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NGỘ ĐỘC VỚI CHÌ  ………………………………………………………. Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD    
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LTS. Mặc dù trong 15 năm qua, Đặc San GSVN đã phổ biến nhiều lần các văn kiện của Công 

Đồng Vatican II, nhưng chúng con vẫn thấy đây là những tư liệu vô giá, sẽ giúp nuôi dưỡng đời 

sống Đức Tin cho mọi Kitô Hữu, cũng như sẽ rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về Giáo 

Hội Công Giáo, vì thế chúng con sẽ tiếp tục giới thiệu về 16 văn kiện quan trọng của Công Đồng 
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PHAOLÔ GIÁM MỤC 

TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA 

HỢP NHẤT VỚI CÁC NGHỊ PHỤ CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG 

ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 

HIẾN CHẾ TÍN LÝ 
VỀ MẠC KHẢI THIÊN CHÚA 

DEI VERBUM 
Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

CHƯƠNG V 
TÂN ƯỚC 

17. Lời Thiên Chúa, sức mạnh Thiên Chúa Cha dùng để cứu rỗi tất cả những ai có lòng tin (x. 

Rm 1,16), được trình bày và biểu dương sức mạnh cách trổi vượt trong các sách Tân Ước. Thật 

vậy, khi đến thời viên mãn (x. Gl 4,4), Ngôi Lời đầy tràn ân sủng đã trở nên xác phàm và cư ngụ 

giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Chúa Kitô đã thiết lập Nước Thiên Chúa trên trần gian, Người đã 

dùng hành động cũng như lời nói để tỏ bày Cha của Người và chính mình, và đã hoàn tất công 

việc của Người khi chịu chết, sống lại, lên trời vinh hiển, và cử Thánh Thần đến. Chính Người, 
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Đấng duy nhất có những lời ban sự sống đời đời (x. Ga 6,68), khi được nâng lên cao khỏi đất, 

đã kéo mọi người đến với mình (x. Ga 12,32, bản Hy Lạp). Mầu nhiệm này chưa từng được tỏ 

cho các thế hệ khác biết, nhưng nay đã được mạc khải trong Thánh Thần cho các thánh Tông 

đồ và các Ngôn sứ của Người (x. Ep 3,4-6, bản Hy Lạp) để họ rao giảng Tin Mừng, khơi dậy lòng 

tin vào Đức Giêsu, là Đấng Kitô và là Đức Chúa, đồng thời cũng qui tụ Giáo Hội. Về những điều 

ấy, các sách Tân Ước luôn là một bằng chứng thần linh trường tồn. 

18. Không ai không biết rằng trong tất cả các Sách Thánh, kể cả các sách Tân Ước, thì các sách 

Tin Mừng xứng đáng có địa vị trổi vượt, vì là chứng tích chính yếu về đời sống và giáo huấn của 

Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. 

Trong mọi thời và ở mọi nơi, Giáo Hội đã và vẫn quả quyết rằng bốn sách Tin Mừng bắt nguồn 

từ các Tông đồ. Thật vậy, những điều mà các Tông đồ rao giảng theo lệnh truyền của Chúa Kitô, 

sau đó nhờ Chúa Thánh Thần linh hứng, chính các ngài và những người cùng làm việc tông đồ 

với các ngài đã lưu truyền cho chúng ta trong những văn bản làm nền tảng đức tin, đó là Tin Mừng 

dưới bốn hình thức theo Matthêô, Marcô, Luca và Gioan1. 

19. Mẹ thánh Giáo Hội đã và vẫn không ngừng quả quyết rằng bốn sách Tin Mừng vừa kể trên, 

mà Giáo Hội không ngần ngại khẳng định tính lịch sử, trung thành lưu truyền những gì Chúa 

Giêsu, Con Thiên Chúa, khi sống giữa loài người, thật sự đã làm và đã giảng dạy vì phần rỗi đời 

đời của họ, cho tới ngày Người được đưa về trời (x. Cv 1,1-2). Thật vậy, sau khi Chúa Giêsu lên 

trời, các Tông đồ đã truyền lại cho những người nghe các ngài những điều Chúa đã nói, đã làm 

với sự thông hiểu đầy đủ hơn2 mà các ngài đã nhận được từ các biến cố vinh hiển của Chúa Kitô 

và đã học biết nhờ ánh sáng của Thánh Thần Chân Lý3. Các thánh sử đã viết bốn sách Tin Mừng 

bằng cách chọn một số trong những điều được truyền khẩu hay đã được ghi chép, tóm tắt hoặc 

giải thích một số điều tùy theo tình trạng của các giáo đoàn, và sau cùng vẫn giữ lại hình thức lời 

giảng, để luôn truyền đạt cho chúng ta những điều chính xác và trung thực về Chúa Giêsu4. Quả 

thế, dựa trên ký ức hay kỷ niệm riêng, hoặc dựa trên lời chứng của những người “từ đầu đã tận 

mắt chứng kiến và đã trở thành những người phục vụ cho Lời”, các ngài đã viết ra với chủ ý giúp 

chúng ta nhận thức được “tính xác thực” của những lời các ngài nói để dạy dỗ chúng ta (x. Lc 

1,2-4). 

20. Ngoài bốn quyển Tin Mừng, thư quy Tân Ước còn gồm các thư thánh Phaolô và những văn 

bản khác thời các Tông đồ, đã được viết dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần; do ý định 

khôn ngoan của Thiên Chúa, các văn bản ấy củng cố thêm những gì liên hệ đến Chúa Kitô, trình 

bày ngày càng rõ ràng hơn giáo huấn đích thực của Người, rao giảng sức mạnh cứu độ của công 

 
1 x. T. IRÊNÊÔ, Adv. Haer III, 11, 8: PG 7, 885; xb. Sagnard, tr. 194. 
2 x. Ga 14,26; 16,13. 
3 x. Ga 2,22; 12,16; x. 14,26; 16,12-13; 7,39. 
4 x. Huấn thị Sancta Mater Ecclesia do Ủy ban Giáo Hoàng về các nghiên cứu Thánh Kinh xuất bản: AAS 56 (1964), tr. 715. 
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trình thần linh do Chúa Kitô thực hiện, và tường thuật lại những bước đầu và sự tăng triển kỳ 

diệu, đồng thời tiên báo sự hoàn tất vinh hiển của Giáo Hội. 

Thật thế, Chúa Giêsu đã ở bên các Tông đồ như xưa Người đã hứa (x. Mt 28,20) và đã cử Thánh 

Thần Bảo Trợ đến để dẫn dắt các ngài đến chân lý vẹn toàn (x. Ga 16,13). 

 

Còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 
 

 

QUÀ TẶNG TIN MỪNG: 

Chúa Nhật XXV Thường Niên 

năm B 

Kn 2:12, 17-20; Gc 3:16-4:3; Mc 

9:30-37 

KHÔN NGOAN VÀ NHÂN ĐỨC 

CÔNG GIÁO 

Bác sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH, 

MD. 

 

Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/3zr2wUC 

 

Hình ảnh người công chính trong sách khôn ngoan nơi bài đọc 1 hôm nay dựa trên bài ca 

Người Tôi Tớ số 4 (Is 52:13-53:12) và sách Isaiah 42:1 cũng như thánh vịnh 12:8. Dù sách Khôn 

Ngoan không được các thầy cả / rabbis ở Palestine công nhận là Kinh Thánh, nhưng sách cũng 

đã ảnh hưởng đến các tác giả của Tân Ước, đặc biệt hình ảnh Chúa Giesu là Người Công 

Chính bị kết án bất công. 

Cách thức kẻ dữ mai phục người công chính thật lạnh lùng và đầy mưu mô: “Hãy coi 

điều nó nói có thật không, hãy nghiệm xét xem những gì sẽ xảy đến cho nó và chờ xem 

chung cuộc đời nó sẽ thế nào. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ giúp nó, giải 

thoát nó khỏi tay kẻ thù. Chúng ta hãy nhục mạ và làm cho nó khổ sở thử xem nó có hiền 

lành và nhẫn nhục không. Chúng ta hãy kêu án tử hình cho nó chết cách nhục nhã, vì theo 

lời nó nói thì người ta sẽ cứu nó!” (Kn 2: 12,17-20) 

 

 

KHÔN NGOAN VÀ NHÂN ĐỨC CÔNG GIÁO 

 
 

https://bit.ly/3zr2wUC
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TẠI SAO NGƯỜI CÔNG CHÍNH BỊ KẾT ÁN? 

Người công chính bị tấn công vì đã dám phê phán cách sống của kẻ ác: “Nó trách chúng 

ta là phạm luật” (Kn 2:12). Người 

công chính được bảo vệ vì lòng 

trung thành, không chết vì đã chia sẻ 

cộng đoàn với Thiên Chúa. Đặc 

điểm của người công chính là dịu 

hiền và nhẫn nhục, dù bị kẻ xấu 

đem ra thử nghiệm, truy kích và giết 

chết. Chúng quyết định thử người 

công chính xem mức công chính đạt 

tới đâu (c.17-20). Cuối cùng, lời nói và việc làm của người công chính đã chứng minh lời 

tố cáo của kẻ xấu là sai lầm (Kn 2:12-16). Kẻ xấu đã giết chết người công chính bằng những 

mưu mô quỉ quyệt.  

THẾ NÀO LÀ KHÔN NGOAN?  

Câu hỏi về khôn ngoan mở đầu thư thánh Giacobe (Gc 3:13) đã nói lên ý nghĩa cuộc bàn 

luận: “Ai là kẻ khôn ngoan và hiểu biết, hay thế nào là Đức Khôn Ngoan?” Thánh Giacobe 

đã đưa ra những dấu hiệu của sự khôn ngoan (Gc 3:13-4:3), gồm khôn ngoan của Thiên Chúa, 

khôn ngoan của thế gian và của kẻ dữ (Gc 3:15). Thánh Giacobe đã nêu rõ sự khác biệt giữa 

khôn ngoan thật và giả bằng cách so sánh người khôn ngoan thật là “kẻ thù của thế gian” và 

người khôn ngoan giả là “kẻ thù của Thiên Chúa” (Gc 4:4). Xem vậy đức khôn ngoan Kito 

giáo mà Chúa ban làm cho “con người trở nên, trước là thanh khiết sau là hiếu hòa, khoan 

dung, mềm mỏng, đầy lòng từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái ngọt, không thiên vị không 

giả hình nhân đức.” (Gc 3:17) 

Đức khôn ngoan thực của Kito Giáo thì có tính hướng ngoại, hiến tặng cho tất cả mọi 

người, trong khi khôn ngoan giả là tham lam, ghen tương, hận thù, cãi lộn, ích kỷ, có tính 

hướng nội, coi mình là nhất. Vậy chúng ta nên bắt chước khôn ngoan thật, không theo khôn 

ngoan giả là danh vọng tiền tài phù du của thế gian bằng những âm mưu bất chính và thất đức. 

 

NHỮNG YẾU TỐ CỦA KHÔN NGOAN 

Bài Tin Mừng Marco hôm nay (Mc 9:30-37) tiên đoán về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giesu 

lần thứ hai. Chúa báo tin này đã chẳng giúp các môn đệ hiểu biết hơn chút nào. Họ lại bàn tán 

xem ai sẽ là người quan trọng nhất trong đám họ. Giống như bài Tin Mừng tuần trước, các mộn 

đệ đã hiểu lầm về cuộc tử nạn của Chúa Giesu và giáo huấn của Ngài về tình nghĩa và bổn phận 

của người môn đệ. 
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Giữa khung cảnh này Marco đã nêu ra những yếu tố của khôn ngoan Kito giáo. Bài Tin 

Mừng (Mc 9:30-37) đưa ra một loạt những lời Chúa nói về tình môn đệ qua ba hình ảnh: 

Trước hết, sau khi thất bại, các môn đệ rút ra bài học “phải bền chí”. Ngay trước đó các 

môn đệ đã không thể chữa được một đứa trẻ bị quỉ ám (Mc 9:14-29) đã bị Chúa quở trách nặng 

lời: “Ôi! Thế hệ cứng lòng, Ta còn phải ở lại với các ngươi bao lâu nữa đây?” (Mc 9:19).  Tuy 

nhiên sự yếu đuối đó đã 

không làm các ông mất nhuệ 

khí mà còn quyết tâm sửa 

đổi để chuẩn bị cho cuộc 

sống mai sau trên vương 

quốc Thiên Chúa. 

Thứ đến, các môn đệ 

nhận ra lời Chúa nói quá ghê 

sợ. Đây là lần thứ hai Chúa 

nói trước về số phận của 

Ngài ở Jerusalem, nhưng các môn đệ cũng không hiểu mà không dám hỏi Chúa (Mc 9:32) cho 

đến khi Chúa làm bộ hỏi các ông bàn bạc cái gì trên đường đi thì các ông luống cuống nói là 

“không có gì cả”. Các môn đệ có thể đã không hiểu lời Chúa nói nên đã bàn bạc ngoài đề. Các 

ông rất xấu hổ vì bị hạ nhục. Nhưng Chúa chưa tha các ông đâu…. 

Thứ ba là các môn đệ đã học được bài học bổn phận của người đầy tớ. Khi Marco dùng 

tiếng “đầy tớ”, ông dùng từ Hy Lạp có nghĩa là deacon tức phó tế hay thừa tác viên. Từ này lúc 

đầu được dùng để chỉ người bồi bàn, hầu nước và rượu trong tiệc cưới ở Cana (Ga 2:5). 

Mathieu dùng nó để chỉ đầy tớ của các vua Chúa trong dụ ngôn tiệc cưới (Mt 22:13). Thánh 

Phaolo tự ví mình như như là đầy tớ của Phúc Âm (Cl 1:23; Ep 3:7), đầy tớ của Giáo Hội (Cl 

1:25), đầy tớ của Tân Giao Ước trong Chúa Thánh Thần (2Cr 6:4). Gioan dùng nó để nói về 

những ai có liên hệ với Chúa Giesu một cách tổng quát, và gọi các phó tế/thừa tác viên là đầy 

tớ của Chúa Giesu (Ga 12:26).                                                                                                                                                                                                                                                                             

VẬY THÌ AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT? 

Quan niệm về tiếng Lớn Nhất đã được Chúa Giesu tái định nghĩa cho các tông đồ hiểu. 

Quan niệm mới này cũng để xác định thành công hay thất bại, thắng hay thua, hoàn thành hay 

không hoàn thành bổn phận. Chúa Giesu lấy một đứa trẻ làm thí dụ. Đứa trẻ này không phải là 

đứa ngây thơ, đáng tin cậy, hay đùa nghịch, nhưng là đứa trẻ chậm hiểu đang ở dưới quyền 

coi sóc của người lớn. Chúa Giesu đưa ra một hệ thống liên hệ mới: “Ai đón nhận đứa trẻ 

này nhân danh Ta tức là đón nhận Ta. Ai đón nhận Ta là đón nhận Thiên Chúa, Đấng đã 

sai Ta” (Mc 9:37). Đây là tình hiệp thông giữa đứa trẻ, Chúa Giesu và Thiên Chúa. 
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Đứa trẻ là biểu tượng của vô quyền lực và hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. 

Marco dạy chúng ta phải chào đón những kẻ yếu kém, nghèo khổ và mất hết tự do. Qua 

cử chỉ này, Chúa Giesu làm nổi bật đặc tính của đứa trẻ. Chúa ôm đứa trẻ trong lòng cho thấy 

Chúa chẳng mong gì nơi đứa trẻ, nhưng luôn luôn che chở và ấp ủ nó. 

Môn đệ phải trở thành gương mẫu để cho mọi người noi theo. Thất bại của các môn đệ, 

không hiểu hoặc làm sai lời Chúa vô tình hay cố ý đều là hình ảnh của họ nơi các thế hệ môn đệ 

tương lai, di sản của những thế hệ đi trước đáng nguyền rủa. Những thế hệ tương lai sống trong 

sa đọa, gương mù gương xấu là vì đã nhận những di sản xấu của những thế hệ đi trước. Các 

chế độ độc tài tàn ác bất chính và những “tôi tớ Chúa” đã hùa theo nó, nịnh bợ để được an thân, 

có danh lợi, chắc chắn đã tạo ra những di sản xấu.  

KHÔN NGOAN VÀ NHÂN ĐỨC CÔNG GIÁO 

Một trong những bài học phổ quát và sâu xa nhất để đạt đức khôn ngoan là bài học do 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đưa ra tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 5-

10-1995. Lời ngài nói giờ này vẫn còn văng vẳng trong tâm trí chúng ta: 

 “Phải vượt thắng mọi sợ hãi về tương lai. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào lướt thắng 

nó một cách trọn vẹn trừ khi chúng ta cùng nhau làm. ‘Giải quyết’ nỗi sợ hãi đó không phải là lừa 

đảo, dụ dỗ hay ép buộc, cũng không phải là áp đặt một xã hội ‘khuôn mẫu’ trên toàn thế giới. Giải 

quyết nỗi sợ hãi đó - đang làm đen tối loài người ở cuối thế kỷ 20 này - phải là cố gắng chung 

cùng nhau xây dựng văn minh tình thương, trên nền tảng giá trị phổ quát của hòa bình, đoàn 

kết, công bằng và tự do. Và, ‘linh hồn’ của văn minh tình thương là văn hóa của tự do: tự 

do cá nhân và tự do quốc gia, sống trong tình liên đới đoàn kết tự hiến và trách nhiệm. 

 “Đừng sợ tương lai.  Chúng ta đừng sợ con người. Không phải bất ngờ mà chúng ta hiện 

hữu. Mỗi người và tất cả mọi người đều được tạo dựng nên theo ‘hình ảnh và giống như’ 

Đấng là nguồn gốc của tất cả mọi sự đang có. Chúng ta có những khả năng về khôn ngoan 

và nhân đức. Với tặng phẩm này và với sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa, chúng ta có thể 

xây dựng, ở thế kỷ tới và thiên niên kỷ sau, một nền văn minh tình thương xứng đáng của 

loài người, một văn hóa đích thực của tự do. Chúng ta có thể và phải làm được như vậy! 

Trong khi thực thi như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng những giọt nước mắt của thế kỷ này đã 

sửa soạn đất cho một mùa xuân mới của tình nhân loại.” 

Chúng ta hãy nguyện cầu xin Thiên Chúa ban cho mùa gặt có nhiều hạt giống công 

chính, khôn ngoan và nhân đức được gieo vào lòng con người. Không có những tặng 

phẩm đó, văn minh tình thương và văn hóa tự do mà tất cả chúng ta mong đợi sẽ không 

thể có được.  

Fleming Island, Florida 

Sept. 2021 

NTC - Hẹn gặp lại 
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VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

 
QUÀ TẶNG TIN MỪNG: 

Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên, 

năm lẻ 

Lễ ĐỨC MẸ SẦU BI 

ĐÂM THẤU TÂM HỒN 

Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ 

Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/2Zbko9J 

“Về phần Bà, tâm hồn Bà 

sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu - để tâm tư thầm kín của nhiều người được bày tỏ”. (Lc 2, 

35) 

Một câu nói khá khó 

hiểu về ‘Mẹ’, nhưng rất nổi 

tiếng, mà hầu như không ai 

biết đến xuất xứ của nó, 

được nhiều tác giả viết 

thành sách; đó là, “A 

mother is only as happy as 

her saddest child!”, tạm 

dịch, “Một người mẹ chỉ 

có thể hạnh phúc bằng 

đứa con kém hạnh phúc nhất của mình!”. Phải chăng, nhiều người mẹ tin rằng, hạnh 

phúc ‘của chính họ’ phụ thuộc vào con cái họ! Hạnh phúc của một người mẹ có giỏi 

cũng chỉ ‘ngang bằng’ hạnh phúc của đứa con kém hạnh phúc nhất! Nói cách khác, 

“Hạnh phúc của một người mẹ, chỉ có thể ‘lớn bằng’ hạnh phúc của đứa con kém hạnh 

phúc nhất của mình!” 

 

Kính thưa Anh Chị em, 

Hôm nay Giáo Hội kính nhớ Đức Maria, Mẹ Sầu Bi. Phải chăng Mẹ Maria tin rằng, hạnh 

phúc của Mẹ phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa Giêsu, Đấng Mẹ cưu mang; chứ không phụ thuộc 

vào một điều gì khác trên trần gian này. Vì thế, khi Chúa Giêsu vui, Mẹ Maria vui; Chúa Giêsu 

ĐÂM THẤU TÂM HỒN 

 

https://bit.ly/2Zbko9J
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buồn, Mẹ buồn; Chúa Giêsu tan nát, Mẹ nát tan! Nát tan đến tận mức ‘đâm thấu tim’ mà cụ già 

Simêon tiết lộ thuở nào, “Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ ‘đâm thấu tâm hồn’ Bà!”.  

Mọi sự sống đều phải leo lên đồi Canvê của nó! Mỗi tâm hồn đều có một ‘nỗi buồn 

kín’ không thể chia sẻ trọn vẹn với bất cứ ai! Chúa Giêsu, Đấng ‘rất Chúa và cũng rất 

người’, đã thông phần vào mọi sự thuộc loài người, ngoại trừ tội lỗi; kể cả đớn đau và chết 

chóc. Thế nhưng, do sự hoàn hảo của Đấng ‘rất Chúa’, đau khổ của Ngài lại càng dữ dội; càng 

hoàn hảo, nỗi đau càng sâu sắc. Vậy thì chỉ một ai đó ‘hoàn hảo tương tự’ mới có thể đi vào 

nỗi sầu của Chúa Giêsu, có thể trải nghiệm phần nào nỗi đau Ngài đã trải nghiệm. Con người 

đó chỉ có thể là Mẹ Maria, một người hoàn hảo mà Thiên Chúa định trước cho mỗi sinh 

linh ngay từ buổi đầu tạo dựng! Tất nhiên, Maria không phải là một ‘Nữ Thần’, nhưng là một 

‘Evà mới’; Mẹ hoàn hảo, nên Mẹ hiểu và thấu cảm rõ nhất nỗi đau của Người Con Hoàn 

Hảo. Sự hoàn hảo được chia sẻ dẫn Mẹ đến một nỗi ‘sầu chung’ với Con, một nỗi sầu linh 

nghiệm với điều được hé lộ trước đó hơn ba thập kỷ ngay cửa đền thờ, “Về phần Bà, một lưỡi 

gươm sẽ ‘đâm thấu tâm hồn’ Bà!”. Và đó chính là ý nghĩa của lễ Mẹ Sầu Bi. 

Những hình ảnh đạo đức cho thấy trái tim Mẹ bị đâm xuyên bởi bảy lưỡi gươm, tượng 

trưng cho “Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ” mà một số giáo xứ truyền thống vẫn giữ thói quen “Làm 

Việc Đức Mẹ” cuối 

tuần với tràng 

chuỗi “Bảy Sự”. 

Qua đó, ‘bảy mầu 

nhiệm sầu bi’ được 

suy ngắm: Lời sấm 

của Simêon; ẵm 

Con sang 

‘Êgiếptô’; lạc Con 

trong đền thờ; gặp 

Con trên đường 

núi Sọ; dưới chân 

thập giá của Con; ôm xác Con; và nhìn Con được mai táng. Mẹ Maria rất hoàn hảo, nhưng xem 

ra đời Mẹ không hoàn hảo! Mẹ bị vắt kiệt bởi cùng một nỗi đau, nỗi nhục đang vắt kiệt 

từng phận người. Từ buổi đầu cưu mang, Mẹ hẳn đã nghe xóm diềng xì xào... cho đến phút 

cuối nghẹn ngào dưới chân Con; Mẹ đã sống một cuộc sống thực với những ‘bi kịch’ thật, của 

một phận người không thể thật hơn. Thế nhưng, nỗi đau xé lòng nhất mà Mẹ phải cảm nhận 

chính là một xác chết vô hồn rách bươm của Con mà Mẹ ôm vào lòng. Đó là một ‘kiếp phàm 

nhân’ Mẹ cùng Con phải trải qua như tác giả thư Do Thái hôm nay nói đến. 

Anh Chị em, 
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“Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ ‘đâm thấu tâm hồn’ Bà!”. Hôm nay, những lưỡi gươm ấy 

vẫn đang tiếp tục ‘đâm thấu tâm hồn’ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh; Hội Thánh và những con cái 

của Hội Thánh, cũng là con cái của Mẹ đang bị đâm thâu cũng với những lưỡi gươm đó. Từ dịch 

bệnh, chết chóc, nghi ngờ, nguội lạnh cho đến thiếu thốn trăm bề hồn xác. Chúng ta tin chắc, 

tình yêu sâu đậm của Mẹ đã dành cho Chúa Giêsu cũng đang dành cho mỗi người chúng 

ta ngay trong những ngày này. Đừng nghi ngờ điều đó! Trái tim của Mẹ bùng cháy với lòng 

trắc ẩn khi Mẹ nhìn chúng ta lúc này, ngay cả trong tội lỗi của mỗi người. Hãy biết rằng, tình 

yêu của Mẹ đang tràn ngập trái tim chúng ta; và qua chúng ta, Mẹ ước ao nó tràn vào cuộc sống 

của người khác. Mỗi người chúng ta hãy để lòng trắc ẩn, sự quan tâm và chung thủy của Mẹ 

chảy qua tim mình; hãy nhận nó vào trong và sau đó, cho phép nó chảy ra! Thật sự, không gì 

trên thế giới này đẹp đẽ và đáng kinh ngạc hơn hình ảnh thánh thiện của một tình yêu luôn luôn 

tuôn chảy! 

Chúng ta có thể cầu nguyện, 

“Lạy Mẹ, xin cho con trở nên một công cụ tình yêu trong trái tim Mẹ, đối với những ai đang 

cần xót thương nhất. Chớ gì nỗi đau của anh em con hôm nay, cũng là nỗi đau ‘đâm thấu 

tâm hồn’ con!”, Amen. 

 

(lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm tương tự của cùng tác 

giả trong mỗi ngày, xin liên lạc qua email: minhanhhue06@gmail.com – xin cảm ơn). 

Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ 

 

Hẹn gặp lại   

VỀ MỤC LỤC 

 
 

KHÔN NGOAN VÀ TRI THỨC 

mailto:minhanhhue06@gmail.com
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QUÀ TẶNG TIN MỪNG: 

Chúa Nhật VII Phục Sinh, năm B 

KHÔN NGOAN VÀ TRI THỨC 

Gs. Bênêđictô Đỗ Quang Vinh 

Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/3hMfdU1 

 

 

  

Thư gửi tín hữu Êphêsô đọc trong thánh lễ Chúa Thăng Thiên (Chúa Nhật VII Mùa Phục 

Sinh năm B), thánh Phaolô Tông Đồ đề cập Đức Khôn Ngoan và Tri Thức: "Xin Thiên Chúa 

của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn 

ngoan và mặc khải, để nhận biết Ngài; xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để 

anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Ngài kêu gọi, ... và thế nào là quyền năng vô 

cùng lớn lao của Ngài..." 

 

 Sánh Châm Ngôn dạy: 

"Thoạt tiên muốn có Khôn Ngoan, 

Hãy mua hiểu biết bằng muôn gia tài! 

Nếu con gắn bó không rời, 

Khôn Ngoan đem lại cho đời vinh quang; 

Nếu con tôn trọng khôn ngoan, 

Thì con sẽ được hoàn toàn tán dương“ 

(CN, 4: 7-8) 

Cũng vẫn đề cập tương quan giữa Khôn Ngoan và Tri Thức, sách Châm Ngôn dạy: 

"Yêu lời giáo huấn nghiêm minh, 

https://bit.ly/3hMfdU1
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Là yêu tri thức trở thành khôn ngoan. 

Ghét lời chỉ dạy sửa răn, 

Thật là dại dột ngu đần tiếc thay!" 

(CN, 12: 1) 

Và ngược lại nếu không có Khôn Ngoan thì khó mà có Tri Thức quán thông để tìm 

kiếm Chúa. 

"Phúc thay ai được khôn ngoan 

Để thêm hiểu biết luận bàn xét suy“ 

(CN. 8: 13) 

Thánh Phaolô nhắc nhở xin Chúa ban cho "thần trí khôn ngoan, mặc khải là vậy. 

Đức Khôn Ngoan là hoa tiêu của các nhân đức trụ. Chỉ có khôn ngoan của Thiên 

Chúa mới là khôn ngoan đích thực vì Thiên Chúa là Sự Thật (xin xem Khôn Ngoan Đích 

Thực =>http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1447553630.pdf ) 

Như vậy TRI THỨC là điều kiện tất yếu để tìm sự Khôn Ngoan. Luận về chữ TRI thì 

vô hạn. Nhìn tổng quan, thì phàm khi tâm mình nhận biết, biện phân, phán đoán, toan tính, ghi 

nhớ được, đều gọi là Tri. Thảo mộc hữu sinh nhi vô tri, cây cỏ có sự sống nhưng không có ý 

thức cảm giác. Socrates nói rằng: “Ngươi hãy biết mình" (Connais toi-même). Cổ nhân thì 

bảo rõ hơn: "Tri kỷ, tri bỉ, tri hành", biết mình, biết người, biết hành động. Không nhận thức 

được vai trò, bổn phận của 

mình trong xã hội, không 

nhận ra được ưu khuyết 

điểm của mình mà cố 

chấp chủ quan coi mình 

là "rốn vũ trụ", ấy là 

không tri kỷ. Không nhìn 

nhận điều hay việc tốt 

của người xung quanh 

ấy là không tri bỉ. Hoặc 

có khi trong cả hai lãnh 

vực, nhận thức được hết, có Tri nhưng lại không có Thức, biết mà vẫn chủ quan coi mình 

là phải, là đúng, cho nên không chịu thực thi lẽ phải, thi hành chính đạo, ấy là bất tri, vô 

hành.  Chữ Tri theo Hán tự 知 gồm chữ Thỉ 矢 là mũi tên ghép cạnh chữ khẩu口là miệng. Có 

miệng để phát ngôn, để nói lời chính trực, như bắn mũi tên mà hành đạo xử thế. Như thế 

mới là tri thức. Căn nguyên của bất tri, vô thức là do sự kiêu ngạo vỗ ngực "coi người 

như rác, coi trời bằng vung". Trong một quốc gia, thấy được sự bất công, bất chính, thấy 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1447553630.pdf
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được lỗi của phần mình, của người lãnh đạo, mà chỉ thụ động thở than, tiêu cực hệt như đứng 

trước ngã ba đường, thấy có lối rẽ thênh thang mà không dấn bước. 

 

Trở về nhìn theo nhãn quan của người con cái Chúa cũng vậy. Không nhìn ra được 

thân phận bé mọn của kiếp nhân sinh hữu hạn trước Tạo Hoá phi thường vô biên, không 

nhận ra lỗi lầm đã làm tổn thương tha nhân, xúc phạm Thượng Đế, hay tuy có biết đó nhưng 

không cải hoá phục thiện, ấy là bất tri, vô thức, là thiếu đức khiêm nhu, là kiêu căng cao 

ngạo, căn tính của Ma Quỷ không vâng phục Thiên Chúa Chí Công Toàn Năng.  Ấy là bất 

tri vô thức, tắt một lời là không có TRI THỨC. Cho nên thánh Phao lô nhắc nhở ta phải xin 

cho được "thần trí khôn ngoan và mặc khải, để nhận biết Ngài; xin cho mắt tâm hồn được sáng 

suốt, để biết thế nào là trông cậy vào ơn Ngài kêu gọi, ... và thế nào là quyền năng vô cùng lớn 

lao của Ngài..." 

"Kiêu căng, ô nhục gắn liền, 

Khôn ngoan luôn ở cạnh bên khiêm nhường" 

(CN, 11:2) 

Kinh nguyện sau đây của thánh Biển Đức đã nói lên tất cả ý nghĩa của lời thánh Phaolô 

khuyên dạy. Lời nguyện thể hiện đức tin và khiêm nhu cho những ai thực sự muốn "tìm kiếm 

Chúa". Khiêm nhu nhận biết mình là hư không trước trời cao lồng lộng, là hạt cát phù sa 

trong đại dương tình Chúa, cho nên xin Ngài mặc khải cho mình một Tri Thức quán thông 

để tìm kiếm Khôn Ngoan đích thực của Thiên Chúa tuyệt đối và toàn năng. 

LỜI NGUYỆN CỦA THÁNH BIỂN ĐỨC (Beneđicto) 

Lạy Cha chí thánh từ nhân! 

Xin cho con đức khôn ngoan 

Để tìm biết Chúa uy quyền chí công 

Con xin tri thức quán thông 

Để con hiểu Chúa đầy lòng khoan dung 

 

Con xin cần mẫn siêng năng 

Để con đáp ứng Chúa hằng chờ mong. 

Con xin kiên nhẫn cậy trông 

Vững tin nơi Chúa đầy lòng xót thương 

 

Cho con mở mắt tinh tường, 

Con chiêm ngưỡng Chúa khôn lường cao sang 

Con nguyền sám hối thật lòng  

Ngẫm nhìn Thánh Giá vô cùng xót xa. 
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 Xin Ngài mở miệng con ra 

Con rao Lời Chúa Tình Cha tuyệt vời 

Con làm ngôn sứ suốt đời 

Nhờ Thánh Thần Chúa sáng soi dẫn đường. 

Amen. (người viết dịch từ nguyên bản lời kinh của thánh Bênêđictô) 

 Bênêđictô Đỗ Quang Vinh 

Hẹn gặp lại   

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
  

Chuyên mục: 
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN 

 
THÁNH GIÁ ĐÍCH THỰC 

 
Phêrô Phạm Văn Trung,  
chuyển ngữ và biên tập. 

theo www.truecrosschurch.org 

Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/2XCBIE7 

 

 THÁNH GIÁ ĐÍCH THỰC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.truecrosschurch.org/
https://bit.ly/2XCBIE7
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Khi thân xác Chúa Giêsu được tháo xuống khỏi Thập Giá, Thánh Giá đã bị ném xuống 

mương hoặc xuống giếng, và sau đó bị lấp đi bằng đất đá, để ngăn không cho các môn 

đệ của Ngài tìm thấy. 

Vào năm 312 SCN, tức là gần 300 năm sau, khi Hoàng đế Constantine, lúc ấy vẫn chưa 

gia nhập Kitô giáo, đang chiến đấu với Maxentius để tranh giành ngai vàng của Đế chế La Mã, 

ông đã cầu khẩn Vị Thần là Chúa của các Kitô hữu giúp đỡ mình trong trận chiến của ông. Để 

đáp lại lời cầu khẩn của ông, một dấu hiệu xuất hiện trên bầu trời. Ông nhìn thấy một Thánh 

Giá sáng rực với dòng chữ “In Hoc Signo Vinces – Cứ Dấu Này Ngươi Sẽ Chiến Thắng”  

được khắc trên đó. 

 

 

Constantine đã thắng 

trong trận chiến với Maxentius. 

Mang ơn Chúa vì chiến thắng 

của mình tại Cầu Milvian vào 

ngày 28 tháng 10 năm 312, 

Constantine ra lệnh phải đặt 

Dấu hiệu của Kitô giáo trên 

các cờ hiệu của quân đội La 

Mã và trên khiên thuẫn của tất cả binh sĩ. 

Sau đó, vào ngày 14 tháng 9 năm 326, mẹ của Hoàng đế Constantine, Thánh Helena, 

đã tìm thấy tại Giêrusalem Cây Thánh Giá thật mà trên đó Chúa Giêsu đã bị đóng đinh. Truyền 

thuyết về câu chuyện phát hiện ra cây Thánh Giá thật đó là khi Thánh Helena đến thăm thánh 

địa ở Palestine, bà đã được một người Do Thái lớn tuổi, vốn được ông bà tổ tiên của mình kể 

lại cho biết về vị trí của cây Thánh Giá, ông hướng dẫn Hoàng Hậu đến địa điểm Đóng đinh. 

Sau khi đào đất đến một độ sâu đáng kể, người ta đã tìm thấy ba cây thánh giá, cũng như 

dòng chữ được ghi phía trên đầu 

của Đấng Cứu Thế trên Thánh Giá, 

và những chiếc đinh mà người ta đã 

dùng để đóng đinh Ngài. Thánh Giá 

của Chúa được phân biệt với hai 

thánh giá kia bằng cách đặt từng 

thập giá lên một thanh niên đã 

chết, và người thanh niên này đã 

được hồi sinh khi chạm vào Thập Giá thứ ba. 
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Để kỷ niệm việc tìm thấy Thánh Giá, Hoàng đế Constantine đã dâng hiến hai Nhà Thờ 

trên đồi Canvê, “Anastasis” và “Golgotha”, cả hai đều nằm trong khuôn viên của Nhà thờ Mộ 

Thánh. Bắt đầu từ những ngày đó, Lễ "Suy tôn Thánh Giá" được tưởng niệm hàng năm vào 

ngày 3 tháng 5. 

Năm 614, Chosroes II, Vua Ba Tư, xâm lược Syria và Palestine, lúc đó ông đã lấy đi 

nhiều kho báu lớn của Giêrusalem, bao gồm di tích Thánh Giá thật. Năm 629, Hoàng đế 

Heraclius của Constantinople tiến quân vào Ba Tư và lấy lại Thánh Giá thật. Hoàng đế đã 

vác Thánh Giá trên vai trở về Giêrusalem. Ông mặc những bộ quần áo đắt tiền và trang sức 

bằng đá quý. Nhưng ở lối vào Núi Canvê, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Dù cố gắng hết sức, ông 

cũng không thể đi tiếp. Lúc đó Zacharias, vị Giám Mục thành Giêrusalem, đã nói với vị quốc 

vương đang rất kinh ngạc rằng: “Tâu Hoàng thượng, xin Hoàng Thượng hãy xem coi, với 

những đồ trang sức khải hoàn này, Hoàng Thượng làm sao nên giống Chúa Giêsu đang 

vác Thập Giá của Ngài.” Khi đó, Hoàng đế thay trang phục trên mình bằng chiếc áo sám hối, 

cởi bỏ đôi giầy hoàng gia, đi chân trần, thế là Hoàng đế lại tiếp tục được cuộc hành trình 

mang Thánh Giá thật trở lại Giêrusalem, một cách đạo hạnh. Vào ngày 14 tháng 9, Thánh Giá 

được đặt lại ở vị trí trước kia trong Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem.  

Để kỷ niệm chiến thắng này, 

vào thế kỷ thứ bảy sau Công 

nguyên, Giáo hội Rôma đã chấp 

thuận việc cử hành “Lễ Suy Tôn 

Thánh Giá” vào ngày 14 tháng 9.  

 

Suy tôn Thánh Giá, một 

họa sĩ khuyết danh người Nga. 

 

Ngày nay, người ta có thể đến thăm Đại giáo đường Basilica Santa Croce Jerusalem (The 

Holy Cross in Jerusalem), tọa lạc tại Rôma, trong đó một phần lớn của Thánh Giá được cất giữ 

cùng với nhiều di tích khác liên quan đến cuộc Khổ Nạn cùa Chúa Giêsu, bao gồm một phần lớn 

bảng chữ viết đã được đặt trên Thánh Giá ghi “Giêsu Nazareth, Vua Dân Do Thái”. 

Chúng ta tôn kính Thánh Giá vì đó là khí cụ mà Chúa chúng ta đã thực hiện sự hy sinh tột 

cùng của Ngài để cứu độ chúng ta. Thánh Giá đó đã thấm đẫm Máu châu báu của Ngài. Và qua 

điều này, chúng ta nhận ra rằng Thánh Giá của Chúa Kitô đã trở thành Cây Sự Sống. 

Các tín hữu tập họp tôn kính Thánh Giá bằng cách hôn kính vào Thứ Sáu Tuần Thánh 

hàng năm. Giáo hội ban ơn toàn xá cho hành động đức tin này khi tất cả các điều kiện thông 

thường được thực hiện. [truecrosschurch.org] 

Chiến thắng của Thánh Giá. 
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Hôm nay được gọi là Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Nâng cao Thánh Giá, Ngày Thánh Giá. 

Phụng vụ Thánh Giá là một phụng vụ khải hoàn. Khi Môsê nâng con rắn bằng đồng lên trên dân 

chúng, đó là điềm báo trước về ơn cứu độ qua Chúa Giêsu khi Ngài được được đưa cao lên trên 

Thánh Giá. Giáo Hội Mẹ của chúng ta hát ca khúc khải hoàn của Thánh Giá, khí cụ cứu độ của 

chúng ta.  

Thánh Giá ngày nay là hình ảnh phổ biến cho niềm tin Kitô giáo. Vô số thế hệ nghệ 

sĩ đã biến nó thành một món đồ để làm đẹp hoặc đeo trên mình như đồ trang sức. Nhưng trong 

mắt những Kitô hữu đầu tiên, Thánh Giá không có vẻ đẹp gì cả. Thánh Giá được dựng lên bên 

ngoài quá nhiều bức tường thành, chỉ được trang trí bằng những xác chết đang phân hủy, như 

một lời ngăm đe cho bất cứ ai không chấp nhận quyền lực của Hoàng đế Rôma, kể cả 

những Kitô hữu từ chối dâng của lễ cho các thần linh Rôma. Mặc dù các tín hữu nói về 

Thánh Giá như một công cụ cứu độ, nhưng Thánh Giá hiếm khi xuất hiện trong nghệ thuật Kitô 

giáo thời ấy, trừ khi được cải biên thành một chiếc mỏ neo hoặc chữ biểu tượng Chi-Rho [Một 

trong những chữ biểu tượng cổ nhất của Kitô giáo là Chi-Rho,  bao gồm các chữ cái Hy 

Lạp chi (Χ) và rho (Ρ) xếp chồng lên nhau, là hai chữ cái đầu tiên của “χριστός – Christos” trong 

tiếng Hy Lạp. Nó được hiển thị trên cờ hiệu quân sự labarum mà Hoàng đế Constantine I sử 

dụng vào năm 312.]. Mãi cho đến sau sắc lệnh khoan dung Kitô giáo của Hoàng đế Constantine 

thì Thánh Giá mới bắt đầu xuất hiện như một biểu tượng của đức tin Kitô giáo. 

Để theo Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải vác thập giá của Ngài, theo Ngài và vâng phục 

cho đến chết, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chết trên thập giá. Chúng ta trở nên một với Chúa 

Giêsu Kitô trên Thập Giá và trở thành những người cộng tác vào ơn cứu độ, khi cùng chia sẻ 

thập giá của Ngài.” 

Chính Chúa Kitô đã nói với những ai muốn theo Ngài: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình 

đi, vác thập giá mình và theo Ta” (Mt 16,24) 

Trong thư gửi cho tín hữu Côlôsê, Thánh Phaolô viết: “Trước kia, anh em là những kẻ chết 

vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em 

được cùng sống với Chúa Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 

Ngài đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Ngài 

đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.” (Côlôsê 2: 13-14) 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 1 tháng 4 năm 1980, suy niệm về Thánh Giá: 

“Thánh Giá là cuốn sách sống, nơi chúng ta chắc chắn học được mình là ai và chúng ta 

nên hành động như thế nào. Cuốn sách này luôn mở ra trước mắt chúng ta. Hãy đọc và 

vui hưởng sự khôn ngoan mới mẻ này và suy gẫm về điều đó.”  

Ngày 16/10/2003, nhân kỷ niệm 25 năm ngày trở thành Giáo Hoàng, Thánh Gioan Phaolô 

II đã ban hành Tông Huấn Pastores Gregis - Mục Tử của Đoàn Chiên, trong đó Ngài viết: “Ave 
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Crux, spes unica! Xin chào cây Thánh giá, nguồn hy vọng duy nhất của chúng ta! Mong 

sao lời tung hô này ... vẫn còn mãi trên môi chúng ta, vì Thánh Giá là một mầu nhiệm của 

sự sống và cái chết. Thánh Giá đã trở thành “Cây Sự Sống” cho Giáo Hội. Vì lý do này, 

chúng ta tuyên bố rằng sự sống đã chiến thắng sự chết.” (số 5)  

Chúng ta làm Dấu Thánh Giá trước khi cầu nguyện, điều này giúp tâm trí và cõi  lòng của 

chúng ta gắn chặt vào Chúa. Khi cầu nguyện xong, chúng ta cũng làm Dấu Thánh Giá để được 

gần gũi với Chúa. Khi gặp những thử thách và cám dỗ, Dấu Thánh Giá là sức mạnh bảo vệ chúng 

ta. Khi chịu Phép Thánh Tẩy, chúng ta được ghi ấn tích bằng Dấu Thánh Giá, biểu lộ ơn cứu độ 

trọn vẹn và rằng chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta hãy thường xuyên nhìn lên Thánh Giá, 

và nhận ra rằng khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta đã dâng trọn bản thân mình cho Thiên 

Chúa - tâm trí, linh hồn, trái tim, thân thể, ý chí, tư tưởng. 

Kính lạy Thánh Giá, là dấu hiệu chiến thắng vinh quang của Chúa Giêsu Kitô trên 

tội lỗi và trên tử thần. Nhờ quyền năng của Thánh Giá, chúng con được chia sẻ sự chiến 

thắng khải hoàn của Chúa Giêsu Kitô. [catholicculture.org] 

“Lạy Chúa Kitô toàn năng, Chúa đã chịu chết trên cây khổ giá vì mọi tội lỗi của 

chúng con, xin hãy ở cùng con;  

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con;  

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin hãy là hy vọng của con;  

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin hãy xua đi mọi vũ khí sắc bén khỏi con;  

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin hãy đổ xuống trong con mọi điều tốt lành;  

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin canh giữ con khỏi mọi điều tai ác;  

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin giúp con đạt đến con đường cứu độ;  

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin hãy đẩy lui mọi cuộc tấn công của sự chết khỏi 

con;  

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin hãy bảo vệ con khỏi những tai nạn về thể xác 

và vật chất, xin hãy làm cho con thờ lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô mãi mãi.  

Lạy Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, xin thương xót con, xin xua đuổi thần dữ 

và độc hại khỏi con mãi mãi, từ bây giờ và cho đến muôn đời. 

Ước được như vậy! 

Để ca tụng Máu châu báu của Chúa Giêsu Kitô, để ca tụng sự Nhập Thể của Ngài, 

mà nhờ đó Ngài dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời, vì đúng thật Chúa Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con, được sinh ra ngày Giáng Sinh như thế nào thì Ngài cũng bị đóng đinh 

vào Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đúng thật như vậy. 

Amen.”  

[Đây là “Lời khẩn cầu Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô” được tìm thấy vào năm 802 trong ngôi 

mộ của Chúa Giêsu Kitô, được viết bằng chữ vàng trên giấy da thuộc, và được Đức Thánh Giáo 
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Hoàng Lêô III (795-816) gửi cho Hoàng đế Charlemagne khi ông cùng đi với đội quân của mình, 

chiến đấu chống lại những kẻ thù của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, vị thánh bảo trợ của Hoàng 

đế và của Giáo Hội Pháp, trước khi được lưu giữ ngay tại tu viện Saint-Michel của Pháp. Lời cầu 

nguyện này đã bảo vệ những người lính mang nó bên mình, và đã đọc nó trong hai cuộc chiến 

vừa qua ở Pháp. 

Truyền thống đạo đức đảm bảo rằng lời cầu nguyện này cũng bảo vệ những phụ nữ mang 

thai đọc, lắng nghe hoặc mang lời cầu nguyện này bên mình; lời cầu nguyện này cũng bảo vệ 

nhà cửa khỏi sấm sét, bảo vệ người ta khỏi một số bệnh tật như động kinh. Cuối cùng, bất cứ ai 

viết lời cầu nguyện này để chính mình hoặc đưa cho người khác đọc, tốt nhất là vào ngày Chủ 

Nhật, sẽ được Chúa ban phúc lành.] 

Phêrô Phạm Văn Trung,  

 Hẹn gặp lại 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

Tiến sĩ Trần Xuân Thời 

IV- Sống theo Giáo huấn của Thiên Chúa                                                

53-Sống theo Giáo huấn của Thiên Chúa tức là sống và tuân giữ các giới răn, tức là tuân luật. 

Luật này hướng dẫn con người đến chân lý, đến sự sống đời đời. Thánh kinh đã ghi lại lời của 

người phú hộ trẻ tuổi hỏi Chúa “Thưa Thầy con phải làm gì để được sống đời đời – What good 

must I do to have eternal life?. Chúa trả lời nếu con muốn sống đời đời con phải tuân các giới 

răn ‘ If you wish to enter into life keep the commandments “   

Người Tín Hữu Giáo Dân lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa, phải biết sống vượt qua những trở 

ngại để trở thành người Công giáo đích thực. Từ thuở ấu thời sách Kinh Nghĩa đã giảng dạy giáo 

dân:  Chúa tạo nên con để làm gì?” 

Câu trả lời “Chúa tạo nên con để biết Chúa, để yêu mến Chúa, để phụng sự Chúa ở trần gian 

này và sống hạnh phúc với Chúa đời sau “Why did God make you? God made me to know him, 

to love him, and to serve him in this world and to be happy with him forever in the next “. Chúa đã 

phán:” Ta đến để cứu rỗi các con và cho các con đời sống sung mãn hơn- “I came so that 

you might have life and have it more abundantly” (Jn 10:10). Chương trình của Chúa cho 

chúng ta rất đơn giản. Chúa muốn cho chúng ta tất cả mọi sự tốt đẹp, kể cả cuộc sống 

vĩnh viễn đời sau. Chúa chịu chết trên cây Thánh giá để chuộc tôi cho chúng ta. Khi Chúa 

cứu chuộc chúng ta, Chúa ban cho chúng ta trở nên kết hiệp với Chúa, như là một phần 

tử của Giáo hội.” When he saves us, he makes us part of his Body, which is the Church” (1 

Cor.12:27-30). Chúng ta, từ đó, được kết hiệp với cộng đồng Kitô hữu khắp nơi trên thế giới, trên 

Thiên đàng và trong Luyện ngục. Chúng ta sống đạo qua 3 phương cách: 

Luận về Đời Sống Đạo Đức qua Thần học và Triết học   
“Những nguyên tắc để suy tư và tiêu chuẩn để phán đoán”      (tiếp theo và hết) 
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(1(-Sùng đạo: Sống với Đức tin Công Giáo của mình bằng cách thể hiện Đức tin công giáo một 

cách hiển nhiên trong mọi hoàn cảnh, mọi hành vi của cuộc sống, không dấu diếm, mặc dù có 

khi gặp cơ may, có khi gặp rủi ro! Nhưng bất kể cảnh huống nào hãy tận hưởng đức tin mình có: 

“Rejoice and glad, for your reward is great in heaven” Hãy vui sướng và hoan hỉ vì phần thưởng 

rất lớn trên Thiên đàng (Mt.5:12). Sùng đạo để nên thánh, để được cứu rỗi. Làm việc lành phước 

đức, từ bi hỉ xã, thương nguời như thể thương thân. 

Lời Chúa hứa về đời sống vĩnh cửu là một món quà tặng không cho chúng ta. (A gift, freely 

offered to us by God- CCC 1727). Chúa muốn chúng ta dự phần vào ơn cứu độ của Chúa (1 Cor. 

3:9).  Nhưng Chúa không áp đặt món quà lên mọi người mà chỉ ban cho những người có thiện 

tâm nhận lãnh. Hoán cải là sự đan kết giữa ân sủng và tự do. Con người được cứu rỗi nhờ đức 

tin và ơn phúc (Jas.2:24). Chúa đã phán tin vào Chúa chưa đủ, cần phải thực hành các điều răn 

của Chúa. “Tại sao con gọi ta Chúa, Chúa, nhưng không thực hiện điều ta sai bảo“. (Lk 6:46, 

Matt. 7:21-23, 19:16-21). Điều tốt nhất muốn tránh xa tội lỗi là phải cầu nguyện, giữ các Phép Bí 

tích và làm việc lành phước đức. “The best way to keep away from sins is to embrace regular 

prayers, the Sacraments and charitable acts”. Nho học cũng khuyên nhân thế  “Nhất nhật bất 

niệm thiện, chư ác giai tự khởi”. Một ngày mà không nghĩ đến điều thiện, ác ý sẽ dấy lên. Người 

theo CS chỉ nghĩ đến lợi lộc cá nhân nên làm mọi điều ác. Người quôc gia như chúng ta ngược 

lại chủ truơng làm điều thiện. 

Cầu nguyện là công tác quan trọng nhất trong đời sống của người tín hữu. Không có cầu nguyện 

thì không có đời sống tâm linh. Cầu nguyện cá nhân hay cầu nguyện tập thể như khi dâng Thánh 

Lễ, chúng ta cầu nguyện, ca ngợi Thiên Chúa, xin tha thứ tội lỗi. Với cầu nguyện, chúng ta phát 

triển sự kết hợp với Chúa và với các tín hữu khác trong Giáo hội.  (CCC 2663-2696). Đức tin 

được thể hiện qua lời cầu nguyện. Gia đình của Giáo Hội gồm chúng ta, các tín hữu, tha nhân 

thuộc các tôn giáo khác,  những người đã qua đời trong Luyện ngục, hay ở trên Thiên đàng và 

các Thánh. (Rom 8:3-8, 1 Cor. 3:12-15). Thánh Phaolô khuyên” Rejoice always, pray constantly, 

give thanks in all circumstances” (1 Thes 5:16-18) 

 (a) Cầu nguyện Cá nhân: Chúa dạy chúng ta tìm nơi thanh vắng, tránh lo ra, để cầu nguyện 

với Thiên Chúa. Cầu nguyện không phải độc thoại (monologue) mà đối thoại (dialogue), tâm sự 

với Chúa. Đọc Kinh Thánh, không chỉ để biết (information) mà còn để đào luyện (formation) nghĩa 

là áp dụng Thánh kinh vào mọi hoàn cảnh trong đời sống hằng ngày. Đọc Kinh Thánh tức là đối 

thoại với Chúa vì Chúa ngự trị trong Thánh Kinh. “When you pray, go to your room and shut the 

door and pray to your Father who is in secret “(Mt 6:6). 

(b) Cầu nguyện Nhóm: “When two or three are gathered in my name, there am I in the midst of 

them” (Mat 18:20). (CCC 2689). Khi có hai hay ba người họp nhau cầu nguyện thì Chúa sẽ ngự 

trị giữa họ”. 

(c) Cầu nguyện Cộng đồng: Trong các phương cách cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ là phương 

cách được Chúa truyền dạy trong buổi tiệc ly biệt với các Thánh Tông Đồ. Chúa cầm lấy bánh 

mà bảo: “Đây là mình ta, các con nhận lấy mà ăn” và cầm rượu mà nói “Đây là máu Ta, các con 

nhận lấy mà uống. Máu Tân ước vĩnh cữu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội, các 

con hãy làm việc này mà nhớ đến ta.  “Do this in remembrance of me”. Trước hết Eucharist có 

nghĩa là Lễ Tạ Ơn.  “Eucharist means first of all Thanksgiving”. Tạ ơn Thiên Chúa đã tạo nên trời, 

đất muôn vật, tạo nên nhân loại và đã xuống thế làm người, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá 

để chuộc tội cho thiên hạ.  Chúng ta gọi là Thánh Lễ Misa, Anh ngữ là Mass, Pháp ngữ là Messe, 

do chữ Missa (Latinh) có nghĩa là lên đường sau khi nhận sứ mệnh (mission-Go, it is sent), lên 

đường để  thi hành sứ  mệnh đã  được giao phó . Trong buổi tiệc ly Chúa đã truyền lệnh cho các 

Thánh Tông đi khắp thế gian để rao truyền tin mừng Cứu Độ. Tham dự Thánh Lễ để tạ ơn và 

nhắc nhở lại lệnh của Chúa đã ban ra và sau lễ, chúng ta nhận lệnh lên đường thi hành công tác 

truyền bá ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân thiên hạ. “Lễ xong chúc các con đi bình yên” và 
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đem về hoa trái, những hoa trái không bao giờ hư nát. “The Mass is ended, go in peace to love 

and to serve the Lord”. Tham dự Thánh Lễ Misa là một việc trọng đại trong đời sống của người 

giáo hữu, cần phải chuẩn bị chu đáo, sốt sắng.  

(2) Học đạo hiểu biết về Giáo lý Công giáo: Muốn sống đời sống đức tin, trước hết phải biết thế 

nào là Đức tin Công Giáo. Chúng ta không thể chia sẻ đức tin của mình với người khác, nếu 

chúng ta không biết đức tin của mình là gì? (Catechism of the Catholic Church/CCC. 429). Vì thế, 

chúng ta phải học đạo. Học đạo cần sự cố gắng, nhưng rất hữu ích và khích lệ. “Ignorance of 

Scriptures is ignorance of Christ (St. Jerome 400).  Không học Thánh Kinh thì không hiểu gì về 

Chúa Kitô. Nhiệm vụ của người tín hữu là học hỏi Thánh kinh, tuân giữ giới răn của Thiên Chúa 

và truyền bá ơn Cứu Độ của Thiên Chúa cho muôn dân thiên hạ. Chúng ta không phải biến hành 

động của mình phù hợp với “việc làm của Kitô hữu’ nhưng là “để trở nên Kitô hữu”, nhờ đó nảy 

sinh ra việc làm của Kitô hữu, đó là loan truyền tin mừng đúng với sứ mệnh người Kitô hữu. 

(3) Hành đạo: Thực thi Sứ mệnh Truyền giáo: Chúa muốn chúng ta rao giảng chương trình cứu 

độ đến cho mọi loài thụ tạo. “Chúa là Ánh sáng, là sự Thật, là sự Sống “(John. 14:6). Truyền bá 

đức tin là nhiệm vụ chung của mọi người Công giáo (CCC. 905). Trước khi lên trời, Chúa nói với 

các môn đệ “Các con hãy đi và làm cho nhân thế trở thành con cái của Chúa, rửa tội cho họ,” 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, đồng thời  giảng dạy cho họ  tuân giữ các giới răn mà 

Ta đã truyền cho các con “ (Mt. 28:19-20).   “Go into all the world and preach the gospel to the 

whole creation” (Mk 16:15). Phải có sự thông hiệp với Chúa thì sự rao giảng Tin mừng mới có 

hiệu lực. “Only from a personal relationship with Jesus can an effective evangelization develop.” 

( L'Osservatore Romano).  

 (a) Chúa Thánh Thần cũng ban cho chúng ta bảy năng lực thiết yếu: Trí thông minh, khả năng 

am hiểu, khả năng hướng dẫn, đức tính can trường, sự hiểu biết, đức tính sùng đạo và lòng kính 

sợ Chúa. (Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord). 

(Isaiah 11:2).   Trong lúc sinh sống và hành đạo, chúng ta phải biết đề phòng những trở ngại 

giăng mắc trên đường đời: Đó là tội lỗi “. Tội lỗi do hai nguyên nhân (1) Vi phạm điều cấm kỵ 

(Sin of commission) (2) Không thi hành điều phải làm (Sin of omission).  Tội lỗi làm cho chúng ta 

(1) mất cân bằng nội tâm, (2) chống lại Thiên Chúa, (3) làm hỏng thánh ý Chúa muốn cho tất cả 

chúng ta được cứu rỗi, (4) gây thương tích cho nhiệm thể Chúa Kitô, (5) hủy hoại sự hiệp nhất 

trong gia đình và xã hội, gây nên sự lầm than, tan tác. 

(b) Muốn hành đạo có hiệu quả, chúng ta phải can đảm nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo (Leaders): 

Lãnh đạo là cơ hội để cải tiến và để phục vụ (Leadership is an opportunity to fight and to serve) 

trong tư thế Tư tế, Ngôn sứ và Vương giả. “Through confirmation, we become shares in Jesus’s 

priesthood, prophetic ministry, and kingly dignity”. Lãnh đạo đây không ám chỉ những người có 

quyền lực hay hiểu biết sâu xa, nhưng muốn nói đến một Kitô hữu có khả năng thực hiện” hành 

động Kitô hữu” bằng cách làm dậy men môi trường bằng Phúc Âm để phục vụ nhân quần xã hội 

một cách vị tha. 

Trong ý nghĩa này, bất cứ người Kitô hữu nào cũng có thể là người lãnh đạo.  Người Kitô hữu 

lãnh đạo là người Kitô hữu nhận lãnh trách nhiệm, sẵn sàng hợp tác trong sứ mệnh của Hội 

Thánh, giữa trần thế.  “Do phẩm giá đã nhận lãnh từ phép rửa tội, mỗi tín hữu giáo dân chia sẻ 

trách nhiệm đối với sứ mệnh của Hội Thánh … Thế giới sẽ trở thành địa bàn và phương tiện để 

Kitô hữu thực thi ơn gọi của mình” (Tông huấn Người Tín hữu Giáo Dân -NHGD).  Mỗi chúng ta 

đều có thể trở nên Kitô hữu lãnh đạo, nghĩa là trở nên Kitô hữu có trách nhiệm, bền đổ và dấn 

thân với tinh thần xung phong, can đảm, chấp nhận rủi ro, trung thành với những đòi hỏi của lý 

tưởng tự do, ý thức trách nhiệm, khiêm tốn, phục tùng sự dẫn dắt để xây dựng công đồng, quốc 

gia, dân tôc.  
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(c) Biết nghiên cứu và Phúc Âm hoá môi Trường:   Công việc nghiên cứu môi trường đòi hỏi Kitô 

hữu phải có sáng kiến, biết tự khởi xướng để ra đi làm dậy men môi trường bằng cách : (1) Bắt 

đầu xác định các môi trường của họ; (2)  Giúp họ thâm nhập vào từng môi trường; ( 3) Thôi thúc 

họ hoạt động trực tiếp và hăng say với tha nhân bằng phương pháp:  Gây cảm tình trước, rồi 

đến lý trí và sau đó thì đến ý chí. Nói khác đi là làm quen, trở thành bạn và hướng bạn đến đời 

sống thánh thiện. Nhờ cầu nguyện và hy sinh người tín hữu sẽ củng cố được lòng tự tin.  “Tôi có 

thể làm mọi sự trong Người vì Người tăng sức cho tôi (Philip 4:13).  

Công đồng Vatican II đã nhắc nhở:  Chính “nơi trần thế” mà người Tín hữu Giáo dân “được Thiên 

Chúa mời gọi” hầu nhờ Chúa Thánh Linh hướng dẫn đến với Phúc Âm. Họ có thể đóng góp vào 

việc thánh hoá thế gian, từ bên trong như men đối với bột, bằng cách chu toàn phận sự đặc thù 

của họ” (Ánh Sáng Muôn Dân).   

Theo hướng dẫn của Thông Điệp “Người Tín Hữu Giáo dân “ (Christifideles Laici),  sống 

thánh thiện là sống để: 

 (1) Phục vụ con người và xã hội.  

(2) Thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá mọi người.  

(3) Tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm.   

(4) Bảo đảm tự do của mọi người. 

(5) Bác ái là linh hồn nuôi dưỡng tình đoàn kết. 

(6) Làm tác nhân nơi trung tâm đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị. 

(7) Thánh hoá môi trường và các sinh hoạt nhân sinh.  

Không thể nào có thánh hóa môi trường nếu chính những người làm công việc nầy không thấm 

nhuần tinh thần Cứu độ: (1) Truyền đạt nhu cầu hoán cải, một nhu cầu có ý thức, đang diễn tiến, 

liên hệ giữa nhiều người và nhằm vào việc làm dậy men các môi trường (2) Nêu lên các trợ lực 

như nhu cầu Thánh thể là lương thực cho cuộc lữ hành (3) Tuyên xưng sự kết trái của một xã 

hội mới  xây dựng trên nền văn minh đầy tình thương. (4) Đây là cuộc sống mới mẻ mà Thánh 

GH Gioan Phaolô II đã mệnh danh là “Văn minh của dân tộc mới”. Đời sống Kitô khuấy động mọi 

người đã nhận lãnh phép Rửa và khuyên họ phải : “Theo chân, bắt chước Chúa Giêsu Kitô; ôm 

ấp các mối Phước Thật; lắng nghe và theo lời Chúa; tham gia tích cực vào đời sống phụng vụ 

và bí tích của Giáo hội; cầu nguyện riêng tư trong gia đình và ngoài cộng đồng;  khao khát công 

lý; “phục vụ và yêu thương tha nhân trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt với người bất hạnh, 

nghèo khó, đau khổ.” 

Cộng đồng Kitô hữu là một nhóm người nồng cốt, cam kết và hiệp nhất trong Chúa Kitô, hoạt 

động như men trong bột giữa trần thế mà họ tiếp xúc. Cộng đồng tín hữu được biểu thị bằng các 

đặc tính: (1) Sự kiên trì của Giáo hội sơ khai (2) Nổ lực thánh hoá chính mình và thế giới (3) 

Thoát khỏi cô đơn và gia nhập vào  sinh hoạt cộng đồng (4) Thuộc vào các nhóm nhỏ để có thể 

liên lạc, gây hứng khởi cho nhau,  thêm sức cho nhau  và họp bạn với nhau (5) Cộng đồng trở 

nên điểm liên kết  (6) Chia sẻ đời sống tận hiến, lớn lên và trưởng thành trong đức tin, vượt qua 

các chướng ngại.  

Thánh GH Gioan Phaolô II đã tuyên bố: “Giáo hội ngày nay cần phải bước những bước đi 

thật xa trong nỗ lực truyền bá Thánh Kinh cũng như phải bước vào một giai đoạn lịch sử 

mới  trong sự năng nổ truyền giáo của Giáo hội. Cộng đồng Giáo hội cần phải củng cố 

mối liên kết chặt chẽ giữa mọi chi thể với nhau, trao đổi với nhau những phương tiện và 

năng lực chính yếu và tự cam kết thành một nhóm để thực hiện sứ mệnh chung duy nhất 

là tuyên xưng và sống thánh thiện “. 
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54- Phục Vụ Giáo Xứ  

Giáo xứ là gia đình, một cộng đồng đầy tình huynh đệ chỉ có một linh hồn (Lumen Gentium, 1964).  

Giáo xứ là một gia đình cûa Chúa, một Cộng Đồngg đầy tình huynh đệ chỉ có một linh hồn. Giáo 

xứ là một cộng đồng thánh thiện, có năng cách cử hành bí tích Thánh Thể, môt cộng đồng đức 

tin. Đức Giáo Hoàng Phaolồ VI tuyên bố ‘Ta tin Giáo xứ là cơ cấu cổ kính tiên khởi của cộng 

đồng dân Chúa.   Chính Giáo xứ phải khai rương đòi sống phụng vụ và tâp hợp dân Chúa. Giáo 

xứ phải có bổn phận bảo tồn và nung nấu đức tin. Giáo xứ còn là trường dạy dỗ giáo lý cứu rỗi. 

là nơi tích cực thi hành các công tác bác ái huynh đệ, là giếng nước của thôn xóm để mọi người 

đến giải khát. Giáo dân là nguồn mạch làm cho giáo xứ ngày càng thêm phong phú. Mổi giáo 

dân là môt hữu thể cá biệt không thay thề được. Mỗi giáo dân có sở trường, sở đoản, có nhiều 

khả năng về nhiều khía cạnh  khác nhau.” 

55- Phục Vụ Giáo Hội  

Sau giai đoạn thánh hoá bản thân, phục vu giáo xứ, Kitô hữu tiến đến công tác phục vu Giáo hội, 

nghĩa là dấn thân vào các môi trường xã hội ngoai giáo xứ với nổ lực “Làm cho ý định cứu độ 

của Thiên Chúa ngày càng lan rộng đến  tất cả mọi người và mọi thời đại “ ( Lumen Gentium).  

Hai sứ mệnh  chính của Gìáo hội, cũng là nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu: Thánh  hoá nhân loại nhằm 

giúp nhân loai sống nhân bản và thánh thiện và đào tạo  cho con người một lương tâm Công 

giáo đích thực để họ có thể đem tinh thần thánh  thiện  thấm nhuần mọi môi trường cũng như 

mọi lãnh vực của đời sống”. 

Canh tân trật tự thế giới vì thế giới càng sống xa tinh thần thánh thiện thì càng tao loạn.  Người 

Kitô hữu có sứ mênh canh tân trật tư hoàn vũ hấu cải thiện đời sống của nhân thế. “Giáo hội 

không thể tránh né sứ mệnh thường trực của mình là đem tinh thần thánh thiện đến cho hằng 

trăm triệu người cả nam lẫn nữ chưa nhận biết Thiên Chúa, đấng cứu rỗi con người.  Công Đồng 

Vatican II đã khuyến khích người Kitô hữu chu toàn công tác trần thế một cách nhiệt tình, trung 

tín và vâng theo tin thần Thánh Kinh.  

Sứ mệnh của người Kitô hữu là rao truyền Kinh Thánh” Khốn cho tôi nếu tôi không rao truyền 

Kinh Thánh: (1 Cor 9:16). Rao giảng Kinh Thánh không chỉ là nhiệm vụ của các vị thừa sai mà 

còn là nhiệm vụ của mỗi giáo dân. Đừng để Chúa phải nhắc nhở: “Tại sao các con đứng đây suốt 

ngày mà không làm gì cả.’ 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II đã nói” Thiên Chúa đã giao phó trọng trách thánh hóa nhân 

loại trên vai của mỗi giáo hữu trong sự hiệp nhất với Cộng Đồng Dân Chúa trên toàn thế giới. 

Công tác Phúc Âm hóa môi trường không chỉ hạn hẹp trong phạm vi sinh hoạt hội đoàn tại các 

giáo xứ mà phải dấn thân vào công tác trần thế…Thế nhân đang đi tìm hạnh phúc nhưng hạnh 

phúc chân chính chỉ có thể mang lại cho nhân loại khi tín hữu biết dấn thân, nhập thế để đem 

luân lý, đạo đức vào các sinh hoạt nhân sinh phức tạp như văn hoá, xã hôi, kinh tế, chính trị, các 

lãnh vực hoạt động thường nhât của đời sống quan các sứ mênh phục vu nhân sinh chính yếu: 

a) Dấn thân vào trận đời để hoằng dương thánh ý của Thương Đế qua phương cách kết hợp 

thân tình với nhân thế  để tìm cơ hội giúp đở, hoán cải tâm linh..  

(b) Khi dấn thân như vấy, mỗi công dân phải biết trao dồi khả năng sư phạm của mình bằng 

chứng tá của một đời sống thánh thiện. 

(c) Tín hữu chỉ có thể cải hóa trần thế bằng cách cải tiến sinh hoạt trong các lãnh vực văn hoá, 

xã hội, kinh tế, chính trị để thăng tiến đời sống của nhân thế. Mục đích tối hậu của chính trị là 

sửa trị các sinh hoạt  nhân thế ngày càng trở nên nhân bản, chính trực.  

(d) Qua thái độ nhập thế, người công dân ở trần gian đã thực thi ơn gọi và lý tưởng làm người.  

Làm chứng tá của Thượng Đế trước mọi người với một đời sống thánh thiện nhằm cải hoá nhân 

thế và điếu hướng nhân thế. Qua thái độ nhập thế, ngưòi tín hữu thực thi lối sống làm chứng tá 
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cûa Thiên Chúa trưóc mọi người với đời sống thánh thiện nhằm cải hoá và điêu hướng nhân thế 

theo tinh thấn “Nhất nhật bất niệm thiện, chư ác giai tự khởi”. Một ngày mà không biết tự kiểm 

thảo thì mất cơ hội bồi ưu, bổ khuyết.  Làm viêc lành được thiên thần phù trợ, làm việc ác đuợc 

ma vương cổ xúy.  

(e) Con người được tạo dựng với khả năng bẩm sinh để xây dựng nhân quần xã hội trong tinh 
thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái theo thánh ý của  đấng Tạo hoá. Sống với đức 
Tin (faith) mãnh liệt, đức Cậy (hope) vững vàng và đức Mến (love) bao la, với niềm tin tràn trề 
và xác tín vào nhận định chung của nhân thế qua xác tín: “Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân”.  
Mỗi khi nhiệm vụ ở trần thế mãn hạn, thế nhân sẽ được áo gấm hồi hương. Sinh kí, tử quy, 
hưởng phước đời đòi nợi cõi phúc.  Chúng ta sống trọn vẹn trong sứ mệnh làm người để xứng 
đáng với nhận định của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII 
 
Kitô hữu là nguồn vui cho chính mình, cho Thượng Đế và cho nhân loại. ‘The Christian is 
a joy - a joy to himself, to God and a joy for other people’ 
 

V- Tạm kết  

Tìm kiếm, gặp gỡ và sống theo giáo huấn của Thượng Đế là niềm hạnh phúc nhất trần gian. 

Cùng với Chúa Kitô, chúng ta sẽ dấn thân vào thực tại của đời sống trần thế.  Ý thức được nhu 

cầu dấn thân vào trần thế và sinh hoa trái. Sống với những giáo lý và luân lý căn bản để trở thành 

Kitô hữu đích thực trong cuộc gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa và trong tình bạn với nhân thế, 

không phải để “một mình, mình biết một mình mình hay” mà phải được chia sẻ, bộc lộ ra bên 

ngoài thế giới là lĩnh vực đặc thù của giáo dân.  

Làm quen với tha nhân, kết bạn, dẫn đưa bạn về với đời sống thánh thiện, “thực thi Nhân, 

Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Từ bi, Hỉ xã. Thề lánh điêu dữ, nguyện làm việc lành thì … thân sẽ không 

tật bệnh, tâm sẽ không phiền não “   

Đời sống Thánh Thiện là mục đich chung của mọi tôn giáo. Tôn giáo, hướng thiện nhân loại, là 

sự thăng hoa của nhân thế hướng dẩn nhân loại từ tinh trạng hoang dã đến nền văn minh nhân 

bản và thánh thiện  

Hãy giữ lấy niếm tin của mình vì lòng tin chở được núi.  

Kính 

Trần Xuân Thời  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

 

CHÍNH CHA ĐÃ CHỌN CON 
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Chuyên đề: 
SỨC MẠNH TÌNH YÊU 

do Linh Mục Tiến Sĩ Tâm Lý 
Peter Lê Văn Quảng phụ trách  

 
20. CHÍNH CHA ĐÃ CHỌN CON 

Kính mời theo dõi video tại đây: 
https://bit.ly/3tQlQcM  

 
 
 

 
 Nhân ngày cầu cho Ơn 

Gọi, tôi muốn chia sẻ một chút tâm 

tình về đoạn đường Ơn Gọi mà tôi đã đi qua. 

Không phải con đã chọn Cha, 

Nhưng chính Cha đã chọn con. 

Đó là câu Kinh Thánh mà tôi cảm thấy rất ứng nghiệm cho cuộc đời tận hiến của tôi, một 

cuộc đời đã phãi trải qua một đoạn đường dài hai mươi lăm năm trời làm chủng sinh (1964-

1989) với đầy những nước mắt và mồ hôi. Một cuộc đời chất chứa đầy những gian lao và thử 

thách, có những lúc tưởng chừng như sắp chết vì những trận cuồng phong bão tố hay những 

đám mây mù dày đặc bao phủ quanh tôi. Trong cái tối tăm của cuộc đời đó, tôi cũng đã cảm 

thấy chán chường và thất vọng vì lý trí không còn sáng suốt nữa, con tim đã trở nên khô 

cằn, sức mạnh dường như đã rời xa tôi, và tôi cũng đã cảm thấy không dễ để vượt thắng. 

Trong cơn khủng hoảng ấy, tôi không biết đi tìm nơi đâu một ý nghĩa cho cuộc sống, cho 

những đau khổ đang có của tôi, cuối cùng tôi cũng đã chạy đến với Cứu Chúa của tôi. Tôi có 

thể nói được rằng chính Ngài là một sự khó hiểu vì nếu Ngài tốt lành, sao Ngài lại để tôi cứ 

mãi đau khổ thế này? Nếu Ngài có thể làm được mọi sự, sao Ngài cứ để tôi lẩn quẩn mãi trong 

những khó khăn không thể thoát ra được? Ngài muốn tôi làm gì cho Ngài? Dường như Ngài 

đã lãnh đạm trước những khổ đau của tôi, trước những nỗi chán chường của tôi. Vâng, chính 

Ngài là Đấng đã gởi cho tôi những thử thách lớn lao nay. 

Nhưng rồi, với thời gian tôi đã khám phá ra điều này: may mắn cho cuộc đời tôi là đã 

nhận biết Thiên Chúa và vẫn còn tin tưởng vào Ngài. Vì bao lâu tôi còn tin vào Ngài, tôi cảm 

thấy Ngài không bao giờ để tôi quá đau khổ đến nỗi thất vọng vì chính Ngài đã phán: “Hỡi những 

ai yếu nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức lại cho”. Tôi tin rằng 

Ngài không bao giờ lừa dối tôi và đó chính là sức mạnh của tôi. Vì thế, tôi đã tin vào Ngài và 

chạy đến với Ngài ngay khi lòng tin của tôi bị thử thách. Tôi vẫn tin vào Ngài dẫu cho chân 

trời tăm tối bao phủ quanh tôi trong những nỗi buồn khổ và tủi hờn. Tôi đã phó thác vào Ngài vì 

tôi biết Ngài luôn luôn trung thành dẫu tôi có bất tín. Và vì Ngài luôn trung thành nên tôi tin rằng 

Ngài sẽ cắt nghĩa cho tôi những điều mà bây giờ tôi không hiểu chút nào về những biến 

https://bit.ly/3tQlQcM
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cố mà Ngài đã gởi đến cho tôi. Tôi không hiểu tại sao Ngài đã làm những điều đó, nhưng tôi 

biết từ kinh nghiệm rằng mọi sự Ngài làm đều tốt đẹp vì tôi biết Ngài yêu tôi. Ngài không thể 

muốn hoặc làm cái gì khác ngoài động lực ước muốn chia sẻ sự tốt lành của Ngài cho tôi. 

Ý muốn của Ngài là hướng về sự toàn thiện như thánh Phaolô đã viết: 

 Điều mà Thiên Chúa muốn là để chúng ta nên thánh thiện. Tất cả những gì xảy ra 

dưới sự quan phòng dẫn dắt của Ngài, hết thảy đều có lợi cho chúng ta, đưa chúng ta đi 

vào sự thiện hảo và hạnh phúc mà thôi. 

Quả thật như vậy, kinh nghiệm của cuộc đời tôi đã cho tôi xác quyết điều đó. Chính Ngài 

đã hướng dẫn mọi biến cố để dẫn dắt đời tôi. Trước đây, quả thật tôi không bao giờ dám nghĩ 

đến việc mình sẽ được đi xuất ngoại, và càng không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ được đi du 

học. Rồi biến cố ba mươi tháng tư xảy đến, tôi vẫn ở lại để cùng sống và cùng chia sẻ tất cả 

những vui buồn sướng khổ của khúc quanh lịch sử với tất cả những người anh em của tôi suốt 

một đoạn đường cũng khá dài chín năm trời. Nhưng rồi số phận đã đưa đẩy tôi vào một con 

đường mà không có một lối nào khác để lựa chọn, nên tôi đã ra đi. Chính nhờ ở cái ngõ 

cụt bế tắc đó mà tôi có thêm được sự can đảm để dám đối đầu với tất cả những nguy hiểm 

có thể xảy đến trong cuộc 

hành trình vượt biển đầy 

gian nan, và rồi nó cũng đã 

giúp tôi khắc phục được tất 

cả những khó khăn của 

cuộc đời trên những vùng 

đất mới.  

Nói đến đây tôi nhớ 

đến nhà tâm lý học Alfred 

Adler, ông tổ của trường 

phái tâm lý học của tôi, đã cho chúng tôi một quan niệm cơ bản rất chí lý này là: chính ý chí và 

trách nhiệm của mỗi người đóng một vai trò rất quan trọng đối với chính tương lai của họ. 

Với ông, điều quan trọng không phải là Ông Trời đã cho chúng ta bao nhiêu khả năng, bao nhiêu 

nén vàng: mười nén, năm nén, hay một nén. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã dùng hết 

tất cả những khả năng, những nén vàng mà Trời đã trao tặng cho chúng ta chưa? Một 

người được trao cho mười nén, nhưng họ chỉ dùng có ba nén còn bảy nén đem chôn cất đi thì 

chắc chắn không thể tốt hơn người được trao tặng chỉ có năm nén nhưng họ đã biết dùng tận 

lực để phát triển. 

Kinh nghiệm cũng cho chúng ta thấy rằng bao lâu chúng ta còn nuôi lấy quyết tâm chấp 

nhận những gian khổ để đi đến thành công bấy lâu chúng ta vẫn còn sức mạnh để chịu 

đựng và tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Trái lại, bao lâu chúng ta có tư tưởng đầu 
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hàng nghĩ rằng mình không thể nào chịu đựng được nữa, bấy giờ ngay tức khắc chúng ta cảm 

thấy có một cái gì sụp đổ hẳn trong con người chúng ta và chúng ta sẽ thấy mình kiệt sức và 

tuyệt vọng. Điều đó có thể giúp ta hiểu được lý do tại sao biết bao nhiêu người trẻ tuổi đã đành 

bỏ cuộc quá sớm trong vấn đề học hành trong khi có rất nhiều người già nua vẫn có thể tiếp tục 

đi học và họ đã thành công trên con đường học vấn cũng như con đường công danh sự nghiệp 

của họ. Cứ để cho mọi người có cơ hội tốt để phát triển khả năng của họ, bấy giờ ta mới 

thấy rõ ai là người có khả năng để làm việc. Cũng nhờ biến cố ba mươi tháng tư mà nhiều 

người Việt Nam có được cơ hội để ra đi học hỏi những điều hay cái đẹp của những nước văn 

minh trên thế giới. Và có thể nói được rằng tôi cũng là một trong số những người đã được hưởng 

cái may mắn đó. 

Thật vậy, tôi có thể nói một cách xác tín rằng chính Thiên Chúa đã hướng dẫn mọi biến 

cố để đưa tôi vào con đường Ngài muốn tôi đi. Và càng ngẫm nghĩ tôi càng cảm thấy thâm 

tín điều này là: KHÔNG PHẢI CON ĐÃ CHỌN CHA NHƯNG CHÍNH CHA ĐÃ CHỌN CON VÀ 

SAI CON ĐI. 

Quả thật, nếu nói rằng Linh Mục là người có đầu óc thông minh và lỗi lạc thì trong số 

những anh em đồng bạn của tôi còn có nhiều đầu óc trổi vượt hơn tôi. Nếu nói rằng Linh Mục là 

những người lành thánh thì chắc hẳn trong quí vị không thiếu gì những tâm hồn đạo đức và thánh 

thiện hơn nhiều. Nhưng vì tình yêu vẫn còn là một cái gì cao siêu và huyền nhiệm khiến 

chúng ta không thể thấu hiểu được. Nhiều lúc chúng ta cũng đã từng thắc mắc hỏi nhau một 

cách rất ngạc nhiên: tại sao cái anh như thế này lại đi lấy cái chị thế ấy? Hay tại sao cái chị như 

thế ấy lại đi lấy cái anh thế này? Đó chính là Mầu Nhiệm của Tình Yêu!  

Tình Yêu của Thiên 

Chúa trên tôi không căn cứ 

trên công trình của tôi. Đó là 

một tình yêu hoàn toàn 

nhưng không. Thật vậy, tình 

yêu của Ngài đã đến trên tôi và 

chọn tôi, không phải vì tôi trổi 

vượt hơn những người khác. 

Thiên Chúa đã yêu tôi trước 

khi tôi hiện hữu. Khi tình yêu 

Thiên Chúa căn cứ trên cái nhưng không, tình yêu ấy không thể bị tiêu diệt, và tôi sẽ không 

bao giờ mất nó vì nó không đến do một công trình nào của tôi mà là một món quà hoàn 

toàn nhưng không của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa đã tuyển chọn những con người tầm thường để làm nên những công 

trình vĩ đại của Ngài. Có như thế người ta mới nhận thấy rằng đó chính là công trình của 
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Thiên Chúa chứ không phải công trình của con người, vì đối với Thiên Chúa không có gì 

là không có thể. 

Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria, một cô thôn nữ đơn sơ tầm thường, không 

giàu sang, không quyền quí, không thông minh, không lỗi lạc để làm mẹ Đấng Cứu Thế. 

Các Tông Đồ ngày xưa, những con người quê mùa chất phác lại được tuyển chọn 

trở thành những sứ giả rao giảng Tin Mừng. Và Phêrô, một con người đã ba lần chối Chúa 

lại được mời gọi làm lãnh tụ Giáo Hội Chúa. Ôi, tình yêu thật mầu nhiệm! 

Thật là tuyệt diệu khi thấy mọi giá trị đã được đảo ngược để từ đây, tận đáy lòng của 

muôn người sẽ mãi mãi vang lên khúc ca tuyệt vời của lời kinh Magnificat: 

Linh Hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa 

Và thần trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng Cứu Chuộc tôi 

Vì Chúa đã đoái đến phận hèn tớ nữ Ngài 

Để từ nay muôn đời sẽ gọi tôi là có phúc. 

Không còn phúc cho những con người quyền cao chức trọng nữa mà phúc cho 

những phận hèn tớ nữ nương náu dưới bóng Tình Yêu của Ngài… 

 
    Lm. Peter Lê Văn Quảng 

Hẹn gặp lại 
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TIẾP NHẬN LỜI CHÚA 

Cho dù là quyền năng, hiệu nghiệm và là tiếng gọi yêu thương, Lời vẫn bị con người xử 

tệ. Thật vậy, trước sự tự do của con người, Lời luôn có thể bị từ chối hay chỉ được đón nhận 

cách rất hạn chế. Nếu con người không mở cửa tâm hồn mình, Thiên Chúa cũng phải chịu đứng 

ngoài, thỉnh thoảng lại gõ cửa nhắc họ nhớ đến sự hiện diện của Ngài, trước khi phải “nhẹ 

bước rút lui”!  

Con người có thể bịt tai trước lời tâm sự của Thiên Chúa; con người đó là một cá nhân, 

hay cộng đoàn, gia đình, giáo xứ hay cả Giáo Hội; vì thái độ bịt tai trước Lời Chúa có thể là 

của cả một tập thể hay của cá nhân. Biết bao lần Thầy đã chẳng muốn Giêrusalem lắng nghe 

“sứ điệp hoà bình” của Thầy đó sao? Nhưng tiếc thay, sứ điệp vẫn còn bị che khuất… “vì ngươi 

đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm” (Lc 19, 41-44). Và Thầy chỉ biết 

khóc thương khi thấy trước cảnh đổ nát của thành Thánh. 

Đối với con người, Lời Chúa không thể linh hoạt cách tự động, mà đòi hỏi một số điều kiện 

nội tâm. Tâm hồn phải “tiếp nhận Lời”, một lối nói rất gợi hình và giầu ý nghĩa, so với “nhận 

lãnh”, diễn tả một thái độ thụ động hơn. Tiếp nhận tương hợp với ý tưởng sinh động, gợi lên 

hình ảnh một thái độ mau mắn, một cử chỉ ân cần hướng về một người hay một vật nào 

đó. Như giơ tay đón nhận một bó hoa; Như cặp vợ chồng trẻ đón nhận đứa con đầu lòng của họ 

và ôm vào lòng. Lời Chúa cũng phải được như một người bạn đến thăm: người ta đón tiếp, đãi 

tiệc mừng, dành thời gian để ở với bạn. 

Việc tiếp nhận Lời được diễn tả qua ba thái độ trong Đệ Nhị Luật: “Nếu anh em nghe, giữ 

và đem ra thực hành các quyết định này” (Đnl 7, 12)  (x. Đnl 6, 3: Hỡi Israel, hãy nghe và lo đem 

những điều ấy ra thực hành; như vậy anh (em) sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, 

trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã phán 

với anh (em)”). 

Chúng ta hãy lần lượt suy niệm ba động từ này: lắng nghe, gìn giữ và thực hành.  

Lắng nghe Lời 

Lời mời gọi: “Israel, hãy lắng nghe” của Giavê được vang lên từ đầu đến cuối Sách Thánh 

Kinh. Bắt đầu với Môsê (Đnl 4, 1; 5, 1; 6, 4; 9, 1), và không ngừng lặp lại bởi các Ngôn sứ: “Quê 

hương ơi! Đất nước ơi! Hãy nghe lời Thiên Chúa” (Gr 22, 29), dội đến tận các Thánh vịnh: “Dân 

Ta hỡi, nghe Ta cảnh cáo, Israel này, phải chi ngươi chịu nghe Ta,...  Nhưng dân Ta đã chẳng 

nghe lời, Israel nào đâu có chịu” (Tv 80, 9 tt). 

Thầy Giêsu cũng nghe. Thầy đã nói với người Do Thái: “Thế mà bây giờ các ông lại tìm 

giết Tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà Tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, 

ông Abraham đã không làm” (Ga 8, 40). Thầy là người lắng nghe hoàn hảo và, như Môsê mới, 

Thầy mời mọi người làm như vậy: “Hãy lắng nghe”! với cử tọa đến nghe huấn giáo của Thầy 
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bằng dụ ngôn (Mc 4,3). Tác giả sách Khải Huyền nói với các Giáo Hội hãy lắng nghe Lời Chúa 

và Thần Khí linh hứng; mỗi thư gửi tới bảy giáo đoàn đều được kết thúc bằng lời mời gọi này: 

(Kh 2,7,11,17,19; 3,6,13,22). Cả hôm nay nữa, lời mời gọi này cũng bắt đầu các kinh nguyện 

Sáng Tối của người Do Thái: Shema, Israel, “Israel, hãy lắng nghe” (Đnl 6,4). 

Nghe, tiếng La Tinh auscultare = lắng tai, chú ý nghe. Không chỉ nghe, mà còn cố gắng 

để nghe, hướng về một người nào đó, ra khỏi chính mình để gặp người đang nói, nắm bắt 

trọn vẹn cung điệu của giọng nói, như bác sĩ nghe bệnh nhân, cố tìm để phát hiện từ một hơi 

thở nhẹ nhất, những triệu chứng về tình trạng sức khoẻ của con bệnh.  

Ngày nay văn hoá chữ viết đã thay thế văn hoá nói, thường ngày chúng ta đọc chữ nhiều 

hơn nghe lời nói. Phải trả lại cho lời nói một tiếng, một cung giọng, một sức thuyết phục, 

sức thu hút, lúc đó ta mới có thể nghe  ra một giọng đầy giận dữ hay dịu dàng, buồn chán 

hay đầy hy vọng. Một lời nói được viết ra là đã mất đi tất cả cường độ của nó rồi. Một vở kịch 

được nghe trên sân khấu, hoàn toàn khác, nếu ta ngồi đọc trong phòng. Lời Chúa là để được 

lắng nghe, với tất cả cường độ của sự chất vấn từ miệng các ngôn sứ, sự giận dữ, hung 

bạo hay dịu dàng thân thiết. Những cảm xúc này làm cho Lời rung động, và ta vẫn còn cảm 

nhận được trong Sách Thánh, nhất là với Thầy Giêsu. Thầy đã chẳng để lại một bút tích nào, 

Thầy chỉ dùng lời nói. Khi đọc Tin Mừng, ta như nghe được tiếng Thầy, giọng của Thầy chinh 

phục đám đông dân chúng, nhưng cũng có lúc khiêu khích, kích động, đe doạ hay thúc giục cử 

toạ, giống như giọng nói của Thiên Chúa trong Cựu Ước, một giọng đầy sức thu hút không thể 

kháng cự, một giọng đầy uy quyền. Chúng ta hãy cố gắng đem lại một cung giọng cho Thánh 

Kinh, làm cho những chữ viết kia trở thành một lời sống động. Nhất là khi ta được đề nghị 

đọc Lời Chúa, trong Thánh Lễ hay trong Kinh Thần Vụ, hãy lưu ý để giữ một cường độ sống 

động cho Lời Chúa. 

Thật ra, ta không chỉ nghe những gì được đọc lên, nhưng còn phải lắng nghe chính Người 

đã nói lên những điều ta vừa nghe. Lời Chúa không chỉ dạy bảo, nhưng còn mời gọi hiệp nhất, 

không chỉ cho ta nhận biết Thiên Chúa, nhưng còn mời ta đi vào chính sự hiểu biết của 

Ngài. Hành động mặc khải của Lời Chúa không chỉ là thần trí, nhưng còn là sinh lực nữa, nghĩa 

là Lời không chỉ động viên lý trí, mà còn cả ý chí của ta, ta không chỉ đón nhận nội dung của Lời, 

mà còn phải dùng ý chí gắn kết với Lời. Như thế không chỉ đòi hỏi niềm tin vào một sự thật, 

mà là vào chính con người của Thầy Giêsu. Với Thầy, sứ giả cũng chính là sứ điệp. 

Khi nghe một người nói, ta có thể chỉ cần hiểu họ muốn nói gì, mà không cần phải quan 

tâm đến chính con người của họ. Cũng thế, trong cuộc sống hằng ngày. Khi nghe ai nói, lý trí 

cảm nhận niềm vui, vì nó đánh giá hình thức, kiểu cách phát biểu, nó phán đoán nội dung, bắt 

đầu tiếp cận bằng cách phân định, so sánh, bình luận và nhận xét. Nhưng với Lời Chúa như thế 

vẫn chưa đủ mà cần có sự gắn kết thân tình, không chỉ với Lời, mà là với Người nói lên Lời 

ấy là Ngôi Lời của Chúa, bằng một sự hiểu biết của con tim. Giống như một trẻ thơ còn nằm 
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trong nôi, chưa biết gì, nó chỉ hiểu biết về cha mẹ nó qua giọng nói, và diễn tả tình yêu qua tiếng 

reo vui, quơ múa chân tay, nhoẻn miệng cười âu yếm. 

Với Lời Chúa, đó là sống mầu nhiệm tình yêu, sống hiệp thông chân thành, như một hôn 

lễ của con tim, không chỉ bằng lý trí, mà là một cuộc đính hôn huyền nhiệm của tâm hồn. Đến nỗi 

không còn phải là chúng ta nắm bắt được Lời, mà ngược lại, chính Lời đã chiếm hữu con 

người chúng ta. Chính Lời mới là nhân vật chủ động trong mọi sự: Lời đã kết bạn trăm năm 

với con người chúng ta, đã thu hút chúng ta. Chính vì vậy, Lời chỉ được nghe thấy dưới 

bóng và trong “niềm vui của Thánh Thần Thiên Chúa” (1Thessalonica 1, 6), Đấng là Tình 

yêu. Cũng thế, Cha đã chỉ sai Ngôi Lời trong Thần Khí Tình Yêu, do đó tâm hồn chúng ta cũng 

chỉ có thể đón nhận và lắng nghe Lời Chúa trong Thần Khí của Ngài. Nếu không có Thần Khí 

Chúa, Lời Ngài mãi mãi sẽ là vô cảm, vô vị, cũng chẳng có sự sống và niềm vui cho con 

người. Có thể Lời ấy sẽ là một ánh sáng cho lý trí suy tư, chứ không là ánh sáng cho tâm linh 

con người, mặc dù Lời được sai đến để soi sáng cho tâm linh con người. Nếu chỉ có Thiên Chúa 

mới mở được tai của môn đệ Ngài (x. Is 50,5); thì cũng chỉ Ngài mới ban Thần Khí “Chúng ta 

đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, 

ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1Cr 2, 10), Đấng mặc khải, cho ta được nếm 

thử và thưởng thức Lời. 

Mỗi khi đọc hay nghe Lời Chúa đều giả định có việc khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần. Ta 

phải “giương buồm cho Thần Khí Chúa”, theo kiểu nói rất gợi hình của thánh Giêrônimô, vì 

chỉ có Thần Khí Chúa mới giúp ta hiểu được những lời Ngài đã linh hứng. Chúa Kitô công bố 

Lời, nhưng “người ta cho rằng Thầy đã trao phó mọi lời nói, việc làm của mình một cách 

vô tư cho Chúa Thánh Thần, là nhà chú giải” (Urs von Balthasar, Nouveaux Points de Repère, 

p. 139). Ta không thể đọc hay nghe Lời Chúa như đọc hay nghe các tác giả phàm trần. Chỉ có 

trí thông minh thôi chưa đủ, cho dù là lỗi lạc nhất. Phải cần có Ơn Thánh Chúa, một sự 

hiện diện kín đáo của Thần Khí Chúa nơi chúng ta. Ngoài ra cũng còn phải có đôi tai của 

người môn đệ biết lắng nghe. 

Trong cuộc sống của Thầy, ta thấy những nét rất đặc trưng về điểm này. Các sách Tin 

Mừng thường nói đến sự mau mắn, ngay cả lòng khát khao của đám đông dân chúng đón nghe 

Lời Thầy. Tại Nadarét, khi Thầy giải thích đoạn sách Isaia nói về mình, “Ai nấy trong hội đường 

đều chăm chú nhìn Ngài” (Lc 4,10-22). “Chúa Giêsu đi xuống cùng với các ông, Ngài dừng lại 

ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Ngài, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền 

Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tirô và Siđôn đến để nghe Ngài giảng” (Lc 6,17). 

Về cuối đời, “Sáng sớm, toàn dân đến với Ngài trong Đền Thờ để nghe Ngài giảng dạy” (Lc 

21,38), “Hằng ngày, Ngài giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Ngài, 

cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê 

nghe Ngài” (Lc 19, 47-48). Thảm trạng chính là dân chúng nghe lời Thầy, mà chẳng gắn kết 
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vào con người của Thầy. Họ phản bác, chỉ trích Thầy. Có thể họ tin những điều Thầy giảng 

dạy, chứ không tin nơi Thầy, mà trái lại còn nghi ngờ. Vì Giêsu làm họ bối rối, hoang mang, Thầy 

không rập theo khuôn mẫu của họ, cũng không đi vào lối tư duy của họ, vì vậy mà rồi đây mọi 

người sẽ bỏ Thầy.  

Mặc dù Thầy đã cảnh giác họ ngay từ đầu bằng những dụ ngôn: “Vậy hãy để ý tới cách 

thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng 

là có, cũng sẽ bị lấy mất” (Lc 8,18). Điều quan trọng là nghe bằng con tim, một con tim khiêm 

nhường, nghèo khó, gạt bỏ mọi thành kiến, chấp nhận để được chỉ dạy: “Vào lúc ấy, Chúa Giêsu 

cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không 

cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người 

bé mọn” (Mt 11,25). Một con tim tĩnh lặng, luôn sẵn sàng, chứ không phải con tim bận rộn, náo 

nhiệt như hội chợ, nơi chẳng ai nghe ai được, vì đâu đâu cũng vang dội tiếng ồn ào inh ỏi. Muốn 

lắng nghe thì phải có sự thinh lặng. “Cha chỉ có duy nhất một Lời: đó là Con Một của Cha. Và 

trong sự tĩnh lặng ngàn đời, Cha vẫn chỉ luôn thốt lên một Lời đó. Tâm hồn chúng ta cũng 

thế, phải biết lắng nghe trong thinh lặng” (Saint Jean de la Croix, Avis et Maximes, 307). Vấn 

đề là ta có biết đi vào mặc niệm, để lắng tai nghe lời yêu thương đang nói với ta không? “Không 

chỉ là niềm nở với Lời, mà Lời phải được đón nhận” (Jean Guitton, L'Absude et le Mystère, 

Desclée de Brauwer, p. 24). Lời Chúa phải được nghe dưới chân Thầy, như Maria ở Bêtania 

(Lc 10,39) hoặc dựa đầu vào ngực Thầy như Gioan trong bữa tiệc ly (Ga 13,25). 

Ban đầu, thái độ này đòi hỏi một cố gắng liên lỉ. Nhưng rồi Lời sẽ mau chóng tự tạo cho 

mình một không gian nội tâm tĩnh mịch, nơi của sự sống để Lời triển nở, sự tĩnh mịch của mọi 

tưởng tượng và ước mơ, của cả tâm trí. Được tác tạo trong thinh lặng, Lời thiết lập cho mình 

khung cảnh tĩnh mịch và loại trừ dần dần những gì gây ra phân tán: Lời xoa dịu mọi thù 

hằn, oán hận, ghen ghét, đam mê; Lời đem lại trật tự cho trí tưởng tượng, làm lắng dịu 

mọi âu lo, thiết lập toàn thể con người trong sự an bình. 

Thật ra, sự thinh lặng này phát biểu cách mạnh mẽ: nó kêu lên thấu Thiên Chúa sự trống 

rỗng của ta trước sự sung mãn của Chúa; nó kêu gào đến tai tôi cái nhu cầu phải triệt để đặt 

mình dưới quyền năng của Lời. Và Lời đã vang vọng với tất cả tự do, tầm cỡ và khối lượng 

của nó. Như thế chắc chắn Lời sẽ thực sự có may mắn được lắng nghe.  

Nhưng tiếc thay, rất nhiều khi tâm tư chúng ta luôn đầy ắp những lo toan, có khi còn bị 

ràng buộc bởi những đam mê bất chính, nên đã đóng cửa lòng trước tiếng vang của Lời. Hoặc 

ta bịt tai, như những người Do Thái xưa, với tiếng lẩm bẩm “Nghe rồi, nhiều môn đệ của Ngài 

liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6, 60). Mỗi sáng, tác giả Thánh vịnh 

nhân danh Chúa chất vấn ta: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa” (Tv 95,7)! Và 

ta thường xuyên giả điếc trước lời mời gọi này. Chúng ta hãy mượn lời nguyện của Salômôn, khi 

phải đối phó với những vấn đề của một vương quốc, những khó khăn của triều đình, khiến nhà 
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vua, đã phải xin Thiên Chúa ban cho nhà vua : một tâm hồn biết lắng nghe và “Chúa hài lòng 

vì vua Salômôn đã xin điều đó” (1 V 3,10). Chúng ta cũng nên theo gương Lyđia “Ngày sa-bát, 

chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu 

nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Có một bà tên 

là Lyđia, quê ở Thyatira, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và 

Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói” (Cv 16,13-14). 

Gìn giữ Lời 

Thế nhưng, lắng nghe Lời thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải giữ lấy Lời, phải gìn giữ Lời 

trong tâm hồn chúng ta. Sách Thánh diễn tả ý tưởng này bằng nhiều cách khác nhau.  

Thần sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến “để giúp Đanien được am tường, thúc giục ông 

phải cố gắng hiểu thị kiến mà chính ông là đối tượng” (x. Đn 9,22-23). Êdêkiel đã mau mắn nuốt 

sách Lời Chúa để được Lời nuôi dưỡng (Ed 2). Thầy Giêsu, khi trích dẫn Đệ Nhị Luật, đã lấy 

chính hình ảnh ấy và xem Lời như của ăn nuôi sống con người: “Đã có lời chép rằng: Người 

ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 

4,4). Trong chiều hướng này, nhiều tác giả đã ví Lời như của ăn. Chính Thầy Giêsu, trong hội 

đường Caphanaum đã ví Lời như Bánh Sự Sống, như Thân Thể, như Bánh được phó nộp vì 

chúng ta. Ta ăn Lời, ăn Bánh Chúa Kitô, ăn lời giáo huấn và ăn chính người giáo huấn, 

chẳng phải cũng là một đó sao? Nói cách này hay cách khác, đều là việc chúng ta đi vào hiệp 

thông trọn vẹn với Thiên Chúa. 

Thư gửi các tín hữu Do Thái thúc giục chúng ta “thưởng thức Lời tốt đẹp của Thiên 

Chúa” (Hr 6,5). Ta phải nếm thử, và nhai đi, nhai lại nhiều lần trong suốt ngày sống của ta, 

để cảm nhận và thưởng thức được nước cốt tinh túy của Lời. Việc nhai đi nhai lại, kéo dài 

thời gian lắng nghe, giữ ký ức của tâm hồn trong sự hiện diện của Ngôi Lời. Nhờ vậy mà Lời có 

thể nẩy mầm và bén rễ. Lời phải được ở lại trong chúng ta, hay đúng hơn chúng ta phải “ở lại 

trong Lời” (Ga 8,21), Lời ở và làm tổ ở đó, để trở thành nơi sinh sống của chúng ta. Dưới nhiều 

hình thức khác nhau: gìn giữ, thấm nhập, thưởng thức, nghiền ngẫm, đồng hoá, ở lại, nhưng chỉ 

có một yêu sách, đó là phải giữ sự tiếp xúc lâu dài với Lời, phải dành thời gian cho Lời có 

thể sinh hoa kết quả. 

Đúng thật là đôi khi Lời sinh hoa trái ngay: một lời nào đó được nghe vào giờ kinh sáng 

hay tối; được đón nhận trong giờ đọc sách, hay bởi một người nào đó, có thể củng cố lòng tin, 

thôi thúc lòng quảng đại, soi sáng tâm trí ta trên đường tìm kiếm. Nó giữ vai trò bổ sức trong đời 

sống của ta. Và chúng ta cần được bổ sức như thế hằng ngày, để được khích động, uỷ lạo và 

ngay cả sửa sai. Một câu Thánh vịnh, một đoạn Tin Mừng ta đã nghe giải thích nhiều lần, tưởng 

như đã hiểu, dù là một cách trí thức bề ngoài, nhưng bỗng một lúc nào đó, lóe lên một tia sáng, 

làm ta thấu hiểu từ bên trong, và ta không thể quên ý nghĩa cũng như sự kiện đã xảy ra bên 

trong. 
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Tuy nhiên, thường thường những hiệu quả nhanh chóng này chỉ là hời hợt. “Một ngày kia, 

Lời Chúa như đến với chúng ta ở một độ sâu nào đó. Điều này có thể là cái gì đó rất nhẹ nhàng, 

hoặc mạnh mẽ như một luồng sáng chói loà. Nhưng cái đó không quan trọng, điều cốt yếu là 

chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện, và phải để Lời chìm lắng trong ta, rồi vang 

dội tận đáy lòng (…) trải dài trong đó mà không cần một lời, một ý tưởng nào khác. Chỉ cần ta 

đón nhận trong tĩnh lặng, để Lời Chúa thâm nhập, thấm nhuần trọn vẹn tâm tư chúng ta trong 

thời gian lâu dài nhất. Sau đó ta có thể bắt đầu nghiền ngẫm cách chậm rãi, đóng cửa mọi khả 

năng tri thức, để những chữ đơn sơ của Lời Chúa trao ban chính Thiên Chúa cho chúng ta qua 

Lời Ngài. Vần thơ này hay một lời giản dị kia, chính là hương vị của Thiên Chúa cho chúng ta 

(…). Ta hãy dùng thời gian mà đồng hoá lương thực của Chúa dành cho chúng ta”. (Jacques 

Lemaître, Tychique, no 9, p. 54-55). 

Thường thì Lời Chúa ít khi được hiểu ngay. Lời vẫn luôn còn là nhiệm mầu, tối 

nghĩa, hoặc chỉ được hiểu một nửa. Là một lương thực giầu chất lượng không thể hấp thụ 

cách nhanh chóng. Do đó ta phải nghiền ngẫm lâu giờ. Lời chỉ tỏ lộ bí nhiệm của mình cho 

những tâm hồn khiêm hạ, chấp nhận bị Lời gây phiền hà. Lời chỉ vén mở sự phong phú 

của mình cho những tâm hồn kiên nhẫn, để Lời có đủ giờ chín muồi trong đó, như một 

người mẹ cưu mang con mình.  

Không thiếu những bằng chứng cụ thể trong Kinh Thánh về một Lời đã gây hiểu lầm cho 

người nghe: Nicôđêmô, một tiến sĩ luật trong dân Do-thái (Ga 3), người phụ nữ Samari (Ga 4), 

các Tông đồ (Mc 8, 14-21); 9, 10 tt.). Hoặc về một Lời hoàn toàn bí nhiệm, nhất là khi Thầy tiên 

báo cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Thầy: “Nhưng các ông không hiểu gì cả; đối 

với các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ những điều Ngài nói” (Lc 18, 34). Khi 

Thầy tẩy uế Đền Thờ, Gioan nói các môn đệ nhớ lại một câu trong Kinh Thánh: “Các môn đệ của 

Ngài nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải 

thiệt thân” (Ga 2, 17). Chính hôm đó các ông mới hiểu ra ý nghĩa huyền nhiệm của câu 10 trong 

Thánh vịnh 69. Tuy nhiên khi Thầy nói thêm “Các ông cứ phá huỷ đền Thờ này đi, nội ba 

ngày, tôi sẽ xây dựng lại” thì lại còn là bí ẩn. Nhưng “khi Ngài từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ 

nhớ lại Ngài đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Chúa Giêsu đã nói” (Ga 2, 22). Còn hai 

môn đệ làng Emmau, mặc dù hiểu biết Thánh Kinh, nhưng lại diễn giải sai, Thầy đã tới gặp và 

khiển trách họ “Bấy giờ Chúa Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí 

các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ” (Lc 24, 25)! Sau khi nghe Thầy giải thích, lòng 

trí họ mới mở ra và hiểu ý nghĩa đích thực của chính đoạn Thánh Kinh ấy với những biến cố của 

nó. 

Sự hiểu biết của trí tuệ, về Thánh Kinh hay tín lý, chưa đủ để thấu hiểu được Lời, 

mà còn cần sự hiểu biết của con tim, một con tim của người môn đệ. “Ít lâu nữa, anh em sẽ 

không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (Ga 16, 16), “Nhưng Đấng 
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Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi 

điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26), chỉ có 

Thần Khí Chúa, mới cho ta khả năng hiểu và nắm bắt được ý nghĩa chính xác, hay khám 

phá ra những khía cạnh của Lời. “Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Ngài sẽ dẫn anh em tới 

sự thật toàn vẹn. Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Ngài nghe, 

Ngài sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16,13).  

Và khi gặp những giờ phút đen tối của cám dỗ, nghi nan, bỏ rơi, trong cô đơn, buồn khổ 

như hoang địa hay vườn Cây Dầu, tâm trí sẽ nhớ lại những Lời mà ta đã từng nghiền ngẫm lâu 

giờ, những Lời này sẽ khiến kẻ thù phải bỏ chạy. Chính Thầy Giêsu đã cho chúng ta kinh nghiệm 

của Thầy: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ 

mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4 = Đnl 8,3). “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: 

Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Mt 4,7 = Đnl 6, 16). “Chúa Giêsu 

kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46 = Tv 31, 6). 

Mẹ Maria là tấm gương điển hình nhất cho chúng ta về sự soi sáng nội tâm, được tác 

động bởi những lời đã được nghe và suy gẫm trong lòng. Mẹ cũng chỉ từ từ với thời gian, qua 

những biến cố xảy ra trong suốt cuộc đời, mới nắm bắt được mầu nhiệm của Giêsu Con 

Mẹ, và của chính Mẹ. Mẹ đã đón nhận Lời Chúa qua sứ thần Gabriel, qua các mục đồng, các 

đạo sĩ quanh máng cỏ, qua người chị họ Êlisabét, rồi cụ già Simêon, rồi bởi chính trẻ Giêsu khi 

đi lạc ở Đền Thờ, sau đó ở tiệc cưới Cana và cuối cùng dưới chân Thánh giá, trên đồi Canvê. 

Qua tất cả những sự kiện ấy, Mẹ cũng chỉ hiểu từ từ và một cách khó khăn. Mẹ đã hiểu 

bằng con tim, những gì không thể hiểu bằng trí tuệ, “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi 

kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19; 2, 51). Chính Thầy, khi rao giảng Tin Mừng, 

đã khen ngợi Mẹ diễm phúc, không phải vì đã cưu mang, hạ sinh và cho Thầy bú, mà chính vì 

Mẹ đã nghe và giữ Lời Chúa trong lòng (Lc 11,28). 

Lịch sử Giáo Hội cũng có rất nhiều thí dụ tương tự: Thánh Phanxicô Xaviê cuối cùng cũng 

hiểu được Lời do Inhaxiô không ngừng lặp lại: “Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng 

sống, thì người ta nào có lợi gì” (Mc 8,36)? Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, ngỡ ngàng trước 

một Lời đã từng được nghe và đọc nhiều lần, nên đã chọn làm châm ngôn cho đời sống thiêng 

liêng của mình: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước 

Trời” (Mt 18,3). Từ việc đọc và nghiền ngẫm lâu ngày trong thinh lặng, ở phòng riêng Chân 

phước Elizabeth de la Trinité đã kín múc sống cuộc sống thiêng liêng của mình trong các Thư 

của thánh Phaolô, đặc biệt Thư thứ Nhất gửi tín hữu Êphêsô,. 

Việc suy niệm trong cầu nguyện cũng là “một cách nghiền ngẫm những lời nói, việc 

làm của Thiên Chúa, một cách nào đó, như phải đập vỡ cái vỏ bên ngoài của từng từ ngữ, 

để nhai đi nhai lại hoa trái bên trong trước khi có thế thưởng thức và dùng làm của ăn nuôi 

dưỡng chúng ta” (La Foi des Catholiques, p. 468). Chính nhờ vậy mà trí nhớ của ta mới được 
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tích lũy Lời Kinh Thánh và được tẩy trừ những tư tưởng xấu. Lời Chúa càng ngày càng chiếm 

được nhiều chỗ trong đó để dẹp bỏ những kỷ niệm không hay, hoán cải những ý tưởng từ chối 

cứng cỏi, làm tan biến những nghi nan, những điều ẩn khuất. Được ngụp lặn trong Lời, đến nỗi 

chúng ta trở nên “thân mật như chiếm hữu được Lời trong sâu thẳm lòng mình, Lời ở trong 

ký ức chúng ta và mau chóng xuất hiện mỗi khi ta chợt nhớ lại” (Bianchi, op. cit., p. 60). 

Tất cả chúng ta đều có cả một vườn hoa Lời Chúa mà ta thích được thường xuyên 

ngắm nhìn, nhất là trong những lúc chán nản, trong kinh nguyện, khi rảnh rỗi, để thức tỉnh 

niềm tin, tăng thêm can đảm, kích động lòng nhiệt thành, hâm nóng tình yêu, sống tâm 

tình tạ ơn trong những lúc được ánh sáng Chúa viếng thăm: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. 

Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo” (St 17, 1); “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc 

ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!... Vì trước mắt Ta, ngươi 

thật quý giá,vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43, 1,4); “Có phụ nữ nào quên 

được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho 

dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc 

ngươi trong lòng bàn tay Ta, thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt” (Is 49, 15-16); “Ví như 

Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv 127, 1); “Tất cả những ai đang 

vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28); 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy 

sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23). Không cần nhiều, chỉ cần một Lời để cải hoá tâm 

tư. Một Lời đủ nhắc nhở cả ngày, có khi trọn đời sống của ta. Một Lời đủ dưỡng nuôi tâm 

tình cầu nguyện của ta cho cả tuần hay cả tháng. 

Thật tuyệt vời khi ta có thể sống theo nhịp điệu của Thánh Kinh, như một miếng cao su 

xốp giữ nước sự sống. Ta có một phương thế hiệu nghiệm và thực dụng để sống mặc niệm, kết 

hợp với Chúa. Cuộc sống của ta luôn đầy ắp những việc phải làm, dễ bị xáo trộn, đôi khi như 

một cơn gió lốc. Lời Chúa được nghe trong giờ Kinh Sáng, hay trong thinh lặng của giờ cầu 

nguyện, hoặc trong Thánh lễ, được đón nhận bằng con tim rộng mở, chẳng khác gì một tia sáng 

chiếu soi đường đi của ta. Lời ấy sẽ hiện ra trong tâm trí mỗi ngày, mỗi tháng, để Phúc Âm hoá 

ký ức và trọn con người ta. Một công trình của ánh sáng đang được thực hiện nơi chúng ta. 

Những đoạn Sách Thánh sẽ bổ sung lẫn cho nhau: Lời Chúa được giải nghĩa bằng 

chính Lời Chúa, theo phương pháp đã được trù liệu bởi các Giáo Phụ. Thánh Bênađô nói rằng 

ngài không thể tìm gặp được những giải thích nào hay hơn để hiểu Lời Chúa cho bằng 

chính Lời này, và tất cả những chân lý, tất cả những ý nghĩa mặc khải về Lời, chính là ở 

nguồn Sách Thánh hơn là nơi những nhà chú giải mà ngài đã gặp được và thưởng thức” 

(Robert Thomas, Vie de saint Bernard, p. 54). Ta hãy làm như thánh nhân: không chỉ đọc hay 

nghe Lời Chúa, mà còn đồng hoá, nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa nữa. Như thế ta chỉ còn 

phải đem Lời ra thực hành. 
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Thực hành Lời Chúa 

Đúng là nghe và giữ Lời Chúa thôi vẫn chưa đủ. “Thật vậy, lời đó ở rất gần anh (em), 

ngay trong miệng, trong lòng anh (em), để anh (em) đem ra thực hành” (Đnl 30, 14). Chúng 

ta còn phải “đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật 

vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt 

tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết 

tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo - luật mang lại tự do -, ai thi hành luật Chúa, chứ 

không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm” (Gc 1,22-25).  

Từ hai tai và con tim, Lời còn phải xuống tới hai tay, vào trong cuộc sống hàng 

ngày. Lời phải hoán cải mọi cách ứng xử của ta, định hướng cho mọi lời nói, việc làm của ta. Vì 

vậy chúng ta phải tuân giữ những gì Lời nói và vâng nghe Lời. “Nhưng không phải mọi người đều 

đã vâng theo Tin Mừng; chính ngôn sứ Isaia đã nói: Lạy Thiên Chúa, ai đã tin khi nghe chúng 

con giảng?” (Rm 10,16) (André Manaranche, Rue de l'Évangile, Le Sarment, p. 183.) 

Vâng lời là nghe trong khi đi gặp một ai đó hay lắng tai nghe người đến gặp. Con người 

đứng trước nhan Chúa, lắng tai hướng về Ngài để tuân hành điều Ngài phán dạy. Nghe và 

vâng phục đều có cùng một động tác. Vâng phục kiện toàn việc nghe, nếu không có vâng 

phục tức là thất bại. Người nghe Lời phải trở thành kẻ thực hiện Lời. Vâng lời như thế có nghĩa 

là chấp thuận, tùng phục ý muốn của người khác và thực hiện như vậy. Cuối cùng thì vâng 

lời chính là tin theo, là đồng ý đi tới cùng với niềm tin. Đối với tín hữu, là lặp lại lời cam kết 

của Phép Rửa, công nhận là môn đệ trung thành, đáp lại lời mời gọi hằng ngày của Chúa Kitô: 

“Hãy đến, theo Thầy”! Chính là thực thi Thánh ý Chúa trong mọi sự. 

Vâng lời là một hành động phức tạp, phải động viên trí tuệ, tìm hiểu Lời và thánh ý 

Chúa để có thể thực hiện bằng tất cả con tim kính yêu. Trọn vẹn con người đều góp phần 

tích cực trong hành động vâng phục này. Không phải kiểu vâng lời máy móc, vâng lời để mà 

vâng lời, vâng lời chỉ vì bổn phận phải làm điều Chúa truyền dạy. Thiên Chúa không biết làm gì 

với những cái “bái gối của những kẻ nô lệ” (Péguy). Nhưng đây là một sự vâng phục đã được 

suy nghĩ, đồng cảm, đầy lòng tin tưởng và kính yêu đối với Người ban hành lệnh. Động 

tác của con tim được bắt đầu trong sự gắn kết trìu mến đối với Lời Chúa, và được kiện 

toàn trong sự tín thác hoàn toàn nơi Thánh ý Chúa. Đây chính là sự “vâng phục của niềm 

tin” mà thánh Phaolô nói đến (Rm 1,5). Nó sẽ kiểm chứng sự chân thành của lời ta cam kết 

với Thiên Chúa. Lắng nghe và nghiền ngẫm Lời Chúa chỉ là vô ích nếu không đưa vào đời 

sống đức tin một thực tại phù hợp với Lời đã lắng nghe. 

Đôi khi chúng ta phục tùng ngay, điều này đưa ta đến những hành động cụ thể như dịu 

dàng, kiên nhẫn, thứ tha, nó ấn định những bước tiến mà ta vẫn chán ghét, giúp ta thắng tội lỗi 

và đồng thời nhắc ta nhớ rằng Thiên Chúa vĩ đại hơn con tim của ta nhiều (1Ga 3,20). Nó gợi lên 

trong ta những kinh nguyện thờ lạy, ngợi khen hay chuyển cầu, những lời nguyện tắt để ta tự đặt 
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mình vào hoàn cảnh các bệnh nhân, người khuyết tật đang tiến lại với Thầy Giêsu để được chữa 

lành. 

Nhưng công việc hoán cải thường chỉ được nhận ra sau một thời gian dài. Từ từ những 

phán đoán, ngay cả lối suy tư của ta cũng được biến đổi, cả những thái độ nội tâm: tính kiêu 

căng dần dần được sửa đổi thành những cử chỉ từ tốn hơn, sự cứng cỏi trở nên dịu dàng, tính 

lười biếng trở nên yêu thích phục vụ. Sự bất nhẫn đã từ từ lắng dịu, những thành kiến cũng dần 

dần được sửa đổi. Càng ngày con người ta càng được Phúc Âm hoá nhiều hơn. Không chỉ những 

hành động của ta đã thay đổi, mà là một sự đổi thay tận nguồn gốc, từ sự bén nhạy tình cảm đến 

tâm trí, ý chí, tóm lại là trọn vẹn con người của ta đã được hoán cải. Chúng ta đã quyết chọn tư 

cách của người Kitô Hữu, trong gia đình cũng như mọi môi trường sinh hoạt ngoài xã hội. “Đối 

với những ai nghe Lời Chúa, hoán cải trở nên việc khả thi cho cá nhân họ cũng như nhân 

tính nơi họ: nghĩa là cho cả nhân loại, tất nhiên với điều kiện: Lời Chúa được nghe và đón nhận 

như món quà, phải được thấm vào từng thái độ sống và được nhìn nhận là phong cách 

sống của người Kitô Hữu, để trở thành sứ điệp của Thiên Chúa cho mọi người” (Denis 

Huerre, Vers Dieu et vers les hommes. Un chemin de conversion, p. 56-57). 

Sau cùng, Lời Chúa sẽ tỏ cho ta biết hiện trạng cũng như tương lai và cả phương cách để 

ta đạt tới mục tiêu ấy. Đó chính là Cửa hẹp dẫn vào Nước Trời. Ai chọn con đường các Mối Phúc 

sẽ tìm được căn tính sâu sắc của mình và mau chóng kiện toàn. Hơn nữa, “Lời mang sẵn ơn 

thánh giúp ta thực hành… Lời được mặc sức mạnh của Chúa, vì nơi Chúa, lời nói và việc 

làm chỉ là một” (Dom Oury, op. cit., p. 20). 

Ta thấy rõ, đón nhận Lời Chúa động viên toàn thể con người chúng ta: Nghe, cần đến trí 

tuệ và niềm tin; Giữ, cần đến ký ức và niềm hy vọng; Vâng Lời, cần đến ý chí và lòng mến. Đón 

nhận Lời là một hành động đối thần. Mọi Lời trong Thánh Kinh đều là nơi gặp gỡ giữa 

Thiên Chúa và con người. Ngài chờ đợi để tự trao ban cho ta. Do đó nếu ta đón nghe Lời 

bằng cả tấm lòng thành, không gây cản trở bởi ý riêng, nếu ta giữ để Lời Chúa đồng hoá với 

ta, nếu ta vâng phục để Lời được tự do tác động, Lời sẽ đưa ta vào tận chiều sâu khôn dò 

của Thiên Chúa. Và Thần Khí Chúa sẽ dẫn ta vào trọng tâm của mọi thực tại và chân lý. Dù đã 

nghe đến trăm lần, Thần Khí vẫn giúp ta khám phá ra những khía cạnh mới mẻ. Từ kho tàng 

cũ sẽ mở ra những giá trị cao quí lạ thường. Lời sẽ mở ra đến vô tận. Chỉ Thần Khí Chúa mới 

có thể mở tung mọi giới hạn của ngôn ngữ, để “dẫn ta tới Sự Thật viên mãn”. 

Mỗi người sẽ bị xét xử theo thái độ của mình đối với Lời (Mc 8,38), thái độ của niềm tin, 

của tình yêu, của lòng tín thác. Mọi người đều có thể nghe, nhưng chỉ những ai đón nhận 

Lời mới nhìn thấy hoa trái mà Lời mang lại (x. Mc 4, 33 tt.). Tuỳ theo quyết định ta chọn đối 

với Thầy Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, mà con người được tiến vào chính đời sống của Thiên Chúa 

hay bị đẩy vào bóng tối. “Ai từ chối Tôi và không đón nhận lời Tôi, thì có quan toà xét xử 

người ấy: chính lời Tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết” (Ga 12, 48). 
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Lời Chúa quả là “nguy hiểm”: Lời chất vấn, khiêu khích, thúc đẩy, bắt buộc ta phải 

chọn lựa. Nguy hiểm cho cá nhân: Lời đặt vấn đề, áp đặt việc hoán cải, những cách ứng xử đắt 

giá, đến nỗi nhiều người đành từ chối và bỏ cuộc. Lời nguy hiểm cho cộng đoàn, cho cả quốc 

gia. Các nước theo chế độ độc tài đã xem Thánh Kinh như một cuốn sách chủ mưu lật đổ chính 

quyền; Ai giữ Kinh Thánh trong nhà được xem là kẻ có hành động cách mạng, một kẻ âm mưu 

khủng bố… chống lại chế độ, và có thể bị trả giá bằng nhiều năm trong tù. 

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Ngài ở 

giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Ngài mà có, nhưng lại không nhận biết Ngài. Ngài đã đến 

nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1, 9-11). Các Ngôn sứ đã công bố, 

nhưng Lời chỉ được đón nghe bởi “một số ít người còn lại” và trong nhiều kỷ nguyên, Lời đã phải 

giữ im lặng. “Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh 

làm con một người đàn bà” (Gl 4, 4). “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa 

chúng ta” (Ga 1, 14). Lời là “ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối 

hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa” (Ga 3, 19). Thế rồi trên đồi Golgota, thế gian đã 

tưởng bắt Lời phải vĩnh viễn im tiếng. Nhưng ngày lễ Ngũ Tuần, Thần Khí Chúa đã thổi hơi trên 

thế gian và Lời đã bắt lửa trên toàn thể địa cầu. 

Ngày nay, câu chuyện của Lời lại được bắt đầu, mãi mãi vẫn như thế, chẳng bao giờ 

ngừng. Lời được rao giảng trong khắp thế gian và thế gian không muốn nghe Lời. Người ta để 

tai nghe hết mọi sự, mà không nghe Lời, nghĩa là hạt giống thường bị rơi vào những bụi gai, 

hay trên sỏi đá, chứ không vào đất tốt. Ta có để Lời đến và mặc khải cho tâm trí ta không? Thần 

Khí Chúa luôn tác động nơi tâm hồn ta một cách rất tế nhị và tuyệt vời, theo cách thế của Ngài, 

mà ta không hề cảm nhận được. Thiên Chúa biết rõ chúng ta hơn ta biết về chính mình, nên 

đừng sợ, Ngài không hủy diệt mà chỉ chữa lành và kiến tạo. Chúng ta hãy khiêm nhường đặt 

mình dưới ánh mắt của Ngài, như kẻ nghèo khó trông chờ tình yêu thương của Chúa, trong thinh 

lặng và mặc niệm. Ta hãy mặc lấy thái độ nội tâm của Mẹ Maria để như Mẹ, nói lời “Xin 

Vâng”! Hãy để hạt giống Lời nẩy mầm, lớn lên và sinh hoa trái nơi ta. Khi phó thác cho Lời, chính 

là phó thác cho Thiên Chúa. Khi đón nhận Lời, chính là đón nhận Thiên Chúa. “Ai gắn kết lòng 

mình với Lời, cũng là kết hợp với chính Thiên Chúa” (Saint Jérôme). 

Như thế, Lời đã đồng hoá với ta như một bản tính thứ hai của ta. Lời thể hiện nơi ta công 

trình của mình, Lời đã hoán cải chúng ta trong Lời, Và cuối cùng chúng ta chỉ là một với Lời. 

Lời ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Lời. Chúng ta đã hoàn toàn được đồng hoá với Lời. 

Lời trở nên xương thịt của ta, và ta trở thành Lời sống động của Thầy Giêsu Kitô, thành hình ảnh 

của Lời. Chúng ta sống trong thân xác mình chính mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể. Ở độ sâu và ở 

cường độ nào? Đó là mầu nhiệm thuộc về Thiên Chúa. Rất đỗi năng động trong Chúa, Lời cũng 

rất linh động nơi chúng ta. Niềm vui của Cha, Con và Thánh Thần cũng sẽ là Lời mà ta lắng 
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nghe, cất giữ và thực hành, để rồi truyền đạt cho con cháu và mọi người chung quanh, 

cho các bạn đồng nghiệp và cho toàn thế giới. 

Có phải đợi cho Lời hoàn tất chu kỳ hoán cải cho ta, để bắt đầu công việc Phúc Âm 

hoá không? Không, chắc chắn là không: Chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu! Vì ta sẽ chẳng 

bao giờ hoàn tất việc hoán cải. Ơn cứu độ là một công việc của từng giây phút, nó còn luôn 

luôn phải được đón nhận mỗi ngày một sâu rộng hơn. Chính khi sống đời làm chứng nhân của 

Lời mà ta ý thức được điều đó, một ý thức đầy hoan lạc và mang ơn cứu độ, giữ ta trong tâm 

tình khiêm tốn và tín thác! Kinh nghiệm hằng ngày của ơn cứu độ nơi Thầy Giêsu qua Lời Sự 

Sống, luôn khích lệ chúng ta trong công cuộc Phúc Âm hoá, mà không cần chờ đợi để được 

huấn luyện hay biến đổi hoàn toàn. Người phụ nữ Samari loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho đồng 

hương của mình ngay khi được nghe biết về Thầy Giêsu: “Đến mà xem: có một người đã 

nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao” (Ga 4, 29)? Và 

chính Thầy cũng yêu cầu người bị quỉ ám thành Ghêrasa “Anh cứ về nhà với thân nhân, và 

thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Ngài đã thương anh như thế nào” 

(Mc 5, 19), ngay khi vừa được Thầy giải thoát khỏi áp lực của ma quỉ. 

Chân thành cảm ơn. 

Fr. M. Bảo Tịnh O.Cist.  

Hẹn gặp lại 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Hỏi:  xin cha giải thích giúp: Tại sao Thiên Chúa chỉ phán đoán để thưởng  hay phạt 

riêng con người mà thôi? 

Trả lời: Thiên Chúa tạo dựng muôn loài muôn vật trong đó có con người được tạo 

dựng “theo hình ảnh Thiên Chúa” (  St 1:27) nên Thiên Chúa chỉ phán đoán con người mà 

thôi. Sở dì Thiên Chúa chỉ phán đoán con người vì Thiên Chúa chỉ ban riêng cho con 

người hai quà tặng đặc biệt : đó là có trí hiểu (intelligence)và ý muôn tự do (Free will). Trí 

hiểu để hiểu biết và ý muốn tự do để chọn lựa bao lâu còn sống trên trần thế và trong thân 

xác và có  ngày phải chết đi này. 

Thật vậy, vấn đề tự do của con người được đặt ra vì có liên  quan mật thiết đến sự  thưởng 

phạt của Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người trong ngày sau hết của một đời người hay trong 

ngày cánh chung của toàn thể nhân loại, tức ngày tận thế.. 

TẠI SAO THIÊN CHÚA CHỈ PHÁN XÉT RIÊNG CON NGƯỜI VỀ NHỮNG VIỆC NGƯỜI TA 
LÀM TRONG CUỘC SỐNG NÀY? 
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Vậy căn cứ vào đâu để  quả quyết rằng con người  có ý muốn tự do mà Thiên Chúa 

đã  ban tặng và hoàn toàn tôn trọng cho con người xử  dụng  bao lâu còn sống trên trần thế này?  

Đúng thế, như đã nói ở trên, Thiên Chúa đã tạo dựng con người với hai đặc tính cá biết 

khác với mọi loài thụ tạo khác. Đó là  có trí hiểu biết và ý muốn tự do ( Intelligence and free will) 

mà Thiên Chúa chỉ ban riêng  cho con người.mà thôi, Nhờ trí khôn hiểu biết, con người khám 

phá ra Thiên Chúa qua công trình sáng tạo vụ trụ hữu hình và đặc biết là tạo dựng con người là 

loài “ linh ư vạn vật”. Nhờ quà tặng ý muốn tự do(free will), Thiên Chúa tôn trọng cho con người 

được tự do chọn lựa sống theo lý trí ,theo đường ngay lẽ phải hay theo đường nẻo gian tà bất 

chính.Nói khác đi,  khi đã nhận biết và tin có Thiên Chúa thì con người có muốn sống theo  đường 

lối của Chúa hay khước từ Chúa  để sống theo ý muốn của  riêng  mình  trong  suốt đời sống  trên 

trần gian này. 

Để trả lời cho câu hỏi trên , Kinh Thánh Tân và  Cựu Ước cho ta những bằng chứng cụ 

thể về tự do của con người như sau:: 

 Trước hết , Sách Sáng Thế, cho ta biết, khi Thiên Chúa muốn thử thách tự do vâng phục 

của Adam và Eva,  nên Người đã phán bảo họ như sau : 

 “ Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái cây của cây cho biết điều 

thiện điều ác Thì ngươi không được ăn ;vì ngày nào ngươi ăn, ngươi sẽ phải chết. “ ( St 

2:16-17). 

Kết quả cho thấy là hai ông bà đã tự do chọn không vâng phục Thiên Chúa khi họ ăn trái 

cấm theo lời dụ dỗ của con Rắn.Phải nói họ tự do chọn lựa không vâng phục Thiên Chúa nên họ 

đã chịu hậu quả trước tiên là “ măt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới 

kết lá và làm khố che thân.” (St 3:7) 

 Nhận biết mình trần truồng là hậu quả nhãn tiền sau khi  đã đánh mất “ sự ngây thơ , 

công chính ban đầu (original innocence and justice)”..một   tình trạng ơn phúc giúp cho Adam 

và Eva  có thể đứng vững trước mọi cám dỗ của xác thịt và ma quỉ. Nhưng họ đã tự đánh mất 

ơn phúc đó khi sa ngã vì  đã sử dụng “ ý muốn tự do =( free will) chứ không vì bản chất yếu đuối 

do hậu quả của tội nguyên tổ như con người chúng ta ngày nay. 

.Chính vì Eva đã sử dụng ý muốn tự do khi nghe  lời dụ dỗ của con rắn để ăn trái cấm và 

đưa lại cho Adam ăn khiến hai người bị đuổi khỏi vườn địa đàng và chịu hậu quả của sự bất phục 

tùng Thiên Chúa là phải chết về mặt thiêng liêng vì mất tinh thân với Chúa. 

Ngược lại,  khi Thiên Chúa thử thách lòng tin yêu của Abraham bằng cách đòi ông hy sinh 

con một của mình  là  I-xa-ác, ông đã xử dụng ý muốn tự do để quyết định tuân theo ý muốn của 

Thiên Chúa  khi dẫn con lên núi và định giết nó làm lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Nhưng 

Chúa đã kịp thời sai Sứ thần can thiệp để cứu mang sống của I-xa-ác vì đã thấy lòng tin yêu của 

Abraham. Chính vì ông đã tự do chọn lựa vâng theo thánh ý Chúa, nên Chúa đã phán bảo ông 

như sau: 

 “ Ta lấy danh Ta mà thề : bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, 

con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi 

ngươi  đông nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển….chính bởi  vì ngươi đã 

vâng lời Ta.” (St 22: 15-18) 
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Như thể đủ cho thấy là ngay từ đầu Thiên Chúa đã cho con người có tự do thực sự để 

vâng nghe lời Người  như Abraham hay bất tuân như Adam và Eva  khiến cho toàn thể nhân loại 

phải chịu chung hậu quả của sự chọn  lựa sai trái của hai người . 

 Nếu con người không có tự do lựa chọn  và chỉ biết làm theo mệnh lệnh  như những 

người máy Robbots thì Thiên  Chúa đã không nói trước cho Adam và Eva biết về hậu quả mà họ 

sẽ phải lãnh nhận nếu họ ăn trái cấm. 

Vì cho họ có tự do lựa chọn nên Thiên Chúa đành để cho hai người phải chịu hậu quả của 

sự bất tuân là mất tình thân với Chúa và di hại đến toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. 

Và để nối lại tình thân đó, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Chúa Giê su-Kitô đến 

trần gian để chịu đau khổ thập giá và hy sinh mạng sống mình “ làm giá chuộc cho muôn 

người.” ( Mt 20:28) 

Mặt khác, cũng vì Thiên Chúa cho con người có tự do và tôn trọng cho con người sử dụng 

tự do đó mà Thiên Chúa đã ban những Giới Răn của Người  cho dân Do Thái trước tiên và cho 

toàn thể nhân loại ngày nay-nói chung-  được tự do tuân giữ để được chúc phúc hay tự do bất 

tuân để bị luận phạt như ông Môsê đã nói với dân Do Thái xưa kia như sau: 

“ Anh  em hãy lo thực hành như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh  em đã truyền cho 

anh  em .Không đi trệch bên phải bên trái.Anh  em hãy đi đúng con đường mà ĐỨC 

CHÚA,Thiên Chúa của anh  em đã truyền cho anh  em để anh  em  được sống, được hạnh 

phúc và được sống lâu trên mặt đất mà anh  em đã được chiếm hữu.” ( Đnl 5: 32-33) 

Như thể cho thấy rõ  là nếu con người sử dụng ý muốn tự do của mình để  tuân giữ những 

giới răn của Thiên Chúa thì sẽ được chúc phúc ngay trong cuộc sống ở trần gian này trước khi 

được vui hưởng Thánh Nhan Chúa  mai  sau trên Nước Trời. 

Cũng trong mục đich hướng dẫn con người biết khôn ngoan chọn  lựa khi sống trên đời 

này mà  tác giả sách Huấn Ca ( Sirach) đã được linh ứng (inspired) để đưa ra những lời khuyên 

nhủ như sau : 

       “ Từ nguyên thủy, chính  Chúa đã làm nên con người 

                   Và để nó tự quyết định lấy 

         “ Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn 

                mà trung tín làm đẹp  ý Người 

          Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước 

           Con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy 

          Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử 

              Ai thích gì sẽ được cái đó…”  ( Hc 15: 14-17) 

Lời  khuyên trên một lần nữa cho ta thấy rõ là con người có tự do để làm điều lành và 

tránh điều dữ, điều trái với lương tâm , một cơ năng mà Thiên Chúa chỉ  ban riêng cho con ngươi 
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để nhờ đó con người ở khắp nơi và thuộc mọi chủng tộc ngôn ngữ biết phân biện giữa sự thiện 

và sự dữ để chọn lựa trong cuộc  sống trên trần gian này. 

Đó cũng  là lý do tại sao Chúa Giê su đã nói với các môn đệ xưa: 

 “ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lậy Chúa ! lậy Chúa”!  là được vào Nước 

Trời cả đâu.Nhưng chỉ ai thi hành  ý muốn  của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được 

vào mà thôi.” Mt 7: 21)  

Thi hành ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa là xử dụng ý muốn tự do tự do để chọn sống 

theo ý muốn của Cha trên trời , sồng theo đường lối của Người là đường dẫn đến sự sống muôn 

đời; thay ví sống theo thế gian, chiều theo những đòi hỏi bất chánh của xác thịt  để làm những 

sự dữ như giết người, giết thai nhi ,hận thù, khủng bố, tôn thờ tiền của, dâm ô và buôn bán thân 

xác của phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi, như thực trạng 

sống của biết bao người trong thế giới tục hóa ngày nay.  

Đó là lý do phải có Thiên Đàng để dành cho những người tự do sống theo đường lối của 

Chúa và phải có hỏa ngục để dành cho những kẻ khước từ Chúa để làm những sự dữ sự tội điều 

gian ác , tội lỗi dẫn đến sự chết của linh hồn vì phải xa lìa Chúa trong nơi gọi là “ hỏa ngục”. Thiên 

Chúa không muốn phạt ai trong nơi đáng sợ này vì ‘ Người  muốn cho mọi người được cứu 

độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2 :4) ). 

Nhưng vì con người có tự do để chọn lựa sống theo thánh ý Chúa hay quay lưng lại 

với  Người nên những ai đã và đang chối bỏ Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình từ trong 

tư tưởng ra ngoài hành động thì chắc chắn đã tự chọn cho mình chỗ ở cuối cùng là hậu quả tất 

nhiên của ý muốn tự do ( free will). Nói khác đi,, nếu ai muốn dùng tự do của mình để theo đuổi 

một mục tiêu nào thì sẽ phải trả giá cho sự chọn lựa đó như Thánh Phaolô đã dạy  sau:đây: 

 “Anh  em không biết sao ? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai thì anh  em là nô 

lệ của người mà anh  em vâng phục : hoặc làm nô lệ tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô 

lệ phục vụ Thiên Chúa  thì sẽ được nên công chính.” ( Rm 6: 16) 

Tuy nhiên ,cũng cần nói thêm ở đây một lần nữa là mặc dù con người có tự do để quyết 

định làm điều lành tránh điều gian ác, điều tội lỗi, nhưng tự do ấy cũng bị hạn chế vì bản chất 

yếu đuối nơi con người do hậu quả của tội nguyên tổ. Nghĩa là, con người luôn bị dằng co giữa 

tiếng nói của lương tâm, của lý trí và những  khuynh hướng hay thế lực nghiềng chiều về đường 

xấu , đường tội lỗi vẫn hoạt động song song và mạnh mễ bên cạnh lương tâm và lý trí.  Đó chính 

là tình trạng “mâu thuẫn” mà con người luôn phải tranh đấu trong nội tâm để có thể sống theo sự 

dướng dẫn của lý trí và lương tâm để biết dùng tự do của mình cách chính đáng, hữu ích cho 

phần rỗi của mõi người chúng ta.. 

Thánh Phaolô cũng đã trải qua kinh nghiệm “khó khăn nội tâm” đó nên ngài đã phải thú 

nhận như sau: 

“ Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm., nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ 

làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn  phải là chính tôi làm điều 

đó  nhưng là tội vẫn còn trong tôi.” (Rm.7 : 19-20) 

Chính vì những khó khăn nội tại như vậy , kèm thêm sự cám dỗ mãnh  liết của ma quỉ “ kẻ 

thù của anh  em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” ( 1 Pr 5:8), như Thánh Phêrô 

đã dạy,  nên cho được đứng vững để tự do bước đi theo Chúa Kitô là Đường, là sự Thật và là 
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sự Sống( cf.Ga 14:6)  thì chúng ta khẩn thiết  phải cần ơn Chúa để có thể can đảm chọn lựa 

những gì hữu ích cho phần rỗi của mình , vì “ không có Thầy, anh  em chẳng làm gì được.” ( 

Ga 15: 5). Nghĩa là  với ơn Chúa giúp sức cộng thêm thiện chí đóng góp của cá nhân thì con 

người sẽ thắng vượt mọi trở ngại và biết sống cách  đẹp lòng Chúa để được cứu rỗi như lòng 

Chúa mong muốn;  vì Người là Cha nhân lành đầy lòng thương xót và luôn sẵn lòng  ban ơn cần 

thiết cho những ai muốn sống theo đường lối của Người để đi vào cõi sống hạnh phúc muôn đời 

mai sau trên Nước Trời.. 

Nói khác đi. chúng ta phải tỏ thiện chí muốn dùng tự do  để cộng tác với ơn Chúa trong 

quyết tâm từ bỏ tội lỗi, xa tránh những lối sống của “ văn hóa sự chết” đang lan tràn ở khắp nơi 

trên thế giới ngày nay. Nếu không có thiện chí  và quyết tâm này thì Chúa không thể cứu ai được, 

vì Người phải tôn trọng tự do của con người,  tự do đi đường sai trái gian tà hay  tự do đi theo 

Chúa  dẫn đến sự sống và  hạnh phúc bất diệt trên cói vĩnh hằng.mai sau. 

Tóm lại,những  bằng chứng Kinh thánh nêu trên đủ cho ta biết con người có tự do thật sự 

để yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, hay tự do  khước từ Người , dủng dưng  lời 

Chúa mời gọi vào tham dự Bàn Tiệc Nước Trời đã dọn sẵn cho những ai muốn  hưởng niềm vui 

bất tận là chính Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô. Amen. 

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

Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry 

  

VỀ MỤC LỤC 
 

 
 

 
 

Chuyên mục: 

“CHUYỆN MỖI TUẦN” 

Len lén tâm tư 

Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP 

Giáo phận Nha Trang 

Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/2VOX2oW 

 
 
 

 
Chiều buồn len lén tâm tư, 
Mơ hồ nghe lá thu mưa… 
Dạt dào tựa những âm xưa 
Thiết tha ngân lên lời xưa… 
[……………………..] 
 

Len lén tâm tư 
 

 

         

 

https://bit.ly/2VOX2oW
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Thời gian tựa cánh chim bay 
Qua dần những tháng cùng ngày… 
Còn đâu mùa cũ êm vui, 
Nhớ thương biết bao giờ nguôi! 
 

Đấy là đoạn đầu và  đoạn cuối của nhạc phẩm Hoài Cảm tác giả Cung Tiến sáng tác khi 

anh ta mới khoảng 14 – 15 tuồi… 

Người viết mấy hôm nay cứ luẩn quẩn trong đầu hai chữ “Len lén” nên mở máy nghe lại 

sự Hoài Cảm này của nhạc sĩ… 

Đấy là vì ngày mùng 8/9 mới là ngày Sinh Nhật Mẹ - Bổn Mạng chủng viện Sao Biển, 

nhưng ngày 7/9 – vẫn là màu Lễ Phục Xanh – anh em cùng với người viết được “phủ phục” – 

và đã qua 46 năm… 

Đúng là  

Thời gian tựa cánh chim bay 

Qua dần những tháng cùng ngày… 

Còn đâu mùa cũ êm vui, 

Nhớ thương biết bao giờ nguôi! 

Đơn giản…bởi – 

trong bốn anh em phủ 

phục ngày ấy – thì nay 

ba người cùng “nghỉ 

dưỡng” với nhau một 

chỗ…và một anh em 

khác “nghỉ dưỡng” một 

mình ở một xứ khác! 

“Thời gian tựa 

cánh chim bay – Qua 

dần những tháng cùng ngày”: mới thuở nào 29/30…mà nay đã  rủ nhau cận kề 80… 

Thời ấy có một nơi chốn không ai muốn đến…, với con số trên dưới 12.000 giáo dân 

chạy trốn bom đạn…Bản Quyền ngỏ ý và người phủ phục “xin vâng” trong một tâm tình thoải 

mái, bởi chẳng biết gì nhiều và chẳng lo nghĩ bao nhiêu… Đấy là “hành trang” cho giai đoạn 

sống ấy – và có lẽ cũng là của mọi giai đoạn: “chẳng biết gì nhiều và chẳng lo nghĩ bao 

nhiêu”. 

Năm 2002, cộng đoàn trên dưới 12.000 người ấy được chia làm hai… và năm 2006… 

chia thành bốn… 
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Khá nhiều 

những anh em “có tâm 

và có tầm” – từ đó – ít 

quay lại chốn xưa, bởi 

không còn tìm thấy lại 

cho mình bầu khí ngày 

nào khi tất cả chỉ là 

“một” – tuy đông, 

nhưng mọi người biết 

nhau từ trong nhà ra 

ngoài ngõ, từ riêng tư đến chung đụng… 

Thời gian 14 năm rưỡi của giai đoạn mục vụ ấy thật là tuyệt vời: hầu như chuyện bát 

cơm mỗi bữa “độn” hơn một nửa là khoai sắn, chuyện mảnh tem phiếu một năm một 

thước vải quần hay áo, chuyện không có gì để mà tích trữ, thu gom… không là vấn đề với 

tuổi trẻ “vỗ bụng rau bình bịch” rồi ngủ thật ngon trong Chúa từng ngày… 

Khi có quyết định “tách giáo xứ” , người viết thầm nghĩ giá như vẫn cứ để là “một”… 

rồi anh em Linh Mục chịu khó sống với nhau như một “cộng đoàn Tông Đồ” để cùng nhau 

chia sẻ mọi công tác mục vụ chung và thay phiên nhau đến từng “giáo thôn”… có lẽ còn giúp 

nhau giữ được nhiều nét “cổ kính” của truyền thống “người miền Trung” với suýt soát cả trên 

dưới mười mấy ngàn con người thuộc các Giáo Xứ và Giáo Họ “ngoài nớ”… qui tụ lại ở miền đất 

định cư mới này… Từ khi chia tách, nhóm trẻ Giáo Xứ này xách dao đi kiếm nhóm trẻ Giáo Xứ 

kia… Giáo dân Giáo Xứ này phân bì giáo dân Giáo Xứ kia… vì cả bốn Giáo Xứ chỉ cách nhau 

con đường đất được vẽ ra từ khi dắt dìu nhau chạy loạn… và tất cả họ đều là bà con, quen thuộc 

với nhau… 

Thật ra thì năm 1989, người phủ phục đã rời Giáo Xứ “mối tình đầu” này để đi làm mục vụ 

Quản Xứ một Giáo Xứ cùng Vùng trong 13 năm rưỡi… và cũng không còn mấy quan tâm đến 

Giáo Xứ cũ nữa, bởi có lời của Đấng bản Quyền nhắn nhủ: Để cho người mới người ta làm 

việc!!! 

Tuy nhiên điều người viết hơi tiếc là ở Giáo Xứ ấy – nay là bốn Giáo Xứ tách – có khá 

nhiều “anh tài” – trong đó có một người anh em là đạo diễn và nhóm anh em chuyên nghiệp trong 

lãnh vực điện ảnh, nhưng lại không có được một thước phim nào của Giáo Xứ ngày nào để lại 

cho con cháu…Uổng quá uổng!!! Vị Linh Mục tiền nhiệm của Giáo Xứ nay vừa giáp 95 tuổi và 

đầu óc lãng đãng lắm rồi… 
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Người phủ phục (người viết) muốn có đôi hàng dịp 46 năm hồng ân Linh Mục – ( 

7/9/1975 – 7/ 9/2021)  - là để cùng anh em đồng môn cảm tạ Thiên Chúa và có lời cám ơn 

Giáo Xứ “mối tình đầu” và những anh em, bạn hữu còn mất. 

Chắc chắn một điều là – sau Đại Dịch Covid – 19 này – Giáo Hội nói chung và Giáo Hội 

Việt Nam nói riêng sẽ cần đến một lớp người phủ phục và dấn thân khác – dĩ nhiên là với 

“hành trang muôn thưở” là “chẳng biết gì nhiều và chẳng lo nghĩ bao nhiêu” ngoài Chúa 

và công việc của Chúa - thì công việc mục vụ sẽ tốt… 

Không biết Chúa muốn gì, nhưng ngay sáng nay ngày 4/9 – người viết nhận được một 

bản xét mình dễ thương …với chủ đề “Linh Mục và Những Bộ Ba” của Linh Mục GB không 

quen biết. Có lẽ nhân thời gian Giãn Cách, ngài có thời gian để ngồi lại…Với tư cách là người 

phủ phục cách đây 46 năm, xin được chia sẻ lại: 

+ Ba nguyên nhân của mọi hư hỏng : Tiền – Quyền – Tình. 

+ Ba cái lầm chết người: - tưởng mình giỏi nhất, – tưởng ai cũng thương mình, – 

tưởng không ai biết việc sai mình làm. 

+ Ba cái lười lập lại mỗi ngày: - lười đọc sách, – lười tập thể dục, - lười gặp giáo 

dân. 

+ Ba bệnh thường bị: -gút, - tiểu đường, - huyết áp. 

+ Ba chữ “d” gắn với bài giảng gây “mê”: - dài, - dai, - dở. 

+ Ba cái “nghèo” làm nghèo sứ vụ: - nghèo liên đới, - nghèo lời khen, - nghèo sáng 

kiến. 

+ Ba việc ngớ ngẩn sẽ khiến ân hận: - vay tiền, - cho vay tiền, - kinh doanh. 

+ Ba bà chi phối Linh Mục: - bà bếp, - bà nhà giàu, - bà tu xuất. 

+ Ba chữ “quá” làm giáo dân thất vọng:  - quá lời, - quá chén, - vắng nhà quá nhiều. 

+ Ba cung cách làm mất giá trị: - nịnh hót, - cửa quyền, - bất nhất. 

+ Ba cái bàn cần có mặt đúng lúc: - bàn quỳ riêng ở Nhà Thờ, - bàn làm việc tại văn 

phòng, - bàn tiếp giáo dân trong phòng khách. 

Và ngài kết: Còn nhiều “bộ ba”… vẫn chưa tìm ra… Ai có, xin thêm vào… Đời Linh 

Mục vui/buồn lẫn lộn, thánh/trần đan xen…! 

Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP 

Hẹn gặp lại 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 Trong tháng vừa qua, nhiều chục triệu đồ chơi dành cho trẻ em sản xuất từ Trung quốc đã bị 
Cơ quan An toàn Tiêu thụ Hoa Kỳ ra lệnh thu hồi vì vi phạm tiêu chuẩn an toàn, có thể gây rủi 

NGỘ ĐỘC VỚI CHÌ 
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ro sức khỏe cho các em. Các đồ chơi này được hào nhoáng làm đẹp bề ngoài với sơn có hàm 
lượng chì quá cao. Nhà nhập cảng tỏ vẻ rất bất mãn với việc làm cẩu thả và không đúng yêu 
cầu của các công ty sản xuất. Khoảng 75% đồ chơi của trẻ em trên thị trường Hoa kỳ do Trung 
Hoa thực hiện. Các đồ chơi này gồm có dây chuyền cổ, vòng tay, bông tai, nhẫn, trống nhỏ, 
phấn viết, xe và đường rầy xe lửa, đồ chơi bắng nhựa… 

Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, các sản phẩm có quá .06% chì đều bị thu hồi. 

Giới sản xuất biện hộ, nói lỗi là tại quý vị không chịu thanh tra kiểm soát kỹ càng các món 
hàng trước khi đưa ra thị trường. Ngoài ra, quý vị đặt mua đồ chơi với giá quá rẻ thì làm sao 
chúng tôi sử dụng nguyên liệu tốt được. Sơn không chì đắt gấp ba lần sơn pha chì. Tiền nào 
của nấy mà. 

Và cũng để “ăn miếng trả miếng”, ông “siêu nhân- số” buộc tội ông “siêu- tiêu- thụ dầu- 
hỏa” rằng, đậu nành của quý quốc cũng gây nhiều độc hại cho giới tiêu thụ chúng tôi lắm vì 
có quá nhiều thuốc diệt sâu bọ, cỏ dại nguy hiểm và đôi khi lại lẫn cả đất. Họ yêu cầu Hoa Kỳ 
điều tra nội vụ và áp dụng các biện pháp hữu hiệu, tránh tái diễn. Hàng năm Trung quốc nhập 
cảng nhiều tỷ mỹ kim đậu nành từ Hoa Kỳ. 

Vấn đề quan trọng đến nỗi vị Giám đốc một công ty chế tạo đồ chơi tại Trung quốc tự vẫn. 

Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc George W. Bush phải trực tiếp than phiền với Chủ tịch 
Trung quốc Hồ Cẩm Đào tại Hội Nghị APEC tuần vừa qua tại Úc Châu. 

Và lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ cũng yêu cầu nhà nhập cảng đồ chơi nhiễm chì ra điều 
trần nội vụ. Vì chì trong lớp sơn đồ chơi có thể gây ngộ độc cho trẻ em khi tiếp xúc cầm chơi 
lâu ngày.   

Sơn pha chì để có độ bóng được dùng rất phổ biến cho tới thập niên 1960, giảm dần tới 
thập niên 1970 và hầu như không được phép dùng từ năm 1978. Nhờ đó, theo Cơ quan Kiểm 
soát Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC), vào năm 1978 có khoảng 13.5 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ có hàm 
lượng chì trong máu rất cao, trên 10µg/dl. Tới năm 2002, con số này giảm xuống còn 310.000 
em sau khi có các kiểm soát, biện pháp giới hạn dùng chì trong vài ngành kỹ nghệ. 

Trước nhiều áp lực, ngày 11 tháng 9 năm 2007, Trung quốc đã ký bản cam kết, cấm 
không cho dùng sơn có chì với các đồ chơi trẻ em nhập cảng vào Hoa Kỳ. 

Thực là điều vạn hạnh, vì sức khỏe con em nơi đây được bảo vệ quá chu đáo.  

Chì là gì 

Chì là một kim loại nặng màu xám xanh có nhiều trong vỏ trái đất. Khi gặp không khí và 
nước, một lớp hợp kim được tạo ra, bao che chì khỏi bị gỉ sét, ăn mòn. 

Chì hiện diện tự nhiên trong môi trường và nhất là qua sự sử dụng chì trong kỹ nghệ. 

Chì có nhiều trong các loại ống dẫn nước hoặc hơi đốt, quả cân, đạn dược, bao dây cáp, 
chế tạo bình điện xe hơi, chất mầu trong sơn, thuốc nhuộm, men bóng đồ gốm. Đã có thời kỳ, 
xăng dầu được pha thêm chì để tăng hiệu năng và phẩm chất. Tuy nhiên, từ tháng 1 năm 
1996, Hoa Kỳ đã cấm pha thêm chì vào xăng chạy xe hơi, ngoại trừ xăng dùng cho máy bay  và 
các xe không lưu hành trên trục lộ giao thông. Một số quốc gia đang phát triển vẫn tiếp tục 
pha chì trong xăng. 
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Khi vào môi trường, các phân tử chì lan tỏa rất xa trong không khí. Mưa làm chì rớt xuống 
mặt đất và nước.   

Nguồn gốc ngộ độc chì 

Nguồn gốc đưa tới nhiễm độc chì gồm có: 

- Sơn nhà. Tại Hoa Kỳ, đa số nhà xây cất trước năm 1978 đều dùng sơn pha chì, nhưng 
sau đó, chính quyền liên bang đã cấm dùng. Hiện nay, vẫn còn khoảng 38 triệu căn nhà được 
sơn với sơn pha chì. 

Chì bám ở tường, trần nhà, sàn nhà, khuôn cửa của các ngôi nhà cũ này. Nếu lớp sơn 
bị tróc, chì rơi ra ngoài và gây ngộ độc, nhất là khi trẻ em chơi dưới đất, vô tình ăn phải. 

Theo quy luật của liên bang, người bán nhà phải cho người mua biết nếu có dư sản chì 
trên kiến trúc hay không. 

- Đất chung quanh nhà nhiễm chì từ các lớp sơn cũ 

- Bụi bậm trong nhà có chì từ sơn tường cũ hoặc đất theo giầy dép mang vào nhà. 

- Chì trong nước nếu dùng ống dẫn nước bằng kim loại có chất chì. Từ thập niên 1980, 
Hoa kỳ đã cấm sử dụng ống nước có chì và hàn chì trong hệ thống dẫn nước công cộng. Các 
ống kim loại hàn bằng chì có thể nhả các phân tử chì vào nước. 

- Chì có nhiều trong đất, nhất là gần trục lộ giao thông, nhà xây cất từ lâu, vườn hoang, 
hầm mỏ, khu kỹ nghệ, khu chứa rác, lò đốt. Làm việc hoặc sinh sống ở gần các khu vực này 
có thể bị nhiễm chì qua nước uống, thực phẩm, không khí. 

- Công nhân làm việc trong kỹ nghệ luyện chì, làm dụng cụ bằng nhựa plastic, hàn cắt 
thép, làm bình điện xe tự động, kỹ nghệ đồ gốm, đập phá nhà cũ, tu bổ bình tản nhiệt xe 
hơi…đều dễ dàng nhiễm chì. 

- Chì trong xăng xe hơi. Đây là nguồn chì khá lớn phát ra từ ống khói xe. May mắn là từ 
năm 1980, Hoa Kỳ đã dần dần loại bỏ chì ra khỏi xăng dầu. 

 - Đồ chơi trẻ em, xích đu hoặc bàn ghế cũ quét với sơn có nhiều chì. 

- Thực phẩm nước uống đựng trong bát đĩa, bình chứa phủ men bóng. 

- Rau, trái cây đôi khi có bụi chì bám vào, nên cần được rửa sạch trước khi ăn. 

- Rượu whisky sản xuất lậu với máy chưng cất hàn bằng chì cũng có thể có chì. 

- Thuốc lá nhả ra một lượng chì đáng kể. 

- Hộp kim loại hàn bằng chì để đựng thực phẩm. 

- Trong một vài mỹ phẩm (Kohl) hoặc thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc sản xuất từ các quốc 
gia Đông Nam Á châu, Ấn độ có hàm lượng chì khá cao 

Tại Việt Nam, ngộ độc chì là vấn đề thường thấy và gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho sức 
khỏe mọi người. Tuy nhiên, dường như dân chúng chưa ý thức được sự hiện diện và nguy 
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hại của rủi ro này, vì thiếu hướng dẫn cũng như vì môi trường nơi đây còn quá ô nhiễm với 
mọi tác nhân gây bệnh. 

Ngoài các nguồn chì kể trên, chì còn đến từ thực phẩm thực vật như rau muống, rau rút, 
cần nước, ngó sen…được trồng ở nơi có nguồn chất thải kỹ nghệ chứa nhiều kim loại như 
chì, kẽm. 

Các loại bình thiếc chứa nước, chưng cất và đựng rượu có hàm lượng chì khá cao. 

Khói thuốc lá cũng có nhiều chì, mà bà con mình tiêu thụ thuốc lá có hạng trên thế giới. 

Ở vùng nông thôn, các em chơi bi làm các viên bi tròn bằng chì, đánh đáo với các cục chì 
dẹp, đúc chì làm vật nặng kéo dây câu cá hoặc phụ việc tại các cơ sở làm bình điện xe hơi, 
sửa xe…thường xuyên tiếp cận với chì. 

Các loại đồ chơi ngoài vườn làm bằng kim loại hàn chì rồi sơn với nước sơn pha chì, các 
bàn ghế nhỏ cho trẻ em chơi làm bằng nhựa phủ mầu sơn chì. 

 Hàng ngày, trên các trục giao thông đô thị, xe cộ tắc nghẽn, khói xăng dầu thả ra rất nhiều 
bụi, khói chì vào khách qua đường, ngồi xe… 

Mực viết cũng có chì, rồi lại còn bút chì, đồ sứ như chén đĩa ly tách  mẫu mã đẹp vẽ nhiều 
mầu sắc rực rỡ với chất mầu có nhiều chì phụ gia. Khi tiếp xúc với thức ăn nóng, thức ăn có 
chất acit như dưa chua, nước hoa quả, sữa, rượu bia, chì trong bột mầu sẽ thôi ra. 

Nhìn đâu cũng thấy chì….  

Chì vào cơ thể bằng cách nào 

Chì nhiễm vào cơ thể qua: 

- Qua đường hô hấp, khi bụi bặm và không khí theo hơi thở vào phổi rồi mau chóng chuyển 
sang máu. 

- Qua ăn uống thực phẩm có chì hoặc tay dính chì đưa lên miệng trong khi làm việc. 

Hàm lượng chì hấp thụ vào máu tùy theo tuổi và tùy theo lượng thực phẩm trong dạ dày. 
Khi ăn no, chỉ có 6% chì chuyển sang máu, còn lúc đói bụng thì có tới 60% chì vào máu. 

Với cùng số lượng chì ăn vào, trẻ em hấp thụ sang máu nhiều hơn người lớn. 

- Qua lớp da, tuy ít khi xẩy ra, đặc biệt là khi da bị trầy trụa, thương tích. 

Từ máu, chì chuyển vào các cơ quan như gan, thận, não, lá lách, cơ bắp, tim… 

Sau vài tuần lễ, đa số chì xâm nhập xương và răng và ở đó cả vài chục năm. Phần còn 
lại theo nước tiểu thải ra ngoài. 

Nếu thường xuyên tiếp cận với chì, hàm lượng chì trong cơ thể sẽ tích tụ mỗi ngày một 
nhiều.  

Ảnh hưởng của chì với sức khỏe 
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Dấu hiệu của ngộ độc chì thường thường xuất hiện rất âm thầm, khó mà sớm phát giác. 
Chỉ khi nào chì tích tụ tới mức độ cao, bệnh mới rõ rệt nhưng các triệu chứng cũng không có 
gì đặc biệt. 

 Ở trẻ em, nhiễm độc cấp tính khiến cho các em trở nên cáu kỉnh, kém tập trung, ói mửa, 
dáng đi không vững, lên cơn kinh phong. Trường hợp mãn tính, các em có dấu hiệu chậm trí, 
hay gây gổ, lên kinh thường xuyên, đau bụng, thiếu máu, suy nhược cơ bắp, suy thận, đôi khi 
có thể đưa tới tử vong. 

Thường thường, trẻ em bị tác hại của chì trầm trọng hơn ở người trưởng thành, đặc biệt 
là dưới 6 tuổi vì hệ thần kinh còn non yếu và khả năng thải độc chất của cơ thể chưa hoàn 
chỉnh. Một số em có thể bị nhiễm ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ hoặc bú sữa mẹ có hàm 
lượng chì cao. Tới khi lớn, các em tiêu thụ thực phẩm có chì, nuốt chì lẫn trong đất, bụi khi bò 
chơi trên mặt đất hoặc ăn các mảnh vụn sơn tường nhà cũ.  

Khi ngộ độc chì, người lớn hay than phiền đau tê ở đầu ngón chân, tay; bắp thịt mỏi yếu; 
nhức đầu, đau bụng, tăng huyết áp, thiếu máu, giảm trí nhớ, thay đổi tâm trạng, xảy thai, kém 
sản xuất tinh trùng… 

Lâu ngày, bệnh trở thành mãn tính, đưa tới suy thận, tổn thương thần kinh ngoại vi, giảm 
chức năng não bộ. 

Chẩn đoán 

Thử máu là phương thức hữu hiệu để đo mức độ chì trong máu. Chỉ cần lấy một chút xíu 
máu ở tĩnh mạch hoặc đầu ngón tay là đủ. 

Mức độ không an toàn của chì trong máu là từ 10mcg/dl trở lên. 

Điều trị 

Điều tiên quyết trong chữa trị ngộ độc chì là phải chấm dứt tiếp cận với nguồn phát sinh 
ra kim loại này để giảm nồng độ chì trong máu. 

Ngộ độc trầm trọng được điều trị với một loại thuốc đặc biệt mà khi vào cơ thể, thuốc sẽ 
bám vào chì để thải ra ngoài theo nước tiểu.  

Phòng ngừa ngộ độc chì 

Sau đây là mấy biện pháp để giảm thiểu và bảo vệ với ngộ độc chì: 

1. Nhờ một chuyên viên hóa chất kiểm soát coi căn nhà mình đang ở có tàn dư chì hay 
không, đặc biệt nếu là nhà xây cất trước năm 1978. 

2. Nếu sinh sống tại vùng có rủi do ngộ độc chì, nên áp dụng các phương thức phòng 
tránh như sau: 

- Rửa tay trước khi ăn và trước khi đi ngủ, đặc biệt là với trẻ em chơi dưới đất. 

- Thường xuyên lau sạch sàn nhà, bàn ghế với khăn ướt 

- Đừng cho con trẻ chơi gần trục lộ giao thông, cầu cống 
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- Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là nhiều sắt và calci, để giảm thiểu sự hấp thụ 
của chì từ bao tử vào máu. 

- Nếu trong nhà có hệ thống ống dẫn nước bằng chì, hãy để nước chẩy tự do từ 30-60 
giây trước khi dùng để loại các vẩn chì. Nên uống nước lạnh từ ống, vì nước nóng hấp thụ chì 
nhiều hơn, nhất là không nên dùng nước nóng trong vòi nước để pha sữa cho trẻ em. 

 Ta có thể hỏi cơ quan y tế tại địa phương hoặc công ty cung cấp nước để coi xem có thể 
thử nghiệm chì trong nước. Trong nước, chì không cho mùi vị hoặc mầu sắc nên khó biết 

- Tắm rửa, thay quần áo, dày dép trước khi về nhà, nếu làm việc nơi có chì. 

3. Tu sửa nhà cũ có sơn pha chì: 

- Mang thiết bị và mặc quần áo bảo vệ trong khi làm việc. 

- Không ăn uống nơi nghi có chì 

- Dùng giấy nhám đặc biệt để loại bỏ sơn có chì trên tường hoặc cửa.  

Kết luận 

Tiếp cận ngắn hạn với sơn có pha một số lượng rất nhỏ chì ít khi đưa đến ngộ độc. Tuy 
nhiên nếu tiếp cận lâu ngày dù rằng ít một, e rằng sẽ có nhiều nguy hại, đặc biệt là với trẻ em. 

Đồ chơi trẻ em nhập cảng từ Trung quốc bị thu hồi trong thời gian vừa qua không đáp 
ứng đòi hỏi an toàn của Hoa Kỳ, vì được làm đẹp với loại sơn pha chì quá cao. Do đó xin các 
bậc phụ huynh vứt bỏ ngay các đồ chơi này. Nếu các em đã chơi với chúng từ lâu ngày, nên 
hỏi ý kiến bác sĩ gia đình coi có cần thử mức độ chì trong máu các em. 

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức   Texas-Hoa Kỳ. 

VỀ MỤC LỤC 
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1947- 01.09.2018 
 

Xin chân thành cám ơn 
 

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. 

BÃO - CHUYỆN PHIẾM CỦA GÃ SIÊU 

Ngày xưa, bố mẹ gã đi tìm đất sống và rồi cắm dùi tại dinh điền Cái Sắn. Lúc bấy giờ Tổng 
Uỷ Di Cư cấp cho mỗi gia đình một nếp nhà lá, một chiếc xuồng và một con trâu. Còn mỗi người 
được lãnh bốn đồng nuôi ăn một ngày, cho đến khi thu hoạch lúa thóc, tự túc tự cường. 

Gã còn nhớ khoảng năm 1958 hay 1959 gì đó, một cơn bão đã thổi qua vùng này. Gió rít lên 
từng cơn. Sóng nước đập vào nền nhà. Người lớn thì lo chống đỡ cho căn nhà khỏi bị sụp đổ. 
Con nít thì ngồi thu mình vào một góc và run lập cập. 

Sau nhà là cả một cánh đồng hoang với cỏ dại và lau sậy ngập đầu, vì chưa khai khẩn hết. 
Mấy con rắn lớn cũng tìm đường trốn bão, bò vào nhà và cuộn tròn trên mấy cây xà, thế mà 
chẳng ai thèm đập cho chúng chết. Trận bão này đã để lại những hình ảnh khó quên trong đầu 
óc non nớt của gã. 

Các nhà khoa học cho biết: Bão là một tình trạng nhiễu động của khí quyển do nhiệt độ cao 
tại những vùng nhiều hơi nước. Thực vậy, nhiệt độ cao sẽ làm cho hơi nước bốc mạnh lên và 
hình thành một tâm áp thấp. Không khí ở khu vực lân cận sẽ tràn vào và chuyển từ trên xuống 
dưới xung quanh tâm bão. 

Ngoài ra, không khí bốc mạnh lên cao ngưng tụ thành một bức tường mây dày đặc, tạo nên 
những cơn mưa cực lớn và gió xoáy rất mạnh. Khi đi vào đất liền hoặc vùng biển lạnh ở các vĩ 
độ cao, bão mất nguồn năng lượng bổ sung, cộng thêm ảnh hưởng của lực ma sát với mặt đất 
nên  suy yếu dần và tan đi. 

Tuy nhiên, danh từ bão còn bao gồm cả những cơn dông tố, những trận cuồng phong và 
những hiện tượng khác hiếm gặp thấy ở Việt Nam như bão tuyết, bão cát… 
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Trong mục chuyện phiếm hôm nay, gã sẽ điểm qua những loại bão khởi đi từ một nơi xa lắc 
xa lơ là mặt trời và các vì sao, cho đến những nơi thật gần gũi là gia đình và cõi lòng mỗi người 
chúng ta. 

Trước hết là bão mặt trời. Đó là một luồng hạt điện tích được giải phóng từ vùng thượng 
quyển của mặt trời tạo thành những luồng gió khổng lồ. Còn khi nó được phát ra từ những ngôi 
sao khác với mặt trời, thì được gọi là gió sao. 

Khi những điện tích này tác dụng tới trái đất, sẽ tạo thành những cơn bão từ. Theo tiến sĩ Hà 
Duyên Châu, chúng ta có thể hiểu một cách nôm na, bão từ là sự biến thiên rất mạnh của từ 
trường trái đất ở chung quanh chúng ta. Theo lý thuyết, bão từ được gây ra do các chùm plasma 
khổng lồ bởi các vụ nổ trên mặt trời. Các chùm này, khi  đi tới trái đất, sẽ bao trùm lên trái đất và 
tác động với từ trường của trái đất, tạo nên dòng điện xoay quanh trái đất và gây nên bão từ. Vì 
sự biến đổi của từ trường rất mạnh, nên bão từ thường ảnh hưởng không nhỏ đối với những 
người cao huyết áp, những người mắc bệnh tim mạch và thần kinh. 

Sau khi đã bàn chuyện trên trời, gã xin tiếp tục bàn chuyện dưới đất. 

Khi bão xảy ra tại sa mạc, chúng ta có những trận bão cát. 

Vào ngày 7 tháng 6 năm 2010, Trung Quốc đã phải gánh chịu một trận bão cát khổng lồ. 
Trận bão cát khổng lồ này đã tấn công vào một ngôi làng ở thành phố Golmud, tỉnh Thanh Hải, 
Trung Quốc. Khu vực này là nơi tiếp giáp với sa mạc Gobi, sa mạc lớn nhất châu Á. Khi trận bão 
đi qua, người dân trong khu vực chỉ còn biết trốn vào trong nhà và đóng kín tất cả mọi cánh cửa, 
ngăn không cho bụi vào nhà. 

Cơn bão đã che đi mặt trời làm cho ban ngày trở nên tối hẳn đi, tầm nhìn xa cũng giảm xuống 
chỉ còn khoảng hơn 150m. Rồi sau đó ít phút, cơn bão tan, để lại một khối lượng khổng lồ cát bụi 
cho người dân trong làng, họ lại bắt đầu cho một cuộc tổng vệ sinh. 

Những trận bão như thế không phải là hiếm tại khu vực này. Thành phố Golmud, nơi cư trú 
của khoảng 200.000 người, trong đó có 140.000 người sống ở trung tâm thành phố. Các khu 
công nghiệp liên tiếp được xây dựng tại khu vực giáp ranh với sa mạc Gobi. Tuy đây không phải 
là nơi thích hợp để sinh sống, nhưng hàng chục ngàn người đã di chuyển đến đây để làm việc 
tìm chén cơm manh áo. 

Mỗi mùa xuân gió mạnh thổi qua sa mạc Gobi tạo ra các cột cát bụi khổng lồ tàn phá các 
khu nhà. Những cơn bão cát này có thể gây mất điện thường xuyên trên diện rộng, giao thông bị 
ngưng trệ và là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh về đường hô hấp cho những người dân ở 
đây. Những cơn bão cát này thậm chí còn có thể thổi xa tới Bắc Kinh, mỗi năm trung bình có 
khoảng gần một triệu tấn cát bụi bay vào tới thủ đô của Trung Quốc. Hơn 1/4 diện tích của Trung 
Quốc ở khu vực phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão cát từ sa mạc Gobi. 

Tuy nhiên “Bão Sa mạc” còn là một danh từ ám chỉ cuộc chiến tranh vùng Vịnh, kéo dài từ 
ngày 2 tháng 8 năm 1990, đến ngày 28 tháng 2 năm 1991. Đây là một cuộc xung đột giữa Iraq 
và liên minh gần 30 quốc gia, do Hoa Kỳ lãnh đạo và được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn để giải 
phóng Kuwait. 

Nguyên nhân dẫn tới chiến tranh là việc Iraq xâm chiếm Kuwait ngày 2 tháng 8 năm 1990, 
sau khi Iraq cho rằng (nhưng không chứng minh được) Kuwait đã "khoan nghiêng" giếng dầu 
của họ ở biên giới Iraq. Lập tức Iraq bị Liên Hiệp Quốc áp đặt trừng phạt kinh tế. Những hành 
động quân sự bắt đầu từ tháng 1 năm 1991, dẫn tới một thắng lợi hoàn toàn của các lực lượng 
đồng minh, buộc quân đội Iraq phải rút khỏi Kuwait với tổn thất nhân mạng ở mức tối thiểu cho 
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lực lượng đồng minh. Những trận đánh chính là những trận đánh trên không và trên bộ bên trong 
Iraq, Kuwait và những vùng giáp biên giới Ả Rập Saudi. 

Cuộc chiến không mở rộng ra ngoài vùng biên giới Iraq, Kuwait, và Ả Rập Saudi, dù Iraq đã 
bắn tên lửa vào các thành phố của Israel. Cuộc chiến vùng Vịnh này được coi là dấu chấm hết 
cho thời kỳ chung sống hòa bình của thế giới. 

Khi bão xảy ra vào mùa đông tại những vùng băng giá, thì đó là những trận bão tuyết. 

 Hồi năm ngoái, một trận bão tuyết dữ đội đã càn quét các bang ở vùng trung tây của nước 
Mỹ, khiến nhiều tuyến đường lớn bị đóng cửa, làm hơn 1.600 chuyến bay bị hủy tại Chicago và 
gây thủng mái của sân vận động ở bang Minnesota. Ít nhất 2 cái chết liên quan tới bão tuyết đã 
được thông báo khi cơn bão mang theo tuyết rơi dày lên tới gần 61cm đổ xuống nhiều khu vực 
tại bang Minnesota và đang di chuyển về phía đông. Cảnh báo bão tuyết đã được đưa ra tại các 
khu vực ở phía đông bang Iowa, đông nam bang Wisconsin, tây bắc bang Illinois và phía bắc 
Michigan. 

Tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, mái bơm phồng của sân vận động Metrodome 
bị thủng sau khi hứng tuyết rơi dày 43cm. Không ai bị thương nhưng phần mái của sân đã bị 
rách một đoạn khoảng 10m.Liên đoàn bóng bầu dục Quốc gia phải hoãn lại trận đấu hôm Chủ 
nhật giữa đội New York Giants và đội chủ nhà Minnesota Vikings trên sân Metrodome và chuyển 
địa điểm thi đấu trận này tới Detroit vào tối 13/12. 

Thời tiết băng giá, với tuyết rơi làm tầm nhìn bị hạn chế, đã khiến giao thông đường bộ và 
hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng. Tại khu vực Chicago, gió mạnh, nhiệt độ xuống thấp và 
tuyết rơi dày đã khiến ít nhất 1.375 chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế O’Hare và hơn 300 
chuyến cũng bị hủy tại sân bay Midway. Cả hai sân bay này dự kiến sẽ còn hủy và hoãn thêm 
nhiều chuyến nữa. Một số tuyến đường quan trọng ở vài bang đã bị đóng cửa do điều kiện lái xe 
không an toàn và đề phòng tai nạn. 

Khi bão xảy ra trên đại dương, thi đó là bão biển. Rồi từ đại dương, bão thổi vào đất liền và 
để lại những tan hoang với cảnh màn trời chiếu đất cho nhiều người. 

Chiều 17/10/2010, tâm bão Megi cách đảo Ludông (Philippines) khoảng 410 km về phía 
Đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sức gió mạnh nhất ở vùng gần 
tâm bão Megi đạt tới cấp 17 (202 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17, nên được gọi là siêu 
bão. Mức độ nguy hiểm của cơn bão được các đài dự báo khí tượng trên thế giới đặc biệt quan 
tâm. 

Tuy nhiên, do cấp độ và tính chất phức tạp của một siêu bão, hiện chưa thể đưa ra dự báo 
dài ngày về hướng di chuyển của Megi. Theo Đài khí tượng thủy văn Nhật Bản và Hải quân Mỹ, 
cơn bão sau khi vào biển Đông sẽ vòng lên phía bắc vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) 
và Hồng Kông. Với khả năng này, ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão tới Việt Nam là không lớn. 
Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng Hồng Kông, siêu bão này gần như giữ nguyên 
hướng di chuyển về phía tây. Nếu khả năng này xảy ra, cơn bão sẽ tấn công thẳng vào các tỉnh 
miền Trung nước ta. Đây là cơn bão mạnh nhất trong năm đổ vào Philippines và biển Đông. 

Ở Việt Nam, thường có bão từ tháng 5 đến tháng 12. Bão phát sinh từ vùng Thái Bình Dương 
hay trong khu vực biển Đông, rồi di chuyển theo hướng tây, hay tây bắc và đổ bộ vào bờ biển 
nước ta. Do sự xê dịch theo mùa của đường bão di chuyển, mùa bão có xu hướng chậm dần từ 
bắc vào nam. Ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, mùa bão bắt đầu từ tháng 6 cho đến hết tháng 10. Tháng 
8 và tháng 9 là những tháng có nhiều bão nhất. Ở Trung Bộ, mùa bão bắt đầu từ tháng 7 và kết 
thúc vào tháng 10. Tháng có nhiều bão nhất là tháng 9. Vùng bờ biển Nam Trung Bộ, mùa bão 
nằm trong tháng 10 và tháng 11. Khả năn có bão ở khu vực này ít hơn ở các khu vực trên. Nam 
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Bộ gần như không có bão, (khoảng 20 năm mới thấy một lần vào tháng 11 hay tháng 12. (Từ 
Điển Bách Khoa Việt Nam). 

Dĩ nhiên, “Bão Biển” còn là t?a đề cuốn tiểu thuyết của tác giả Chu Văn, mang tính cách bài 
bác Công giáo, nhưng lại được đưa vào chương trình văn của mấy lớp trung học. 

Tới đây,gã xin bàn đến những loại bão khác ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi gia đình cũng như 
mỗi cá nhân. 

Hẳn rằng ai trong chúng ta cũng đều ngán ngẩm, than ngắn thở dài trước cơn bão giá hiện 
nay. Không biết ở ngoại quốc thế nào, chứ tại Việt Nam, theo một báo cáo chính thức của Bộ 
Công Thương, thì trong 2 tháng đầu năm 2011, thị trường giá cả đã biến động rất lớn. Chỉ số giá 
các nhóm hàng thiết yếu tháng 1/2011 tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2010 và tăng 4% so với 
tháng trước; Chỉ số giá lương thực trong tháng 2/2011 tăng 34% so với cùng kỳ năm 2010 và 
tăng 2,2% so với tháng trước. 

Nguyên giá vàng mà thôi cũng đã tăng lên vùn vụt, mỗi ngày một giá, đến chóng cả mặt, 
khiến nhiều người nụ cười cứ méo xệch như muốn khóc. Rồi tiền tiết kiệm ky cóp gửi ngân hàng 
cứ tự động bốc hơi, cứ không cánh mà bay. Mấy người buôn bán theo tính toán thì có lời, nhưng 
thực chất lại không có ăn, bởi vì tiền bán một món hàng công với tiền lời chút đỉnh sẽ không đủ 
để mua lại cũng món hàng ấy cho ngày hôm sau. 

Bên cạnh đó, những diễn biến phức tạp về chi phí nguyên liệu, xăng dầu, tỷ giá ngoại tệ, giá 
cả nguyên vật liệu, đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh trong nước. Chi phí đầu 
vào, chi phí sản xuất, đời sống công nhân trở thành những vấn đề nan giải mà doanh nhân phải 
đối mặt và phải tìm cách tự cứu lấy mình. 

Trong khi giá cả thị trường cứ liên tục leo thang, thì đồng lương của công nhân vẫn cứ dậm 
chân tại chỗ, vẫn cứ ba cọc ba đồng, thành thử mọi người đều phải thắt lưng buộc bụng, bữa ăn 
trong gia đình của thời bão giá cứ mỗi ngày một tóp lại và xuống cấp một cách thê thảm. 

Bữa cơm tối được người mẹ trẻ nấu trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ với một đĩa đậu hũ 
chiên, tô mì ăn liền và đĩa rau cải bắp chấm xì dầu cho hai vợ chồng và năm đứa con. 

Tại nơi cư ngụ của một gia đình công nhân: vì giá điện tăng, nên căn phòng chừng 16 mét 
vuông lờ mờ dưới ánh sáng đèn chữ U yếu ớt; chiếc quạt máy "trùm mền" lâu lâu có khách đến 
chơi mới bật cho đỡ nóng, rồi lại tắt đi để tiết kiệm điện. 

Chị vợ cho biết, căn phòng được thuê với giá 750.000 đồng mỗi tháng, mới đây chủ trọ thông 
báo sẽ tăng thêm 50.000 đồng, riêng tiền điện, tiền nước tháng này cũng tăng mỗi món 10.000 
đồng. Chị tính toán, tổng cộng các khoản chi tiêu ăn uống cho cả nhà, học phí cho con cũng hết 
gần 3 triệu đồng. Trong khi đó, tiền lương cơ bản của hai vợ chồng cũng chỉ hơn 3 triệu rưỡi mỗi 
tháng. Vợ chồng cùng với cậu con 5 tuổi ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Chị vợ phân 
trần: 

- Thịt cá dạo này mắc quá, chỉ có đậu hũ và các loại rau thì giá cả vừa phải hơn, nên cả nhà 
đều phải ăn mấy món này suốt. Mặc dù lo con không đủ dinh dưỡng, nhưng thời buổi khó khăn, 
phải chi ly tính toán lắm mới được. 

Chị vợ còn nói tiếp: 

- Cả mì gói gần đây cũng tăng giá, lên thêm ít nhất 500 đồng nữa. 
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Một gia đình khác gần đó cũng đang dùng cơm tối với vài con cá khô chiên mặn và đĩa rau 
muống luộc. Hai vợ chồng đang bàn nhau kế hoạch hạn chế chi tiêu thời buổi khó khăn thì chủ 
trọ đến báo tiền phòng tháng tới sẽ tăng thêm 100.000 đồng, giá điện nước cũng lên theo giá 
nhà nước. Cả hai cứ ngồi thở dài mãi: 

- Phải tằn tiện hơn nữa mới đủ sống! 

Đó là những bữa ăn khiêm tốn trong thời buổi bão giá hiện nay. Thế nhưng, có một anh 
chồng đã tương kế tựu kế, tuyên bố vung vít với các chiến hữu của mình như sau: 

- Bão giá rất có lợi, vì nó đem lại hoà bình cho gia đình của tớ đấy. 

Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Và anh ta đã thành thực chia sẻ kinh nghiệm sống: 

- Này nhé, tớ đi nhậu về hơi bị muộn, thấy khuôn mặt hầm hầm của bà xã, tớ vội hỏi: Gạo 
nhà mình hình như sắp hết. Thế là vợ tớ bèn ca vọng cổ sáu câu có mùi: Giá gạo tăng thêm mấy 
ngàn đồng một ký. Mọi năm trước tết giá lên, sau tết giá xuống, còn năm nay sau tết giá vẫn liên 
tục lên. Khi xưa đi chợ chỉ cần 7 chục ngàn là đủ cho cả nhà một ngày, bây giờ 100 ngàn mà vẫn 
cứ thiếu…Và thế là tớ thoát nạn. 

Lần khác, tớ quên mất không làm việc bà xã nhờ, về nhà nhìn cặp mắt hình viên đạn của bà, 
tớ vội hỏi: Hình như giá gas tăng lên thì phải? Thế là vợ tớ gật đầu: loại 13,5 ký nhà mình tăng 
thêm 50 ngàn nữa. Rồi vợ tớ thở dài: chậc chậc, như tiếng thạch sùng kêu trên trần. Và thế là tớ 
lại thoát nạn. 

Miết rồi thành lệ, nên từ đó về sau, cứ mỗi lần vợ tớ định gây chiến, thì tớ lại tìm một đề tài 
về sự tăng giá. Và thế là trật tự được tái lập và hoà bình trở lại dưới mái nhà êm ấm của tớ. 

Nếu coi cuồng phong và dông tố cũng là một thứ bão, thì thứ bão loại này vốn thường xảy 
ra cho các cặp vợ chồng. Thực vậy, đã từ lâu gã thắc mắc không hiểu vì sao người ta lại lấy tên 
đờn bà con gái mà đặt cho các trận bão. Đi hỏi những bậc cao niên nhiều kinh nghiệm, thì các vị 
đều mỉm cười trả lời: 

- Sao bố mày ngây thơ thế. Mỗi khi các nàng nổi cơn ghen hay lên cơn giận, thì chẳng khác 
gì bão táp, dông tố, cuồng phong. Hậu quả khó mà lường nổi. 

Gã lấy làm đắc ý, bèn gật đầu: 

- À thì ra. 

Khi gặp phải những tình huống như vậy, những anh chồng khôn hồn hãy tìm nơi ẩn nấp an 
toàn, không thì toạc đầu, xẻ tai và rồi đổ vỡ khó mà hàn gắn. 

Sau cùng là những cơn bão lòng. Theo “Việt Nam Tữ điển” của Lê Văn Đức, thì bão lòng 
xảy ra khi ta gặp phải những khó khăn chồng chất, mà không tìm được phương cách giải quyết 
thoả đáng, khiến ta băn khoăn, lo lắng trong lòng. 

Trong trường hợp này, theo gã nghĩ, ta nên tìm một người bạn thân để giãi bày tâm sự, cùng 
nhau gỡ rối những mối tơ lòng thòng, bởi vì như người xưa đã từng bảo: 

- Việc người thì sáng, còn việc mình thì quáng. 

- Hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái đầu. 
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Khi ta giãi bày tâm sự với người bạn thân, thì nỗi băn khoăn lo lắng sẽ vơi giảm được một 
nửa. Đồng thời những ý kiến đóng góp của người bạn sẽ đem lại cho ta một cái nhìn khách quan 
và sáng suốt, đồng thời giúp ta tìm được những phương thức giải quyết vừa hợp tình lại vừa hợp 
lý. 
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cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; Đối 
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- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

www.conggiaovietnam.net  

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

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

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

Thư Ký: Giuse Phạm Hoàng Quỳnh.  

TGP Baltimore  USA 

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

 

mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

