riêng UBVH vẫn trắng tay! 

Cuối cùng, cha Phó Đức Giang nêu câu hỏi đòi mọi người gắn bó trách nhiệm với hoạt 
động thư viện suy nghĩ nhiều, “Tại sao không có loại sách thần học, triết học được đọc miễn phí 
tại các thư viện tại Việt Nam?” Và tiếp theo, một hội thảo viên khác đặt câu hỏi, “Tại sao giới trẻ 
Việt Nam lười đọc sách?” và “Nên giới thiệu sách gì cho bạn đọc trẻ và đọc cách nào?”... 

Buổi chiều trước lời tổng kết cuộc Hội thảo của Đức cha Chủ tịch UBVH, linh mục Giuse 
Trịnh Tín Ý giới thiệu mô hình TVVHCGVN. Trước khi vào mô hình thực tế, cha dẫn sách và 
thư viện về nguồn như để tìm một lối đi, một nhịp sống cho TVVHCGVN. Theo một lối nhìn, cha 
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thấy cuốn sách đầu tiên thời Cựu Ước là những tấm Bia Đá ghi Mười Giới Luật của Chúa và 
thư viện đầu tiên chứa những cuốn sách đầu tiên là Hòm Bia Thánh luôn được Dân Chúa tôn 
kính như biểu tượng Thánh Nhan Chúa giữa Dân. Đến thời Chúa Giêsu, hội đường là thư viện 
luôn gìn giữ, trân quý Sách Thánh cho Dân Chúa mỗi ngày Sabbat họp mặt nhau đọc và nghe 
Sách Thánh. 

Nếu hình dung Sách Thánh là cỗ Đại Thừa chuyên chở Lời Ánh Sáng, Lời Khôn Ngoan, 
chúng ta nhận ra các sách vở Công Giáo là cỗ Tiểu Thừa phản ảnh Lời Khôn Ngoan của Sách 
Thánh và chuyên chở cả những trăn trở thao thức, những cảm nhận buồn vui của con người 
làm lời đáp trả và tạ ơn Thiên Chúa. 

Và thư viện được nhìn ra như một không gian thánh, nơi khách hành hương tìm về nguồn 
cội của mình. Đồng thời thư viện cũng là nơi xuất phát những chuyến hành hương đến với các 
anh chị em mình trong tình thân thương… 

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI xác định: “Đi hành hương không chỉ là đi tới thăm một nơi 
chốn nào để ngưỡng phục những kho tàng thiên nhiên, một nền nghệ thuật hay những di tích 
lịch sử. Đi hành hương thực sự mang ý nghĩa bước ra khỏi chính mình để đối diện với Thiên 
Chúa, nơi Ngài đã tự mạc khải, nơi ơn thánh đặc biệt chiếu rọi ánh quang rực rỡ và mang lại 
những thành quả về cuộc trở về và ơn thiêng giữa những người tin”. 
(https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/november/documents/hfben-
xvispe20101106cattedrale-compostela.html). Xuôi dòng những ý niệm của Đức Bênêđictô XVI, 
chúng ta hiểu ra, “Bước ra khỏi chính mình” chính là bước ra khỏi cõi tâm hẹp hòi của lòng 
mình để đọc và đón nhận ánh sáng phản chiếu từ Lời Khôn Ngoan của Thiên Chúa. 

UBVH xin đón nhận Sách Thánh và Thư Viện Thánh làm mẫu mực và ý nghĩa cho 
TVVHCGVN hình thành. Cha Thư ký UBVH cùng với các hội thảo viên hướng tới mô hình gồm 
6 điểm chính: 

1/ TVVHCGVN ngỏ lời xin các sao bản điện tử từ phòng lưu trữ và thư viện thuộc các giáo 
phận tại Việt Nam và các dòng tu trong và ngoài nước. 

2/ UBVH xin thương thảo các điều kiện về lưu trữ và bản quyền của các văn bản, tài liệu khi 
được trao. 

3/ TVVHCGVN bước đầu hình thành như một thư viện lưu trữ và tiếp tới TVVHCGVN sẽ 
triển khai thư viện mạng. 

4/ UBVH kêu gọi tác giả của các đề án tiến sĩ thuộc các đề tài liên hệ tới tín hữu và đạo lý 
Công giáo góp bản sao kỹ thuật số cho TVVHCGVN. Các đề án này được xem như phần tinh 
hoa của văn hóa Công giáo Việt Nam, TVVHCGVN mong được lưu trữ và luôn bảo đảm bản 
quyền. 

5/ UBVH mong được thương thảo với chủ nhân hoặc người thừa kế các tủ sách Công giáo 
tại Việt Nam hay ở nước ngoài để nhận mua hoặc nhận giữ các tài liệu văn bản Công giáo như 
tài sản chung của Giáo hội Việt Nam. 

6/ Để tiện đón nhận các tài liệu văn bản điện tử, TVVHCGVN tạm đặt tại địa chỉ: Nhà thờ 
Vinh Sơn, số 249-251 Ba Tháng Hai, P.10, Q.10, TPHCM. email: vinhson249251@gmail.com. 
ĐT: 0913801255. 

Đúng 16g00, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Chủ tịch UBVH đúc kết cuộc Hội thảo. Sau 
khi lắng nghe các thuyết trình viên, ghi nhận các ý kiến đóng góp, Đức cha đã trải lòng ra với 
tâm sự một khách hành hương, mong càng nhiều bạn đồng hành cùng cộng tác, sẻ chia, càng 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/november/documents/hfben-xvispe20101106cattedrale-compostela.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/november/documents/hfben-xvispe20101106cattedrale-compostela.html
mailto:vinhson249251@gmail.com
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vững bước, càng hy vọng đón nhận dồi dào ân sủng của Đấng là Đường Đi, là Sự Thật và là 
Sự Sống. Đức cha đã thiết tha kêu gọi thân hữu khắp các giáo phận, các dòng tu là chuyên 
viên thư viện, là người đọc, là chủ nhân các gia sản văn hóa, và cả những ai thiện chí góp ý, 
góp sức cho TVVHCGVN hình thành. 

Đúng ra, ai cũng thấy, thư viện và người đọc luôn có với nhau một tương quan hỗ tương: 
người đọc xây dựng cho thư viện và thư viện hào phóng với người đọc. Tương quan này giống 
mối tương quan giữa văn hóa và đức tin như Huấn thị ‘Đi Tìm Hướng Mục Vụ Cho Văn Hóa’ 
xác định, “Tin Mừng chỉ có thể đến được với con người trong văn hóa của họ, nền văn hóa này 
thấm vào cách họ sống đức tin, rồi cách họ sống đức tin lại dần dần tạo dáng cho văn hóa”. 

Cuối cùng bài thánh ca “Xin hiệp nhất chúng con” đã vang lên làm lời kết thúc cuộc Hội 
thảo Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Xây Dựng Thư Viện Văn Hóa Công Giáo 
Việt Nam. 

  

Uỷ ban Văn hoá / HĐGMVN 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Dược Thảo hiện nay đang được công chúng mọi nơi rộng rãi sử dụng, đặc biệt là tại các 
quốc gia kỹ nghệ phát triển. 

Riêng tại Hoa Kỳ, trong năm 1998, dân chúng đã tiêu hơn 4 tỷ mỹ kim để mua các lọai 
dược thảo. Từ năm 1990 tới 1997, số người dùng dược thảo tăng 380%, số người đi khám 
bác sĩ giảm, mà số người đi khám bệnh thầy thuốc không chính thống cũng nhiều hơn. 

Dược thảo được bầy bán khắp nơi, ngay cả trong tiệm chuyên bán âu dược. Những 
môn thuốc cuả Mẹ Thiên Nhiên như lá, củ, rễ, vỏ, hoa.đã mau chóng trở nên phương tiện trị 
liệu ưa thích của người dân. Họ mua dùng để chữa từ các bệnh thường thấy như cảm cúm, 
đau nhức , tiểu đường, tới một số bệnh trầm trọng hơn như ung thư các loại, tê liệt tứ chi, 
liệt kháng HIV-ADS, viêm siêu gan A,B,C. 

Biết bao nhiêu người đang dùng St. Jolhn Wort để chữa trầm cảm; ginkgo biloba để trì 
hoãn sự hóa già, sa sút trí nhớ; melatonin cho rối loạn giấc ngủ do chệch múi giờ; saw 
palmetto cho ung thư nhiếp hộ tuyến; lá đu đủ cho ung thư gan; sừng tê giác cho ung thư 
đường ruột; mã hoàng  ephedra để giảm nghẹt mũi. 

Theo cơ quan Y Tế Quốc Tế, hiện có trên 4 tỉ ( 67% dân số ) người dùng dược thảo trên 
thế giới. Kỹ nghệ chế biến dược thảo, bốc thuốc, hiện rất phát triển, thịnh vượng, thu vào 12 
tỉ mỹ kim trong năm 1998. 

Để đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của dân chúng, chính quyền các quốc gia cũng đã bắt đầu 
lưu ý, dành ngân khoản, lập cơ quan nghiên cứu về công dụng và sự an toàn của dược 
thảo. 

HIỂU BIẾT CĂN BẢN VỀ DƯỢC THẢO 

 

 



 

48 

Định nghĩa 

Theo định nghĩa của  cơ quan Y Tế Thế Giới, một sản phẩm được coi là  dược thảo khi 
thành phần chủ động gồm một bộ phận của thảo mộc nằm trên không hay dưới đất, trong 
hình dạng nguyên thủy hay được chế biến. Khi có pha lẫn bất cứ hoá chất hay khoáng chất 
thì thuốc  không còn là dược thảo nữa. 

Lịch sử dược thảo 

Dược thảo đã giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe con người từ nhiều 
ngàn năm, nhất là ở các quốc gia đang mở mang.. 

Ở Việt Nam ta, các vị lương y ( cụ Lang, Đông Y sĩ ) đã sử dụng dược thảo từ thời lập 
quốc với hai loại thuốc: thuốc Bắc, cây cỏ nhập từ Trung Hoa; thuốc Nam dùng cây cỏ thổ 
sản quốc gia, trong  những bài thuốc gia truyền, theo kinh nghiệm qua nhiều thế hệ. 

Các vị danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông đã để lại những tác phẩm đông y giá 
trị. Bộ sách Nam Dược Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh viết vào thế kỷ 17 liệt kê trên năm trăm vị 
thuốc có gốc thảo mộc và động vật và ông chữa bệnh theo phương châm “ thuốc  Nam  Việt 
chữa người Nam Việt ”. 

 Mới đây, ở Hà Nội, Giáo sư Đỗ Tất Lợi tái bản bộ sách “ Những cây thuốc và vị thuốc 
Việt Nam ” với trên 800 vị thuốc, cây thuốc được phân tích. Dược Sĩ  Lợi, trên 90 tuổi, được 
đào tạo về Tây Y dược, nhưng đã dành trọn đời nghiên cứu, bảo tồn, truyền bá y dược học 
cổ truyền Việt Nam. Bộ sách “ Cây Thuốc và Ðộng Vật Làm Thuốc” của nhiều tác giả cũng là 
tác phẩm có giá trị. 

 Tại Trung Hoa, dược thảo được ghi nhận từ năm 168 Trước Thiên Chúa, rất phổ thông 
và đang được hệ thống hóa. Năm 1977, quốc gia này đã xuất bản một dược thư gồm trên 
5000 dược thảo. 

 Dược thảo du nhập Nhật Bản năm 411 sau TC qua ngả Triều Tiên và nền y học thảo 
dược rất phát triển và đáng tin cậy. 

Ai Cập đã tìm ra tài liệu cho thấy dược thảo được dùng từ năm 2000 trước TC.  La Mã - 
Hi Lạp đã dùng dược thảo từ thời Aristole, và sách dược thảo cuả Dioscorides viết vào thế 
kỷ thứ nhất sau TC có ghi trên 600 vị thuốc cỏ cây. 

Nền y học Ayurvedic  Ấn Độ cũng dùng dược thảo từ trên năm ngàn năm để hỗ trợ việc 
trị bệnh và phòng bệnh do sự mất thăng bằng của tâm trí. 

Ở Pháp, nhất là Đức, các bác sĩ y khoa biên toa âu dược chung với dược thảo. 

Tại Đức, một ủy ban gồm nhiều bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia về chất độc đã hoàn thành 
một tài liệu với trên 400 chuyên đề tả công dụng, tác dụng phụ, phân lượng của nhiều dược 
thảo. 

Bên Anh, một công trình tương tự cũng đã được hoàn tất. 

Bên Mỹ, dược thảo rất thông dụng với thổ dân bản xứ. Năm 1716, nhà thám hiểm Pháp 
Lafitau đã tìm ra sâm Mỹ ở vùng New World. Hiện nay sâm là tài nguyên xuất cảng quan 
trọng của Hoa Kỳ. Cơ quan The American Botanical Council, Austin-Texas, dựa vào hai 
công trình của Đức và Anh, đã soạn thảo một tài liệu nói về 26 dược thảo thông dụng. 
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Với cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ ( FDA ) thì dược thảo được xếp hạng 
như thực phẩm phụ, được bầy bán không cần thử nghiệm, nghiên cứu như âu dược, mặc 
dù dược thảo có tính cách trị bệnh và cũng có tác dụng phụ. Dược thảo không được quảng 
cáo là có công dụng trị bệnh mà chỉ được nói chung chung về ích lợi của sản phẩm, thí dụ 
thuốc làm lợi tiểu tiện, bổ gan, tăng cường miễn nhiễm... 

Khi thuốc bị coi là không an toàn thì cơ quan này sẽ không cho bầy bán. 

Đa số dược thảo hiện có trên thị trường đều được sản xuất theo kinh nghiệm đã dùng 
hay dựa vào những bài thuốc được lưu truyền trong giòng họ và được coi như đáng tin cậy. 
Vì dược thảo không được cơ quan FDA cấp bằng đặc quyền chế tạo, nên các nhà sản xuất 
không chịu bỏ vốn cho chi phí nghiên cứu khoa học như âu dược. 

Mấy năm gần đây, Viện Sức Khỏe  Hoa Kỳ, đã thành lập một trung tâm nghiên cứu về 
dược thảo cũng như các phương tiện trị liệu không chính thống, và đã dành một ngân khoản 
là 50 triệu trong tài khóa 1999 cho việc nghiên cứu này. Đó là do áp lực của người tiêu thụ 
dược thảo mồi ngày một tăng, vì nhiều lý do như: 

a) Âu dược quá đắt, đôi khi không công hiệu, mà lại có nhiều tác dụng độc hại, không 
muốn; b)Dân chúng thích dược thảo có nguồn gốc trực tiếp từ cây cỏ hơn là âu dược hóa 
chất; 

c)Bất bình với nhóm tài phiệt bao thầu quản trị y tế giới hạn việc sử dụng tây y để kiếm 
nhiều lợi nhuận.. 

Một vài đặc điểm về dược thảo. 

Trước khi nghĩ tới việc dùng dược thảo cho bệnh tật, tưởng cũng nên tìm hiểu một vài 
dữ kiện về loại thuốc này: 

1- Sự an toàn của dược thảo.- 

Ý kiến chung coi dược thảo an toàn hơn âu dược, ít gây chứng bệnh phụ và rất ít khi 
gây tai nạn tử vong. 

Tuy nhiên dược thảo vẫn là một loại thuốc, khi dùng ta cần cẩn thận, không nên nghĩ vì 
nó là cây thiên nhiên thì không có hại. 

Cam thảo ( licorice ) là một trong những thuốc cây cỏ dùng nhiều nhất trên khắp thế giới 
để chữa bệnh lở bao tử, ho, suyễn, nhưng nếu dùng lâu ngày, có thể gây cao huyết áp, 
nhức đầu, mệt mỏi. Khi mới dùng lần đầu, nên dùng với phân lượng nhỏ rồi tăng dần cho tới 
liều chỉ dẫn bởi nhà sản xuất. 

Một thí dụ khác là cà phê, một loại họ thảo ta dùng mỗi buổi sáng để nâng cao tinh thần. 
Nếu uống hai ly mỗi sáng thì có tác dụng tốt như ý muốn, năm ly là có nhức đầu, nóng nẩy, 
15 ly thì bắt đầu thấy ù tai, chóng mặt. 

Dược thảo bán trên thị trường không được thử nghiệm về sự tinh khiết và hiệu nghiệm, 
nên đôi khi có lẫn chất không cần như phấn hoa, phấn lá...và có thể gây dị ứng. 

2- Công hiệu của dược thảo. 

Các nhà sản xuất cũng như hơn 4 tỉ người đang dùng dược thảo đều cho là thuốc công 
hiệu trong việc trị bệnh và ngừa bệnh. Đã có nhiều nghiên cứu khoa học hỗ trợ ý kiến này. 
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Có điều là tác dụng của dược thảo thường từ từ, nhẹ nhàng, cần thời gian lâu để có 
hiệu qủa, do đó tốt trong việc phòng bệnh. 

 Dược thảo, với nhiều chất thuốc khác nhau, có tác dụng vào nhiều bộ phận cơ thể hơn 
là âu dược, với một dược chất, tác dụng vào một bệnh chỉ định. 

Dược thảo thường không đủ mạnh để trị cấp cứu, nhất là các bệnh do vi khuẩn gây ra, 
nên thuốc kháng sinh vẫn là thuốc căn bản. 

3- Dược thảo không gây ghiền. 

Thường thường cỏ cây gây ghiền như cây thuốc phiện, cần sa... không được phép bán 
công khai tại tiệm thuốc âu dược hay tiệm thuốc thiên nhiên. Dược thảo không có kích thích 
tố hay chất chống viêm steroid, nhưng một vài dược thảo có tác dụng hỗ trợ sự tiết các chất 
này trong cơ thể. 

4- Nguồn gốc dược thảo. 

Theo các nhà sản xuất, thì dược thảo đều do cây cỏ được trồng trong môi trường có 
kiểm soát, đôi khi không dùng hoá chất diệt sâu bọ, cỏ dại hoặc phân bón nên phẩm chất tốt, 
thiên nhiên. Nhiều khi cây cỏ mọc hoang cũng được dùng để chế thành thuốc. 

5- Chọn lựa dược thảo 

 Như đã nói ở trên, nhà sản xuất không cần chứng minh sự an toàn và công hiệu của 
dược thảo khi tung ra thị trường, mà chỉ khi nào có chuyện xẩy ra thì thuốc đó mới bị bỏ đi. 
Tiêu chuẩn bào chế của mỗi nhà sản xuất đều khác nhau, nên tỷ lệ dược liệu đều thay đổi. 
Tỷ lệ này cũng thay đổi tùy theo cây cỏ được trồng ở địa dư nào, được hái vào mùa nào, 
được tồn trữ ra sao và phần nào (rễ, thân hay lá ) của cây được sử dụng để bào chế thuốc. 

Những điều này gây khó khăn không ít cho giới tiêu thụ khi mua thuốc. Vì thế các nhà 
sản xuất đã tổ hợp với nhau để thống nhất sản xuất. Hiện có hai tổ hợp lớn: American 
Herbal Products Association và National Nutritional Foods Association. 

Khi mua, nên lựa sản phẩm do sự liên kết với các công ty tín nhiệm có cơ sở nghiên 
cứu đầy đủ về phân lượng, tinh khiết và công hiệu. Cũng nên lựa sản phẩm có nhãn hiệu với 
chỉ dẫn cách dùng, tác dụng phụ, loại cây cỏ, ngày hết hạn.  

Những điều cần lưu ý khi dùng dược thảo 

Tại Hoa Kỳ,Tây y  được xây dựng trên căn bản sinh hóa học hiện đại. Cơ quan Thực 
Phẩm và Dược Phẩm, với nhiệm vụ điều hợp thực dược phẩm, bảo vệ sức khoẻ con người, 
thường nhìn dược thảo với con mắt dè dặt, nghiêm khắc. Họ cho là dược thảo không có 
công dụng trị liệu và nguy hiểm. 

Một luật gia than  phiền là hiện giờ có hai chế độ dược phẩm: một chế độ muốn được 
bầy bán phải chứng minh có công hiệu trị liệu và tuân theo luật lệ; chế độ kia được bán tự 
do, không cần kê khai giá trị. 

Bác sĩ Marcia Angel, Chủ bút tập san Y học uy tín New England Journal of Medecine 
khẩn khoản kêu nài dân chúng đừng tự chữa bệnh,  tự dùng dược thảo vì thuốc có nhiều 
thành phần không khai báo được pha thêm vào như chì, thạch tín, rất nguy hiểm. 
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 Còn giáo sư dược khoa nổi danh Varro Tyler  cho là sự nghiên cứu về dược thảo của 
các quốc gia Âu Châu rất đáng tin cậy, tuy nhiên, độc tính dài hạn của thuốc cần được theo 
dõi, tác dụng phụ có hại thường được che dấu, giảm thiểu. 

Dù vậy, dược thảo vẫn được người dân tiêu thụ, vì niềm tin có bệnh thì vái tứ phương, 
vì có ngay khi cần, không phải mất công lấy hẹn, ngồi chờ bác sĩ, cũng như  khi gặp trọng 
bệnh mà Tây Y bó tay. Tuy nhiên cũng nên lưu ý mấy điều để tránh chuyện chẳng lành: 

1-  Thông báo cho bác sĩ nếu đang dùng dược thảo để tránh tác dụng không tốt giữa âu 
dược và thuốc cỏ cây. Không dùng ginkgo biloba (bạch quả ) với thuốc trị đau nhức Aspirin, 
thuốc ngừa tai biến não Ticlid, Persantine; âu dược trị trầm cảm với St John Wort... 

2- Không dùng dược thảo khi mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ, không cho con nhỏ 
dùng dược thảo vì ở trẻ em và thai nhi, gan chưa đủ sức vô hiệu hóa độc chất cuả dược 
thảo. Xin đan cử một thí dụ: khi uống một ly cà phê, người lớn chỉ cần 5 giờ để loại khỏi cơ 
thể mà con nít cần đến cả 80 giờ. 

3- Tuy dược thảo có nguồn gốc thiên nhiên nhưng không thiên nhiên với cơ thể con 
người. Cho nên thuốc có thể gây bất lợi khi dùng, nhất là vì thiếu kiểm soát nên thành phần 
không thống nhất, phẩm chất không tinh khiết, đôi khi pha lẫn chất có hại cho cơ thể. 

4- Không nên dùng dược thảo quá dăm tuần lễ vì an toàn dùng dài hạn chưa được 
chứng minh, cũng như không dùng quá nhiều vì nguy cơ gây độc cho gan và thận. Cũng 
không nên dùng nhiều dược thảo khác nhau một lúc vì tác dụng tương phản của thuốc. 

5- Dược thảo cũng có tác dụng phụ như bạch qủa gây xuất huyết; mã hoàng (ephedra ) 
gây tăng huyết áp, nhức đầu, rối loạn nhịp tim; St John wort làm chóng mặt, mệt mỏi khô 
miệng, mất định hướng... Mã Hoàng hiện nay đã bị cấm bầy bán tại Hoa Kỳ. 

Và cuối cùng là không nên quá tin tưởng ở lời quảng cáo, giới thiệu của nhà sản xuất vì 
những lời này không được cơ quan trách nhiệm xác định giá trị, đồng thời cũng nên tìm hiểu 
về đặc tính trị liệu của loại dược thảo đang dùng. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

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

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 

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

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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- 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 

mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

