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Thông điệp Pacem in Terris (Hòa bình trên thế giới)  

của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII  

về việc dựng xây hòa bình giữa các dân tộc  

trên chân lý, công bình, bác ái và tự do 

11-04-1963 

 
Nguồn: Uỷ Ban Mục Vụ Di Dân, HĐGMVN 
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tiếp theo và hết 

PHẦN V 

CÁC HUẤN THỊ MỤC VỤ 

  
NGHĨA VỤ PHẢI THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG CÔNG 

 
78. Một lần nữa, Ta kêu gọi các hiền tử của Ta hãy tích cực tham gia vào sự điều khiển các 
công việc trong nước, và Ta xin họ hãy góp phần cổ võ cho nền công ích của tất cả gia đình 
nhân loại, cũng như của chính nước họ. Được đức tin soi sáng và đức ái thúc đẩy, họ phải cố 
gắng làm sao để những chế độ liên hệ đến sinh hoạt kinh tế, xã hội, văn hóa hay chính trị, 
chẳng những không làm ngưng trệ, mà trái lại, càng đẩy mạnh những cố gắng đang làm cho 
con người thêm hoàn hảo, trên bình diện tự nhiên cũng như siêu nhiên. 
 
NĂNG LỰC KHOA HỌC, KHẢ NĂNG KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN, NGHỀ NGHIỆP 

 
79. Để cho những nguyên tắc lành mạnh ăn sâu vào nền văn minh, và để cho tinh thần Kitô 
giáo thấm nhuần nền văn minh đó, các hiền tử của Ta sẽ không được tự mãn, vì cho rằng mình 
đã được ánh sáng đức tin, hay là đang ôm ấp một hoài bão muốn làm việc thiện. nhưng họ còn 
phải có mặt trong chế độ xã hội và, từ bên trong, họ phải gieo ảnh hưởng vào các cơ cấu đó 
nữa. 
 
Thế nhưng cái đặc sắc trổi nhất của nền văn minh hiện nay là do ở những phát minh khoa học 
và kỹ thuật. bởi vậy, không thể hành động rong các tổ chức đó được, nếu thiếu năng lực khoa 
học, thiếu khả năng kỹ thuật và tài ba chuyên nghiệp. 
 
TRONG HÀNH ĐỘNG CẦN TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ KHOA HỌC, KỸ THUẬT, NGHỀ 
NGHIỆP, TINH THẦN 

 
80. Tuy nhiên, phải xác nhận rằng: các đức tính trên đây không đủ để gây cho những cuộc giao 
tiếp trong đời sống hàng ngày có một sắc thái đầy đủ nhân loại. Sắc thái này đòi phải có chân lý 
làm nền tảng cho các cuộc giao tiếp, có công bình làm quy tắc, có tình tương ái làm động lực 
và có tự do làm hòa khí. 
 
Người ta chỉ có thể đạt được mục tiêu nói trên, khi cẩn thận giữ những điểm sau đây: trước hết, 
trong những hoạt động hiện thế, tuân giữ những luật lệ riêng biệt của mỗi phạm vi, và sử dụng 
những phương pháp thích đáng; sau đấy phù hợp nếp sống của mình với quy luật luân lý, 
nghĩa là xử trí như những công dân thi thố các quyền lợi của mình, chu toàn các nghĩa vụ và 
làm tròn một công tác. Sau cùng phải hiến thân hoạt động, coi đấy như một cách hưởng ứng 
trung thành giới răn Thiên Chúa, như một cách cộng tác vào việc sáng tạo của Ngài, và như 
một cách góp công vào sự thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa quan phòng trong lịch sử. Điều 
đó đòi hỏi con người phải sống thực sự việc mình đang làm và coi đó như một tổng hợp các cố 
gắng khoa học, kỹ thuật và chuyên nghiệp với những giá trị thiêng liêng cao quý nhất. 

http://www.mucvudidan.com/index.php/vi/van-kien/vatican/59-th%C3%B4ng-%C4%91i%E1%BB%87p-pacem-in-terris-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-tr%C3%AAn-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-%C4%91%E1%BB%A9c-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng-gioan-xiii-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-d%E1%BB%B1ng-x%C3%A2y-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-gi%E1%BB%AFa-c%C3%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-tr%C3%AAn-ch%C3%A2n-l%C3%BD,-c%C3%B4ng-b%C3%ACnh,-b%C3%A1c-%C3%A1i-v%C3%A0-t%E1%BB%B1-do-11-04-1963
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HÒA HỢP GIỮA ĐỨC TIN TÔN GIÁO VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HIỆN THẾ CỦA TÍN HỮU 

 
81. Một sự kiện ai cũng biết: trong những nước đã được học hỏi về giáo lý Công giáo từ lâu, 
những tiến bộ khoa học và kỹ thuật hiện thời rất thịnh đạt, và những phương tiện thích nghi để 
thực hiện những chương trình của họ rất dồi dào, nhưng thường ra tinh thần và chất men Kitô 
giáo lại không thấm nhuần sâu sa. 
 
Người ta có lý để tự hỏi về các nguyên do gây nên tình trạng khiếm khuyết đó, nhất là những 
người hiện còn mang tên Công giáo, và thực ra đang áp dụng, ít ra trong một phần đời sống 
của họ theo tôn chỉ Phúc âm, lại là chính những người đã hay đang góp phần đáng kể vào việc 
thiết lập những chế độ nói trên. Nguyên do sự kiện đó Ta thiết tưởng ở tại việc họ không phù 
hợp với Đức tin của họ. Bởi thế, muốn vãn hồi sự thống nhất trong tâm trí họ, điều cần thiết là, 
trong các việc họ làm, phải có ánh sáng Đức tin chiếu dọi, và động lực đức bác ái thúc đẩy. 
 
NỀN GIÁO DỤC THANH NIÊN PHẢI ĐƯỢC PHÁT HUY TOÀN DIỆN CON NGƯỜI 

 
82. Nếu Đức tin tôn giáo của tín hữu nhiều khi không phù hợp với nếp sống của họ, thì đó, theo 
ý Ta, còn là tại sự huấn luyện của họ về giáo lý cũng như về luân lý Kitô giáo, vẫn còn thiếu sót. 
Trong rất nhiều lãnh vực thường không có sự thăng bằng giữa sự học giáo lý với sự học các 
khoa đời: người ta theo đuổi các khoa đời tới mức độ tối cao, trong khi đó, về việc huấn luyện 
đạo giáo, người ta đứng trong mức sơ đẳng. Cho nên nhất thiết thanh niên phải có một nền 
giáo dục đầy đủ và liên tục, thực hiện thế nào để nền học thức đạo giáo và sự tinh luyện lương 
tâm phải tiến đồng nhịp với các kiến thức khoa học và sự tài khéo kỹ thuật, luôn luôn thăng tiến. 
Sau hết, phải chuẩn bị thanh niên cho biết chu toàn cách xứng đáng các trách vụ đang đợi mỗi 
người trong họ[64]. 
 
CẦN PHẢI CỐ GẮNG KHÔNG NGỪNG 

 
83. Nơi đây, Ta nhấn mạnh rằng: khó mà nhận được, một cách thỏa đáng mối liên hệ đích thực 
giữa các sự kiện nhân loại với các đòi hỏi của đức công bình, hay nói thế khác, khó mà quy 
định một cách xác đáng, các nguyên tắc của lý thuyết và các chỉ thị phải được áp dụng thế nào 
và đến lúc nào, trong hiện tình của xã hội. 
 
Việc quy định các phương thức đó lại càng khó khăn hơn nữa, vì rằng: thời đại chúng ta, trong 
khi mỗi người phải hoạt động để mưu công ích cho toàn thể nhân loại, đang bị lôi cuốn bởi một 
“hiếu động chủ nghĩa” ghê gớm; bởi thế từng ngày một, ta phải cứu xét để biết xếp đặt các sự 
kiện xã hội thế nào cho phù hợp với các đòi hỏi của công bình; và chính việc đó không cho 
phép các hiền tử của Ta được tưởng rằng họ có quyền ngừng lại, để thỏa mãn với quãng 
đường họ đã qua. 
 
Vả lại, người ta thường cũng có lý khi nghĩ rằng những công trình đã thực hiện được cho đến 
nay, đều không đủ để cung cấp nhu cầu. Người ta phải ra tay sáng kiến những công cuộc trọng 
đại hơn, thích hợp hơn trong những phạm vi cực kỳ khác biệt : cơ quan sản xuất, nghiệp đoàn, 
chức nghiệp tổ hợp, an ninh xã hội, công cuộc văn hóa, cơ quan pháp lý, chính trị, cứu tế, thể 
thao và các tổ chức tương tự khác. Đó là những nguyện vọng của thế hệ hiện tại; nhờ sự khảo 
cứu về nguyên tử và những cuộc thi hành không gian, thế hệ này tự mở cho mình những con 
đường hoàn toàn mới mẻ với những viễn tượng hầu như vô tận. 
 
NHỮNG LIÊN QUAN GIỮA NGƯỜI CÔNG GIÁO VỚI NGƯỜI KHÔNG CÔNG GIÁO TRONG 
PHẠM VI KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ 

84. Các nguyên tắc mà Ta vừa mới trình bày nơi đây bắt nguồn trong chính bản tính nhân loại, 
hay thường ra, trong phạm vi luật tự nhiên. Rất nhiều lần, trong khi thực hành những nguyên 
tắc đó, người Công giáo cộng tác dưới nhiều hình thức, hoặc với những người Kitô giáo ly khai 
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với Tòa Thánh, hoặc với những người sống ngoài mọi tin tưởng Kitô giáo, nhưng nhờ ánh sáng 
của lý trí, họ trung thành giữ đạo luân lý tự nhiên. 
 
“Ước chi khi ấy người Công giáo phải thận trọng ăn ở thủy chung như nhất với mình và đừng 
nhận một sự hòa giải nào làm tổn thương sự thuần túy của đạo giáo và nền luân lý. Nhưng họ 
cũng đừng chỉ biết lo đến lợi riêng của mình, trái lại, phải chân thành cộng tác trong mọi vấn đề 
tự nó chính đáng hoặc có thể đưa đến chỗ tốt đẹp”[65]. 
 
85. Lẽ công bình là phải luôn luôn phân biệt sự lầm lạc với những kẻ lỗi lầm, cả trong trường 
hợp những người có tư tưởng sai lạc, hay có những ý niệm thiếu sót về đạo giáo hay luân lý. 
Con người lạc đường trong lầm lỗi vẫn còn là một người, và vẫn giữ nhân phẩm đáng được tôn 
trọng của mình. Không bao giờ con người mất quyền tự giải phóng mình cho khỏi lầm lạc và tự 
tìm cho mình một con đường đưa tới chân lý. Và để giúp con người, Chúa Quan Phòng luôn 
luôn bên cạnh để ủng hộ. Rất có thể là một người hôm nay thiếu tia sáng đức tin, hoặc bị lạc 
trong sai lầm nhưng ngày mai, nhờ ánh sáng Thiên Chúa soi cho, người đó trở về lĩnh hội chân 
lý. Nếu, để thực hiện những công cuộc hiện thế, các tín hữu giao dịch với những người, vì quan 
niệm sai lạc mà không tin, hoặc không tin đầy đủ, lẽ tất nhiên những cuộc tiếp xúc kia có thể là 
cơ hội, là yếu tố thúc đẩy mối cảm tình đưa họ về chân lý. 
 
86. Cũng thế, người ta không thể đồng hóa những thuyết triết học sai lầm về bản tính, nguyên 
thủy và cứu cánh của vũ trụ và con người, với những trào lưu lịch sử đã được xây dựng với 
một mục đích kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị, dẫu rằng những trào lưu này đã bắt nguồn và 
vẫn còn khai hứng từ các học thuyết nói trên. Học thuyết một khi được xác định và công thức 
hóa sẽ không thay đổi nữa, nhưng những trào lưu kia, lấy những điều kiện cụ thể và hay thay 
đổi của đời sống làm đối tượng sẽ không thế mà không chịu ảnh hưởng sâu rộng của cuộc tiến 
hóa đó được. Vả lại, tùy theo mực độ phù hợp của những trào lưu đó với những nguyên tắc 
lành mạnh của lý trí và thích hợp với những nguyện vọng chính đáng của con người, hỏi rằng 
ai có thể cấm không cho nhận, trong những trào lưu đó, những yếu tố tích cực và đáng được 
tán thưởng? 
 
87. Bởi thế, rất có thể rằng: những cuộc gặp gỡ thuộc phạm vi thực tế, từ trước đến nay người 
ta cho là không hợp thời và vô ích, ngày nay lại có thể đem lại những lợi ích đích thực, và 
những hứa hẹn tươi đẹp cho tương lai. Nhưng, sự xét đoán đã đến lúc thích thời hay chưa, và 
sự ấn định những thể thức và mực độ trong việc phối trí những cố gắng về kinh tế, xã hội, văn 
hóa hay chính trị nhằm mưu công ích cho toàn thể cộng đồng : đó là những vấn đề phải được 
giải quyết và cân nhắc tùy theo đức khôn ngoan đứng trên để điều hòa tất cả các nhân đức 
khác liên hệ đến cuộc sống cá nhân và xã hội. Trong trường hợp những người Công giáo, sự 
quyết định những vấn đề đó thuộc thẩm quyền, trước hết, của những người có uy tín nhất trong 
phạm vi chính trị, và nhiều khả năng hơn hết trong vấn đề liên hệ; mặc dầu, trung thành với 
những nguyên tắc của luật thiên nhiên những người này tuân theo học thuyết xã hội của Giáo 
hội và vâng phục các chỉ thị của các vị có thẩm quyền trong Giáo hội. Thực ra nên nhớ rằng : 
không phải Giáo hội chỉ có quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ cho giáo thuyết về đức tin hay luân lý 
được toàn vẹn, nhưng, đối với những con cái của mình, quyền bính của Giáo hội còn bao trùm 
cả phạm vi thế tục, mỗi khi cần phải quyết định về sự ứng dụng học thuyết trên vào những 
trường hợp cụ thể [66]. 
 
HOẠT ĐỘNG TỪNG GIAI ĐOẠN 

 
88. Không thiếu những người có tâm hồn quảng đại, khi gặp những cảnh ngộ ít phù hợp hay 
trái ngược với đức công bình, họ sốt sắng khởi xướng một cuộc cải cách toàn diện, nhưng vì đi 
quá đà, muốn một lúc vượt thắng hết mọi giai đoạn, lúc ấy, công việc của họ có hình thức hầu 
như cách mạng. 
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Với những người này Ta muốn nhắc cho họ nhớ rằng: nhịp tiệm tiến là luật của mọi cuộc sống, 
và những chế độ loài người cũng chỉ có thể cải thiện với điều kiện là biết chế ngự nó từ bên 
trong, và phải theo luật tiệm tiến. Đức Tiên Giáo Hoàng Piô XII đã chỉ giáo : “Không phải cuộc 
cách mạng, nhưng một cuộc tiến hóa điều hòa, sẽ đem lại sự cứu thoát và công bình. Công 
việc của bạo lực chỉ luôn luôn nhằm phá hoại chứ không bao giờ xây dựng, chỉ nhằm khích 
động các đam mê, chứ không bao giờ thắng đoạt nó. Là nguyên nhân phát động sự thù ghét và 
tai biến, chứ không lo đoàn tụ con người trong tình huynh đệ, nó đẩy người ta và các đảng phái 
vào con đường cùng, con đường phải kiến thiết lại dần dần, sau những ngày thử thách đau 
thương, trên những đổ nát chất đống bởi bất hòa”[67] 
 
CÔNG VIỆC BAO LA 

 
89. Hết thảy những người thiện chí ngày nay đều phải đảm nhận một trách vụ bao la, là nối lại 
những mối liên quan của cuộc sống trong xã hội trên những nền tảng luân lý, công bình, bác ái 
và tự do : liên quan giữa các tư nhân với nhau, liên quan giữa công dân và quốc gia, liên quan 
giữa các quốc gia với nhau, sau hết, liên quan giữa các cá nhân, các gia đình, các đoàn thể 
trung gian với quốc gia, với cộng đồng thế giới. Đây mới thật là các trách vụ cao quí hơn hết, 
bởi vì mục tiêu của nó là nhằm mở đường thống trị cho nền hòa bình đích thực, trong trật tự 
Thiên Chúa đã thiết lập. 
 
Những người tham gia vào công việc đó quả thực là quá ít ỏi, nhưng họ đã có công lao rực rỡ 
đối với xã hội loài người, và hôm nay đây, Ta để lời ca ngợi họ một cách công khai. Đồng thời, 
Ta khuyến khích họ cứ gia tăng những hành động tác thiện của họ. Ta dám hy vọng rằng : sau 
họ sẽ có nhiều người khác kế tiếp, nhất là những tín hữu, giàu lòng bác ái và có lương tâm đối 
với nghĩa vụ. Mỗi tín hữu, trong thế giới ngày nay, phải là như một tia sáng rực rỡ, một trung 
tâm bác ái và một lớp men cho cả toàn khối. Điều đó, mỗi người sẽ thực hiện được, tùy theo 
mức độ họ biết kết hợp với Thiên Chúa. 
 
Thực ra, hòa bình sẽ không thể vãn hồi giữa nhân loại, nếu trước hết nó không vãn hồi trong 
từng cá nhân, nghĩa là, nếu mỗi người tự mình không tuân giữ các trật tự mà Thiên Chúa đã 
thiết lập. “Linh hồn ngươi muốn thắng các đam mê trong mình ư?” Thánh Augustinô hỏi. Và 
ngài trả lời : “ Thì nó cứ tuân phục Đấng ở trên đi, rồi nó sẽ thắng được kẻ ở dưới.Và người sẽ 
được hòa bình: hòa bình đích thực, hòa bình không mập mờ, hòa bình được hoàn toàn thiết lập 
trên trật tự. Và trật tự riêng biệt của hòa bình là gì ? Là Thiên Chúa điều khiển linh hồn, điều 
khiển thể xác. Không có gì qui củ hơn” [68]. 
 
CHÚA CỦA HÒA BÌNH 

 
90. Lời giáo huấn mà Ta vừa mới dành riêng cho những vấn đề giờ đây đang là mối âu lo vĩ đại 
cho nhân loại và liên hệ trực tiếp đến mức thăng tiến của xã hội loài người, đã được bộc phát 
trong Ta bởi một ngưỡng vọng sâu xa, mà Ta biết rằng nó cũng là ngưỡng vọng của tất cả 
những người thiện chí : tức là được trông thấy trên thế giới, một nền hòa bình vững chắc hơn. 
Mặc dầu bất xứng, nhưng Đại diện cho Đấng mà tiên tri đã báo trước là “Chúa Hòa Bình”[69], 
Ta nghĩ rằng Ta có nghĩa vụ phải cống hiến tất cả nỗi lo lắng, cũng như các nghị lực của Ta để 
cố đem lai đặc ân này cho toàn thể nhân loại. Nhưng hòa bình chỉ là một tiếng trống rỗng, 
không có nghĩa, nếu nó không được xây trên “trật tự” mà, với một niềm hy vọng nồng nhiệt, Ta 
đã phác họa những nét chính trong Thông điệp này: Trật tự đặt trên chân lý, xây theo đức công 
bình, lĩnh nhận từ đức bác ái sức sống và mức sung mãn, và sau cùng, được biểu thị, một cách 
sung mãn trong tự do. 
 
Thực ra, đây là một công trình siêu việt, cao quý: con người với sức riêng mình khó mà thực 
hiện nổi, cho dù có thiện chí đáng phục đến đâu đi nữa. Nhưng, để xã hội loài người có thể tái 
diễn nơi mình, một cách y hệt cái hình ảnh của Nước Thiên Chúa, lẽ cố nhiên cần phải có ơn 
trên. 
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91. Đó chính là lý do khiến cho, trong những ngày thánh này, lời cầu nguyện của Ta dâng lên, 
cách sốt sắng hơn, trước tôn nhan Đấng mà hồi xưa đã dùng cuộc khổ nạn và cái chết của 
mình để thắng tội lỗi, nguồn mạch thứ nhất sinh ra tất cả các mối bất hòa, các nỗi cùng cực và 
các cảnh chênh lệch: với Máu cực thánh, Ngài đã hòa giải nhân loại với Cha Ngài ngự trên trời. 
“Chính Ngài là Hòa Bình của ta, Ngài là Đấng, từ hai dân tộc đã qui tụ thành một... Ngài đã đến 
để công bố Hòa Bình, Hòa Bình cho các người ở nơi xa, cũng như  Hòa Bình cho các người ở 
gần” [70]. Cũng một tín điệp hòa bình nói đây hiện còn vang dội trong Phụng Vụ của những 
ngày Tuần Thánh : “Chúa Giêsu, phục sinh, ngự giữa các môn đệ, và nói cho họ : Bình an cho 
chúng con, Alleluia. Và các môn đệ được trông thấy Chúa đã vui mừng khôn xiết”[71]. Cũng 
một Chúa Kitô đem lại cho ta sự hòa bình :“Cha để lại cho chúng con sự hòa bình, sự hòa bình 
của Cha. Hòa bình của Cha ban xuống khác với hòa bình của thế gian”[72]. Chính sự hòa bình 
do Chúa Cứu Thế đem lại là ơn Ta khẩn khoản cầu xin trong các kinh nguyện của Ta. Xin Ngài 
xua đuổi ra khỏi tâm hồn những gì có thể nguy hại cho hòa bình, xin Ngài biến đổi hết mọi 
người thành những chứng nhân của chân lý, công bình và tình yêu huynh đệ. Xin Ngài soi sáng 
cho những người nắm trong tay vận mệnh các dân tộc, để họ lo mưu hạnh phúc chính đáng 
cho dân chúng, họ bảo tồn ân huệ vô giá của hòa bình, sau hết, xin Chúa Kitô đốt cháy lòng hết 
mọi người và thúc họ đập tan các hàng rào chia rẽ, thắt chặt dây tương thân tương ái, biết am 
hiểu người khác và tha thứ cho những ai đã gây thiệt hại cho mình. Và như thế, nhờ Chúa, tất 
cả các dân tộc trên mặt đất kết thành một cộng đồng huynh đệ thực sự, và giữa họ với nhau 
hòa bình sẽ tươi nở và tồn tại vĩnh viễn. 
 
Để hòa bình trên đây có thể dội xuống trên tất cả đoàn chiên mà Chư Huynh có nhiệm vụ chăn 
dắt, nhất là trên các lớp người nghèo khó cần được giúp đỡ và che chở cách riêng, Ta rộng tay 
ban xuống cho Chư Huynh đáng kính, cho các Linh Mục triều và dòng, cho các Tu sĩ và Nữ tu, 
cho toàn thể giáo hữu, nhất là cho những ai nhiệt tâm đáp lại lời Ta khuyên nhủ, Phép lành Tòa 
Thánh. Với tất cả những người thiện chí sẽ đọc bức Thông điệp này, Ta nguyện xin Thiên Chúa 
Tối Cao ban xuống cho họ niềm hạnh phúc và hưng thịnh. 
  
Ban hành tại Rôma, gần điện Thánh Phêrô, 
ngày 11 tháng 04 năm1963, 
năm thứ  5 Triều đại của Ta. 
+ GIOAN XXIII 
GIÁO HOÀNG 
  

 
  
[64] Gioan XXIII, Thông điệp  Mater  et  Magistra 
[65] Gioan XXIII, Thông điệp Master  et Magistra 
[66] Gioan XXIII, MM; Lêô XIII, Thông điệp Immortale Dei;  Piô XI, Thông điệp Ubi Arcanmo;  
Piô XII, bài phát biểu cho phái đoàn liên đới phụ nữ quốc tế Công giáo ngày 11- 9 - 1947 
[67] Bài phát biểu cho công nhân Ý, ngày 13-6-1943 
[68] Miscellanes  Augustiana 
[69] Is. 9,6 
[70] Eph. 2, 14 - 17 
[71] Resp.  ad  Mat. in feria VI infra oct. Paschae 
[72] Yn 14, 27 
 

 

VỀ MỤC LỤC 

GIỚI THIỆU SÁCH SỐNG LỜI CHÚA Quyển 3/2019 

Kính thưa Quý Cha và Quý Vị, 
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Chúng con vui mừng kính báo, đã có sách: 

Sống Lời Chúa - Quyển 3/2019 (tháng 7, 8 và 9)  do Nhà Xuất Bản Bayard Việt Nam, dòng 
Đức Mẹ Lên Trời (AA) phát hành toàn quốc 

 

Lời Giới Thiệu của Đức Cha Phêrô NGUYỄN VĂN VIÊN 

Giám mục Phụ tá Giáo Phận Vinh 

Chủ tịch Uỷ Ban Mục Vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi, HĐGMVN 

LỜI CHÚA VÀ SỐNG LỜI CHÚA 

Kính thưa quí vị, 

Lời Chúa đối với nhân loại được diễn tả qua nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn, Lời Chúa 
qua miệng các vị lãnh đạo Dân Chúa, qua miệng các ngôn sứ trong dòng lịch sử hay qua trung 
gian các thánh nam nữ. Đặc biệt, Đức Giê-su là Lời Chúa Nhập Thể và hiện diện trong gia đình 
nhân loại. Sự liên kết giữa Lời Chúa qua nhiều hình thức khác nhau và Đức Giê-su là Lời Chúa 
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có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, trong đó, Lời Chúa qua các hình thức khác nhau được xem là 
tiền đề, là sự chuẩn bị, là hướng đi về với Đức Giê-su và về với Thiên Chúa. Nói cách khác, 
Đức Giê-su là Lời cuối cùng, Lời sung mãn, Lời hoàn thành mà Thiên Chúa thốt ra. Hơn ai hết, 
thánh Gio-an Tông Đồ đã hiểu biết và diễn tả rất khúc chiết về căn tính, đời sống và sứ mệnh 
của Lời Chúa (Ga 1,1-4).  

Kinh Thánh tường thuật và diễn tả Lời Chúa. Kinh Thánh là Lời Chúa trong hình thức lời con 
người. Bởi vì, nếu Lời Chúa không trở thành lời con người, thì con người không thể đi vào mối 
tương giao và tiếp cận Thiên Chúa được. Với Kinh Thánh, Lời Chúa mang lấy 'bụi phàm trần', 
'bụi văn hóa', 'bụi truyền thống' để con người có thể nhận thức, sống và chuyển tải qua muôn 
thế hệ.  

Trong xã hội toàn cầu hóa và kỹ nghệ số hôm nay, hằng ngày, con người đón nhận quá nhiều 
lời, chẳng hạn, lời vui lời buồn, lời tốt lời xấu, lời ca ngợi lời thóa mạ. Sự bội thực vì quá ‘nhiều 
lời’ ngày càng gia tăng và không loại trừ bất cứ ai trong gia đình nhân loại. Vấn đề đặt ra cho 
con người đó là ‘chọn lời mà nghe’. Có nhiều người biết chọn cho mình những lời hữu ích để 
nghe, để suy gẫm và làm giàu cho cuộc sống mình. Tuy nhiên, cũng có những người không 
phân biệt được đâu là những lời đem lại bình an, đem lại hy vọng, đem lại hạnh phúc và hậu 
quả là họ tự bần cùng hóa cuộc sống mình. 

Ước gì mỗi người chúng ta luôn ở lại với Lời Chúa, luôn lắng nghe Lời Chúa, luôn tin tưởng 
vào Lời Chúa, luôn hiệp thông với Lời Chúa và và luôn loan báo Lời Chúa bằng chính cuộc 
sống mình. 

 
Pet. Nguyễn Văn Viên  
****** 

Nội dung sách Sống Lời Chúa quyển 3 – năm 2019 gồm: Các bài đọc, Phúc Âm trong 
Thánh lễ hằng ngày của 3 tháng Quý 3/2019 (tháng bảy, tháng tám và tháng chín) Bài suy niệm 
ngắn do mọi thành phần Dân Chúa trong và ngoài nước biên soạn (các Giám Mục, Đức Ông, 
Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân):  

Sự hữu ích của Sống Lời Chúa: Tiện lợi, nhỏ gọn bỏ túi khi đi khắp nơi. Giúp bạn dễ dàng 
đọc Phúc Âm hàng ngày và suy niệm một cách nhẹ nhàng. Giúp bạn cầu nguyện hàng ngày và 
sống gần với Chúa hơn.  

Tác giả: Nhiều Tác giả: ĐC Phêrô Nguyễn Văn Viên; ĐC Giuse Ngô Quang Kiệt; Lm. Phêrô 
Nguyễn Đức Thắng; Lm. Nguyễn Thanh Hà; Phaolô Nguyễn Văn Hưng; Giuse Ngô Ngọc 
Khanh; Lm. FX Phó Đức Giang; Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, OFM; Lm. Lm Giuse Nguyễn 
Chí Ái; Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ; Lm. Gioan Võ Trần Gia Định; Lm. Anrê Đoàn H.M. Tuấn; Sr. 
Thục Đoan; Sr. Mary Phạm Nguyễn; Sr. Maria Trần Thị Ngọc Thương; Sr. Bích Giang; Thương 
Lắm; Linh Hương và các tác giả ngoại quốc. 

Bộ sưu tập: Sống Lời Chúa. 

o Phát hành 4 số mỗi năm tương ứng với mỗi Quý. Mỗi số gồm các bài đọc và suy niệm 
Lời Chúa trong Thánh Lễ của 3 tháng đó. 

o Các bài suy niệm luôn luôn mới vì Lời Chúa luôn canh tân, đổi mới nhân loại và thế giới 
này. 

Sống Lời Chúa được chia thành 4 tập nhỏ dùng trong một năm, mỗi tập 3 tháng, hiện đã phát 
hành tập 1 , 2 và 3 cho năm 2019. Bản dịch Kinh Thánh được trích dẫn từ nguồn của Ủy Ban 
Phụng Tự, HĐGMVN. Gía bán lẻ chỉ có 23.000VNĐ/ một tập, nếu mua nhiều sẽ được chiết 
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khấu từ 10 đến 20%, có thể thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, với những hoá đơn từ 
300 ngàn trở lên sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nơi. 

Xin vui lòng liên hệ các nhà sách Công Giáo toàn quốc, hoặc trực tiếp với: 

Lm. Anđré ĐOÀN Hiếu Minh Tuấn, AA. 
Bayard Việt Nam 

Văn phòng: 37 Đường số 11, KP1, 
P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức,TP.HCM 
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Trong câu mở đầu bài Tin Mừng hôm nay (Lc 9:51-62), Luca đã cho biết rõ ràng là Chúa 
Giêsu sẽ tới Jerusalem, một địa danh đã được báo trước trong bài Tin Mừng tuần qua. Và 
Chúa Giesu sẽ chịu chết tại đó.  

Không nghi ngờ gì nữa, chúa Giêsu đã nói với chúng ta về nghĩa vụ của người môn đệ theo 
Chúa. Trên đường đi, Chúa cũng đã kêu gọi tất cả những người đang đi theo Chúa. Nhưng có 
những đáp ứng khác nhau. Người thì từ chối như dân làng Samarita vì họ không tin tưởng kẻ 
đưa tin. Người thì đồng ý theo Chúa nhưng lại không nhận ra được những điều kiện cần phải 
có để theo Chúa. 

Làm môn đệ là phải cam kết từ bỏ hoàn toàn tất cả những gì là riêng tư. Chúa Giêsu muốn 
chúng ta hiểu rằng bắt đầu theo Chúa là bắt đầu con đường thập giá. 

CÂU CHUYỆN CỦA LUCA 

Câu chuyện Luca kể dựa trên Marco 10:1-52, nhưng chỉ dùng cho đoạn Lc 18:15-19-27. 
Trước điểm đó, Luca đã góp nhặt những chuyện đặc biệt nói về Chúa Giêsu lấy ra từ “Q” (mà 
Mathiêu cũng dùng)  và từ những thánh truyền đặc biệt mà ông biết. 

Phần lớn tài liệu về cuộc di hành mà Luca kể là giảng huấn cho các môn đệ. Trong suốt 
cuộc di hành này, Chúa Giêsu đã chuẩn bị để chọn tại Galilee những nhân chứng cho Chúa mà 
họ có trách nhiệm phải làm sau cuộc xuất hành của Chúa (Lc 9:31). Họ cũng là nhân chứng 
của Chúa trước muôn dân (Cv 10:39; 13:31). Do đó đọc Luca phải hiểu là mình đang nghe 
chính lời giảng huấn của Chúa Giêsu (Lc1:1-4). 

Giống như khi bắt đầu sứ vụ ở Galilee, Chúa bị dân tỉnh nhà từ chối, thì nay trong câu 
chuyện Luca kể Chúa cũng bị dân làng Samarita từ chối (Lc 9:51-55). Nhưng lần này Chúa 
Giêsu đã không để ý đến thái độ các môn đệ muốn phạt những kẻ từ chối lời kêu gọi của Chúa. 
Câu chuyện này cũng tương tự như câu chuyện trong sách Các Vua 2 (2V 1:10,12), tiên tri 
Elijah đã lấy lửa trời đốt quân lính, một việc mà Chúa không làm. Như vậy là Chúa đã không 
hành động giống như Elijah.   
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Bổn phận người môn đệ là phải cam kết với Chúa với hết cả tâm trí và thân xác. Tinh thần 
phục vụ dân Chúa phải thật quảng đại. Đòi hỏi này rất nặng nề, như Chúa Giêsu đã xác định rõ 
ràng: “Ai đã  đưa tay cầm cày mà còn ngoái cổ lại phía sau thì không xứng đáng với Nước 
Thiên Chúa.”(Lc 9:62) 

 Vào thời Chúa Giêsu, ngay cả ở Việt Nam ai cũng hiểu rõ hình ảnh nhà nông này. Người 
cày ruộng phải luôn luôn nhìn thẳng về phía trước để đường cày được ngay ngắn, nếu không 
ruộng lúa sẽ bị đảo lộn lung tung gây khó khăn cho thợ vào mùa gặt lúa. Những đòi hỏi đó quả 
là gay gắt, đôi khi vô lý như “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết!” Cử chỉ đó không phải là bất kính đối 
với người quá cố, nhưng là một cách nói nhấn mạnh, sống không hề tiếc nuối quá khứ nhưng 
phải nhìn vào tương lai. Chúng ta sẽ có nhiều ân sủng, gặp nhiều may mắn nơi cánh đồng mùa 
xuân mới được cày bừa tốt. Cuộc sống của chúng ta sẽ tràn đầy hứa hẹn về một mùa gặt sung 
mãn. 

 Luca dùng cuộc hành trình để nói về con đường mà người Kito hữu phải đi. Nó cũng giống 
như con đường mà chúa Giêsu đã đi, cũng có những hiểu lầm và chối bỏ nên đòi hỏi phải có 
nhiều sức mạnh,  nghị lực và hy sinh. 

 Để là môn đệ chúa Giêsu cần phải cam kết thực sự và hoàn toàn về mọi mặt. Không nhà 
không cửa, vô gia cư, không có nghĩa là chẳng thuộc về chỗ nào cả. Thuộc về Chúa Giêsu là 
phải vượt lên trên tất cả những bó buộc khác. Cuộc hành trình phải có kết thúc và kết quả phải 
là tối hậu. Để được Chúa gọi làm môn đệ không cần phải toàn hảo. Elijah, Elisha, những ngôn 
sứ của Israel, những ông thuyền chài ở Galilee và  những người thu thuế mà Chúa Giêsu đã 
gọi chưa chắc họ có nhiều đức tính tốt hay làm được những điều đặc biệt hơn người. Thánh 
Phaolo nói Chúa Giêsu đã gọi những “kẻ khùng điên” đến nỗi nhiều người khôn ngoan đã phải 
xấu hổ (1Cr 1:27). Tình nghĩa môn đệ với Chúa Giêsu không chỉ là ở với Chúa tại Bethlehem, 
Nazareth, Bethany, Bethsaida, Capernaum hay trên đỉnh núi Tabor mà còn hơn thế nữa, phải 
sống, phải cảm nhận, động lòng trắc ẩn nỗi niềm đắng cay sầu khổ cùng Chúa Giesu Kito tại 
Jerusalem, vườn Gethsemane và trên đồi Calvary. 

NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA GIESU KITO 

 Qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đề cao sự quan trọng vô điều kiện của 
nhiệm vụ người môn đệ Kito Giáo (cc 57-62). Ngay cả những ràng buộc gia đình hay tình nghĩa 
cha con, chôn cất người chết cũng không thể làm sao lãng nghĩa vụ tuyên xưng nước trời của 
người môn đệ. 

Không thể có đáp trả nửa vời, Tin Mừng đòi hỏi hoặc tất cả hoặc chẳng có gì cả. Các môn 
đệ tuyên bố một sứ điệp tối hậu về Thiên Chúa, “….,‘Vương quốc Thiên Chúa đã đến gần các 
ông’” (Lc 10:9). Như là dấu hiệu toàn thắng ma quỉ, các môn đệ có một sức mạnh phi thường 
chứng tỏ quyền năng đáng sợ của Thiên Chúa. Họ phải vui mừng, dù Thiên Chúa không ban 
quyền năng cho họ hay sứ điệp của họ không đạt kết quả mong muốn: Vui mừng vì Thiên Chúa 
đã hứa ban cho họ sự sống. 

Chúng ta là môn đệ của thời nay. Qui luật của chúng ta thì giống nhau, nghĩa là chứng tỏ 
tình yêu Chúa bằng lời nói và việc làm. Ngoài ra, hơn thế nữa, chúng ta phải vui mừng vì Chúa 
đã gọi chúng ta và ban cho chúng ta sự sống dồi dào như vậy. 

HÃY CÙNG NHAU HÀNH HƯƠNG VỀ JERUSALEM 

 Bài Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta suy niệm về cuộc hành trình với chúa Giêsu 
trong chính phần đất của Người. Đi lên thị trấn thánh Jerusalem, không chỉ bằng cuộc sống Kito 
hữu như là môn đệ, mà còn như  kẻ hành hương trong lịch sử. Bắt đầu hôm nay và tiếp tục 
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tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về ý nghĩa những cuộc hành hương còn gọi là cuộc 
di hành thánh. 

Hiện tượng “di hành thánh” đã được biết đến từ trước Thời Đại Kito Giáo và còn trước cả 
truyền thống hành hương của người Do Thái. Những cuộc di hành đạo đức luôn luôn liên hệ 
đến những “địa danh thánh” hay “cung thánh”. Những địa danh này được coi là thánh bởi vì nó 
đã chứng kiến một quyền lực tối cao mà sau này trở thành đối tượng để thờ phượng. Ở thời cổ 
đại, người ta đi di hành cá nhân hay tập thể đến những “đền thánh” là để thờ phượng, tỏ lòng 
tôn kính, ăn năn thống hối hay khấn hứa. 

Ở ba thế kỷ đầu, người Kito hữu không hành hương đất thánh, nếu chúng ta hiểu cuộc hành 
hương của họ như là cuộc di hành thờ phượng. Ở thời Kito Giáo sơ khai, hình như người ta 
ngại đi hành hương, căn bản là ở lý do chính trị và tôn giáo. Kito Giáo lúc đó không được nhà 
nước chấp nhận, nên cuộc sống của người Kito hữu thực tế là cuộc sống hầm trú trên hầu hết 
đế quốc La Mã, đã là lý do làm mọi người nản chí  không muốn biết đến và tôn kính những địa 
danh thánh. 

Nhờ những bản văn của Justin Martyr, nhà biện hộ Kito Giáo ở thế kỳ II, chúng ta biết là, 
mặc dù dân ngoại có những tập tục rất phổ biến về cách chữa bệnh khi đi hành hương về cung 
thánh ở Aesciepius, nhưng người Kito hữu đã không làm theo như vậy vì họ biết Chúa Kitô là 
đấng duy nhất chữa lành bệnh cả thể xác lẫn linh hồn. Mặc dù những Kito hữu đầu tiên đã có ít 
nhiều thái độ tiêu cực về những cuộc hành hương đất thánh, chúng ta cũng biết được một số 
tin tức về những cuộc du hành lẻ tẻ. Tuy nhiên những cuộc du hành này được coi là du hành 
nghiên cứu hơn là hành hương. 

ĐI TÌM NHỮNG DẤU CHÂN XƯA 

Người đầu tiên đi tìm những dấu chân xưa là Giám mục Melto thành Sardis vào năm 160 
AD. Ngài muốn thâu lượm những chi tiết về danh xưng và các loại sách Cựu Ước. Một cuộc du 
hành nghiên cứu khác do Origen thực hiện khi ông từ Alexandria đến Đất Thánh vào năm 23 
AD. Trước khi định cư ở Caesarea, ông quyết định truy cứu lại những “Dấu chân xưa của các 
ngôn sứ, của Chúa Giêsu và các môn đệ.” 

Có lẽ người hành hương đầu tiên hiểu theo đúng nghĩa của nó là giám mục Alexander của 
Cappadocia (sau này là giám mục Jerusalem) vào năm 216 A.D. đã tới Jerusalem để “cầu 
nguyện và nhận biết những địa danh thánh.” Do đó ở ba thế kỷ đầu, ngoài một ít trường hợp lẻ 
tẻ, chúng ta không thể nói là không có  tập tục “Hành Hương” dù là đi về Đất Thánh hay những 
địa danh khác. 

Một đặc biệt nữa là sau năm 313, một chuyển đổi rất rõ ràng là Kito Giáo được coi là tôn 
giáo chinh thức và hợp pháp trên toàn đế quốc La Mã. Thời đại hoàng kim của Đất Thánh đã 
bắt đầu. Lộ trình đi Đất Thánh đã gợi hứng cho tất cả những cuộc hành hương cầu nguyện 
khác. Hình như ước vọng muốn cảm nghiệm được những địa danh kinh thánh đả làm lu mờ 
thái độ e ngại trước kia về những cuộc hành hương. Thực ra, nhiều người đã vượt qua được 
mọi khó khăn trở ngại và nguy hiểm một cách can đảm. Họ đã thực hiện những cuộc hành 
hương về địa danh thánh quê hương của Chúa đầy thích thú. 

Eusebius, sử gia Kito giáo ở thế kỷ IV và là Giám mục Caesareo đã cho biết Helena, từ mẫu 
của hoàng đế La Mã là người đầu tiên trở lại đạo, đã là người hành hương quí phái nhất trong 
số những người hành hương đất thánh. Eusebius xác nhận là Constantine ước ao được rửa tội 
tại sông Jordan giống như chúa Giêsu.  Buồn thay, chúng ta không biết rõ là ước vọng của 
hoàng đế có thực hiện được hay không, và ông ta có đến đất của Kinh Thánh hay không. 
Hoàng đế Constantine và bà Helena mẹ ông đã giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống và 
lịch sử của Đất Thánh của Thiên Chúa. 
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KẾT: THEO CHÚA ĐI JERUSALEM TỚI ĐỈNH ĐỒI GOLGOTHA 

 Là môn đệ chúa Giêsu thì phải cùng Chúa di hành về Jerusalem tới đỉnh đồi Golgotha và 
đáp trả lời Chúa kêu gọi: Từ bỏ tất cả mọi riêng tư cá nhân, danh quyền giàu sang và chấp 
nhận mọi khó khăn hiểm nguy trong mọi cảnh huống, cho dù phải hy sinh tính mạng mình. “Ai 
hy sinh mạng sống vì Ta thì sẽ lấy lại được Sự Sống.” 
  

Fleming Island, Florida 

June, 2019 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

 

Nhân dịp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, dựa vào những chứng cứ của 
sách Công vụ Tông đồ và chính các thư của thánh Phaolô gởi các giáo đoàn, chúng ta nhìn lại 
cách ngắn gọn những cách thức mà thánh Phaolô đã sử dụng để rao giảng Tin Mừng Chúa 
Kitô. 

Thánh Phaolô, một nhà truyền giáo đại tài, đã làm cho Nước Thiên Chúa mở mang rộng lớn 
từ Á sang Âu, với một tâm hồn có sẵn và đầy nhiệt thành, kể từ khi trở nên đồ đệ của Chúa 
Kitô, thánh nhân bất chấp mọi gian khổ, mọi bất trắc có thể xảy đến cho mình, miễn làm sao Tin 
Mừng được phát triển, Chúa Kitô được mọi người nhận biết, ơn cứu độ được chạm đến tâm 
hồn nhân loại… 

Ngài đã truyền giáo. Ngài truyền giáo miệt mài, truyền giáo không mệt mỏi, truyền giáo bất 
cứ môi trường nào, bất cứ nơi đâu ngài đặt chân đến. Chúa Kitô là lẽ sống của thánh nhân, mà 
truyền giáo là rao truyền Chúa Kitô, vì thế, truyền giáo trở thành sự nghiệp, thành việc làm tất 
yếu, một đòi buộc ngặt của thánh Phaolô, như thánh nhân đã từng thốt lên: “Khốn thân tôi nếu 
tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16). 

Hấp lực truyền giáo đã giúp thánh Phaolô có nhiều sáng kiến cho Tin Mừng Chúa Kitô lan 
tỏa. Một vài sáng kiến trong công tác truyền giáo mà thánh Phaolô thực hiện là: 

I. HÌNH THỨC. 

1. những hành trình dài. 

Để thực hiện công tác truyền giáo của mình, thánh Phaolô đã nhiều lần ra đi, hết quê hương 
của mình, rồi lại vượt hải ngoại đến với các miền dân ngoại. Thánh nhân không bằng lòng với 
việc chỉ giới thiệu Kitô giáo cho người đã “cắt bì”, nhưng Tin Mừng của Chúa phải được mang 
đến với muôn dân, như chính thánh nhân đã từng khẳng định: “Vì Chúa truyền cho tôi thế này: 
Ta sẽ đặt người làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất” (Cv 
14, 47). 

a. Cuộc hành trình truyền giáo lần thứ I. 

Năm 45, sau khi thánh Phaolô, từ Antiôchia lền Giêrusalem đem theo số tiền mà giáo đoàn 
Antiôchia quyên góp để giúp đỡ các Kitô hữu anh em ở Giêrusalem (Cv 11, 27-30) trở về, ngài 

HÌNH THỨC, NỘI DUNG RAO GIẢNG MÀ THÁNH PHAOLÔ ĐÃ SỬ DỤNG 
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khở sự chuyến đi truyền giáo lần thứ I của mình từ Antiôchia đến nhiều nơi như Chyprô, 
Paphylia, Lycaonia rồi lại trở về Antiôchia năm 48. Trong hành trình này có thánh Barnaba cùng 
sát cánh. 

b. Cuộc hành trình truyền giáo lần thứ II. 

Khoảng cuối năm 49, thánh Phaolô cùng ông Sila, một nhân vật thuộc giáo đoàn 
Giêrusalem, đi miền Tiểu Á. Trước tiên, thánh nhân thăm lại các giáo đoàn mà ngài đã thiết lập 
trong cuộc truyền giáo lần thứ I. 

Sau đó, lần lượt thánh Phaolô đã đặt chân đến những miền truyền giáo như: Phrygia, 
Galatia, Troas, Macêđônia, Philipphê, Bêrê, Hylạp, Thessalônica, Côrinthô. Cuộc hành trình 
này được coi là kết thúc vào đầu năm 53 khi thánh Phaolô trở về Antiôchia. 

c. Cuộc hành trình truyền giáo lần thứ III. 

Ngay từ đầu năm 53, thánh Phaolô lại lên đường đến Galatia, Phrygia và Êphêsô. Sau cùng, 
trước khi kết thúc chuyến hành trình truyền giáo lần thứ III của mình, thánh nhân đã lần lượt 
thăm lại một số giáo đoàn như: Troas, Macêđônia, Côrinthô, Philipphê, Thiểu Á… Thánh 
Phaolô kết thúc hành trình truyền giáo lần thứ III năm 58. 

2. Viết thư gởi các giáo đoàn. 

Thánh Phaolô không hề bỏ mặc các giáo đoàn mà ngài vừa mới thành lập, đó là kết quả của 
những năm tháng miệt mài đầy khó nhọc và thử thách. Vì thế, dù không thể hiện diện giữa họ, 
ngài vẫn viết thư khích lệ và dạy dỗ giáo dân của mình sống đức tin, sống lề luật Chúa. 

Nói cách khác, những lá thư có khi thông cảm, có khi trách móc, có khi khen ngợi, nhưng 
cũng không thiếu những lời sửa lỗi gay gắt…, tất cả đều chứa đựng giáo lý đức tin, và ý nghĩa 
thần học sâu sắc, là cách thế hiện diện của ngài giữa mọi anh chị em giáo dân trong từng giáo 
đoàn. 

Ngoài thư gởi tín hữu Dothái, càng ngày càng được xác định mạnh mẽ không phải của 
thánh Phaolô, Hội Thánh còn giữ được 13 lá thư của thánh Phaolô. 

Hình như thánh Phaolô còn vài bức thư khác nhưng đã thất lạc. Những lá thư còn giữ được 
là: Thư gởi các giáo đoàn: Thư Rôma, thư thứ I và II Corintô, thư Galata, thư Êphêsô, thư 
Philipphê, thư Côlôsê, thư thứ I và II Thessalônica. Và các thư gởi cá nhân các tín hữu: thư thứ 
I và II Timôthêô, Titô, Philêmon. 

II. NỘI DUNG. 

1. Phương pháp truyền giáo mà thánh Phaolô vẫn theo đuổi và thành công lớn trong các 
cuộc truyền giáo là: Thánh nhân sử dụng chính hội đường của người Dothái để rao giảng Lời 
Chúa. Nội dung mà thánh nhân thường xuyên nói đến là: dùng lời các tiên tri chứng minh Chúa 
Giêsu là Đấng Cứu Thế (Cv 13, 16-43). 

2. Dù đề cập nhiều đề tài trong khi rao giảng Lời Chúa và trong từng nội dung của các bức 
thư, thánh Phaolô đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Chúa Kitô, đến độ, nhiều người coi đó là 
phản ánh chân lý đã in sâu vào tâm trí của thánh Phaolô từ khi trở lại. 

a. Mầu nhiệm Chúa Kitô. 
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Đối với thánh Phaolô, mạc khải của Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, là điểm vừa độc đáo, vừa 
mới mẽ của Kitô giáo. Đặc biệt, trong thư Côlôssê, thánh nhân nhấn mạnh quyền tối thượng 
của Chúa Kitô không chỉ trên nhiệm thể, mà còn trên mọi thụ tạo (Cl 1, 15-16). Còn hơn thế, 
quyền năng của Chúa Kitô nhập thể còn là quyền năng của Đấng tập họp và thu hồi mọi sự 
trên trời dưới đất (Ep 1, 10). 

b. Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc nhân loại. 

Chỉ một mình Chúa Kitô mới là Đấng cứu chuộc và đền tội nhân loại. Chính Người đã giao 
hòa thế gian với Thiên Chúa. Nội dung này luôn được nhắc đi nhắc lại và rao giảng bằng 
những cách diễn tả, giải thích khác nhau. 

Chẳng hạn: “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng từ trời 
cao đã ban cho chúng ta mọi phúc lành thiêng liêng trong Đức Kitô, Đấng đã chọn chúng ta 
trong Người trước khi dựng nên thế gian để ta được nên thánh thiện và thanh sạch trước mặt 
Ngài trong tình yêu thương, Đấng đã tiền định cho ta được trở nên con cái Ngài nhờ Chúa 
Giêsu Kitô, theo như lòng yêu thương của thánh ý Ngài để vang lên lời ca ngợi vinh quang của 
ân sủng mà Ngài đã khấng ban cho ta trong Con Chí Ái của Ngài, trong Người, ta được ơn cứu 
chuộc nhờ máu Người, ơn tha thứ tội lỗi theo sự phong phú của ân sủng… Trong Người, chúng 
ta đã được trở nên người thừa tự…” (Ep 1, 13-14). 

 c. Chúa Kitô là đầu nhiệm thể. 

Chính trong nội dung của thuật ngữ “thu hồi lại trong một đầu mối” có chứa đựng ý niệm 
nhiệm thể. Thiên Chúa “đã bắt mọi sự hàng phục dưới chân Người, và đã đặt Người làm đầu 
Hội Thánh…”. Kiểu nói này, ta gặp rất thường xuyên trong thư gởi tín hữu Êphêsô và Côlôssê. 

Khi nói “Đức Kitô là Đầu”, thánh Phaolô đặc biệt nhấn mạnh vai trò cao cả, quan trọng không 
thể thiếu của Chúa Kitô trong Hội Thánh. Đầu là nguyên ủy sự sống của toàn thân. Là Đầu, 
Chúa Kitô còn là nguồn mạch mọi ân phúc của toàn thân (Ep 4, 16; Cl 2, 19). 

d. Chúa Kitô, trung tâm của lịch sử. 

Chúa Kitô là trung tâm lịch sử từ khởi thủy, là nguyên ủy và cứu cánh của mọi thụ tạo qua 
mọi thế hệ đến ngày tận thế (2Cr 5, 10). Tất cả mọi hiệu quả của việc nên thánh, việc đến cùng 
Thiên Chúa, đều phải nhờ đến công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Bởi Người là trung tâm, 
là tất cả lẽ sống, nguồn ơn cứu độ, cho nên mọi loài, mọi vật đều trông đợi Người (Rm 8, 19-
22). 

e. Một vài đề tài khác. 

Ngoài Chúa Kitô, trong giáo huấn của mình, thánh Phaolô còn nhấn mạnh đến các nội dung 
nổi bậc khác như: 

- Thiên Chúa hiện hữu: “…Từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể 
nhìn thấy được qua những công trình của Ngài” (Rm 1, 20). 

- Thiên Chúa Ba Ngôi: tuy không dùng thuật ngữ “Ba Ngôi” để nói về Thiên Chúa, nhưng 
trong giáo huấn của mình, rất nhiều lần thánh Phaolô nói đến vai trò của Ba Ngôi rất rõ, rất thiết 
thực. 

Nhiều lần thánh nhân nói đến tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh 
Thần: “…Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó, chúng ta được kêu lên ‘Abba! Cha 
ơi!’. Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy 
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đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với 
Đức Kitô…” (Rm 8, 14-17). 

- Chúa Thánh Thần: “Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều 
việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa… Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách 
là vì ích chung…” (1Cr 12, 4-11). 

- Đời sống người Kitô hữu: Trong hai lá thư gởi hai giáo đoàn Rôma và Galata, thánh 
Phaolô đòi người tín hữu phải giữ lề luật của Chúa Kitô. Hay Chúa Kitô chính là mẫu gương 
cho đời sống, là chính lề luật của Thiên Chúa mà chúng ta cần phải noi theo. 

Chỉ trong Chúa Kitô, nhờ Chúa Kitô và sự vâng phục trong đức tin của chúng ta, mới có thể 
cứu chúng ta, cho chúng ta tham dự vào sự sống của Chúa Kitô. Sự sống ấy, chính Người ban 
cho chúng ta. 

- Thánh Phaolô cũng nhắc đến các bí tích: Thánh nhân gọi bí tích rửa tội là dấu chỉ cùng 
chết và cùng sống lại với Chúa Kitô (Rm 6, 3-5). 

Thánh nhân cũng nói rất nhiều về bí tích Thánh Thể. Ngài đòi người ta phải sống thanh sạch 
để xứng đáng kết hợp với bí tích cực trọng này: “Ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách 
bất xứng sẽ mắc tội đối với Mình và Máu của Chúa…” (1Cr 2, 27-32). 

- Cánh chung: Thánh Phaolô nói nhiều về tận thế, phán xét, sự sống đời sau. 

Sự phục sinh của Chúa Kitô có liên quan mật thiết đến sự phục sinh của người công chính, 
vì sự sống lại của Chúa Kitô là nguyên nhân và nền tảng của sự sống lại của người công chính. 

*** Thánh Phaolô còn được mọi người yêu mến tặng cho danh hiệu “Tông đồ dân ngoại”. Ơn 
gọi mà Chúa dành cho thánh nhân một ơn gọi hiếm hoi và thật đẹp. Chính ơn gọi lạ thường ấy 
giúp thánh Phaolô vươn ra khỏi thế giới “cắt bì”, để khuấy động thế giới ngoại giáo. Ngang qua 
ơn gọi ấy, ngài trở thành nhà truyền giáo tiên phong mang ơn thánh hóa đi khắp cùng thế giới. 

Luôn mang trong hồn tâm niệm: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi" (2Cr 5, 15), thánh Phaolô 
bất chấp đau khổ, lao tù, chết chóc để chỉ một mực trung thành với sứ mạng. Nguy hiểm càng 
dồn dập, lòng người càng nham hiểm, thánh nhân càng yêu mến các linh hồn. Lòng yêu mến 
tột bậc ấy không thể có bất cứ cái gì, hoàn cảnh nào, con người nào có thể cản bước thánh 
nhân. 

Theo gương Thánh Phaolô, ta cần ý thức, đời ta chỉ sống “nhờ Đức Kitô”, “với Đức 
Kitô” và “trong Đức Kitô”. Hãy luôn say mến Chúa Kitô đến nỗi danh hiệu “Giêsu Kitô” không 
ngớt trên môi miệng, chi phối mọi suy nghĩ, mọi hành động của đời ta, nhờ đó, ta cũng thực 
sự “trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô” để trở nên “mọi sự cho mọi người” (Pl 3,10; 1Cr 
9, 22). 

Chúng ta vui bước vào dưới mái trường thánh Phaolô, để ngài dạy chúng ta về Chúa Kitô, 
Đấng là con đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6). Hãy yêu mến và nỗ lực học hỏi giáo 
huấn của thánh Phaolô, không phải để có một mớ kiến thức, nhưng để yêu, để đi vào mầu 
nhiệm đức tin, để được Đấng Phục sinh biến đổi trong mọi tư tưởng, mọi hành động, mọi lời 
nói. Nhờ đó, chúng ta họa lại nếp sống của Chúa Kitô tùy theo ơn gọi đặc thù của mình. 

Hãy ghi khắc lời của thánh Phaolô: “Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh 
em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là 
cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1), để như ngài, chúng ta hiến dâng 
mình vì sự nghiệp Nước Trời, vì sự sống muôn đời của từng người và của cả nhân loại. 



 

17 

Ước gì mỗi chúng ta, dù trong lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào, đều tín thác vào Chúa, biết luôn 
sống trong tinh thần đức tin quật khởi như thánh Phaolô: 

“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, 
đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?… trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo 
nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-
tô Giê-su, Chúa chúng ta..  Vì đối với tôi, sống là Đức Giêsu Kitô” (Rm. 8:35.39; Gl 2,20). 

Cuối cùng, như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đề nghị, “Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Người 
đã gọi thánh Phaolô, làm cho thánh nhân thành ánh sáng các dân và thầy của tất cả chúng ta”. 

Nơi thánh nhân đã ứng nghiệm lời sách Khôn ngoan: “Tôi đã không cất giấu sự khôn ngoan, 
nhưng đem chia sẻ cho người khác. Ai sống khôn ngoan thì được rèn luyện nên con người tài 
đức. Họ đẹp lòng Thiên Chúa và trở thành bạn hữu của mọi người” (Kn 7,13-14 - Giáo hoàng 
Bênêdictô XVI). 

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

(Suy niệm Tin mừng Luca (Lc 9, 51-62) trích đọc vào Chúa nhật 13 thường niên) 

 Người ta thường nói: “Chín người mười ý”, vì thế bất đồng ý kiến là điều tất nhiên phải có 
trong xã hội loài người. Vậy mà vẫn có nhiều người không chấp nhận thực tế nầy: Họ bắt buộc 
người khác phải thương như mình, phải ghét như mình, phải đồng quan điểm với mình trong 
mọi chuyện. Có người tự cho rằng ý kiến của mình bao giờ cũng đúng, quan điểm của mình lúc 
nào cũng phải; ai cùng quan điểm với ta thì ta hợp tác, ai khác quan điểm với ta thì ta xa lánh 
hoặc loại trừ. Ứng xử như thế là một sai lầm đáng tiếc. 

Hai môn đệ Chúa Giê-su là Gioan và Gia-cô-bê cũng có lần vấp phạm vào lỗi lầm này. Tin 
mừng thánh Luca (Lc 9, 51-56) thuật lại sự việc xảy ra như sau:  

Hôm ấy, các sứ giả của Chúa Giê-su đến thương lượng với dân chúng tại một thôn làng xứ 
Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Chúa Giê-su đi qua làng của họ tiến về Giê-ru-sa-lem, nhưng dân 
làng không chấp thuận. 

Họ không chấp thuận vì quan điểm của họ là phải tôn thờ Thiên Chúa trên núi Ga-ri-dim mới 
xứng hợp và họ bài bác những người Do-thái có quan điểm trái nghịch, chủ trương tôn thờ 
Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 

Thế là từ bất đồng quan điểm đưa đến chỗ bất hòa, từ bất hòa đưa đến xung đột. Hai tông 
đồ Gioan và Gia-cô-bê vô cùng tức tối trước hành động ngang ngược của dân làng này khi họ 
không thuận cho Chúa Giê-su đi qua làng. Hai anh em muốn hủy diệt dân làng ngay nên thưa 
với Chúa Giê-su: “Thưa thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng 
nó không?” 

Chúa Giê-su lập tức phản đối thái độ quá khích này. Ngài quở mắng Gioan và Gia-cô-bê về 
thái độ bất bao dung đó, rồi Ngài dẫn các môn đệ đi tránh qua làng khác tiến về Giê-ru-sa-lem. 

TÔN TRỌNG QUAN ĐIỂM NGƯỜI KHÁC 
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Đừng mang tật sờ voi 

Khi xem xét một sự việc hay một đối tượng nào đó, chúng ta thường chỉ đứng ở một vị trí, 
một góc nhìn nào đó để xem xét, nên thường chỉ thấy được một mặt, một khía cạnh nào đó của 
sự việc mà thôi. Vì thế, nhận thức của chúng ta thường có tính cách phiến diện, một mặt, một 
chiều, không phản ánh đúng sự thật khách quan, như câu chuyện sau đây: 

Xưa kia ở Ấn-độ có một ông vua đang lúc nhàn rỗi, bày ra trò tiêu khiển như sau: 

Vua cho gọi năm anh mù từ lúc mới sinh đến sân rồng rồi truyền đem vào một con voi lớn. 
Năm anh mù nầy chưa hề biết voi là gì. Nhà vua ra lệnh cho họ đến sờ voi một lát rồi mô tả lại 
hình dáng con vật cho vua và triều thần nghe. Ai mô tả đúng sẽ được trọng thưởng. 

Sau khi sờ voi xong, mỗi anh mù đưa ra một nhận xét khác nhau về con voi. Người sờ trúng 
chân voi thì cho rằng voi giống như cột đình. Người sờ vào bụng voi thì nói là voi giống như 
tảng đá lớn. Người sờ vào tai voi thì quả quyết như đinh đóng cột rằng voi giống như chiếc quạt 
lớn. Người sờ trúng vòi voi thì cho rằng voi không khác gì khúc rễ cây ngoằn ngoèo… 

Ai cũng khăng khăng một mực rằng mình đúng, còn những người khác thì sai nên sinh ra cãi 
vã dữ dội. Thế rồi không ai nhịn ai, họ lao vào đấm đá nhau túi bụi, người thì bị gãy răng, kẻ bị 
dập mũi, lòi mắt… máu me lai láng trông rất thảm hại. Trong khi đó, nhà vua và đám cận thần 
ôm bụng cười ngặt nghẽo. 

Năm người mù tiếp cận con voi từ năm khía cạnh khác nhau nên có năm nhận xét (năm 
quan điểm) khác nhau. Con người xưa nay cũng thường tiếp cận thực tại dưới nhiều góc độ 
khác nhau nên cũng có những quan điểm khác nhau như vậy. 

  

Tôn trọng quan điểm người khác 

Vì thế, đừng vội cho rằng quan điểm của mình thì đúng còn quan điểm của bạn thì sai. 

Phê bình, công kích người khác khi họ có một hướng nhìn, một ý kiến, một quan điểm khác 
với hướng nhìn, ý kiến, quan điểm của mình thì thật là chủ quan, thiếu khôn ngoan, sáng suốt. 

Tốt hơn, sau khi đã xem xét một sự việc, một vấn đề dưới góc độ này, theo quan điểm này, 
chúng ta hãy đứng vào những vị trí khác, những quan điểm khác để nhìn sự việc theo những 
chiều hướng khác. 

Biết phối hợp những hướng nhìn khác nhau, nhiều ý kiến trái chiều, nhiều quan điểm đối 
lập… sẽ giúp chúng ta đến gần sự thật hơn và tránh được xung khắc, bất hoà vì bất đồng quan 
điểm. 

  

Lạy Chúa Giê-su, 

Mặc dù dân làng Sa-ma-ri không cho Chúa băng qua thôn làng của họ để tiến về Giê-ru-sa-
lem, Chúa vẫn không ghét bỏ hay phản đối họ, và Chúa đã tôn trọng quan điểm của họ nên vui 
lòng tránh qua đường khác mà đi. 

Xin cho chúng con đừng có thái độ bất khoan dung với những người không cùng quan điểm 
với mình, nhưng biết tôn trọng quan điểm của người khác, biết đặt mình vào hoàn cảnh người 
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khác để xem xét sự việc theo góc nhìn của họ, nhờ đó chúng con sẽ tránh được bất hòa bất 
thuận gây ra chia rẽ, phân ly. 

  

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà 

Tin mừng Luca (Lc 9, 51-62) 

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-
lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn 
bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-
sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, 
Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 Nhưng Đức 
Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác. 

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng 
xin đi theo."58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có 
chỗ tựa đầu." 

59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin 
cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của 
họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." 

61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt 
gia đình trước đã."62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì 
không thích hợp với Nước Thiên Chúa." 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

Hỏi: xin cha nói rõ thêm về những tội nghịch điểu răn Thứ Nhất mà nguời tin hữu phải 
tránh. 

Trả lời: 

Trong một bài trước, tôi đã giải thích  nhiều về Điều răn Thứ Nhất dạy chúng ta phải thờ 
phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự để được cứu rỗi và hưởng Thánh Nhan Người 
trên Nước Trời mai sau. 

Nay xin được nói thêm về những tội nghich điều răn quan trọng này căn cứ vào câu hỏi nhận 
được. Là người tin coa Thiên Chúa, chúng ta phải  thờ lậy Chúa vì đức tin đã cho ta  xác tín 
Người là Đấng đã tạo dựng muôn loài muôn vật hữu hình cũng như vô hình, trong đó đặc biệt 
có con người là tạo vật được dựng nên " theo hình ảnh của Thiên Chúa" với hai đặc tính : có 
lý trí và ý muốn tự do (intelligence  and  free will) mà không một  tạo vật nào khác  có được.Có 
lý trí để nhận biết và có ý muốn tự do để chọn lựa tin và yêu mên Thiên Chúa là Cha cực tốt 
cực lành, là Đấng tạo dựng mọi loài mọi vật hữu hình và vô hình, hay khước từ Chúa để sống 
theo thế gian với bao gương xấu và dịp tội, hay sống  theo bản năng nghiêng chiều về  tội lỗi 

 GIẢI THÍCH THÊM VỀ TỘI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT 
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còn để lại trong mỗi nguời chúng ta, nhất là đầu hàng ma quỉ để làm những sự dữ như oán thù, 
làm chứng gian,, giết người, giết thai nhi,dâm ô thác loạn, gian dâm, ngoại tình, thay chồng đổi 
vợ,trộm cắp,cờ bạc, buôn bán phụ nữ và trẻ nữ cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm ( child 
prostitution) rât khốn nạn và tội lỗi như thực trạng của thế giới vô luân vô đạo và tục hóa ngày 
nay. 

Qua Ông Mô-sê, Thiên Chúa đã nói với dân Do Thái xưa kia như sau : 

“Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai cập, khỏi cảnh nô lệ. 
Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta…” (Đnl 5:6-7) 

Trên đây là nội dung Điều Răn thứ nhất trong bản Thập Điều (Decalogue) mà Thiên Chúa đã 
trao cho Ông Môsê để truyền lại cho dân Do thái  tuân giữ như Giao Ước của Người với họ để 
họ được chúc phúc và được sống muôn đời.(Đnl 5). 

Mười Điều Răn này vẫn được áp dụng cho dân Chúa từ thời Cựu Ước cho đến ngày 
nay.Nhưng  cần phải nói ngay ở đây một lần nữa là sở dĩ Thiên Chúa truyền Lề Luật cho con 
người tuân giữ là vì phúc lợi của con người chứ tuyệt đối không phải vì lợi lộc nào của 
 Chúa, khiến Người phải ngăn cấm con người không được làm hay phải làm những  điều ghi 
trong  Mười Điều Răn của Chúa  mà con người phải thi hành để được chúc phúc.Như thế, tuân 
giữ lề luật của Chúa chỉ có lợi cho con người mà thôi, chứ tuyệt đối Chúa không được lợi lộc 
nào khi con người tuân giữ các  lề luật của Chúa ban cho con người và mong muốn con người 
thi hành để được chúc phúc. 

Chúa Giêsu  đã nhắc lại Điều Răn thứ Nhất và cũng là điều răn  quan trọng nhất  khi Chúa 
trả lời cho một  luật sĩ thuộc nhóm Biệt  phái  và Xa đốc xưa kia như sau: 

 “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết  lòng, hết linh hồn và hết 
trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn Thứ Nhất.” (Mt 22: 37-38). 

Yêu mến một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự có nghĩa là chỉ tôn thờ và yêu mến một mình 
Thiên Chúa trên hết mọi thần linh khác của những người không chia sẻ một niềm tin với người 
tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo.Nói khác đi, là tín hữu Công giáo  thì không được 
tin và kêu cầu đến một thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi ra. Chỉ có Ngài là Thiên 
Chúa duy nhất, Đấng tạo dựng  mọi loài mọi vật- trong đó có con người mà Thiên Chúa đã “tạo 
dựng theo hình ảnh của Chúa”. Thiên Chúa cũng là Đấng cầm quyền cại trị vũ trụ và sự sống 
của của con người cùng  mọi tạo vật, và nhất là đã cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô, tức 
Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống trần gian  làm Con Người để "hiến mạng sống  mình làm giá 
chuộc cho muôn người."( Mt 20: 28) ) 

Như vậy, ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi ( The HOLY  TRINITY= THE  TRIUNE GOD ) mà chúng 
ta phải tôn thờ,  Đức Trinh Nữ  Maria, dù là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos), Mẹ của Giáo Hội, 
Thánh Cả Giuse  cùng các Thánh nam nữ khác trên Thiên Đàng  chỉ là những mẫu gương 
sáng ngời cho ta noi theo để nên thánh và nhờ cậy cầu bầu trước Tòa Chúa mà thôi, chứ 
không phải là đối tượng chính của lòng tin và tôn thờ (adoration). Đối tượng chính của lòng tin 
yêu và tôn thờ  phải là Thiên Chúa Ba Ngôi, trong khi chúng ta cũng  yêu mến và tôn kính 
(veneration) Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse  và các Thánh nam nữ trên Thiên Đàng  nữa. 

Do đó, từ góc độ thần học và đức tin này, mọi người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo hội Công 
Giáo cần phải tránh xa mọi hình thức tin tưởng hay trông cậy trái nghịch với Điều Răn thứ nhất 
trên đây thể hiện qua những thực hành sai trái và có tính cách mê tín dị đoan sau đây: 
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1. Thờ các ngẫu tượng (idolatry): 

Điều răn thứ nhất cấm tôn thờ bất cứ thần linh (idols) nào ngoài Thiên Chúa ra, như  thờ 
thần cây đa, thần bếp, thần hỏa, thần nước, thần tài,v.v.Mặt khác,  người Công giáo cũng 
 không thể nói ba phải rằng  Đạo nào cũng tốt, thần linh nào cũng đáng kính , nên có thể  đem 
trưng bầy trên ban thờ ở nhà  ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ chen lẫn với các tượng Đức Phật, Đức 
Không Tử, Lão Tử, Mohammeh (của Đạo Hồi) v.v. Chúng ta tôn trọng niềm tin của các tín đồ 
khác, nhưng không cùng chia sẻ niềm tin của họ về Đấng họ tôn thờ,  như chúng ta phải tin và 
tôn thờ  Thiên Chúa của chúng ta. 

Do đó, người Công giáo mà trưng ảnh tượng bất cử  thần linh nào khác  là lỗi phạm điều răn 
thứ nhất dạy thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi.Lại nữa, nếu vì xã giao mà phải tham 
dự các buổi lễ của các tôn giáo khác, hay đến viếng người chết  ở nhà quàn (funeral home), 
người Công giáo không được phép bái lạy các tượng Đức Phật, Đức Khổng Tử hay bất cứ ảnh 
tượng nào mà các tín hữu bạn tôn thờ. Đó là niềm tin của họ, chúng ta tôn trọng, nhưng không 
chia sẻ niềm tin với họ  như đã nói ở trên.Tuy nhiên, chúng ta được phép đốt nhang cho người 
chết ở nhà quàn hay tư gia. 

Cũng cần nói thêm là, để tỏ lòng tôn kính, tôn thờ một mình Thiên Chúa trên hết mọi thần 
thánh, kể cả Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, người Công giáo, mỗi khi vào nhà thờ, phải bái quì 
thờ lậy Chúa Kitô đang hiện diện cách bí nhiệm cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong 
Mầu Nhiệm Ba Ngôi và trong bí tích Thánh Thể nơi Nhà Tạm ( Tabernacle) trước khi quay sang 
chỗ trưng bày thánh tượng Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse hay Thánh Nam nào Nữ khác. Đây là 
hành vi đức tin thể hiện lòng tôn thờ một mình Thiên Chúa Ba Ngôi trên hết mọi thần thánh 
khác, và chắc chắn điều này làm đẹp lòng Chúa, Đức Mẹ  và các Thánh Nam nữ đang chầu 
trực, ngợi khen  Chúa trên Thiên Đàng. 

2- Tội phạm thánh ( Sacrilege) : 

  Được coi là lỗi đức thờ phượng, tức vi phạm điều răn Thứ Nhất  những hành vi sau đây : 

a-đang khi có tội trọng, chưa được tha qua bí tích hòa giải mà dám rước Mình Máu Thánh 

 Chúa Kitô ( giáo dân) hay cử hành thánh Lễ Tạ Ơn ( linh mục) đều   mắc tội  phạm thánh. 
(x. giáo  luật số  916) 

Thánh Phaolô cũng nói rõ tội này như sau : 

" Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh này và uống Chén của Chúa cách bất xứng thì cũng  

phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén 
này," ( 1 Cor 11: 27-28) 

b-Ai ném bỏ Mình Thánh hay lấy Mình Thánh về nhà để làm việc mê tín là phạm thánh và bị 
vạ tuyệt thông tiền kết ( x giáo luật số 1367). 

Ngoài ra, cũng kể là phạm thánh  những hành vi bất kính như đạp chân lên, hay quăng vào 
thùng rác các ảnh tượng  Chúa, Đức Mẹ và các Thánh hoặc các đồ dùng đã được làm phép 
 như bình đựng Mình Thánh ( Ciborium) chén lễ ( Chalice) khăn thánh ( purificator, corporal) .. 

Mặt khác,  cũng được  kể là phạm thánh ai hành hung Đức Thánh Cha ( mắc vạ tiền kết, 
giáo luật số 1370 & 1) và các vị có chức  thánh hay  lời khấn  như linh mục, Giám mục, tu sĩ . 
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c-Sau nữa, cũng được coi là tội phạm thánh  những ai phá hủy nơi thờ phượng như nhà 
thờ,Tu viện và nhà nguyện công ( Public chapel) kể cả giết người và làm việc ô uế (dâm dục) 
 trong nơi thờ phượng. Giết người  và làm chuyện ô uế ở nơi khác thì chỉ có tội sát nhân và tội 
dâm dục, nhưng  nếu phạm các tội này ở nơi thờ phượng thì mắc thêm tội phạm thánh nữa.  

3-Bói toán và ma thuật (divination and magic): 

Tất cả những  hình thức mê tín như  bói toán, coi chỉ tay, bói bài, tử vi (horoscope) chiêm 
tinh, (astrology) phong thủy địa lý, phù thủy (sorcery) đồng bóng….  đều là các việc lỗi nghịch  
điều răn Thứ Nhất, tức vi phạm niềm tin vào một Thiên Chúa toàn năng duy nhất, Chủ Tể của 
mọi loài, và là Đấng luôn  quan phòng đời sống con người và vạn vật theo sự khôn ngoan và 
nhân hậu tuyệt vời của Ngài. Vì thế, khi tin và thực hành các hình thức mê tín trên đây, người 
ta đã tìm đến một hay nhiều quyền lực khác trong vụ trụ  hữu hình này thay vì chỉ tin cậy một 
mình Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, người tín hữu Chúa Kitô phải tránh xa các hình thức mê tín 
trên đây,  vì làm một trong những việc này là chứng tỏ không tuyệt  đối tin tưởng vào một mình 
Chúa là Đấng duy nhất  ban phát mọi ơn lành và làm chủ vận mạng con người và vũ 
trụ.(SGLGHCG, số 2115-2117).  Thánh Kinh đã lên án tội bói toán, phù thủy, và thờ ngẫu 
tượng, đồng bóng như sau: 

“giữa anh em không được thấy ai làm lễ thiêu con trai, con gái mình, không được thấy 
ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng cốt, gọi hồn. 
Thật vậy, nếu ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với Đức Chúa,và chính vì những điều 
ghê tởm đó mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh  em đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất 
mắt anh  em.” (Đnl 18: 10-12). 

Hoặc: 

“Khi người đàn ông hay đàn bà nào có ma nhập thần ám thì phải bị xử tử, người ta sẽ 
ném đá chúng, máu chúng đổ xuống đầu chúng.” (Lêvi 20:27) và  “đàn bà phù thủy, 
ngươi không được để cho sống.” (Xh 22:17) 

Tuy nhiên, những lời dạy trên đây chỉ nhằm nhấn mạnh đến việc cấm làm những chuyện mê 
tín dị đoan, trái đức tin như gọi hồn người chết, đồng bóng, phù thủy... vẫn còn thịnh hành ở 
một số nơi trên thế giới, đặc biệt là ở VietNam.Nhưng không được hiểu những lời trên theo 
nghĩa đen  là phải giết hại hay tiêu diệt  ai làm những việc đó dựa theo nghĩa đen (literal 
meaning) trên đây.. 

Nhân tiện, phải nói rõ thêm  về việc xem tử vi như sau: 

Hiện nay trên Truyền hình Việt Nam  ở Mỹ , có nơi có  chương trình nói về tử vi cho người 
xem. Ông thầy tử vi này đã đưa ra những khuyên cáo như tuổi này hợp với tuổi kia thì làm an 
mới thành công, nhất là được hạnh phúc trong hôn nhân, nếu vợ chồng hợp tuổi nhau. .Điều 
này sẽ gây tai hại cho những cặp vợ chồng đã lấy nhau lâu nhưng không biết là  có hợp tuổi 
 hay không. Nay  vì những  chỉ vẽ vô căn cớ của thầy tử vi, họ có thể bỏ nhau để kiếm người 
hợp tuổi hơn. Hoặc các đôi trai gái sắp kết hôn có thể  tin theo thầy tử vi để không dám kết hôn 
vì  sợ  không hạp  tuổi, dù hai người đang  yêu nhau. Người Công Giáo tuyệt đối không  được 
tin theo những lời chỉ dẫn vô cán cứ của các thầy tử vi về vấn đề hạp tuổi trong hôn nhân và 
trong việc làm ăn.Cụ thể, các người làm cha mẹ không nên đi xem tử vi để quyết định việc hôn 
nhân cho con cái mình,.Những chỉ dẫn của các thầy tử vi , hay thầy bói  là hoàn toàn không có 
cơ sở tín lý hay khoa học nào, nên không được tin theo họ. để không mắc tội nghịch điều răn 
Thứ Nhất dạy phải tôn thờ và tín thác vào Chúa  quan phòng mà thôi. 

4- Mê tín dị đoan (superstitions): 
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Phải kể là tội nghịch điều răn Thứ Nhất các hình thức mê tín dị đoan có trong mọi nền văn 
hóa  như tin con số 9, kiêng số 10, số 13, kiêng chụp hình 3 người, tin  ra ngõ gặp đàn bà thì 
xui, mèo đến nhà thì khó, chó đến thì sang… đeo bùa ngãi, xin sâm, xin quẻ, tin 12 con vật  cai 
trị vận mạng con người và vũ trụ v.v. Những tin tưởng này đều tuyệt đối  không có cơ sở giáo 
lý, và đức tin nào,  nên người tín hữu Chúa Kitô  phải xa tránh mọi tin tưởng và  thực hành sai 
trái nói trên để tuân giữ cách nghiêm túc Điều răn Thứ Nhất dạy ta phải tin và thờ phượng một 
mình  Thiên Chúa Ba Ngôi, là Nguồn duy nhất ban phát mọi ơn lành, bình an và hạnh phúc  mà 
thôi. 

Tóm lại, mọi hình thức đưa đến tin tưởng vào một quyền lực hay thần linh nào ngoài Thiên 
Chúa ra đều là tội phạm đến Thiên Chúa là Đấng duy nhất ta phải tôn thờ và cầu xin mọi ơn 
lành hoặc giúp tránh những sự dữ, tai họa cho hồn xác trong cuộc sống trên trần thế này. 
Nhưng cho được xin ơn Chúa cách hữu hiệu, Giáo Hội dạy mọi tín hữu hãy chạy đến cùng Đức 
Mẹ, Thánh Cả Giuse  và các Thánh Nam Nữ để xin các  ngài nguyện giúp cầu thay cho ta 
trước Tòa Chúa. Nghĩa là tuyệt đối không thể nhờ thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, thầy tử vi, thầy 
địa lý, phong thủy  hay chiêm tinh gia nào có thể giúp xoay chuyển được số mệnh hay giúp 
tránh tai ương, hoạn nạn cho con người ở đời này. Ấy là chưa nói đến những tai họa bất ngờ 
có thể xảy ra chỉ vì  tin và nghe lời các thầy này và các tiên tri giả ( đầy rẫy ở khắp nơi) chỉ vẽ 
tầm bậy, khiến đưa chân vào hiểm họa  không  ngờ nữa. Cụ thể, cách nay hơn hai mười năm, 
một nhóm 20  tín đồ của giáo phải Cổng Trời ( Heaven Gate) bên California đã tự sát tập thể vì 
nghe lời "giáo chủ" của họ "tiên tri " tầm bậy là sắp tận thế rồi nên phải chết nhanh đi để được 
lên Thiên Đàng ! Lại nữa, nhóm Hồi giáo quá khich( Fanatic Moslems ) cũng  chủ trương giết 
những đối thủ của họ ( ám chỉ người Mỹ và các Kitô hữu) để được lên Thiên Đàng ! Vì thế mà 
có những kẻ cuồng tín đầy mê muội đã ôm bom tự sát và giết hại người khác để hy vọng sớm 
được lên Thiên Đàng ! 

Người tín hữu Công giáo phải quyết tâm xa tránh những tin tưởng và thực hành sai trái nói 
trên để sống đẹp lòng Chúa và nói lên niềm tin của mình vào Một Thiên Chúa toàn năng, đầy 
lòng nhân ái, và là Nguồn duy nhất ban phát mọi ơn lành, an vui và hạnh phúc cho con người. 

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

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. MDiv, M.A, DMin (Doctor of Ministry) 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

Sở dĩ phải nói đến vấn đề này là vì mấy năm gần đây hồng y, giám mục, linh mục thường 
được đưa lên mạng với những cáo buộc về các tội danh như ấu dâm, xa hoa, hèn nhát không 
dám lên tiếng bênh vực những người bị đàn  áp hay yên lặng trước những bất công trong xã 
hội. 

Chắc hẳn nhiểu người trong giói linh mục chúng ta buồn và lấy làm tiếc về những sự việc đó. 
Nhưng xét cho cùng theo quan điểm đức tin thì âu đó cũng là một điều trong chương rình của 
Chúa, để thanh luyện Hội Thánh và báo động cho mỗi người chúng ta phải lo bảo toàn phẩm 
chất và giá trị của đời linh mục. Về sư cao quí của chức linh mục thì khỏi cần phải nói, nhưng 
về phẩm chất và giá trị của con người linh mục thì thiết tưởng chúng ta phải luôn luôn bảo 
trọng, nghĩa là lo sao cho đời linh mục của mình giữ được phẩm chất và giá trị. 

PHẨM CHẤT VÀ GIÁ TRỊ CỦA LINH MỤC (BÀI THUYẾT TRÌNH CHO CÁC LINH MỤC, 
CỰU SINH VIÊN XUÂN BÍCH) 
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Phẩm chất ấy là mỗi ngày chúng ta phải nhắc bảo cho mình nhớ lại và rập khuôn đời mình 
theo mẫu linh mục là người của Chúa, được Chúa chọn để mang ơn cứu độ đến cho mọi 
người. Vì thế, mình ở giữa mọi người, như mọi người, nhưng lại không như mọi người, bởi lẽ 
mình đã lãnh nhận một chức vụ với lời cam kết đặc biệt kèm theo. Bởi vậy, theo tinh thần Hiến 
Chế Vui Mừng Và Hy vọng, linh mục phải “ở đời hơn mà lại ít thuộc về đời hơn”. Làm sao dung 
hòa được mức đô này. Công Đồng Va-ti-ca-nô II đã cung cấp cho chúng ta sắc 
lệnh Presbyterorum ordinis làm kim chỉ nam hướng dẫn và điều khiển cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta là linh mục thuộc thời đại Công Đồng. Xét về một phương diện, thì xem ra kỷ luật về 
đời sống linh mục bớt ngặt hơn so với trước kia, như ra ngoài phải mặc áo chùng thâm, mỗi 
ngày phải đọc sách nguyện bằng tiếng la-tinh lâu đến cả gần hai tiếng, đi từ địa phận này sang 
điạ phận khác phải có phép của Đức Cha địa phận mình, giao tiếp với người khác phải canh 
chừng chặt chẽ v.v… 

Nhưng cái tự do thoải mái này, vô hình chung, nhiều khi lại là những cản trở khiến chúng ta 
không còn mấy cẩn thận giữ gìn và bảo trọng phẩm chất và giá trị của linh mục.nữa. Những 
điều tai tiếng xẩy ra phải chăng cũng là do sự thiếu cẩn trọng và không áp dụng một hình thức 
khổ chế và kỷ luật nào đó cho đời sống của mình. Mấy chục năm trứớc, một nhà văn người 
Pháp, Michel de Saint Pierre có viết một cuốn tiểu thuyết dề là Les nouveaux prêtres, trong đó 
ông cho thấy hai thế hệ linh mục cũ và mới và sự tạm gọi là tranh chấp giữa đôi bên với những 
lời phê phán lẫn nhau về cũ và mới. Nhưng dù cũ hay mới, đời linh mục vẫn có một tiêu chuẩn 
chung thích hợp cho mọi thời, đựa vào lời dạy của Chúa Giê-su. Linh mục muốn sống cho đích 
đáng thì phải căn cứ vào đây cũng như vào lời giáo huấn và kỷ luật của Hội Thánh. Dù cũ hay 
mới thì linh mục thời nào cũng phải lo chu toàn những bổn phận hàng ngày gắn liền với đời 
mình là cử hành thánh lễ, đọc sách nguyện, lần hạt, xét mình, xưng tội, cử hành bí tích, đi “kẻ 
liệt” v.v… Những việc này là những cách thế cần thiết và hữu hiệu để giúp linh mục giữ được 
phẩm chất và tạo ra được thế quân bình trong đời sống. 

Trong phần kết cuốn tiểu thuyết Những linh mục mới, tác giả dã đưa ra hai bức tranh về 
những linh mục trung thành với nếp sống cổ truyền bên cạnh những linh mục theo lối sống mới 
mệnh danh là theo Công Đồng Va-ti-ca-nô. Những vị này năng nổ, xông pha với các hoạt động 
bên ngoài mà xem ra như lơ là hay coi nhẹ kỷ luật đời sống bên trong. Kết cuộc, linh mục theo 
lối mới bị hao mòn sinh lực trước tuổi và không đạt được nhiều kết quả về đường thiêng liêng 
nơi các tín hữu. 

Trong bài L'Eglise et les défis du troisième millénaire  của Đức Hồng Y Godfried 
Danneels đăng trong La documentation catholique số 2269 ra ngày 5.5.2002, cuối trang 446 có 
viết : “Dù sao, chúng ta chỉ có thể tồn tại nhờ phẩm chất của lòng tin, lòng mến và nhất là lòng 
cậy của chúng ta. Chắc chắn là ít bởi quyền hành và uy thế, ít bởi cái vẻ bên ngoài hơn là thực 
chất bên trong”.(Quoiqu'il en soit, nous ne survivrons que par la qualité de notre foi, de notre 
amour et surtout de notre espérance. Ce sera moins par le pouvoir et le prestige, par le 
paraitre, que par l'être).   

Xã hội chúng ta vẫn là một xã hội có tôn ty đẳng cấp, dù nói là dân chủ. Cái dáng dấp và ảnh 
hưởng phong kiến vẫn còn cả ở ngoài đời lẫn trong đạo. Chính óc phong kiến này đã cầm chân 
xã hội chúng ta lại không cho tiến bước. Chúng ta chỉ việc nhìn lại những việc đã xẩy ra vào 
giữa thế kỷ XIX trong triều đình vua quan nhà Nguyễn cũng đủ thấy ảnh hưởng khốc hại của óc 
phong kiến này. 

Riêng trong nhà đạo chúng ta, kiểu cách phong kiến vẫn còn cho đến ngày nay trong cách 
dùng người và cắt  đặt các chức vụ. Người nào biết đưa đẩy, không dám có ý kiến riêng dù là 
xây dựng, thường dễ được trọng dụng và cắt cử vào những chức vụ quan yếu hơn. Trong Hội 
Đồng Giám Mục, các vị giám mục trẻ thường nể các vị cao niên và không dám có ý kiến ngược 
lại. Trong họ đạo, cha sở dường như nắm giữ mọi quyền hành và cho mình như thông thạo đủ 
thứ. Trong các đoàn thể, người nhỏ phải theo người lớn cho đúng với nguyên tắc “kính lão đắc 
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thọ”  trong khi trào lưu dân chủ và kỹ thuật điều hành các xí nghiệp trên thế giới, người ta có 
khuynh hướng dùng người trẻ và đến tuổi nào đó, người lớn phải nhường chỗ cho người nhỏ,  
để đoàn thể và tổ chức nhờ vậy luôn năng động và có sức sống mới.   

Còn một điều nữa đáng nói là mục vụ của các cha sở và lối hành đạo của giáo dân cần phải 
thay đổi cho phù hợp với tình thế mới. Các cha sở không thể để giáo dân sống mãi trong tình 
trạng ấu trĩ về đức tin, cũng như không thể giữ mãi những lề thói có tính mị dân, để duy trì lòng 
cung kính của họ đối với mình. Gần đây trong một số báo Công giáo và Dân tộc, có ý kiến của 
một nữ độc giả ngoài công giáo về lòng trọng kính quá đáng của giáo dân đối với linh mục. 
Chúa bảo chúng ta đừng gọi ai là cha hay thày là muốn dạy chúng ta đừng thích hay đòi cho 
người ta trọng vọng mình. Các linh mục không cần phải đòi người ta kính trọng, nhưng nếu các 
vị ăn ở cho đúng bậc mình thì chắc chắn sự trọng kính kia sẽ đến. 

Vào những năm liền sau Công Đồng, bên Pháp có phong trào các tu sĩ ra ngoài  lập ra 
những “Antennes”, tức là những căn hộ cho chừng vài ba người ở, bên cạnh những căn hộ 
khác cho gần gũi hơn với người ta : cũng đi làm, đi chợ, nấu ăn, đổ rác v.v… Mục đích là để 
sống đơn sơ, giã từ nếp sống yên thân trong các tu viện nhà cao cửa rộng mà do đó làm cho 
mình dễ rời xa dân chúng. 

Sáng kiến này phát xuất từ các cha Dòng Tên. Phải nói đó là một sáng kién cao đẹp và 
quảng đại. Một số tu sĩ các dòng đã thử làm theo. Nhưng chẳng bao lâu, thí nghiệm này cho 
thấy khó dung hòa được với nếp sống tu trì, nên đã    phải dẹp bỏ. 

Thời Công Đồng có hai từ ngữ thông dụng, đó là cập nhật hóa và dấu chỉ  thời đại. Hai tù 
ngữ này có thể đã là tiền đề cho Hiến chế Gaudium et Spes và sắc lệnh Perfectae caritatis. 
Hội Thánh Công Giáo từng bị coi nhu một ốc đảo, nay phải đi ra ngoài đến với muôn dân. Hội 
Thánh phải mở cửa ra cho người ta nhìn vào, tuy mở cửa thì có bụi theo, nhưng không phải chỉ 
có bụi mà còn có gió nữa ; gió đem khí mát vào và làm cho căn nhà được thông thoáng. Các ý 
tưởng này là của Thánh Giáo Hoàng Go-an XXIII. Những ai đã sống thời Công Đồng chắc đều 
thấy mối thịnh tình của thế giới đối với những tư tưởng như thế qua các hiến chế và sắc lệnh 
được công bố. 

Đã hẳn phải cập nhật hóa cho hợp với thời buổi mình sống, để không còn xa lạ hay lạc lõng 
giữa mọi người, hầu có thể gặp gỡ đối thoại chân tình trên căn bản tôn trọng lẫn nhau giữa 
người với người. Trong cái cũ và cái mới cũng vậy, cái nào cũng có giá trị của nó. Vây hãy giữ 
lấy và tôn trọng những giá trị đó để làm phong phú cho mình. Những lời sau đây là những lời cũ 
có từ thời các nhà truyền giao thừa sai. Các bậc cha ông của chúng ta trong chức linh mục đã 
thực hành như thế và truyền lại cho chúng ta như một thứ gia bảo để góp phần xây dựng và gia 
tăng phẩm chất cũng như giá trị của con người linh mục. “Thày cả phải có nhân đức lọn lành 
hơn người ta, phải cầu nguyện cho sốt sắng hơn, xem sách cho cần mẫn hơn, giữ mình sạch 
sẽ cho cẩn thận hơn, ăn uống cho tiết độ hơn, chịu khó cho bằng lòng hơn, giữ sự vui cười cho 
nhiệm nhặt hơn, ăn nói cho mềm mại hơn, giữ mặt mũi chân tay hình dong cho nghiêm trang 
hơn, lời nói cho hẳn hoi hơn, thế thì mới xứng đạo làm thày mà chớ” (Công đồng Tứ Xuyên, 
trang 4) 

Cụ thể, chúng ta là linh mục. Chúng ta có phẩm chất và giá trị do chính bản tính của chức 
linh mục mang lại. Chúng ta có thể làm cho sáng tỏ, biến chất hay lu mờ đi tùy vào nhận thức 
và cách sống của chúng ta. Điều này chúng ta phải khắc cốt ghi tâm trong mọi hoàn cảnh. 
Chừng nào lơi lỏng là chúng ta xuống dốc và không còn được bình an và vui sống trong cuộc 
đời của mình nữa. Mà đời linh mục phải là một cuộc đời hạnh phúc trong sự gắn bó với Chúa 
và phuc vụ tha nhân. 

Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p. (11.6.2019) 

VỀ MỤC LỤC 
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 Lê Thiên 

(19/6/2019) 

Xin minh xác đây chỉ là ý kiến thô thiển, bất chợt của một giáo dân thấp hèn không có chỗ 
đứng nào trong xã hội hay vị trí nào trong các tổ chức sinh hoạt Công giáo. Tuy nhiên người 
viết hy vọng cái nhìn thiển cận của mình sẽ là tiền đề cho những góp ý bao quát và sâu sắc hơn 
sau này. 

Nguyên văn Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) được công bố tại trang web 
của HĐGMVN 

http://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-thu-gui-cong-dong-dan-chua-
ve-mot-so-luu-y-trong-doi-song-duc-tin-35055 

Mở đầu bức thư, HĐGMVN nêu rõ: 

“Trong Hội nghị thường niên kỳ I-2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi đã nhận 
được những thông tin, thắc mắc, kể cả những lời than phiền và phê phán về một số sự việc liên 
quan đến cử hành Phụng vụ và các thực hành đạo đức tại nơi này, nơi khác. Nay, với trách 
nhiệm mục tử, chúng tôi gửi thư này đến anh chị em, để đồng hành và giúp anh chị em sống 
đức tin một cách đúng đắn theo giáo huấn của Hội Thánh.”  

HĐGMVN ca ngợi tính phong phú trong sinh hoạt đạo đức của người CGVN:“chuyên tâm 
tham dự các cử hành Phụng vụ, tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Lòng Chúa thương xót, 
sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh, thể hiện lòng hiếu thảo với các bậc tiền nhân…” 

Sau đó, HĐGMVN cảnh báo: Trong Cộng đồng dân Chúa “…đang tồn tại và có chiều hướng 
gia tăng những hiện tượng và những cách thực hành đạo đức không xứng hợp, cụ thể là: tin dị 
đoan, ma thuật, bói toán; phổ biến những tư tưởng lệch lạc như Sứ điệp từ trời, Lòng Mẹ 
thương xót...; lạm dụng một số cử hành đạo đức của Hội Thánh như Lòng 
Chúa thương xót, đặc sủng chữa lành bệnh nhân, đặt tay cầu nguyện...” 

Từ các hiện tượng không mấy lành mạnh trên đây, dựa trên Giáo huấn của Hội Thánh về 
Phụng vụ và về các Bí Tích, HĐGMVN đưa ra những chỉ dẫn về định hướng Phụng vụ và đạo 
đức bình dân. HĐGMVN lưu ý: “Trong thực tế, tại một số địa phương, kỷ luật Phụng vụ chưa 
được tôn trọng đúng mực. Những thực hành đạo đức bình dân cũng có những lạm dụng tùy 
tiện, gây hoang mang nơi người tín hữu và xáo trộn nơi các cộng đoàn đức tin.” 

Xét những thực tế trên, HĐGMVN cũng nêu ra quy định mà mọi tín hữu Công giáo VN phải 
triệt để tuân hành, đặc biệt những quy định về Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân, đừng biến 
lòng đạo đức này thành những hình thức mê tín dưới danh nghĩa “đặc sủng chữa lành”, hình 
thức cám dỗ có nguy cơ đẩy người tín hữu đi lạc hướng trong đức tin dù chưa hẳn lạc giáo. 

HĐGMVN lại cảnh giác: “vì lòng đạo bình dân nghiêng về cảm nhận hơn là suy lý, quan tâm 
đến biểu tượng hơn là lô-gích, nên cũng dễ bị lệch lạc, kể cả bị khai thác vì chủ ý trục lợi. Đồng 
thời, tại một số nơi, những hình thức cầu nguyện và đặt tay xin ơn chữa lành chưa thể hiện ý 
nghĩa sâu xa của mầu nhiệm cứu độ trong Đức Kitô và sứ vụ rao giảng Tin Mừng!” 

 
ĐỌC THƯ HĐGMVN GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG ĐỜI 
SỐNG ĐỨC TIN 
 

 

http://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-thu-gui-cong-dong-dan-chua-ve-mot-so-luu-y-trong-doi-song-duc-tin-35055
http://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-thu-gui-cong-dong-dan-chua-ve-mot-so-luu-y-trong-doi-song-duc-tin-35055
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Trong các chỉ dẫn thực hành lòng đạo đức, HĐGMVN nêu ra 4 điểm cụ thể: 

1- Phải tránh những thực hành mê tín dị đoan, bói toán, lợi dụng lòng tin đơn thành của 
người tín hữu để trục lợi. 

2- Đừng quá coi trọng những hình thức đạo đức bình dân mà coi nhẹ cử hành Phụng vụ. 

3- Không được sử dụng, phổ biến các tài liệu có nội dung nghịch với đức tin Kitô giáo. 

4- Những kinh nguyện được sử dụng công khai và thường xuyên phải được Bản quyền địa 
phương cho phép. 

Ngoài ra, HĐGMVN đặc biệt quan tâm tới một trào lưu dường như đang thịnh hành tại Việt 
Nam. Đó là trào lưu “đặt tay xin ơn chữa lành!” Nó có sức lôi cuốn mãnh liệt khiến không ít 
người Công giáo VN rơi vào cơn mê hoặc, cho đó là “đức tin,” là “phép lạ.” 

Xưa các Tông đồ được ơn Chúa Thánh Thần “ngự trên đầu” để các ngài nói tiếng lạ khiến 
người nghe hiểu được “theo tiếng mẹ đẻ của mình” bất kể họ là người Hy Lạp, người Rôma 
hay người Do Thái. Còn ngày nay, người ta đua nhau nhận lấy cái gọi là “nghi thức đặt tay lên 
đầu” để được “ơn té ngã” như là một “phép lạ” hiển nhiên chỉ dành cho “các con riêng Chúa 
Thánh Thần!” 

Thư của HĐGMVN có nêu đích danh “nghi thức đặt tay” – “những hình thức cầu nguyện và 
đặt tay xin ơn chữa lành,” nhưng lại không nói gì tới “hiện tượng té ngã!”  Dầu vậy, HĐGMVN 
cũng chỉ rõ: “Tại một số nơi, những hình thức cầu nguyện và đặt tay xin ơn chữa lành chưa thể 
hiện ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm cứu độ trong Đức Kitô và sứ vụ rao giảng Tin Mừng.” 

Trong thư, các Đấng Chủ Chăn VN cảnh cáo nạn “lợi dụng lòng tin đơn thành của người tín 
hữu để trục lợi.” Các Đấng còn nêu: “Chúa cũng ban cho Hội Thánh đặc sủng chữa lành bệnh 
tật. Tuy nhiên đặc sủng này được trao ban không phải vì vinh quang và trục lợi cá nhân, nhưng 
để xác nhận và củng cố sứ vụ rao giảng Tin Mừng.” 

Từ đó, HĐGMVN truyền “phải tránh các hình thức mang tính cuồng loạn,chứng nhân 
giả, diễn kịch hoặc kích động cảm xúc.” 

Phải chăng hiện tượng té ngã cũng thuộc phạm trù “diễn kịch, chứng nhân giả, kích động, 
cuồng loạn, …” như đã được đề cập trong thư của HĐGMVN? 

Những chỉ thị và hướng dẫn của HĐGMVN rất rõ ràng, chính xác, cụ thể và cập nhập với 
thời hiện đại. 

Tuy nhiên, nếu những hướng dẫn của các ngài chỉ rõ điều gì dành cho phía giáo sĩ, điều gì 
nói với thành phần giáo dân, thì mỗi bên ắt sẽ dễ dàng nhận ra phần trách nhiệm của mình 
trong việc thực thi Giáo huấn của Hội Thánh. 

Cụ thể, thành phần nào có trách nhiệm (và cả khả năng) biết rõ những “kinh nguyện Phụng 
vụ” nào “theo đúng Sách Nghi Thức Rôma”? 

Lại nữa, ai là người có khả năng, có đủ kiến thức và thẩm quyền để chỉ cho người khác thấy 
và hiểu “các tài liệu có nội dung nghịch với đức tin Kitô giáo” nếu không phải chính hàng giáo sĩ 
đang trực tiếp chăm lo mục vụ cho giáo dân? 

Riêng yêu cầu của HĐGMVN “Không được sử dụng, phổ biến các tài liệu có nội dung nghịch 
với đức tin Kitô giáo” có lẽ nhắm vào chính hàng giáo sĩ hơn là vào thành phần giáo dân. Bởi vì 
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trong nhiều trường hợp, các giáo sĩ (chứ không phải giáo dân bình thường) mới là những 
người đã được đào tạo để lãnh hội kiến thức về những nội dung nào là thuận hay nghịch với 
đức tin hầu rao giảng cho giáo dân! Các ngài vừa dạy dỗ vừa thực hành. Giáo dân học đòi, noi 
gương! 

Lại nữa, ai “không được phép đưa các nghi thức chữa lành vào Thánh lễ và các cử hành 
Phụng vụ” nếu không phải chính thành phần giáo sĩ? 

Vì vậy, xét cho cùng, những hiện tượng “lạ” xảy ra gần đây trong các giáo xứ, giáo điểm, 
giáo đoàn tại Việt Nam và cả tại hải ngoại đều có nguồn gốc vượt ngoài khả năng và quyền hạn 
của tầng lớp giáo dân! Trong thành phần giáo dân Việt Nam, thử hỏi có mấy ai được dạy dỗ 
chu đáo về “Cử hành Phụng vụ,” về“Bảy Bí tích,” về “Phụng vụ Các giờ kinh và các Á bí 
tích?” Có bao nhiêu giáo dân người Việt biết đến “Sách Nghi thức Rôma,” biết đến “các Giờ 
kinh Phụng vụ,”biết đến văn kiện “Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và Phụng vụ của Bộ 
Phụng tự và Kỷ luật Bí tích (Tháng 12-2001)”, và “Hướng dẫn việc cầu nguyện xin ơn chữa 
lành của Bộ Giáo lý Đức tin (Tháng 9-2000)” như Thư Mục vụ của HĐGMVN nêu lên? 

Vậy thì ai “lợi dụng lòng tin đơn thành của người tín hữu để trục lợi.” Ai không“tôn trọng kỷ 
luật của Hội Thánh và quy định của Đấng Bản quyền liên quan đến Phụng vụ và việc đạo đức 
bình dân khiến lòng đạo bình dân… bị lệch lạc, bị khai thác…?” 

May thay! HĐGMVN quan tâm tới lợi ích của các linh hồn, nên đã truyền cho hàng giáo sĩ 
trực thuộc chứ không phải cho thành phần giáo dân, rằng “không được phép đưa các nghi thức 
chữa lành vào Thánh lễ và các cử hành Phụng vụ, không được lẫn lộn các buổi cầu nguyện 
không thuộc Phụng vụ với những cử hành Phụng vụ.” Đặc biệt, “phải tránh các hình thức mang 
tính cuồng loạn, chứng nhân giả, diễn kịch hoặc kích động cảm xúc…” 

Như vậy, nếu các Giám mục VN cùng đồng tâm nhất trí tâm bảo vệ giáo dân mình khỏi rơi 
vào những hỗn loạn mục vụ như hiện nay, các ngài ắt sẽ đồng thuận về phương cách quản lý, 
giám sát và chấn chỉnh kịp thời các sai quấy trong thi hành mục vụ trên mọi giáo xứ, giáo điểm 
và giáo đoàn trực thuộc. 

Có lẽ  giáo dân Công giáo Việt Nam sẽ rất hân hoan khi được chính HĐGMVN xác 
quyết: “Giám mục giáo phận có bổn phận giám sát việc thực hành các buổi cầu nguyện xin ơn 
chữa lành; đồng thời có quyền can thiệp khi có những lạm dụng gây tai tiếng cho cộng đoàn tín 
hữu.” 

Thật vậy, nếu các đấng bề trên không thực thi quyền “giám sát” và “can thiệp” chống lại các 
lạm dụng gây tai tiếng cho cộng đoàn tín hữu, thì tình trạng hạ tắc loạn sẽ càng gia tăng! Và 
rồi “cả hiện tượng và những cách thực hành đạo đức không xứng hợp, cụ thể là: tin dị đoan, ma 
thuật, bói toán…” sẽ trở thành thứ dịch bệnh lây lan hết thuốc chữa! 

Hơn thế nữa, không ít tín hữu CGVN đã từng tự đặt cho mình câu hỏi“những lạm dụng tùy 
tiện, gây hoang mang nơi người tín hữu và xáo trộn nơi các cộng đoàn đức tin… lợi dụng lòng 
tin đơn thành của người tín hữu để trục lợi” từ đâu mà ra? Chắc chắn không hề từ giáo dân. 
Như vậy, trách nhiệm thuộc về ai? 

Cuối cùng, một chi tiết nhỏ (vụn vặt), xin nêu ra đây luôn: Không biết do cố tình hay vô ý, thư 
của Hội Đồng Giám mục ngày 10/6/2019 bỗng mất đi tính chất THƯ CHUNG như thông lệ, mà 
chỉ đơn thuần là “thư” – THƯ gửi Cộng đồng Dân Chúa…? 

Dù sao, sau bức thư của HĐGMVN, hy vọng tình hình sinh hoạt Cộng đồng Dân Chúa tại VN 
sẽ khởi sắc hơn. Giáo dân VN sẽ được dẫn dắt sống đời sống ĐỨC TIN đích thực, không còn 
bị ai “bị khai thác vì chủ ý trục lợi” như HĐGMVN đã báo động! 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 Vấn đề nạo phá thai thật nhức nhối trong  xã hội Việt Nam hôm nay, nhất là đối với những ai 
còn thao thức với quyền sống của con người. Vấn đề nay, tôi đã có dịp đề cập nhiều lần trong 
các bài viết trước đây như: Gia đình nền tảng của xã hội; chung thủy; hy sinh yếu tố giữ gìn 
hạnh phúc gia đinh; mẹ nguồn yêu thương vô bờ, động lực cho những hy sinh. Gần đây, tôi đã 
trình bày vấn đề đó trong bài: “Môi trường sống; những thách đó; tìm nguyên nhân; hướng khắc 
phục”. Bài đã có trên các trang mạng: thanhlinh. Net, conggiaovietnam. Conggiao info, giáo 
phận Cần Thơ… Bài viết có các số liệu chi tiết cụ thể, căn cứ vào các thông tin có thẩm quyền 
trong và ngoài nước. 

Hôm nay, tôi chỉ xin nêu một trường hợp cụ thể về một người, hiện hàng ngày đang làm 
công việc gom thai nhi từ nhiều nơi về để chôn cất; và nghĩa trang thai nhi của giáo xứ Tân 
Long, thuộc giáo hạt Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên, địa bàn của kinh 2 A, xã Tân Hiệp A, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. 

Một tấm lòng!  

Cô trần Thị Hương sinh năm 1972, đã can ngăn được 9 người mẹ muốn trút bỏ đứa con 
đang thành hình trong bụng mình, khi thai nhi được từ 1 tháng đến sáu tháng. Để thực hiện 
được điều đó, cô Hương đã phải vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, từ bản thân, gia đình, 
làng xóm, rồi đến xã hội, chính quyền… Một trong những khó khăn ban đầu là cô phải lo liệu, 
cung cấp cho các người mẹ nơi ăn, chốn ở trong lúc chờ tới ngày “Mãn nguyệt khai hoa”. 

Gia đình cô vốn không thuộc loại khá giả, nhà cửa không rộng rãi, vả lại, các bà mẹ kia lại 
muốn ở nơi kín đáo, tránh tiếp xúc với mọi người. Chính vì thế, cô phải tìm cách thuê những 
căn nhà, hoặc phòng ở những nơi xa vắng. 

Thế rồi, với một tấm lòng bao dung rộng lượng, cùng sự cố gắng vượt bực, mọi việc dù khó 
khăn bao nhiêu, nhất là về tiền bạc rồi cũng dần qua được. Chín người mẹ kia đã sanh nở “Mẹ 
tròn con vuông”. Cháu bé nhất, ngày tôi, cùng đoàn Hội Nhà Văn thành phố Cần Thơ thăm chị, 
ngày 22 tháng 06 năm 2019 vào lúc khoảng 13 giờ 30 chiều, mới được 29 ngày tuổi. Có một 
điều là lạ, dù mới 29 ngày tuổi, cháu đã biết mỉm cười, mở mắt nhìn mấy anh em chúng tôi, khi 
đang hỏi han chị Hương, mẹ nuôi của cháu bồng cháu trên tay. Cháu bé thật xinh sắn, đáng 
yêu biết bao! Còn cháu lớn nhất chị Hương cho biết được 8 tuổi, cháu đi học chưa về.  

Trong căn nhà nhỏ, rộng khoảng 4 mét sâu hơn 10 mét, ở mé quốc lộ 80, cách thị trấn Tân 
Hiệp về phía Rạch Giá khoảng 6 km, ngay đầu kinh Rọc Bạc Ke (số 6), phía mé bờ sông bấp 
bênh thường bị đe giải tỏa, trong những ngày cuối tháng 6, trời lúc nắng lúc mưa, chúng tôi 
chứng kiến phía trong căn nhà hướng mé sông có 6 chiếc võng đang du đưa, mỗi cháu mồ côi 
nằm trên một chiếc võng. Khung cảnh trong căn nhà, nói lên sự hy sinh đùm bọc, che chở đầy 
yêu thương của chị Hương với các cháu; một cảnh tượng khó ai có thể không mủi lòng… khi 
nhìn thấy. 

Lòng tôi tự hỏi: Tương lai của các cháu sẽ ra sao? Một tia hy vọng trong tôi lóe lên khi nhớ 
đến câu chuyện cậu bé mồ côi, muôn vàn may mắn, có một không hai: Tiến sĩ Philipp Roesler 
sinh ngày 24/2/1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên, nay là tỉnh Sóc Trăng, không rõ cha mẹ và họ 
tên gốc. Cậu bé được nuôi trong một viện mồ côi của Công Giáo, do các nữ tu dòng Chúa 

  
MỘT TẤM LÒNG! 
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Quan Phòng Portieur coi sóc. Cha nuôi sau này là một người lính trong quân đội Đức, nhận 
nuôi lúc cậu mới 9 tháng tuổi. Philipp Roesler được trở thành công dân Đức học hành rất giỏi, 
đậu Tiến Sỹ y khoa, và đã đảm trách chức vụ bộ trưởng bộ y tế Đức năm 2009; và phó thủ 
tướng trẻ nhất nước Đức năm (2011-1013)… Ông đã nhiều lần về Việt Nam làm việc với vai trò 
Giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Ông có ghé về Sóc Trăng, thăm nhà dòng 
nơi cưu mang và là nơi “chôn nhau cắt rốn” của ông trước đây…Tôi đang miên man nghĩ thì: 

Chị Hương vừa nói vừa muốn rơi nước mắt với chúng tôi:  

“Những người mẹ kia sau khi  sanh con, họ đã bỏ đi khắp nơi hết, chưa có người nào, một 
lần trở về thăm lại đứa con họ, dù đã cưu mang 9 tháng trời”.  

Trước đây mấy tháng, tôi cũng đã đưa một số bạn hữu đến thăm chị Hương. Chị Hương còn 
cho chúng tôi biết, khoảng 8 năm về trước, năm 2001, chị vốn là người nhanh nhẹn, sẵn sàng 
giúp đỡ bạn hữu, nên chị em thường nhờ chị đưa người đi sanh. Trong một lần chị không bao 
giờ quên được trong đời, và cũng chính từ đó, chị đã tự nguyện làm một công việc, mà thiên hạ 
gọi là “Bao đồng”, hay “Hương khùng”, người thương và thông cảm hơn thì gọi là “Hương thai 
nhi”. 

Lần đó, trong lúc chờ người chị em sanh, chị đã chứng kiến một ca phá thai, phải gọi là dã 
man vô nhân đạo vào bậc nhất, lần đầu chị biết. Cháu bé trong bụng đã được hơn bảy tháng 
tuổi. Bình thường, nếu sanh non, hoặc mổ bắt thai, cháu bé vẫn được nuôi sống. Ở đây, với 
thủ thuật chuyên môn của người nạo phá thai, họ đã chính và cho người mẹ uống thuốc. Cháu 
bé trong bụng bị tác động, không thể nằm yên trong cung lòng mẹ được nữa, phải tìm cách dẫy 
dụa chui ra khỏi bụng mẹ để rồi thuốc kịp ngắm, cháu sẽ chết đi. Chị não lòng khi nghe tiếng 
khóc óe óe của cháu bé rồi lặng yên, bé chết. Chị kể tiếp, thật dã man khi họ kiếm ít tờ báo bọc 
cháu bé lại, và bỏ xác cháu bé vào thùng rác. Lòng bảo lòng phải quyết đưa cháu về chôn. Thế 
rồi, khi lúc vắng người và tối trời, chị đã lấy xác cháu rồi bọc trong một chiếc khăn và mang về. 
Khi về nhà chị bị chồng con la rầy, chống đối. Sau một lúc phân trần chồng và các con đều 
thuận. Xác cháu bé được chôn tại phần đất nhà ở đầu kinh 2, diện tích thửa đất của chị khoảng 
400 mét vuông.  

Kể từ lúc được thấy tận mắt, một cảnh tượng phá thai khủng khiếp vô nhân đạo, thì một sức 
mạnh, một động lực vô hình nào đã thôi thúc chị lặn lôi đến các bệnh viện, phòng khám cách 
nhà chị từ mấy chục km, có khi cả gần 100 km chỉ với chiếc xe Honda cũ, để làm một công việc 
“bao đồng” là gom thai nhi, dù có biết bao người khuyên can, thậm chí de dọa chị. Thường thì 
chị đi vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng và về nhà khoảng 8 đến 9 giờ trưa cùng ngay. Thai nhi gom 
được chị để trong một ngăn tủ lạnh, trước đây là một thùng đá. Nhưng khi được các bệnh viện 
và trạm báo có thai nhi cần phải lấy ngay, thì bất cứ giờ nào trong ngày chị đều đi ngay, không 
trì hoãn. Chị sợ họ phi tang mất. Có những lần chị phải chui vào ống cống để gom nhặt thai nhi, 
rất khó nhọc và hiểm nguy. 

Sau mấy năm với công việc gom và chôn thai nhi, cùng chịu mang tiếng là “Hương Khùng” 
cùng bao điều khó khắn từ phía người ác cảm, tố cáo chị. Chị đã bị nhà nước mời cả thảy là 41 
lần, và chị đã hơn 20 lần phải cầm chiếc xe Honda cùi để lấy chút tiền còm đi gom thai nhi. Chị 
đã vượt qua tất cả. 

Nhưng rồi, thửa đất 400 mét vuông của nhà chị đã chôn kín, dù mỗi phần mộ thật nhỏ. Số 
thai nhi đã lên đến 5061 cháu.  Biết làm sao đây? 

Nghĩa trang thai nhi ra đời. 

Vào năm 2016 giáo xứ Tân Long lúc này có Ban Hành Giáo mới. Đứng đầu là ông Nguyễn 
Cao Hồng, chánh trương, cùng 5 vị nữa cùng giúp việc cho cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Mạnh. 
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Cha Mạnh, một cha xứ còn rất trẻ, nhiệt tình, năng nổ, ngoài chu toàn công việc mục vụ của 
giáo xứ, cha còn chú tâm nhiều đến vấn đề xã hội. Cha thao thức dựng xây một xứ đạo xanh, 
sạch, đẹp, cụ thể là dòng sống không có rác rưởi. Ngài rất quan tâm đến vấn đề thai nhi. 

Chính những thao thức của cha xứ, cùng với nhiệt tình của Ban Hành Giáo mới mà nghĩa 
trang thai nhi được ra đời. Khởi đầu cho nghĩa trang thai nhi là vào năm 2016 với ngôi mộ đầu 
tiên là 5061 thai nhi. Toàn thể thai nhi chôn trong đất của chị Hương được chuyển về đây. 

Việc tổ chức gom thai nhi, lưu giữ và chôn trong nghĩa trang cất rất vệ sinh và khoa học. 
Trước tiên, cha và Ban Hành Giáo mời gọi một số người, trong và ngoài giáo xứ đã tình nguyện 
gom thai nhi từ nhiều năm trước, nay xin tiếp tục gom và mang thai nhi về giáo xứ trong ngày, 
để kịp vệ sinh sạch sẽ, sau đó đưa thai nhi vào phòng bảo quản. Khi số thai nhi đủ số lượng qui 
định, sẽ được đưa vào một chiếc quách, và đưa vào nghĩa trang thai nhi để chôn cất. Mỗi phần 
mô thai nhi có thể chôn nhiều quách. Phần mộ thai nhi được chôn cất thẳng hàng thứ tự từ số 
1 đến số mới nhất là 52… Trên mỗi bia mộ bằng đá granit có ghi số thai nhi. Số thai nhi không 
đều nhau ở mỗi phần mộ, ít nhất cũng gần 1000 thai nhi và nhiều nhất là 5061 thai nhi. Công 
việc chôn cất thai nhi của giáo xứ Tân Long mới chưa được 5 năm, mà số thai nhi đã lên đến 
hơn 50.000 thai nhi. Khi gõ trên Google, tôi thấy nhiều nghĩa trang thai nhi đã lên đến trên 
120.000 như nghiã trang Hà Nội. Thật khủng khiếp! 

Việc thực hiện nghĩa trang nơi giáo xứ Tân Long, một việc làm nhân đạo và đầy ý nghĩa 
đang được nhiều người, nhiều tập thể không kể lương giáo đan tay góp sức. Cha Mạnh và ông 
chánh Hồng cùng cho chúng tôi biết: Một cơ sở mộc bên anh em Phật Giáo tại thành phố Hồ 
Chí Minh xin ẩn danh, đã góp phần quách để chôn các thai nhi. Mỗi lần báo đến cơ sở, là anh 
em tự động chở tới nơi cả một hai trăm chiếc quách. 

Chúng tôi còn được biết qua ông chánh Nguyễn Văn Chấn và anh Trần Phú Cường, người 
chịu trách nhiệm bảo vệ sự sống của giáo xứ biết để xây một phần mộ thai nhi hoàn chỉnh cần 
khoảng 5.500.000 đ, trong đó phần xây huyệt hết 3 triệu, phần bia mộ bằng đá granit hết 2 triệu 
rưỡi. Đã có nhiều giáo dân trong và ngoài xứ, ân nhân xa gần góp sức 1 hoặc 2 phần mộ. 
Trong xã hội vẫn còn nhiều tấm lòng sẵn sàng chia sẻ với những việc làm chính đáng, không 
phân biệt lương giáo, đạo đời. Điều đó thật quí lám thay. 

Ngày 22 tháng 06 năm 2019, tôi hướng dẫn đoàn Hội nhà Văn thành phố Cần Thơ về thăm 
nghĩa trang thai nhi của giáo xứ Tân Long, và cùng ghé thăm cô Hương với mục đích để các 
anh chị trong Hội nhà Văn thấy tận mắt thực trang đau buồn, nạn phá tai của quê hương ta. Tôi 
hy vọng với lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút, các anh chị sẽ phản ảnh thảm họa 
này trên các trang viết ở nhiều thể loại: thơ, bút ký, truyện ngắn, tản văn, chính luận… hầu 
quyền sống của thai nhi được tôn trọng. Tôi chỉ xin làm chiếc cầu nối hai bờ… 

Thật vui, sau chuyến đi, các anh chị trong Hội nhà Văn đã kịp thời phản ảnh qua thơ văn, bút 
ký, những thông tin, nhanh nhất và gần nhất là trên facebook như: “Nơi yên nghỉ của những 
thiên thần bé nhỏ” (Bút ký của nhà Văn Đặng Hoàng Thám); “Sao mẹ chưa đăt tên con” Bút ký 
của nhà văn Nguyễn Trung Nguyên, phó chủ tịch Hội  nhà Văn TP Cần Thơ); “Em bất tử vì vô 
sinh hữu tư” (thơ của Ngu Lão Nhân và Kim Hai Phạm Thị); “Một Tấm Lòng” (Đặng Phúc Minh) 

Ước mong chiếc cầu nối của tôi tròn nhiệm vụ.,. 

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 

VỀ MỤC LỤC 
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Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS. 
 

ĐỐI MẶT VỚI BỐI CẢNH ĐÀO TẠO HÔM NAY:  
CUỘC KHỦNG HOẢNG TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC TRONG GIÁO HỘI 

 
 

 
 

BA 
 

ĐỀ PHÒNG, CHỮA TRỊ, PHỤC HỒI VÀ BẢO VỆ 
 

tiếp theo 
 
III. B. TU SĨ SỐNG TRUNG THÀNH VỚI ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ ƠN GỌI 
 
Khi khấn, nhất là khi khấn trọn đời, chúng ta cam kết trung thành cho đến chết, cho dù 

hoàn cảnh cuộc sống ơn gọi có thế nào đi nữa. Đào tạo trưởng thành nhân bản đời tu là đào 
tạo lòng tín trung trong con đường dâng hiến, luôn mạnh mẽ, cứ phía trước mà tiến lên. Chúa 
Giêsu đã yêu thương chọn gọi chúng ta và Ngài sẽ yêu thương chúng ta cho đến cùng. Nhưng 
liệu chúng ta sẽ tín trung cho đến cùng được không? Không có gì có thể tách biệt chúng ta ra 
khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Vậy có cái gì hay có người nào có thể tách biệt Chúa Kitô ra khỏi 
tình yêu và cuộc sống của chúng ta không? 

 
Chúa Giêsu đã nói “Nếu không có Thầy, các con không thể làm chi được”. Chúng ta có 

Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện kết hiệp mật thiết liên lỉ với Ngài. Theo kinh nghiệm của 
những người đi trước thì người lơ là việc cầu nguyện, không kiên trì trong bổn phận tự nhiên 
cũng như thiêng liêng theo bậc sống của mình thường dễ vấp ngã và bỏ cuộc. ĐTC Phanxicô 
đã kêu gọi: “Chúng ta phải cầu nguyện để trái tim có thể vơi đi những quyền lợi và những tình 
cảm khác..., khỏi việc tôn thờ những ngẫu tượng của phù hoa, của tự hào, của quyền lực, của 
tiền bạc… xin giúp đỡ các linh mục, tu sĩ để họ có thể được tự do, không nô lệ, để con tim họ 

TU SĨ SỐNG TRUNG THÀNH VỚI ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ ƠN GỌI 
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chỉ dành cho Chúa mà thôi, để tiếng gọi của Chúa có thể được lắng nghe và có thể sinh hoa kết 
quả”1. 

 
Kinh Thánh nói đến sự kiên trì như điều kiện để tín trung cho đến cùng. Dĩ nhiên để 

được kiên trì và tín trung trong đời sống và sứ vụ ơn gọi, chúng ta không thể tránh khỏi những 
sự khốn khó, vì Chúa gọi chúng ta đi con đường thập giá theo Ngài. Nhưng trong sự khốn khó 
đó, chúng ta có lời hứa đầy hy vọng của Chúa. 

 
Muốn kiện toàn đời sống và sứ vụ ơn gọi thì lòng trung tín cũng vừa là điều kiện vừa là 

thành quả. Chúng ta hãy nghe chính miệng Chúa Giêsu nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì 
cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn”2. 

 
Thánh Phaolô khích lệ: “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá 

sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; 
nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu 
đựng”3. 

 
Còn Thư Do Thái căn dặn: “Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta 

cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho 
người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt”4. 

 
Các chiều kích của lòng trung tín: 
 
1. Trung Tín với Chúa và với Giáo Hội 
Khi tuyên khấn, chúng ta công khai long trọng thưa với Chúa trong tay Bề trên trước sự 

chứng kiến của Thẩm quyền Giáo Hội và Cộng đoàn. Chúng ta ký kết với Chúa một giao ước, 
một hợp đồng, một cam kết trọn đời. Thiên Chúa là Đấng Trung Tín và Ngài “yêu cầu chúng ta 
trung thành với Ngài, hằng ngày, trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ngài tiếp tục nói 
rằng Ngài vẫn luôn trung thành, ngay cả lúc chúng ta bất trung với Ngài. Với lòng thương xót, 
Ngài không bao giờ mệt mỏi đưa tay ra để nâng chúng ta lên, khuyến khích chúng ta tiếp tục 
cuộc hành trình, quay về và nói với Ngài những yếu đuối của chúng ta, để Ngài có thể ban cho 
chúng ta sức mạnh. Đây là cuộc hành trình thực sự: luôn bước đi với Chúa, ngay cả những lúc 
yếu đuối, ngay cả trong tội lỗi của chúng ta”5. 

 
Vậy tôi đã trung tín với Chúa như thế nào? Chúa có là ưu tiên và là chóp đỉnh trên bậc 

thang giá trị của tôi không? Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, thế tôi có để ai hay 
cái gì tách Đức Kitô ra khỏi tình yêu và cuộc đời của tôi không? Đức Kitô có thật sự là đối tượng 
duy nhất của lòng trí tôi không? Tôi có trung tín với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội là nhiệm 
thể mà Chúa Kitô là đầu không? 

 
2. Trung Tín với Dòng và với Anh Chị Em 
Khi tuyên khấn, chúng ta cam kết sống theo Hiến Chương, Nội Quy, Đặc Sủng, Linh Đạo và 

Sứ Vụ của Dòng, cùng với anh chị em đồng chung lý tưởng; đồng thời cam kết trao gởi cuộc đời 
mình cho Dòng dìu dắt, vui vẻ đón nhận những gì Dòng cần đến vì sứ vụ và công việc của Dòng, 
dù đôi khi công việc và sứ vụ ấy nằm ngoài tầm tay của mình. Chúng ta đem vào Dòng những khả 
năng, những sở thích sẵn có hay nhờ Dòng mà đã học hành thủ đắc được các khả năng đó, đồng 

                                                 
1 Trích bài giảng thánh lễ ngày 3/3/2014 tại nhà Matta - http://vietcatholic.org/News/Html/121893.htm

 
2 Lc 16, 10.

 
3 1 Cr 10, 13.

 
4 Dt 10, 23-24.

 
5 ĐTC Phanxicô đã nói khi dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ngày 13/10/2013 - theo Radio Vatican. 

 

http://vietcatholic.org/News/Html/121893.htm
http://en.radiovaticana.va/news/2013/10/13/pope_consecrates_world_to_immaculate_heart_of_mary_/en1-736956


 

34 

thời đặt để những khả năng và sở thích đó tùy thuộc Bề Trên Dòng sắp đặt sử dụng, chấp nhận sự 
bất định của đời tu: được sai đến nơi mình không muốn, ở với người mình không ưa, làm việc 
mình không thích, với lòng tín trung và vâng lời, coi đó như là Thánh Ý Chúa. 

 
Trong ý thức và bổn phận xây dựng đời sống chung, chúng ta được đòi hỏi thương yêu 

bênh vực anh chị em vì thanh danh của Dòng, của chúng ta và của chính những anh chị em ấy; 
cũng như phải đối đầu với họ vì những suy nghĩ hay hành động trái ngược với đời tu, với Dòng, với 
anh chị em của họ nữa. Vậy chúng ta đã sống, đã làm thế nào? Lý tưởng nên thánh có luôn là 
động lực đời sống chúng ta không? Khi chưa khấn, chúng ta quảng đại đón nhận tất cả như hồng 
ân. Khấn rồi, chúng ta có còn luôn sẵn sàng đón nhận sự điều động, sai phái của Bề trên với tinh 
thần siêu nhiên, đồng trách nhiệm hay thoái thác và đặt điều kiện? Chúng ta có thực sự yêu 
thương liên đới với anh chị em hay chỉ lo vun vén cho bản thân, theo chủ thuyết ích kỷ “mackênô” 
(mặc kệ nó) và “macketao” (mặc kệ tao), sống chết hay dở mặc ai? 

 
3. Trung Tín với Lời Khấn Vâng Phục 
Lời khấn Vâng Phục là lời khấn khó nhất và quan trọng nhất giúp chúng ta giữ được trọn 

vẹn hai lời khấn Khó Nghèo và Khiết Tịnh, vì nó chạm tới tự do, bản ngã và ý riêng của con người 
chúng ta. Quả vậy, ĐTC Phanxicô nói: “Đức vâng phục, xét như là lắng nghe ý muốn của Thiên 
Chúa, trong sự thôi thúc nội tâm của Chúa Thánh Thần, được Giáo Hội chứng thực, ngang qua các 
trung gian nhân loại – là các đấng bề trên-”6.Phải có một tinh thần đức tin siêu nhiên mạnh mẽ mới 
lãnh hội được tính cách huyền nhiệm của thánh ý Chúa và vâng phục ý muốn của Chúa qua Bề 
Trên cách triệt để được, như gương mẫu vâng phục của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, vì thánh ý Chúa 
luôn vượt quá mọi lý lẽ của trí óc con người. 

 
Từ bỏ ý riêng là chết cho chính mình không dễ lắm đâu, vì không phải chỉ trong chốc lát, song 

trong từng phút giây của cuộc sống mỗi ngày suốt đời, mà chẳng bao giờ chúng ta biết trước được 
cái gì Chúa và Bề trên sẽ yêu cầu.Vâng lời như thế đòi hỏi sự sẵn lòng để ra một bên mọi sự vì 
Chúa, rộng mở tâm hồn để đi trên con đường Chúa chỉ định. Đi cho tới cùng, vâng lời đòi hỏi chúng 
ta nhượng bộ mọi sự cho Chúa, coi vâng lời Bề Trên như diễn tả trọn vẹn sự lệ thuộc vào Chúa và 
Hội dòng: trí khôn, con tim, ý muốn, và cả đời sống mình nữa. Sự vâng lời như vậy cần đến hy sinh 
trong đức tin, với lòng mến yêu cao độ, coi Chúa là Tất Cả, và tìm Chúa hơn là công việc của Chúa. 
Chúa Giêsu Kitô ‘đã tự hạ mình, vâng phục cho đến chết, chết trên Thập giá’. ‘Mầu nhiệm Chúa Kitô 
là một vâng phục sinh hoa trái, đời sống thánh hiến cũng vậy, vâng phục là biểu trưng cho đường lối 
của Chúa Kitô’. 

 
Vậy chúng ta đã vâng lời như thế nào? Chúng ta tìm theo ý riêng mình hay ý Bề trên và 

ý Chúa? Trong những trường hợp khó khăn tế nhị, chúng ta có cùng Bề trên cầu nguyện để tìm 
ý Chúa không? Chúng ta có biết và tin tưởng rằng Bề Trên có kinh nghiệm trong việc tìm ý 
Chúa cho mình, cho những quyết định trên cộng đoàn và trên mỗi thành viên không? Lại nữa 
Bề trên có được ơn đoàn sủng, ơn phân định đặc biệt của Chúa Thánh Thần mà chúng ta 
không có không? Chúng ta có thực sự tìm Chúa hơn tìm bản thân chúng ta, tìm công việc của 
Chúa hơn công việc của chúng ta, và tìm Chúa hơn công việc của Chúa không? ĐTC Phanxicô 
nói: “Một đức vâng lời trưởng thành và quảng đại đòi hỏi các con phải dính kết trong lời cầu 
nguyện với Chúa Kitô, sống tinh thần phục vụ và học vâng lời qua đau khổ. Sẽ không có con 
đường tắt: Chúa mong muốn tâm hồn chúng ta trọn vẹn, điều đó có nghĩa là chúng ta không 
được bám dính” và “phải đi ra khỏi chính mình” để càng ngày càng tốt hơn”7. 

 
4. Trung Tín với Lời Khấn Khó Nghèo 
Mc 10,17-27. Khi khấn Khó Nghèo, chúng ta hứa từ bỏ mọi tư hữu của cải, đặt mọi sự 

làm của chung, kể cả mạng sống cùng những tri thức, tài năng, đức độ trong sự tùy thuộc vào 
Dòng, chấp nhận chịu mọi chi phối và đón nhận từ Dòng mọi sự. ĐTC Phanxicô nói: “Sự nghèo 

                                                 
6 Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ.

 
7 Jean-Marie Guénois viết trong Le Figaro ngày 16-8-2014 Nguyễn Tùng Lâm dịch.
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khó dạy chúng ta biết liên đới, chia sẻ và bác ái, được diễn tả trong sự tiết độ, giản dị và niềm 
vui về điều chính yếu, đề phòng các ngẫu tượng vật chất vốn làm mờ tối ý nghĩa đích thực của 
cuộc sống… Sự nghèo khó lý thuyết không được ích gì. Sự nghèo khó được học biết bằng cách 
chạm đến thân xác của Chúa Kitô nghèo khó nơi những người hèn mọn, bệnh tật, trẻ em… Đức 
Nghèo Khó xét như là việc vượt quá mọi thói ích kỷ, dạy chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa 
Quan Phòng, và hiểu rằng chúng ta xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa không phải bằng những 
phương tiện nhân loại, mà trước tiên bằng chính sức mạnh ân sủng của Chúa, Đấng đang hành 
động xuyên qua sự yếu đuối của chúng ta”8. Ngài còn nhấn mạnh: “Nghèo đói không phải luôn 
là vật chất, có một sự nghèo đói tinh thần đang bám lấy con người hiện đại: nghèo nàn tình yêu, 
khao khát sự thật và công lý… Quả thật, cái nghèo nàn lớn nhất là sự thiếu vắng Chúa Kitô, và 
chúng ta đã làm được quá ít ỏi cho con người khi chúng ta chưa đem Chúa Giêsu đến cho họ”9. 

 
Vậy chúng ta đã hiểu thế nào về Lời Khấn Khó Nghèo và sự khó nghèo đích thực?ĐTC 

thúc giục: “Các con đừng bao giờ mệt mỏi tỏ ḷng xót thương, đừng xấu hổ khi phải ân cần với 
người cao tuổi. Hãy phân phát cho mọi người Lời Chúa mà chính các con đã vui mừng nhận 
lãnh”… “Thật đau lòng khi cha nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu lái các mẫu xe mới nhất, 
các con không thể làm điều này được. Một chiếc xe là cần thiết để làm rất nhiều công việc, 
nhưng xin vui lòng chọn một cái khiêm tốn hơn. Nếu các con thích một chiếc xe hào nhoáng, thì 
chỉ cần suy nghĩ đến bao nhiêu trẻ em đang chết đói trên thế giới”10. Ngài cũng nói rằng điện 
thoại thông minh mới nhất hoặc những đồ dùng thời trang không phải là con đường đưa tới 
hạnh phúc. 

 
Nghèo không phải là không có gì, nhưng là dùng mà không quá bám dính đến như nô lệ: 

tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Chớ gì trong khi đòi hỏi tinh thần nghèo khó 
bằng cách giao nộp mọi thứ tiền bạc, các vị hữu trách biết lo liệu mọi sự cần thiết cho chị em, nhất 
là khi phải đi ra ngoài, để chị em khỏi mắc lỗi vì phải thủ lại một số nào đó phòng khi bất trắc. Điều 
này các Dòng hoạt động chắc phải lưu ý hơn. Vật chất chúng ta không có bao nhiêu, chớ gì chúng 
ta không nghèo tình thương, tình liên đới chị em, nhất là không nghèo Lời Chúa và chính Chúa, và 
luôn sẵn sàng đem chia sẻ cho người khác. 

 
Khi gặp các tu sĩ trong cuộc thăm viếng mục vụ Hàn Quốc, ĐTC Phanxicô nói: “Trong 

đời sống tận hiến, đức Khó nghèo vừa là “bức tường” vừa là “bà mẹ.” “Bức tường” vì nó bảo vệ 
đời sống tận hiến, “mẹ” vì nó giúp mình lớn lên và dẫn mình đi trên con đường ngay thẳng”… 
Các tu sĩ đã khấn khó nghèo mà lại sống giàu có thì họ sống một đời sống đạo đức giả, họ làm 
thương tổn tâm hồn các tín hữu và làm cho Giáo hội bị nhận chìm… Thật nguy hiểm khi sống 
theo lối sống trần tục, lối sống chỉ đặt hy vọng vào các phương tiện của con người, hủy đi 
chứng tá của ơn khó nghèo mà Chúa Giêsu Kitô đã sống và đã dạy chúng ta”. 

 
Alexander đại đế trước khi chết đã để lại 3 điều ước: “Điều ước đầu tiên, hãy bảo thầy thuốc 

một mình đi trước quan tài của ta”. “Ước nguyện thứ hai, hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho 
trên suốt dọc đường đến mộ ta khi các ngươi mang quan tài ra nghĩa địa.” “Ước muốn cuối cùng, 
hãy đặt hai bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài.” 

 
Rồi vua giải thích: “Ta muốn mọi người hiểu được ba bài học mà ta đã nhận ra. Để người 

thầy thuốc đi một mình trước quan tài ta, bởi một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh 
cho người ta, nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi 
người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của chính mình. Mong ước thứ hai của ta là để 
nhắn nhủ mọi người rằng không nên theo đuổi mộng giàu sang, ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự 
giàu sang, nhưng ta đã lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để 
người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng 

                                                 
8 Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ.

 
9 Trích thư ĐTC Phanxicô viết ngày 18/8/2013 cho Hội nghị Rimini (Ý) của Phong trào Giáo Dân Hiệp Thông và Hòa Giải.

 
10 Phát biểu khi gặp gỡ các linh mục và tu sĩ đang học tại Rôma ngày 6/7/2013.
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với hai bàn tay trắng.” Nói xong những lời này, vua Alexander đã nhắm mắt lại và trút hơi thở 
cuối cùng. 

 
Công danh lợi lộc chẳng dài lâu, đời người chỉ thoáng qua như mây khói. Vì vậy, hãy tận 

dụng những năm tháng đời người ngắn ngủi để sống sao cho có ý nghĩa, sống sao cho có ích, 
phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, đừng để đến khi sắp cận kề cái chết, mới nhận ra ý 
nghĩa của đời người. 

 
5. Trung Tín với Lời Khấn Khiết Tịnh 
Khi khấn Khiết Tịnh, chúng ta dâng trọn trái tim, dâng trọn cuộc đời cho Chúa và tìm 

cách làm đẹp lòng Người, như thánh Phaolô nói: “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo 
lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. 
Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia sẻ. Cũng 
vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người 
cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng”11. 

 
Mc 10, 1-12. Qua lời khấn, chúng ta ký kết với Chúa một giao ước nhiệm hôn12 và đòi 

hỏi phải có sự chung thủy. Người đàn bà đời thường muốn nếm sự mặn mà của tình bạn, sự 
nồng nàn của tình yêu, khao khát trải nghiệm sự ngọt ngào bên người yêu, hưởng sự âu yếm 
của hôn phu và những an ủi khả giác. Trong sâu thẳm của lòng mình, chúng ta cũng có như 
vậy, nhưng chúng ta đã tự nguyện khước từ chúng, để chọn một tình yêu cao hơn, trọn vẹn 
hơn cho Chúa và các linh hồn. ĐTC Phanxicô nói: “đức Khiết Tịnh là một đặc sủng quý giá, nó 
mở rộng tự do trao hiến cho Thiên Chúa và tha nhân, với sự hiền lành, lòng nhân từ, sự gần gũi 
của Chúa Kitô. Sự khiết tịnh vì Nước Trời cho thấy đời sống tình cảm nằm trong một sự tự do 
chín chắn và trở thành dấu chỉ của thế giới sắp đến để luôn làm rạng ngời tính tối thượng của 
Thiên Chúa… một đức khiết tịnh phong nhiêu sinh ra những người con thiêng liêng trong Giáo 
Hội”13. 

 
Tuy đi tu, chúng ta vẫn không thôi là con người, và cuộc sống luôn có những trắc trở cần 

phải tỉnh thức, vì chung quanh chúng ta luôn có những cạm bẫy bủa giăng, rình rập. Chúng ta 
sẽ sa bẫy, nếu không có cái nhìn Đức Tin mạnh mẽ vào sự hiện diện của Chúa, không dán mắt 
vào Đấng chúng ta kết ước, thì khả năng đi tìm niềm an ủi khả giác sẽ bùng lên trong tâm trí và 
ước muốn, nhất là những lúc gặp phải thử thách buồn phiền, cám dỗ, yếu đuối, như thánh 
Phaolô thú nhận “Có ai trong anh chị em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối; có ai trong 
anh chị em sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt”14 và Ngài nhắc nhở “ai tưởng rằng 
mình đang đứng vững coi chừng kẻo ngã”15. 

 
Vậy chúng ta đã làm gì để trung tín trong Lời Khấn Khiết Tịnh? Chúng ta có dùng mọi biện 

pháp siêu nhiên cũng như tự nhiên để giữ mình không? Chúng ta có quan tâm năm yếu tố cần 
thiết để giữ mọi mối tương quan được hài hòa, quân bình và an toàn không? Đó là nơi chốn gặp 
gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba, nhất 
là sống sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực của Chúa. Vì thế, ĐTC Phanxicô căn dặn: “Khiết tịnh 
là biểu hiện tâm tình tận hiến duy nhất cho tình yêu của Chúa, là tảng đá của tâm hồn chúng ta. 
Chúng ta tất cả đều biết một sự hiến thân riêng tư của mình sẽ đòi hỏi như thế nào. Các cám dỗ 
trong lời khấn này đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn tin tưởng vào Chúa, cảnh giác và kiên định”16. 

 

                                                 
11 x. 1 Cr 7, 32.34.

 
12 x. Os 2,22.

 
13 Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ.

 
14 2 Cr 11, 29.

 
15 2 Cr 11,29; 1 Cr 10,12.

 
16 ĐTC Phanxicô nói khi gặp các tu sĩ trong cuộc thăm viếng mục vụ Hàn Quốc.
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Ngài nhắc nhở: “Đức Khiết tịnh, Nghèo khó, Vâng lời trở thành một chứng tá vui vẻ của 
tình yêu Thiên Chúa trong cách chúng ta bám trụ vững vàng trên tảng đá của lòng thương 
xót…Chỉ khi nào chứng tá của chúng ta vui vẻ, thì chúng ta mới lôi cuốn được giáo dân đến với 
Chúa Kitô; niềm vui này là ơn phúc được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, chiêm niệm 
Lời Chúa, cử hành các Bí tích và sống đời sống cộng đồng. Khi thiếu những chuyện này, thì lúc 
đó yếu đuối và khó khăn xuất hiện, nó làm đen tối niềm vui mà chúng ta đã từng biết một cách 
mật thiết ở buổi ban đầu con đường chúng ta đi.” 

 
Chúng ta đã qua một chặng đường khá dài trong đời tu. Liệu chúng ta có cảm nhận 

được hạnh phúc và quyết tâm theo Chúa cho đến cùng, không hề do dự hay hối tiếc không? 
Chúng ta hăy nghe lời chia sẻ của ĐTC Phanxicô về chặng đường 60 năm theo tiếng Chúa gọi 
của ngài: “Sau nhiều năm trôi qua với một số thành công, niềm vui, nhưng nhiều năm thất bại, 
yếu đuối, tội lỗi..., Cha nói với các con điều này: Cha không bao giờ hối tiếc! bởi vì, ngay cả 
trong những lúc đen tối nhất, trong những lúc tội lỗi, trong những lúc yếu đuối, trong những lúc 
thất bại, cha luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu và cha tín thác vào Người, và Người đã không bỏ 
cha một mình. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu! Người luôn luôn tiến bước, đồng hành với chúng 
ta!Người thành tín, Người là người bạn đồng hành trung thành”17. 

 
Chớ gì mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được hạnh phúc đi theo Chúa, trung tín với 

Chúa, với Hội dòng và với chị em qua việc thực thi triệt để ba lời khấn Dòng. Chính hạnh phúc 
tỏa chiếu nơi niềm vui, ngời lên trong ánh mắt và nụ cười, làm chứng tá cho Nước Chúa và cổ 
vũ cho những ơn gọi tiếp nối chúng ta. ĐTC Phanxicô bảo chúng ta phải thể hiện niềm vui và 
một diện mạo nhân bản xuất phát từ việc nhận biết Chúa Giêsu. Ngài nói:“Khi bước vào cuộc 
hành trình suy niệm về Chúa Giêsu Kitô, cầu nguyện và sám hối với Ngài, lòng nhân bản của 
chúng ta phát triển… Làm thế nào để một tu sĩ thể hiện lòng nhân bản của mình? Thưa thông 
qua niềm vui, và ngày càng hân hoan hơn nữa! Tôi thật buồn khi nhìn thấy các tu sĩ với khuôn 
mặt buồn rười rượi. Họ có thể mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười giả tạo như những nụ cười 
của tiếp viên hàng không. Không! Chúng ta hãy cho thấy nụ cười hân hoan đến từ niềm vui nội 
tâm nhé?”18 

 
Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn tín trung suốt đời, cho đến cùng, với 

Chúa, với Giáo Hội, với Hội dòng, với Chị Em, trong việc thực thi cách khôn ngoan như con rắn 
và đơn sơ như bồ câu ba lời khấn dòng Vâng Lời, Khó Nghèo và Khiết Tịnh mà chúng ta đã 
tuyên khấn. 

 
 

còn tiếp 

 
GIỚI THIỆU SÁCH “NHÀ ĐÀO TẠO TÂM HUYẾT VÀ SỨ VỤ ĐÀO TẠO HÔM NAY” 

  

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Phụ Huynh cùng toàn thể Quý Nhà Giáo Đạo 
Đời. 

Văn Phòng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa cho phát hành cuốn sách rất quý: 

 

“Nhà Đào Tạo Tâm Huyết và Sứ Vụ Đào Tạo hôm nay”. 

                                                 
17 Trích chia sẻ của  ĐTC Phanxicô với giới trẻ Sardinia trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22 /9/2013.

 
18 Biên tập lời phát biểu của ĐTC Phanxicô trong cuộc viếng thăm Assidi và Dòng chị em khó nghèo Thánh Clara ngày 10/4/2013.
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Tác giả là một linh mục thuộc Hội Xuân Bích, đã dành gần trọn cuộc đời cho việc đào tạo 
các Linh Mục và Tu Sĩ, các Bạn Trẻ khắp nơi từ Bắc Trung Nam: Cha Micae Phaolô Trần 
Minh Huy, PSS. Ngài là một cộng tác viên kỳ cựu của Ban Biên 
Tập www.congiaovietnam.net và cũng là một Cố Vấn rất khôn ngoan đáng tin cậy của chúng 
con trong suốt 14 năm qua. 

Với lòng biết ơn sâu xa Văn Phòng Thư Ký HĐGMVN đã vui nhận tác quyền của cuốn sách 
này và cho phát hành để phục vụ kịp thời Dân Chúa và Dân Chúng Việt Nam, nay chúng con 
vinh dự được giới thiệu với mọi người, kèm theo Lời Giới Thiệu của Đức Cha Chủ Tịch Uỷ Ban 
Giáo Dục Công Giáo, HĐGMVN. 

* Sách dày 496 trang, khổ 16 x 24 cm, giá bìa: 120.000. 

Liên hệ mua sách tại Văn phòng Hội đồng Giám mục, 

72/12 Trần Quốc Toản, P.7, Q. 3, Tp.HCM 

(các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu) và các nhà sách Công giáo 

Chúng con xin chân thành cám ơn. 

BBT CGVN 

 

  

Lời Giới Thiệu của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, 

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, 

Chủ tịch Uỷ Ban Giáo Dục Công Giáo HĐGMVN 

  

Với lòng phấn khởi, tôi đọc bản thảo cuốn “NHÀ ĐÀO TẠO TÂM HUYẾT VÀ SỨ VỤ ĐÀO 
TẠO HÔM NAY”, tác phẩm do cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS, thực hiện. 

Nội dung cuốn sách được trình bày qua những trang sách, nói đến hầu hết các vấn đề liên 
quan đến việc đào tạo trong Giáo Hội, nhất là những vấn đề nóng bỏng của thời đại. Tất cả nội 
dung phong phú được tổ chức gói ghém theo bốn đề tài chính yếu, cũng là bốn phần của tác 
phẩm. Phần I nói về “Nhà đào tạo tâm huyết hôm nay”. Phần II được dành trọn vẹn để trình bày 
về các khía cạnh cần phải được để ý trong công việc đào tạo; phần này có đề tài “Đào tạo nhân 
bản toàn diện”. Phần III nói về “Đời sống cầu nguyện và đời sống nội tâm thiêng liêng”. Phần IV 

http://www.congiaovietnam.net/
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bàn về tương quan giữa cộng đoàn và sự trưởng thành nhân bản của các tu sĩ, với đề tài “Đời 
sống cộng đoàn xây dựng nhân cách tu sĩ”. 

Nhan đề và nội dung của cuốn sách đã làm tôi chú ý ngay vì nó hiện ra như một câu trả lời 
cho một nhu cầu lớn của Giáo Hội mà những người có trách nhiệm đang đặc biệt quan tâm. Đó 
là vấn đề đào tạo các thế hệ tương lai. Sức mạnh của Giáo Hội nói chung, của các hội dòng nói 
riêng không hệ tại ở cơ sở hay cơ cấu tổ chức, nhưng tùy thuộc vào những con người trưởng 
thành trong các lựa chọn của cuộc đời. Do đó, việc đào tạo những thế hệ kitô hữu và tu sĩ 
trưởng thành, hạnh phúc trong ơn gọi và nhiệt thành trong sứ vụ là một nhu cầu tối quan trọng 
cho Giáo Hội và trong Giáo Hội, các dòng tu. 

Qua tác phẩm, tác giả nói đến rất nhiều khía cạnh của việc đào tạo, trong đó, một số điều 
nổi bật của tác phẩm cần được chú ý. Điều thứ nhất là sự quan tâm của tác giả đối với những 
người làm việc đào tạo. Nhan đề của cuốn sách là “Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo 
hôm nay” cho thấy yếu tố “Nhà đào tạo” không phải chỉ là một yếu tố tiềm ẩn trong suy tư, 
nhưng là một trong hai yếu tố chính yếu cấu tạo thành cơ cấu trình bày tác phẩm của tác giả. 
Đây cũng là sự quan tâm của rất nhiều người. Ở nhiều nơi, người ta tổ chức những khóa huấn 
luyện cho những nhà huấn luyện (Formation for Formators). Điều quan trọng là trong suy tư 
của tác giả, chính con người, những đức tính và chiều sâu tâm linh của nhà đào tạo, chứ không 
chỉ kiến thức và phương pháp làm việc được chú ý. Do đó, bên cạnh danh từ “Nhà đào tạo”, tác 
giả đặt thêm tính từ “Tâm huyết” để định hình cho con người của nhà đào tạo. 

Điều chú ý thứ hai là tác phẩm này là kết quả của công trình nghiên cứu lâu năm của tác 
giả, được bổ túc và kiện toàn bởi kinh nghiệm của tác giả trong công tác đào tạo. Do đó, các 
yếu tố đào tạo được lựa chọn và trình bày không như lý thuyết trừu tượng, nhưng thiết thực với 
nhu cầu đào tạo hiện nay. 

Điều thứ ba đáng được chú ý là phần II được tác giả đặt cho đề tài “Đào tạo nhân bản toàn 
diện”. Nhãn quan đào tạo của tác giả hòa một nhịp với nhãn quan của thời đại và đã là lựa 
chọn đào tạo trong Giáo Hội, đặc biệt từ Tông huấn “Pastores dabo vobis” (Ta sẽ cho các 
ngươi Mục tử) của Đức thánh cha Gioan Phaolô II (x. PDV 44-59). Việc đào tạo phải dựa trên 
thực tại của các ứng sinh là những con người với ơn gọi căn bản làm người, làm kitô hữu và 
làm linh mục tu sĩ, đồng thời cũng phải để ý đến những điều kiện và hoàn cảnh của xã hội đang 
ảnh hưởng và chi phối con người. 

Điều sau cùng cần được để ý là sự chú ý của tác giả về đời sống nội tâm. Các yếu tố liên 
quan đến việc đào tạo thì rất nhiều, nhưng tác giả đã để ý đặc biệt đến yếu tố tâm linh là suối 
nguồn của tất cả công việc đào tạo và của đời sống đức tin. Tác giả dành trọn phần III để nói về 
đời cầu nguyện và đời sống nội tâm. Điều này rất thích hợp với nhu cầu của Giáo Hội hiện nay 
và cũng hòa hợp với những bước chuyển mình của thần học và mục vụ truyền giáo. 

Với những điều đã trình bày, cuốn sách “Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo hôm nay” 
đúng là một món quà quý giá và tôi ân cần giới thiệu với tất cả những ai quan tâm đến việc đào 
tạo các tín hữu và các ứng sinh vào đời sống thánh hiến. 

 

Giới Thiệu Sách CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN, BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG 

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Vị, 
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BBT CGVN chúng con hân hạnh giới thiệu với mọi người về một cuốn sách quý vừa được 
phát hành tại Saigòn: Tác phẩm "Cầu Nguyện Cá Nhân, bí quyết Tình Yêu và Vui Sống" do 
Cha giáo Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS, biên soạn. 

Chúng con chân thành cám ơn Đức Tổng Giuse, TGP Huế, Chủ 
tịch HĐGMVN đã ban Imprimatur; Đức Cha Phêrô, GM Mỹ Tho, 
Tổng Thư Ký HĐGMVN đã cho Lời Giới Thiệu; và sự giúp đỡ 
tích cực vể cả chuyên môn kỹ thuật cũng như tài chánh của Văn 
Phòng Chuyên Đề Giáo Dục, Ban Mục Vụ Gia Đình của TGP 
Sàigòn, để tập sách có thể đến được với bạn đọc đúng vào dịp 
Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 này. Một món quà cho nhau rất hữu 
ích và ý nghĩa trong dịp Xuân về. 

Sách đang được phát hành với già bìa 35.000VNĐ tại các nhà 
sách Công Giáo hoặc xin vui lòng liên hệ trực tiếp Văn Phòng 
Chuyên Đề Giáo Dục, TGP Saigòn. 

Địa chỉ: Trung Tâm Mục Vụ TGP Sàigòn (phòng D10) 

số 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1 Sàigòn. 

Email: ctchuyende@gmail.com 

Phone: (028) 3911 8401 -  0961 331 431 

Chúng con xin chuyển đến mọi người Lời Giới Thiệu của Đức Cha Phêrô, Tổng Thư Ký 
HĐGMVN. 

  

BBT CGVN 

 
LỜI GIỚI THIỆU 

 
Cầu nguyện là nét đặc trưng của những người có niềm tin tôn giáo nói chung, và các Kitô hữu 
nói riêng. Ai cũng thấy sự cần thiết phải cầu nguyện, nhưng nếu hỏi phải cầu nguyện thế nào 
cho đúng và cho tốt, lại là câu hỏi không dễ trả lời. Phải chăng vì thế các môn đệ Chúa Giêsu 
xưa kia đã kêu lên: “Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1); và Thánh Phaolô viết: 
“Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải” (Rm 8,26). 

 
Cũng vì thế, đã có rất nhiều sách vở viết về cầu nguyện và hướng dẫn cầu nguyện. Tôi may 
mắn được đọc bản thảo cuốn  Cầu nguyện cá nhân, bí quyết tình yêu và vui sống của cha 
Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS, một linh mục đã dành gần hết cuộc đời cho việc đào tạo 
các linh mục và tu sĩ, nay cố gắng cô đọng lại những kinh nghiệm thiết thực nhất để chia sẻ với 
mọi người, nhất là các thế hệ trẻ. Do đó cuốn sách này có những nét riêng. 

 
Trước hết, tác giả nhấn mạnh đến Cầu nguyện cá nhân. Ít là cho đến nay, người Công giáo Việt 
Nam vẫn được tiếng là mộ đạo, chịu khó tham dự các giờ cầu nguyện chung, cụ thể là tham dự 
Thánh Lễ. Tuy nhiên việc cầu nguyện cá nhân hình như chưa được quan tâm đủ. Đã hẳn tham 
dự các giờ cầu nguyện chung của cộng đoàn là điều rất tốt, nhưng chính việc cầu nguyện cá 
nhân sẽ giúp người Kitô hữu đi vào cuộc gặp gỡ, đối thoại, kết hợp thân tình với Thiên Chúa 
hơn, để không phải chúng ta uốn nắn Thiên Chúa theo ý muốn của mình nhưng để chính Ngài 
biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh Ngài. Vì thế, nhấn mạnh và đề cao việc cầu nguyện cá 
nhân là điều rất nên khuyến khích, nhất là trong thời đại ngày nay. 

 
Kế đến, khi dẫn người đọc vào đời sống cầu nguyện, tác giả - dù là một cha giáo lâu năm với 
kiến thức uyên bác, đã không quá nhấn mạnh đến lý thuyết cho bằng việc thực hành cầu 
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nguyện, vì thế tác giả bàn đến những điều cụ thể như nơi cầu nguyện, tư thế cầu nguyện, cách 
thế cầu nguyện… Nói cách khác, ở đây, kiến thức về đời sống thiêng liêng cùng với kinh 
nghiệm sống của bản thân đã hòa quyện với nhau nơi tác giả, làm thành những chỉ dẫn cụ thể 
để chia sẻ với người đọc, giúp họ thực hành cầu nguyện và cảm nhận niềm vui, sự bình an từ 
đó. Điều đáng trân trọng cũng là ở đó. 

 
Tâm tình chia sẻ này được thể hiện qua giọng văn của tác phẩm. Người đọc không tìm thấy ở 
đây thứ ngôn ngữ bác học của một bài nghiên cứu, hay thứ ngôn ngữ cao đạo từ bục giảng, 
nhưng là ngôn ngữ của một buổi trò chuyện. Ngôn ngữ ấy được dệt bằng nét đơn sơ của ngôn 
từ, sự sống động của hình ảnh và những ẩn dụ, cũng như những câu chuyện có thật trong đời. 
Ngôn ngữ ấy giúp người đọc cảm thấy nhẹ nhàng khi tiếp cận và có lẽ rất phù hợp khi viết về 
Cầu nguyện, vốn là một đề tài được cho là khô khan, trừu tượng và dễ gây mê! Ngoài ra, từ 
kinh nghiệm bản thân và cả kinh nghiệm mục vụ, tác giả cũng hiểu được những thắc mắc và 
băn khoăn của người tín hữu về cầu nguyện, nên dọc dài tác phẩm, đã thẳng  
thắn đề cập đến những vấn đề này và cống hiến những giải đáp thỏa đáng. 

 
Xin chân thành cảm ơn cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS., đã dành trọn tâm huyết và 
công sức để biên soạn cuốn sách này, và đã mời tôi viết Lời giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu 
cuốn sách này với mọi người - linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, với niềm tin tưởng cuốn 
sách sẽ đem lại hoa trái phong phú cho đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta.  

 
Nếu còn điều gì muốn nói thêm, tôi chỉ xin nhấn mạnh một điều: tác giả đặc biệt hướng đến giới 
trẻ khi viết cuốn sách này. Hướng đến Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ họp vào tháng 10 năm 
nay 2018 về đề tài Giới Trẻ, tôi ước mong cuốn sách này sẽ đến tay các bạn trẻ, càng nhiều 
càng tốt. Các bạn trẻ thân mến, hãy cầm lấy mà đọc. 

 
+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm 
Giám mục Giáo phận Mỹ Tho 
Tổng Thư Ký HĐGMVN 

  

VỀ MỤC LỤC 
 

 
 

   

Cứ tưởng rằng sẽ dừng viết một thời gian để lo chuyện điều chỉnh lại cặp gối, nhưng sáng 
nay – 27/6/2019 – trong khi lướt mạng, chợt nhìn thấy tấm ảnh được báo La Jornada của 
Mexico đưa lên : trong ảnh là thi thể của hai cha con di dân “đuối nước” khi bơi qua con sông 
Rio Grande…để vào nước Mỹ… 

Người cha là ông Oscar Alberto Martinez Ramirez…Ông và gia đình đã quá mỏi mệt với thời 
gian đợi chờ để có thế có được cơ hội xin tị nạn ở Hoa Kỳ…nên ông quyết định tìm cách đưa 
vợ và con vượt sông vào đêm 23/6…Ông và cô con gái 23 tháng tuổi đã dìu nhau qua được bờ 
bên kia…Thế nhưng khi quay lại để đưa vợ qua, ông không biết là cô con gái chạy theo sau 
lưng mình…Ông đã cố gắng cứu con, nhưng dòng nước cuốn quá mạnh…và cả hai cha con 
đều “đuối nước”…Tấm ảnh trên mặt báo cho thấy hai cha con nằm úp mặt trên những nhánh 
lau sậy dập dờn, một nửa thân hình người cha còn dưới nước, cô con gái nằm trong chiếc áo 
thun đen của cha…và một tay vắt ngang cổ cha…Có lẽ khi bơi, người cha đã bọc cô con gái 
trong áo thun, cho nằm trên lưng mình…để có thể dễ dàng xoay sở… 

CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ MỘT TẤM ẢNH “ĐUỐI NƯỚC”… 
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Theo tin của đài Vatican…thì Đức Thánh Cha đã rất đau buồn đứng trước thảm cảnh này… 

Người viết không dám lạm bàn đến chuyện di dân vì không nắm vững và không có nhiều tư 
liệu…Vả lại chuyện từng đoàn người lê thê lếch thếch kéo nhau qua nhiều dặm đường để tìm 
đến một thứ “Đất Hứa” nào đó…có quá nhiều những lắt léo ẩn chìm…mà chính những người di 
dân cũng chẳng biết chi nhiều ngoài việc “ bụng đói thì đầu gối phải bò”…thế thôi… Dĩ nhiên họ 
không chỉ nghĩ đến chuyện bữa ăn hằng ngày, nhưng còn biết bao nhiêu chuyện nặng nề khác 
nữa, chẳng hạn tương lai con cái, vấn đề sức khỏe, công ăn việc làm…cùng những thứ quyền 
căn bản của con người mà họ không thể tìm thấy được nơi chính quyền ở đất nước họ, họ 
đành phải bồng bế nhau đi – dù cắt ruột và biết chắc là sẽ phải đối đầu với những thử thách 
ghê gớm cả từ thiên nhiên lẫn đồng loại của mình…Đấy là  chưa nói đến những tính toán của 
các thế lực ngầm lợi dụng di dân để gây rối cho nhau trong các canh bài địa - chính trị…Cuối 
cùng thì chỉ những người nghèo khổ là nạn nhân… 

Thế rồi sáng nay lại đọc được một bản tin từ báo Thanh Niên ngày 27 – 6 – 2019 về một vụ 
tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 12 phút sáng ngày 25 – 6 – 2019 tại giao lộ Tân Hương với Võ Công 
Tồn, phường Tân Quý, quận Tân Phú , Sài Gòn mà một người chết là do sự vô cảm của nhiều 
người khác… 

Chiếc xe gắn máy do một nam thanh niên chở chị Nguyễn Thị Mỹ Tiến , 25 tuổi , quê ở Bến 
Tre đã lao vào một góc tường nhà dân với tốc độ cao…Cả hai văng ra khỏi xe, nằm bất tỉnh 
trên vỉa hè…Hình ảnh do camera ở hiện trường cho thấy khoảng vài giây sau khi tai nạn xảy ra, 
hai xe gắn máy đi ngang qua hiện trường nhưng không dừng lại, và vài phút sau đó thì có cả 
chục người – tài xế ta-xi, xe gắn máy, người đi xe đạp…và người đi bộ - ngang qua hiện 
trường…Có người cho xe đi chậm lại, có người đứng nhìn, có người lại gần, nhưng rồi tất cả 
đều bỏ đi…Khoảng 3 giờ 16 phút…thì nam nạn nhân tỉnh dậy, lết ra lòng đường kêu cứu, 
nhưng tất cả chỉ là sự thờ ơ…Khoảng 3 giờ 18 phút thì nam nạn nhân rời khỏi hiện trường, và 
một mình chị Tiến nằm lại…Theo thống kê từ clip…thì trong vòng 11 phút, có 5 xe hơi, 1 ô - tô 
tải, hơn 32 xe gắn máy, một xe đạp và một người đàn ông đi bộ đi qua hiện trường, nhưng  tất 
cả đều bỏ mặc người bị nạn…Sau đó, chị Tiến đã tử vong…và mãi đến khi trời sáng rõ, công 
an mới có mặt… 

Rồi người viết lại đọc được - từ báo Thanh Niên - câu chuyện của một anh chàng cựu sinh 
viên  chương trình “ Kỹ sư tài năng” thuộc Khoa Kỹ Thuật xây dựng của Đại Học Bách Khoa Sài 
Gòn …Anh là một kỹ sư 26 tuổi…và từng là một trong 6 người được Intel – một tập doàn công 
nghệ của Mỹ - chọn trao học bổng trị giá 65.000 mỹ kim để theo học chương trình đào tạo Thạc 
sĩ tại Đại Học Arizona… 

Trước đây, sau khi tốt nghiệp Đại Học, anh đã được một doanh ngiệp Mỹ đầu tư vào Việt 
Nam tuyển dụng với mức lương 12 triệu đồng/tháng…Vì muốn tiến thân, anh nộp đơn xin học 
bổng và được cả cbính phủ Ý lần Intel cùng chọn để trao học bổng…Anh trả học bổng của 
chính phủ Ý và theo chương trình mà Intel vạch ra : Hổ trợ chính quyền TP.HCM thực hiện 
“Chương trình Đô thị Thông minh”… 

Tốt nghiệp, trở về Việt Nam trình diện chính quyền TP.HCM và được phân công về BQL 
ATTP với công việc có tên là “ Nhập Liệu” – tức là lo việc chuyển dữ liệu từ giấy tờ vào máy 
tính…Làm công việc “nhập liệu” được nửa năm với mức lương tròm trèm…2 , 8 triệu / 
tháng…Do đã cam kết sẽ phục vụ chính quyền TP.HCM ba năm…nên anh đành phải chạy xe 
ôm buổi tối để có thể sống… 

Một tác giả - ký tên tắt là HĐK – có viết một bài tựa đề là “ Bàn về 5 G”…Ở phần cuối, tác giả 
nêu lên một câu hỏi : 5G có cần cho Việt Nam hay không ? Người Việt có cần đến 5G hay 
chưa?... Ông viết: 
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Từ nhiều tháng qua, chắc các bạn đã đọc rất nhiều những bài báo nói về 5G, thậm chí là có 
tin 5G đang được thử nghiệm ở Hà Nội. Như đã nói ở đầu bài, tôi sẽ tránh đi sâu vào chi tiết với 
những từ chuyên môn như tốc độ Gb là gì và nó nhanh cỡ nào. Chỉ xin được đơn giản hóa bằng 
cách thí dụ để so sánh. Mạng 5G, nếu hiện giờ được phát triển ở Việt Nam thì không khác nào 
việc xây dựng đường cao tốc cho bò đi như một số nơi ở ngoài Bắc hiện nay. Có bao nhiêu 
người VN hiện nay đang có có nhiều hơn một chục thiết bị thông minh, luôn nối kết với internet 
tại nhà ? Không phải tôi có ý xem thường người dân Việt, nhưng đây lại là sự thật. Có bao 
nhiêu người ở VN đang xài Ring hay các sản phẩm tương tự ( một thứ chuông cửa có video và 
thường trực kết nối internet) ? Có bao nhiêu người có mỗi phòng trong nhà một cái TV và mỗi 
cái TV đều có Chromecast hoặc Roku hay Apple hoặc Fire Stick để xem phim độ phân giải cao 
trực tuyến ? Có bao nhiêu gia đình VN hiện tại đang trang bị những thiết bị như Amazon Echo 
hay Google Home nhận lệnh bằng giọng nói ? Có bao nhiêu Nest dùng cho hệ thống máy lạnh 
và sưởi tự động trong nhà ở VN hiện nay ? Bao nhiêu gia đình có nhà để xe trang bị của đóng 
mở bằng hệ thống điều khiển qua internet ? 

Tất cả những thứ mà tôi vừa kể là những vật dụng của thời đại Vạn Vật Kết Nối (Internet of 
Things). Ở giai đoạn đầu tiên của thời đại này, trung bình mỗi nhà sẽ có khoảng vài chục thiết bị 
luôn được kết nối với mạng internet tốc độ cao. Chuyện này chưa hiện hữu ở VN, cho dù chúng 
ta đã có vài chục triệu người đang xài FB. 

Cũng cần biết rằng, hiện có khoảng phân nửa dân số Mỹ vẫn đang xài 3G chứ khoan nói tới 
4G, huống hồ gì chuyện 5G ! Ngay cả người viết bài này, vốn đang sinh sống tại một thành phố 
lớn, thủ phủ của một tiểu bang lớn nhất nhì nước Mỹ, bao  vây bởi các đại công ty như IBM, 
Samsung và là nơi tập trung của nền công nghệ kỹ thuật cao, vậy mà chỉ cần ra xa lộ chạy vài 
chục cây số thì vẫn có khả năng rơi vào khu vực chỉ có mạng 2G mà thôi ! Cơn sốt 5G dâng 
cao độ, phần lớn đến từ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của những đại công ty và các chiến dịch 
quảng cáo của họ. Vào những ngày đầu của thánh 6 năm 2019 này, hiện giờ thị trường thế giới 
cũng chỉ có chưa tới 10 loại điện thoại có trang bị 5G. iphone XI của Apple sắp sửa ra mắt cũng 
sẽ không có 5G. 

Trong toàn bộ những vật dụng linh tinh của thời đại Vạn Vật Kết Nối, thứ quan trọng nhất cần 
phải có 5G chính là loại xe tự động lái, vì chúng có nhu cầu “nói chuyện và trao đổi thông tin” 
với nhau ngay lập tức trên đường phố và 5G thỏa mãn được điều này. Một hệ thống đường phố 
với hàng ngàn chiếc xe cần phải luôn luôn và lập tức kết nối với nhau để tránh gây ra tai nạn. 
Các trụ antenna thu phát sóng dày đặc theo cột đèn đường và trụ điện, luôn kết nối với nhau ở 
trong một chu vi thật gần, bảo đảm được cho mạng lưới này, thay vì hành khách những xe 
không người lái phải đánh cược mạng sống của họ vì nguy cơ bị mất sóng từ những tháp 
antenna truyền thống, vốn ở xa hằng kilomet và luôn bị các tòa nhà cao tầng cản trở. 

Tóm lại, với nhu cầu kết nối vài cái điện thoại, dăm cái máy tính bảng, thêm cái TV và máy 
tính để bàn, người VN chưa cần đến mạng 5G trong một tương lai có thể nhìn thầy được. Hãy 
nhớ lại cái thí dụ của đường cao tốc và những con bò. 

Người viết – vốn liếng “chuyên môn” gói trọn trong  cái “đập đá – trầy vi tróc vảy”, lóc cóc bài 
vở ở cái máy tính để bàn - cũng nhờ tác giả này mà có được chút ít kiến thức về 5G nghe rộn 
ràng quanh mình…Người Việt ta vốn sùng bái sự “sang chảnh”…Chưa biết chừng đã có những 
chị bán bánh mì, những anh bán cà rem…truy lùng điện thoại 5G…Đọc qua bài viết trên của 
tác giả HĐK…thì thấy anh chàng kỷ sư được phân công công việc “Nhập Liệu” ở BQL ATTP là 
đương nhiên, vì  “Đô Thị Thông Minh”…vẫn còn là chuyện viễn tưởng… 

Thú thật – một cách rất thô mộc – người viết vẫn cảm thấy có một sự “quá đà” nào đó nơi 
những ông lớn xoay sở trong lãnh vực  “ trí tuệ nhân tạo” vì mục đích lợi nhuận hay sự tò 
mò…Nhiều sản phẩm có vẻ như đã “đụng sàn” và chỉ là những kiếm tìm chút ít “độc đáo” nào 
đó…để mồi chài…Đã từ rất lâu và có lẽ lúc này vẫn thế…là con người vẫn mang nơi mình nỗi 
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sợ mông lung về một ngày nào đó các sản phẩm “trí tuệ nhân tạo” không còn chịu sự điều 
khiển của mình nữa !!! 

Biết đâu đấy không là giai đoạn của Trời Mới – Đất Mới  hiển hiện… 

  

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp. 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

   

 Với thời tiết mưa lạnh thay đổi bất thường như hiện nay, thì số người mắc bệnh Viêm Phổi 
cũng  gia tăng. 

Viêm phổi là bệnh khá phổ biến. Tại Hoa Kỳ mỗi năm có từ 2-3 triệu người bị Viêm phổi với 
cả gần 50,000 tử vong trong khi đó, tại các quốc gia đang phát triển thỉ bệnh là nguyên nhân tử 
vong hàng đầu trong dân chúng.  

Nguyên nhân. 

Nguyên nhân gây ra Viêm phổi  là do các loại vi khuẩn, virus có mặt thường xuyên trong môi 
trường mà ta sinh sống. Khi sức đề kháng với bệnh tật bị suy yếu, các vi sinh vật này sẽ vượt 
qua hàng rào bảo vệ, xâm nhập phổi và gây ra bệnh. 

Vi khuẩn Streptococcus pneumonia là vi khuẩn gây viêm phổi thông thường nhất.  

Dấu hiệu bệnh 

Khi bị viêm phổi do vi khuẩn thì các dấu hiệu bệnh xuất hiện khá nhanh. 

- Bệnh nhân bắt đầu ho ra đàm đôi khi lẫn máu. Đàm là những chất nhớt tiết ra từ phổi khi bi 
các vi sinh vật kích thích. Ho là phản ứng của cơ thể để loại bỏ đàm nhớt, nếu không thì sự hố 
hấp trao đổi không khí sẽ bị trở ngaị. 

- Sốt: Nhiệt độ cơ thể tăng, có khi tới 39 C hoặc 102F. Bệnh nhân cũng thấy ớn lạnh run lập 
cập và đổ mồ hôi.    

- Khó thở, đau ngực. Hơi thở ngắn và dồn dập nhanh, không đủ thì giờ cho sự trao đổi giữa 
dưỡng khí và thán khí, bệnh nhân mệt mỏi, xanh sao. 

 Nếu màng phổi cũng bị viêm nhiễm thì cơn đau ngực lại gia tăng như xé cắt lồng ngực, nhất 
là khi ho hoặc thở mạnh hít vào. 

 - Nhức đầu, nhịp tim nhanh có khi lên tới trên 100 nhịp/phút. 

 - Cơ thể mệt mỏi, yếu sức uể oải không muốn cất nhắc làm bất công việc nặng nhẹ nào. 

- Nhiều người bị nôn mửa, thậm chí kèm theo tiêu chẩy. 

BỆNH VIÊM PHỔI 
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Ở người cao tuổi, nhiệt độ đôi khi lại không cao lắm, ho lại không có đàm khiến cho họ 
không chú tâm tới bệnh, tới khi bệnh trầm trọng thì quá trễ. 

Với viêm phổi do virus gây ra thì dấu hiệu lạị không rõ ràng, đôi khi có thể lầm tưởng là 
mình chỉ bị common cold. 

Nhiều trường hợp, Cảm lạnh và Cúm tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập cơ thể, gây ra Viêm 
Phổi, là biến  chứng trầm trọng, có thề gây ra tử vong ở trẻ em và người tuổi cao mà sức đề 
kháng suy kém.  

Ai hay bị Viêm phổi? 

-Tuổi tác. Hai lớp người dễ bị viêm phổi là người trên 65 tuổi và các cháu bé dưới 1 tuổi. Ở 
người trên 65 tuổi, tính miễn dịch của cơ thể giảm còn ở các cháu bé thì sức đề kháng với vi 
khuẩn chưa được phát triển đầy đủ. 

- Hút thuốc lá làm suy yếu hệ miễn dịch khiến cho viêm phổi dễ dàng xảy ra dù là ở người 
trai tráng khỏe mạnh. 

- Người đang có bệnh kinh niên như tim mạch, tiểu đường, bệnh hen suyễn hoặc đang trải 
qua hóa trị hơặc xạ trị với các bệnh ung thư. 

 - Uống nhiều rượu; 

 - Đang dùng các loại thuốc chống acid bao tử như Prisolex; 

- Làm việc trong môi trường không khí ô nhiễm với bụi bậm hóa chất như tại nông trại, công 
trường… 

- Sống chung với nhiều người như trường học, nhà dưỡng lão, bệnh nhiễm dễ lây lan từ 
người nyày sang người khác.  

Làm sao xác định bệnh 

Khi các dấu hiệu bệnh kể trên kéo dài sau vài ba ngày mà không thuyên giảm thì nên đi bác 
sĩ để khám tìm bệnh. 

-Thường thường, chụp X-ray phổi xác định bệnh với các vết mờ của các vùng phổi bị viêm 
xuất hiện trên phim. 

-Thử máu để đo số lượng bạch huyết cầu. Nếu số lượng lên cao thì đó là dấu hiệu của sự 
nhiễm trùng, vì các tế bào này được sản xuất nhiều để chống lại sụ xâm nhập của tác nhân gây 
bệnh. 

Bác sĩ cũng thử đàm hoặc chất tiết từ cơ quan hô hấp để tìm ra các loại vi sinh vật có thể 
gây ra bệnh rồi dùng các dược phẩm thích hợp. 

Ta cũng thấy bác sĩ dùng ống khám bệnh để nghe hơi thở bất thường trên ngực trên lưng 
bệnh nhân: những tiếng khò khè vỉ ống phổi có đàm, những vùng phổi bị thương tích không 
truyền được âm thanh của hơi thở.   

Bệnh Viêm phổi có nguy hiểm không? 
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Với người khỏe mạnh, có sức đề kháng cao và được điều trị đúng lúc, đúng cách với kháng 
sinh hữu hiệu, họ có thể vượt khỏi các biến chứng của bệnh viêm phổi. Nhưng với người cao 
tuổi hoặc trẻ em quá nhỏ, viêm phổi có thể đưa tới các biến chứng trầm trọng như: 

- Nhiễm trùng huyết: khi vi khuẩn từ tế bào phổi xâm nhập dòng máu ở các phế nang, đưa 
tới nhiễm vi khuẩn tổng quát, gây nguy hại cho các bộ phận khác của cơ thể thậm chí cả tử 
vong. 

- Túi mủ trong phổi khi mà vi sinh vật tích tụ trong phổi tạo ra các túi mủ, hủy hoại sự hô hấp 
và gây tổn thương cho phổi. 

- Viêm nhiễm màng phổi, màng phổi ứ nước gây đau đớn khó khăn khi thở. 

- Khi phổi bị viêm gây ra tổn thương ở nhiều vùng, sự hố hấp giảm đưa tới rối loạn trao đổi 
không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe chung của con người.  

Bác sĩ chữa viêm phổi ra sao? 

- Viêm phổi gây ra do virus thường mau lành dù không điều trị. Vả lại, cũng không có thuốc 
đặc trị cho virus viêm phổi. Kháng sinh không có công hiệu gì với virus. Bệnh nhân chỉ cần nghỉ 
ngơi tĩnh dưỡng tự chăm sóc ít ngày là vượt qua, ngoại trừ khi lại bị bội nhiễm với các loại vi 
khuẩn. 

- Với viêm phổi do vi khuẩn, bác sĩ có thể lựa nhiều loại kháng sinh thích hợp để loại trừ vi 
khuẩn đó. Thời gian uống kháng sinh tùy theo tình trạng nặng nhẹ của bệnh cũng như sức 
khỏe của mỗi người, có thể là 2 tuần lễ. Xin uống thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. 
Không tự ngưng thuốc khi thấy dấu hiệu bệnh thuyên giảm, vì vi khuẩn chưa bị tiêu diệt hoàn 
toàn và chúng có thể trở nên quen nhờn với thuốc. 

Ngoài ra, thuốc hạ nhiệt độ như Tylenol, Ibuprofen cũng cần dùng tới. Xin đừng cho trẻ em 
dùng thuốc Aspirin vì thuốc có thể gây ra tác dụng phụ quan trọng. 

Hỏi ý kiến bác sĩ coi có cần uống thêm thuốc ho, vì ho là để loại bỏ nhớt đàm từ phổi. Nếu 
cần, chỉ nên uống vừa đủ thuốc ho để bớt khó chịu và ngủ dễ dàng. 

Nên uống nhiều nước để đàm loãng, dễ được ho loại bỏ khỏi cơ thể. 

Thường thường viêm phổi có thể điều trị tại nhà, uống các dược phẩm do bác sĩ biên toa. 
Chỉ vào bệnh viện nếu trên 65 tuổi, ho nhiều, khó thở, nhịp tim nhanh, huyết áp xuống thấp, cần 
thở với bình dưỡng khí, không ăn uống được.  

Có thể phòng ngừa  bệnh viêm phổi không? 

Sau đây là một số biện pháp mà mọi người có thể áp dụng để giảm thiều rủi ro bị bệnh Viêm 
Phổi. 

1. Ngưng hút thuốc lá, nếu đang hút. 

2. Đừng tiếp xúc quá gần với người đang bị bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh, cúm, viêm 
phổi. 

3. Rửa tay thường xuyên để giảm thiểu sự lây lan của bệnh vì vi sinh vật gây bệnh dính trên 
tay của mình, rồi đưa tay dơ lên miệng, lên mũi. Nếu không có dịp rửa tay bằng nước với xà 
bông, có thể tạm thời lau chùi tay với dung dịch có chất cồn. 
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Khi ho, hắt hơi, dùng giấy hoặc khuỷu tay áo để che mũi miệng thay vì dùng bàn tay. 

4. Chích ngừa 

Với người trên 65 tuổi, người hút thuốc lá, hoặc người có bệnh kinh niên được chích loại 
vaccine dành riêng cho họ gọi là PPSV (Pneumococcal polysaccharide vaccine. 

 Với trẻ em là pneumococcal conjugate vaccine PCV. 

Xin hỏi bác sĩ về lịch trình chích ngừa cho từng loại tuổi. 

Ngoài ra, mọi người cũng cần chích ngừa các bệnh có thể gây ra viêm phổi, như chích ngừa 
cúm mỗi năm; chích ngừa thủy đậu, ban sởi nếu chưa bao giờ mắc các bệnh này hoặc chưa 
bao giờ chích ngừa chúng. 

Tự chăm sóc 

Ngoài việc uống thuốc theo toa bác sĩ, bệnh nhân nên có chương trình tự chăm sóc, như là: 

- Nghỉ ngơi đầy đủ để dưỡng bệnh và trị bệnh; 

 - Không đi làm hoặc đi học cho tới khi hết nóng sốt để tránh truyên bệnh của mình cho 
người khác; 

- Uống nhiều chất lỏng như nước, các loại súp để tránh thiếu nước trong cơ thể và để long 
đàm, dễ loại ra ngoài; 

- Giữ hẹn tái khám với bác sĩ. 

Kết luận 

Một vài kết luận nên ghi nhớ: 

- Tuy Viêm phổi là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 6 trong số các bệnh tại Hoa Kỳ. 

- và bệnh viêm phổi rất dễ lây lan tử người này qua người khắc, bằng những hạt nước nhỏ li 
ti từ mũi miệng người bệnh đưa vào không khí mà mọi người hít thở. 

- Nhưng Viêm phổi là bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được. 

  

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

LỜI TẠM BIỆT: 

ĐỜN BÀ CON GÁI 

 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
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Quán trọ đời chân trần nay đã mỏi, 

Chào mọi người tôi tạm biệt ra đi, 

Đột ngột chia tay chẳng kịp nói gì. 

Xin nhắn gửi đôi lời ai ở lại: 

"Quà Tặng Tin Mừng" đang đợi tiếp theo... 

"Cơm Yêu Thương" giúp ung thư ngặt nghèo. 

Đa tạ tấm lòng chung tình bác ái. 

Làm đẹp lòng Thiên Chúa: giáng Hồng Ân. 

 

Kính báo: Mọi sự giúp đỡ cho chương trình Quà Tặng Tin Mừng và Cơm Yêu Thương,  

xin vui lòng liên lạc BBT CGVN  conggiaovietnam@gmail.com   

Để tưởng nhớ và tri ân Lm Gã Siêu Hoàng Đình Mai, Đặc San GSVN sẽ cho đăng mỗi kỳ một 
Chuyện Phiếm của Gã Siêu. 

ĐỜN BÀ CON GÁI 
 

Lâu lắm rồi, gã được nghe một câu nói thuộc hạng danh ngôn, đại khái như thế này : 

- Đờn bà con gái giống như con mèo, nếu con mèo ngoáy đuôi bên trái, thì chắc chắn nó 
sẽ nhảy sang bên phải. 

Cũng trong chiều hướng ấy, gần đây ở Việt Nam giới choai rất  khoái một bài hát mang 
tựa đề là ‘’đừng nghe những gì con gái nói’’. 

Bài hát này được liệt vào ‘’tốp ten’’ nghĩa là mười bài hát được thiên hạ ưa chuộng nhất 
với những lời lẽ thật dí dỏm về dễ thương : 

- Con gái nói có là không, con gái nói không là có. 

  Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. 

  Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét. 

  Con gái nói giận là yêu, con gái nói yêu là giận. 

  Đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói. 

  Con gái nói không biết ghen là ghen như điên đấy nhé. 

  Con gái nói không biết yêu là yêu tới quên đường về. 
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  Đừng nhge những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói. 

Gã có một thằng bạn, thâm niên quân vụ về cái khoản đờn bà con gái. Sau nhiêu phen bị 
các nường đá lên đá xuống, nó đã tích lũy được một số vốn kinh nghiệm khá đồ sộ, đáng 
mặt sự phụ. 

Ngày kia vị sư phụ nay đã truyền cho đệ tử bài học vỡ lòng về tâm lý con gái như sau : 

- Con ơi, con nên nhớ rõ điều này : khi cô nường nói với con “ghét anh ghê…à”, nhất là 
lại kèm theo một cái liếc nhìn, nheo mắt có đuôi, thì con có thể yên chí nhớn mà hét toáng 
lên rằng : ôi sung sướng quá nhẽ vì đời toàn màu hồng. Bởi vì đó chính là lúc cô nường đã 
chịu đèn, yêu con khủng khiếp. Con hãy nhào vô liền tù tì để kiếm chút cháo, kẻo dịp may 
đã qua đi thì khó mà trở lại đó, ngốc ạ. 

Đối với một tên đại ngố như gã, thì đờn bà con gái quả thực là một màu nhiệm, toàn 
những chuyện ngược đời và nghịch lý, nhiều kiểu rắc rối, đến quỉ thần cũng không lường 
nổi. 

Đọc lại sách Sáng thế ký, gã nhận thấy thưở ban đầu, thượng đế lấy bùn đất nhào nặn 
mà làm thành Adong. 

Sau khi ban cho Adong sinh khí bằng cách thổi hơi vào lỗ mũi, Ngài đã cho Adong sống 
trong vườn địa đàng. Với khu vườn kỳ diệu này, dù chim hót có véo von, cây cối có trổ bông 
khoe sắc, thì Adong vẫn chỉ cu ki một mình, lặng lẽ đến từng bước chân âm thầm. 

Chính thượng đế cũng cám cảnh trước sự cô đơn đậm đặc ấy, Ngài  thầm nghĩ : 

- Người đờn ông ở một mình không tốt, Ta sẽ dựng nên cho nó một người nội trợ giống 
như nó. 

Nói và làm. Thượng đế chờ cho tới lúc Adong ngủ say, bèn rút trộm một chiếc xương 
sườn của Adong mà dựng nên Evà, rồi dẫn Evà tới ra mắt Adong. 

Thoạt nhìn thấy Evà, cặp mắt Adong long lên còng cọc và miệng ông sững sờ kêu to : 

- Này đây xương tôi và thịt bởi thịt tôi. 

Nếu lúc bấy giờ Adong biết dùng tiếng Việt Nam để diễn tả ý tưởng tuyệt vời này, thì hẳn 
ông chỉ cần rên lên hai tiếng ngắn gọn : 

- Mình ơi! 

Bởi vì chữ ‘’mình’’ vừa là thân xác, vừa là anh, vừa là em, vừa là chúng ta nữa. Ôi hai 
tiếng ‘’mình ơi’’ sao mà ngọt như đường cát, mát như đường phèn, thấm tới tận lục phủ ngũ 
tạng, làm chết lịm cả con tim. Ôi, mình ơi! 

Thế nhưng, đời không như là mơ. Sau cái phút gặp em tinh tú quay cuồng, ‘’sau cái’’ 
thuở ban đầu lưu luyến ấy, sau cái cảm giác ngọt lịm của hai tiếng ‘’mình ơi’’ và bốn mắt liếc 
nhìn nhau, thì khởi sự cho những ngược đời và nghịch lý, những nhiều kê và rắc rối. 

Evà không còn bằng lòng với thân phận của mẩu xương sường nữa, mà muốn nhảy 
phóc vào lồng ngực Adong, chiếm lãnh vị trí con tim, đòi Adong phải yêu thương và chiều 
chuộng. Rồi thừa thắng xông lên, tiến thẳng tới đầu và xơi ngay vai trò óc não, muốn chỉ 
huy cả Adong nữa. 

Chính vì thế, dân Tây ban nha, một dân tộc rất mê đấu bò, cũng đã phải kêu lên : 

- Đờn bà là tai họa khủng khiếp nhất trong tất cả những tai họa của loài người. 

Tai họa đầu tiên đó là đờn bà đã cám dỗ đờn ông. 

Thực vậy, nước làm hư rượu, xe bò làm hư đường lộ thế nào thì đờn bà cũng làm hư 
đờn ông như rứa. 

Đúng thế, đờn bà vốn nổi tiếng về cái thói ăn vặt như tục ngữ đã diễn tả 

- Đi chợ mất tám tiền quà, 
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  Chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. 

Cái thói ngốn hàng này đã thấm sâu vào máu huyết và trở thành nghề ruột của các 
nường. Thậm chí các em nữ sinh mắt nai ngơ ngác, thế mà trong chiếc cặp sách dễ thương 
cũng đã tích lũy bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh có thể xơi được : nào ổi, nào cóc, nào xoài, nào tầm 
duộc, nào xí muội… 

Chính vì thế, ngay từ lời dụ khị đầu tiên của con rắn, Eva đã nuốt phăng ngay trái cấm. 
Rồi sau đó, Eva đã năn nỉ ỉ ôi Adong : 

- Thôi mờ, ăn đi mờ… 

Với lời lẽ nhỏng nhẻo mầm duyên như thế, Adong làm sao có thể chối từ. Adong đưa 
mắt nhìn, nuốt nước bọt và xơi liền tù tì, ăn ngấu ăn nghiến, đến nỗi mắc nghẹn nơi cổ, làm 
thành một cục, còn tồn tại cho đến ngày hôm nay ở bất cứ anh chàng đờn ông con trai nào. 

Ghiền ngẫm về sự việc này, ông thánh Âu cu tinh đã phát biểu một câu xanh dờn : 

- Đờn bà chính là thủ phạm làm tăng thêm tội lỗi cho loài người. 

Kinh nghiệm trên không ngừng lặp đi lặp lại trong dòng lịch sử. Vua Kiệt vì say mê nàng 
Muội Hỉ bỏ bê triều chính, ăn chơi trác táng, sau bị Thành thang cướp mất ngai vàng. 

Vua Trụ vì nghe theo nàng Đắc Kỷ giết hại trung thần, lòng dân oán thán, cuối cùng sự 
nghiệp cũng bị tan tành theo mây khói. 

Ngô phù Sai yêu quí nàng Tây Thi. Cô nàng bé bỏng này có chứng đau bụng. Mỗi lần 
đau bụng thì lại nhăn mặt. Và mỗi lần nhăn mặt thì lại đẹp quỉ khóc thần sầu, khiến cho Ngô 
Phù Sai cứ mê mẩn cả tâm thần. 

Tương truyền rằng : 

Ngô Phù Sai đã ra lệnh ai làm cho Tây Thi cười thì sẽ được trọng thưởng. Nghe theo lời 
hiến kế của bọn quân sư quạt mo, ông đã cho xé hết lụa trong kho vì nghĩ rằng khi nghe 
tiếng lụa xé, nàng xẽ cười mím chi, thế nhưng nét mặt Tây Thi vẫn buồn rười rượi. 

Sau cùng ông cho đốt lửa trên Cô Tô đài để khẩn báo cho các chư hầu biết kinh thành 
đang nguy khốn, nên phải vội đem quân về tiếp cứu. 

Nhưng khi về đến nơi thì mới chưng hủng, chẳng thấy địch đâu cả, mà chỉ thấy Ngô Phù 
Sai đang cũng cụng li mí Tây Thi. 

Trước thái độ chưng hủng ấy, Tây Thi đã phát cười như nắc nẻ. Nhưng rồi khi địch quân 
vây hãm thực sự, dù lửa báo động đã nổi lên, thì cũng chẳng ma nào đến tiếp cứu, khiến 
Ngô Phù Sai phải thua chạy. 

Từ những bằng chứng cụ thể ấy thiên hạ đã kết luận : 

- Vua nghe vợ mất nước. 

Một chính tri gia mà lem nhem, gây nên sì căng đen với đờn bà con gái, thì chỉ có nước 
thân bại danh liệt mà chớ. 

Bình thường chúng ta thường gọi đờn ông là phái mạnh đờn bà là phái yếu. Thế nhưng 
nếu đem ra cân do, đong đếm, chưa chắc đờn ông đã ăn được đờn bà và phái nam chưa 
chắc đã xơi tái được phái nữ. 

Thực vậy, đờn ông phải thức trắng một vài đêm, thì tứ chi liền bải hoải, ngồi đâu ngáp 
đấy. Trong khi đó, làm sao có thể kể hết những giấc ngủ đứt đoạn và những đêm thức trắng 
của các bà mẹ để chăm sóc cho đứa con của mình. 

Xét về góc cạnh bền bỉ, dẻo dai để chịu đựng, thì đờn bà hơn hẳn đờn ông. Vì thế, đờn 
bà con gái thường sống thọ hơn đờn ông con trai. Nói cách khác, các ông thường ngỏm 
sớm hơn các bà. Sự kiện này để lại một hậu quả trầm trọng, đó là số đờn bà góa chồng 
đông hơn số đờn ông góa vợ bội phần. 
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Chẳng biết có ai đã lưu tâm tìm cách giải quyết vấn đề xã hội này chưa ? 

Bình thường đờn bà con gái vốn dịu hiền và tế nhị, thế nhưng hãy đợi đấy. Nói vậy mà 
hỏng phải vậy đâu. Con mèo tuy hiền thật, nhưng khi cần nó chỉ cào cho một phát, là đã 
toạc da và vãi máu, vì móng của nó rất nhọn và răng của nó rất sắc. 

Đờn bà con gái một khi đã nổi máu tam bành, thì hiền cũng hóa dữ. Gã đã từng chứng 
kiến những cô em bé bỏng tựa nai vàng ngơ ngác, dịu hiền như… ni cô, hỏng dám như ma 
xơ đâu, thế mà khi cơn giận bừng bừng bốc lên, tẩu hỏa nhập ma, cũng lồng lộn như bò 
điên nước Ăng lê, cũng xỉa xói như con choi choi, cũng chửi rủa có bài có bổn như mấy cô 
đào cải lương ca sáu câu vọng cổ có mùi. 

Gã xin đưa ra một vài nạn nhân của quí bà chằng lửa. 

Trước hết là Socrate. Ông là một triết gia nổi tiếng của Hy Lạp, một bậc thầy trong thiên 
hạ, nhưng oái oăm thay, ông lại là nạn nhân của một bà vợ. Bà khinh bỉ ông là thứ trói gà 
không chặt. Ngày kia, ông định ra phố, thì liền bị bà tặng cho một chậu nước dơ vào mình 
sau cơn giận lôi đình. 

Thế nhưng, ông vẫn bình tĩnh nói : 

- Có sấm có sét, ắt trời phải đổ mưa. 

Ngán ngẩm trước mụ vợ đanh đá, ông đã phát biểu một cách chua chát : 

- Trời đất sinh ra biết bao thú dữ, những đờn bà mới thật là con thú dữ đáng sợ nhất. 

Đó là chuyện bên tây, còn chuyện bên đông thì kể lại : 

Thi hào Tô đông Pha có một người bạn tên là Trần quí Thường. Quí Thường có người 
vợ hay ghen tức và hung dữ. Mỗi lần Tô đông Pha đến chơi, thì đều được nghe những tiếng 
chửi bới la hét ầm ĩ. 

Thấy vậy, họ Tô bèn làm thơ chế diễu như sau: 

- Hốt văn Hà đông sư tử rống 

  Trụ trượng lạc thủ tâm mang mang. 

Có nghĩa là : 

- Bỗng nghe sư tử Hà đông rống 

  Tay run gậy rớt lòng kinh hãi. 

Từ đó, bốn chữ “sư tử Hà đông” thường được dùng để chỉ người vợ có tính tình hung 
dữ. Tuy nhiên, Hà đông ở đây là Hà đông bên Tàu, chứ không phải là Hà đông bên Ta. Vì 
thế quí bà quí cô gốc Hà đông, đừng vội lòng động lòng lo mà sinh ra buồn bã. 

Bình thường thì tề gia nội trợ và giáo dục con cái vốn là lãnh vực riêng của đờn bà con 
gái. Vì thế, thiên hạ thường phong cho quí bà quí cô làm ‘’nội tướng’’. 

Và nhiều khi uy quyền của vị ‘’nội tướng’’ thật là ghê gớm, khiến cho mấy ông chồng 
thuộc nòi râu quặp phải nín khe : 

- Làm trai rửa bát quét nhà, 

  Vợ gọi thì dạ, bẩm bà… em đây. 

Gã đã thấy có những ông giám đốc hay những viên chức cấp nhớn, đến công sở thì hét 
ra lửa, nhưng khi về nhà, thì lại miềm nhũn như con chi chi, phục vụ và vâng lời bà xã hết 
mình. 

Vì thế tục ngữ đã bảo : 

- Lệnh ông không bằng cồng bà. 
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Lợi dụng điểm yếu này, dân bắt mánh áp phe thường đi của hậu, nghĩa là đút lót, lấy lòng 
quan bà trước, rồi mới nhờ quan bà ton hót, tấu với quan ông, thì việc khó đến đâu cũng 
xong cả. 

Được đằng chân lân đằng đầu. Từ vai trò người nội trợ, làm bạn đường cùng đi, đờn bà 
con gái xông tới, nắm quyền chỉ huy. Lúc bấy giờ quả thực là nguy to như một cơn ác 
mộng, vì họ cai trị theo tình cảm và lệnh truyền đổi thay như chong chóng. 

Thực vậy, trên đời không có gì hay thay đổi cho bằng thời tiết và đờn bà con gái. 

Có lẽ do sự nể nang và nhượng bộ của Adong thuở ban đầu, mà nhân loại đã trải qua 
một thời gian sống dưới chế độ mẫu hệ, trong đó người mẹ nắm giữ vai trò điều khiển gia 
đình và xã hội. 

Thật là tội nghiệp cho thân phận đờn ông con trai lúc bấy giờ : 

- Ba đồng một chục đờn ông, 

  Ta bỏ vào lồng, ta xách đi chơi. 

Ngày nay với phong trào giải phóng đờn bà, nam nữ bình quyền, quí bà quí cô đang 
hăng hái xông xáo tiến ra ngoài xã hội, chiếm giữ những lãnh vực mà từ xưa  cho đến rày, 
vốn là của phe đờn ông con trai. Và họ đã gặt hái được những thành công rực rỡ. 

Có những bà những cô đã làm tới thủ tướng và bộ trưởng, giám đốc và chuyên viên. 
Cung cách điều khiển của họ cũng cứng không kém gì phe đờn ông con trai, chẳng hạn như 
bà đầm già Teacher, thủ tướng nước Ăng lê, vốn được mệnh danh là bàn tay sắt bọc 
nhung. 

Đờn bà con gái chiếm được uy quyền không phải chỉ bởi tài năng, mà còn bởi nhiều thứ 
vũ khí khác nữa, chẳng hạn như sắc đẹp, như nước mắt, như nụ cười… 

Vì thế người Đức đã nói : 

- Chỉ một sợi tóc của người đờn bà cũng giật mạnh hơn cả giây chuông. 

Còn dân Nhật thì bảo : 

- Chỉ với một sợi tóc, người đờn bà có thế trói được cả… voi. 

Chuyện đời còn bất công hơn nữa. Người đờn ông chắt chiu học hành mới ẵm được cái 
bằng bác sĩ, đấu tranh vào tủ ra khám bao nhiêu năm mới leo lên được cái ghế bộ trưởng. 

Trong khi đó người đờn bà chỉ cần gật đầu hay ừ một phát, bằng lòng lấy anh ta, thì liền 
khều được cả con người lẫn chức vị của anh ta, nghiễm nhhiên trở hành bà bác sĩ, bà bộ 
trưởng, mà chẳng cần tốn một giọt mà hôi. Đờn bà là một phản ứng cộng, một chiếc tàu há 
mồm, khả dĩ vơ vét về cho mình đủ mọi thứ. 

Xem ra gã khen thì ít mà chê thì thật nhiều, chỉ biết kê tủ đứng, kể tội đờn bà con gái. Cứ 
điệu này, lỡ thò mặt ra đường, ắt sẽ bị quí bà quí cô cho ăn trứng thối mất thôi. 

Cho đến bây giờ, đờn bà con gái vẫn là một màu nhiệm, một vấn đề lớn. Để diễn tả về 
sự ngược đời và nghịch lý của đờn bà con gái, hình như một ông nhà văn Ấn độ đã bảo: 

- Khi tạo dựng đờn bà con gái, Thượng đế đã trộn lẫn những vật thể đối kháng vào với 
nhau. Chẳng hạn Ngài lấy một chút gió mát mùa thu với một chút nắng chói chang mùa hạ, 
một chút ngọt của mật ong với một chút đắng của bồ hòn, một chút cay của ớt với một chút 
chua của chanh, một chút hiền hòa của chim bồ câu và một chút hung dữ của sư tử, một 
chút khôn ngoan của con rắn và một chút ngốc nghếch của con bò… Tất cả được Ngài hòa 
lẫn với nhau và tạo nên người đờn bà đầu tiên. 

Cách đây không lâu, gã lượm được một bài thơ nói về người vợ, đại khái như thế này : 

-Vợ là tình cảm sâu xa, 

Vợ là gió mát, vợ là bão dông. 
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Vợ như một đóa hoa hồng, 

Vợ là sự tử Hà đông kinh người. 

Vợ là êm ái tuyệt vời, 

Vợ là bão táp rụng rời chân tay. 

Vợ là một chất men say 

Vợ là cái đắng cái cay trong lòng. 

Có người nhờ vợ nên ông, 

Có người vì vợ mất không cơ đồ. 

Và tác giả kết luận : 

-Tốt số lấy được vợ hiền, 

Vô duyên vớ phải bà khùng bà điên. 

Đờn bà con gái mãi mãi ngược đời như thế đó, nhưng thử hỏi : 

- Nếu không có họ thì đời còn gì là đời nữa… 

Phải, nếu không có họ, thì lũ đờn ông con trai lại lầm lũi cu ki một mình, như những ‘’con 
sâu làm tổ, trong trái vả cô đơn”. Cho nên, đờn ông Pháp, vốn dư chất ‘’ga lăng’’ trong máu, 
đã phát biểu : 

- Nhà không có đờn bà như xác không hồn, như đờn không giây. 

Chả hiểu quí bà quí cô đã bằng lòng và sẵng sàng ban cho gã một nụ cười… ruồi chưa đấy? 

Chuyện phiếm của Gã Siêu. 

VỀ MỤC LỤC 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

giaosivietnam@gmail.com  

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

www.conggiaovietnam.net  

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 
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