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TỪ THẦN TƯỢNG ĐẾN ĐỨC GIÊSU ………………………………. EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 

THƯ VIỆN: TRIẾT LÝ VÀ THỰC HÀNH ……………………… Người dịch: Antôn Uông Đại Bằng 

LƯƠNG THỰC VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI …………….Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 
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đoàn.  
 
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép 
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SẮC LỆNH 

VỀ HOẠT ĐÔNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI 

AD GENTES 

Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

 

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO 

28. Vì nhận được những ân huệ khác nhau (x. Rm 12,6), nên mỗi Kitô hữu phải cộng tác vào 
Tin Mừng tùy theo khả năng, tài sức, đặc sủng và tác vụ của mình (x. 1 Cr 3,10). Do đó tất cả 
mọi người, kẻ gieo và người gặt (x. Ga 4,37), kẻ trồng và người tưới, phải hợp nhất với nhau ( 
x. 1 Cr 3,8), để “nhờ cùng nỗ lực trong tự do và trật tự hướng về cùng một cứu cánh”1, họ đồng 
tâm chung sức xây dựng Giáo Hội. 

 

Vì thế công việc của những người rao giảng Tin Mừng và sự trợ giúp của các Kitô hữu khác 
phải được điều hành và phối kết để trong mọi lãnh vực hoạt động và hợp tác truyền giáo, “tất cả 
được thực hiện trong trật tự” (1 Cr 14,40). 

 

29. Vì việc loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới trước hết là nhiệm vụ của Giám mục Đoàn2, 
nên Thượng Hội Đồng Giám mục, tức “Hội Đồng Giám mục thường trực phụ trách Giáo Hội 
toàn cầu”3, phải đặc biệt lưu tâm đến một trong những công tác có liên quan đến toàn thể Giáo 
Hội4, đó là hoạt động truyền giáo, một phận vụ rất quan trọng và thánh thiện của Giáo Hội5. 

 

Đối với các xứ truyền giáo cũng như tất cả các hoạt động truyền giáo, chỉ một cơ quan Toà 
Thánh có thẩm quyền, đó là “Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin”, đảm trách việc điều hành và phối 
hợp công cuộc truyền giáo cũng như sự hợp tác truyền giáo trên toàn thế giới; tuy nhiên quyền 
của các Giáo Hội Đông Phương vẫn được bảo toàn6. 

 

Vẫn biết Chúa Thánh Thần có nhiều cách thức để khơi dậy tinh thần truyền giáo trong Giáo 
Hội Chúa, và đôi khi Ngài còn đi trước cả hành động của những vị lãnh đạo đời sống Giáo Hội; 
tuy nhiên, riêng về phần mình, Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin cũng phải cổ võ ơn kêu gọi và tinh 
thần truyền giáo, lòng nhiệt thành và việc cầu nguyện cho các xứ truyền giáo, đồng thời cũng 
phổ biến những thông tin chính thức và đầy đủ về những xứ đó. Thánh Bộ cũng phải kêu gọi và 
phân bổ các nhà truyền giáo đến những nơi có nhu cầu khẩn cấp hơn. Phải sắp đặt kế hoạch 
hoạt động cho hợp lý, đưa ra những tiêu chuẩn hướng dẫn và những nguyên tắc thích nghi cho 
việc rao giảng Tin Mừng, đồng thời đẩy mạnh công cuộc truyền giáo. Thánh Bộ phải phát động 
và phối hợp việc lạc quyên cho có kết quả và phân phối tùy theo nhu cầu hay lợi ích, theo diện 
tích, theo số tín hữu và lương dân, theo số công tác và tổ chức cũng như theo số thừa tác viên 
và nhà truyền giáo. 

 

Kết hợp với Văn Phòng cổ võ sự hợp nhất các Kitô hữu, Thánh Bộ phải tìm đường lối và 
phương tiện để kiến tạo cũng như tổ chức sự cộng tác huynh đệ và cả việc hòa hợp với những 
kế hoạch truyền giáo của các cộng đồng Kitô giáo khác, để làm giảm bớt gương xấu của sự 
chia rẽ càng nhiều càng tốt. 

                                                 
1
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 18. 

2
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 23. 

3
 x. Tự sắc Apostolica Sollicitudo, 15.9.1965. 

4
 x. PHAOLÔ VI, Diễn từ tại Công Đồng, 21.11.1964: AAS 56 (1964), tr. 1011. 

5
 x. BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud, 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 39-40. 

6
 Nếu vì lý do nào đó mà đến nay một số xứ truyền giáo vẫn còn tạm thời tùy thuộc vào nhiều Thánh Bộ khác, thì các Thánh 

Bộ đó phải có liên hệ với Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin, để chỉ có một phương pháp cũng như một nguyên tắc hoàn toàn cố 

định và đồng nhất trong việc tổ chức và điều hành các xứ truyền giáo. 
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Bởi vậy Thánh Bộ Truyền Giáo cần phải vừa là phương tiện điều hành, vừa là cơ quan chỉ 
đạo năng động, biết sử dụng những phương pháp khoa học và những phương tiện thích nghi 
với hoàn cảnh hiện đại, nghĩa là chú trọng đến các khảo cứu đương thời về thần học, phương 
pháp luận và mục vụ truyền giáo. 

 

Trong việc điều hành Thánh Bộ, phải có sự tham gia tích cực với quyền biểu quyết của 
những đại biểu được chọn trong số những người cộng tác vào công cuộc truyền giáo: đó là các 
Giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới, do các Hội Đồng Giám mục đề cử, những vị lãnh đạo 
các Tổ chức và các Hội Giáo Hoàng, theo cách thức và quy tắc do Đức Giáo Hoàng ấn định. 
Tất cả những vị này được triệu tập theo định kỳ để thực thi việc điều hành tối cao đối với toàn 
thể công cuộc truyền giáo dưới quyền Đức Giáo Hoàng. 

 

Thánh Bộ này cũng phải có một Ủy Ban Cố Vấn thường trực, gồm các chuyên viên có nhiều 
kiến thức và kinh nghiệm, một trong những nhiệm vụ của họ là thu thập những tài liệu cần biết 
về hoàn cảnh địa phương của các miền và về tâm tính của những cộng đồng khác nhau, cũng 
như về những phương pháp cần phải áp dụng cho việc rao giảng Tin Mừng và đưa ra những 
kết luận có nền tảng khoa học cho công cuộc truyền giáo và việc cộng tác truyền giáo. 

 

Các Hội dòng Nữ, cũng như những hoạt động địa phương giúp các xứ truyền giáo và cả 
những tổ chức giáo dân, nhất là những tổ chức quốc tế, đều phải thể hiện đúng vai trò của 
mình. 

 

30. Để việc thực thi công cuộc truyền giáo đạt tới mục đích và mang lại kết quả, tất cả các nhà 
truyền giáo phải cùng “một lòng một ý” (Cv 4,32). 

 

Đức Giám mục, người lãnh đạo và là tâm điểm hiệp nhất của việc tông đồ trong giáo phận, 
có nhiệm vụ cổ võ, điều hành và phối hợp hoạt động truyền giáo để duy trì và phát huy lòng 
nhiệt thành của những người tham gia vào công việc này. Tất cả các nhà truyền giáo, kể cả 
những tu sĩ miễn trừ, phải phục quyền Ngài trong những công tác thực thi thánh vụ tông đồ7. 
Để phối hợp công việc tốt đẹp hơn, Đức Giám mục nếu có thể nên thiết lập Hội Đồng Mục Vụ, 
trong đó giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đều được tham gia qua những đại biểu được tuyển chọn. 
Ngoài ra, Giám mục phải lo liệu để hoạt động tông đồ không chỉ giới hạn cho những người đã 
tòng giáo, nhưng phải dành một phần nhân lực và vật lực tương đương vào việc rao giảng Tin 
Mừng cho những người ngoài Kitô giáo. 

 

31. Các Hội Đồng Giám mục phải họp nhau cứu xét những công việc quan trọng và những vấn 
đề khẩn cấp hơn, nhưng không được xem nhẹ những dị biệt địa phương8. Để khỏi phân tán 
nhân sự và vật lực còn thiếu thốn, và để khỏi tăng thêm những công việc không cần thiết, nên 
hợp lực xây dựng những công trình phục vụ lợi ích chung, thí dụ như chủng viện, các trường 
cao đẳng hay kỹ thuật, những trung tâm mục vụ, giáo lý, phụng vụ và cả những trung tâm cho 
các phương tiện truyền thông xã hội. 

 

Nếu thuận tiện, cũng nên thiết lập sự cộng tác như thế giữa các Hội Đồng Giám mục. 

 

32. Cũng nên phối hợp hoạt động của các Hội Dòng hay Hội Đoàn trong Giáo Hội. Tất cả các 
Tổ chức, dù thuộc định chế nào, đều phải tùy phục Đấng Bản Quyền địa phương trong bất cứ 
điều gì liên quan đến chính hoạt động truyền giáo. Vì thế, nên có những thoả thuận đặc cách 
để qui định những liên lạc giữa Đấng Bản Quyền và vị lãnh đạo của Tổ chức. 

 

Khi một địa hạt được ủy thác cho một Hội Dòng nào, thì Bề Trên của Giáo Hội địa phương 
và của Hội Dòng đó phải cùng nhất tâm qui hướng tất cả đến mục đích giúp cho cộng đoàn Kitô 
hữu mới thành lập được phát triển thành một Giáo Hội địa phương, để rồi khi đến thời điểm 
thuận tiện, cộng đoàn sẽ có Chủ chăn và hàng giáo sĩ riêng. 

                                                 
7
 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về nhiệm vụ mục tử của các Giám mục Christus Dominus, 35, 4. 

8
 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về nhiệm vụ mục vụ của các Giám mục Christus Dominus, 36-38. 
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Sau khi việc ủy thác chấm dứt, các điều kiện hoạt động cũng sẽ thay đổi. Khi đó các Hội 
Đồng Giám mục và các Hội Dòng phải đồng thuận trong việc xác lập những điều lệ áp dụng 
cho mối tương quan giữa các Đấng Bản Quyền và các Hội Dòng9. Phần Tòa Thánh có nhiệm 
vụ đề ra những nguyên tắc tổng quát để làm cơ sở cho việc ký kết những thoả ước cấp vùng, 
hoặc cả những thoả thuận đặc biệt. 

 

Tuy các Hội Dòng sẵn sàng tiếp tục công việc đã khởi xướng, bằng cách cộng tác vào các 
thừa tác vụ thông thường là coi sóc các linh hồn, nhưng khi hàng giáo sĩ địa phương tăng triển, 
phải trù liệu để các Hội Dòng, trong mức độ phù hợp với mục đích của mình, vẫn luôn thuộc về 
giáo phận qua việc quảng đại đảm nhận những công tác đặc biệt hay một vùng nào đó trong 
giáo phận. 

 

33. Những Hội Dòng đang hoạt động truyền giáo trong cùng một địa hạt phải tìm đường lối và 
phương pháp để phối hợp công tác. Vì thế cần phải có những Hội Đồng Nam tu và Hiệp Hội Nữ 
tu với sự tham gia của tất cả các Tổ chức trong cùng một nước hay một miền. Các Hội Đồng 
này phải nghiên cứu xem có thể cùng nhau cố gắng làm được những gì, và phải liên kết chặt 
chẽ với các Hội Đồng Giám mục. 

 

Với lý do tương tự, tất cả những điều trên cũng nên được áp dụng vào việc cộng tác giữa 
những Tổ chức truyền giáo ngay tại bản xứ, để có thể giải quyết các vấn đề và các công việc 
chung cách dễ dàng và ít tốn kém hơn, chẳng hạn như việc huấn luyện về giáo thuyết cho các 
nhà truyền giáo tương lai, các khóa học cho những người đang truyền giáo, việc liên hệ với 
chính quyền hay với các cơ quan quốc tế và siêu quốc gia. 

 

34. Để cho hoạt động truyền giáo được thực thi đúng đắn và có tổ chức chặt chẽ, những người 
rao giảng Tin Mừng cần phải được chuẩn bị cho nhiệm vụ một cách khoa học, nhất là để đối 
thoại với các tôn giáo và văn hóa ngoài Kitô giáo, đồng thời họ phải được giúp đỡ cách hữu 
hiệu ngay trong khi thi hành phận vụ, vì thế, để giúp đỡ các xứ truyền giáo, cần có sự cộng tác 
huynh đệ và quảng đại giữa những tổ chức khoa học đang nghiên cứu khoa truyền giáo và 
những môn học hay nghệ thuật khác hữu ích cho các xứ truyền giáo như nhân chủng học, 
ngôn ngữ học, lịch sử học, tôn giáo học, xã hội học, khoa sư phạm mục vụ và những môn 
tương tự. 

 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

 

 

  

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN, NĂM B 

(Dnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28) 

Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P. 

                                                 
9
 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về nhiệm vụ mục vụ của các Giám mục Christus Dominus, 35, 5-6. 

 

 UY QUYỀN CHỈ CÓ Ý NGHĨA NHỜ LỐI SỐNG KHIÊM TỐN 
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Là người Công Giáo Việt Nam, hẳn đa số ai cũng biết đến Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y 

Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận. Ngài là vị Hồng Y đặc biệt được Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II mời giảng tĩnh tâm cho Giáo Triều dịp Mùa Chay năm thánh 2000. Ngoài sự trổi vượt 

về đời sống đạo đức, ngài còn là một vị giảng thuyết hết sức lôi cuốn đối với rất nhiều thành 

phần trong Giáo Hội, nhất là giới trẻ. Người ta đã coi ngài như là một người đầy quyền uy trong 

lời nói và việc làm! 

Lý do Đức Hồng Y được người ta ca tụng như vậy, ấy là bởi vì ngài đã luôn sống yêu 

thương. Ngài sẵn sàng tha thứ cho những người coi ngài là kẻ thù và làm hại mình. Mặt khác, 

cuộc sống đơn sơ, giản dị, khiêm nhường, ngôn hành như nhất đã làm cho uy tín của ngài 

ngày càng lan rộng! 

Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại câu chuyện Đức Giêsu vào Hội đường Dothái và giảng 

dạy. Ngài giảng dạy khác hẳn với những Kinh Sư thời bấy giờ, khiến ai nấy trong Hội đường 

trầm trồ khen ngợi: “Ông này giảng dạy như một Đấng có uy quyền”. 

Lý do tại sao Đức Giêsu được người ta khen ngợi như vậy? Đâu là điều làm cho Ngài trở 

nên Đấng có uy quyền trong lời nói và hành động? Và, chúng ta học được bài học gì qua phụng 

vụ Lời Chúa hôm nay? 

1. Ngôn hành bất nhất nơi các Kinh sư 

Tin Mừng hôm nay không nói về việc Đức Giêsu giảng gì. Cũng chẳng nói lời giảng của 

ngài khác với những lời giảng của những nhà thông luật thời bấy giờ ra sao! Tuy nhiên, muốn 

hiểu được tại sao: thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Đức Giêsu và không ngớt khen ngợi 

điều mới lạ nơi Giáo lý của Ngài, đồng thời không ngừng tuyên xưng về quyền uy của Đức 

Giêsu… (x. Mc 1, 22-28), chúng ta cần hiểu về hai cách sống, hai cung cách, hai lối giảng giữa 

Đức Giêsu và những Kinh sư. 

Vào thời bấy giờ, người Dothái luôn coi trọng các Kinh sư, bởi vì họ là những người nắm 

luật, là thành phần được ngồi trên “ngai tòa Môsê” để giáo huấn. Chính vì lý do đó, nên những 

người này được dân chúng coi trọng và tin tưởng.  

Tuy nhiên, Đức Giêsu lại không chấp nhận những điều họ làm, bởi vì ngôn hành bất nhất. 

Thế nên, đã nhiều lần, Ngài lên tiếng thẳng thắn nói với dân chúng về điều trái khuấy của 

những Kinh sư này, Ngài nói: “… những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ 

làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt 23, 3). Lần khác, Đức Giêsu đã phân 

tích sự khập khiễng, mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của những Kinh sư, bởi vì: “Họ bó 

những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay 

vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy […], nào là đeo những hộp kinh thật lớn, mang 

những tua áo thật dài, ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa 

được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi" (x. Mt 23, 4-7). 
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Chẳng những thế, chính Đức Giêsu đã chỉ thẳng mặt và vạch trần tội ác của họ khi nói: 

khốn cho các người, hỡi các Kinh sư giả hình! Các người không muốn vào nhà, nhưng lại khóa 

cửa không cho ai vào. Nào là sẵn sàng nuốt tài sản của bà góa nghèo. Giả bộ đạo đức…. (x. 

Mt 23, 13-14). Các ngươi giống như “… mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong 

thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế, toàn là giả hình và gian ác! (x. Mt 23, 27-28 

Như vậy, họ là những người đáng trách và không có uy quyền trong dân, bởi vì tất cả 

những điều họ làm không xuất phát từ lòng tôn kính Thiên Chúa, mà là muốn được phô trương 

thanh thế bề ngoài, còn tâm hồn thì rỗng tuếch!  

2. Ngôn hành như nhất nơi Đức Giêsu 

Ngược lại, nơi Đức Giêsu, khởi đi từ mục đích của Ngài xuống trần gian là để loan báo ơn 

cứu độ, băng bó những tâm hồn đau thương, an ủi kẻ âu lo, chữa lành bệnh tật, giải thoát con 

người khỏi tội lỗi, nhất là dạy dỗ dân chúng và vạch ra cho họ con đường đưa đến hạnh phúc 

đích thực là Nước Trời. Không những thế, Ngài luôn mang trong mình lòng xót thương của 

Thiên Chúa, nên đã đứng về phía những người đau khổ, nghèo khó, cô thế cô thân, những 

người bị áp bức, bóc lột để bênh vực họ…. 

Vì thế, từng lời Ngài dạy, từng việc Ngài làm đều ăn khớp với nhau và toát lên tấm lòng 

mục tử đầy nhân hậu, luôn “ngửi thấy” và “mang trong mình mùi chiên” để cứu chuộc nhân loại 

khổ đau. 

Điểm khác biệt này chúng ta còn nhận thấy, đó là nơi các Kinh sư, những điều họ dạy, họ 

nói đều phải “căn cứ theo những lời dạy có sẵn trong luật”, còn nơi Đức Giêsu, tất cả "mọi 

quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Ngài (x. Mt 28,18) vì Ngài là Đấng Thánh của 

Thiên Chúa.  

3. Bài học cho chúng ta hôm nay 

Ngày nay, rất nhiều người trong chúng ta đang tìm cách tô vẽ lên con người mình cũng 

như lựa chọn cung cách ứng xử chẳng khác gì các Kinh sư! Biết bao lần chúng ta loay hoay 

tìm đủ mọi cách để tô đậm chất tố “kinh sư thời hiện đại” ngay trên con người của mình, để thể 

hiện uy quyền với anh chị em xung quanh.  

Thế nhưng, sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học vô cùng quý giá, đó là: uy 

tín không hẳn đến từ những lời nói hay, ngon ngọt. Lại càng không phải đến từ những người 

trong đầu chứa đầy kiến thức, và, hoàn toàn không phải đến từ những kẻ giả hình! 

Ngược lại, uy tín và uy quyền lại đến từ những người chân thật, đơn sơ, hiền lành, khiêm 

nhường. Cuộc đời của Đức Giêsu và câu chuyện về Đức Hồng Y Phanxicô X. Nguyễn Văn 

Thuận đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ điều đó. 
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Thật vô cùng ảo tưởng khi củng cố quyền lực bằng những chuyện khua chiêng gõ trống 

bên ngoài hay bằng tiền bạc hoặc bằng việc củng cố quyền lực qua những thói kêu ngạo giả 

hình….  

Quả thật, uy quyền chỉ có thể thực sự hữu ích cho mình và cho tha nhân khi nó được đặt 

trong tâm thế của người phục vụ cách vô vị lợi chứ không phải để “ăn trên ngồi trốc” như giới 

Kinh sư. 

Mong sao mỗi người chúng ta khi đã hiểu được sức mạnh, uy quyền của sự khiêm 

nhường, đơn sơ, ngay thật và thẳng thắn, chúng ta luôn sống điều đã thấy, tin điều đã cảm 

nghiệm và rập đời sống chúng ta theo mẫu gương của Đức Giêsu, để ngang qua cuộc sống và 

các mối tương quan hằng ngày nơi mỗi người, uy quyền của Thiên Chúa ngày càng được 

nhiều tôn nhận và Danh Chúa ngày càng được nhiều người biết đến. Amen. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Sau khi thánh Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu trở về Galilê công khai giảng dạy trong Hội 

đường. Cùng với lời giảng, Chúa thực hiện nhiều phép lạ. Hôm nay, Tin mừng theo thánh 

Marcô cho biết, phép lạ của Chúa là phép lạ trừ quỷ. 

I. VÌ SAO CHÚA CẤM MA QUỶ TUYÊN XƯNG? 

Chúng ta lấy làm lạ: Chúa Giêsu đến trần thế là để mạc khải cho loài người biết Chúa là 

Con Thiên Chúa. Vậy tại sao khi ma quỷ tuyên xưng: "Tôi biết Ông là ai: ông là Đấng Thánh 

của Thiên Chúa", thì Chúa lại quát: "Hãy câm đi"? Vì sao ma quỷ nói đúng về thân thế của 

Chúa mà Chúa lại cấm? Có hAi lý do: 

Lý do 1: Đây là thời gian đế quốc Rôma đang chiếm đóng Israel. Sống dưới ách nô lệ của 

người Rôma, dân chúng khao khát một vị anh hùng dân tộc có thể đứng lên lãnh đạo dân, đấu 

tranh giành lại độc lập cho quê hương.    

Trong khi đó, Chúa Giêsu vừa bắt đầu rao giảng, dân chúng chưa hiểu Chúa nhiều. Do đó, 

Chúa chưa muốn mạc khải về mình. Chúa tránh bị dân chúng hiểu lầm "Đấng Thánh của Thiên 

Chúa" cũng là thủ lãnh làm chánh trị  đảo chánh quân Rôma.  

Nếu họ chỉ dừng ở mức độ xem Chúa là vị lãnh đạo như bao nhiêu vị lãnh đạo trần thế, thì 

việc Chúa đưa họ vào ơn cứu độ, vào tình yêu của Thiên Chúa, sẽ khó khăn. 

 CHÚA CHỮA NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM 
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Lý do 2:  

- Chúa cấm ma quỷ tuyên xưng Chúa là Đấng Thánh, vì tự bản chất, ma quỷ là sự dữ, sự 

xấu, dối trá, đen tối. Nó hoàn toàn đối lập với Đấng Thánh, Đấng là Ánh Sáng, Đấng có quyền 

trao ban ánh sáng.  

Ma quỷ không có tư cách nói về Chúa, không có tư cách tuyên xưng Chúa, càng không có 

tư cách minh chứng mầu nhiệm Nước Trời. Để rao giảng về Chúa, cần người lành thánh. Ma 

quỷ không thể là nhân vật đầu tiên nói về Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Nó không xứng đáng. 

Chúng không có sự thật nơi mình. Chúng không có khả năng nói sự thật. Chính Chúa Giêsu 

từng tuyên bố: "Dối trá là bởi ma quỷ mà ra" (Mt 5, 37). 

- Trong bài Tin Mừng, ma quỷ có tên là "thần ô uế". Nó kiêu ngạo như chính bản chất mà 

nó vốn có, khi tự cho mình "biết" Chúa Giêsu: “Tôi biết Ông là ai”.  

Chỉ có ai thuộc về Thiên Chúa mới “biết” Chúa Giêsu. Thần ô uế không thuộc về Thiên 

Chúa. Nó nhập vào con người, làm họ bị tha hoá, xa rời Thiên Chúa. Nó phá hoại công trình, 

chống đối và tách mình khỏi Thiên Chúa. Nó không thể biết Chúa Giêsu, hay không thể biết đầy 

đủ như chính Chúa là Đấng cần phải biết.  

- Chúa cấm ma quỷ nói về Chúa vì nó không thể nói sự thật, không có sự thật để nói. Nó 

không có phương tiện để nói. Nó phải gây tội ác: Nhập vào con người, biến họ thành dụng cụ 

và mượn tiếng của họ để nói. Tội ác không thể nói đúng về Đấng Thánh. 

II. ẢNH HƯỞNG CỦA MA QUỶ. 

Ma quỷ vẫn lộng hành bằng nhiều hình thức: nhập vào con người, nhẹ nhàng lôi kéo 

hướng về sự dữ, lèo lái con người thực hiện tội ác, dùng mưu mô phá rối trật tự cuộc sống của 

con người, của thế giới… Người bị quỷ nhập không nhiều. Nhưng chắc chắn ảnh hưởng của 

ma quỷ trên con người thì không thể nói hết được. 

Ma quỷ thường được mô tả xấu xí, đáng sợ. Nếu thế, chúng ta dễ nhận ra và nó cũng khó 

cám dỗ ta. Thực tế, ma quỷ không hiện nguyên hình để cám dỗ. Nó ẩn nấp dưới những hình 

dáng xinh đẹp, hấp dẫn. Nó tấn công bằng thủ đoạn tinh vi, ngọt ngào. Nó nắm rõ điểm yếu 

từng cá nhân cũng như tập thể, từ đó lôi kéo ta xa Chúa. Thúc giục ta chống đối Thiên Chúa, 

chống đối hạnh phúc đích thực của con người.  

Chúng ta tự hào mình không bị quỷ ám. Thực ra, ma quỷ có thể ám bằng cách lừa gạt ta 

chạy theo hạnh phúc giả tạo như: cuốn hút vào tham vọng, dục vọng, oán thù, ích kỷ, hưởng 

thụ… Ma quỷ ám ta bằng cách làm cho ta tôn sùng tiền bạc, tiện nghi, thời trang, công việc làm 

ăn, phim ảnh…  
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Loại quỷ ám nào cũng làm mất tự do, mất trong trắng, dễ phạm tội, đi ngược đường lối và 

giáo lý của Chúa. Nó bắt ta phải nghĩ, phải sống theo một lập trình. Ta không thể làm khác, 

không thắng được bản năng và thói quen.  

Ảnh hưởng của ma quỷ vẫn là sức mạnh lớn. Vì thế, Chúng ta cần đến ơn Thiên Chúa phù 

hộ, chở che, nâng đỡ. Hãy nhớ: 

- Đời sống cầu nguyện luôn là điểm mốc quang trọng nhất để ta thoát khỏi ảnh hưởng của 

ma quỷ. Hãy luôn cầu nguyện. Hãy cầu nguyện chân thành, khiêm tốn.  

- Tín thách đời mình trong tay Chúa. Hãy để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Hãy để Chúa 

hướng dẫn bằng cách không để mình hướng chiều về sự tội. 

- Làm việc lành phúc đức, sống tinh thần bác ái, sống khiêm nhường và tránh mọi thứ kiêu 

ngạo, hống hách, cậy mình hơn người... 

- Tránh xa mọi dịp gây tội, mọi cám dỗ, mọi nguy cơ vi phạm lề luật của Chúa… 

- Không dẫn mình vào những nơi, những hoàn cảnh có thể đưa tới tội lỗi. 

- Siêng năng tham dự thánh lễ, chầu và rước Mình Thánh Chúa, xưng tội, lãnh nhận các bí 

tích cần thiết khác. 

- Siêng năng làm việc lành, thực hành các công tác đạo đức, quảng đại dấn thân vì tha 

nhân, yêu thương đón nhận mọi người vì họ cùng là Con của Chúa như ta. 

- Sống đứng đắn, đoan trang, gìn giữ ngũ quan, không khoe khoang, không ham hố, không 

chiều theo xác thịt. 

- Thường xuyên đọc, suy gẫm và cầu nguyện bằng Lời Chúa. suy niệm cuộc khổ nạn của 

Chúa giêsu. 

- Kính mến Thánh tâm Chúa, kính mến Thánh giá, Đức Mẹ và các thánh. Hãy luôn ao ước 

học đòi bắt chước gương thánh thiện của Chúa Giêsu và các thánh. 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

 

VỀ MỤC LỤC 
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“Những cử chỉ này, … là những cử chỉ rất quan trọng bởi vì chúng diễn tả ngay từ 

ban đầu rằng Thánh Lễ là một cuộc gặp gỡ yêu thương với Đức Kitô.” 

Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ năm của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ, được ban hành 

ngày 20 tháng 12, 2017 tại Đại Sảnh Phaolô VI ở Vatican.  Hôm nay ĐTC giải thích về Nghi 

Thức Đầu Lễ: “Mục đích của chúng … là để đảm bảo ‘rằng các tín hữu đến với nhau, hợp thành 

một cộng đồng, và chuẩn bị chính mình để lắng nghe Lời Chúa với đức tin và cử hành Thánh 

Lễ một cách xứng đáng’”. 

 
  

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!   

Hôm nay tôi muốn bước vào trung tâm của việc cử hành Thánh Lễ.  Thánh Lễ gồm có hai 

phần, là Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể, được nối kết chặt chẽ với nhau để tạo 

thành một việc thờ phượng duy nhất (x Sacrosanctum Concilium, 56; Hướng dẫn chung của 

Sách Lễ Rôma, 28).  Được mở đầu bằng một số nghi thức chuẩn bị và kết thúc bằng những 

nghi thức khác, do đó việc cử hành là một khối duy nhất và không thể tách rời được, nhưng để 

giúp anh chị em hiểu biết hơn tôi sẽ cố gắng giải thích một số giây phút của nó, mỗi giây phút 

này có khả năng chạm đến và liên quan đến một khía cạnh nhân loại của chúng ta.  Cần phải 

biết những dấu chỉ thánh này để sống Thánh Lễ cách trọn vẹn và để thưởng thức tất cả vẻ đẹp 

của nó.   

Khi dân chúng đã tụ tập, cuộc cử hành bắt đầu với nghi thức đầu lễ, bao gồm việc tiến vào 

của các vị cử hành hoặc vị chủ tế, lời chào - “Chúa ở cùng anh chị em”, “Bình an [của Chúa] ở 

cùng anh em” -, nghi thức sám hối - “tôi thú nhận,” ở đó chúng ta xin Chúa tha thứ các tội lỗi 

của mình – kinh Kyrie, Gloria, và Lời Nguyện Nhập Lễ: lời nguyện này được gọi là “Lời nguyện 

thu thập” không phải vì có việc thu góp các của lễ; nó là sự thu góp các ý chỉ cầu nguyện của 

mọi người; và sự thu góp các ý chỉ của mọi người được nâng lên trời như lời cầu nguyện.  Mục 

đích của chúng - các nghi thức đầu lễ - là để đảm bảo “rằng các tín hữu đến với nhau, hợp 

thành một cộng đồng, và chuẩn bị chính mình để lắng nghe Lời Chúa với đức tin và cử hành 

Thánh Lễ một cách xứng đáng” (Hướng Dẫn Chung của Sách Lễ Rôma, 46).  Thật không phải 

là một thói quen tốt khi nhìn đồng hồ và nói: “Tôi đến đúng giờ, tôi đến sau bài giảng và như thế 

tôi làm tròn lề luật”.  Thánh Lễ bắt đầu bằng dấu Thánh Giá, với các nghi thức đầu lễ này, bởi vì 

chúng ta bắt đầu thờ phượng Thiên Chúa như một cộng đồng.  Và chính vì điều ấy mà việc 

quan trọng là lo liệu sao để đừng đến trễ, nhưng đến sớm, để chuẩn bị tâm hồn cho nghi thức 

này, cho việc cử hành của cộng đồng. 

Thường thì trong khi hát bài ca nhập lễ, vị linh mục với các thừa tác viên khác trong cuộc 

rước tiến đến cung thánh, và ở đây ngài chào bàn thờ với một cúi đầu và một dấu chỉ tôn kính, 

ngài hôn bàn thờ, và khi có xông hương thì ngài xông hương.  Tại sao?  Bởi vì bàn thờ là Đức 

Kitô: Bàn thờ là một hình ảnh của Đức Kitô.  Khi chúng ta nhìn lên bàn thờ, chúng ta nhìn lên 

nơi Đức Kitô ngự.  Bàn thờ là Đức Kitô.  Những cử chỉ này, là những cử chỉ có nguy cơ không 

mấy được chú ý, là những cử chỉ rất quan trọng bởi vì chúng diễn tả ngay từ ban đầu rằng 

Thánh Lễ là một cuộc gặp gỡ yêu thương với Đức Kitô, Đấng “hiến thân mình trên thập giá [...] 

đã trở thành bàn thờ, lễ vật và tư tế” (Kinh Tiền Tụng Phục Sinh V).  Thực ra, bàn thờ như một 

dấu chỉ của Đức Kitô, “là trung tâm của cử chỉ tạ ơn được thực hiện với Thánh Thể” (Hướng 

BÀI GIÁO LÝ THỨ 5 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ: NGHI THỨC 
ĐẦU LỄ 
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dẫn chung của Sách Lễ Rôma, 296), và cả cộng đồng chung quanh bàn thờ, là Đức Kitô; không 

phải để nhìn mặt, mà để nhìn vào Đức Kitô, bởi vì Đức Kitô là trung tâm của cộng đồng, Người 

không cách xa nó. 

Rồi có dấu Thánh Giá.  Vị linh mục chủ tế làm dấu Thánh Giá trên mình và tất cả các thành 

viên của cuộc tụ họp cũng làm như thế, ý thức rằng hành động phụng vụ được thực hiện ‘nhân 

danh Cha và Con và Thánh Thần.” Và ở đây tôi chuyển sang một chủ đề rất nhỏ khác.  Anh chị 

em có thấy các trẻ em làm dấu Thánh Giá như thế nào không?  Chúng không biết mình đang 

làm gì: đôi khi chúng vẽ một hình, mà không phải là dấu Thánh Giá.  Các cha mẹ, ông bà, làm 

ơn dạy dỗ con cái, ngay từ ban đầu - từ khi còn nhỏ - biết làm dấu Thánh Giá cho đúng.  Và 

giải thích cho chúng biết rằng [làm dấu Thánh Giá] là để được Thánh Giá Chúa Giêsu bảo vệ. 

 Và Thánh Lễ bắt đầu bằng dấu Thánh Giá.  Có thể nói được rằng tất cả các lời cầu nguyện di 

chuyển trong không gian của Thiên Chúa Ba Ngôi - “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” - 

đó là không gian của sự hiệp thông vô hạn; nó bắt nguồn và kết thúc ở tình yêu của Một Thiên 

Chúa Ba Ngôi, được biểu lộ và ban cho chúng ta trong Thánh Giá của Đức Kitô.  Thật vậy, mầu 

nhiệm Vượt Qua của Người là một hồng ân của Thiên Chúa Ba Ngôi, và Thánh Thể luôn phát 

sinh từ trái tim bị đâm thủng của Người.  Cho nên, khi làm dấu Thánh Giá trên mình, chúng ta 

không những chỉ nhớ đến Bí Tích Rửa Tội của mình, mà còn khẳng định rằng cầu nguyện 

phụng vụ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nhập thể, đã chết 

trên Thập Giá và đã sống lại trong vinh quang vì chúng ta. 

Sau đó, linh mục nói lời chào phụng vụ, với câu: “Chúa ở cùng anh chị em” hoặc một câu 

tương tự khác - có nhiều câu khác -; và cộng đồng thưa: “Và ở cùng [thần khi] Cha”.  Chúng ta 

đang đối thoại; chúng ta đang ở đầu Thánh Lễ và chúng ta phải nghĩ về ý nghĩa của tất cả 

những cử chỉ và lời nói này.  Chúng ta đang bước vào một “buổi hòa tấu”, trong đó vang lên 

các giọng khác nhau, bao gồm cả thời gian im lặng, tạo ra ''sự đồng thuận” giữa những người 

tham dự, nghĩa là nhận ra mình được sinh động hóa bởi một Thần Khí duy nhất, và có cùng 

một mục đích.  Thực ra “lời chào của linh mục và lời đáp của dân chúng cho thấy mầu nhiệm 

của Hội Thánh được quy tụ lại” (Hướng dẫn chung của Sách Lễ Rôma, 50).  Như vậy, đức tin 

chung và ước vọng chung được ở với Chúa và sống hiệp nhất với toàn thể cộng đồng được 

diễn tả.   

Và đây là một hòa tấu cầu nguyện, được tạo ra và lập tức trình bày một giây phút rất cảm 

động, bởi vì vị chủ tế mời mọi người nhìn nhận tội lỗi mình.  Tất cả chúng ta đều là những 

người tội lỗi.  Tôi không biết, có thể một số người trong anh chị em không phải là người tội lỗi ... 

 Nếu ai không phải là người tội lỗi, xin làm ơn giơ tay lên, để tất cả chúng tôi đều thấy.  Nhưng 

không có tay nào giơ lên cả, tốt quá: anh chị em có đức tin tốt!  Tất cả chúng ta đều là những 

người tội lỗi; và vì điều này mà ở đầu Thánh Lễ chúng ta cầu xin ơn tha thứ.  Đó là cử chỉ sám 

hối.  Đó không phải chỉ là nghĩ về những tội mình đã phạm, nhưng còn hơn nữa: đó là một lời 

mời gọi thú tội của mình trước mặt Thiên Chúa và trước mặt cộng đồng, trước mặt anh chị em, 

với lòng khiêm nhường và chân thành, như người thu thuế ở trong Đền Thờ.  Nếu Bí Tích 

Thánh Thể thực sự làm cho mầu nhiệm Vượt Qua, nghĩa cuộc vượt qua của Đức Kitô từ cõi 

chết sang sự sống, được hiện diện, thì việc trước hết chúng ta phải làm là nhận ra những gì là 

tình trạng chết của mình để có thể sống lại với Người trong đời sống mới.  Điều ấy làm cho 

chúng ta hiểu được hành vi sám hối quan trọng như thế nào.  Và vì điều ấy, chúng ta sẽ tiếp 

tục đề tài này trong bài giáo lý sau.   

Chúng ta hãy đi từng bước một để giải thích Thánh Lễ.  Nhưng tôi khuyên anh chị em: làm 

ơn dạy cho con cái mình  biết làm dấu Thánh Giá đúng cách! 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-

francesco_20171220_udienza-generale.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171220_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171220_udienza-generale.html
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

  

Từ ngày thứ hai 29/1 đến ngày thứ bảy 3/2 – 2018 
 
  

Thứ hai ngày 29/1  -  Mc 5 , 1 – 20 
 
  

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su trừ một trường hợp quỷ ám đặc biệt ở vùng Ghê-ra-sa… 

 Câu chuyện giữa Chúa Giê-su và thần xấu có tên là “đạo binh”…trước khi 

cho phép “đạo binh” xuất ra khỏi người bệnh và nhập vào đàn heo đang ăn gần đó… 

 Người được chữa lành xin đi theo Chúa, nhưng Người khuyên anh trở lại 

với cộng đoàn và luôn ca tụng tình thương Chúa dành cho anh… 
 
  

Giáo huấn của Tin Mừng 

 “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã 

làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” ( c. 19) 
 
  

Đồng dao 

Ăn bát cơm, 

nhớ người cày ruộng. 

Ăn đĩa rau muống, 

nhớ người đào ao. 

Ăn một quả đào, 

nhớ người vun gốc. 

Ăn một con ốc, 

nhớ người đi mò. 

Sang đò, 

nhớ người chèo chống. 

Nằm võng, 

nhớ người mắc giây. 

Đứng mát gốc cây, 

nhớ người trồng trọt… 

  
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN IV/TN/B 
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Danh ngôn 

Cuộc sống sẽ mở cho ta nhiều cánh cửa khi ta có lòng biết ơn cuộc sống 
 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-nhận ra sự chữa lành (hay ơn tha thứ) đã nhận được mỗi ngày để biết tôn vinh Chúa… 

-tập để biết ơn và nhớ ơn những người đã có công đóng góp cho cuộc sống mỗi 

ngày của chúng ta được đầy đủ - dù là “tiền trao cháo múc” -  nhưng đồng tiền không 

bao giờ là sòng phẳng so với công sức và trái tim… 
 
  

Thứ ba ngày 30/1 – Mc 5 , 21 - 43 
 
  

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su chũa lành một cụ bà đã chịu đựng căn bệnh của mình suốt 

mười hai năm… 

 Người cũng cho cô con gái mười hai tuổi – con của một ông trưởng hội 

đường – đã chết được sống lại… 
 
  

Giáo huấn Tin Mừng 

 “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi 

hẳn bệnh.” (c. 34) 

 “Người cầm lấy tay nó và nói:Tha-li-ta kum, có nghĩa là: “này bé, Thầy 

truyền cho con: trỗi dậy đi !” ( c. 41) 
 
  

Danh ngôn 

Tôi bắt đầu hiểu rằng sức mạnh của tôi nằm ở sự dịu dàng. Người lãnh đạo không 

phải là kẻ độc tài…Người lãnh đạo là người phục vụ. 

Tony Gaskins 
 
  

Chúng ta phải im lặng trước khi cò thể lắng nghe. 

Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi. 

Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị. 

Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phục vụ. 

Chúng ta phải phục vụ trước khi có thể dẫn đường. 

William Arthur Ward 
 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 
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-cố gắng có những cảm thông và hổ trợ những người đau yếu, bệnh tật… 

-luôn tìm cách giảm thiểu sự tang tóc quanh mình và mang lại niềm yêu mến cuộc sống… 
 
  

Thứ tư ngày 31/1 – Lễ thánh Gioan Bosco, Linh Mục – Mc 6 , 1 – 6 
 
  

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su bực bội vì sự cứng lòng và tính xấu “trông mặt bắt hình dong” 

thô thiển của những người đồng hương làm cho họ mất đi cơ hội đón nhận Lời Chữa 

Lành… 
 
  

Giáo huần Tin Mừng 

 “Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê 

hương mình, hay giữa đám đông bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 

( c.4) 
 
  

Gương sống: thánh Gioan Bosco, Linh Mục 

Ngài sinh năm 1815 trong một gia đình nông dân nghèo ở Bec-si, cách thành phố Tô-ri-nô 

khoảng 20 cây số… 

Tại quê hương mình không có trường học nên ngài phải qua Giáo Xứ ở làng bên cạnh để 

học…Năm 1826, ngài được rước Chúa lần đầu…và sau đó vào Chủng Viện… 

Năm 1841, ngài được thụ phong Linh Mục…và cảm nhận tình trạng khốn cùng của trẻ em 

đường phố…nên ngài quyết định dâng trọn đời mình để lo cho các em… 

Ngài lập một tu hội chuyên lo huấn luyện giới trẻ theo tinh thần thánh Phan-xi-cô  Sa-lê-si-

ô…Năm 1859, ba tu sĩ đầu tiên tuyên khấn trọn…Nay thì tu hội đã có mặt trên 102 quốc gia… 

Đường lối giáo dục của ngài đặt nền tảng trên Tình Yêu dành cho Chúa qua việc phục vụ 

và yêu thương các em… 

Thánh nhân qua đời năm 1888 tại Tu-ri-nô… 
 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-yêu thương và dạy dỗ con cái trong gia đình cũng như giới trẻ trong Giáo Xứ… 

-tự buộc mình có những hy sinh  để hạn chế việc sử dụng những phương tiện không thích 

hợp và không cần thiết như điện thoại thông minh, mạng xã hội…để làm gương cho con cái 

trong gia đình và giới trẻ quanh mình… 
 
  

Thứ năm ngày 1 / 2 – Mc 6 , 7 – 13 
 
  

Nội dung Tin Mừng 
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 Chúa Giê-su ra chỉ thị chi tiết cho Nhóm Mười Hai: không mang lương thực, 

không có bao bị, tiền giắt lưng và không có áo phòng bị… 

 Họ đi từng hai người một… 

 Nội dung rao giảng: kêu gọi ăn năn sám hối… 
 
  

Giáo huấn Tin Mừng 

 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; 

không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được di dép, nhưng không được 

mang hai áo.” ( cc. 8&9) 
 
  

Ca dao 

Ở xởi lởi – Trời cởi ra cho 

Ở so đo – Trời co ro lại… 
 
  

Trời quả báo: ăn cháo gẫy răng – ăn cơm gẫy đũa – xỉa răng gẫy chày… 
 
  

Danh ngôn 

Đức Chúa Trời ban nguyên liệu cần dùng cho phần bánh hằng ngày, nhưng Người 

muốn chúng ta đảm nhận phần nướng bánh. 

Ralph Browne “Chip” Ingram – mục sư, nhà hùng biện, nhà truyền giáo 
 
  

Với một chiếc máy cắt đá cẩm thạch, đục và búa, một tảng đá được biến đổi thành 

một pho tượng. Một mục sư nhìn và nói: “Tôi ước tôi có thể làm như vậy với những tấm 

lòng cứng cỏi.” Người thợ trả lời: “Ông có thể, nếu ông làm việc như tôi, trên gối của 

mình.” 

Arthur Tappan Pierson (1837 – 1991) – mục sư, tác giả 
 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-mỗi ngày sống là một ngày được sai đi để làm chứng và rao giảng… 

-bớt những cồng kềnh để làm cho ngày được sai đi nhẹ nhàng và mang ý nghĩa làm 

chứng… 
 
  

Thứ sáu ngày 2/2 – Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh – Lc 2 , 22 - 40 
 
  

Nội dung Tin Mừng 
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 Thánh sử Luca tường thuật lại việc Đức Maria và thánh Giuse – vâng theo 

truyền thống tổ tiên – đưa Hài Nhi Giê-su vào Đền Thánh và dâng lên cho Chúa 

Cha… 

 Cuộc gặp gỡ với ông Simon và bà Anna…cùng những lời trao đổi mang 

tính tiên tri… 
 
  

Gió huấn Tin Mừng 

 “Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môi-

sen, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như 

đã chép trong luật rằng: “ Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho 

Chúa.” (cc. 22 & 23) 
 
  

Gương sống 

 Chúa Giê-su – trong phận người - luôn gương mẫu trong việc kết hợp với 

Chúa Cha và lấy ý Chúa Cha làm nền tảng cho mọi hoạt động của mình trong ngày 

và trong đời sống của Người nơi trần gian… 

 Đức Maria và thánh Giuse luôn gương mẫu trong việc vâng phục ý Thiên 

Chúa qua những gì truyền thống Dân Chúa định đoạt cho sinh hoạt đức tin của 

những người yêu mến Chúa… 

 Ông Simon và bà Anna gương mẫu trong việc trung thành phụng thờ Chúa 

và được Chúa cho chiêm ngưỡng nhan thánh Người ngay khi còn tại thế… 
 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-vâng giữ những gì Giáo Hội nhân danh Chúa truyền lại cho chúng ta… 

-giúp những người quanh mình biết vâng phục thánh ý Chúa… 
 
  

Thứ bảy ngày 3/2 – Mc 6 , 30 – 34 
 
  

Nội dung Tin Mừng 

 Các môn đệ tường trình  với Chúa về công cuộc rao giảng của các ông… 

 Chúa yêu cầu các ông tìm chỗ thanh vắng để nghỉ ngơi – đồng thời có lẽ 

Người cũng muốn các ông có dịp để nhìn loại công việc của mình và cầu nguyện với 

Chúa Cha… 

 Chúa Giê-su chạnh lòng thương đám đông vì thấy họ bơ vơ, không người 

chăm sóc… 
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Giáo huấn Tin Mừng 

 “Người bảo các ông:”Anh em hãy lánh riêng ra một nơi hoang vắng mà 

nghỉ ngơi đôi chút.” ( c. 31) 

 “Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương, 

vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” 

(c.34) 
 
  

Tục ngữ 

Không có việc gì khó 

Chỉ sợ lòng không bền 

Đào núi và lấp biển 

Quyết chí ắt làm nên 
 
  

Trời sinh ra kiếp làm người 

Hay ăn – hay nói – hay cười – hay chơi 

Khi ăn thì phải lựa mùi 

Khi nói thì phải lựa lời – chớ sai… 

Cả vui chớ có vội cười 

Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì… 
 
  

Danh ngôn 

Điều thú vị nhất trong cuộc đời là tìm ra cái mới và tống khứ cái cũ đi. Bởi vì ước 

vọng lớn nhất của con người là luôn sáng tao cuộc sống mới. 

Lý Đại Siêu 
 
  

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để 

lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có 

thể làm tổn thương đến họ. 
 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-biết yêu chuộng sự thanh vắng của tâm hồn và trong thiên nhiên… 

-giữ lịch sự để trân trọng mình và trân trọng người… 
 
  

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Hỏi: Xin cha giải đáp những câu hỏi sau đây : 

1.   Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa chân cho cả phụ nữ và người ngoài Công Giáo. 

Như vậy,  những người không có Đạo Công  Giáo có được phép rước Minh, Máu Thánh Chúa 

 KiTô hay không ? 

2.   Giáo dân được rước Mình Thánh Chúa mấy lần trong ngày ? 

3.    Người ly dị từ nay được rước lễ phải không ? 

     Trả lời : 

1.    Việc rửa chân và rước Minh Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ  là hai việc hoàn 

toàn khác nhau về bản chất và mục đích. 

Thật vậy, theo Truyền Thống đã có  lâu đời trong Giáo Hội, thì trong ngày Lễ Thứ Năm 

Tuần Thánh ( Holy Thursday) thường có nghi thức rửa chân để nhớ lai việc Chúa Giêsu xưa đã 

rửa chân cho 12 Tông Đồ, nhân dịp trọng đại Chúa lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục 

thừa tác ( Ministerial Priesthood) trong Bữa Tiệc ly cuối cùng của Chúa với 12 Tông Đồ nói trên. 

Chúa rửa chân cho họ để dạy họ, và tất cả mọi người chúng ta  bài học bác ái, khiêm nhường 

và  phục vụ đích thực, theo gương Chúa,  Đấng đã quên mình là Thiên Chúa, đồng bản thể với 

 Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, để xuống trần gian làm CON NGƯỜI để “hy sinh mang 

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

Nhưng  nghi thức rửa chân không phải là cử hành một bí tích nào của Giáo Hội, nên 

giáo dân không buộc phải tham dự nghi thức này. 

Ngược lại, rước Mình Máu Thánh Chúa  là tham dự vào  Bí Tích Thánh Thể ( Sacrament 

of the Eucharist) được  cử hành trong khuôn khổ Thánh Lễ Tạ Ơn ( The Eucharist) nên phải có 

điều kiện để được rước Mình Máu Chúa Kitô cách xứng hợp và hữu ích. 

Điều kiện đó là trước hết phải là người Công Giáo đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội 

Công Giáo. Nghĩa là những người ngoài Giáo Hội thì không được mời rước Mình Máu Thánh 

Chúa, dù họ - có vì xã giao-mà  đến  tham dự Thánh Lễ với người Công Giáo. Họ không được 

mời rước Minh Máu Thánh Chúa , vì  họ không  cùng  chia sẻ niềm tin có Thiên Chúa   với 

người Công Giáo nói chung,  và về sự hiện điện  thực sự ( real presence) của Chúa Kitô  trong 

hai chất thể bánh và rượu nho. 

  

AI ĐƯỢC PHÉP RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHÚA TRONG THÁNH LỄ? 
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Về phần người Công Giáo  , muốn được rước Mình Máu Thánh Chúa cách hữu ích và 

xứng hợp , thì  phải đang sống trong tình trạng ơn phúc, nghĩa là không đang có tội trọng ( 

mortal sin), vì nếu có tội trọng thì “ không được làm lễ ( linh mục) và rước lễ ( giáo dân” ( 

x giáo luật số 916, SGLGHCG, số 1415). 

Do đó, nếu ai xét mình đang có tội trọng chưa được tha thứ qua bí tích hòa giải, thì 

không được lên  rước lễ như giáo lý và giáo luật nói trên ngăn cấm. 

Tóm lại, việc rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô chỉ dành cho người Công Giáo đang hiệp 

thông trọn vẹn với Giáo Hội (và đang không có tội trọng) mà thôi. 

Đức Thánh Cha Phanxicô, từ ngày lên ngôi Giáo Hoàng-, đã rửa chân cho cả phụ nữ và 

tù nhân ( năm qua tại một nhà tù ở Ý) trong Tuần Thánh. Đây là sáng kiến riêng của ngài, 

chúng ta không dám phê bình; và ngài cũng không ép buộc Giáo Hội phải làm theo ngài. Ai 

muốn làm thì tùy ý. 

Nhưng không thể suy diễn việc rửa chân cho mọi người,  không phân biệt nam nữ và tôn 

giáo, để mời hết mọi người tham dự Thánh Lễ lên  rước Mình Máu Chúa Kitô được ( nếu có 

những người ngoài Công Giáo tham dự Lễ  vì xã giao), vì hai việc rửa chân và rước lễ hoàn 

toàn khác nhau về bản chất và mục đích , nên không thể suy diễn việc rửa chân cho mọi người 

của Đức Thánh Cha, để mời mọi người không phân biệt tôn giáo rước Mình Thánh Chúa được. 

Đây không phải là sự kỳ thị nào đối với người ngoài Công Giáo, mà chỉ là kỷ luật Bí Tích 

của Giáo Hội đòi hỏi mà thôi. 

Rửa chân- tự bản chất- chỉ là việc bác ái , phục vụ  và khiêm nhường, tương tự như việc 

bố thí cho người  khó nghèo. Bố thí cho người nghèo thì không cần phân biệt người có Đạo 

hay khác tôn giáo, nam hay nữ, cùng chủng tộc hay khác màu da và ngôn ngữ. Nhưng rước 

Mình Máu Chúa Kitô thì phải là người Công Giáo đang không có tội trọng,( tự xét mình)   như 

 đã nói  ở trên. 

2.   Được rước Lễ mầy lần trong ngày ? 

Rước Lễ là việc đạo đức rất quan trọng và cần thiết mỗi khi tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn( 

The Eucharist) diễn lại bữa Tiệc ly sau hết của Chúa Giêsu với Nhóm 12 Tông Đồ, trong đó 

Chúa dã lập Bí Tích Thánh Thể để biến Mình Máu Người thành  của ăn, của uống nuôi linh 

hồn, bổ sức thiêng liêng cho mọi người tín hữu chúng ta trong cuộc hành trình tiến về Quê Trời. 

Do đó, khi tham dự Thánh Lễ Misa ( Tạ Ơn) mọi tín hữu đều được mong  đợi rước  Minh 

Máu Thánh Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hai chất thể là bánh và rượu nho, trừ những 

người tự xét mình là đang có tội trọng thì không  được  tiến lên rước lễ theo giáo lý và giáo luật 

của Giáo Hội dạy. Nhưng dù không có tội trọng thì người tín hữu cũng chỉ được rước lễ tối đa 

hai lần trong ngày mà thôi.( giáo luật số 917 & 921 triệt 2) 
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Linh mục cũng chỉ được phép cử hành Thánh Lễ một lần trong ngày;  trừ vì lý do mục 

vụ, Bản Quyền sở tại –tức Giám mục  Giáo Phận , có thể cho phép các linh mục trực thuộc 

được dâng 2 hay 3 lễ trong  các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc để mọi  giáo dân trong 

giáo xứ được chu toàn lễ buộc. ( x. Giáo luật số 905, triệt 2). 

3.   Những người ly dị có được rước Mình Máu Thánh Chúa không ? 

Liên quan đến câu hỏi này, cần phân biệt 2 trường hợp sau đây: 

a.    Nếu đã ly dị ngoài tòa án dân sự, nhưng không sống chung với ai như vợ chồng sau 

đó,  thì không có ngăn trở gì để đi xưng tội và rước lễ. 

b.    Ngược lại, đã li dị mà chưa xin tiêu hôn ( annulment) hay đang chờ được tiêu hôn 

 nơi tòa Hôn Phối địa phận (Tribunal) mà lại sống chung với người khác như vợ chồng thì tạm 

thời không được phép rước lễ và xưng tội. 

Lý do là Giáo Hội không công nhận việc ly dị ở tòa án dân sự.( civic court) 

Nên sau khi  ly dị ngoài tòa dân sự, người li dị phải xin “tiêu hôn=annualment) nơi Tòa 

Hôn Phối địa phận nếu muốn tái hôn.Xin tiêu hôn có nghĩa là  xin thẩm quyền của Giáo Hội ( 

Tòa Hôn Phối Giáo Phận) tuyên bố là hôn phối cũ của hai người chưa thành sự ( invalid) vì 

thiếu yếu tố cần thiết nào đó. 

Sau khi Tòa Hôn Phối tuyên bố vô hiệu hôn phối cũ , thì khi đó các đương sự mới được 

tự do để  tái kết hôn, nếu muốn. 

Do đó, trong khi chờ phán quyết của Tòa hôn phối- (hoặc không xin tiêu hôn) – mà lại 

sống chung với người khác như vợ chồng,  thì không được phép đi xưng tội và rước lễ vì việc 

sống chung này là một sai trái nghiêm trọng , tương tự như hành vi  ngoại tình ( adultery),.Lý do 

là bao lâu hôn phối cũ chưa được tháo gỡ  theo giáo luật, thì bấy lâu hai người phối ngẫu vẫn 

bị ràng buộc với hôn phối này. Cho nên tự ý sống chung với người khác như vợ chồng  thì bị 

coi là phạm tội ngoại tình , và do đó,  ngăn trở đời sống bí tích ( xưng tội và rước lễ).Không thể 

đi xưng tội để xin tha tội này. Muốn được tha thì phải chấm dứt việc sống chung kia, vì hôn phối 

cũ chưa được tháo gỡ, hay không được tháo gỡ vì không đủ yếu tố  theo giáo luật. 

Tóm lại, ai đã li dị ngoài tòa dân sự và muốn tái hôn,  thì phải xin tiêu hôn cũ  nơi Tòa 

Hôn Phối của Giáo Phận, và phải chờ phán quyết của Tòa này rồi  mới được tái hôn hay không 

. Nghĩa là,  nếu  không có, hay chưa có- phán quyết cho tiêu hôn của Tòa Hôn Phối, mà  người 

đã li dị ở tòa án dân sự, lại tự ý  sống chung với người khác như vợ chồng, thì tạm thời   không 

được xưng tội và rước lễ như đã nói ở trên. 

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

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. 
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VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 

 

Với ngày lễ Chúa Hiển Linh, Phụng Vụ chấm dứt Mùa Giáng Sinh để 

bước sang Mùa Thường Niên với những sinh hoạt thường niên của 

Phụng Vụ, đầu vậy, không khí Giáng Sinh vẫn còn tồn tại nhiều nơi, 

không chỉ trong lòng người nhưng còn nơi mọi công trình ngoài xã hội, 

vẫn còn những giai điệu Thánh Ca Giáng Sinh vang lên đó đây, vẫn còn 

ánh đèn màu khắp ngang cùng ngõ hẻm, vẫn còn cây thông phủ đầy 

tuyết trắng giữa sảnh của các khách sạn, vẫn còn những hang đá chưa 

dỡ bỏ như còn nuối tiếc tâm tình mùa thánh thiện này… 

Kính Thánh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh mô tả cảnh một gia đình 

nghèo nàn đơn giản ở Bêlem miền Giudê đón tiếp ba nhà đạo sĩ từ 

phương Đông đến viếng thăm (Mt 2, 1-12), lúc này Kinh Thánh không nói gì đến hang thú vật 

ngoài đồng vắng và cũng chẳng nói gì đến máng cỏ cho bò lừa (Lc 2, 7) nhưng Kinh Thánh ghi 

lại rằng: “Họ vào nhà” (Mt 2, 11), đồng thời vì các đạo sĩ không quay lại báo tin cho vua Hêrôđê, 

nên ông ta ra lệnh truy sát tất cả các hài nhi từ 2 tuổi trở xuống ở Bêlem (Mt 2, 16), các chi tiết 

này cho ta biết có thể gia đình Chúa Giêsu đã rời hang thú vật ngoài đồng khi tìm được một nơi 

trú ngụ trong làng, khi ba nhà đạo sĩ tìm đến thì Chúa Giêsu đã lớn rồi, khoảng 2 tuổi trở xuống. 

 

Bài Kinh Thánh trình bày hai khung cảnh và hai tâm trạng rất khác nhau, một bên là ngôi nhà 

nhỏ, cuộc sống nghèo nàn, những con người hiền lành, chân chất, hoàn toàn không để tâm đến 

quyền lực. Một bên là một con người với bộ máy quyền lực, sống trong nhung lụa với biết bao 

tiện ích, bao nhiêu quần thần hầu hạ, nhưng con người ấy lại lo toan quyền lực. Những con 

người đơn sơ trong căn nhà nhỏ đã thu hút ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến cũng như sẽ thu 

hút muôn dân thiên hạ đến chiêm ngưỡng thờ lạy, còn con người đam mê quyền lực đứng ngồi 

 
QUYỀN LỰC 
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không yên, cơn lo sợ mất quyền lực đã đưa đẩy ông từ hết tội ác này đến tội ác khác, cuối cùng 

thì ông chết và tên tuổi ông gắn liền với bài học bạo quyền. 

Bài học rất sinh động, nhãn tiền, có giá trị trong mọi giai đoạn lịch sử của nhân loại, mọi 

thời đại và cho mọi người, sinh động đến độ nó luôn xảy ra cho mọi người và hình như nó luôn 

luôn mới đến không ai ngờ. Chính vì thế nó được gọi là “Tội Nguyên Tổ” (Original Sin), chẳng 

phải chỉ là ông bà nội tổ ăn trái cấm nhưng chính là tự trong căn rễ, nguyên gốc con người có 

cái tính kiêu ngạo, đam mê quyền lực, nó định cư trong con người một cách thâm căn cố đế. 

Cái tội gốc của mọi tội Kinh Thánh kể rằng “vì muốn được bằng Thiên Chúa” (Sách Sáng Thế). 

Đam mê quyền lực tồn tại trong mọi người, trong mọi tổ chức xã hội con người, là nguyên 

nhân gây ra bao đau khổ, chết chóc, tan rã, … Ngẫm lại xem để thấy các cuộc chiến tranh thế 

giới đều bắt nguồn từ nỗi đam mê này. Vì tồn tại trong các tổ chức xã hội loài người nên nó 

chẳng dung tha bất kỳ tổ chức xã hội nào kể cả những vùng thánh thiêng. Ma quỷ hiểu rất rõ điều 

này nên những cơn cám dỗ đều nhắm mục tiêu quyền lực để tung chiêu đòn hạ gục con người. 

Và thường thì ma quỷ thắng! Hai vụ đại án đang xử ở hai đầu đất nước là một thì dụ điển hình 

(vụ án dầu khí ở Hà Nội và vụ án ngân hàng ở Sàigòn). 

Chiêu thuật của ma quỷ "phú ông" thường dùng là “nắm xôi”, hắn dụ "thằng Bờm" cái lợi 

trước mắt để từ từ dẫn đến việc đánh mất tất cả chỉ vì một quyền lợi cỏn con cho riêng mình. 

Có những tổ chức tôn giáo nhắm mắt thỏa hiệp để được cái này cái kia dưới cái danh nghĩa rất 

tích cực, để rồi đành phải mất rất nhiều, có khi mất cả ơn gọi của mình vì đã trót cộng tác với 

cái ác, vô cảm với bất công, dửng dưng trước sự chà đạp anh em mình, trắng tay mà đen cả 

lòng! Bài học "thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" biến mất trong các 

bài học lịch sử nước ta lúc nào không biết. 

 

Thế nhưng chiêu trò này không phải lúc nào cũng thắng, khi Sứ Thần ngỏ lời truyền tin cho 

Đức Maria thì cuộc chiến đã ló dạng thắng-thua, khi Con Thiên Chúa làm người thì mặt trời 

xuất hiện đẩy lui bóng tối. Những tập thể nào chọn quyền lợi của Thiên Chúa, của Giáo Hội trên 

quyền lợi cá nhân phe nhóm thì ma quỷ vấp phải Bêlem ở chỗ đó. 

 Những vụ Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Nhà Thờ Thủ Thiêm năm trước, hoặc Đan Viện 

Thiên An hôm nay là một minh chứng và sẽ còn là một thách thức của minh chứng, khi ấy các 
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hôn quân Hêrôđê thời nay điên loạn tàn sát bất kể những gì chúng gặp trong cơn cuống nộ, 

càng múa máy càng mất dần sức lực, dấu hiệu của sự suy tàn trước quyền năng Thiên Chúa. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 12.1.2018, theo Ephata 780 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 
 
 

Trần Mỹ Duyệt 

 

Trong đời sống chung, thường ngày chúng ta vẫn nghe những câu nói của người này, 

người khác về chồng hoặc vợ của họ. Đôi lúc cũng có thể là những tâm tư của chính chúng ta. 

Đại khái: “Tôi thù ghét ông ấy. Tôi hối hận vì đã lấy ông ấy!” Hoặc: “Nếu biết trước, tôi đã không 

để mình rơi vào cuộc hôn nhân này. Nếu được phép chọn lựa và quyết định lại, tôi sẽ không 

bao giờ!” 

  

Dĩ nhiên, ai cũng có lý do để biện minh cho sự “thù ghét” và “hối hận” của mình. Nhưng vì 

sao nhiều cuộc tình bắt đầu đẹp như mơ lại dẫn đến một kết quả chua chát, đắng đót và đau 

khổ đến thế!? Hẳn là phải có những nguyên nhân hoặc rõ ràng (explicit) hoặc tiềm ẩn (implicit). 

Không ai tự nhiên ghét hoặc thù nghịch với người trong mộng, vu vơ và không có thật. Có 

chăng chỉ là những bệnh nhân tâm thần, những người bị ảnh hưởng bởi ảo tưởng, ảo giác, 

những người nghe những tiếng nói trong đầu bảo ghét, hoặc giận hờn một ai đó.  

 

  

LÝ DO GIẬN HỜN, BỰC TỨC  
  

Khi giận hờn, bực bội, ghét bỏ ai, bao giờ cũng phải có lý do. Lý do tiềm ẩn hoặc lý do rõ 

ràng. Sau đây là một số trong những lý do thường tạo nên những giận hờn, bực bội, khó chịu 

và ghét nhau trong đời sống chung:  
  

- Sợ hãi và làm quan trọng vấn đề: 
  

Phát xuất từ cảm giác không an toàn về một số việc nhỏ mọn. Những việc nhỏ nhặt này đa 

số phát sinh từ mặc cảm tự ty, rồi thổi phồng lên những khuyết điểm của người khác, sau đó 

đưa đến tranh cãi, giận hờn, bực bội.   
  

- Không ghét người ấy, nhưng ghét những cảm tình và sự khác biệt nẩy sinh giữa người ấy: 
  

Đây là lối giải thích nhằm bao che cho những bực bội, khó chịu trong lòng khi đem đổ 

những khó chịu, phiền hà trên người của nhau, mong chạy trốn những xúc cảm bất ổn của 

chính mình.   

  
GIẬN HỜN, BỰC TỨC GIỮA VỢ CHỒNG, TẠI SAO VÀ HẬU QUẢ! 
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- Xung khắc về những giá trị: 
  

Gần đây tôi bỗng nhận ra người đó có những lời nói, cử chỉ tỏ ra khó chịu, gây gỗ với tôi. 

Tại sao? Tại vì tôi hay giúp người nghèo trên đường phố và việc làm này không hợp với quan 

điểm đạo đức của người ấy. Người ấy cho rằng cho những người ăn xin tiền, họ càng lười và ỷ 

lại không muốn cố gắng, đó là chưa kể họ dùng tiền xin được để say sưa, nghiện hút, đĩ điếm. 

Và theo quan điểm của người ấy thì nên dành sự giúp đỡ cho những trẻ em thiếu may mắn, 

những nạn nhân xấu số của thiên tai, bão lụt… Đó là lý do nẩy sinh những mâu thuẫn, tranh 

cãi, khó chịu và giận dỗi.  
  

- Những khác biệt tiềm ẩn bên trong: 
  

Khác biệt về niềm tin, về những ảnh hưởng giáo dục, về tuổi thơ, về văn hóa, về tôn giáo... 

Những thứ đã ảnh hưởng sâu đậm trên suy nghĩ, thái độ, và hành động của mỗi người. Chính 

nó là những căn bản làm nên cá tính riêng của mỗi người.  
  

Còn theo Keay Nigel, trong 15 lý do tại sao người khác ghét bạn (15 Reasons Why Your 

Haters Hate You), tiềm ẩn những lý do: 

  

- Vì không muốn mất bạn.  

- Vì không vượt qua được quá khứ. 

- Vì muốn sự chú ý của bạn. 

- Vì thuộc loại người qúa cuồng tín. 

- Vì luôn nghĩ mình thánh thiện, đạo đức. 

- Vì quá ghen tương. 

- Vì có tâm lý muốn chà đạp bạn người khác để có được cảm giác khá hơn. 

- Vì, một cách tổng quát, là người thua cuộc. 
  

Khi những người trong cuộc, hoặc người chồng hay người vợ có sẵn những lý do tiềm ẩn 

trên, thì tương quan xã hội, tương quan vợ chồng trở nên nặng nề, gò bó, và buồn tẻ. Chỉ cần 

một sơ ý rất nhỏ cũng đủ để cho tình cảm, tình yêu, tình bạn bị sứt mẻ, gia đình trở nên bất ổn, 

vợ chồng cãi lẫy, giận hờn. Thí dụ, bạn sẽ rất mệt mỏi khi phải luôn luôn quan tâm đến một 

người mà họ ỳ ra không muốn cố gắng, không muốn làm gì để thay đổi cuộc sống. Trong 

trường hợp ấy dù bạn là người hiền hậu, nhẫn nhịn và chịu đựng mấy đi nữa thì cũng có lúc 

thái độ sống của người đó khiến bạn chán nản, khó chịu. Sự chán nản, mệt mỏi này nếu được 

lập đi, lập lại chính là lý do khiến bạn không những chỉ khó chịu, bực bội mà còn thấy ghét 

người đó nữa.   

  
  

NHỮNG BIỂU HIỆN   

Trong bài “Những Điều Bạn Làm Chứng Tỏ Bạn Đang Khinh Thường Chồng Bạn”, tác giả 

đã đưa ra những lý do biểu hiện sự coi thường chồng từ phía phụ nữ. Những biểu hiện này nếu 

nhìn từ hai phía cũng là những lý do khiến vợ chồng trở nên coi thường, khinh bỉ, và dẫn đến 

ghét bỏ nhau:   
  

- Sửa lỗi, la lối nhau giữa nơi công chúng: 

  

Điểm tâm lý này rất dễ gây mặc cảm và tức giận từ phía nam giới. 
  

- Lập đi lặp lại những lỗi lầm quá khứ: 
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Điều này phụ nữ thường vướng phải. 
  

- Coi thường nhau vì không bằng mình: 
  

Mặc cảm của vợ về người chồng có cá tính nhu nhược, buông xuôi, không cầu tiến. Nhưng 

lại là lý do dẫn đến tự ái bị va chạm của người chồng.  
  

- Xem nhau kém hơn những người bạn của mình: 
  

Một hình thức đánh giá, so sánh người phối ngẫu với những bạn bè của mình. 
  

- Đòi hỏi nhau phải đọc được ý muốn mình: 
  

Phụ nữ thường kỳ vọng bạn trai, chồng mình đọc được ý muốn của mình. Nhưng đây là 

một việc mà hầu như không người đàn ông nào có thể làm được một cách hoàn hảo. Sigmund 

Freud, cha đẻ ngành phân tâm học cũng không biết đàn bà muốn gì khi có người hỏi ông!   
  

- Đối xử với nhau như đối xử với con cái: 
  

Vợ chồng có thể coi nhau như bạn bè, nhưng không thể nhìn nhau như con cái mình. 

  

- Đợi khi vào giường mới cãi vã: 
  

Cái giường là cái nôi êm ái, là nơi chốn thiêng liêng của vợ chồng. Thời gian bên nhau là 

những thời khắc hiếm quí và hạnh phúc cần phải trân quí, vì, không gì bảo đảm rằng ngày mai 

sau một giấc ngủ ta còn có thể gặp lại chồng hoặc vợ mình!   
  

- So sánh nhau với người này, người khác: 
  

Dù là chồng hay vợ khi phạm phải lỗi lầm này cũng đều mang lại những khó chịu cho 

người phối ngẫu. Không ai muốn mình bị so sánh với người này, người khác.  
  

- Đối xử với nhau bằng thái độ câm mín: 
  

Câm nín sẽ làm đau khổ cho cả hai người, nhưng trên thực tế, người giữ sự câm nín sẽ là 

người đau khổ hơn. 

  

- Dùng sinh lý làm khí giới: 
  

Khi sinh lý được dùng làm khí giới, thì đàn ông ngoại tình, đàn bà giam hãm và lạnh nhạt 

với chồng. Cả hai phía đều bất lợi và tạo cơ hội đổ vỡ hôn nhân. 
  

Để có một nhận xét tích cực trong mối tương quan vợ chồng, người vợ nên tâm niệm điều 

này:  

“Trong lồng ngực của phụ nữ một trái tim rất tinh tế, rất nhậy cảm và rất dễ xúc động với 

mọi cảnh ngộ của cuộc sống, nhất là tình yêu. Hãy để trái tim ấy đập những nhịp đập yêu 

thương, và từ đó cảm biến, chuyển hóa trái tim người chồng của bạn. Thánh Augustine đã 

khuyên bạn: “hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”, như vậy nếu có tình yêu và sự tương kính thì 

lo gì mà bạn không có một người chồng tuyệt vời!”  
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NHỮNG HẬU QUẢ TIÊU CỰC 
  

“Giận dữ chỉ phát sinh trong lồng ngực những kẻ ngu xuẩn.” (Albert Einstein) Ảnh hưởng 

tiêu cực của giận hờn, của ghét bỏ không chỉ tác dụng về tâm lý mà còn trực tiếp liên quan đến 

sức khỏa thể lý. 
 
  

Ảnh hưởng tâm lý: 
  

Mỗi khi giận nhau, ta thường nói: “tức chết đi được”. Xét về mặt tâm lý, câu nói này đồng 

nghĩa với việc ta đang dùng những liều thuốc độc nhẹ để tự sát. Đem lỗi lầm của người khác 

để trừng phạt chính mình. 
  

Ca dao Việt Nam có câu: “Giận mất khôn”. Giận dỗi khiến ta mất đi sự bình tĩnh, không thể 

kiểm soát được lý trí, nên nhất thời, người giận dỗi dễ làm những việc hồ đồ, hại người hại 

mình.  
  

Elizabeth H. Blackburn - giải Nobel sinh học năm 2009, thì ảnh hưởng Tâm Lý chiếm phần 

quan trọng trong đời sống và tuổi thọ con người. Một người nếu muốn sống đến 100 tuổi, thì: 

  

- Ăn uống điều độ: 25%  

- Những lý do khác: 25%  

- Tâm Lý: 50%  
  

Những kích thích tố độc hại tiết ra khi một người giận dữ, theo nhà khoa học này, chính là 

thủ phạm của các chứng ung thư, cứng động mạch, cao huyết áp, lở loét dạ dày, tiêu hóa bất 

thường, kinh nguyệt không đều. 65-90% triệu chứng có liên quan tới áp lực tâm lý. 
  

Hiện nay theo thống kê của Bộ Y tế Thế giới, trên 90% bệnh đều có liên quan tới tinh thần. 

Người có tinh thần thoải mái, sẽ ít bệnh, hoặc không hay ít mắc những chứng bệnh nghiêm 

trọng. 
 
  

Ảnh hưởng thể lý: 

  

Giận dữ, bực tức còn trực tiếp ảnh hưởng lên sức khỏe thể lý. Một người giận quá có thể 

chết vì đau tim (heart attack), hoặc đột tử. 

  

Theo quan niệm Đông y, nóng giận (nộ) ảnh hưởng đến can (gan), là một trong những 

nguyên nhân gây bệnh trong số thất tình là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Hậu quả là thường thấy uất 

ức, tức ngực. Ngoài ra còn liên quan đến các nội tạng khác, gây ra chán ăn, đầy hơi, đầy bụng, 

đau bụng, mất ngủ. Phụ nữ hay tức giận có thể là nguyên nhân kinh nguyệt bất thường.  

  

Bác sỹ Gate (Mỹ) trong kết quả khảo cứu về tức giận đã đưa đến kết luận:  Đối với người 

bình thường, số lượng cặn bã trong hơi thở không đáng kể. Nhưng hơi thở của những người 

tức giận ngưng tụ lại thành chất cặn bã màu nâu nhạt. Nếu chất này được tiêm vào con vật thì 

nó sẽ bị gây co giật.   

  

Khi bạn tức giận, tuyến thượng thận bị kích thích làm tim đập nhanh, tăng đường huyết, tàn 

phá cơ thể, gây tổn thương hầu hết các cấu trúc của cơ thể người, làm chết tế bào, và là thủ 

phạm của lão hóa. Nghiên cứu của đại học Harvard cho thấy, chỉ cần nhớ lại những lần giận dữ 
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trong quá khứ, thì nồng độ kháng thể IgA, đã bị sụt giảm. Ngoài ra, theo các nhà khoa học, 

viêm đường hô hấp cũng bắt nguồn từ nguyên nhân mỗi khi tức giận. 
 
  

THA THỨ TRONG GIA ĐÌNH 
  

Làm sao để có thể tha thứ trong gia đình? Đức Giám Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn nhận 

định:    
  

“Bị tổn thương ít nhiều là điều dường như không tránh khỏi trong hầu hết đời sống các đôi 

vợ chồng và gia đình. Dù những tổn thương có được bộc lộ ra qua những lời lẽ tức giận và phê 

phán đi nữa hoặc được dấu kín trong âm thầm và lặng lẽ rút lui, chúng cũng gây hậu quả là xói 

mòn tình cảm và sự tin tưởng.” 
  

Và ngài đã đưa ra một áp dụng thực hành rất hữu ích để hàn hắn những vết thương tinh 

thần của đời sống chung gọi là “Tiến Trình Của Sự Tha Thứ” được diễn tả qua những bước 

sau: 
  

1. Nhìn nhận mình bị xúc phạm và đau đớn. 

2. Chấp nhận (quyết định) tha thứ. 

3. Nhớ rằng tha thứ cần thời gian (là một tiến trình). 

4. Nhớ rằng tha thứ là ta ‘chết đi một ít’, không dễ dàng cũng không vui thích gì. 

5. Nếu thấy khó tha thứ cứ bước tới và nghĩ về gương tha thứ của các bậc thánh đức như 

Chúa Giêsu, Oscar Romero, Gioan Phaolô II, … để lấy thêm tinh thần. 

6. Hãy biết tha thứ cho bản thân. 

7. Tưởng nghĩ đến những điều bạn yêu nơi người bạn đời của bạn, và nhận ra mình còn 

cảm thấy yêu và cảm thương nàng/chàng. 

8. Nhớ lại có lúc nào ai đó đã từng tha thứ cho bạn, và đã biết ơn biết bao vì người ấy đã 

ân cần với bạn tha thứ cho bạn. 

9. Xét đến những hậu quả ngắn và dài hạn của sự việc chưa chấp nhận tha thứ. 

10. Cầu nguyện xin Chúa ban cho sự can đảm và tình yêu đủ để tha thứ. 

11. Ăn mừng việc hòa giải, và nhận biết ơn sủng ban cho mối quan hệ của bạn. 

12. Khi bạn có nhớ đến nỗi đau của vết thương cũ, hãy nhắc đi nhắc lại sự giao hòa, tha 

thứ đã làm, tình yêu đã đổi mới. 
 
  

Tóm lại,   
  

- Chuyện hôm qua là chuyện đã qua. Cái gì đã qua thì không lấy lại được trừ thiện chí 

muốn sửa đổi và tấm lòng rộng mở của người phối ngẫu. Sống với những buồn phiền quá khứ 

sẽ làm cho lòng mình thêm buồn bã, đào sâu những hận thù và chia rẽ.     
  

- Phần thưởng và hạnh phúc nhất khi tha cho người khác là chính mình cảm thấy hạnh 

phúc và bình an trước. “Chính khi thứ tha là khi được tha thứ” (Thánh Phanxicô Assisi). Người 

được ta tha thứ chỉ là chia sẻ cái bình an của chính mình. 
  

- “Sự buồn làm khô héo tâm hồn. Và buồn sầu là hoa trái của hỏa ngục”. Đó là tư tưởng 

của Thánh Kinh, của chân lý. 
  

-Sau những giận hờn thì cái quí hóa nhất là nụ cười, và vòng tay mở rộng.  
  

____________ 
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September 9, 2017 
  

“15 Reasons Why Your Haters Hate You” by Keay Nigel.thoughtcatalog.com, July 12th 

2013 
 

 
  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

Có thể nói, đây không phải là một cuộc tận diệt cái tôi nhưng là một tiến trình chuyển hóa 

từ bản thân đến Đức Kitô. Điều này đòi hỏi sự quyết định mang tính triệt để và tuyệt đối của 

mỗi cá nhân muốn chọn Đức Kitô làm ý nghĩa cuộc sống đời mình. 

1. THẦN TƯỢNG 

Hầu như ai cũng trải qua giai đoạn này một cách nào đó. Thần tượng, ở đây, được hiểu là 

một chuẩn mực về cái đẹp nhất thời. Mà cái đẹp tùy thuộc phần lớn vào thẩm mỹ của mỗi 

người trong mỗi giai đoạn chuyển biến của xã hội. Thế nên, thần tượng không bền vững. Có 

những cái đẹp hình thức trên quần áo, diện mạo của một diễn viên có thể trở thành thần tượng 

của một số fan hâm mộ trong một giai đoạn nào đó (sau đó, nó sẽ bị lỗi thời). Có những cái đẹp 

đến từ thái độ nội tâm của một tâm hồn cao thượng có thể trở thành một khuôn mẫu trong cách 

ứng xử nhân bản nào đó. Tùy xu hướng tính cách mỗi người và những đam mê khác nhau mà 

người ta có thể xây dựng một thần tượng thích hợp. 

Chúng ta cần khẳng định rằng việc theo đuổi một thần tượng không có gì là xấu cả ! Trái 

lại, nó còn biểu hiện một năng lực vốn có mà chủ thể muốn hướng về đối tượng là chân, thiện 

và mỹ. Việc sụp đổ hay chuyển hướng thần tượng, phần lớn không tùy thuộc vào đối tượng 

nhưng do chính chủ thể thay đổi cách nhìn và đánh giá thực tại. Nghĩa là những gì tôi coi là 

chân, thiện và mỹ cũng mang một giới hạn nào đó. Một khi sự hiểu biết và óc phân định của 

chủ thể có phần tiến triển thì thần tượng xưa kia có thể trở thành một hiện tượng xã hội một 

thời vắng bóng. Ở đây, chúng ta cần ghi nhận khát vọng tự nhiên của con người là hướng về 

      TỪ THẦN TƯỢNG ĐẾN ĐỨC GIÊSU 
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Chân, Thiện và Mỹ. Đó là hạt giống Thiên Chúa đã đặt để trong con người khi mời gọi: “Hãy 

nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”. Nhưng đôi khi con người cần phải trả giá 

bằng máu hoặc cả mạng sống (tự tử vì thần tượng không còn nữa) để đi từ thần tượng này đến 

thần tượng khác, sau cùng, có thể bước vào quỹ đạo của đời sống tâm linh; chọn Chúa làm lẽ 

sống. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của con người sẽ là một năng động giúp mỗi cá nhân tự do 

chọn lựa những giá trị cao hơn nhằm “nâng cấp” đời sống hiện tại. Thật vậy, cuộc sống là một 

chuỗi những chọn lựa mà một người muốn dấn thân thực sự buộc phải tự quyết. Chính khi bạn 

chọn những giá trị tích cực, đúng đắn và phù hợp với con người mình, bạn sẽ nhận được 

những thành quả tốt đẹp phù hợp với công khó của mình. 

Bên cạnh đó, việc theo đuổi thần tượng cũng kèm theo một giới hạn mà chúng ta cần lưu 

ý. Đôi khi sự bắt chước theo thần tượng một cách máy móc thiếu sáng tạo, nó sẽ dẫn đến việc 

đánh mất đi tính cá vị của mỗi người. Điều này có thể làm cản trở việc hình thành nhân cách 

đích thực. 

Tóm lại, việc hâm mộ thần tượng có thể được coi là một nét đẹp của văn hóa nhưng một 

khi tôn sùng thần tượng, nó lại trở nên một thảm họa. Nghĩa là cản trở con người triển nở trong 

việc hình thành tính cách độc đáo của một nhân vị. Đồng thời, nó giới hạn khát vọng của con 

người đạt đến Thực Tại Siêu Việt. Để tránh khỏi những chướng ngại vật này, chúng ta cần 

chọn cho mình một thần tượng là chính Đức Giêsu, Đấng khả dĩ giải thoát và trợ giúp con 

người đạt đến đích là Chúa Cha. 

Truyện kể rằng: thánh Giêrônimô vốn rất thích ngành văn chương, ngài thích thú đọc 

những tác phẩm văn chương nổi tiếng thời đó, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết của Cicéron. 

Một ngày kia, thánh nhân nằm mơ rằng mình chết và đứng trước ngai Thiên Chúa. Ngài hỏi: 

“Người là ai ?” Thánh nhân trả lời: “Con là môn đệ Đức Kitô”. Thiên Chúa đáp: “Người không 

phải là môn đệ của Đức Kitô, người là môn đệ của Cicéron”. Tỉnh giấc, ông nhận ra bài học 

Chúa dạy qua giấc mơ. Từ đó, ông đã bỏ lại những tác phẩm đời và quyết tâm theo Đạo Thật, 

lấy Kinh Thánh làm kim chỉ nam cho đời sống thiêng liêng. 

2. TÔI 

Sau khi đã nếm mùi thất bại do việc tôn sùng thần tượng gây ra, con người bắt đầu quay 

về với lòng mình (qui ngã). Thất bại chứ không phải là thất vọng; đây là cơ hội giúp con người 

hành động cách thông minh hơn. Từ đây, con người tìm sự an toàn ngay trong chính cung lòng 

mình. Việc các thần tượng bị sụp đổ đã là một bước ngoạn mục lớn trong hành trình khẳng 

định bản thân. Nhưng cuộc chinh phục vẫn còn trước mặt vì đích đến của con người là Đức 

Kitô. 

Có thể nói, đây là khởi đầu của những diễn biến phức tạp trong nội tâm. Điều này đòi buộc 

mỗi người phải tự nhận diện và đánh giá hầu đưa ra một giải pháp tốt nhất cho riêng mình. 

Một trong những lý do khiến con người qui về thần tượng là muốn được nên giống thần 

tượng trong một nét đặc trưng nào đó của nhân cách họ. Như thế, một khi thần tượng ấy sụp 

đổ, họ trở về lòng mình với đôi bàn tay trắng và con tim trống rỗng. Có thể nói, đây là cuộc 

khủng hoảng về căn tính mà một người trưởng thành phải đối diện. Khủng hoảng này được 
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hiểu là sự dao động giữa những yếu tố ngoại lai (thần tượng) với những yếu tố nội tại (những 

gì làm nên căn tính của một người – tôi là tôi chứ không phải một ai khác). Khuynh hướng tự 

nhiên trong giai đoạn này là họ đi từ thái cực này đến cùng cực khác; họ khó tự chủ trong việc 

bộc lộ cảm xúc, và tránh giáp mặt với thực tế cuộc sống. Một trong những thay đổi nơi họ mà 

chúng ta dễ thấy nhất, là họ muốn thay đổi môi trường sống để xa tránh những người đã biết 

phần nào về quá khứ của họ. Hoặc họ lấy việc làm mà lắp đầy những thời gian trống hầu tránh 

đối diện với chính mình. Và họ nghĩ rằng với những hành động ấy có thể thay đổi thế giới, đổi 

mới những người sống chung quanh họ mà không nhận ra điều duy nhất cần làm lúc này là trở 

về với lòng mình để thay đổi chính nhận thức của mình về thực tại. 

Ở đây, có một sự nhận thức thái quá về bản thân. Thật ra, yêu mình là một thái độ tích cực 

và chính đáng của chủ thể. Chăm sóc và đáp ứng những nhu cầu đúng đắn của bản thân là 

một việc cần thiết. Nhưng nếu vì thế mà chủ thể vượt qua phạm vi cho phép của bản thân, để 

rồi muốn điều khiển cả người khác như ý mình thì đây là một điều thái quá, cần phải điều chỉnh. 

Tôi có một không gian riêng đòi buộc người khác tôn trọng, trái lại, tôi cần phải tôn trọng giới 

hạn của tha nhân. Giới hạn này được tác giả Scott Peck gọi là vành đai bản ngã. Vượt quá 

vành đai này, con người dễ làm tổn thương đến lòng tự ái của nhau. 

Vành đai này mang đặc tính cố định hay không ngừng giãn nở ? Chúng ta có thể trả lời 

ngay rằng: nó là một thực tại năng động. Nghĩa là nó được nới rộng nhờ nhận thức và ý thức 

của con người. Theo nhà tâm lý học này, mỗi lần bản ngã được khuếch trương là mỗi lần thực 

hiện một cuộc “hiệp nhất thần nhiệm”. Để giải thích rõ hơn, chúng ta buộc mượn hai phạm trù 

trong triết học được triết gia Gabriel Marcel giới thiệu: hiện hữu và chiếm hữu. 

Hiện hữu là phần cốt yếu và nền tảng giúp hình thành bản ngã. Trong khi đó, phần chiếm 

hữu đóng vai trò năng động trong con người. Trải qua một cuộc đồng hóa và đồng nhất, phạm 

trù chiếm hữu sẽ sáp nhập vào hiện hữu. Ví dụ, ta hãy xem một người nọ làm vườn để tiêu 

khiển. Đó là một thú giải trí vừa thú vị vừa tốn công tốn của. Anh ta thích làm vườn. Khu vườn 

của anh có một ý nghĩa rất lớn đối với anh. Anh quyến luyến khu vườn ấy. Anh thấy mình bị 

khu vườn thu hút, anh bỏ thời giờ và công sức của anh ra cho khu vườn, anh gắn bó với nó 

đến nỗi anh có thể dậy rất sớm vào buổi sáng để ra thăm vườn, anh có thể bỏ một chuyến đi xa 

vì không muốn bỏ bê nó. Dẫu thực tế là khu vườn đang tồn tại bên ngoài anh, một cách nào đó 

nó cũng đang tồn tại bên trong anh – qua sự quyến luyến của anh đối với nó. Nhận thức của 

anh về khu vườn và ý nghĩa của khu vườn ấy đối với anh đã trở thành một phần của anh, một 

phần của tính cách anh, một phần của lịch sử đời anh. Xuyên qua tình cảm quyến luyến đối với 

khu vườn, anh đã thực sự sát nhập khu vườn vào trong con người anh – và với sự sát nhập ấy, 

bản thân anh được phong phú hóa và các vành đai giới hạn của anh được mở rộng ra. 

Như thế, khu vườn vốn là vật chiếm hữu, nay có thể được chủ thể sáp nhập và đi vào hiện 

hữu của mình. 

Chính lúc vành đai bản ngã luôn được nới rộng mà có người dễ dàng sống trong ảo tưởng 

về bản thân mình. Họ thổi phồng cái tôi của mình cách lộ liễu, đánh bóng bản ngã của mình 

cách lố lăng và vuốt ve bản thân mình cách sỗ sàng. Mặc dù, chúng ta nhìn nhận nhu cầu con 

người cần được quan tâm và tôn trọng là điều chính đáng, nhưng không vì thế, con người quá 
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câu nệ vào lời khen tiếng chê của người khác mà đánh mất đi tính tự nhiên của “cái tôi thuần 

khiết”. Bởi đó, giá trị đích thực hệ tại việc chân nhận sự thật về bản thân. 

Khám phá sự thật về bản thân không phải là chuyện một ngày nhưng có thể kéo dài cả đời. 

Thông thường, con người phải trải qua những va vấp, thử thách hay đau thương, nó đụng 

chạm tới “tầng sâu” của bản thân mới khả dĩ khám phá phần nào con người thật của mình. 

Chúng ta có thể cầu xin Chúa, Đấng hiện diện nơi sâu thẳm hơn chỗ sâu thẳm của tâm hồn ta 

chạm đến chúng ta, như kinh nghiệm của thánh Phaolô. Thánh nhân nói: “…thân xác tôi như đã 

bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự 

đại” (2 Cr 12,7b). Kinh ngiệm thiêng liêng ấy giúp ngài xác tín hơn, sức mạnh của Chúa được 

biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối, rằng vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Cái yếu chính là 

mức giới hạn bất toàn của vành đai bản ngã mà chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận để có thể 

nhận được sự chữa lành đến từ Chúa. Thật vậy, một người mạnh đủ là người cảm nhận mình 

đã được chữa lành. 

Những gì vừa trình bày mới chỉ dừng lại chiều kích bản thân, chúng ta cần phải tiến thêm 

bước nữa để đến gần Đức Giêsu. 

3. ĐỨC GIÊSU 

Cuộc chinh phục nhắm đến đích là Đức Kitô xem ra có phần sáng tỏ hơn. Nếu như quyết 

định chọn Chúa làm lẽ sống thì chúng ta buộc phải từ bỏ những thứ khác, kể cả việc phá đổ 

vành đai bản ngã mà ta cố xây dựng bao lâu. Nhưng phải phá đổ bằng cách nào ? 

Chúng ta hủy diệt cái tôi chăng ? Chắc chắn là không. Vì cái tôi làm nên chính hiện hữu 

của bạn. Bạn hãy chọn một cách thế khác giúp bạn đạt đến Đức Kitô mà đồng thời không hủy 

hoại cái tôi của mình.  

Quên mình 

Động từ quên theo nghĩa thông thường thuộc phạm vi tâm trí: nhớ và quên. Hoặc như nhạc 

sĩ Anh Bằng trong nhạc phẩm Sầu lẻ bóng, đã viết: “Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm”. Quên, ở 

đây, được gắn liền với ký ức dĩ vãng, mặc dù có liên quan đến ý thức, nhưng là ý thức dồn nén, 

hậu quả là: càng cố quên (dồn nén kỷ niệm xưa) thì lại càng nhớ thêm (kỷ niệm sống lại). Trong 

khi đó, quên mình thuộc bình diện ý thức tích cực, nghĩa là chủ thể hoàn toàn chủ động chọn 

cho mình một lối tiếp cận thực tại. Nói cách khác, đây là một tác động ý thức cao độ, một dạng 

siêu thức khiến chủ thể đi vào thực tại và đồng nhất với thực tại mà tác giả Scott Peck gọi là 

hiệp nhất thần nhiệm. Chúng ta có thể hình dụng tình trạng này với việc họa sĩ ngay ngất trước 

một vẻ đẹp “hút hồn”. Ông quên mình và không còn ý thức về sự hiện diện của mình trong 

không gian và thời gian nữa. 

Chúng ta phân tích kỹ động từ quên vì tránh những lối hiểu sai về khái niệm tha hóa, đánh 

mất bản thân. Trái lại, quên mình là một hành động cao thượng nhằm thăng tiến bản thân. Như 

thế, chúng ta mới hiểu lời thánh Phanxicô đã nói: “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. 

Tại sao quên mình mà có thể gặp lại bản thân ? 
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Chính đời sống của thánh nhân sẽ soi sáng cho vấn đề này. Trong một lần đi ngựa khắp 

thành phố để giúp đỡ những người khốn khổ, thánh nhân gặp một người phong cùi, ngài ghê 

tởm và có ý định thoái lui. Nhưng lấy hết bình tĩnh, cộng với một ý thức lớn lao rằng nhân phẩm 

nơi người bất hạnh này đáng được tôn trọng và họ là hiện thân của Chúa, ngài đã ôm lấy 

người thanh niên và trao cho anh mọi thứ anh cần. Sự quên mình với ý thức đức tin mạnh mẽ, 

thánh nhân đã gặp lại bản thân yếu đuối của mình nhờ đó, bám chặt vào Chúa hơn. Bởi đó, 

người ta quên mình để gặp lại bản thân trong hình ảnh của Chúa. Chính lúc quên mình là lúc 

vành đai bản ngã được nới rộng đến mức mờ nhạt nhường chỗ cho sự hiện diện của tha nhân 

trong cuộc đời mình. Cái tôi không còn là điểm thu hút bản thân hành động nhưng là “cái Ta” 

bao la và phong phú. Cái Ta ấy được viết hoa vì nó gồm tóm cả tôi, bạn, muôn vật và cả Thiên 

Chúa nữa.  

Đến đây, chúng ta có thể nhớ đến lời phát biểu của cha Damien, Cha của những người 

phong cùi, cha nói: “Trước kia khi thưa chuyện với anh em, tôi nói: thưa anh em thân mến. Bây 

giờ, tôi không còn thưa như vậy nữa mà là: thưa anh em thân mến của tôi”. Nghe những lời này 

chúng ta khó lĩnh hội hết ý tứ của điều ngài muốn nói gì. Nhưng nếu chúng ta biết rằng sau một 

thời gian dấn thân phục vụ cho những người xấu số, ngài đã nhiễm bệnh như họ. Cha đã thực 

sự trở thành một người trong họ, và họ thực sự là anh em của cha.   

Hiểu như thế, mỗi khoảnh khắc quên mình là một tác động hiệp nhất yêu thương. Thật vậy, 

chỉ trong yêu thương, con người mới khả dĩ gặp lại bản thân mình trong sự toàn vẹn của tạo 

thành. 

Từ bỏ chính mình 

Chúa Giêsu còn gắt gao và quyết liệt hơn khi đòi buộc người môn đệ phải từ bỏ chính 

mình. Trong Pháp ngữ để diễn tả từ này người ta dùng thuật ngữ Mortification, nó bao hàm một 

cái chết (mort). Bởi đó, trong các sách thiêng liêng, thuật ngữ này được dịch là chết cho chính 

mình. Vì thế, chúng ta mới hiểu vì sao Chúa đã ví: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết 

đi…” (Ga 12,24). Nếu người ta chết cho chính mình chỉ vì một lý tưởng hay một ý thức hệ nào 

đó, ấy là một hình thức tha hóa; còn nếu bạn chết cho chính mình vì Tin Mừng thì bạn đáng 

được hưởng lời Chúa hứa: sự sống. Sự sống này không chỉ dừng lại ở thực tại đời sau (chính 

lúc chết đi là khi vui sống muôn đời) nhưng từ đời này chúng ta được sống và sống dồi dào. 

Thật vậy, phần thưởng Chúa ban là chính Ngài, sự sống thần linh của Ngài. Nghĩa là chúng ta 

được phục sinh với Ngài mỗi ngày nhờ được chữa lành qua Bí tích Giao hòa và được nuôi 

dưỡng nhờ Bí tích Thánh Thể. 

Dựa vào những lời hứa của Chúa, chúng ta tin tưởng rằng việc từ bỏ của mình được Chúa 

chúc lành. Chúng ta nói: được Chúa chúc lành chứ không nói được Chúa vui nhận. Vì Chúa 

chẳng cần gì nơi ta, có chăng là những thiện chí và những nỗ lực muốn hướng về Chúa. Bởi 

đó, chúng ta từ bỏ không phải để từ bỏ mà từ bỏ để chọn Chúa làm gia nghiệp. Nhưng mức độ 

từ bỏ được thể hiện thế nào trong thực tế cuộc sống ? 

Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Hư vô, hư vô, hư vô, anh không nên nghiêng về cái dễ dãi 

nhất mà là về điều khó nhất, không nghiêng về một cái gì cả nhưng không ham muốn gì hết, vì 

muốn đạt tới tất cả trong tất cả, thì phải từ bỏ tất cả trong tất cả”. Lời phát biểu này thật khủng 
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khiếp vì nó đòi hỏi một sự từ bỏ tuyệt đối. Chúng ta hiểu rằng điều này chỉ có thể thực hiện 

trong một khoảnh khắc xuất thần nào đó. 

Còn tự sức con người cộng tác với ơn Chúa, việc từ bỏ chỉ mang tính tương đối. Thật vậy, 

với bản tính tự nhiên, con người thường thích và chọn sự dễ dãi mà nói đến từ bỏ để sống cho 

Chúa thì buộc phải thường giục lòng tin. Thực tế cuộc sống cho thấy, chúng ta luôn hành động 

để nhắm đến ba tiêu chí: Danh, lợi và thú. Chúng ta dễ nhận thấy điều này nơi những siêu sao 

nổi tiếng, họ tìm mọi cách phát huy sở trường của mình để được nhiều người biết đến. Thậm 

chí, ngay nay họ còn tìm những việc “khác người” hầu lôi kéo cộng đồng mạng, các fan hâm 

mộ. Ngay như các thánh cũng làm mọi cách để Danh Cha được cả sáng. Cũng là danh nhưng 

ở cấp độ khác nhau. Còn lợi cũng thế. Con người tìm mọi cách để mưu lợi cho bản thân, gia 

đình và xã hội. Và ở cấp độ cao hơn, nói như thánh Phaolô: “…những gì xưa kia tôi cho là có 

lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với 

mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi… và được kết hợp với Người” (Pl 3,7-8). 

Bởi vậy, con người luôn hành động vì lợi ích cá nhân hay tập thể; vì vật chất hay thiêng liêng. 

Ngoài ra, con người còn hành động để nhắm đến chữ thú nữa ! Cái thú ở cấp độ thấp nhất là 

tìm khoái lạc thỏa mãn bản thân. Cao hơn, con người nhắm đến phục vụ và tìm vui thỏa vì 

người khác. Và trên hết, một người có đức tin luôn tìm kiếm và thực thi những gì đẹp lòng 

Chúa.  

Như thế, khi xét đến ba khía cạnh này của cuộc sống và những cấp độ khác nhau, để thực 

hiện một cuộc bỏ mình, chúng ta phải vượt qua từng cấp bậc thấp hầu vươn cao hơn cho đến 

mức viên mãn trong Đức Kitô.  

Trong lãnh vực tâm lý, cha Anthony de Mello nhìn nhận rằng khi từ bỏ điều gì thì con người 

thường bị gắn chặt vào đó, nói một cách mạnh mẽ hơn, họ ám ảnh nhiều về điều mình đã từ 

bỏ. Cha kể rằng kinh nghiệm của cha khi đồng hành thiêng liêng, lúc gặp một cô gái điếm ngay 

tức khắc, cha nghe cô nói về Thượng Đế. Cô ấy bảo mình chán cuộc sống hiện tại và chỉ tha 

thiết với Thượng Đế. Còn ngược lại, mỗi lần một thầy sải đến gặp cha thì ông ta chỉ nói toàn 

chuyện tình dục. Giải thích sao về vấn đề này ? Có thể nói, đó là một sự từ bỏ dồn nén (vì ép 

buộc). Khi bạn không tìm ra một lời giải thích thỏa đáng cho việc từ bỏ của mình (động lực để 

từ bỏ), bạn sẽ rơi vào tình trạng dồn nén. Mà càng dồn nén, bạn lại càng tạo cho nó một sức 

mạnh, và một khi bạn dùng sức để chiến đấu trong sự từ bỏ này, vô tình bạn mặc nhiên khẳng 

định sức mạnh của nó. Trái lại, nếu bạn ý thức về tầm ảnh hưởng thực sự của nó trong đời 

sống bạn, bạn sẽ khiến nó mất đi sức mạnh chi phối cuộc sống bạn. Vì từ bỏ là một quyết định 

của chủ thể nhằm chọn một giá trị trổi vượt hơn. Còn nói như cha Anthony, nhìn thẳng vào bản 

chất về điều bạn đang muốn từ bỏ. Chẳng hạn, việc từ bỏ bản thân mình, bạn cần ý thức rằng 

toàn thể con người bạn và cả sự hiện hữu của bạn tùy thuộc vào Chúa. Điều này giúp bạn dễ 

dàng buông bỏ, từ bỏ những gì cản trở bước tiến của bạn đến gần Chúa. 

Tóm lại, tiến trình từ thần tượng đến Đức Kitô, mỗi người phải trải qua những chọn lựa dứt 

khoát và triệt để, nếu không muốn nói là chọn lựa sống còn trong hành trình tâm linh, vì chúng 

ta không thể hiện hữu ở ngoài Thiên Chúa. Và nơi mọi khoảnh khắc lớn nhỏ trong đời, Đức 

Kitô phải trở thành điểm qui chiếu cho đời sống chúng ta. 
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Tưởng cũng cần nhắc lại, cám dỗ tinh vi và lớn nhất trong hành trình tâm linh là con người 

sống quên mình và từ bỏ như một cách để vuốt ve bản ngã, cái tôi hay sự tự ái của mình thay 

vì muốn qui phục tình yêu Đức Kitô. Họ coi đó như ván bài cuộc đời để mua tiếng khen của 

người khác rằng: tôi siêu thoát. Chung cục, họ rút lại tất cả những gì họ đã tự nguyện hiến 

dâng. Điều này đã bị Chúa cảnh báo trước: “…Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình 

yêu thưở ban đầu” (Kh 2,4). Bởi đó, Giáo Hội đã đề ra những cách thức thực hành cho mọi Kitô 

hữu cách riêng những người thánh hiến: Phát xuất lại từ Đức Kitô. Quả thật, tôi cần phát xuất 

lại từ Đức Kitô, vì Người là lẽ sống và ý nghĩa cuộc đời tôi.   
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VỀ MỤC LỤC 



 

36 

 
HẠT NẮNG 

 
 

LTS. 

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. 

Đặc San GSVN hân hạnh được phép của UBVH để phổ 
biến dần dần các tài liệu có liên quan, cùng với Lời Kêu Gọi mọi  
người cùng tham gia đóng góp ý kiến, công sức cho một dự án 
rất ý nghĩa của UBVH, HĐGMVN. Xin vui lòng liên lạc qua email 
Cha Giuse Trịnh Tín Ý, Thư Ký Uỷ Ban Văn Hoá  
vinhson249251@gmail.com    Xin chân thành cám ơn. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Có phải thư viện truyền thống đã chết? 
Giáo Sư L.A. Ogunsola. H.O.   
  
Giáo Sư L.A. Ogunsola. H.O. từng theo học và tốt nghiệp ngành lịch sử, ngành thư viện 
học, từ tháng 1năm 2008 Giáo Sư được bổ nhiệm làm quản thư Đại Học Obafemi Awolowo 
Ile-Ife Nigeria và giữa nguyên chức vụ tới nay. Digital - Commons@University of Nebraska - 
Lincoln  
 
 
Người dịch: Antôn Uông Đại Bằng 
 
 

Dẫn nhập 

Theo truyền thống, các thư viện vốn là nơi sưu tập sách, báo, thủ bản, và những nguồn 
thông tin khác được ghi chép lại. Trong năm thập niên vừa qua, các thư viện không ngừng 
được phát triển và trở thành nơi cung cấp những tài nguyên và dịch vụ thông tin mà không 
cần phải có một cơ sở đồ sộ. Những thuật ngữ thư viện số và thư viện ảo được dùng để chỉ 
những bộ sưu tập thông tin rất lớn mọi người có thể tiếp cận từ xa. Vì xã hội ngày càng coi 
trọng thông tin, nên công nghệ thông tin đã không ngừng phát triển. Công nghệ này bao gồm 
các nhà xuất bản, các nhà khai thác nhu liệu, các dịch vụ thông tin trực tuyến, và các ngành 
hoạt động khác lo đóng gói và bán các sản phẩm thông tin (Encyclopedia Britannica Trực 
tuyến, 2007). Công nghệ này mang đến cho các thư viện cả những cơ hội lẫn những thách 
thức. Mặc dù sự phát triển thư viện số khiến người ta không còn phải đi đến một cơ sở nào 
đó để tìm kiếm thông tin nữa, người sử dụng vẫn cần sự giúp đỡ để biết được vị trí của các 
thông tin mà họ cần. Trong một thư viện truyền thống, người ta sử dụng thư mục để tìm 
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kiếm tư liệu, nhưng nhiều thông tin do Internet cung cấp không thể nào tìm ra được bằng 
một dụng cụ hay tài nguyên thông thường. Tính thuận tiện ngày càng gia tăng của thông tin 
điện tử càng khiến các thư viện và các quản thư phát triển những mối liên hệ quan trọng với 
các trung tâm máy tính. Ở nhiều nơi, trung tâm máy tính đảm trách về thông tin điện tử và 
thư viện đảm trách về thông tin in ấn. Ở nhiều cơ sở giáo dục, các quản thư đảm trách cả 
công tác lưu trữ lẫn các dịch vụ máy tính. Những chuyển biến của ngành thư viện và của 
vai trò quản thư phát xuất từ Hoa Kỳ và các nước nói tiếng Anh khác, nhưng các mạng lưới 
điện tử không có biên giới địa lý nào cả, và ảnh hưởng của chúng lan tràn rất nhanh. Với sự 
kết nối Internet toàn cầu, những ai không tiếp cận các dịch vụ của thư viện truyền thống 
ngày nay lại có cơ hội có được thông tin thuộc mọi đề tài, thoát khỏi mọi kiểm duyệt chính 
trị. Các quản thư ngày càng đảm nhiệm vai trò của nhà giáo để hướng dẫn người sử dụng 
tìm kiếm thông tin cả trong thư viện lẫn trên mạng. Thư viện truyền thống và các quản thư 
cùng sống hòa đồng với thư viện điện tử vốn đang làm xói mòn chức năng của cả các thư 
viện lẫn quản thư truyền thống. Bài viết này bàn đến mối tương quan giữa thư viện số và thư 
viện truyền thống. Chúng tôi sẽ đưa ra một nhận định về niềm tin cho rằng cuộc cách 
mạng công nghệ 
  
 
 
 
thông tin đã hủy hoại thư viện truyền thống cũng như các quản thư đang làm việc trong đó. 
Bài viết này sẽ đề nghị những phương thức đem lại sự tiếp cận tốt hơn các thư viện và những 
tài nguyên thông tin trong nước cũng như trên thế giới, và chia sẻ những tài nguyên thông tin 
sẵn có trong tầm tay với những thư viện ở khắp nơi bằng công nghệ số. 
 

Thư Viện Số 

Thế giới đang trải qua một cuộc cách mạng công nghệ thông tin có khả năng biến đổi 
cách quyết liệt nhiều mặt của đời sống nhân loại, từ giáo dục, kỹ nghệ, kinh tế, và chính trị 
cho đến các ngành giải trí. Ngoài ra, những khả năng chưa từng thấy của công nghệ thông tin 
để xử lý, lưu trữ, hoàn thiện và phổ biến dữ liệu, thông tin và kiến thức bằng nhiều cách rất 
đa dạng ở khắp mọi nơi đã biến đổi cách đột ngột đến ngỡ ngàng những đường lối hoạt 
động mà các chính quyền, công chúng, và các lãnh vực tư nhân cũng như các thư viện đang 
thực hiện trên khắp thế giới. Như Ajayi (2002) đã nêu lên một cách chí lý, sự nổi lên và hội tụ 
của các công nghệ thông tin và truyền thông (ITC) đã chiếm chỗ trung tâm của các biến 
chuyển kinh tế xã hội toàn cầu. Như Ogunsola và Okusaga (2008) đã tuyên bố, các thư viện 
ngày nay đang mở rộng vai trò truyền thống của mình là tạo thuận lợi cho việc tự học và trau 
giồi kiến thức cá nhân bằng cách cung cấp cơ hội tiếp cận tài nguyên trực tuyến qua máy tính 
với mức phí thấp hoặc miễn phí. Tiềm năng của những gì có thể được thực hiện trong việc 
sản xuất, thủ đắc, thu tập, xử lý, trình bày và phổ biến thông tin là rất lý thú và khiến ta 
phải say mê nữa, và thực ra đã đưa ta đến những ước mơ viễn tưởng. Tất cả mọi phát triển 
về điện tử này đặt cơ sở cho thư viện số, cũng còn được gọi là thư viện ảo. Chính những 
phát triển công nghệ này đã từng bước khai sinh ra điều bây giờ được biết đến là thư viện số. 
Vào lúc này, người ta có thể hỏi chúng ta muốn nói gì qua thuật ngữ “thư viện số”. Thư 
viện số có thể được định nghĩa như một thư viện trong đó tất cả các văn bản và những cuốn 
sách nói được lưu trữ thành những tệp theo kỹ thuật số, những tệp này phải mất nhiều thời 
gian để hoàn thành. Một thư viện số hoặc ảo là sự tiếp cận trực tuyến nhờ các tiện ích khác 
hoặc có thể là một trang mạng cho ta đường dẫn đến những trang mạng khác nhau có trữ 
lượng thông tin lớn theo một dạng thức được thư mục hóa hoặc được lưu trữ. Thuật ngữ 
này có thể quy về tất cả những tư liệu liên quan đến bất cứ đề tài nào đang có trên Internet. 
Một thư viện số thường là một phần của một mạng với những đường dẫn tới các thư viện 
khác. Các tiến bộ trong các lãnh vực viễn thông, công nghệ máy tính, và truyền thông qua vệ 
tinh đã thay đổi hoàn toàn các dịch vụ chuyển giao thông tin tại các nước tiên tiến. Đúng 
như Akpan (2001) đã khẳng định, thông tin có thể được chuyển giao tức thời đến tận nhà và 
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tận cơ quan ở khắp các nước. Tuy nhiên, cần phải công nhận rằng việc chia sẻ này không 
đồng đều cho khắp thế giới đâu. Các nước có công nghệ tiên tiến đã dẫn đầu nhiều năm 
trước các nước có nền kinh tế còn đang trên đà phát triển. Bên trong những nền kinh tế đang 
phát triển, có một số nước đã tiến xa hơn một số nước khác. Ở Nigeria, thuật ngữ “thư viện ảo” 
hay “thư viện số” tương đối còn mới mẻ, mặc dù thuật ngữ này cũng đã có cả hơn chục năm 
rồi. Một trong những nhà văn tạo ra từ này là Nancy Schiller, người đã định nghĩa thuật ngữ 
này năm 1992 là “những thư viện trong đó máy tính và các công nghệ viễn thông làm cho 
độc giả tiếp cận được nhiều hết sức có thể những nguồn tài nguyên thông tin đa dạng”. 
Theo Irokwe (2001), thư viện số là một thư viện khai thác các công nghệ số như hạ tầng cơ sở 
để tìm kiếm, thu tập, tổ chức, lưu trữ và phân phối thông tin văn hóa, lịch sử và khoa học 
cho dù là văn bản, hình ảnh hay âm thanh.Thư viện ảo hoặc thư viện số có thể được coi 
như một đứa trẻ đang lúc khẩn thiết, nhu cầu thúc đẩy phải sử dụng công nghệ để tiếp cận 
sự bùng nổ thông tin hòng sống còn và phát triển. Điều này đòi hỏi tất cả mọi hoạt động 
của thư viện cần phải được vi tính hóa. Do đó, một thư viện ảo hoặc thư viện số có thể 
được định nghĩa như một thu tập tài nguyên thư viện dưới dạng lập trình điện tử / kỹ thuật số tại 
những vị trí khác nhau, có thể được tiếp cận và sử dụng dễ dàng qua công nghệ thông tin nhờ 
mày tính nhằm mục đích giảng dạy, nghiên cứu, sưu khảo, học hỏi, giải trí, và đưa ra quyết 
định. 
 

Tài Nguyên Điện Tử 

Lấy Nigeria làm một thí dụ, việc cải thiện phẩm chất thư viện trong hệ thống giáo dục đại học 
sẽ cải thiện phẩm chất sản phẩm của hệ thống ấy. Trong thời kỳ mới đây và như đã được 
minh chứng nhờ những khám phá trong bản báo cáo năm 2001 của Viện Nghiên cứu Kinh tế 
và Xã hội của Nigeria cho Ngân hàng Thế giới về phẩm chất các trường Đại học ở 
Nigeria, trình độ năng lực chứng tỏ bởi các sinh viên tốt nghiệp đại học đang “xuống thấp ở 
mức báo động”.Tình trạng nghèo nàn thấp kém của các thư viện đại học là một nguyên nhân 
chính. Dự án thư viện ảo ở Nigeria là một công việc đáng ủng hộ để tăng cường phẩm chất 
nền giáo dục đại học. Nói cách khác, thư viện ảo sẽ có thể giúp cho sinh viên, giảng sư, và 
những học giả khác hưởng lợi được trọn vẹn hơn từ cuộc cách mạng thông tin điện tử, nhờ 
được tiếp cận nguồn cơ sở dữ liệu then chốt cho công việc nghiên cứu và giảng dạy của 
họ. Trong hệ thống giáo dục đại học của đa số các trường đại học ở Phi châu, các thư viện 
vẫn còn chưa được cập nhật gì cả. Sách vở, báo chí, các bản tóm tắt và những bộ sưu tập 
khác đều không còn mang tính thông dụng nữa. Tình trạng điển hình là có một ít đề tài khá mới 
và một bộ sưu tập khá lớn những đề tài xưa cũ. Có những chuỗi khoảng cách vốn có thể là 
hết sức quan trọng để đạt tới kiến thức và phổ biến chúng. Do những sai lầm nói trên, nên vai 
trò quan trọng của thư viện ảo hay số trong các đại học ở Phi châu chẳng bao giờ bị coi là 
phóng đại cả. Một lược đồ về thư viện số sẽ tạo điều kiện cho việc tiếp cận một bộ sưu 
tập đồ sộ những sách báo, các đề mục lùi xa về thời gian đến mức tối đa có thể. Một thư viện 
thuê bao ở Nigeria hay bất cứ trường đại học nào khác ở châu Phi cũng sẽ phong phú hơn 
nhiều lần và mang tính hiện đại trong những bộ sưu tập sách báo của nó hơn tình trạng hiện 
nay. Những ước tính của thư viện ảo theo www.virtuallibary.com, năm 2001 cho thấy rằng tổn 
phí thiết lập và điều hành một thư viện học thuật trong một trường đại học chỉ bằng .015% tổn 
phí thiết lập một thư viện học thuật “thực tế” và không tới 2% tổn phí điều hành. Tất cả các cơ 
sở đại học ở Nigeria đều có những thư viện được xây dựng hẳn hoi vẫn đòi hỏi gần một tỷ 
Naira tiền ngân sách đều đặn cho chi phí điều hành và bảo trì hằng năm. Còn loại tài 
nguyên thư viện điện tử này có thể được chia sẻ cho tất cả các cơ sở với chỉ một phần trên 
toàn thể tổn phí cần thiết để hỗ trợ cho tất cả các thư viện cơ sở trong hệ thống giáo dục 
đại học trong nước này (Ogunsola và Okusaga, 2008). Hơn nữa, người ta đã dự định có 1.000 
cơ sở dữ liệu điện tử /tài nguyên tương đương với 30.000 cuốn sách được in ấn. Những tài 

nguyên này đòi hỏi 2.650 m2 dành riêng cho kệ sách mà thôi. Như thế, những nguồn tài 
nguyên tối thiểu có thể được vận dụng cho lợi ích tối đa trong những gì liên quan đến việc 
phát triển thư viện ở Nigeria cũng như các quốc gia đang phát triển khác. Thời gian gần đây, 
những cơ sở giáo dục hậu trung học phải chịu áp lực ghê gớm đòi thay đổi hòng đáp ứng với 
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tình trạng thiếu hụt ngân sách, nhu cầu phải lo cho các sinh viên hơn là lo cho những thân chủ 
truyền thống, và thích ứng với sự phát triển hiện hành trong ngành công nghệ thông tin đã 
được giao phó cho họ. Do đó nhiều cơ sở giáo dục đại học đã hướng tới sử dụng hệ thống 
điện tử trong các dịch vụ học thuật. Thư viện ảo hoặc số cũng cống hiến một diễn đàn để 
chia sẻ kiến thức. Đây không phải là dòng chảy một chiều từ những nước có tài nguyên 
phong phú đến những nước có tài nguyên nghèo nàn. Trái lại, diễn đàn này được lập ra để 
có được sự thống nhất trong sự trao đổi ý tưởng với nhau. Vì thế, trong khi các trường đại 
học ở Nigeria và các quốc gia đang phát triển khác được hưởng lợi nhờ tải được về những 
tư liệu của các nước tiên tiến, những đại học này cũng có được cơ hội tải lên mạng những 
nguồn tư liệu dưới dạng những sách vở, những luận văn, luận án và báo chí cho mạng lưới 
thư viện ảo toàn cầu. Cũng thế, những khác biệt trong điều kiện tiếp cận công nghệ thông 
tin và khả năng tham gia trọn vẹn vào các hệ thống thông tin điện tử toàn cầu tự thân là một 
phương cách phân phối năng lực không đồng đều trong nền chính trị - kinh tế toàn cầu ngày 
nay. Như ở Nigeria chẳng hạn, có rất ít người được đào tạo đến nơi đến chốn khả dĩ có thể 
đóng góp thật sự cho nền công nghệ mới thuộc các hệ thống thông tin điện tử. Rõ ràng 
chính bởi vì tình trạng bất bình đẳng này mà Nigeria và các nước đang phát triển khác 
không được phát triển kiến thức mới trong các lãnh vực này. Cũng phải nhìn nhận rằng nhiều 
ấn phẩm tư liệu lưu trữ trong các đại học ở Nigeria, nhất là các thủ bản lịch sử lâu đời, 
đang bị hư hại nhanh chóng. Một số tư liệu thậm chí các nhà nghiên cứu không còn có thể 
tham cứu được vì sợ sẽ làm hư hại mau hơn. Đây chính là chiều hướng trong nhiều quốc gia 
khác ở Phi châu. Nhiều viện nghiên cứu và thư viện đã bị cắt giảm ngân sách rất nhiều kể từ 
những thập niên 80, và các bộ sưu tập đủ mọi loại không còn được bảo tồn một cách thích 
đáng nữa. Việc bảo tồn tập trung vào việc gìn giữ phẩm chất, tuổi thọ, sự nguyên vẹn và 
khả năng tiếp cận được dữ liệu. Công cuộc số hóa trong khuôn khổ dự án thư viện ảo có thể 
được sử dụng để tạo được bản sao có phẩm chất cao của từng tư liệu, nhờ đó bảo vệ được 
nguyên bản và bảo đảm cho thông tin chứa đựng trong đó vừa được bảo tồn mãi mãi lại 
vừa có thể tiếp cận được. Mặc dù những kênh liên lạc thông tin truyền thống sẽ tiếp tục 
quan trọng, những công nghệ thông tin liên lạc mới giữ gìn được tiềm năng lớn trong việc 
phổ biến rộng rãi kiến thức với một tổn phí thấp và thu hẹp khoảng cách kiến thức trong các 
quốc gia và giữa các nước công nghệ và đang phát triển. Theo một nghĩa rộng như 
Ogunsola (2004) cho biết, sự tiếp cận thông tin chính xác vào đúng thời điểm khiến cho người 
ta làm chủ được số phận mình nhiều hơn. Hệ quả của tất cả những biến đổi về công nghệ 
toàn cầu này là các mục tiêu của giáo dục đại học và sau đại học đã được đổi mới. Theo 
Capron (2000), thư tín, điện thoại, truyền hình, và phát thanh, sách vở, nhật báo và báo 
định kỳ đều là những phương tiện truyền thống nhờ đó người sử dụng đã gửi và nhận được 
thông tin. Tuy nhiên, các hệ thống truyền thông bằng dữ liệu đã tiến hóa từ giữa thập niên 
60. Cần phải nhìn nhận rằng sự phát triển của Phi châu phụ thuộc vào việc tham gia hiệu 
quả vào xã hội thông tin, và điều này đòi hỏi người dân phải được tiếp cận Internet với tốn 
phí thấp. Nhưng châu lục này hiện đang phải trả tốn phí Internet đắt nhất thế giới một phần 
bởi vì đường truyền Internet đi ngang qua các điểm kết nối ở Hoa Kỳ và Âu châu. Do đó, 
dân chúng Phi châu phải trả cước phí “đường dài,” và tốc độ truyền tải dữ liệu lại chậm. Vì 
thế, dải số còn tiếp tục mở rộng ra. Đây là một trong những sự hạn chế cản trở sự phát 
triển thư viện số của các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta. Như Rosenberg (2005) đã 
chỉ rõ, Châu Phi có dân số chiếm 13% dân số thế giới nhưng chỉ có 2% trên tổng số đường 
dây điện thoại thế giới và số kết nối Internet chỉ có 1% mà thôi. Và cũng cần lưu ý là đất 
nước này hay những thư viện đại học mới mẻ hơn và (trong những thư viện đa khoa) những 
thư viện nhánh đều tụt hậu trong việc kết nối Internet. Các chương trình kết nối tất cả các thư 
viện trong một vùng hay trong các nước có cùng các nhu cầu và khát vọng giống nhau đều 
khó có thể nào thành công. Cho nên, vì phần lớn các nước Phi châu vẫn còn chưa kết nối 
dễ dàng Internet, những nguồn tư liệu trực tuyến như thư viện số hoặc Internet chưa phải là 
giải pháp lấp chỗ trống cho dị biệt về kỹ thuật số. Do đó, ta có thể kết luận chắc chắn rằng 
các thư viện truyền thống vẫn còn tồn tại và điều này sẽ vẫn còn tiếp tục trong một thời gian 
lâu nữa, nhất là trong các nước còn đang phát triển. Bài thuyết trình này nhìn nhận rằng 
Internet cuối cùng sẽ giành lấy Phi châu bằng cách trở thành phương tiện cho phép tiếp cận 
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thông tin học thuật số. Như thế, các chính quyền ở châu Phi đang bị thúc bách phải tiếp 
tục tìm kiếm những phương cách cải thiện việc kết nối Internet toàn quốc để có thể tiếp cận 
trực tuyến một cách bảo đảm và ít tốn kém. 
 

Thư Viện Truyền Thống Đã Chết? 

Thư viện trên khắp thế giới đã chứng kiến sự biến đổi lớn lao trong những năm gần đây về cả 
phương diện phát triển công tác sưu tập lẫn cấu trúc dịch vụ của thư viện. Như Mulla 
(2006) cho biết, đã có sự biến đổi đáng kể trong các chính sách và cách thức phát triển việc 
sưu tập. Phương tiện ấn loát đang ngày càng nhường bước cho các tư liệu dưới dạng điện 
tử. Chẳng hạn như nhật báo điện tử, một trong những nền tảng của thư viện số, đã ngày 
càng phát triển về số lượng. Ngoài nhật báo điện tử còn có những cơ sở dữ liệu trực tuyến 
hiện lúc nào cũng sẵn trên trang mạng. Nhiều dự án thư viện số cho phép tiếp cận qua 
phương tiện số những tư liệu đã hiện hữu trong những thư viện truyền thống dưới dạng 
thông tin in ấn. Môi trường ngoại vi có một ảnh hưởng rất lớn vào việc thực hành nghề 
nghiệp. Như Aina đã chỉ ra vào năm 2004, khoa học thư viện và thông tin vay mượn từ 
một số ngành, chẳng hạn như xã hội học, tâm lý học, khoa học máy tính, doanh thương, 
quản lý, toán, thống kê, marketing, v.v… Như vậy, bất cứ cái gì ảnh hưởng đến bất cứ 
ngành nào trong các ngành này đều có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành thư viện và thông 
tin. Thư viện và thông tin là một trong những ngành phát triển nhanh chóng nhất của thế 
giới.Tại các nước như Anh và Hoa Kỳ, thông tin là một trong những công nghệ lớn nhất, vì 
thế, việc nghiên cứu đang nhắm vào việc hoàn thiện khoa thư viện và thông tin, người quản 
thư chuyện nghiệp đòi hỏi phải bước kịp với những khám phá tiến bộ mới, và những sản 
phẩm trong ngành. Các thư viện đang thực hiện sự thay hình đổi dạng từ một hệ thống thủ 
công tới một hệ thống dùng công nghệ điều khiển. Tại Nigeria, sự thay hình đổi dạng này 
chỉ trở nên rõ rệt hơn trong thiên niên kỷ mới này mà thôi. Giống như một cơn gió xoáy, môi 
trường dưới tác dụng công nghệ đã bao trùm thư viện và đang dẫn đưa thư viện tới những 
tầm cao chưa từng có trong việc thủ đắc kiến thức, quản lý, và truyền thông. Như Akitunde 
đã tiết lộ vào năm 2004, ngay cả từ vựng về nhiệm vụ quản thư cũng đang thay đổi: từ 
‘phổ biến’được thay thế bằng từ ‘truyền thông’, ‘kho lưu trữ’ bằng ‘dữ liệu’, ‘tài liệu’ bằng 
‘kiến thức’, ‘tìm kiếm’ bằng ‘định vị’, v.v… Điều này phản ánh cách thức hiện hành để đóng gói 
và các dụng cụ dùng để quản lý kiến thức. Kiến thức tự thân đã thành hiện diện khắp nơi 
hơn cả sức tưởng tượng con người hai mươi năm trước đây. Quan trọng hơn nữa, thư viện 
đang trở nên toàn cầu hóa. Thư viện ngày nay là một đơn vị được điều hành bằng công 
nghệ nhưng áp dụng những nguyên tắc của dịch vụ thư viện truyền thống để tổ chức và 
thông truyền kiến thức cho người sử dụng trong cộng đồng thế giới. Trong tình hình này, 
người ta có thể hỏi cách chí lý rằng liệu ngày nay những thư viện truyền thống còn có thể 
tồn tại được sau cuộc tấn công dữ dội của các thư viện số hay ảo không? Người ta có thể trả 
lời có hoặc không, tùy theo địa phương, nhưng đa số các thư viện ở châu Phi đều đang bị 
khủng hoảng thực sự và tương lai của chúng xem ra rất tiêu điều. Ở các nước tiên tiến, các 
thư viện truyền thống vẫn tồn tại đề huề với các thư viện số, bởi vì người ta vẫn tiếp tục 
cho ra mắt công chúng cả dạng ấn phẩm lẫn điện tử. Kể từ đầu thập niên 80, các thư viện trên 
khắp Phi châu đều bị xuống dốc ghê gớm về mặt tài nguyên cũng như dịch vụ. Các ngân quỹ 
dành cho các thư viện này đều thâm hụt một cách ghê gớm. Thực ra, phần lớn các thư 
viện đều chưa có được tới một nửa yêu cầu tối thiểu của mình. Ở phần lớn các nơi, ngân 
quỹ khiển dụng của các thư viện chỉ vừa đủ trả lương cho nhân viên. Như Osundina đã nói 
vào năm 1973, thư viện ngày nay không nên chỉ sưu tập tài liệu và bảo quản chúng không 
thôi, mà còn phải nghĩ ra những phương cách làm sao cho những nội dung các tư liệu ấy 
có thể được thông truyền một cách nhanh chóng và hiệu quả để sinh ích lợi. Thật thiết yếu 
cho các sinh viên là phải ý thức được rằng các tài nguyên điện tử và các tài nguyên được 
ấn loát bổ sung cho nhau. Do đó, sẽ là sai lầm nếu tin rằng thư viện truyền thống đã chết. 
Không phải tất cả các thư viện đại học, đặc biệt là ở châu Phi, đều đạt tới được giai đoạn 
trong đó sách báo ấn loát đều được thay thế bằng những sách báo điện tử, nhưng, các vấn đề 
này hiện đang trở thành một vấn đề có thực. Chẳng hạn các quản thư bây giờ có thể trả lời 
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các câu hỏi qua điện thư cá nhân và theo những danh sách điện thư. Nhờ cách đó, họ có thể 
cung cấp các bản sao của chuyên gia cho những ai đang tìm kiếm qua các phòng thông 
tin. Một thư viện số bây giờ có thể thực hiện việc tìm kiếm trên mạng cho thân chủ của mình về 
công việc khóa học, các bài làm, các dự án. Các chức năng kể trên và tính nổi bật của các thư 
viện điện tử đang bào mòn cách nghiêm trọng tính hữu dụng của các thư viện truyền thống. 
Những gì thủ đắc được thực hiện trên máy tính với sự chọn lựa, thanh toán, và ghi danh 
trực tuyến (Olaosun, 2007). Tất cả những sự phát triển này đẩy người quản thư xa khỏi những 
người sử dụng thư viện. Công nghệ đã làm cho việc thủ đắc, xử lý, lưu trữ, liên kết, và 
phục hồi thông tin nhanh hơn, rẻ hơn, và hiệu quả hơn. Người ta có thể bị lôi cuốn đến chỗ 
chấp nhận rằng công nghệ đã “sát hại” các thư viện truyền thống cũng như các quản thư 
đang làm việc trong đó. Tuy nhiên, cả quản thư lẫn thư viện truyền thống đều phải ở lại hiện 
trường. Cả hai đều vẫn còn thích đáng nếu như họ hiểu được những gì vẫn còn đang 
tiếp tục chung quanh mình. Nếu họ tự giáo dục lại bản thân với tư cách những người quản lý 
thông tin, có thể sàng sảy thông tin, có thể lọc thông tin xấu đang đầy tràn trên rất nhiều các 
trang mạng, có thể tạo thuận lợi cho sự tương tác giữa máy móc và con người, họ giữ vững 
bản thân trong cuộc đua. 
 

Kết luận 

Vai trò quản thư đã thay đổi tận căn trong những năm gần đây, và vẫn sẽ còn tiếp tục thay 
đổi nữa trong tương lai. Vì các thư viện thay đổi, vai trò của quản thư cũng thay đổi. Các quản 
thư ngày càng đảm trách vai trò của một nhà giáo để dạy cho người sử dụng thư viện của 
mình biết cách tìm kiếm thông tin trong cả thư viện lẫn qua các mạng điện tử. Quản thư công 
mở rộng vai trò mình bằng cách cung cấp thông tin cho cộng đồng địa phương mình qua 
những hệ thống máy tính họ có thể tiếp cận được. Một số quản thư là những chuyên gia về 
máy tính và nhu liệu. Những người khác lại quan tâm đến cách thức công nghệ máy tính có thể 
bảo tồn những công trình văn hóa của tiền nhân hoặc bảo đảm rằng các bộ sưu tập văn hóa 
phẩm in ấn trên giấy đang vỡ vụn hay trong dạng những tệp tin cũ của máy tính sẽ vẫn còn 
khả dụng trong nhiều thế kỷ nữa. Công việc của quản thư đang vượt ra khỏi những bức 
tường của thư viện. Quản thư  bắt đầu làm  việc trong ngành  thông tin như những nhân 
viên mậu dịch, những nhà thiết kế của những hệ thống thông tin mới, những nhà nghiên cứu, 
những nhà phân tích thông tin. Họ cũng còn hiện diện trong những lãnh vực như tiếp thị và 
quan hệ công, hay trong những cơ quan tổ chức như tổ hợp luật, ở đó người ta cần tiếp 
cận thông tin mau chóng. Phải thừa nhận rằng bất kể những đổi thay trong các vai trò và chức 
năng của thư viện qua quá trình lịch sử, vai trò văn hóa của thư viện không thay đổi. Thư 
viện vẫn đảm trách việc thủ đắc hay cống hiến sự tiếp cận với sách báo và những phương 
tiện truyền thông đại chúng khác vốn đáp ứng các nhu cầu giáo dục, giải trí, và thông tin của 
người sử dụng thư viện. Thư viện vẫn tiếp tục đảm trách công việc bảo lưu chứng liệu công 
việc, luật pháp, lịch sử, và tôn giáo của một nền văn minh. Thư viện là nơi một đứa trẻ mới 
chập chững có thể nghe được câu chuyện đầu đời của nó, và một học giả có thể thực 
hiện công việc nghiên cứu của mình. Các công nghệ mới đang gia tăng cách đột ngột khả 
năng tiếp cận thông tin, và các quản thư đang ra sức thích ứng với những nhu cầu hằng 
chuyển biến của người sử dụng thư viện phát xuất từ sự tiếp nhận những công nghệ mới này. 
Tiến bộ công nghệ đã đem lại cơ hội tự động hóa một số phương diện của thư viện truyền 
thống. Khi quyết định chuyển sang cung cấp sản phẩm kỹ thuật số, một thư viện truyền 
thống có thể cộng tác dễ dàng hơn với các thư viện khác trên khắp thế giới. Một thư viện 
càng có thể liên lạc thông truyền được với các thư viện khác, thì các thư viện ấy sẽ càng có 
thể học biết được những gì đã được thực hiện. Một trong những cung cách chúng ta đã 
phung phí thời gian và tiền bạc chính là cứ cố tự mình sáng tạo mọi thứ. Bất cứ những gì 
chúng ta đang cố gắng làm trong việc phát triển thư viện của mình, bạn có thể bảo đảm là 
một người nào khác cũng đã làm một việc tương tự như vậy. Nếu chúng ta đang làm việc 
theo những phương pháp truyền thống và phương tiện duy nhất chúng ta có để gửi những tư 
liệu này đi cho những nơi khác là bằng bưu chính, thì dễ hiểu là các thư viện có khuynh 
hướng tập trung vào công việc của mình và công chúng của mình. Phải mất hằng tuần để liên 
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lạc với các thư viện khác, rồi đòi hỏi phải mất rất nhiều cố gắng nữa, thế là ta thấy tự sản xuất 
ra tư liệu thì nhanh hơn việc đi mượn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu các thư viện có thể bắt đầu sử 
dụng Internet để trao đổi thông tin và tư liệu, thì sự trao đổi này có thể diễn ra trong chớp 
nhoáng. Thư viện số cho ta sự truyền đạt thông tin học thuật cao cấp dễ dàng hơn. Internet 
cùng với những công nghệ liên quan như thư tín điện tử chẳng hạn khiến cho những dự án 
hợp tác giữa các tập thể tuy xa cách nhau về phương diện địa lý cũng vẫn có thể thực hiện 
được. Tất cả các nước đang phát triển đều có thể hưởng những lợi ích lớn lao từ công nghệ 
này để cập nhật kiến thức cho các nhà nghiên cứu và khoa học của mình. Cả thế giới đều 
vào mạng. Chương trình tiến tới sự nối mạng toàn cầu bao gồm sự phát triển viễn thông và 
hạ tầng kiến trúc Internet. Công nghệ là xương sống của thư viện số, bộ phận trung tâm của 
sự sẵn sàng này chính là sự phổ biến công nghệ ở Nigeria và các nước đang phát triển khác. 
 
Tham khảo: 
 Aina, L.O. (2004). Đương đầu với những thách đố của thư viện và việc cung cấp dịch vụ 
thông tin: Nhu cầu phát triển 
chuyên nghiệp định chế hóa. Tham luận trước Hội Nghị Toàn quốc lần thứ 42 của Hiệp hội 
Thư viện Nigeria và AGM tại Akure, Nigeria, từ 20 - 25/6, 2004: 5. Ajayi, G.O. (2000). 
Những Thách đố đối với Nigeria về toàn cầu hóa và thời đại thông tin. Báo cáo của cuộc 
Hội thào về Hạ tầng cơ sở, Chính sách, Kế hoạch và Chiến lược ngành Thông tin và 
Truyền thông Quốc gia tại Abuja, Nigeria, từ 28-       30/2000: 10. Akintude S.A. (2004). 
Thư viện là khí cụ để  phát triển ICT. 
10. Akpan, E.O. (2001). Thư viện ảo. Kế hoạch Dự án Quốc gia về Thư viện Ảo. Bộ Giáo 
dục Liên bang, Lagos, Nigeria. Phần C:20. Capron, H.L. (2000). Máy tính: khí cụ cho một 
thời đại thông tin. New Jersey: Prentice Hall. Irokwe, O.P. (2001). Một kế hoạch thực hiện 
các thư viện số tại các đại học Nigeria. Kế hoạch Dự án Thư viện Ảo Quốc gia. Bộ Giáo dục 
Liên bang, Lagos, Nigeria. Phần C:8 Mulla, K.R. (2006). Tài nguyên điện tử và dịch vụ trong 
thư viện các trường đào tạo kỹ sư: Nghiên cứu Trường hợp Đặc thù. Nhật ký Điện tử về 
Quản thư Hàn lâm và Chuyên biệt 7 (1). Ogunsola, L.A (2004). Các Thư viện đại học ở 
Nigeria và những thách đố của tình trạng toàn cầu hóa: Đường tiến lên. Nhật ký Điện tử của  
Quản  thư  Hàn  lâm  và  Chuyên  biệt  5  (2-3)    Ogunsola, L.A., & Okusaga. T.O. (2008). 
Thành lập những thư viện ảo trong các đại học Châu Phi: Khó khăn và Triển vọng. Ozean 
Nhật ký các Môn Khoa học  Xã  hội  1  (1).  2008: 43-52. Olaosun, M.A. (2007). Quản thư đã 
chết,  quản thư muôn năm. Diễn văn Từ biệt của Michael  Adebayo Olaosun tại OAU Ile-
Ife, Nigeria, Thứ Tư, 11/4/2007.: 1-14. Osundina, O. (1973). Tương quan giữa thông tin, khoa 
học và vai trò quản thư: Một  quan  điểm.  Thư viện Ở Nigeria 9 (1&2). 47. Rosenberg, D. 
(2005).  Hướng tới thư viện số ở châu Phi: Cuộc điều tra để thiết lập quy chế hiện hành cho 
các thư viện đại học.  
Hiện có thể tham khảo http://www.inasp.info/pubs   
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Vật chất và tinh thần. 

Bình thường, thân xác (vật chất) và tinh thần luôn hiện hữu trong mỗi con người chúng ta. 

Có người thì đề cao tinh thần, coi nhẹ vật chất (phái duy lý); ngược lại, có người thì coi trọng 
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vật chất, nhưng chưa thấy hết giá trị của tinh thần (phái duy vật). Cơm áo gạo tiền… được coi 

thuộc về vật chất. Sự tin tưởng, đức tin, lòng yêu nước, hoài bão… thuộc về tinh thần. 

Lịch sử nhân loại từ thời tiền sử cho tới ngày nay cho ta thấy đã có biết bao cuộc chiến 

tranh khốc liệt, với mục đích chiếm đoạt “cơm áo gạo tiền” cho bộ tộc mình, phe mình, nhóm 

mình, nước mình; và cũng có biết bao cuộc chiến bảo vệ nền độc lập, dân chủ, nhân quyền cho 

con người… 

Trong phạm vi của bài viết, ta chỉ tìm hiểu hạn hẹp: 

Lương thực, hay “cơm áo gạo tiền” với đời sống con người 

  

Sự cần thiết của lương thực “cơm áo gạo tiền” đối với đời sống con người. 

Lương thực là điều rất cần thiết cho sự sống của con người. Lương thực một khi được 

chuyển vào trong cơ thể con người qua việc ăn uống, với sự hoạt động diệu kỳ của bộ máy tiêu 

hóa thì một phần được đồng hóa thành máu và xương thịt. Nhờ đó, con người được lớn lên, 

lúc ta còn trẻ. Một phần khác của lương thực được biến thành năng lượng giúp ta sống, và 

hoạt động (trung bình 2200 calories/người/ ngày). Điều này thì tồn tại mãi trong suốt đời sống 

của chúng ta. Lương thực quan trọng đến độ nhà văn hiện sinh Jean Paul Sartre (1905-1980) 

của Pháp, nhà văn được giải thưởng Nobel văn học năm 1964 đã nói: “Trước một người đang 

đói, thì những tác phẩm của tôi không có giá trị bằng một ổ bánh mì”. Và cũng chính vì thế, ta 

thấy trong kinh Lạy Cha, Chúa đã dạy: “Xin Cha cho chúng con, hôm nay lương thực hàng 

ngày”. 
  

Lương thực ngày xưa. 

Trở về thuở tạo thiên lập địa, Thuở đó con người còn “ăn hang ở lỗ”, sống trong các hang 

động, đâu có nhà cao cửa rộng, cao lương mỹ vị như ngày nay. Thời đó, lương thực của con 

người, chính là hoa trái, cỏ cây quanh nơi ở, cùng với “chim trời cá biển”, thú rừng, thật đơn sơ 

và giản dị, chả cần tích góp, nấu nướng (khi chưa có lửa) như ngày nay. Vùng này hoa trái, 

chim cá hiếm, người ta lại di chuyển đến vùng khác. Thời đó thì: “Của đời muôn sự của 

chung”…  

Người ta gọi, đó là thời kỳ công xã nguyên thủy. 

Tiếp đến là thời nô lệ, phong kiến. 

Thế rồi, con người ngày một đông, hoa trái tự nhiên ngày một ít đi. Vì thế, con người chiếm 

đất để trồng trọt cây lúa, cây bắp, cây sắn…(thời có lửa) để có của ăn, của để, và chiếm hữu 

nô lệ. Người ta đã biết biến chế gạo, đậu, bắp thành các loại bánh; chế biến các loại thịt cá 

thành những món ăn thơm ngon hơn là “ăn sống nuốt tươi”. Các vua chúa thường dùng “cao 

lương mỹ vị” để tẩm bổ: “Bát chân”, tám món ăn quí hiếm, bổ dưỡng: Nem công, chả phượng, 

da tây ngưu, bàn tay gấu, môi đười ươi, thịt chân voi, yến sào, gân nai. Nhìn chung, lương thực 

thời nay phong phú và đa dạng. 

Còn ở Việt Nam thời vua Hùng Vương thứ VI thì bánh dày (tròn), bánh chưng (vuông) 

được chọn là lương thực có ý nghĩa, vì hàm chứa lòng biết ơn trời đất và công ơn mẹ cha (Tiết 

Liêu, hay Lang Liêu con trai thứ 18 của vua Hùng đã dâng vua cha bánh dầy bánh chưng, và 

được chọn nối ngôi). 
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Lương thực thời nay 

Lương thực thời nay phong phú, đa dạng, bổ dưỡng, ngon miệng và được chế biến rất 

khoa học hơn nhiều so với trước đây. Khắp nơi đều có lớp dạy “nghệ thuật nấu ăn”; tuyển chọn 

các đầu bếp nổi tiếng… Từ đó, ta thấy những bữa tiệc do Trung Quốc khoản đãi các nguyên 

thủ quốc gia thường trên 100 món ngon vật lạ. Lương thực tựu trung gồm 4 loại:      Chất bột 

đường (Gluxit): có trong các loại ngũ cốc, chiếm 60-65% tổng năng lượng hoạt động.  

Chất đạm (protein): có trong thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua, đậu xanh, đậu nành...Chất đạm 

chiếm 14 - 16%. 

Chất béo (lipit): chiếm 20 - 25% tổng năng lượng khẩu phần ăn, và có nhiều trong dầu, 

mỡ… 

Vitamin và khoáng chất có trong rau, trái cây… (phỏng theo báo sức khỏe và đời sống). 

  

Hệ quả của việc thiếu lương thực  

Thông tin từ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ngày 19 tháng 03 năm 2017: “Theo ước 

tính của các cơ quan Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có khoảng 800 triệu người bị đói 

hoặc thiếu dinh dưỡng. Trong khi hai phần ba tổng số đó thuộc về châu Á (với tỉ lệ cứ 9 

người thì có một người bị đói).  Tiểu vùng Sahara châu Phi là vùng có tỉ lệ người dân bị đói cao 

nhất (cứ 4 người thì có 1 người đói).   

Còn theo báo Người Lao Động (17-10-2002) dựa theo báo cáo của FAO (Food and 

Agriculture Organisation), tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc thì mỗi ngày trên 

thế giới bình quân có 25.000 người bị chết đói, trong đó có 6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị chết đói 

mỗi năm. 

Còn tại Việt Nam thì nạn đói năm Ất Đậu 1945, đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu 

người Việt ở phía Bắc Việt Nam. Nhiều làng xã ở đồng bằng sông Hồng đã chết đến 80% dân 

số trong làng. Trong 32 tỉnh có người chết tính từ tỉnh Quảng Trị trở ra, thì tỉnh Thái Bình có số 

người chết nhiều nhất với 280.000 người” (theo Wikipedi A).  

Một thảm họa thật đau lòng trong lịch sử dân tộc Việt Nam! 

  

Những cố gắng cứu đói của con người 

Trước một thực trạng của nhân loại với hơn 7 tỉ người, mà có cả một tỉ người bị đói, và 

từng ngày từ 25.000 đến 30.000 người bị chết đói. Nhân loại đã có nhiều phương cách trợ 

giúp. Các giải pháp đó rất đa dạng, đến từ các cá nhân thiện chí; các tổ chức có chức năng 

quyền hạn nơi mỗi quốc gia, thế giới; các hội từ thiện của các tôn giáo…Ta cùng điểm qua một 

số phương cách cứu đói: 

  

Liên Hiệp Quốc 

Sau thế chiến thứ II (1939-1945), nhân loại đã hình thành một tổ chức gọi là Liên Hiệp 

Quốc (24-10-1945). Hiện Liên Hiệp Quốc có 193 nước tham gia cùng ký kết thực hiện bản 

Tuyên Ngôn Nhân Quyền ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Paris (Pháp) với 30 điều ràng buộc. 

VN tham gia năm 1977. 

Điều I đã qui định “Mọi người sinh ra đề được bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi 

người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần 

bác ái”. 

Chính nhờ Liên Hiệp Quốc, cùng các tổ chức trực thuộc, mà gần một thế kỷ qua (2018-

1945) nhân loại không xẩy ra thế chiến thứ III, trong lúc ta thấy chỉ nửa đầu thế kỷ thứ XX thế 

giới đã xẩy ra hai thế chiến (1914-1919) và (1939-1945) cướp đi sự sống của cả trăm triệu 

người. Xin nêu một vài tổ chức hoạt động hiệu quả trợ giúp đói nghèo trực thuộc LHQ: 

Tổ chức UNICEF (The United Nations Children’s Fund), Quĩ Nhi Đồng LHQ; 

Tổ chức FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations): Tổ chức lương thực 

và nông nghiệp LHQ; 
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Tổ chức IFAD (International Fund for Agricultural Development): Quĩ quốc tế về phát triển 

nông nghiệp; 

Tổ chức WFP (World Food Programme): Chương trình lương thực thế giới; 

Tổ chức WHO (World Health Organization): Tổ chức y tế thế giới. 

  

Tổ chức Caritas Quốc tế và Caritas từng quốc gia 

Đây là một tổ chức của Giáo Hội Công Giáo Rôma. Dưới tổ chức Caritas Quốc tế tại Rôma 

thì mỗi Giáo Hội ở mỗi quốc gia lại có tổ chức Caritas của quốc gia đó. Giáo Hội mỗi quốc gia 

lại có tổ chức Caritas của từng giáo phận và có nơi đã tổ chúc tới từng giáo hạt, giáo xứ… Tổ 

chức này hình thành đầu tiên năm 1897 tại Đức; Hoa Kỳ năm 1910, và toàn thế giới năm 1950. 

Hiện có trên 200 quốc gia có tổ chức Caritas. 

Mục đích của Caritas là: “Cứu trợ, giúp đỡ các người nghèo khổ và bị áp bức, để xây 

dựng một thế giới tốt hơn.” 

Tại Việt Nam, tổ chức Caritas được thành lập năm 1965 tại miền Nam Việt Nam, và hoạt 

động tích cực, hiệu quả đến năm 1975 thì ngưng. Và từ ngày 02 tháng 07 năm 2008 được hoạt 

động trở lại cho đến nay. Việt Nam hiện có 26 hiệp hội Caritas cấp giáo phận/ 26 giáo phận 

  

Sự tích cực trợ giúp của cá nhân 

Theo Báo Mới ngày 16-01-2017 thì 8 người giầu nhất trên thế giới sở hữu tài sản bằng 3, 6 

tỉ người. Và 1% nhân loại nắm tài sản bằng 1/2 số tài sản của loài người (TSCNL: 255 ngàn tỉ 

USD). 

Theo báo Kinh Doanh ngày 30-10-2016 thì Tỉ phú Bill Gates dành 70 tỉ USD/81, 8 tỉ ông có 

để làm việc từ thiện. Tỉ phú cho biết từ khi thành lập quĩ năm 2000, họ đã chi 30 tỉ USD  cho 

việc làm từ thiện, giúp giảm số trẻ tử vong vì đói từ 12 triệu xuống còn 6 triệu em mỗi nam. Ông 

kỳ vọng đến năm 2030 số này giảm còn 3 triệu. 

Ngoài ra, trên thế giới còn biết bao người đã thật tích cực giúp đỡ người nghèo đói, hoạn 

nạn.  

Thật đáng trên trọng những con người, những tổ chức vì sự sống của con người biết bao! 

  

Phần Kết 

Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, chủ tịch Caritas Quốc tế trong bài tham luận 

trước 700 đại diện Caritas các nước vào ngày 01và 02 tháng 06 năm 2012 tại Vienne, thủ đô 

nước Áo đã khẳng định: 

  

“Nạn đói trên thế giới không phải là một định mệnh, đó là một thảm kịch có thể tránh 

được”. 

Tôi suy nghĩ, nạn đói có thể do hai nguyên nhân chính: 

Nguyên nhân chủ quan, do chính con người gây ra như: Chiến tranh, tham nhũng, bất 

công, dân trí thấp, chính sách, chủ trương về đất đai không họp lý…Điều nay, nếu đủ thiện chí, 

con người có thể khắc phục… 

Nguyên nhân khách quan như: Hạn hán, thiên tai, sâu bệnh… con người cũng có thể khác 

phục từng phần. Và trên hết con người phải biết nhận ra Đấng Tối Cao để tôn thờ.,. 

  

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh   

 

VỀ MỤC LỤC 
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Theo định nghĩa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, “Sức Khỏe là tình trạng hoàn hảo về thể 
chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh tật.” Một cơ thể không bệnh 
tật nhưng sống trong một môi trường xã hội bất ổn định chắc là không thể nào bình an, khỏe 
mạnh đựơc. 

Các yếu tố xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe không phải là khám phá mới lạ mà đã đựoc 
biết tới từ thuở xa xưa. Ðầu thế kỷ thứ 19, các nhà dịch tễ học đã biết được rằng rất nhiều  
khó khăn cho sức khỏe đều do những khiếm khuyết xã hội mà ra. Khi các khiếm khuyết này 
được điều chỉnh thì sức khỏe tốt hơn. Một bằng chứng là, trước khi khám phá ra thuốc trị 
bệnh lao, tử vong vì lao phổi giảm rất nhiều nhờ các cải thiện về điều kiện sinh sống, dinh 
dưỡng. Mới đây, kết quả nhiều quan sát, nghiên cứu đã xác nhận các ảnh hưởng này là có 
thật và rất quan trọng. 

Vậy thì các yếu tố đó là gì? 

Đó là tất cả các hoàn cảnh không thuận lợi trong đó con người sinh sống và làm việc. Kể 
ra thì rất nhiều mà các yếu tố chính là: sự bất ổn về kinh tế, xã hội, chiến tranh; các điều kiện 
không thuận lợi cho sự phát triển của trẻ em; sự không an toàn việc làm cho công nhân; môi 
trường sinh sống ô nhiễm;  không đồng đều trong việc tiếp nhận chăm sóc y tế;  kém 
phương thức phòng ngừa bệnh truyền nhiễm; quá nhiều tệ đoan xã hội đưa tới sinh hoạt 
tình dục bừa bãi, lạm dụng hóa chất có hại, cờ bạc; thực phẩm xấu, dinh dưỡng không đúng 
cách; kỳ thị chủng tộc, giới tính, tuổi tác...Cá nhân con người không giải quyết hết đựơc các 
yếu tố này mà đây phải là công việc của tập thể, trên mức độ cộng đồng, quốc gia. 

 Hiến chương năm 1948 của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cũng đã nhấn mạnh ở lãnh vực 
này và đã hết sức tiếp tay với các quốc gia hội viên. Một Ủy Ban Quốc Tế về Các Vấn Đề Xã 
Hội đã đựơc thành lập nhắm vào việc giải quyết các khó khăn này. Vì sự chăm sóc y tế chu 
đáo có thể kéo dài sự sống trong một số bệnh tật nhưng hoàn cảnh kinh tế xã hội bất ổn lại 
tạo ra nhiều khó khăn sức khỏe hơn. 

Xin cùng tìm hiểu về một số vấn đề này, qua các tài liệu của Tổ Chức Y Tế Thế giới. Ðể 
gọi là góp ý với giới hữu trách lo việc chăm sóc sức khỏe cho người Việt mình, tại nước 
ngoài cũng như trong nước. Vì dường như đất nước mình cũng đang có nhiều yếu tố xã hội 
gây ra ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe người dân. 

1-Giai tầng xã hội. 

Càng nghèo khó, thấp vế trong nấc thang xã hội thì bệnh hoạn càng tăng, càng lâu bình 
phục và tỷ lệ tử vong cũng cao. Kém kinh tế đã được nêu ra là nguyên nhân của căng thẳng 
tâm thần, bệnh tim, loét bao tử, tiểu đường loại 2, viêm xương khớp, vài loại ung thư và sớm 
lão hóa. Kém kinh tế còn khiến người bệnh không được hưởng chăm sóc y tế như những 
người giầu có. 

 Nhà ổ chuôt kém vệ sinh, lương thực không đầy đủ, ít giáo dục thuở nhỏ, gò bó chịu 
đựng trong những việc làm vừa không an toàn vừa bất trắc, thiếu khả năng nuôi dậy con 
cái...Tất cả đưa tới căng thẳng tâm thần, xáo trộn gia đình, bệnh hoạn từ khi còn trẻ tới tuổi 
già. 

YẾU TỐ XÃ HỘI VỚI SỨC KHỎE 
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Ðể giảm thiểu các yếu tố này, chính sách y tế phải nâng cao giáo dục thiếu niên, ồn định 
việc làm cho dân chúng, giảm cách biệt giầu nghèo cũng như san bằng bất công trong việc 
chăm sóc sức khỏe toàn dân. 

2-Căng thẳng . 

Các hoàn cảnh tâm lý xã hội xấu có thể tạo ra các căng thẳng triền miên cho con người. 
Họ sẽ trở nên luôn luôn lo sợ , không đối phó được. Chẳng hạn một việc làm không bảo 
đảm, một đời sống bấp bệnh, một lo sợ chiến tranh bất ổn xã hội, những thiếu thốn kém dinh 
dưỡng..Mà triền miên stress là rủi ro đưa tới bệnh tim mạch, tai biến não, suy giảm sức đề 
kháng của cơ thể, tăng trầm cảm, nhiễm trùng, cao huyết áp, bệnh tiểu đường, mệnh yểu... 

Thường thường khi nói tới căng thẳng tâm thần là ta nghĩ tới dùng thuốc an thần, giảm 
buồn để chữa trị. Nhưng đó chỉ là “ đau dâu chữa đấy”. Chính quyền  phải có chương trình 
ngăn chặn sự xuất hiện các căng thẳng này cho dân chúng. Bằng hỗ trợ các gia đình có con 
vị thành niên, khích lệ các sinh hoạt cộng đồng, loại trừ cô lập xã hội, giảm thiều bất công vật 
chất tinh thần cũng như tăng cường giáo dục, khả năng phục hồi, thích nghi với hoàn cảnh 
xấu.. 

3-Chăm sóc thuở ban đầu. 

Ðầy đủ dinh dưỡng và an toàn của thai nhi cũng như của đứa bé sau khi sanh có ảnh 
hưởng rất lớn đến sự phát triển và sức khỏe trong suốt đời người. Khi mà  mẹ  ghiền rượu 
thuốc thì thai nhi bị nhiều khuyết tật. Sanh ra mà cha mẹ nghèo túng  không đủ tiền nuôi 
nấng dậy dỗ con cái thì  con hay bệnh hoạn, chậm phát triển cả trí tuệ lẫn thể chất. Và tới 
tuổi cuối đời thì cũng chịu nhiều ảnh hưởng xấu. 

Do đó, chính quyền cần có các chương trình bảo trợ mẫu nhi, cung cấp đầy đủ dinh 
dưỡng cho mẹ và con; hướng dẫn quần chúng về giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật; 
mở rộng giáo dục học đường để mọi trẻ em có cơ hội học tập, mở mang kiến thức. 

4- Ðặc quyền xã hội. 

Ðời sống sẽ rút ngắn khi mà phẩm chất của cuộc sống giảm. Sự nghèo khó, kỳ thị và 
đặc quyền xã hội có ảnh hưởng lớn tới tình trạng sức khỏe và đưa tới tử vong non. Nghèo 
khó vẫn tồn tại ở các quốc gia giầu có, phát triển. Người vô gia cư sống lang thang trên hè 
phố, dân thất nghiệp, nhóm thiểu số, dân tỵ nạn, người tàn tật, thất nghiệp..đều dễ dàng bị 
suy yếu, bệnh tật. 

Ngay tại các quốc gia giầu có nhất, người giầu hơn sẽ sống lâu hơn và có ít bệnh tật 
hơn là người nghèo. Sự khác biệt này  là một  bất công xã hội quan trọng và phản ảnh một 
số trong nhiều ảnh hưởng quan trọng nhất trên sức khỏe tại các quốc gia tiến bộ. Lối sống, 
điều kiện nơi ở, và nơi làm việc có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tuổi thọ. 

Một chính sách công bằng xã hội về lương bổng, sự dễ dàng có việc làm, giảm nghèo 
khó, giảm bất công xã hội, phổ biến y khoa phòng ngừa, nâng cao giáo dục quần chúng 
..đều giúp con người có sức khỏe tốt hơn. 

5- Việc làm. 

Các căng thẳng, khó khăn trong việc làm đều là rủi ro của gia tăng bệnh tật. Thoải mái 
trong việc làm giúp công nhân có sức khỏe tốt hơn. 
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Căng thẳng có thể là do làm việc quá sức, làm nhiều giờ, công việc không thích hợp với 
khả năng, không được góp ý kiến vào thiết lập kế hoạch việc làm, môi trường làm việc có 
nhiều nguy hiểm, không được hướng dẫn về việc làm, không được đối xử xứng đáng với 
chức vụ... 

Chủ nhân có bổn phận cung cấp cho công nhân việc làm và nơi làm việc an toàn; công 
nhân cần được góp ý vào bản chất của công việc; chế độ thăng thưởng phải công minh, 
quản trị hữu hiệu; nơi làm việc có dịch vụ y tế tối thiểu để chăm sóc sức khỏe nhân viên, có 
tư vấn xã hội để giúp nhân viên giải quyết vấn đề liên quan tới việc làm và gia đình; thời 
khóa biểu làm việc thích hợp với khả năng và sức khỏe công nhân..Nếu công việc an toàn 
thì không những sức khỏe công nhân được bảo vệ mà năng xuất sản xuất cũng gia tăng, 
mang lại nhiều lợi nhuận cho chủ nhân. 

6-Tình trạng thất nghiệp 

Sự lo sợ sẽ bị mất việc làm và sống trong tình trạng thất nghiệp gây ra nhiều ảnh hưởng 
xấu cho sức khỏe không những của công nhân mà cả gia đình họ nữa. Thất nghiệp đưa tới 
khủng hoảng tài chính, nợ nần, đời sống vật chất suy giảm, thiếu dinh dưỡng, suy nhược dễ 
bị bệnh tâm thần cũng như thể chất. 

Chính quyền cần có các chính sách ngăn ngừa thất nghiệp, giảm thiểu khó khăn của 
công nhân khi mất việc bằng trợ cấp xã hội và tạo công ăn việc làm cho nhân dân. 

7- Tương quan hỗ trợ xã hội 

Con người không những không thể sống lẻ loi trong cộng đồng mà còn cần sự hỗ trợ 
của cộng đồng này.  Sự cô lập với xã hội đưa tới trầm cảm, buồn phiền, bệnh hoạn kinh 
niên, sớm tử vong. 

Nghiên cứu dịch tễ cho hay, quan hệ bạn bè tốt, sự hỗ trợ xã hội thắm thiết đều nâng 
cao sức khỏe tại nhà, nơi làm việc cũng như trong cộng đồng. 

8- Ghiền rượu thuốc. 

Lạm dụng rượu, thuốc lá, thuốc cấm nâng cao tỷ lệ tử vong vì bệnh tật, tai nạn. Dùng 
thuốc rượu có thể tạm thời giải tỏa khó khăn về tinh thần, kinh tế nhưng trong trường kỳ, 
 vấn đề lại trầm trọng hơn. Rượu đưa tới ung thư gan; thuốc là gây ung thư phổi; thuốc cấm 
tạo bệnh tâm thần. Ngoài ra ảnh hưởng xấu của rượu thuốc cũng đưa tới  xáo trộn gia đình, 
tội phạm xã hội. 

9- Thực phẩm 

Dinh dưỡng đầy đủ là yếu tố căn bản cho một sức khỏe tốt. Thiếu thực phẩm các loại 
đưa tới suy dinh dưỡng và một số bệnh tật. Mà ăn uống quá độ lại đưa tới nhiều bệnh về tim 
mạch, tiểu đường, ung thư, mập phì, sâu răng. Thực phẩm có nhiều chất béo, đường tinh 
chế gây ra mập phì nhiều hơn, nhất là ở lớp người kém lợi tức. Lý do là dân nghèo tiêu thụ 
nhiều thực phẩm chế biến hơn là thực phẩm tươi. 

Nhà hữu trách cũng như xản xuất thực phẩm cần lưu ý cung cấp thực phẩm tươi nhiều 
chất dinh dưỡng cho mọi từng lớp dân chúng không phân biệt giầu nghèo; cung cấp các 
thông tin về thực phẩm, cách thức nấu nướng, chế độ dinh dưỡng đúng đắn cho mọi người; 
hỗ trợ sự nuôi trồng sản xuất  để bảo vệ giá trị tự nhiên của thực phẩm.. 

Kết luận. 
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Trên khắp thế giới, còn rất nhiều người kém may mắn, không nhận được sự chăm sóc y 
tế đầy đủ, nên dễ mang bệnh và sớm mệnh một hơn là người có ưu thế xã hội. Các bất 
công này ngày càng gia tăng mặc dù chúng ta đang sống vào giai đoạn toàn cầu hóa  về mọi 
lãnh vực. Trong khi đó thì các chính sách y tế đều tập trung vào giải quyết vấn đề bệnh tật 
mà ít để ý tới môi trường xã hội. Vì thế, nhiều khó khăn cho sức khỏe vẫn tồn tại. 

Cộng đồng người Việt sống  ở nước ngoài được chung hưởng quan tâm về chăm sóc y 
tế với dân bản xứ, nên cũng phần nào an tâm về các yếu tố xã hội tác dụng trên sức khỏe. 

 Riêng tại Việt Nam, từ nhiều năm qua, các giới chức y tế xã hội cũng đã đề cập tới 
 những vấn nạn này, nhất là sự chênh lệch giầu nghèo giữa thành thị và thôn quê cũng như 
quá ưu đãi của giới có quyền hành. Vào hai ngày 4 và 5 tháng 3 năm 2006,  Cơ quan Y Tế 
Thế Giới đã giúp Việt Nam tổ chức một hội thảo tại Hà Nội để thảo luận, tìm hiểu và thiết lập 
các chương trình đối phó với những yếu tố xã hội có tác dụng xấu. Hy vọng rằng các 
 chương trình này sẽ thực tế, phù  hợp với hoàn cảnh sinh sống dân chúng. Rồi cần áp dụng 
đúng đắn, tới nơi tới chốn với sự kiểm tra theo dõi kết quả nghiêm chỉnh. Đúng thì tiếp tục. 
Sai thì can đảm nhận trách nhiệm rồi sửa đổi. 

Và nhất là phải nghe phản ảnh từ quần chúng, đối tượng chính của các chương trình 
phục vụ. 

Vì ý dân là ý trời vậy. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức   Texas-Hoa Kỳ 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

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

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

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

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
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Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 
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