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Lệnh, Tuyên Ngôn sẽ luôn nhận ra điều mới mẻ và hữu ích cho từng cá nhân cũng như cộng 
đoàn.  
 
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép 
chúng con giới thiệu bản văn quí giá này qua internet. Quí Cha và Quí Vị có thể yêu cầu nhận 
trọn bộ hay từng Văn Kiện cụ thể trên một file word qua email, hoặc cũng có thể tải về máy tại 
địa chỉ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31  
 
Xin chân thành cám ơn 
 
BBT CGVN & Đặc San GSVN 
 

 

 

CHƯƠNG VI 

ĐÀO TẠO TÔNG ĐỒ 

28. Việc tông đồ chỉ đạt tới kết quả mỹ mãn khi có sự đào tạo đa dạng và toàn diện, một việc 
đào tạo cần phải thực hiện, không những vì sự tiến bộ liên tục về đời sống thiêng liêng và về 
giáo lý của người giáo dân, mà còn vì những khác biệt về hoàn cảnh thực tế, về nhân sự cũng 
như về những nhiệm vụ mà họ phải thích nghi trong khi hoạt động. Việc đào tạo này phải dựa 
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trên các nền tảng đã được Thánh Công Đồng đề xướng và công bố trong nhiều văn kiện khác1. 
Ngoài chương trình đào tạo chung dành cho mọi tín hữu, có thể nói đa số các đoàn thể tông 
đồ, do có những đoàn viên và hoàn cảnh khác biệt, đều cần phải có thêm lớp đào tạo chuyên 
biệt. 

29. Vì giáo dân tham gia sứ mệnh của Giáo Hội theo một cách thức riêng biệt, nên việc đào tạo 
tông đồ phải nhấn mạnh đặc biệt về tính cách đặc thù của người giáo dân là sống giữa đời, 
cũng như về định hướng cho đời sống thiêng liêng của họ. 

Việc đào tạo tông đồ cũng bao hàm việc đào tạo toàn diện con người cho phù hợp với nhân 
cách và hoàn cảnh của mỗi người. Thật vậy, với sự hiểu biết thấu đáo về thế giới hiện đại, 
người giáo dân phải là một phần tử sống thích hợp với xã hội và nền văn hóa riêng của họ. 

Nhưng trước hết, người giáo dân phải học biết chu toàn sứ mệnh của Chúa Kitô và của Giáo 
Hội bằng cách sống niềm tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc, dưới sự 
hướng dẫn của Thánh Thần, Đấng làm cho Dân Chúa được sống và thôi thúc mọi người yêu 
mến Thiên Chúa là Cha cũng như yêu thương thế giới và nhân loại trong Ngài. Việc đào tạo đó 
phải được coi là nền tảng và là điều kiện để các hoạt động tông đồ đạt nhiều kết quả. 

Ngoài việc đào tạo về đời sống thiêng liêng, cần phải có kiến thức vững chắc về giáo lý, về 
thần học, luân lý, triết học tùy theo tuổi tác, hoàn cảnh và khả năng. Cũng không thể coi thường 
việc giáo dục văn hóa tổng quát cũng như đào tạo về kỹ thuật và thực hành. 

Để có được mối tương giao tốt đẹp, cần phải phát huy các giá trị nhân bản đích thực, nhất là 
cách sống chung trong tình huynh đệ, biết cộng tác và đối thoại với mọi người. 

Vì việc đào tạo tông đồ không thể chỉ là những hướng dẫn về lý thuyết, nên ngay từ đầu, 
người giáo dân phải từng bước thận trọng học cách nhìn mọi sự, suy xét và hành động theo 
ánh sáng của đức tin, dùng chính hành động để đào tạo và hoàn thiện bản thân cùng với tha 
nhân, và như thế họ sẽ tích cực dấn thân phục vụ Giáo Hội2. Việc đào tạo phải luôn được cải 
tiến vì con người ngày càng trưởng thành và các vấn đề không ngừng phát sinh, đòi hỏi một 
kiến thức ngày càng sâu rộng, cũng như một hành động luôn luôn thích nghi. Trong khi tìm 
cách đáp ứng những đòi hỏi của việc đào tạo, phải luôn lưu tâm tới tính chất thống nhất và toàn 
vẹn của nhân cách để duy trì và gia tăng sự hài hòa cũng như thế quân bình trong con người. 

Như thế, người giáo dân mới hoà nhập cách tích cực và sâu xa vào chính thực tại trần thế, 
cũng như đảm đương cách hữu hiệu vai trò của mình trong việc điều hành trật tự trần thế; đồng 
thời, là phần tử sống động và chứng nhân của Giáo Hội, họ làm cho Giáo Hội hiện diện và hoạt 
động ngay giữa lòng trần thế3. 

30. Việc đào tạo để làm tông đồ phải khởi sự ngay trong chương trình giáo dục thiếu nhi. 
Nhưng đặc biệt phải tập cho các thanh thiếu niên biết làm việc tông đồ và thấm nhuần tinh thần 
tông đồ. Việc đào tạo này phải được tiếp tục trong suốt cả đời tùy theo đòi hỏi của những phận 
vụ mới đảm nhận. Như vậy, rõ ràng những ai có trách nhiệm trong việc giáo dục Kitô giáo đều 
phải lưu tâm đến trách nhiệm đào tạo tông đồ. 

Trong gia đình, bậc cha mẹ phải lo dạy cho con cái ngay từ khi còn thơ ấu, biết nhận ra tình 
thương yêu của Thiên Chúa đối với mọi người, và dần dần, nhất là bằng gương sáng, phải dạy 
cho chúng biết quan tâm đến những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của người lân cận. 
Như vậy, toàn thể gia đình và chính đời sống chung của gia đình phải nên như trường huấn 
luyện đầu tiên cho việc tông đồ. 

Hơn nữa, trẻ em cần phải được giáo dục để biết vượt ra khỏi phạm vi gia đình, mở rộng tâm 
hồn hướng đến các cộng đồng khác như Giáo Hội và xã hội. Các em phải được tham gia vào 
đời sống cộng đồng của giáo xứ địa phương, để ý thức được mình là một thành phần sống 
động và hoạt động của toàn thể Dân Thiên Chúa. Các linh mục phải luôn nhớ đến việc đào tạo 
tông đồ này trong các giờ dạy giáo lý, trong các bài giảng, trong việc coi sóc linh hồn cũng như 
trong tất cả mọi hoạt động mục vụ khác. 

Các trường học, trường cao đẳng, các học viện công giáo dành cho việc giáo dục cũng có 
bổn phận cổ võ nơi giới trẻ tinh thần công giáo và hoạt động tông đồ. Nếu việc đào tạo như thế 
bị thiếu sót, hoặc vì thanh thiếu niên không học ở trường đó, hoặc vì một lý do nào khác, thì 
bậc cha mẹ và các vị chủ chăn cũng như các hội đoàn lại càng có bổn phận phải lo thực hiện 
việc đào tạo này. Do chức nghiệp và phận sự, các thầy dạy và các nhà giáo dục đang thực thi 

                                                 
1 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, ch II, IV, V: AAS 57 (1965), tr. 12-21; 37-49; xem thêm 

Sắc Lệnh về hiệp Nhất Unitatis Redintegratio, số 4, 6, 7, 12: AAS 57 (1965), tr. 94-96, 97, 99, 100; xem thêm trên, số 4. 
2 x. PIÔ XII, Huấn từ gửi Hội nghị Quốc tế lần thứ IV của Hướng Đạo Sinh, 6.6.1952: AAS 44 (1952), tr. 579-580. - GIOAN 

XXIII, Thông điệp. Mater et Magistra, 15.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 456. 
3 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, số 33. 
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một hình thức cao quí của việc tông đồ giáo dân, vì thế, họ phải có kiến thức giáo lý cần thiết 
và phải thông thạo về khoa sư phạm để có thể giáo dục cách hữu hiệu. 

Cả những tập thể hay các hội đoàn giáo dân, dù hướng đến việc tông đồ hay những mục 
đích siêu nhiên nào khác, cũng phải tùy theo tôn chỉ và phương thế riêng của mình mà chuyên 
cần hỗ trợ cho việc đào tạo tông đồ4. Những tổ chức này thường là đường lối thông thường 
thích hợp cho việc đào tạo làm tông đồ. Thật vậy, trong những tổ chức ấy vẫn có việc đào tạo 
về giáo lý, về đời sống thiêng liêng và cả về thực hành. Cùng với những người đồng hội hay 
với các bạn trong các tiểu tổ, đoàn viên của những tổ chức này kiểm điểm về phương pháp 
cũng như kết quả các hoạt động tông đồ của mình và cùng nhau đem đời sống hằng ngày đối 
chiếu với Phúc Âm. 

Việc đào tạo phải được tổ chức thế nào để bao gồm tất cả mọi đường hướng hoạt động tông 
đồ của người giáo dân, một hoạt động không chỉ được thực thi giữa những nhóm nhỏ trong các 
đoàn thể, mà còn trong mọi hoàn cảnh của cả cuộc đời, nhất là nơi nếp sống nghề nghiệp và 
xã hội. Hơn nữa, mỗi người giáo dân đều phải tích cực chuẩn bị để làm tông đồ, việc chuẩn bị 
này càng thêm thúc bách ở tuổi trưởng thành. Thật vậy, càng lớn lên, trí khôn càng mở mang, 
vì thế càng có khả năng khám phá thêm những tài năng Thiên Chúa phú bẩm cho, cũng như có 
thể sử dụng hữu hiệu hơn những đoàn sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho để mưu ích cho các 
anh em mình. 

31. Những hình thức hoạt động tông đồ khác nhau cũng đòi hỏi một sự đào tạo đặc biệt tương 
ứng: 

a) Đối với việc tông đồ nhằm rao truyền Phúc Âm và thánh hóa mọi người, người giáo dân 
phải được đào tạo đặc biệt để có thể đối thoại với người khác, với những người có đức tin hay 
với những người không tin, để bày tỏ sứ điệp Chúa Kitô cho mọi người5. 

Vì ở thời đại chúng ta, duy vật chủ nghĩa dưới mọi hình thức đang lan tràn khắp nơi, ngay cả 
giữa những người công giáo, nên người giáo dân không những phải chuyên cần học hỏi giáo lý 
công giáo, đặc biệt là những vấn đề đang được đưa ra tranh luận, mà còn phải làm chứng 
bằng một đời sống theo đúng Phúc Âm để chống lại với bất cứ hình thức duy vật chủ nghĩa 
nào. 

b) Về việc cải tạo trật tự trần thế theo tinh thần Kitô giáo, người giáo dân phải được học hỏi 
về ý nghĩa và giá trị đích thực của những của cải trần gian, xét theo chính bản chất của chúng 
hoặc theo mối tương quan giữa chúng với mọi mục đích của con người; họ cũng phải biết cách 
sử dụng đúng đắn mọi sự và biết tổ chức các cơ cấu, trong khi vẫn luôn luôn quan tâm đến 
công ích theo những nguyên tắc của học thuyết luân lý và xã hội của Giáo Hội. Đặc biệt, người 
giáo dân phải thấu đáo các nguyên tắc và áp dụng của học thuyết xã hội, nhờ đó có được khả 
năng, hoặc để góp phần vào việc triển khai học thuyết, hoặc để áp dụng đúng đắn học thuyết 
đó cho từng trường hợp cá biệt6. 

c) Việc đào tạo tông đồ cũng cần phải khuyến khích thực hiện những việc bác ái và từ thiện 
vốn là một bằng chứng hùng hồn về đời sống Kitô hữu, để các môn đệ của Chúa Kitô, ngay từ 
thiếu thời, đã biết chia sẻ nỗi đau khổ của anh em mình và rộng lòng giúp đỡ những người thiếu 
thốn7. 

32. Người tông đồ giáo dân hiện nay có nhiều phương tiện, chẳng hạn những khóa học tập, 
những kỳ đại hội, những cuộc tĩnh tâm, linh thao, những buổi họp mặt thường xuyên, những 
buổi thuyết trình, sách báo và những tài liệu chú giải, đó là những phương tiện giúp họ trau giồi 
thêm kiến thức về Thánh Kinh cũng như về giáo lý công giáo, giúp họ nuôi dưỡng đời sống 
thiêng liêng đồng thời cũng hiểu biết những hoàn cảnh sống của thế giới để khám phá và sử 
dụng những phương pháp thích hợp nhất8. 

Những phương tiện đào tạo này được sử dụng tùy theo các hình thức khác nhau của việc 
tông đồ trong từng môi trường hoạt động. 

Có nhiều trung tâm và nhiều viện cao đẳng cũng được thiết lập nhằm mục đích đào tạo này 
đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. 

                                                 
4 x. GIOAN XXIII, Thông điệp. Mater et Magistra, 15-5-1961: AAS 53 (1961), tr. 455. 
5 x. PIÔ XII, Thông điệp Serium Laetitae, 1.11.1939: AAS 31 (1939), tr. 635-644; xem nt., Ad “laureati” Act. cath. It, 

24.5.1953: AAS 45 (1953), tr. 413-414. 
6 x. PIÔ XII, Huấn từ gửi Đại hội toàn cầu của Liên đoàn Thanh nữ Công giáo thế giới,  18.4.1952: AAS 44 (1952), tr. 414-

419; xem nt. Huấn từ gửi Hiệp hội Công nhân Kitô hữu Italia (A.C.L.I), 1.5.1955: AAS 47 (1955), tr. 403-404. 
7 x. PIÔ XII, Huấn từ gửi các đại biẻu tham dự Hội nghị Tương trợ Bác ái, 27.4.1952: AAS 44 (1952), tr. 470-471. 
8 x. GIOAN XXIII, Thông điệp. Mater et Magistra, 15.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 454. 
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Thánh Công Đồng vui mừng khi thấy những sáng kiến như thế đang thịnh hành nhiều nơi và 
mong muốn nhiều cơ sở khác cũng được thành lập ở những nơi đang có nhu cầu. 

Hơn nữa Thánh Công Đồng cũng cổ võ việc thiết lập những trung tâm thu thập tài liệu và 
nghiên cứu dành cho tất cả mọi lãnh vực của hoạt động tông đồ, không những về thần học mà 
cả về các ngành học khác như nhân chủng học, tâm lý học, xã hội học, phương pháp luận, để 
phát triển tài năng của người giáo dân, nam cũng như nữ, giới trẻ cũng như giới trưởng thành. 

LỜI KÊU GỌI 

33. Vậy Thánh Công Đồng nhân danh Chúa khẩn thiết kêu mời tất cả các giáo 
dân, nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hãy mau mắn và quảng đại đáp lại tiếng gọi 
của Chúa Kitô, Đấng giờ đây đang tha thiết mời gọi họ. Ước gì giới trẻ hiểu rằng 
lời mời gọi này được đặc biệt gởi tới họ và ước gì họ vui mừng và mở rộng lòng 
để đón nhận. Quả thật chính Chúa, qua Thánh Công Đồng này, một lần nữa mời 
gọi tất cả các giáo dân hãy kết hợp với Người ngày càng mật thiết hơn và biết 
cảm nhận nơi bản thân mình những tâm tình của chính Người (x. Ph 2,5), hãy 
tham gia vào sứ mệnh của Đấng Cứu Thế; một lần nữa, Người lại sai họ đi tới 
các thành và những nơi Người sẽ đến (x. Lc 10,1); như thế, qua nhiều hình thức 
và phương tiện khác nhau trong cùng một công cuộc tông đồ của Giáo Hội, không 
ngừng thích nghi với những đòi hỏi mới của thời đại, giáo dân hãy chứng tỏ mình 
là những cộng tác viên của Giáo Hội, những người luôn tích cực tham gia vào công 
việc của Chúa, bởi biết rằng, trong Chúa, sự khó nhọc của mình không trở nên vô 
ích (x. 1 Cr 15,58). 

Tất cả và từng điều được ban bố trong Sắc Lệnh này đều đã được các Nghị phụ Thánh Công 
Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với các Nghị 
phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và những gì 
đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng. 

Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 18 tháng 11 năm 1965 
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
  

 

HÃY LAN TỎA QUÀ TẶNG CHÚA THÁNH THẦN CHO MỌI NGƯỜI  
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LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

Cv 2:1-11; 1Cr 12:3b-7,12-13/Gal 5:16-25; Ga 20:19-23/15:26-27; 16:12-15 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

 
   

Ảnh Chúa Thánh Thần Hiện Xuống của Jean Restout  

 
  

  Muốn chiến thắng kẻ thù phải có sức mạnh cả thể xác lẫn tinh thần. Đối với người Kito 

giáo, sức mạnh đó là Chúa Thánh Thần. Người giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi mình và tội lỗi 

của mọi người trên toàn thế giới. 

 
  

THẦN LINH TRONG CỰU VÀ TÂN ƯỚC 

  

Thần học về Chúa Thánh Thần bắt nguồn từ Do Thái Giáo. Danh từ Thánh Thần/Spirit 

được dịch từ tiếng Hebrew (ruah) và trong cách phát âm chúng ta nghe như tiếng gió thổi và 

hơi thở của Thiên Chúa. Tiếng gió thổi, hơi thở ám chỉ sự  hiện  diện của Thiên Chúa. 

 Từ “Thánh Linh” được dùng tới 7 lần trong Cựu Ước, trong khi đó tiếng “Thần Linh Thiên 

Chúa” Spirit of God chúng ta thấy tất cả 67 lần trong kinh thánh Do Thái. Sách Sáng Thế 1:1 

ngay dòng đầu đã nói tới Chúa Thánh Thần: “Thần Linh Thiên Chúa bay là là trên mặt nước 

chờ đợi lúc thuận tiện để tạo trật tự từ cõi trống không mông lung hỗn loạn”. 

  

CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHÚA THÁNH THẦN 

  

Chính đức Giesu cũng dùng hình tượng tiếng gió trong cuộc đàm thoại bí mật lúc đêm tối 

với Nicodemo khi Người nói về Chúa Thánh Linh như là gió có thể thổi đi bất cứ đâu (Ga 3). 

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúa Thánh Thần nói trong kinh thánh, một hiện diện huyền diệu 

của Thiên Chúa trong lịch sử mà loài người không tài nào có thể hiểu được. 

Nhiệm vụ thứ hai của Chúa Thánh Thần là  khiến mọi sự thành lớp lang thứ tự biểu hiện 

trong Cựu Ước. Câu chuyện tạo dựng trời đất trong sách Sáng Thế chương 1, chúa Thánh 

Thần từ một thế giới hỗn mang vô hình tượng, không trật tự, đã biến hóa thành một thế giới có 

lớp lang thứ tự, từ những dạng thái vô danh tới những cộng đồng hữu thực. 

 Nhiệm vụ thứ ba của chúa Thánh Linh trong cựu ước là tạo dựng sự sống cho loài 

người. Sách sáng thế 2:7 ghi: “Thiên Chúa tao dựng loài người từ bụi đất rồi thổi hơi thở sức 

sống vào mũi tức thì thành con người có sự sống.”  Do kết quả của hơi thở này, tạo vật người 
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trở thành một sinh vật, không đơn thuần chỉ là một tạo vật nhưng là bạn có hình dạng giống 

Thiên Chúa để Thiên Chúa có thể đàm thoại và tin tưởng ủy thác trách nhiệm đối với thế giới. 

Nhiệm vụ thứ tư là hướng dẫn. Trong Isaiah đoạn 11 nói: “Thần khí sẽ đậu trên người, 

thần khí khôn ngoan và trí tuệ, thần khí mưu lược và anh dũng, thần khí hiểu biết và kính sợ 

Thiên Chúa.”  Kính sợ ở đây không phải là làm cho người ta hoảng sợ mà là khả năng nhận 

biết những điều phi thường do Thiên Chúa làm khiến ta phải ca ngợi tung hô Người. 

Nhiệm vụ thứ năm là chữa lành, phù hợp hoàn hảo với lời tiên tri Ezekiel 36:26-27: “Ta sẽ 

ban cho các ngươi tâm hồn mới và đặt trong ngươi một thần linh mới. Ta sẽ làm cho các ngươi 

tuân theo luật lệ của ta và cẩn thận thi hành các phán quyết của ta.” Thần linh đi vào, tái tạo, 

phục hồi sức khỏe và làm tan biến tội lỗi. 

Nhiệm vụ thứ sáu của chúa Thánh Thần là Nguyên tắc phổ quát. Trong  sách Joel 3:1-2, 

cho biết: “Ta sẽ đổ thần linh của ta trên mọi xác phàm, con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên 

tri….Ngay cả những tôi tớ trai gái, vào những ngày đó, ta cũng sẽ đổ tràn thần linh của ta.” 

Ngày đó sẽ đến khi mà tất cả nhân loại đều có thần khí và ngày đó sẽ phù hợp với thời đại 

đấng Thiên Sai mà mọi người đang nao nức chờ đợi như các tiên tri đã nói. Đây chính là 

nguyên tắc mà hoạt động mục vụ của đức Giesu đã làm say mê mọi người một cách lạ lùng. 

Nhiệm vụ thứ bảy của chúa Thánh Thần đã thể hiện vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 

khi các tông đồ được tràn đầy ơn thánh và nói được nhiều thứ tiếng khác nhau do Thần 

Linh Chúa ban. Ngày Chúa Thánh Thần xuất hiện là khởi đầu sứ mệnh toàn cầu của người Kito 

hữu, vượt qua mọi biên giới địa dư của Israel, từ Israel tới Roma, rồi từ Roma đến tận cùng thế 

giới. Đây là sứ mệnh vượt qua mọi cản trở của loài người vì có sức mạnh của Thần Khí trợ 

giúp. 

 
  

CẢM NGHIỆM CÔNG GIÁO 

Thần Linh Thiên Chúa làm cho cảm nghiệm của người Kito hữu thực sự là Công Giáo và 

phổ quát, mở rộng tới cảm nghiệm của mọi người. Để là Công Giáo cần phải có tính phổ quát, 

mở rông ra toàn thế giới, không chỉ ở Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Âu Châu hay Á Châu 

hoặc một số gia đình, một phần nào của thế giới hay xã hội, mà phải mở rộng tung ra mọi nơi 

chốn trên khắp hoàn cầu, cho  từng người một. Tâm ý của Đức Kito không chỉ nhắm vào một 

số nhỏ chọn lọc nào đó nhưng viễn kiến của Người là toàn thế giới sẽ được canh tân và cứu 

chuộc. Tuy nhiên phạm vi cứu chuộc phổ quát không dễ dàng nếu không có đau khổ và thất bại 

hay hỗn loạn. 



 

8 

Thực vậy, toàn thể Tin Mừng Tân Ước có thể hiểu một cách rõ ràng là Công Giáo xuất hiện 

như một Kito Giáo phổ quát. Nó không phải đến từ một nơi nhỏ bé và đặc biệt nhưng nó đã 

đang là một thay đổi nhỏ của một trải nghiệm Do Thái giáo, một yếu tố tình yêu phụ của Do 

Thái Giáo đã từng là trọng điểm ở Jerusalem và quanh đó và là một vương quốc Israel tái tạo 

theo nghĩa đen. Hai thế hệ Kito hữu tiên khởi đã nhận ra Kito Giáo không thể như vậy, bởi vì họ 

đã nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần là một nguyên tắc phổ quát. Chúa Thánh Thần đã mở mắt 

người ta để họ nhận lãnh sự thật Kito giáo và qua sự gặp gỡ những người ngoài Do Thái là 

những người đã được nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần. 

  

Các nghệ sĩ thời Trung Cổ thường làm nổi bật sự khác biệt giữa Tháp Babel và “Tháp” Lầu 

Trên . Babel tượng trưng cho sự chia rẽ của loài người vì tội lỗi.  Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

tượng trưng cho hy vọng để sự phân chia đó không còn là thảm khốc cần thiết nữa. Đám người 

xô bồ ồn ào của Babel không thể so sánh được với những tâm hồn hiệp nhất đang chờ đón 

Chúa Thánh Thần hiện xuống.. Babel là dân ô hợp đê tiện. Lễ Hiện Xuống là một cộng đồng. 

Con người mà không có Thiên Chúa thì mất khả năng hiệp thông. Con người tràn đầy ơn Chúa 

Thánh Thần thì cùng nhau liên kết lòng với lòng. 

  

Vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tâm hồn mỗi người chúng ta được tràn đầy trọn vẹn 

ý nghĩa cuộc sống của chúa Giesu và sứ diệp của người  nhờ Chúa Thánh Linh sống động 

trong cộng đồng. Tân Ước hình như có nói thoáng qua là mọi quốc gia trên trái đất đã tạm 

ngừng mọi xung đột thường lệ và cảm nghiệm thấy là một cộng đồng do Thiên Chúa tao dựng. 

Giờ phút ngắn ngũi và sáng chói lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống vẫn còn làm choáng ngộp 

và khuyến khích chúng ta can đảm cho đến ngày nay. 

 
  

CHÚA THÁNH THẦN VỚI NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2008 

Một trong những giảng huấn tuyệt vời nhất về Chúa Thánh Thần đã được Biển Đức XVI 

thuyết giảng tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Úc vào buồi cầu nguyện vọng lễ chiều thứ bảy tại 

Randwick Racecourse ngày 19 tháng 7 năm 2008 trong lúc trời tối đen thì dần dần ánh sáng 

bùng lên vì ánh đuốc cầm tay của các khiêu vũ viên trên khán đài trong một màn vũ khai mạc 

đại hội Chúa Thánh Thần.  Biển Đức XVI lên tiếng nói với giới trẻ: 

 -“Đêm nay, chúng ta đặc biệt để ý đến việc làm sao để trở thành chứng nhân !” Tất cả các 

con đều biết rõ thế giới đang bị yếu dần vì nhiều cách đã được Thiên Chúa ban cho chứng 

nhân Kito Giáo. Sự hiệp nhất các tạo vật của Chúa bị hao mòn vì những vết thương trầm trọng 

khi những giây liên hệ giữa xã hội bị tan vỡ, hoặc khi thần trí con người bị đàn áp vì bóc lột và 

lạm dụng. Đúng vậy, xã hội ngày nay đang bị chia ra từng mảnh do cách thức suy tư thiển cận 
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cố hữu, do coi thường sự thật trọn vẹn ở chân trời, sự thật về Thiên Chúa và về chính chúng ta. 

Do bản tính, chủ thuyết tương đối đang thất bại không nhìn ra tổng thể của bức tranh. Nó không 

biết chính những nguyên tắc khả dĩ làm cho chúng ta được sống và nảy nở trong hiệp nhất, trật 

tự và hòa điệu”. 

“Tuy nhiên -ĐTC nói tiếp- những cố gắng như vậy để kiến tạo hiệp nhất trong thực tế đã 

làm nó hao mòn. Ngăn cách Chúa Thánh Thần ra khỏi đức Kito hiện diện trong cơ chế tổ chức 

của Giáo Hội sẽ làm tổn thương sự hiệp nhất của cộng đồng Kito hữu, quà tặng của Thần Linh 

Chúa! (…). Bất hạnh thay, cái cám dỗ “đi tới đơn độc đó” vẫn còn tồn tại. Một số người ngày 

nay hình dung cộng đồng địa phương của mình như một tổ chức riêng lẻ khác với Giáo Hội đã 

từng được gọi là có tổ chức bằng cách nói hình thức của cộng đồng có tính cách mềm dẻo, cởi 

mở với Thần Linh, và hình thức của Giáo Hội có tính cách cứng rắn, không biết đến Thần Linh.” 

“Bây giờ chúng ta hãy cậy nhờ vào Chúa Thánh thần, ĐTC kết thúc bài giảng. Chúa Thánh 

Thần là thợ thủ công của Thiên Chúa. Các con hãy để cho Người đẽo gọt các con như Giáo Hội 

trên cùng một hành trình đang đồng hành với toàn thể nhân loại, để các con cũng được mời gọi 

để thực hành quà tặng Chúa Thánh Linh giữa cuộc đời hàng ngày đầy thăng trầm của các 

con. Hãy làm cho niềm tin của các con trưởng thành qua những học hỏi, việc làm, thể thao, âm 

nhạc và nghệ thuật. Hãy làm cho nó tồn tại bằng cầu nguyện, dưỡng dục nó bằng các phép bí 

tích. (….) Cuối cùng, cuộc sống không phải chỉ để thu góp cho đầy. Nó phải vượt lên cả những 

thành công. Sống thực là phải biến cải từ nội tại, cởi mở tận lực với tình yêu Thiên Chúa. Khi 

chấp nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần các con cũng có thể biến cải gia đình, cộng đồng 

và đất nước của các con. Hãy tỏa rộng tự do quà tặng này cho mọi người! Hãy để sự khôn 

ngoan, lòng quả cảm, nỗi kính sợ và sùng bái thành những dấu chỉ vĩ đại !” 

 
  

LỜI KẾT: XIN CHÚA THÁNH THẦN ĐẾN 

Tin Mừng đã ghi: “Nhưng đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa Cha đã sai 

đến nhân danh ta, sẽ chỉ dạy các con mọi điều và làm cho các con nhớ lại tất cả những điều ta 

đã nói với các con.” (Ga 14:26). Hành động gợi trí nhớ và kêu gọi này cũng được ghi lại trong 

sách Giáo Lý Công Giáo số #1099:  “Chúa Thánh Thần là trí nhớ sống động của Giáo Hội.” 

Trong dịp lễ trọng đại này và cũng là lễ sinh nhật của Giáo Hội, chúng ta hãy cầu xin Chúa 

Thánh Thần ban quà tặng trí nhớ, lòng can đảm để chuyển màu nhiệm đầy quyền năng của 

‘Lầu Trên’ vào thực tế cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 

  
     Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến 

     Hãy đổ tràn dầy tâm hồn chúng con,  
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     Đốt cháy chúng con bằng lửa tình yêu của Chúa! 

  

     Lạy Thiên Chúa, xin hãy gửi Thần Linh Chúa đến 

     Để canh tân bộ mặt trái đất…. 

        Bộ mặt Giáo Hội, bộ mặt cộng đồng 

          Bộ mặt của chính chúng con, chính tâm hồn chúng con. Amen. 

 
  

Fleming Island, Florida 

May 22, 2015 

NTC 

Fxavvy@aol.com   

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

   

(Ga 20, 19-23) 

40 ngày sau Đại lễ Phục Sinh, Giáo hội long trọng cử hành mầu nhiệm cao cả Chúa về 

Trời, tiếp đến là cầu nguyện thiết tha : Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,  lạy Cha kẻ cơ 

bần, xin Ngài ngự đến; lạy Đấng an ủi tuyệt vời, xin ngự đến.  

Giáo hội xin Ngài đến để làm gì ? Thưa, để rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô 

khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh 

đốn lại chỗ trật đường… (Ca tiếp liên).  

Đúng 10 ngày sau khi Chúa về Trời, chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với 

niềm vui khôn tả, Ngài là Đấng mà Đức Giêsu đã hứa với chúng ta (x. Ga 16, 7). Ngài  " hiện 

diện " trong lịch sử Giáo hội, và hành động không biết mệt mỏi. Giáo hội sẽ tiếp tục nói các thứ 

tiếng cho đến muôn đời, giao tiếp với hết mọi dân tộc trên toàn thế giới, và con người ở mọi nơi 

mọi thời sẽ còn tiếp tục sửng sốt và bỡ ngỡ, (x. Cv 2, 6), vì những người rao giảng Tin Mừng 

luôn đầy Thánh Thần. Khắp mọi nơi, người ta sẽ nghe thấy Giáo hội diễn tả cùng một Đức tin 

trong ngôn ngữ của chính dân tộc ấy (x. Cv 2, 6), và vì thế, phép lạ ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa 

Thánh Thần sẽ luôn đồng hành với Giáo hội để Ngài tiếp tục làm nhiệm vụ đổi mới và canh tân. 

Thần Chân Lý đã " nhập thể " trong Hội Thánh. Như lời ca nhập lễ diễn tả : " Thánh Thần Chúa 

tràn ngâp địa cầu, liên kết hết mọi người, thông thạo mọi ngôn ngữ. Hallêluia. " 

LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGÀI NGỰ ĐẾN (ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN 
XUỐNG)  

 

 

mailto:Fxavvy@aol.com
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Sách Tông đồ Công vụ thuật lại : "Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh 

Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói" (Cv 2, 4). Thật là 

một kỷ niệm tuyệt đẹp về ngày Chúa Thánh Thần trong ngày Ngài hiện xuống trên các thánh 

Tông đồ và những người qui tụ chung quanh họ, ngày mà chúng ta có lại được hồng ân vô giá 

mà mưu chước Quân Thù và sự yếu đuối của nhân loại đánh mất là phúc Thiên Đàng. 

"Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang 

sum họp" (Cv 2, 2). 

Gioan Taulê (1300-1361), tu sĩ dòng Daminh ở Strasbour nói : Ngôi nhà, sách Tông đồ 

Công vụ nói ở đây tượng trưng trước hết cho Hội Thánh, nơi Thiên Chúa ngự, nhưng cũng là 

biểu tượng của mỗi người chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự trị. Một ngôi nhà có nhiều 

tầng, nhiều phòng, nhiều công dụng, cũng như nơi con người có những khả năng, giác quan và 

nghị lực khác nhau, Chúa Thánh Thần viếng thăm tất cả cách đặc biệt. Khi Chúa Thánh Thần 

đến, Ngài nhào nặn, cổ vũ và gợi ý nơi con người một số khuynh hướng tốt, Ngài tác động và 

soi sáng họ. Cuộc viếng thăm và tác động nội tâm này, hết thảy mọi người đều được ơn không 

ai giống ai. Mặc dù Chúa Thánh Thần là Đấng duy nhất hoạt động nơi con người. (Trích bài 

giảng số 26, 2 ngày lễ Ngũ Tuần) 

Chúa Thánh Thần ở nơi những con người có lòng ngay thật, cũng như bất cứ ai muốn trở 

nên dễ uốn nắn bởi Chúa Thánh Thần trong hòa bình và trật tự, người nào càng nhiệt tâm đón 

nhận, người ấy càng hiểu biết hơn về sự thể hiện nội tâm này và ngày càng  gia tăng ơn của 

Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho con người ngay từ ban đầu. 

Những " Hoa quả của Thần khí là: mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương 

thiện, tín trực " (Gal 5, 22).  

Phải khẳng định rằng " Chúa Thánh Thần đến vì chúng ta. Ngài không chỉ đến "để ở với 

Giáo hội luôn mãi " (Ga 14, 16). Như lời Chúa Giêsu hứa : " Để Người ở với anh em mọi ngày 

cho đến tận thế ". Ngày hiện xuống, Chúa Thánh Thần còn đổ tràn đầy ân sủng và ơn đoàn 

sủng xuống trên Giáo hội thật phong phú dồi dào! Chúng ta đọc thấy trong sách Tông đồ Công 

vụ (…) Chúa Thánh Thần hiện xuống một cách hữu hình trên những người chịu phép rửa tội và 

làm cho họ ngập tràn niềm vui. Ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống một cách hữu 

hình trên các Tông đồ ; kể từ ngày hôm đó, Giáo hội, Vương Quốc của Đức Giêsu lan rộng 

khắp địa cầu, chính Chúa Thánh Thần cùng với Chúa Cha và Chúa Con điều khiển Giáo hội. 

Bằng sự thánh thiện, Ngài kiện toàn nơi tâm hồn con người ngay từ lúc khởi đầu Ơn Cứu 

Chuộc. Thánh Tôma Aquinô nói : "Ngài là linh hồn của thân thể nhiệm mầu là Giáo hội " (Tổng 

luận Thần học, I-II, q. 106, a. 1c.). Ngài ngự trong Giáo hội cách thường hằng, Ngài không 

ngừng trao ban sự sống và thánh hóa Giáo hội như lời Thánh Phaolô nói : " Vì Ngài lưu lại nơi 

các ngươi và ở trong các ngươi " (Ga 14, 17).  Vì là Thần khí Sự Thật, " khi nào Ngài đến, Ngài 
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sẽ hướng dẫn trong Chân Lý " (Ga 16, 13) và gìn giữ khỏi mọi sai lầm. Chính Ngài làm bừng 

lên trong Giáo hội sự phong phú siêu nhiêu : làm nảy sinh và triển nở những nhân đức anh 

hùng nơi tâm hồn các thánh trinh nữ ; các thánh tử đạo, các thánh hiển tu, ẩn tu, đó là một 

trong những dấu chỉ sự thánh thiện. Tóm lại, Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn nhân 

thế ; nhờ linh hứng trong Hội Thánh, nhờ máu châu báu của Đức Giêsu Kitô đổ ra ," tinh tuyền, 

không vết nhơ, không tì ố" (Ep 5, 27), ngõ hầu tất chúng ta xứng đáng trình diện trước tòa 

Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu trong ngày thẩm phán.  

Ðức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói : Đây là mầu nhiệm của Lễ Chúa Thánh Thần 

Hiện Xuống: Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, và qua việc soi sáng cho họ biết về 

Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết và đã sống lại, Chúa Thánh Thần chỉ cho biết con đường để trở 

nên giống Chúa hơn, nghĩa là trở nên "sự biểu lộ và phương thế" của tình yêu, một tình yêu bắt 

nguồn từ Thiên Chúa (x. Thiên Chúa là Tình Yêu, số 33).  

Cùng với Mẹ Maria và toàn thể các thánh trên Trời, chúng ta cùng cầu nguyện như sau: 

"Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin hãy đổ tràn xuống tâm hồn các tín hữu, và đốt lên 

trong họ ngọn lửa Tình Yêu Chúa trong lòng họ !" Amen. 

  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

UNAIDS là chương trình chống HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ liên kết mọi 

nước và mọi tổ chức chống lại bệnh dịch AIDS thành một trận chiến hoàn cầu. Ông Peter Piot, 

Giám đốc điều hành chống AIDS của tổ chức quốc tế nầy đã ra thông báo cho biết sự nguy 

hiểm lớn và mức độ lây lan mau chóng của dịch nầy : 

Số người chết vì AIDS trong hai mươi năm (từ năm 1981 đến tháng 6 năm 2001) : 22 triệu 

người chết. 36 triệu người đang nhiễm HIV. 

 Khoảng 56 triệu người trong đó có 10,4 triệu trẻ em ở Phi châu đang nhiễm HIV. Nước 

Botwana, Phi châu, 300.000 người nhiễm HIV trong tổng số 1,5 triệu dân. 

Xin nhắc lại năm 1990, ở thành phố Hồ Chí Minh, ca nhiễm virus HIV đầu tiên ở nước ta 

được phát hiện. Năm 2001, ở nước ta có khoảng 32000 người bị nhiễm HIV/AIDS trong 61 tỉnh 

thành phố. 

MỪNG LỄ ĐỨC HỒNG Y GIOAN BT PHẠM MINH MẪN 50 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC 
25/5 1965 - 25/5 2015 - XIN NHẮC ĐẾN CÔNG VIỆC XÃ HỘI CỦA NGÀI : RẤT QUAN 
TÂM TỚI NẠN ĐẠI DỊCH HIV/AIDS  
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Lúc đó,  người ta dự đoán đến năm 2005,  số người bị nhiễm  HIV/AIDS sẽ tăng lên 

300.000 người.  Phó Cục trưởng phòng chống HIV/AIDS Nguyễn văn Kính thuộc Bộ Y tế cho 

biết số người bị nhiễm khoảng 280.000 người (báo Tuổi trẻ số 307/2006/(4924), ngày 22-11-

2006 .  

Theo ông Dương quốc Trọng, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Việt nam, đến nay 

cả nước phát hiện hơn 112.000 người bị nhiễm HIV, trong đó gần 20.000 người chuyển sang 

AIDS  và gần 12.000 đã chết (báo Pháp luật tp HCM số 179 (1248) ngày 22-11-2006 . 

Việt nam đưa ra chỉ tiêu phòng chống HIV/AIDS: đến năm 2010 khống chế được tỷ lệ 

nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư là  0,3% phần trăm. Các địa phương đều chống 

HIV/AIDS, 2/3 bệnh nhân AIDS được điều trị bằng thuốc đặc hiệu, trăm phần trăm đơn vị máu 

được xét nghiệm HIV trước khi truyền cho bệnh nhân. 

Đức Hồng Y Gioan Bt Pham Minh Mẫn đã hết sức quan tâm ngay từ đầu. . Lãnh đạo thành 

phố Hồ Chí Minh đã cùng với tỉnh Bình phước lập Trung tâm tên là Trọng Điểm cai nghiện và 

chữa trị HIV/AIDS (khoảng 2000 bệnh nhân) bây giờ gọi là bệnh viện Nhân Ái trên đồi rất thơ 

mộng gần đập Thủy điện Thác Mơ. Năm 2004, chưa quen với AIDS, ai cũng ngán tiếp xúc, 

Đức Hồng Y đã kêu gọi nhà tu tiếp tay . 10 nữ tu can đảm đến với họ theo yêu cầu của Thành 

phố, nhất là Thầy Hiền Dòng Phanxico đã nhổ răng cho người nhiễm AIDS. Hậu quả của ma 

túy và AIDS làm cho phần răng trên tan biến, còn lại chân răng, tu sỹ nầy phải hết sức vất vả 

nhổ những chân răng, lở tay một chút là rước HIV vào mình (tin tức nầy do một nữ tu Dòng 

Thừa sai Bác ái Chúa Kytô phục vụ ở đó mấy năm cung cấp). 

Đức Hồng Y đã mời Linh mục Robert J Vitillo thuyết trình về HIV/AIDS tại Trung tâm Công 

giáo ngày 16-11-2006 . 

 Linh mục thuyết trình đã lấy số liệu nơi Vietnam Administration of HIV/AIDS Control ngày 

30-6-2006 cho biết : số người bị nhiễm HIV tại Vietnam : 108,789 người, số chuyển sang giai 

đoạn AIDS : 18421, số người đã chết vì AIDS : 10717. Một số bác sỹ trong đó có bác sỹ Đinh 

Viết Dự thuộc Giáo xứ Xây dựng tích cực chống dịch HIV/AIDS và cố gắng giúp người nghèo 

lây nhiễm dịch nầy qua cách “trao cho người ta cần câu” chứ không cho con cá trong buổi họp 

toàn giáo xứ mời bác sỹ tới nói về dịch nầy và cách giúp người nghèo. 

Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh có văn phong Mục vụ HIV/AIDS.  

  

Vận động người bệnh : mới có 20.000 người đăng ký bị nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở điều 

trị, và chỉ có 1/3 (một phần ba, tức là trên 6.500 người) nhận thuốc điều trị của chính phủ hoặc 

các tổ chức quốc tế cấp miễn phí, còn 2/3 (tức là khoảng 13.000 người) … một số nhỏ có tiền 

mua thuốc ở thị trường, có người sang Campuchia, sang Thái lan điều trị do thuốc bên đó rẻ 

(bình quân I USD/ngày),  còn số lớn trở thành người truyền bệnh.??. Tôi có nghe có người nhờ 
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công an đưa con tới xin đi cai nghiện… nhưng không còn chương trinh nầy nữa (hy vọng đây là 

tin sai vì Cục trưởng phòng chóng rất tích cực chống đại dịch HIV/AIDS). 

Đức Hồng y Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn đã từng yêu câu các Cha sở báo cáo số người  trong 

giáo xứ của mình nhiễm HIV. Chẳng có ai đăng ký, cũng chẳng tìm ra ai . Không phải trong giáo 

xứ không có người bị nhiễm HIV. Có người  không biết mình nhiễm HIV  hoặc biết mình bị nhiễm 

HIV mà không dám nói ra. Trên Tivi đã cho xuất hiện bà vợ với đứa bé bị nhiễm HIV do ông 

chồng truyền cho bà vợ và chỉ phát hiện khi bà vợ hoặc đứa bé được xét nghiệm máu. Riêng kẻ 

nầy được mời đi  ban Bí tích cho một nguời ở giai đoạn cuối của AIDS, được ngừơi nhà đưa 

bệnh nhân đi nơi xa và yều cầu giữ kín. Người ta ngán người bị nhiễm HIV,  kể cả người vô tình 

bị nhiễm HIV như truyền máu có HIV. Dư luận nói chung, kể cả một ít người trong giới Công 

giáo, chẳng ưa gì người bị nhiễm HIV mặc dầu Đức Hồng y kêu gọi không phân biệt đối xử đối 

với người bị nạn dịch thế kỷ. 

Một vị linh mục đi du lịch Thailan cho biết, Thailan dành một khu vực trình bày hậu quả của 

đại dịch AIDS : trước giường là hình ảnh một cô ca sỹ kiêm người mẫu rất đẹp, đàng sau là 

một thi hài tàn tạ, co rúm đáng sợ. Nhìn vào cả trăm xác con người co rúm như vậy, có tác 

dụng giáo dục rất cao. 

Truyền hình HTV lúc 19g40 loan báo số người nhiễm HIV ở phía Bắc lên khoảng 89.000 

người. Số đang điều trị 18.000 người và còn sống tính đến ngày 30-6-2013 là 214.795.. 

Tinh ra hiện nay có trên 13.000 người bị AIDS chưa được săn sóc và họ sẽ chết dần dần 

.xin tránh bắt bệnh nhân kê khai lý lịch. Hy vọng giới Công giáo hải ngoại tiếp tay một phần giúp 

số người nầy có thuốc điều trị (mỗi ngày một Đola Mỹ). Nên nhớ phác đồ điều trị HIV/AIDS phải 

liên tục, hai ngày trong một tuần không có thuốc, xem như không có kết quả. 

 UNAIDS là chương trình chống  HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ liên kết mọi 

nước và mọi tổ chức chống lại bệnh dịch  AIDS thành một mặt trận hoàn cầu. Ông Peter Piot, 

Giám đốc điều hành chống AIDS của tổ chức quốc tế nầy đã ra thông báo cho biết sự nguy 

hiểm lớn và mức độ lây lan mau chóng của dịch nầy. 

Theo ông Dương quốc Trọng ,  Cục trưởng Cục phòng  chống  HIV/AIDS  Việt nam, đến 

nay cả nước phát hiện hơn 112.000 người bi nhiệm HIV, trong đó gần  20.000 người chuyển 

sang  AIDS   và gần 12.000 đã chết ( báo Pháp luật  tp HCM số 179(1248) ngày 22-11-2006) . 

Còn  hiện giờ  Ti vi thành phố HCM cho biết hiện nay (2015) 64 tỉnh thành phố, tức là tất cả 

tỉnh thành phố trên nước ta đều có một số người mang virus HIV .Nhiều người mắc phải vì 

thiếu hiểu biết về đại dịch nầy. 
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Đức Hồng y rất quan tâm tới người bị nhiễm HIV và cậy nhờ các linh mục chống lại nạn 

dịch nầy . 

Ngoài việc Đức Hồng y muốn cho các linh mục hiểu biết sâu về HIV/AIDS, ngài còn có 

chương trình xây một trung tâm săn sóc người bị HIV/AIDS,   nhưng còn phải qua nhiều thủ tục 

Linh mục Fx Nguyễn hùng Oánh 

VỀ MỤC LỤC 

 

  

Trong không khí tưng bừng của ngày Chúa nhật thứ VI Phục Sinh, 10.5.2015, đúng 10 giờ 

sáng, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy 

ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam, long trọng chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn mừng Hồng ân 

Kim khánh Linh mục tại nhà thờ giáo xứ Hà Nội, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc. 

 

Đồng tế trong thánh lễ còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - Đại 

diện Tòa Thánh tại Việt Nam; Các Đức Giám mục Việt Nam: Đaminh Nguyễn Chu Trinh - Xuân 

Lộc; Giuse Đinh Đức Đạo - Phụ tá Xuân Lộc; Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Mỹ Tho; Matthêu 

Nguyễn Văn Khôi - Quy Nhơn; Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Ban Mê Thuộc;  Giuse Vũ Duy 

Thống - Phan Thiết; Giuse Vũ Văn Thiên - Hải Phòng; Giuse Nguyễn Văn Yến - nguyên Giám 

mục Phát Diệm; Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Vinh; Tôma Nguyễn Văn Trâm - Bà Rịa; cùng đông 

đảo các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân thuộc các giáo phận Phú Cường, Xuân Lộc, Sài 

Gòn…  

 ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC  
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Ngỏ lời cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha Phêrô 

xin mọi người tham dự hãy cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ngài. Đức Cha còn khiêm tốn 

xin lỗi Chúa, vì những lỗi lầm, những thiếu sót trong đời dâng hiến của mình. Đức Cha nói: 

“…Đặc biệt, 50 năm qua trong đời linh mục và gần 80 năm trong cuộc đời… Hồng ân Thiên 

Chúa bao la. Con không thể kể ra hết được, nhưng trước những hồng ân đó, nhìn lại, con thấy 

mình chưa đáp đền, chưa dùng những hồng ân ấy cho đủ, hoặc nhiều thiếu sót. Vậy con xin 

quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và toàn thể anh chị em, hãy xin Thiên Chúa tha thứ 

cho con tất cả những gì con còn thiếu sót…”. 

Nhân dịp trọng đại này, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ còn danh dự nhận điện thư chúc 

mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Kính gởi Hiền đệ khả kính Phêrô Trần Đình Tứ, Nguyên 

Giám Mục Phú Cường. Khi Hiền đệ mừngKim Khánh Linh Mục, chúng tôi nhớ đến những thừa 

tác vụ thánh Hiền đệ đã thực hiện cũng như lòng trung thành của Hiền đệ đối với Hội Thánh 

Công Giáo. Chúng tôi chân thành chúc mừng biến cố hồng phúc này của Hiền đệ, đồng thời xin 

gởi tới Hiền đệ và mọi người thân thuộc của Hiền đệ Phép lành Tòa Thánh, như lời cầu chúc 

muôn ơn bởi trời và như dấu chỉ lòng yêu mến của chúng tôi trong Chúa Kitô. Xin Hiền đệ cũng 

cầu nguyện cho chúng tôi. Vatican ngày 25.3.2015 - Phanxicô, Giáo Hoàng”. 

Và điện thư của Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho 

các Dân tộc. Điện thư có đoạn: “…Cùng với Đức Cha và các chư huynh trong hàng Giám mục, 

các linh mục, tu sĩ và các tín hữu thuộc giáo phận Phú Cường, các bà con thân thuộc và bạn 

hữu của Đức Cha, tôi tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân vô giá mà Chúa đã không ngừng 

ban cho Đức Cha, cũng như cho các tín hữu của Đức Cha trong suốt thời gian 50 năm đời linh 

mục, trong đó có 16 năm trong chức vụ Giám mục…”. 

Kết lễ, Đức Cha Phêrô bày tỏ tâm tình tri ân đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, 

quý khách, ân nhân, và thân bằng quyến thuộc gần xa đã đến hiệp dâng thánh lễ, chung lời cầu 

nguyện và chúc mừng Ngài nhân dịp Kim khánh Linh mục. Đây chính là những ân tình quý mến 

mà hồng ân Chúa ban cho Đức Cha trong suốt 78 năm cuộc đời và 50 năm thiên chức linh 

mục. 

Trước đó, chiều thứ tư ngày 6.5.2015, nhận lời mời của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi 

Văn Đọc, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã chủ sự thánh lễ tạ ơn Kim khánh Linh mục của mình 

tại nhà nguyện cổ của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn.  

Thánh lễ tạ ơn diễn ra trong bầu khí ấm cúng, với sự hiện diện của chính của Đức Tổng 

Giám mục chủ nhà, Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Cha Giuse 

Nguyễn Năng, Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả cùng quý linh mục, tu sĩ, giáo dân là 

thân nhân của Đức Cha Phêrô.  
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Sau đây là sơ lược tiểu sử vài vài mốc thời gian mà Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã 

phục vụ tại giáo phận Phú Cường: 

- Ngài sinh ngày 2.3.1937 tại Thuần Túy, tỉnh Thái Bình.   

- 1948 – 1954: Học tại Tiểu chủng viện Mỹ Đức, Thái Bình. 

- 1954 – 1955: Học tại Tiểu chủng viện Phan Rang, Tấn Tài. 

- 1955 – 1958: Học triết học tại học viện Albertô, Hồng Kông. 

- 1958 – 1961: Giúp xứ, dạy học tại trường Nguyễn duy Khang, Sài Gòn. 

- 1961 – 1965: Học Thần học tại Đại Chủng viện thánh Giuse, Sài Gòn. 

- Ngày 29.4.1965: Thụ phong linh mục do Đức cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám mục 

Mỹ Tho. 

Trong suốt 50 năm làm linh mục, Đức Cha Phêrô đã lần lượt phục vụ các nơi với các chức 

vụ như: 

- 1965: Phó xứ Lễ Trang, hạt Phú Giáo, giáo phận Phú Cường. 

- 1965 – 1968: Phó xứ Chánh Tòa Phú Cường. 

- 1968 – 1973: Du học tại Rôma với hai học vị: Tiến sĩ Giáo luật và Cử nhân Phụng vụ. 

- 1973 – 1975: Phó Giám đốc Tiểu Chủng viện thánh Giuse Phú Cường. 

- 1975 – 1988: Giám đốc Đại Chủng viện thánh Giuse Phú Cường. 

- 1987 – 1998: Cha sở nhà thờ Chánh tòa Phú Cường; Quản hạt giáo hạt Phú Cường; 

Chánh án Tòa án hôn phối giáo phận Phú Cường. 

- 1985 – 1998: Giáo sư hai môn Phụng vụ và Luân lý tại Đại Chủng viện Sài Gòn. 

- 1985 – 1991: Tổng Thư ký Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. 

- 5.11.1998: Được bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Phú Cường. 

- 6.1.1999: Được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Giám mục tại đền thờ 

thánh Phêrô, Vatiacan. Khẩu hiệu Giám mục: “Yêu rồi làm”. 

- 26.1.1999: Nhậm chức Giám mục Chánh tòa giáo phận Phú Cường. 

- 2000: Đặc trách Hội Thừa sai Việt Nam. 

- 2001: Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. 

- 2002: Đại biểu Giáo Hội Việt Nam tại các Đại hội Thánh Thể Quốc tế. 

- 2004- 2010: Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. 
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- 2007: Thành viên Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Đối thoại liên tôn. 

- 13.6.2009: Khởi công xây dựng nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. 

- 25.8.2012: Được Đức Bênêđictô XVI chấp nhận đơn nghỉ hưu. 

Tuy nhiên, Đức Cha Phêrô vẫn tiếp tục trọng trách xây dựng nhà thờ Chánh Tòa Phú 

Cường cho đến ngày hoàn tất. Ngài đã trao lại cho giáo phận mọi danh dự, đồng thời hết sức 

âm thầm và khiêm nhường lui vào sự thinh lặng của vị Mục Tử suốt đời hiến dâng sống trọn 

tinh thần Hiền Phụ đối với giáo phận. Ngài có mặt trong lễ khánh thành nhà thờ Chánh Tòa Phú 

Cường, nhưng lặng lẽ. Cuối thánh lễ, ngài chỉ phát biểu đúng một lời ngắn gọn, theo tinh thần 

của Tin Mừng Chúa Kitô: “Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng” (Lc 17, 10). 

Hiện nay, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ vẫn là:  

- Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. 

- Đặc trách Hội Thừa sai Việt Nam. 

- Thành viên Hội đồng Giáo hoàng đặc trách đối thoại liên tôn. 

- Đại biểu Giáo Hội Việt Nam tại Ủy ban Giáo hoàng đặc trách các Đại hội Thánh Thể Quốc 

tế. 

Nhìn qua tiểu sử và hoạt động của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, chúng ta dễ dàng nhận 

thấy, suốt nửa thế kỷ làm linh mục, và một phần ba (1/3) trong thời gian nửa thế kỷ ấy làm 

Giám mục, Đức Cha đã cống hiến tất cả khả năng, sự sống, tình yêu, tinh thần phục vụ, linh 

hồn và thân xác cho giáo phận Phú Cường. Giáo phận Phú Cường là trái tim, là quà tặng Chúa 

ban cho Đức Cha phêrô Trần Đình Tứ. 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG (Phú Cường) 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

Nhật và Mai lấy nhau được gần mười lăm năm, sinh được một con gái và hai con trai. Một 

trong những vấn đề làm hai vợ chồng trằn trọc nhiều đêm khó ngủ là sự biểu hiện nghiện trò 

chơi điện tử (video game) của hai cậu ấm. Thời nay, trẻ con và thanh thiếu niên dễ bị mắc 

‘bệnh’ này. Khi đã nghiện thì tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến máy tính. Nghiện trò chơi gây nhức 

đầu cho Nhật và Mai vì họ đã chứng kiến những hậu quả tiêu cực của nó, chẳng hạn thị lực sẽ 

bị hại, khả năng giao tiếp xã hội trở nên khó khăn vì thế giới bên ngoài không phải là thế giới ảo 

 
SAO KHÔNG CẤT KHỎI THẾ GIAN?  
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của trò chơi, thiếu vận động làm cơ thể uể oải, học hành bị thiếu tập trung, óc tự kỉ tăng dần, 

đặc biệt là khuynh hướng bạo lực từ các trò chơi. Để giảm tình trạng này, họ quyết định đặt 

máy vi tính ở phòng chung và quy định mỗi con chỉ được chơi trò chơi một tiếng một ngày. Mặc 

dù thương con lắm, muốn chiều con cho chúng được thoải mái, nhưng để tốt hơn cho chúng về 

lâu về dài, họ quyết định áp dụng giải pháp sống có kỷ luật này. 

Một hôm, trong lúc đang tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, con trai thứ hai tên là Tiến hỏi 

Nhật: 

“Tại sao một Chúa lại có đến ba Ngôi vị hả bố?” 

Nhật bất ngờ, nhìn vợ. Một câu hỏi căn bản nhất của niềm tin nhưng trả lời sao đây? Bố 

mẹ bối rối. 

Nhưng nhờ câu hỏi của con mà Mai nhận ra một phương pháp giáo dục mới. Mai nói với 

chồng: 

“Mình nè, tụi trẻ hay hỏi ‘tại sao’ vì chúng thích khám phá. Vậy tại sao mình lại không giúp 

chúng bằng cách tạo ra một trò chơi thánh thiện bắt đầu bằng chữ ‘tại sao’ nhỉ?” 

“Trò chơi thánh thiện?” Đó là lần đầu tiên Nhật nghe từ này. Thú vị! Anh nói với vợ: “Cưng 

thử cho anh ví dụ xem nào.” 

Mai đáp: “Chẳng hạn mình có thể tìm các câu hỏi tại sao về niềm tin và đố con mình. Đứa 

nào tìm được câu trả lời đúng nhất thì sẽ được thưởng.”  

“Ý kiến rất hay.” Nhật tán thành vợ. 

Kể từ đó, mỗi lần trước khi đi Lễ, hai vợ chồng dành ít phút xem các bài đọc và đặt một câu 

hỏi bắt đầu bằng chữ ‘tại sao’ để các con chú ý tìm câu trả lời khi tham dự Thánh Lễ. Vào một 

Chúa Nhật trong mùa Phục Sinh, lúc cả nhà đang đứng đón xe bus để đến nhà thờ, Mai nói với 

các con: 

“Hôm nay, trong bài đọc hai, thánh Gioan nói về tình yêu bao la của Thiên Chúa nhưng 

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng lại cầu nguyện xin Chúa Cha không cất các môn đệ ra khỏi thế 

gian. Thế gian trong trường hợp này là nơi có nhiều đau khổ, bắt bớ, nguy hiểm đối với các 

môn đệ. Tại sao Chúa rất yêu thương họ mà lại không muốn cất họ ra khỏi nơi ấy?” 

Cả nhà lên xe bus. Các con háo hức suy nghĩ để được phần thưởng, người lớn cũng háo 

hức không kém để xem con mình sẽ trả lời thế nào vì đây là câu hỏi không dễ. 
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Các bé tham dự Thánh Lễ 10 giờ sáng hôm ấy rất chú tâm, nhất là phần cha giảng để xem 

có gì liên quan đến câu hỏi ấy không. Tuy nhiên, hôm đó cha chỉ giảng về ước mong tất cả mọi 

người hiệp nhất yêu thương nhau của Chúa Giêsu. Nhưng các bé chưa vội nản vì thường đến 

bữa tối cả nhà mới cùng nhau trao đổi về trò chơi thánh thiện. Vẫn còn thời gian để suy nghĩ, 

tìm hiểu. 

Buổi chiều hôm ấy, ba bé rủ nhau qua thăm cụ Nhân hàng xóm. Vợ của cụ qua đời cách 

đây bốn tháng. Cụ sống một mình, chắc buồn lắm. Thấy ba em nhỏ sang thăm, cụ vui vô cùng. 

Trong lúc thăm cụ, bé gái lớn tên là Nga hỏi cụ nghĩ sao về câu hỏi của mẹ đưa ra vào buổi 

sáng, nhưng bé không đề cập đến việc sẽ được thưởng. Ông cụ giảng giải cho các bé. Mặt 

chúng bỗng hớn hở lạ thường.  

Bữa tối đến rồi. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Hôm nay đến phiên bé út tên là Anh bắt 

kinh cầu nguyện trước bữa ăn. Bé vừa dứt lời cầu nguyện thì nói liền: 

“Mẹ ơi, con biết câu trả lời rồi.” 

Nhật-Mai nhìn nhau, vừa vui vừa buồn cười vừa tự hào về sự nhiệt tình của con. Mai xoa 

đầu con: 

“Con mẹ giỏi lắm. Ăn chút cơm rồi nói bố mẹ nghe xem nào.” 

“Dạ.” Bé xúc hẳn một thìa cơm lớn đút vào miệng,nhồm nhoàm, muốn nói liền nhưng nhớ 

lời bố mẹ dạy phải ăn xong thức ăn trong miệng rồi mới nói. Nuốt xong miếng cơm đó, bé nói 

tiếp: 

“Chúa Giêsu không cầu nguyện xin Chúa Cha cất các môn đệ ra khỏi thế gian là vì Chúa 

có lý do chính đáng khi làm như thế.” 

“Lý do gì nào?” Nhật hỏi con. 

Bé Anh nháy mắt cho anh trai là Tiến. Tiến nói liền: 

“Lý do đó là Chúa Giêsu muốn họ ở lại trần gian để tiếp tục sứ mạng của Người.” 

Hai bố mẹ lại nhìn nhau. Ngạc nhiên và vui mừng. Tiến liếc nhìn chị Nga, có ý bảo chị tiếp 

lời. Nga nói: 
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“Sứ mạng đó chính là rao giảng về Chúa bằng cuộc sống yêu thương nhau. Khi người 

khác thấy các môn đệ yêu thương nhau, họ sẽ nhận ra Chúa và tin Chúa. Như thế, thế giới sẽ 

được biến đổi và đón nhận ơn cứu độ.” 

Hai bố mẹ tròn xoe mắt. Các bé thì giơ tay ra hi-five với nhau. Rõ ràng đây là một thành 

công của cả nhóm. Bố mẹ thấy sáng kiến trò chơi thánh thiện của mình thành công thì cũng giơ 

tay hi-five với nhau và với các con luôn. Thành công của cả nhà! 

Sau khi cùng rửa chén và dọn dẹp xong là lúc công bố kết quả và phát thưởng. Mai hắng 

giọng, tuyên bố: 

“Hôm nay, các con đã rất xuất sắc tìm được câu trả lời. Tuyệt hơn nữa là các con biết cùng 

nhau làm việc. Bố mẹ rất hạnh phúc. Cảm ơn các con. Bố mẹ quyết định thưởng cho cả ba con 

món kem Ý và mỗi con sẽ được chơi trò chơi thêm một tiếng trong tuần này.” 

Ba chị em cùng hô “Oh yeah” và nhảy tung tăng vui vẻ. Bỗng bé út dừng lại, quay sang nói 

với mẹ: 

“Mẹ ơi, mẹ thưởng cho cụ Nhân luôn nha mẹ. Cụ giải thích cho chúng con chiều nay đó 

mẹ.” 

“Ồ, tất nhiên rồi con trai yêu.” Mai xoa xoa đầu con. 

Bé Tiến tham gia tiếp: “À mẹ ơi, cụ còn nói một điều nữa là: tất cả chúng ta là môn đệ của 

Chúa.” 

Đến lượt chị Nga kết thúc: “Cho nên, nếu Chúa chưa cất chúng ta khỏi trần gian này là vì 

Chúa còn đang cần chúng ta làm một sứ mạng nào đó.” 

Nhật – Mai nhìn nhau. Hạnh phúc đơn sơ vậy đấy! Nhật nói cả nhà: 

“Nào, chúng ta cùng sang thăm cụ Nhân và thưởng cho cụ nhé các con.” 

Joseph Việt, O.Carm. 

[140A+V515]  

ENGLISH: https://only3minutes.wordpress.com/why-not-take-out-of-the-world/  
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Ba năm trước, em được bố gởi đến lớp dạy kèm của tôi - một cậu học trò lớp  sáu, sáng 
sủa và thông minh. 

Tính khí em có chút thất thường. Bên cạnh cái tinh nghịch thường tình của tuổi học trò, đôi 
khi em lặng lẽ thu mình với cái nhìn miên man, u uẩn. Chậc! Trẻ con ấy mà, sớm nắng chiều 
mưa! Tôi không quan tâm mấy. 

Em rất thích vẽ. Bạn bè cho rằng em vẽ khá đẹp, lúc nào trong cặp sách của em cũng có 
sẵn sàng mấy tờ giấy vẽ và vài mẩu bút chì. Hình như em rất thích vẽ cảnh gia đình, vẽ ba, vẽ 
mẹ. Có hôm tôi thấy em vẽ cảnh đồng quê và đặt tên bức tranh là "Bãi Bồi Quê Ngoại". Quả là 
nét vẽ rất già dặn, chỉ độc một màu bút chì, nhưng lúc thưa lúc nhặt, lúc đậm lúc mờ rất có hồn. 
Nhìn vào là đọc được ngay hình ảnh một người mẹ đang ngồi trên bờ cỏ, mặt cười rạng rỡ 
nhìn theo dáng hai bố con vừa chạy vừa thả diều. Tôi vui buột miệng hỏi: "Con vẽ gia đình 
mình hả?" Em nhoẻn miệng cười, khẽ “dạ”. Tôi ngỡ em sẽ cười rất tươi và tự hào lắm. Thế 
nhưng cái nhoẻn miệng thật buồn ấy vụt tắt. Hình như có đám mây vô tình trôi ngang khuôn 
mặt khôi ngô của em. Đêm ấy, gương mặt em cứ lẩn quẩn trong trí tôi... 

Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu chú ý và nhận ra rằng trên xe người bố mỗi tối đến đón em lúc 
nào cũng lủng lẳng có hai hộp cơm, hoặc bún hoặc phở gì đó. Và rằng mấy tháng trôi qua 
nhưng tôi chưa hề thấy bóng dáng người mẹ. Mỗi khi bố đón trễ, đôi mắt buồn thiu của em lại 
len lén nhìn ra phía nhà sau, nơi gia đình tôi đang rộn ràng cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Tôi 
mang máng nhận ra có gì đó không bình thường trong cuộc sống của em. 

Tôi không hỏi gì. Tôi sợ chạm đến nỗi đau nào đó bên trong tâm hồn bé nhỏ ấy. Như tình 
cờ, thỉnh thoảng tôi cho em cây bút chì viết dở, loại tốt và mềm để vẽ cho đẹp. Em thích lắm. 
Tranh thủ những lúc bố em đón trễ, tôi lại vờ đem trái cây ra gọt rồi mời em ăn cùng. Lúc đầu 
em cũng ngại, sau đó thân quen dần. Hôm nào nấu món gì đặc biệt, tôi lại gọi điện xin bố em 
đón trễ để mời em dùng bữa với gia đình tôi. Cu cậu nhảy cẫng lên vui sướng. Thế là em lăng 
xăng dọn bàn, sắp chén, so đũa..., làm đủ mọi thứ em có thể làm được. Tôi khen em giỏi. Em 
cười tít mắt khoe: "Lúc mẹ còn ở nhà, con vẫn thường giúp mẹ đó chứ, chỉ sau này..." Em bỏ 
lửng câu nói. Và, tôi lại làm như như vô tình, nhờ em lấy giúp cái đĩa. 

Sau này em tâm sự rằng mẹ đã ra đi khi em đang học lớp bốn. Thời gian ấy, chiều nào bố 
cũng dắt em đi lễ. (Mẹ thì chẳng mặn mà gì với lễ lộc vì mẹ là người tân tòng theo đạo bố). Bố 
buồn nhiều lắm. Bố bảo rằng mẹ bận đi làm xa. Nhưng mẹ cứ đi biền biệt, mấy tháng mới về 
thăm em và bố một lần. Lần nào cũng vội vội vàng vàng, ăn chưa trọn bữa cơm thì mẹ lại ra đi. 

Ngày em nhận Bí Tích Rước Lễ lần đầu, đợi mòn mỏi chẳng thấy mẹ đâu. Đến lúc em 
không còn hi vọng gì nữa thì mẹ chợt xuất hiện. Mẹ đưa tay vẫy vẫy.  Em mừng đến rơi nước 
mắt, nhưng đang đứng xếp hàng và sắp đến giờ lễ nên em không chạy đến ôm mẹ được. Ra 
về, hai bố con cứ dáo dác tìm mẹ, tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu, gọi điện thì mẹ khoá máy. Nhà 
thờ đã tan không còn bóng người mà hai bố con vẫn đi tìm vất vưởng. Lúc ấy mẹ đã nhắn tin 
đến, mẹ xin lỗi vì có chuyện phải đi. Vừa mệt, vừa đói, vừa thất vọng, em khuỵ xỉu bên tay bố... 

Tôi buồn, vương mang nỗi buồn của em cộng với nỗi buồn của bao đứa trẻ khác. Chỉ trong 
lớp học be bé này thôi, mà cũng đã đếm đủ đầu ngón tay những đứa trẻ "côi cút" vì gia đình tan 
vỡ. Lòng tôi như thắt lại trước những đôi mắt thẩn thờ hoang dại như những chú chim non 
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ngẩn ngơ bên chiếc tổ tan tành sau một hồi bão dữ. Hạnh phúc gia đình thời nay sao mong 
manh quá! 

Dường như với nhiều người, gia đình không còn là "chiếc nôi của sự sống và tình yêu". 
Chính trong chiếc nôi ấy, con người được sinh ra và lớn lên. Tổ ấm gia đình chính là nơi mà 
người ta học biết thế nào là tình yêu và lòng trung thành, là nơi con cái học những bài học đầu 
tiên và quan trọng nhất về sự khôn ngoan thiết thực, để từ đó hình thành nên những nhân đức 
cao quý của con người (*). 

Thời gian trôi qua, tôi và em càng thân thiết. Tôi khẽ khàng cho em tình thương của người 
mẹ, còn em càng lớn càng sâu sắc, càng trao cho tôi nhiều câu hỏi "vì sao?" hóc búa khiến tôi 
"choáng váng". Đại loại như vì sao người lớn được quyền chọn lại người vợ người chồng cho 
mình, còn trẻ con không thể được sinh ra một lần nữa, để chọn lại người cha người mẹ? Vì sao 
con cái phải hiểu và cảm thông cho những nỗi khổ của cha mẹ, còn có những nỗi khổ do chính 
cha mẹ gây ra, con cái phải gánh chịu một mình? Vì sao ban đầu người ta yêu thương nhau, 
đòi sống đòi chết để lấy được nhau, lấy được rồi thì không thể nhường nhịn, chịu đựng lẫn 
nhau nữa, lại dứt bỏ nhau? ... Thú thật có nhiều lúc tôi phải "đánh nước chuồn". Bởi phải nói 
thế nào để em đừng tổn thương và thất vọng? Nói làm sao để em không oán trách cha mẹ của 
mình? Nói điều gì để em rút ra bài học và có thêm nghị lực để bước đi? Khó quá!!! 

Ba năm qua, tôi như "chiếc túi" của em. Em đặt vào đó tất cả những vui buồn, tâm sự, và 
lấy ra những thứ cần thiết. Và điều khôi hài là em cứ "ảo tưởng" tôi là "chiếc túi thần kỳ" chứa 
đầy "bửu bối", có hay đâu tôi cũng khốn đốn, vả mồ hôi khi phải ứng phó với em. 

 "Cô ơi!" - "Hửm?" - "Cho con ít rượu thuốc." - "Để làm gì?" - " Mẹ thằng Sơn bị ba nó đánh 
bầm hết bên mặt. Nó buồn lắm. Sáng nay đi học mà mắt nó còn sưng húp. Hình như "ông ba" 
nó có "mèo", cứ xỉn xỉn về là đánh mẹ nó hoài!" - "Con có an ủi nó không?"- "Con bao nó ly 
nước sâm. Biết nói gì chứ cô! Gia đình như nó cũng chán, mà như con cũng chán." Tôi nói 
lảng: "Con khá đó, cô cho mười ngàn, mai con lại bao nó chút gì đó, bảo nó ráng học đừng để 
mẹ buồn, hôm nào thuận tiện, con rủ nó sang cô chơi..." 

"Cô ơi!' - "Hửm?" - "Nhỏ lớp phó lớp xinh phết!" - "Để ý lớp phó à?" - "Thôi cô ơi! Hàng cao 
lương mỹ vị đó, con chỉ là hạng tương chao thôi!" Tôi ghẹo: "Lớp phó của con thuộc hạng đặc 
sản heo rừng không?" - "Phải là hàng hươu, nai trở lên chứ cô! Tội thân con chỉ là hủ chao 
chùa!" - Tôi cười: "Con đừng quên rằng mấy món thịt ấy mà thiếu mắm thiếu chao thì cũng 
không còn là đặc sản đâu. Thế nên có cho mình là mắm thì cũng đừng tự ti, mà có nghĩ mình là 
"mỹ vị cao lương" thì cũng đừng tự mãn" - "Vậy là có hy vọng hả cô?" - "Chỉ sợ con là hủ mắm 
tôm thôi! Kiểu này chắc con phải đi tìm chị em nhà bé cún, ha ha!" - "Cô này!" - "Đùa thôi nhóc, 
lo học là nhiệm vụ chính đi con..." 

Những câu chuyện cứ thế như, không có mở đầu cũng không có kết thúc. Giờ thì em trở 
thành con ve ve bên tai tôi rồi! Có lẽ em đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Tôi mừng. 

Hè, em náo nức xin bố về quê thăm ngoại. Trẻ con nào mà không thích lăn lội với gió đồng, 
tắm sông, câu cá. Em ríu rít "bật mí" cho tôi nghe biết bao nhiêu là kế hoạch trong mười ngày 
ngắn ngủi. Tôi cười, vui lây với em. 

Mười ngày không có em "làm phiền" xem ra lại quá yên tĩnh, nên tôi lại ngong ngóng đợi 
em về. Đúng như tôi đoán, cu cậu dang nắng đen thui, gương mặt cứ dàu dàu chẳng muốn nói 
cười. Còn tiếc nuối chứ gì! Bố không cho chơi quá lâu vì không yên tâm. Em lại vẽ. Đôi mắt lại 
u uẩn mênh mông. Lần này thì em "chuyển tông" vẽ thiên thần. Cũng hay! Có lẽ cu cậu đang 
mơ mộng gì đây, lại còn hay viết lách gì đó nữa. Chậc! Trẻ con ấy mà! 
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 "Cô ơi!" - "Hửm?" - "cho con ra ngoài mua cây viết chì" - "Ừm, nhưng hứa với cô là hoàn 
thành bài tập nhé" - "Dạ". Em bước đi, nhưng quên lấy vật nặng chần giấy lại, để cho quạt xoay 
đến hất bay tung toé. Bất cẩn thật! Tôi đến nhặt lên giúp em. Gì đây? Nhóc này! Vẽ thiên thần 
gì mà một bên cánh xệ xuống như bị gãy vậy! Một trang vở lật ra trước mắt, tôi tiện mắt đọc 
xem cu cậu này viết gì. 

"Bố à, mẹ dắt người ta về quê thăm ngoại đó! Con đã biết chuyện từ lâu rồi, vậy mà lúc 
nào bố cũng bao che! Mẹ đâu có ngờ là con cũng về thăm ngoại. Mẹ nói người ta là họ hàng 
xa, nhưng sao qua mắt con được chứ bố!... 

 ... Hồi nhỏ mẹ cứ gọi con là thiên thần. Bây giờ thiên thần này gãy mất một cánh rồi, đau 
quá bố ơi!!! 

Con nghe lời bố, không buồn mẹ đâu. Con chỉ ghét con chó Mực thôi! Người ta tốt với nó 
một chút là nó không thèm đếm xỉa đến con. Nó cứ chồm chồm theo người ta đi đào chuột 
đồng. Người ta đào nát cái bãi bồi thả diều của mình rồi bố à! Mất hết rồi! Mất cả con Mực nữa! 
Nó ồn ào quá! Nó cứ sủa táp táp bên tai con hoài. Nó táp mất tuổi thơ của con rồi! Nó xé nát 
cánh diều của con rồi, bố ơi!..." 

 Tôi lặng người như rơi vào chơi vơi. Tôi nghe tiếng nghẹn ngào vỡ vụn đang nấc lên trong 
trái tim nhỏ bé ấy. Em bé nhỏ của tôi, tôi có thể làm được gì cho em?... 

Đèn trong phòng sáng trưng, nhưng trước mắt tôi mọi vật sầm tối lại! 
  
       

Mẩu Bút Chì. 

(*): x. Tóm lược Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo số 209, 210. 
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Khá lâu, bạn bè mới có dịp gặp lại. 

Điểm hẹn là tại nhà anh bạn làm ăn thành đạt. Đến bữa ăn, ai ai cũng tấm tắc khen thực 

đơn bữa ăn hôm nay thật ngon. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có nhà hàng mới nấu ngon cũng 

như bài trí, sắp xếp bữa ăn một cách bài bản như thế này. 

Hỏi ra, gia chủ nói chính là do bà xã của anh nấu. Anh cũng không ngần ngại kể về "tài" 

của vợ vì anh em chơi thân với nhau đều biết vợ anh xuất phát từ một cô gái thôn quê. Anh gặp 

lại vợ là cô bạn cùng quê từ thuở nhỏ và anh chị nên duyên vợ chồng. Có điều khác biệt là từ 

nhỏ anh lên Sài Thành làm ăn, còn cô vẫn ở nhà quê chân chất. Vì tình yêu, vợ đã về làm dâu 

nhà anh. Từ một cô gái nhà quê không quanh quẩn ngoài vườn trái cây thậm chí không biết 

  
TÌNH YÊU SẼ BIẾN ĐỔI PHẬN NGƯỜI  
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nấu ăn nhưng từ ngày làm vợ anh cô đã đi học nấu ăn cũng như chịu khó tìm tòi để làm sao có 

những bữa cơm gia đình thật ngon. 

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn và nhất là chúc mừng sự nổ 

lực cố gắng của vợ bạn. 

Mọi người lại tiếp tục nâng ly để chúc mừng một anh bạn thân trong nhóm. Chuyện là ai ai 

cũng biết anh là người bê bối, nát rượu nhưng khi anh lập gia đình rồi thì anh đã thay đổi hoàn 

toàn. Con người của anh đã thay da đổi thịt từ ngày lấy vợ. Ý thức được phải lo cho gia đình 

cũng như tình yêu anh dành cho vợ và rồi anh thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh. Không ai 

ngờ anh của ngày hôm nay khác với ngày hôm qua quá ! 

Tiệc tàn, anh em ra bàn ngoài phòng khách uống trà. 

Chủ đề của bàn trà tối nay cũng là chủ đề về tình yêu đã thay đổi con người ta như thế nào 

tiếp nối với những câu chuyện ở bàn cơm. 

Anh bạn kia đang luyên thuyên nói chuyện đời bỗng nhiên chuyển sang đạo ! Anh dẫn 

chứng một hình ảnh hết sức sống động về tình yêu đó chính là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 

Vì yêu Chúa, yêu Giáo Hội một cách thật sự để rồi Đức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi 

con người của Ngài một cách thật sự. Giữa một xã hội mà người ta đi tìm danh vọng, địa vị và 

sự hưởng thụ thì Đức Thánh Cha đã đi ngược lại. Đức Thánh Cha đã can đảm chấp nhận 

những búa rìu của dư luận về cách sống nghèo của mình và nghèo của Giáo Hội. 

Anh bạn kia tiếp nối câu chuyện của Đức Thánh Cha Phanxicô về tình yêu mà Đức Thánh 

Cha đang sống về Năm Thánh Lòng Thương Xót mà Đức Thánh Cha đề nghị mở ra vào tháng 

12 năm nay. Anh nói rằng quả thật Đức Thánh Cha đã sống trọn vẹn cuộc đời dâng hiến của 

mình vì tình yêu và cho tình yêu với Thiên Chúa. 

Tôi ngồi im nghe những câu chuyện, những mẫu chuyện tiếp tiếp theo của các bạn nói về 

tình yêu biến đổi con người ta như thế nào. 

Ngồi nghe anh em nói mà không tham gia thì cũng kỳ. Tôi bèn gửi đến các bạn một thông 

điệp hết sức dễ thương từ vị tổng thống Cuba, Raul Castro.  

Báo chí đưa tin rằng tổng thống Cuba, Raul Castro nói : Nếu Đức Giáo Hoàng giữ vững 

đường lối này tôi sẽ theo đạo Công Giáo. 

Tuyệt vời ! Chính lối sống, cách hành xử của Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm đánh động 

lòng của một con người, cách riêng nơi vị tổng thống. Tình yêu mà Đức Thánh Cha dành cho 
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Thiên Chúa, dành cho Giáo Hội, cách riêng những người nghèo, những con người bị đẩy ra 

bên lề xã hội ít ra cũng đã làm lay động, làm biến đổi một tâm hồn. 

Thật vậy, tình yêu như một phép mầu trong cuộc sống. Khi yêu thật sự, người ta sẽ biến 

đổi, sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi cách sống của mình. 

Tiệc tàn, mọi người chia tay nhau vui vẻ trong bầu khí yêu thương và hẹn gặp lại nhau để 

hàn huyên tâm sự cũng như chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.     

Trên con đường về nhà, dòng tư tưởng, dòng chia sẻ về tình yêu đã thay đổi cuộc đời, thay 

đổi phận người làm tôi miên man suy nghĩ thêm nhiều điều về hiện trạng của xã hội, cách riêng 

Giáo Hội ngày hôm nay. 

Ngày hôm nay, không phủ nhận được rằng Giáo Hội có nhiều ơn gọi hơn ngày xưa nhiều. 

Ngày nay cũng có nhiều dòng tu nhập vào Việt Nam cũng như các dòng tu có từ lâu cũng sinh 

sôi nảy nở trên khắp mọi miền của đất nước. Ngày nay nhiều nhà thờ, nhiều linh mục ra trường 

hơn những năm trước. 

Nhìn như thế, lòng cũng vui đó nhưng cũng đượm buồn. Buồn bởi lẽ vẫn còn đó những 

cung cách sống của quan chức, của hưởng thụ hơn là cung cách sống của một người phục vụ 

Tin Mừng, một người theo sát Chúa Kitô, một người rập mình theo khuôn mẫu mầu nhiệm 

Thánh Giá Chúa khi các vị linh mục hứa khi lãnh sứ vụ linh mục. 

Nếu như các linh mục nhìn và học và nhất là yêu như Chúa Giêsu đã sống, đã yêu hay là 

như Đức Thánh Cha đang sống thì Giáo Hội sẽ là một Giáo Hội yêu thương, Giáo Hội của 

người nghèo thật sự. Nếu như các vị mục tử yêu Chúa hết mình, hết lòng, hết sức thì các ngài 

sẽ biến đổi cuộc đời của mình và biến đổi cuộc đời của anh chị em đồng loại như tổng thống 

Cuba phát biểu cảm nghĩ của ông khi gặp Đức Thánh Cha Phanxicô. 

Lại là điều trăn trở, lại là lời cầu nguyện để cho ngày mỗi ngày Giáo Hội có nhiều mục tử 

sống, noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu đã sống, hay là như cung cách sống nghèo, sống yêu 

thương, sống phục vụ như Đức Thánh Cha Phanxicô đang sống. 

Mic Thành Châu 
 
  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 

THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER 

CÁC BÍ TÍCH & Á BÍ TÍCH 

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
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Chương 18 

CÁC BÍ TÍCH & Á BÍ TÍCH 

 

Thiên Chúa dùng tay ông Phaolô mà làm những phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy 
cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần 
cũng phải xuất (Cv 19, 11-12). 

Bí tích và Á bí tích là những công cụ thiết yếu cho bạn với tư cách là một chiến sĩ thiêng 
liêng. Dù khác biệt tự bản chất, chúng lại giống nhau. Hầu hết, chúng chỉ có ở người công giáo. 
Cả hai nâng đỡ một đời sống tràn đầy ân sủng, trước tiên và tự bản chất là các Bí tích, thứ đến 
là các Á bí tích. 

Hiệu quả của Bí tích và Á bí tích bắt nguồn từ Mầu Nhiệm Nhập Thể của Đức Giêsu. Việc 
Thiên Chúa trở nên người phàm đem lại cho thế giới thọ tạo một phẩm chức và quyền năng 
thậm chí cao cả hơn.  

Bí tích có địa vị cao hơn Á bí tích vì Bí tích đứng đầu trong trật tự ân sủng. Bí tích là 
phương tiện chủ yếu và ưu tiên trong việc chiến thắng hành động của ma quỷ. So với các Bí 
tích, Á bí tích được xếp vào vị trí thứ yếu khi tham gia vào cuộc chiến thiêng liêng; điều này bao 
gồm cả việc trừ tà vốn thấp hơn Bí tích Hoà Giải. Người chiến sĩ thiêng liêng phải sử dụng 
đúng đắn, thường xuyên và sốt sắng các Bí tích và Á bí tích của Hội Thánh [kiên định với ơn 
gọi của mình và luật Hội Thánh]. 

 

BÍ TÍCH 

Đối với người công giáo, bảy Bí tích là cửa ngõ dẫn vào 
ân sủng. Từ khi Đức Kitô về trời, Bí tích là phương tiện 
thông thường, nhờ đó, người công giáo gặp gỡ Thiên Chúa. 
Bảy bí tích là những cuộc gặp gỡ thực thụ với Người. Được 
cử hành đúng đắn, mỗi Bí tích cho phép bạn tiếp cận và lớn 
lên trong ân sủng siêu nhiên của Thiên Chúa vốn luôn sống 
động và có sẵn để củng cố cũng như hướng dẫn bạn trong 
suốt cuộc chiến.  

Bảy Bí tích của Hội Thánh Công Giáo là Rửa Tội, Thêm 
Sức, Mình Thánh Chúa, Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Truyền 
Chức Thánh, Hôn Phối. Ngoại trừ Bí tích Hôn Phối và Rửa 
Tội một người nguy tử, việc cử hành các Bí tích thuộc công 
việc của các thừa tác viên có chức thánh [trong Bí tích Hôn 
Phối, cô dâu chú rể là thừa tác bí tích của nhau]. 

Bí Tích Rửa Tội 

Bí tích Rửa Tội là Bí tích nền tảng của người Kitô hữu. Đó là giây phút đầu tiên bạn lãnh 
nhận ân sủng thánh hoá của Thiên Chúa. Nhờ đó, bạn được tẩy xóa khỏi vết nhơ tội nguyên tổ, 
được cất nhắc làm người thừa tự của Thiên Chúa, được đón nhận vào Hội Thánh Người và 
được rửa trong sự chết và phục sinh của Đức Kitô Giêsu (x. Rm 6, 3). Trong Bí tích Rửa Tội, 
bạn được đóng ấn tín không thể xoá nhoà kết hợp bạn với Đức Kitô. Một phần của nghi thức 
Rửa Tội bao gồm nghi thức trừ tà, tức là trừ tà với công thức đơn giản bởi Hội Thánh. Chính 
giây phút rửa tội mà đời sống ân sủng được bắt đầu và đây là lần đầu tiên, Satan chống đối 
bạn. Rửa tội có nghĩa là “giải thoát khỏi tội lỗi và khỏi kẻ xúi giục là ma quỷ” (Giáo Lý Hội Thánh 
Công Giáo, số 1237).  



 

28 

Bí tích Rửa Tội như viên đạn chọc thủng mũi tàu của Satan. 

Trước Bí tích Rửa Tội, ân sủng khuyến khích linh hồn từ bên ngoài đang khi Satan lẩn quất 
tận nơi sâu thẳm của nó. Từ lúc linh hồn được tái sinh nhờ Bí tích Rửa Tội, quỷ dữ ở bên 
ngoài, ân sủng ở bên trong. Nơi tội lỗi thống trị trước khi rửa tội, nay chân lý ngự trị sau khi rửa 
tội (Thánh Diadochus Phôtikê). 

Đây là nước trong đó thân xác được nhấn chìm hầu mọi tội lỗi xác thịt có thể được rửa 
sạch. Mọi vi phạm đều bị chôn vùi ở đó (Thánh Ambrôsiô). 

Bí Tích Hoà Giải 

Bí tích Hoà Giải là một công cụ không thể thay thế đối với những ai tìm cách ở lại trong 
thánh ý Thiên Chúa và ân sủng cao quý của Người. Đó là bí tích lòng nhân từ vô biên của Đức 
Giêsu; nó hồi phục ân sủng thánh hoá cho một linh hồn đã hư mất. Qua Bí tích Hoà Giải, tâm 
hồn bạn được mời gọi thống hối và trở về sâu sắc hơn bao giờ hết. Đó là Bí tích phục hồi 
tương quan đúng đắn với Thiên Chúa, với người khác và với chính mình. Việc xưng tội đều 
đặn giúp cho việc đào tạo lương tâm của bạn, nhắc tới cuộc phán xét mai ngày và là nguồn 
“sức mạnh thiêng liêng cho cuộc chiến đấu của người Kitô hữu” (Giáo Lý Hội Thánh Công 
Giáo, số 1496 ). 

Bí tích Hoà Giải là một nguồn mạch cung cấp vô tận lòng xót thương của Thiên Chúa. 

Nếu rắn, tức là ma quỷ, lén cắn ai, nó gây nhiễm người đó bằng nọc độc tội lỗi. Và nếu 
người bị rắn cắn giữ thinh lặng và không hối cải cũng không muốn xưng thú vết thương của 
mình, thì người anh em Linh mục của họ, người có lời chữa lành họ [lời tha tội] không thể giúp 
họ lành lặn (Thánh Jérôme). 

Bí tích Giải Tội chữa lành, làm cho nên công chính và mang lại ơn tha tội. Hết thảy mọi 
niềm hy vọng đều hàm chứa trong phép giải tội. Nơi phép giải tội, ai ai cũng có cơ hội để 
hưởng nhận lòng thương xót Chúa. Con hãy xác tín điều đó. Đừng nghi ngờ, đừng do dự cũng 
đừng bao giờ thất vọng về lòng nhân từ của Thiên Chúa. Con hãy hy vọng và tin vào Bí tích 
này (Thánh Isidôrê Sêville). 

Bí Tích Thánh Thể 

Thánh Thể là Bí tích ưu việt. Hiến Chế Lumen Gentium [Ánh Sáng Muôn Dân] mô tả Thánh 
Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu”. Thánh Thể liên kết bạn với Chúa 
Kitô, với Hội Thánh và Thánh Giá của Ngài; tẩy sạch các tội nhẹ đã phạm, bảo vệ bạn khỏi tội 
nhẹ và tội trọng về sau, đồng thời hướng bạn đến vinh quang mai ngày đang chờ đón nếu bạn 
kiên trung. Thánh Thể là Bí tích đức tin, đức cậy và đức mến; là nguồn sức mạnh lớn lao duy 
nhất cho bạn với tư cách là chiến sĩ thiêng liêng. Dù bạn lãnh nhận Chúa Giêsu khi tham dự 
Thánh Lễ [chóp đỉnh của việc cầu nguyện], thờ phượng Ngài vào một Giờ Thánh hay chiêm bái 
Ngài trong giờ chầu Thánh Thể hoặc Phép Lành Mình Thánh Chúa, hãy cứ để Ngài trở nên sức 
mạnh của bạn. Thánh Thể, thức bổ dưỡng cho người chiến sĩ thiêng liêng, là “phương dược 
trường sinh bất tử, của ăn đem lại sự sống đời đời” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1405 ). 

Bí tích Thánh Thể là vũ khí lớn lao duy nhất mà con người có thể nghĩ đến, đó chính là Đức 
Giêsu Kitô, tình yêu nhập thể. 

Hãy cố gắng đừng bỏ một Thánh Lễ nào. Chắc chắn không bao giờ chúng ta có thể trao 
tặng ma quỷ, kẻ thù của mình một niềm vui nào lớn hơn cho bằng khi chúng ta tránh né Chúa 
Giêsu, Đấng cất bỏ sức mạnh quân thù trên chúng ta (Thánh Margarita Maria Alacoque). 

Bí tích Mình Thánh Chúa xua trừ ma quỷ, bảo vệ chúng ta khỏi mọi thôi thúc của dục vọng 
xấu xa, tẩy sạch linh hồn khỏi mọi tội lỗi, xoa dịu cơn giận của Thiên Chúa, soi lòng mở trí để 
hiểu biết Người, nung nấu ước muốn và cảm xúc bằng tình yêu Chúa, đổ đầy ký ức với những 
ngọt ngào thiêng liêng, củng cố toàn thể con người trong điều lành, giải thoát con người khỏi 
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chết muôn đời, gia tăng công nghiệp một đời sống mẫu mực, dẫn con người đến ngôi nhà vĩnh 
cửu và làm tươi mới thân xác cho sự sống vĩnh cửu (Thánh Tôma Aquinô). 

Bí Tích Thêm Sức 

Bí tích Thêm Sức chứng thực những ân sủng và quà tặng lãnh nhận trong Bí tích Rửa Tội. 
Nó cũng để lại một dấu ấn không thể tẩy xoá trong linh hồn, một dấu ấn không thể lấy đi. Bí tích 
Thêm Sức kiện toàn bạn nên một Kitô hữu, đồng thời, biến bạn thành một chiến sĩ can trường 
của Đức Kitô. Các quà tặng truyền thống của Chúa Thánh Thần được đóng ấn qua Bí tích 
Thêm Sức là khôn ngoan, đạo đức, mạnh mẽ, suy biết, thông hiểu, lo liệu và kính sợ Chúa. 
Những quà tặng này đóng một vai trò thiết yếu trong đời sống một chiến sĩ thiêng liêng, đặc biệt 
đối với “Lời Thiên Chúa hứa bảo vệ trong thử thách lớn lao thời cánh chung” (Giáo Lý Hội 
Thánh Công Giáo, số 1296 ). 

Bí tích Thêm Sức là âm vang của bài hát “Réveille” [Hãy Chỗi Dậy] được cất lên để đánh 
thức các đạo quân. 

Đừng quên Thánh Thần lúc con được soi lòng mở trí; bằng ấn tín của mình, Ngài sẵn sàng 
ghi dấu linh hồn con. Ngài sẽ ghi cho con ấn tín của Thiên Chúa, ấn tín thiên đàng, khiến ma 
quỷ khiếp sợ (Thánh Cyril Jérusalem). 

Bí tích Thêm Sức không được thiết lập như điều cần thiết cho ơn cứu độ, nhưng chính nhờ 
hiệu lực của Bí tích này, chúng ta mới được vũ trang đầy đủ, được chuẩn bị khi được mời gọi 
chiến đấu cho niềm tin vào Chúa Kitô (Giáo Lý Công Đồng Trentô). 

Như Chúa Kitô, sau phép rửa và việc lãnh nhận Thánh Thần, đã chiến thắng Kẻ Thù; cũng 
thế, sau khi chịu phép rửa và được xức dầu thánh [của Bí tích Thêm Sức], mặc lấy áo giáp của 
Chúa Thánh Thần, con sẵn sàng chiến đấu với quyền lực ác thù, khuất phục nó và nói rằng: 
“Tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô, Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Thánh Tôma 
Aquinô). 

Qua Bí tích Thêm Sức, sức mạnh thiêng liêng được ban cho người được tái sinh, theo một 
ý nghĩa nào đó, làm cho họ trở nên một chiến sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến cho niềm tin vào 
Đức Kitô (Thánh Tôma Aquinô). 

Chúng ta không thể đánh giá quá cao tầm quan trọng của Bí tích Thêm Sức trong đời sống 
siêu nhiên. Nó là nguồn sức mạnh lớn lao trong cuộc chiến chúng ta phải đương đầu với ba thù 
kinh khiếp chống lại ơn cứu độ của mình - thế gian, xác thịt và ma quỷ. Ấn tín của Bí tích Thêm 
Sức ghi khắc mãi trong linh hồn, đánh dấu người được xác nhận là chiến sĩ Chúa Kitô, với 
quyền lợi cùng nhiệm vụ công bố và bảo vệ đức tin Kitô giáo trước thế giới (Giáo Lý Baltimore). 

Trước sự có mặt của Chúa Thánh Thần, ma quỷ mất hết quyền năng (Thánh Basiliô Cả). 

Và như thế, chính Chúa Thánh Thần rèn luyện đôi tay và những ngón tay của chúng ta để 
chúng ta tham chiến và chiến đấu (Thánh Augustinô). 

Không có vũ khí của Chúa Thánh Thần chúng ta không thể xông lên trong trận chiến này 
(Thánh Macariô).  

Kẻ thù tránh xa chúng con, bình an được trao ban không chút trì hoãn; nhờ Ngài dẫn dắt, 
chúng con tránh khỏi mọi tác nhân gây hại (Kinh Veni Creator). 

Bí Tích Hôn Phối 

Bí tích Hôn Phối liên kết người nam và người nữ trong một mối dây ràng buộc thánh thiêng, 
giao ước và trọn đời. Thiên Chúa, Đấng tác thành mọi sinh linh, là tác giả của hôn nhân. Đó là 
thông hiệp yêu thương được Thiên Chúa dựng nên và có thể thực hiện được nhờ ân sủng mà 
chỉ Người mới có thể thông ban. Người vợ và người chồng có thể tạo cho nhau những cơ hội 
để lớn lên trong sự thánh thiện và ân sủng của Thiên Chúa. Họ có thể là chứng nhân và hình 
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ảnh của tình yêu Thiên Chúa trong một thế giới bị tàn phá bởi tội lỗi. Bằng cách mở đường cho 
sự sống, họ có thể đưa dân đến định cư trong Nước Trời. Vì lý do này, Satan hung hãn tấn 
công những cuộc hôn nhân bền vững, quy hướng về Chúa. Tình yêu tự hiến đánh bại Satan 
trên đồi Calvariô cũng chính là tình yêu cần thiết để xây dựng và củng cố hôn nhân. Hôn nhân 
đánh bại hoàn toàn căn bệnh Satan mắc phải và những ước ao lây lan cho con người. Hôn 
nhân giúp “vượt thắng tình trạng co cụm, ích kỷ, tìm kiếm khoái lạc riêng...” (Giáo Lý Hội Thánh 
Công Giáo, số 1609). 

Bí tích Hôn Phối là sự đoàn kết và quảng đại minh hoạ sức mạnh vô song của quân đoàn. 

Hôn nhân là vườn ươm Kitô giáo (Thánh Phanxicô Salêsiô). 

Trên thế gian này, không có hình ảnh nào hoàn hảo trọn vẹn hơn về Thiên Chúa, một Thiên 
Chúa duy nhất và cộng đồng cho bằng sự ràng buộc hôn nhân và sự sống nó sinh ra (Chân 
Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II). 

Bí Tích Truyền Chức Thánh 

Chức thánh dành riêng và đặt ra cương vị linh mục thừa tác, là phương tiện mà nhờ đó, 
Đức Kitô chăm sóc đàn chiên trên trần gian của Ngài. Dù là Giám mục, Linh mục hay Phó tế, Bí 
tích Truyền Chức Thánh vẫn để lại một ấn tín không thể tẩy xoá nơi linh hồn những người nam 
đáp lại ơn gọi của Thiên Chúa. Nó trao cho thụ nhân năng quyền của Đức Kitô để thực hiện 
những tác vụ đúng với chức phận mình; để giảng dạy, cai quản và thánh hoá.  

Bí tích Truyền Chức Thánh ban cho Linh mục khả năng làm cho Đức Giêsu Kitô hiện diện: 
Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính, một điều mà ngay cả các thiên thần cũng không làm được. 
Bí tích Truyền Chức Thánh trao cho Linh mục năng quyền của Chúa Kitô, năng quyền đánh bại 
ma quỷ, “một ‘năng quyền thánh thiêng’ không khác gì với quyền của Đức Kitô” (Giáo Lý Hội 
Thánh Công Giáo, số 1551). 

Bí tích Truyền Chức Thánh là Trường Đào Tạo Sĩ Quan quân đội Thiên Chúa. 

Linh mục có quyền giải thoát tội nhân khỏi hoả ngục, làm cho họ xứng đáng chiếm hữu 
Nước Trời và nâng họ từ thân phận nô lệ của Satan lên hàng con cái Thiên Chúa (Thánh 
Alphonsô Liguôri). 

Thiên Chúa tối cao, thánh thiện vô cùng đã không ban cho các thiên thần quyền mà Người 
trao cho các Linh mục (Thánh Gioan Kim Khẩu). 

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 

Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân chữa lành và gia tăng sức mạnh cho thể xác và linh hồn. Cũng 
vậy, nó là Bí tích của lòng thương xót. Qua Bí tích này, tội lỗi được tha, việc chữa lành được 
hoàn tất theo thánh ý Thiên Chúa và đau khổ biến thành giá trị cứu chuộc. Nó là bí tích cầu 
thay nguyện giúp và thánh hoá, vừa cho người được xức dầu, vừa cho Hội Thánh. Nó giúp bạn 
chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, giúp bạn tuyên bố chiến thắng của Đức Kitô như là chiến 
thắng của riêng mình bởi nó “ban sức mạnh để chống lại cám dỗ của ma quỷ” (Giáo Lý Hội 
Thánh Công Giáo, số 1520). 

Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là dầu xoa dịu thương tích do cuộc chiến. 

Hãy để đàn chiên nhào đến dấu ấn và dấu Thánh Giá vốn là phương thuốc chống lại sự dữ 
(Thánh Grêgôriô Nyssê). 

Sau khi Công Đồng Florentiô mô tả những yếu tố căn bản của việc Xức Dầu Bệnh Nhân, 
Công Đồng Trentô đã công bố thể chế thần thiêng của Bí tích này: “Quả thực, thực tại này là ân 
sủng của Chúa Thánh Thần mà việc xức dầu của Ngài xoá bỏ tội lỗi, bất cứ tội nào cần được 
tẩy xoá và tàn dư của nó; Bí tích này cũng xoa dịu và tăng sức cho linh hồn người bệnh, gợi lên 
trong họ một niềm tin vững vàng vào lòng Chúa xót thương. Nhờ sự trợ giúp đó, người bệnh 
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chịu đựng những thử thách và cám dỗ của ma quỷ “đang rình chờ” dễ dàng hơn và đôi lúc phục 
hồi sức khoẻ thể xác, nếu điều này có lợi cho sức khoẻ linh hồn” (Giáo Hoàng Phaolô VI). 

Bảy Bí tích là một phần không thể thiếu của Hội Thánh Công Giáo; chúng là phương tiện 
cứu độ thông thường. Chúng cũng là một phần không thể thiếu cho đời sống một chiến sĩ 
thiêng liêng.   

Á BÍ TÍCH 

Á bí tích là lời, vật và hành động giống Bí tích, chuẩn bị bạn đón nhận ân sủng hay thánh 
hoá một thời gian, một nơi chốn đặc biệt. Á bí tích thánh hoá những thời khắc tầm thường của 
cuộc sống. Thiên Chúa ban ân sủng Người cho bạn ngang qua các Á bí tích trong tương quan 
với cường độ niềm tin, nhờ đó, bạn sử dụng chúng.  

Á bí tích phát xuất từ chức tư tế cộng đồng ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và như thế, mọi 
tín hữu có thể tham gia vào việc thực hiện và sử dụng Á bí tích. Một vài Á bí tích, đặc biệt là 
những nghi thức phụng vụ thuộc về Giáo Hội, thì dành riêng cho chức tư tế thừa tác. Chúng 
không mang tính bắt buộc hay thiết yếu dù chúng được khuyên dùng và sinh ích. Chúng có ra 
nhằm đồng hành và giúp bạn cầu nguyện chứ không phải để được coi như những gì góp nhặt 
được hay chất thành đống như một vài loại kỷ vật đạo đức nào đó. 

Á bí tích đóng một vai trò quan trọng trong đời sống người chiến sĩ thiêng liêng. Không chỉ 
hỗ trợ việc cầu nguyện, chúng còn che chở cho khỏi ma quỷ. 

Bằng dấu Thánh Giá, mọi ma thuật ngừng lại; mọi thần chú vô hiệu; mọi ngẫu tượng bị bỏ 
rơi hoặc cô lập; mọi khoái lạc phi lý bị dập tắt và mỗi người từ đất thấp ngước nhìn trời cao 
(Thánh Athanasiô). 

Tất cả các thánh tử đạo đều được tuyên dương, nhưng đặc biệt các đấng mà chúng ta 
đang sở hữu thánh tích của các ngài. Các ngài nâng đỡ chúng ta bằng lời cầu nguyện, gìn giữ 
thân xác chúng ta khi còn ở đời này và đón nhận chúng ta khi chúng ta lìa thế (Thánh Maximô 
Turinô). 

Danh sách các Á bí tích thì rất bao quát. Một số trong các Á bí tích khá quen thuộc liên 
quan đến cuộc chiến thiêng liêng có thể được xếp như sau: 

Kinh nguyện   Hành động 

Lần hạt Mân Côi  Tôn thờ Thánh Thể 

Kinh cầu Các Thánh  Đàng Thánh Giá 

Kinh cầu thánh Micae  Dấu Thánh Giá 

Kinh trước & sau khi ăn Bái gối 

Trừ tà    Hành hương 

Tuần Cửu Nhật   Rước lễ thiêng liêng 

Đồ dùng 

Nước, Muối, Dầu thánh, .v.v.. 

Thánh tích và Ảnh đeo 

Khăn choàng vai 

Thánh Giá 

Hình ảnh, Tượng thánh, Thiệp thánh 
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Tro thánh 

Tôn Thờ, Phép Lành và Giờ Thánh 

Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính Đức Giêsu hiện diện dưới hình bánh, nơi mọi bánh 
thánh được truyền phép. Đức Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết, mai táng và sống lại từ cõi chết 
cũng chính là Đức Giêsu hiện diện trong mọi nhà tạm và bình thánh của Hội Thánh Công Giáo. 
Dù bạn tôn thờ Đức Giêsu qua những bài thánh ca ngợi khen, qua lời kinh cộng đồng của Giáo 
Hội hay thờ lạy trong thinh lặng... vẫn không có nguồn bình an, vỗ về và sức mạnh nào lớn 
hơn. Mỗi chiến sĩ thiêng liêng cần có những khoảng thời gian đều đặn trước Thánh Thể. 

Satan trốn chạy thay vì thờ phượng Thiên Chúa; nó cũng chạy trốn khỏi bạn khi bạn thờ 
phượng Người. 

Con muốn ma quỷ tấn công? Hãy viếng Chúa Giêsu Thánh Thể ít lại. Con muốn Satan 
chạy xa? Hãy thường xuyên thăm viếng Ngài. Con muốn đánh bại ma quỷ? Hãy thường xuyên 
trú ẩn dưới chân Đức Giêsu. Con muốn ma quỷ chinh phục mình? Hãy quên việc viếng Chúa! 
(Thánh Gioan Bosco). 

Tôn thờ Thánh Thể là cùng đích của Hội Thánh Chiến Đấu cũng như tôn thờ Thiên Chúa 
trong vinh quang Người là cùng đích của Hội Thánh Khải Hoàn (Thánh Phêrô Julianô Eymard). 

Vậy chúng ta phải làm gì trước sự hiện diện của Thánh Thể? Hãy yêu mến, ca ngợi, cảm tạ 
và cầu xin Ngài. Một người nghèo sẽ làm gì trước sự có mặt của một người giàu? Một người 
đau ốm sẽ làm gì trước sự hiện diện của một bác sĩ? Một người khát nước sẽ làm gì khi gặp 
một dòng suối lấp lánh? (Thánh Alphonsô Liguôri). 

Danh Thánh Giêsu 

 Có một sức mạnh vô song nơi danh thánh Đức Giêsu. Danh Ngài vượt trên mọi danh; 
danh mà mọi đầu gối phải bái quỳ (x. Pl 2, 10). Hãy kêu cầu danh Ngài khi bị tấn công, khi cảm 
thấy thất vọng, bất cứ khi nào bạn cảm thấy như thể kẻ thù đang chiếm được một chỗ bám gót. 
Chỉ cần kêu lên “Giêsu, Giêsu, Giêsu” rồi bạn xem ma quỷ chạy trốn. Đó là lời kinh ngắn nhất 
và đơn giản nhất từng có. Đó là lời kinh cửa miệng của mọi chiến sĩ thiêng liêng. 

Satan run rẩy khi bạn kêu cầu danh thánh Giêsu. Ước gì danh thánh Ngài thường xuyên 
trên môi miệng bạn. 

Đừng sợ! Đức Giêsu quyền năng hơn toàn thể hoả ngục. Nghe Danh Thánh Giêsu, mọi 
đầu gối trên trời, dưới đất và trong hoả ngục phải bái quỳ trước mặt Ngài; đây là niềm an ủi của 
người lành và là nỗi kinh hoàng của ma quỷ (Thánh Piô Pietrelcina). 

Danh Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria có sức mạnh đặc biệt xua trừ bao cám dỗ quỷ ma 
(Thánh Alphonsô  Liguôri). 

Phép Rửa Trong Thánh Thần 

Phép rửa trong Thánh Thần không phải là bí tích cũng không phải là một sự lặp lại Bí tích 
Rửa Tội nhưng là một phương thuốc chữa bệnh thờ ơ thiêng liêng, một căn bệnh đang lan tràn 
tới mức dịch bệnh. Thật không may, đối với quá nhiều Kitô hữu, quà tặng ân sủng nhận được 
qua các bí tích vẫn im lìm và như một cái gì xa lạ không với tới được. Phép rửa trong Thánh 
Thần là phương dược chữa trị dịch bệnh thờ ơ thiêng liêng này. 

Phép rửa trong Thánh Thần là lời khẩn xin Thánh Thần thổi bùng những quà tặng đã lãnh 
nhận trước đây trong phép rửa tội và được đóng ấn trong phép thêm sức. Phép rửa trong 
Thánh Thần không làm giảm giá trị của bất cứ bí tích nào trong bảy bí tích; nó chỉ kêu xin Chúa 
Thánh Thần khuấy động trong bạn ước ao sống đức tin của mình sung mãn hơn và sốt sắng 
hơn. Đó là một đánh thức, một lời mời gọi võ trang, canh tân và sống lại. Quà tặng của Chúa 
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Thánh Thần không phải để nhận rồi ứ đọng, chúng phải không ngừng được đổi mới và tái sinh. 
Phép rửa trong Thánh Thần được khuyến khích cho mọi chiến sĩ thiêng liêng. 

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tái khám phá vẻ đẹp của phép rửa trong Thánh Thần; 
một lần nữa, hãy ý thức Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức của mình, những nguồn mạch ân 
sủng luôn trào tuôn (Giáo Hoàng Bênêđictô XVI). 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và làm cho những thánh sủng Ngài ban cho chúng con 
trổ sinh hoa trái dồi dào hơn (Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II). 

Chúa Thánh Thần, Đấng nhân hậu khoan dung, đã rộng tay ban và tiếp tục ban cho chúng 
ta Thiên Chúa. Ngài không ngừng tuôn đổ trên chúng ta mọi ân sủng và quà tặng thiêng liêng 
cũng như vật chất (Thánh Catarina Siêna). 

Chúa Thánh Thần đến với ai? Ngài đến với người yêu mến Ngài, ngỏ lời mời Ngài và nôn 
nóng chờ mong Ngài (Thánh Bonaventura). 

Tôn Sùng Đức Trinh Nữ Maria 

Việc tôn sùng Đức Maria đích thực bắt đầu và kết thúc bằng việc tôn sùng đích thực Đức 
Giêsu. Đức Maria là phương tiện, Đức Giêsu là cùng đích. Đức Maria, quà tặng ân sủng Thiên 
Chúa ban cho nhân loại, Mẹ là trung gian và là Đấng cầu bàu tuyệt hảo của Thiên Chúa. Tôn 
sùng Đức Maria thường bị hiểu sai là tôn sùng Đức Giêsu. Chúa Cha tôn vinh Đức Maria theo 
một cách thức mà những người khác không bao giờ được Người tôn vinh như thế: để Con 
mình sinh ra từ lòng dạ Mẹ. Chúa Thánh Thần tôn vinh Đức Maria theo một cách thức mà 
những người khác không bao giờ được Ngài tôn vinh như thế: rợp bóng trên Mẹ và làm Đấng 
phu quân của Mẹ. Chúa Con tôn vinh Đức Maria theo cách thức mà những người khác không 
bao giờ được Ngài tôn vinh như thế: để mình được sinh ra bởi xác thịt của Mẹ và chính thức 
gọi người là mẹ. Bạn là một chiến sĩ thiêng liêng, Đức Maria không chỉ là mẹ nhưng còn là một 
chiến sĩ mẫu mực của bạn nữa.  

Satan, kẻ khước từ ân sủng Thiên Chúa, không đội trời chung với Đức Maria, Đấng cưu 
mang ân sủng của Người. 

Ở đâu có Đức Mẹ, ở đó vắng bóng ma quỷ (Thánh Louis Monfort). 

Ôi Mẹ rất ngọt ngào, xin giúp con, kẻo kẻ thù đắc chí nhạo cười con hoặc đánh bại con 
bằng cạm bẫy của nó (Thánh Bridget Thụy Điển). 

Satan, quá tự cao tự đại, đau đớn hơn bội phần khi bị đánh bại và trừng phạt bởi một nữ tỳ 
thấp hèn và khiêm hạ của Thiên Chúa; bởi sự khiêm tốn của bà làm bẽ mặt nó nhiều hơn 
quyền năng của Thiên Chúa (Thánh Louis Monfort). 

Trong mọi lúc, con phải tín thác vào Đức Maria rất thánh để ngài có thể giúp con đánh bại 
mọi kẻ thù bằng quyền năng của ngài (Thánh Gerard Majella). 

Kinh Lạy Cha 

Kinh Lạy Cha là lời kinh Đức Giêsu tặng ban cho nhân loại. Đó là một lời kinh đơn sơ 
nhưng tác động vô ngần về tình yêu, danh dự và sự vâng phục. Đó cũng là lời kinh cầu xin và 
bảo vệ. Thánh Augustinô nói việc đọc Kinh Lạy Cha tha thứ các tội nhẹ; thánh Tôma Aquinô gọi 
đó là kinh nguyện tuyệt hảo; thánh Ignatiô khuyên hãy nhận thức rõ ràng về lời kinh này, đó là 
kinh nguyện nên đọc thường xuyên. Khi đọc Kinh Lạy Cha, bạn hãy đọc với ý thức sâu sắc về ý 
nghĩa của những lời. Là một chiến sĩ thiêng liêng, tuân phục và thực thi thánh ý Người trong 
mọi sự là tuyệt đỉnh. Dù tốt hay xấu, chiến đấu hay nghỉ ngơi, sống hay chết, hãy nhớ bạn 
được chúc phúc và hưởng đặc quyền để có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Là một chiến sĩ thiêng 
liêng, Abba, Cha ơi, Father, daddy là uy lực tối cao của bạn. “Ý Cha thể hiện, chứ không phải ý 
con” phải là lời cất lên dễ dàng trên môi miệng mọi chiến sĩ thiêng liêng. 
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Tôi có thể chết? Những gì họ có thể làm hay không làm cho tôi, tất cả đều ở trong tay 
Chúa. Tôi có thể được coi là xứng đáng chịu bách hại vì Danh Thánh Đức Giêsu? Tôi không 
thuộc về quân đội của Ngài sao? Nhưng chúng ta hãy lặp lại như trong Kinh Lạy Cha: “Ý Cha 
thể hiện” (Chân Phước Miguel Prô). 

Vì thế, ý thức sự chống đối mà mỗi một linh hồn cũng như Hội Thánh và thế giới phải 
đương đầu lúc này, chúng ta sẽ cố gắng mặc cho việc cầu khẩn quen thuộc trong lời kinh chủ 
lực của mình vừa ý nghĩa vừa hiệu năng của nó: “Lạy Cha chúng con... xin cứu chúng con khỏi 
mọi sự dữ” (Giáo Hoàng Phaolô VI). 

Ở đây, phải lưu ý rằng, Đức Kitô dạy chúng ta cầu xin chẳng phải để không bị cám dỗ 
nhưng để không bị sa vào chước cám dỗ - vì nếu vượt qua cám dỗ, con người xứng với phần 
thưởng vương miện đội đầu (Thánh Tôma Aquinô). 

Dấu Thánh Giá, Thánh Giá 

Đưa tay làm dấu Thánh Giá với từng cử chỉ cùng mở miệng tuyên xưng “Nhân danh Cha, 
và Con và Thánh Thần”, chính là lúc bạn đang làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức 
Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Chính cái chết của Ngài trên thập giá đã đánh bại Satan. Quyền 
năng của sự kiện một lần thay cho tất cả đó được gợi lại mỗi khi bạn làm dấu Thánh Giá. Cả 
việc làm dấu Thánh Giá lẫn dấu Thánh Giá gợi cho Satan thất bại quá khứ và ô nhục tương lai 
của nó. Bạn hãy gẫm suy Thánh Giá và những vết thương của Đức Kitô. 

Khi cảm thấy bị áp đảo giữa chiến trận, hãy đem thương tích và thất bại của bạn gắn vào 
Thánh Giá. Có lần thánh Rita Cascia gặp một phụ nữ bị ác quỷ hành hạ, ngài ngước nhìn trời, 
dâng lời cầu nguyện, làm dấu Thánh Giá trên đầu phụ nữ đó và rồi, quỷ bỏ chạy. Là một chiến 
sĩ thiêng liêng, bạn hãy luôn gẫm suy Thánh Giá, làm dấu Thánh Giá cách sốt sắng và thường 
xuyên. 

Satan chùn bước trước việc làm dấu Thánh Giá và trước sự hiện diện của Thánh Giá. 

Để đẩy xa ma quỷ, không vũ khí nào lợi hại hơn cho con người bằng cầu nguyện và làm 
dấu Thánh Giá (Thánh Têrêxa Avila). 

Là những Kitô hữu, chúng ta đuổi xa ma quỷ, những vị thần chúng ta thờ lạy, chỉ bằng cách 
cao rao danh thánh Đức Giêsu chịu đóng đinh. Sự quyến rũ và ảnh hưởng của chúng sẽ mất 
mọi hiệu lực bất cứ nơi nào người ta làm dấu Thánh Giá (Thánh Antôn Sa Mạc). 

Trên thế giới, nhiều người bị đóng đinh nhưng không ai trong họ khiến ma quỷ khiếp sợ 
ngoại trừ Chúa Kitô chịu đóng đinh vì chúng ta. Chỉ cần thấy Thánh Giá, ma quỷ đã phải rùng 
mình (Thánh Cyril Jérusalem). 

Chuỗi Mân Côi, Tràng Hạt, Đàng Thánh Giá, .v.v.. 

Xét về hiệu năng của việc cầu nguyện, thì sau Thánh Lễ, phải kể đến Chuỗi Mân Côi. 
Chuỗi Mân Côi phải là vũ khí mà mọi chiến sĩ thiêng liêng sử dụng. Chuỗi Mân Côi mang toàn 
bộ Tin Mừng nơi những hạt được làm phép. Với tràng hạt Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ, bạn 
đối diện với những khổ đau Đức Maria khiêm hạ hứng chịu vì tình yêu dành cho Thiên Chúa. 
Bằng việc kết hợp những đau khổ của ngài với đau khổ của Con mình, Đức Maria dạy cho bạn 
cách thức thánh hoá đau khổ bản thân. Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa gợi lên lòng xót thương 
vô biên của Người, một thông điệp Satan không muốn bạn nghe. Hãy thường xuyên cầu 
nguyện với Chuỗi Lòng Thương Xót để chống lại tiếng thì thầm của ma quỷ. Cách tương tự, 
nhiều người thừa nhận việc lần hạt cũng như những việc sùng kính khác gợi lên một vài khía 
cạnh nào đó về chân lý của Thiên Chúa, đồng thời, mời gọi bạn kết hợp mật thiết hơn với 
Người. Những Chặng Đàng Thánh Giá nhắc chúng ta hãy luôn luôn đi trên con đường của 
Chúa Giêsu. 

 Satan, một kẻ hèn nhát, sợ những lời kinh khiêm hạ đơn sơ như sợ Đức Maria đơn sơ, 
khiêm hạ vậy. 
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Trong trật tự các Bí tích, Thánh Thể chiếm vị trí nào thì trong trật tự các Á bí tích, Kinh Mân 
Côi chiếm vị trị đó (Fulton Sheen, Tôi tớ Chúa). 

Với chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, con sẽ đạt được mọi điều cầu xin nếu chúng phù hợp 
với thánh ý Ta (Mặc khải cho thánh Faustina Kowalska). 

Hãy luôn lần hạt Mân Côi và đọc nó cách sốt sắng. Satan luôn tìm cách phá huỷ lời kinh 
này, nhưng sẽ không bao giờ thành công (Thánh Piô Pietrelcina). 

Nước Thánh, Muối, Dầu, Nến được làm phép, .v.v.. 

Nước, muối và dầu là những biểu tượng có nguồn gốc thánh kinh gợi lại đời sống mới, sự 
thanh tẩy, gìn giữ, chữa lành, .v.v.. một cách phong phú. Đức Giêsu đã lấy lại những yếu tố 
sáng tạo đơn sơ ấy để thực hiện các phép lạ và thánh hoá dân chúng qua các giáo huấn Tin 
Mừng. Chính việc làm phép các vật này bởi Chúa Kitô và theo đó, bởi Hội Thánh của Ngài, cho 
phép những yếu tố tự nhiên này trở nên những phương tiện của ân sủng. Mang tính phòng 
ngừa, những vật này có thể được sử dụng như một biện pháp ngăn chận, như vật cản; hoặc 
mang tính bảo vệ, chúng được sử dụng như một chống trả trước sự tấn công. Nước thánh và 
muối được làm phép được khuyến khích sử dụng rộng rãi bên trong cũng như chung quanh 
nhà bạn, nơi làm việc và bất cứ những nơi hội họp nào. Làm dấu Thánh Giá trên từng giác 
quan của bạn bằng dầu đã được làm phép là một phương thế tuyệt vời đẩy lùi tác động của ma 
quỷ. Nến được làm phép tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô có thể sử dụng bất cứ ở đâu để xua 
tan bóng tối. 

Satan chạy trốn khỏi nơi cất đặt dầu thánh cũng như bất cứ nơi nào nước thánh và muối 
đã được làm phép rảy tới. 

Tôi thường cảm nghiệm rằng, không gì khiến ma quỷ chạy trốn biệt tăm hơn nước thánh. 
Chúng cũng chạy trốn Thánh Giá, nhưng chúng trở lại. Sức mạnh của nước thánh hẳn rất lớn 
lao (Thánh Têrêxa Avila). 

Hãy công khai đóng ấn Thánh Giá trên trán con và trên trán con cái của con, để khi ma quỷ 
nhìn thấy dấu ấn vương giả ấy, sẽ run rẩy bỏ chạy (Thánh Cyril Jérusalem). 

Thánh Tích, Khăn Choàng Vai, Ảnh Vảy, Kinh Cầu, Hình Ảnh và Hình Tượng 

Bất cứ vật dụng hay kinh nguyện nào giúp bạn nhớ lại thực tại Các Thánh Thông Công và 
hiệu quả của việc khẩn cầu họ đều đáng cho bạn tập trung vào. Các thánh trên trời sống động 
viên mãn hơn bất cứ ai trên dương thế. Lời cầu thay nguyện giúp của họ cũng rất hiệu lực. Hãy 
mang ảnh vảy của họ, suy tư về hình tượng của họ, đọc kinh cầu các thánh, nắm chặt ảnh 
tượng của họ trên tay và cầu nguyện với thánh tích của họ. Hãy trang trí nhà và nơi làm việc 
của bạn hình ảnh các thánh như một vật gợi nhớ đằm thắm về những kẻ đã khải hoàn trong 
Đức Kitô. Trong cuộc chiến, quả là khôn ngoan khi dùng mọi vũ khí theo ý bạn. 

Satan sợ hãi khi bạn kêu cầu các thánh, những vị đã được phần thưởng Nước Trời. 

Chúng ta không tôn thờ cũng không sùng bái thánh tích các thánh tử đạo vì sợ rằng phải 
bái lạy trước một thụ tạo hơn là Đấng Tạo Hoá, nhưng chúng ta tôn kính các ngài, qua đó, tôn 
thờ Đức Kitô, Đấng mà vì Ngài, các thánh tử đạo đã làm chứng (Thánh Jérôme). 

Bằng tình thương của một người cha đang canh chừng những kho tàng trên trời của Hội 
Thánh và lòng ao ước làm cho giàu có ân phúc của sự thứ tha, thì với những ảnh thánh được 
biết với danh hiệu Thánh Giá hoặc những ảnh vảy nhỏ của thánh Biển Đức, tôi vui mừng dành 
cho một số người thế giá nào đó quyền đặc biệt để làm phép những Ảnh Vảy đó với sự rộng 
lượng để phân phát chúng cho các tín hữu (Giáo Hoàng Bênêđictô XIV). 

Bí tích và Á bí tích, dù khác nhau tự bản chất, đều là những máng ân sủng của Thiên Chúa 
và là những vũ khí lợi hại cho cuộc chiến. Chúng là những người bạn tốt nhất của một chiến sĩ 
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thiêng liêng. Như những người bạn tốt nhất, chúng phải được tôn trọng chứ không bị lạm dụng; 
được cảm kích chứ không bị trục lợi, được thăm viếng thường xuyên chứ không bị bỏ rơi. 

59. Các Bí tích có mục đích thánh hoá con người, xây dựng thân thể Chúa Kitô, và sau 
cùng là thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, là những dấu chỉ, các Bí tích còn giữ vai trò giáo 
huấn nữa. Không những các Bí tích giả thiết phải có đức tin, mà còn dùng lời nói và sự vật để 
nuôi dưỡng, củng cố và diễn tả đức tin đó. Do đó, được gọi là các Bí tích Ðức Tin. Thực ra các 
Bí tích ban ân sủng, nhưng việc cử hành các Bí tích còn là việc chuẩn bị các tín hữu đón nhận 
ân sủng đó một cách hữu hiệu để thờ phượng Chúa đúng cách và để thực thi đức bác ái. 

Do đó, việc rất quan trọng là làm sao cho các tín hữu dễ dàng hiểu được những dấu chỉ 
của các Bí tích, và hết sức siêng năng lui tới đón nhận các Bí tích, là những Bí tích được lập ra 
để nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu. 

60. Ngoài ra, Giáo Hội Mẹ Thánh còn thiết lập những Á bí tích. Ðó là những dấu chỉ thánh, 
vì một phần nào phỏng theo những Bí tích, nhờ đó biểu trưng những hậu quả - nhất là những 
hậu quả thiêng liêng - và thông ban hậu quả đó nhờ sự bầu cử của Giáo Hội. Nhờ các Á bí tích 
ấy, con người được chuẩn bị lãnh nhận hậu quả chính yếu của các Bí tích và thánh hoá những 
hoàn cảnh khác biệt trong cuộc sống. 

61. Vì thế, phụng vụ các Bí tích và Á bí tích mang lại những hiệu quả này là: đối với các tín 
hữu đã được chuẩn bị chu đáo, thì hầu hết mọi biến cố trong đời sống sẽ được thánh hoá nhờ 
thánh ân xuất phát từ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô chịu thương khó, chịu chết và sống 
lại, vì Ngài là nguồn mạch ban năng lực cho tất cả các Bí tích và Á bí tích. Hầu như không có 
việc xử dụng của cải vật chất một cách chính đáng nào lại không có thể đưa tới mục đích thánh 
hoá con người và ca khen Thiên Chúa (Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh). 

 Còn tiếp nhiều kỳ 

 

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 14 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69  

 

ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG  
Sẽ không làm sao hiểu được con người nếu tách nó khỏi một tiếng gọi trở nên người hơn. Vậy 
tiếng gọi đó đến từ đâu? Đâu là nguồn cội của nó? Đây là câu hỏi then chốt của một cuộc đời. 
Dẫu đứng trong quan điểm Kitô giáo, tôi vẫn tin rằng, những suy tư sau đây vẫn có một điều gì 
đó để nói với bất cứ ai thành tâm thiện chí.  

 

 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 
THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER  
“Đừng sợ những mưu chước, những công kích của ma quỷ, kẻ có thể đến cướp phá và chiếm 
cứ thành phố linh hồn con. Không, đừng sợ, nhưng hãy như những chiến sĩ đang dàn quân 
trên mặt trận, võ trang bằng thanh kiếm đức ái của Thiên Chúa. Thanh kiếm này là ngọn roi 
quất vào chúng” (Thánh Catarina Siêna). ...File kèm  

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=69
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
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Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An - Searching for and Maintaining Peace  
Cần biết rằng, con đường dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi 
nơi chúng ta thì ngắn hơn, hiệu năng hơn và thật hiển nhiên, dễ dàng hơn khi chúng ta học biết 
dần dần cách thức giữ lấy bình an thẳm sâu trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ, lúc 
bấy giờ, tâm hồn đã phó mặc cho sự dẫn dắt của Thánh Thần, và với ân sủng của Người, 
Thiên Chúa có thể hành động nhiều hơn những gì mà tâm hồn có thể thực hiện bằng sức riêng 
của mình. ...File kèm  

 

TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 
ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hưởng được hạnh phúc đích thực. 
Nhưng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 
kèm  

 

Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit  
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit được hiệu đính từ một tập sách rất khó 
đọc dạng ronéo. Sau một thời gian dài tìm tác giả cũng như người dịch, tôi được Đức Ông 
Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý  Á Châu, cho biết: các sách có tên tác giả D. 
Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, được thính giả ghi lại 
trong thời gian khó khăn khi chưa có internet (D: Đài; Wahrheit: Chân Lý); và nay, được phép 
ngài cho phổ biến, tôi chân thành giới thiệu tập sách bổ ích Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình 
Kitô này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân. Lễ 
Thánh Mônica, 27.8.2009. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) ...File kèm  

 

Thầy Dạy Khát Khao - Le Maître du désir  
Con người muốn sống. Con người được tạo dựng để sống. Không chỉ tự nhiên tìm cách bảo 
tồn sự sống, nhưng chúng ta còn muốn phát triển nó, làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc 
hơn, tươi đẹp hơn, thanh cao hơn, mạnh mẽ hơn; tắt một lời, sống động hơn. “Vì chưng, gánh 
nặng nặng nề nhất là tồn tại mà không sống” (Victor Hugo). Sống có ý nghĩa gì nếu không có 
niềm vui sống? ...File kèm  

 

HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude  
Những lời ghi chép trong tập này được viết vào những năm 1953 và 1954 vào thời điểm mà tác 
giả, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và nhờ sự rộng lượng của các Bề Trên, có thể tận dụng 
những cơ hội đặc biệt dành cho việc tĩnh tâm và suy niệm; từ đó, mới có đề tựa tập sách như 
trên. Điều này không muốn nói rằng, những lời ghi chép đó mang tính chủ quan hay tự thuật. 
Chúng không hề được nhắm đến như một tường trình về những cuộc phiêu lưu tinh thần. Đối 
với tác giả, không có cuộc phiêu lưu nào để viết, và nếu có, nó cũng sẽ không phó mặc cho 
việc in ấn trong bất kỳ trường hợp nào. Đây chỉ là những suy tư về đời sống chiêm niệm, 
những hiểu biết bằng trực giác mà dường như có một tầm quan trọng cơ bản vào một lúc nào 
đó trong quá khứ. ...File kèm  

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
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Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích - “A Catholic 
Perspective on The Purpose Driven Life”  
Là một linh mục Công giáo Rôma, từ hơn 50 năm nay, tôi vẫn thường lướt qua những phim 
ảnh và những cuốn sách được yêu chuộng như là nguồn tài liệu khả dĩ có thể sử dụng cho việc 
giảng dạy và viết lách. Sự hiếu kỳ đó đã dẫn tôi đến với quyển sách của Mục sư Rick Warren.  
...File kèm  

 

Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhưng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhưng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hướng, 
trào lưu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 

BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN  
Người ta có thể ngạc nhiên khi những ý tưởng sâu sắc lại được tìm thấy trong những tác phẩm 
thi ca của các nhà thơ hơn là của các triết gia; bởi lẽ, nhà thơ vận dụng hết mọi nỗi niềm và 
khai thác tối đa khả năng tưởng tượng. Như đá lửa, trong chúng ta, có những hạt giống của 
ánh sáng. Qua lý trí, triết gia khơi dậy chúng, đang khi nhà thơ làm cho chúng chiếu toả rạng 
ngời hơn nhờ đặc ân tưởng tượng. Descartes, Cogitationes Privatae ...File kèm  

 

ĐI TRÊN NƯỚC - WALKING ON WATER  
Cầu nguyện, yêu thương, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức sắp giải thoát bạn khỏi những 
ảo giác. Một khi đời sống đức tin triển nở, thật tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng khi nó trệch hướng, 
thì đó là bệnh hoạn, một dịch tể phải tránh. Khi ảo giác rơi rụng, con tim không còn bị tắc 
nghẽn, tình yêu sẽ nở hoa. Đó cũng là lúc hạnh phúc chợt đến và bắt đầu có sự đổi thay. Và 
rồi, chỉ khi đó, bạn mới biết Thiên Chúa là ai...  ...File kèm  

 

TAKING FLIGHT - BAY LÊN ĐI!  
Đã một thời, Tony de Mello, một linh mục dòng Tên dạy đàng thiêng liêng không ngừng đánh 
động tâm hồn bao người khắp năm châu; bởi lẽ, ngài quá yêu đời, yêu cuộc sống - một cuộc 
sống thực tế, sôi nổi và tràn đầy niềm vui. Những chuyện kể đầy mê hoặc, đầy nhiệt huyết, 
đậm nét hài hước và những hiểu biết sâu sắc của ngài về bí quyết hạnh phúc, về việc khám 
phá bản ngã đích thực của mỗi người - tất cả đã tạo nên một tác động đầy phấn khích cho bất 
cứ ai đã từng nghe ngài. Ngài đến cho những tâm hồn được giải thoát, cho người vô cảm biết 
yêu thương, đem ý nghĩa cho tất cả những gì làm nên một nẻo đường thiêng liêng trên đó bao 
người đang tiến bước. ...File kèm  

 

SADHANA - MỘT NẺO ĐƯỜNG DẪN TỚI THIÊN CHÚA - Linh Thao Kitô Giáo Theo Lối 
Đông Phương  
 Nguyên bản tiếng Anh chúng ta đang có là Sadhana toàn tập, không rút gọn, như tác giả đã 
lưu ý (complete and unabridged). Vì thế, bạn sẽ có một bản dịch đầy đủ. Ước mong sao, chúng 
ta cùng khám phá những chiều kích mới mẻ của kho tàng hiểu biết và tinh thần bên trong chính 
mình, qua việc ý thức đem toàn thể con người - thân xác, linh hồn, con tim, lý trí, ký ức và 
tưởng tượng - đi vào cầu nguyện, đi vào chiêm ngắm Đấng đang ngự ở đó. ...File kèm  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401283235..pdf
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HUẾ CỔ VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI  
“Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (J. B. Roux) được chuyển dịch như một 
đóng góp nhỏ nhân dịp Kỷ Niệm 15 Năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử 
Đạo Việt Nam (1988-2003) với tựa đề “Vết Tích Chứng Nhân Đức Tin Của Huế Cổ”. Nay, nhân Kỷ Niệm 
20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách được tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
...File kèm  

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

TÂN PHÚC ÂM HÓA BẢN THÂN TU SĨ VÀ CỘNG ĐOÀN  
(DÒNG THÁNH TÂM HUẾ THƯỜNG HUẤN - Ngày 16-24/7/2014) 

 

Phần Ba 

 

A. DI SẢN TRỐI LẠI CHO CON VỮNG NGHIỆP 

 
“Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ 
ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình 
thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con 
của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’. Kể từ giờ đó, người môn đệ 
rước bà về nhà mình” (Ga 19, 25-27). 

 
 Xe có tốt mấy, máy móc có tối tân và mạnh bao nhiêu đi nữa mà thiếu nhiên liệu thì 
không thể vận hành và phát huy tiềm năng được. Cũng thế, dù những suy tư và hiểu biết của 
chúng ta về tất cả những gì liên quan tới đời sống và sứ vụ linh mục/tu sĩ của chúng ta có đúng 
đắn và sâu sát đến đâu đi nữa mà thiếu nội lực thiêng liêng, thiếu sức sống của Chúa và dầu 
đức tin thì cũng không duy trì vững vàng lâu dài và phát huy hiệu quả là làm cho người ta biết 
Chúa, trở lại với Chúa và yêu mến Chúa được. Chúng ta sẽ suy niệm về ba quà tặng cuối cùng 
của Chúa Giêsu, Thánh Thể, Thánh Thần và Thánh Mẫu, là di sản mà Ngài đã trăn trối lại trước 
khi lìa bỏ thế gian về cùng Chúa Cha, mong cho các môn đệ ngày ấy và chúng ta bây giờ vững 
bước được trên con đường thập giá đi theo Ngài cứu rỗi các linh hồn và làm vinh danh Chúa. 
 
 

1. Cử Hành và Sống Bí tích Thánh Thể  

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trối lại cho chúng ta Bí tích Thánh Thể, mà Thánh Lễ 
là hình thức cầu nguyện cao nhất của đời sống phượng tự Kitô giáo. Thánh Thể là “suối nguồn 
và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh”, là “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo Hội 
hướng tới, đồng thời là nguồn suối phát sinh tất cả sức mạnh của Giáo Hội”9 nên cũng là trung 
tâm đời sống và sứ vụ của chúng ta. Những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm trong bữa Tiệc Ly,10 

                                                 
9 Porta Fidei, 9. 

10 Lc 22, 14-20. 

DI SẢN TRỐI LẠI CHO CON VỮNG NGHIỆP 
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khi thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục, đều giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng ta 
lớn dần lên đến độ “các sinh hoạt hàng ngày của chúng ta sẽ thực sự mang ý nghĩa và chiều kích 
Thánh Thể.”11  

 
Trước hết, việc soát xét lương tâm mà thánh Phaolô dạy12 để chuẩn bị dâng thánh lễ và 

rước lễ sẽ giúp chúng ta ý thức mình bất xứng, phải cậy dựa vào ơn Chúa và lời cầu bàu của 
Giáo Hội. Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm ý muốn và kế hoạch của Ngài trong phụng vụ Lời Chúa, 
mà chúng ta phải liên kết với các thực tại của cuộc sống, ngõ hầu cuộc sống được biến đổi bởi 
chính Lời ấy, khiến chúng ta sống và hành động xứng danh linh mục/tu sĩ trong việc phụng sự 
Chúa và phục vụ tha nhân.  
 

Như đã làm trong bữa tiệc ly với bánh, Chúa Giêsu cũng cầm lấy chúng ta và chúc phúc 
cho chúng ta, khi kêu gọi và tuyển chọn chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và có lẽ phải hét lên vui 
mừng, vì tình yêu vô điều kiện Chúa ban và vì may mắn của chúng ta, là được chọn dù chưa 
chắc chúng ta đã tốt hơn những người khác. Ước gì chúng ta không bao giờ sợ bị cầm lấy và 
chúc phúc như thế, bởi Chúa và Giáo Hội, qua Hội Dòng và anh em, cùng các người chúng ta 
phục vụ, kể cả qua những gánh nặng khó khăn, thử thách đau khổ, tuổi tác và bệnh tật của 
chúng ta.  

 
Để luôn trung thành giữ lời cam kết với Chúa và với Hội Thánh, đôi khi chúng ta cảm thấy đời 

sống và con tim bị bẻ ra vì hiểu lầm và đau khổ, vì sự cô đơn và những chiến đấu chống lại những ước 
muốn nhân loại yếu đuối bên trong và các cơn cám dỗ tấn công từ bên ngoài. Nhưng khi hiểu được ý 
nghĩa của đời sống bị bẻ ra như tấm bánh vì Chúa và vì tha nhân, chúng ta sẵn sàng hiến tặng thời 
giờ, của cải, sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui, cả những đau khổ và buồn phiền cho Chúa và các linh 
hồn, vì tất cả những thứ đó cũng chính là cuộc sống và con người chúng ta. Thánh Phaolô khẳng định: 
“tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì các linh hồn”13, 
và chính đó là hiến tế cuộc đời đẹp lòng Chúa mà Ngài hằng chờ đợi nơi chúng ta. Quả thế, 
máu các thánh tử đạo đổ ra vì Chúa và vì Nước Trời chỉ có một lần thôi, nhưng máu của chúng ta đổ 
ra cách này hay cách khác, mỗi ngày, từng giọt một, qua trách nhiệm và bổn phận từng ngày sẽ khó 
khăn hơn và công nghiệp hơn: “Một lúc đổ cả máu đào, hay từng giọt một đằng nào công hơn?” Và 
như Thánh Phaolô, mỗi ngày, chúng ta bổ khuyết nơi thân xác chúng ta phần còn thiếu sót trong cuộc 
khổ nạn cứu thế của Đức Kitô.14 
 

Bánh và rượu dâng lên sẽ được quyền năng Chúa biến thành Mình và Máu Chúa Kitô. 
Nếu chúng ta dâng bản thân chúng ta, những tình cảm và tình yêu, những vấn đề, những lo 
lắng, đau khổ và hạnh phúc... thì quyền năng ấy cũng sẽ biến đổi thành những gì tốt đẹp hơn, 
hữu ích hơn cho chúng ta và cho các linh hồn, nhất là các linh hồn được trao phó cho chúng ta 
trách nhiệm. Đặc biệt, nếu chúng ta dâng những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, Chúa sẽ tha 
thứ, biến đổi và thánh hoá chúng ta, bởi vì với Chúa, chẳng có tội gì quá nặng đến đỗi Chúa 
không thể tha thứ, miễn là chúng ta thực tình ăn năn trở lại đón nhận ơn Chúa! Vì thế, ĐTC 
Phanxicô dạy rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để tha thứ, thì chúng ta cũng đừng bao 
giờ mỏi mệt chạy đến xin ơn tha thứ, và Ngài thúc giục chúng ta “Hãy tin tưởng đến với Chúa 
Giêsu, Ngài luôn tha thứ cho chúng ta”15. 
 

Trong việc sống thánh lễ này, chúng ta cũng được mời gọi sống và làm chứng cho sự 
hiệp nhất của Hội Thánh: nhiều hạt lúa miến kết thành tấm bánh, nhiều trái nho ép thành ly 
rượu. Sự hiệp nhất này là nguồn mạch và bằng chứng hữu hiệu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng 

                                                 
11 x. John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 31.  

12 Presbyterorum Ordinis, số 18; 1 Cor 11,27-29. 

13 2 Cr 12,15. 

14 Cl 1,24. 

15 ĐTC Phanxicô nói trong buổi kinh Truyền Tin ngày 9/6/2013. 
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của Hội Thánh.16 Nhờ việc sống thánh lễ, chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh biến đổi của Bí tích 
Thánh Thể và tìm thấy nơi mầu nhiệm này sự can đảm và nguồn sức mạnh để đi theo Chúa 
Giêsu và phục vụ Ngài nơi tha nhân. Chúng ta kín múc dồi dào nguồn sức mạnh này từ Bí tích 
Thánh Thể, được cử hành trong thánh lễ mỗi ngày và được thờ phượng nơi Nhà Tạm mỗi khi 
đến viếng Mình Thánh Chúa,17 như chính Chúa Giêsu mời gọi “hãy đến với Ta, hỡi những ai 
đang vất vả và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho”18.  

 
Quả thế, chính Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ nạp lại năng lượng và tăng thêm nhiệt huyết 

tông đồ cho chúng ta, bằng việc tiếp tục kích hoạt ngày sống và đổ đầy niềm hy vọng vững 
chắc cho chúng ta. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ thường hằng của tình yêu Thiên Chúa, một 
tình yêu đỡ nâng hành trình của chúng ta tiến về hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, qua Chúa 
Con, trong Chúa Thánh Thần. Đây là thứ tình yêu vượt thắng mọi tình yêu nhân loại, dù có khi 
rất hấp dẫn và cần thiết tự nhiên. Chính từ nơi Nhà Tạm mà chúng ta phục hồi và nạp thêm 
năng lượng cho đời sống thiêng liêng và sứ vụ của mình, vì trước khi muốn nói về Chúa thì 
phải ở với Chúa, nói với Chúa và lắng nghe Chúa nói đã. Thánh Phêrô khuyên “Anh chị em hãy 
trao trút nỗi lòng của anh chị em cho Chúa, vì Ngài hằng thương yêu chăm sóc đến anh chị 
em”19. Ai trong chúng ta đã không có hơn một lần trải nghiệm những thăng trầm vấp ngã? Hãy 
năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hiện nay trên thế giới, việc Chầu Thánh Thể Liên 
Tục Ngày Đêm để cầu nguyện cho hòa bình, cho việc phục hồi và canh tân giáo xứ, cộng đoàn 
rất được cổ vũ. Chúng ta chưa làm được như thế, ước gì chúng ta sẽ ý thức làm tốt hơn giờ 
chầu Thánh Thể hằng ngày của chúng ta.  

 
Việc cử hành Thánh lễ kết thúc, nhưng việc sống Thánh Thể vẫn tiếp tục trong cuộc đời 

chúng ta. Lễ xong, chúng ta ra đi để sống mầu nhiệm vừa cử hành, để sẻ chia những gì mình 
vừa lãnh nhận, để đem yêu thương cho mọi người trong cuộc lữ hành đức tin. ĐTC Biển Đức 
XVI dạy: “Thánh Thể không tách xa chúng ta khỏi những người đương thời với chúng ta; ngược 
lại, bởi vì Thánh Thể là cách diễn tả hay nhất của tình yêu Thiên Chúa, nó mời gọi chúng ta 
cộng tác với tất cả anh chị em mình để đương đầu với những thách đố hiện tại và làm cho hành 
tinh này thành một nơi tốt đẹp để sống.”20 Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn tham dự thánh 
lễ mỗi ngày thật sốt sắng dường như là thánh lễ cuối cùng của cuộc đời mình vậy. 

(Tấm bánh cuộc đời) 
 

 2. Buông mình theo Chúa Thánh Thần  

Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Chúng ta phải buông mình 
theo Chúa Thánh Thần và để Ngài hướng dẫn: “Đấng 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”21. Thánh Thần cũng sẽ dạy cho biết phải nói gì: “Khi người ta đưa anh 
em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh 
em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy 
cho anh em biết những điều phải nói”22. Thánh Thần còn nói thay cho chúng ta nữa:“Thật vậy, 
không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” “Khi người ta 
điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho 
anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh 
Thần nói”23.  

                                                 
16 John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 34-36. 

17 John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 1. 

18 Mt 11,28. 

19 1 Pr 5,7. 

20 Huấn từ của ĐTC Biển Đức XVI trong Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế 49. 

21 Ga 14,26. 

22 Lc 12,11-12. 

23 Mt 10,20; Mc 13,11. 
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Hoạt động của Chúa Thánh Thần rất đa dạng và phong phú: Ngài dùng môi miệng ta mà 
nói điều Chúa muốn nói; Ngài soi sáng trong trí khôn cho ta viết lại; Ngài cũng có thể nắm tay 
giúp ta viết lên điều Ngài muốn; hoặc Ngài viết ra trên vách cho ta xem mà chép lại, như trường 
hợp đã xảy ra với vua Bensatsa mà Danien đã giải thích cho24. Chính Chúa Thánh Thần giúp 
chúng ta biến đổi và kiện toàn đời sống và sứ vụ của chúng ta qua bảy ơn của Ngài:  
 

Ơn Kính Sợ là hồng ân giúp chúng ta không dám làm bất cứ điều gì khả dĩ làm mất lòng 
Chúa. Đây là một sự tế nhị của người đang yêu: cậu bé Saviô dóc lòng “thà chết chứ không 
phạm tội trọng” và mẹ vua thánh Louis luôn nhắc nhở con “thà mẹ nhìn thấy con chết trước mắt 
mẹ hơn là thấy con phạm tội trọng mất lòng Chúa” và để bảo vệ đức trinh khiết của mình, Maria 
Goretti bảo Alexander “Không được làm thế, Chúa không muốn, sa hoả ngục đó”. Như thế, điều 
quan trọng trong đào tạo kitô giáo là gây nên ý thức sợ tội, vì con người ngày nay bị đánh mất 
cảm thức về tội. Chính vì vậy, thành công của công việc đào tạo kitô giáo, nhất là đào tạo linh 
mục và tu sĩ, là biết làm cho người thụ huấn có được lòng kính sợ Thiên Chúa, không dám 
phạm tội mất lòng Chúa. 

 
Ơn Đạo Đức giúp chúng ta nhận ra mối tương quan yêu thương giữa chúng ta với Thiên 

Chúa, và với mọi người, trong tinh thần siêu nhiên và đức tin. 
 
Ơn Suy Biết giúp chúng ta có thể đánh giá các sự vật ở trên bậc thang giá trị đích thực. 

Đừng hiểu lầm lời mời gọi quyết liệt từ bỏ cha mẹ để đi theo Ngài của Chúa Giêsu (“Cứ để kẻ 
chết chôn kẻ chết của họ” hay “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích 
hợp với Nước Thiên Chúa”)25. Chúa không bao giờ bảo ta ghét cha mẹ, gia đình hay bản thân, 
nhưng là biết đặt nó vào đúng vị trí của nó trên bậc thang giá trị, ví dụ chúng ta có bổn phận thảo 
kính và mến yêu cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không thể được đặt cao hơn Chúa và tình yêu đối với 
Chúa. 

 
Ơn Sức Mạnh là ơn giúp chúng ta can đảm vượt lên những chướng ngại để chọn lựa 

như Chúa muốn và sống theo ý Chúa. Thánh nữ Françoise de Chantal khi đã góa chồng và 
nuôi dưỡng 4 con trưởng thành, bà gặp thánh François de Salle, biết được lời mời gọi và ý 
muốn của Chúa nên muốn đi tu, bốn đứa con nằm dài trên lối đi ngăn cản, bà đã can đảm tay 
cầm khăn vừa gạt nước mắt vừa bước qua từng người con để từ bỏ gia đình ra đi sống đời tu 
trì và lập dòng Visitadines. 

 
Ơn Lo Liệu là ơn giúp chúng ta tìm ra những phương thế và cách sống nào thích hợp 

nhất để thực hiện điều Chúa muốn, đúng theo bậc sống của mình. 
 
Ơn Thông Hiểu  đưa chúng ta vào sự thật viên mãn khi đọc Lời Chúa.26 Nhiều người có 

thói quen xin ơn Chúa Thánh Thần mỗi khi giảng hay dạy giáo lý và khuyên bảo: Xin Chúa 
Thánh Thần tiếp tục tác động, biến đổi và thánh hóa tâm hồn con cùng tâm hồn những người 
sẽ lắng nghe con, xin Chúa dùng môi miệng con mà nói điều Chúa muốn nói. Có thế thì bài 
giảng hay giáo lý mới đưa Lời Chúa vào thực tiễn cuộc sống và biến đổi cuộc sống được. 

Ơn Khôn Ngoan mang lại ơn chiêm niệm, ơn thần bí, ơn cảm nếm được sự dịu ngọt và 
khôn ngoan của Thiên Chúa.27 Thánh Phaolô đã kể lại việc ngài đã được ơn này như thế nào: 
không còn biết đến thế giới vật chất này nữa, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian 
nữa, “ở trong thân xác hay ngoài thân xác” ngài đều không biết28. Cụ già Simêon được ơn này 
lúc bồng Chúa Hài Nhi trên đôi cánh tay cằn cỗi của mình, nhưng mãn nguyện thốt lên “xin để 

                                                 
24 Dn 5,24-28. 

25 Lc 9,59-62. 

26 x. Ga 16, 13. 

27 Tv 33. 

28 x. 2 Cr 12, 2-10. 
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cho tôi tớ Chúa ra đi bình an, vì mắt tôi đã được nhìn thấy Ơn cứu độ.” Ta hãy đặc biệt cầu xin 
ơn này trong đời sống kết hiệp nội tâm sâu xa với Chúa.  

 
Chính Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa, cho họ nói các 

thứ tiếng khác nhau, biến đổi họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh và hôm ấy có 
khoảng ba ngàn người theo Đạo.29 Chúng ta hãy luôn trung thành và ngoan ngoãn nghe theo 
ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, vì “chính ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả 
năng thi hành sứ mạng và củng cố chứng tá của chúng ta,”30 nhờ đó mà chúng ta mang lại hoa 
trái tồn tại, không những cho mình mà cho mọi người: Bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, tế 
nhị, tốt bụng, quảng đại, hòa nhã, trung tín, khiêm tốn, tự chủ và thanh khiết.  

 
Vì tất cả những lẽ đó, thánh Phaolô nhắc đừng làm phiền lòng Chúa Thánh Thần,31 đừng 

dập tắt Thần Khí.32 Còn Chúa Giêsu thì khẳng định rằng ai phạm đến Chúa Thánh Thần thì 
chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.33 Và ĐHY Filoni, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các 
Dân Tộc, khuyến khích cởi mở hết sức có thể cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để có 
thể trả lời cách thích đáng cho những mong đợi của nhân loại. Ngài tuyên bố: “Cần thiết phải đi 
vào tương quan thân mật với Chúa Thánh Thần để các ý định của Chúa trên cuộc đời chúng ta 
trở nên rõ ràng.”34 Còn ĐTC Phanxicô khuyên: “Chúa Thánh Thần, hồng ân của Đấng Phục 
Sinh cư ngụ trong chúng ta, thanh tẩy chúng ta, soi sáng chúng ta, đổi mới chúng ta, biến đổi 
chúng ta, làm cho chúng ta được thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa... Chúa Thánh 
Thần dạy chúng ta nhìn bằng đôi mắt của Chúa Kitô, sống cuộc sống của mình như Chúa Kitô 
đã sống cuộc sống của Người, hiểu cuộc đời như Chúa Kitô đã hiểu… Hãy để Chúa Thánh 
Thần hướng dẫn chúng ta, nói với tâm hồn chúng ta và cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình 
yêu, Ngài đang chờ đợi chúng ta, Ngài là Cha. Ngài yêu thương chúng ta như một người Cha 
thật, và chỉ một mình Chúa Thánh Thần nói điều này với tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy nghe 
Chúa Thánh Thần, hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, và hãy tiến bước trên con đường này của 
tình yêu, lòng thương xót và tha thứ.35  

 
Quả thế, Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài trong từng hoàn cảnh sống của chúng 

ta, thì chúng ta cũng phải đổi mới luôn lời đáp trả của mình sao cho phù hợp. Chúa Giêsu đã 
khẳng định rằng người cha trần thế vốn xấu ác mà còn biết lựa của tốt cho con cái, thì ắt Cha 
trên trời sẽ ban ân huệ quí giá nhất là Chúa Thánh Thần cho những ai kêu xin Người. Chúng ta 
càng cầu xin Chúa Thánh Thần đến sửa lại mọi sự trong ngoài đời sống và sứ vụ của mình, 
đặc biệt trong việc tìm kiếm và xây dựng tình yêu thương hiệp nhất: Xưa trong Cựu Ước, tháp 
Babel vì ngôn ngữ bất đồng mà thất bại; nay Chúa Thánh Thần ngự xuống cho các tông đồ nói 
thứ tiếng mà các dân tộc khác nhau đều hiểu được trong tiếng mẹ đẻ của mình, biến đổi họ 
nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh36. Đó là ngôn ngữ của Tình Yêu, vì chỉ có tình yêu 
của Thánh Thần Thiên Chúa mới có khả năng biến đổi như thế. Vì thế, ĐTC Phanxicô khuyên: 
“Đừng chống lại Chúa Thánh Thần, vì chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta tự do, sự tự 
do của Chúa Giêsu, sự tự do của con cái Chúa! Đừng kháng cự lại Chúa Thánh Thần. Đó là ơn 
mà cha mong muốn tất cả chúng ta xin cùng Chúa: ơn dễ bảo và vâng nghe Chúa Thánh Thần, 
vâng nghe Chúa Thánh Thần đang đến với chúng ta và làm cho chúng ta tiến bước trên con 

                                                 
29 x. Cv 2,1-41. 

30 Tông thư Cánh Cửa Đức Tin, số 10. 

31 Eph 4,30: Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. 

32 1 Tx 5,19. 

33 Mt 12,31-32: Vì thế, tôi nói cho các ông hay: mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ 

chẳng được tha. Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau. 

34 Trích Bài giảng lễ của ĐHY Filoni tại Chủng viện Owerri ngày 9/11/2012 http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-

semi. 

35 Trích bài giáo lý buổi triều yết chung ngày 8/5/2013. 

36 x. Cv 2,1-41. 

http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-semi
http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-semi


 

44 

đường thánh thiện, sự thánh thiện thật cao đẹp của Giáo hội. Hãy xin ơn dễ bảo và vâng nghe 
Chúa Thánh Thần”37. 

(Thánh Thần Hãy Đến) 
 

3. Sống dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria  

Mẹ Maria được kêu cầu là Mẹ của Hội Thánh và Mẹ của chúng ta, vì khi trên thập giá, 
Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ mình cho Gioan và ký thác Gioan cho Mẹ38: “Chúng ta cũng hãy 
đón nhận Mẹ Maria vào trong nhà nội tâm của chúng ta.”39 Được sự che chở và hướng dẫn từ 
mẫu của Mẹ nâng đỡ và tăng sức mạnh, chúng ta có thể luôn bước đi trên con đường thánh 
thiện cần thiết. Chúng ta cần tăng cường lòng sùng kính Đức Mẹ. Sự hiện diện từ mẫu của Mẹ 
luôn là sự nâng đỡ cho chúng ta. Mẹ đã luôn theo sát Chúa Giêsu Con Mẹ, bây giờ Mẹ vẫn tiếp 
tục đồng hành cùng chúng ta. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, người yêu mến nồng nàn Đức 
Maria Vô Nhiễm, viết: “Khi chúng ta hiến mình cho Mẹ, thì trong tay Mẹ, chúng ta sẽ trở thành 
khí cụ Thiên Chúa dùng để thi thố lòng thương xót của Người, như chính Mẹ là khí cụ trong tay 
Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hãy để Mẹ hướng dẫn, hãy đưa tay cho Mẹ dắt dìu, hãy sống yên 
hàn dưới sự dẫn dắt của Mẹ, chính Mẹ sẽ chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta, sẽ mau 
mắn cứu giúp, đáp ứng những nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn phiền toái cho chúng 
ta”40. 

 
ĐTC Biển Đức XVI cũng thôi thúc: “Hãy vào trường Đức Maria để học biết yêu thương và 

bước theo Đức Kitô trên hết mọi sự.” Thật vậy, trong trường của Mẹ Maria, chúng ta học biết đặt 
Chúa Kitô vào chỗ nhất và trung tâm trong cuộc đời chúng ta, học để hướng tư tưởng cùng hành 
động của chúng ta theo Ngài: “Người bảo gì hãy làm theo.” Đúng vậy, nơi trường của Mẹ, chúng 
ta học biết thinh lặng, biết lắng nghe và phục vụ, là những điểm mấu chốt của đời sống người 
môn đệ. Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta tiến sâu vào mối tương quan nhân vị đích thực hơn với Chúa 
Giêsu, để chúng ta yêu mến Ngài và làm cho Ngài được yêu mến. ĐTC Phanxicô dạy: “Khi tìm 
kiếm Đức Kitô, Hội Thánh luôn luôn gõ cửa nhà của Mẹ mình và hỏi: “Xin Mẹ chỉ Chúa Giêsu 
cho chúng con.” Chính từ Mẹ mà chúng ta học cách làm những môn đệ đích thực. Đó là lý do 
tại sao Hội Thánh khi ra đi truyền giáo luôn luôn đi theo bước chân của Mẹ Maria”41.  

 
Vâng, qua việc chiêm ngắm và lắng nghe Mẹ Maria, chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh nâng 

đỡ an ủi hầu tìm lại được nguồn sức mạnh để bước theo Chúa Kitô và phục vụ Ngài trong anh 
chị em. Chính với tinh thần ấy, ĐTC Biển Đức nói: “Khi chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta phải tự 
hỏi xem chúng ta có muốn mở ra cho Chúa hay không, có muốn dâng hiến cuộc sống chúng ta 
cho Ngài để trở thành một nơi ở cho Ngài hay không; hay là chúng ta sợ sự hiện diện của Chúa 
giới hạn tự do của chúng ta, phải chăng chúng ta muốn dành riêng cho mình một phần đời sống 
để nó chỉ thuộc về chúng ta mà thôi? Nhưng chính Thiên Chúa là Đấng giải thoát tự do của 
chúng ta khỏi sự co cụm vào mình, khỏi sự khát khao quyền lực, chiếm hữu, thống trị, và làm cho 
nó có khả năng cởi mở với chiều kích làm cho nó được sung mãn trọn nghĩa là hiến thân, yêu 
thương, phục vụ và chia sẻ.”42 

 
Có một việc thật đơn giản nhưng rất quan trọng của lòng sùng kính Mẹ Maria là lần 

chuỗi Mân côi, một bản Phúc Âm tóm tắt.43 Chúng ta nên giữ sống động thói quen lần chuỗi 
Mân côi và hãy khuyến khích nhau lần chuỗi, một mình khi đi đường tới trường học, tới công 

                                                 
37 Trích bài giảng thánh lễ mừng sinh nhật thứ 86 của đức giáo hoàng Bênêđictô XVI ngày 16/4/2013). 

38 Ga 19, 26-27. 

39 John Paul II, Thư gửi các linh mục Thứ Năm Tuần Thánh 1988, số 6. 

40 Trích Bài đọc 2 Kinh Sách lễ thánh Maximilianô Maria Kolbê ngày 14/8. 

41 ĐTC Phanxicô đã nói như vậy trong Thánh Lễ ngày 24/7/2013 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tức là Đền thờ Quốc Gia Aparecida 

– Ba Tây, dịp đến chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28. 

42 ĐTC Biển Đức XVI nói trong cuộc hành hương Đền thánh Đức Mẹ Lorettô ngày 4/10/2012,nguồn: vietvatican.net. 

43 x. Paul VI, Marialis Cultus: The Angelus and the Rosarry. 
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sở, đồng ruộng, chợ búa… hoặc lần chuỗi chung với người khác, theo nhóm hay hội đoàn, đặc 
biệt là lần chuỗi trong gia đình, vì chuỗi Mân côi sẽ đốt nóng và làm mạnh thêm mối giây ràng 
buộc giữa các thành viên trong gia đình. Lời cầu nguyện này sẽ giúp chúng ta được mạnh mẽ 
trong đức tin, bền vững trong đức ái, niềm vui và kiên trì trong niềm hy vọng.  

 
Liên quan đến đời sống dâng hiến khiết tịnh, chúng ta hãy mau mắn chạy đến cùng Mẹ 

mỗi khi gặp khó khăn, nguy hiểm. Là trinh nữ và là mẹ, Mẹ Maria hiểu rất rõ trái tim chúng ta cần 
gì, và Mẹ biết làm thế nào để giữ cho chúng ta được trung thành với lời cam kết của mình giữa 
lòng đời hôm nay sao cho “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Chúng ta sẽ tìm được ẩn náu 
an toàn nơi Mẹ Maria, người Mẹ trên trời của chúng ta. Chúng ta kêu xin Mẹ bảo vệ và biến đổi 
chúng ta và những người nữ thân thiết với chúng ta trong đời sống sứ vụ. Nhờ lời chuyển cầu 
của Mẹ, Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ sự độc thân trong trắng của chúng ta. Chúng ta hãy tin 
tưởng dâng mình cho Mẹ, chạy đến tìm trú ẩn nơi sự che chở dịu dàng từ mẫu của Mẹ. Chính 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tận hiến cho Mẹ và chia sẻ: “Suốt cuộc đời tôi, tôi đã 
cảm nghiệm rõ sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ Chúa chúng ta. Mẹ Maria đồng hành với 
tôi mọi ngày để giúp tôi chu toàn sứ vụ…” Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết bắt chước Mẹ: Fiat, 
luôn chấp nhận ý muốn và kế hoạch của Chúa; Magnificat, luôn ca ngợi và cảm tạ mọi ơn lành 
lớn nhỏ Chúa đã ban cho, và Stabat, luôn sống nhẫn nại và bền đỗ trong những thách đố và 
khó khăn của cuộc sống hằng ngày cho đến hơi thở cuối cùng.  

 

Tôi xin mượn lời kinh này để kết thúc: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ con và những 

người đau khổ trên đường đời, mà thường con không thể chữa lành chỉ với những lời lẽ của con 

người. Xin Mẹ ban thêm sức cho những người đau khổ phần xác mà lắm lần con không thể làm 

gì hơn để cứu giúp họ. Xin Mẹ giúp con biết an ủi những người đau khổ trong tâm hồn, thường 

là những nỗi đau khổ thầm kín đè nặng bước chân của biết bao nhiêu người, đàn ông cũng như 

đàn bà, thanh niên cũng như thiếu niên, dâng hiến cũng như giữa đời, ở bình minh cuộc sống 

hay xế bóng tuổi đời. Lắm khi họ không dám bộc lộ những đau khổ của mình ra, tuy nhiên vẫn 

như chờ đợi ở người môn đệ của Chúa một lời nói hay một cử chỉ mang dấu hiệu hoạt động an 

ủi của Chúa Thánh Thần. Amen. 
 (Mẹ Tình Yêu) 

 

4. Con đường Thập Giá 

 (Có một con đường Chúa muốn con đi) 
“Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-
sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, 
rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và 
bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" 
Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh 
cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là 
của loài người." Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ 
bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống 
mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng 
sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có 
lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”44  

Thiên Chúa toàn năng có thể dùng nhiều con đường khác để cứu độ loài người, nhưng 
Chúa Giêsu đã chọn con đường thập giá, nên thập giá là con đường tốt nhất, hiệu quả nhất.45 
Chính Ngài đã minh định rất rõ ràng chỉ có một con đường duy nhất để đi theo Ngài: “Ai muốn 

                                                 
44 Mt 16, 21-26. 

45 Câu chuyện “Cưa bớt thập giá”. 
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theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mọi ngày mà theo”46. Và người môn đệ đích thực là 
người tự do tự nguyện bước đi trên con đường Thập Giá và trung kiên theo Thầy cho đến cuối 
cuộc đời.  

 
Nhưng có một điều chúng ta thường hay quên là lắm khi chúng ta không vui vẻ chấp nhận 

thập giá của mình, mà còn phàn nàn so sánh để rồi đi vác thập giá của người khác và bắt người 
khác vác thập giá của mình. Chúng ta cũng thường rất lắm lần nghĩ người khác là thập giá nặng 
cho chúng ta, mà quên đi rất nhiều khi chính chúng ta lại là thập giá nặng hơn cho người khác, 
nặng đến đỗi người khác không thể vác nổi đành phải buông xuống. Chúng ta cần nhớ điều đó 
để biết nâng đỡ nhau, nhất là khi gặp thử thách, yếu đuối, già cả, bệnh tật. 

 
Thập Giá gắn kết không rời Chúa Giêsu, ngay cả sau khi sống lại những dấu khổ nạn 

vẫn không bị xóa nhòa: “Các con hãy nhìn chân tay Thầy, chính Thầy đây, cứ sờ mà xem, ma 
đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”47 - “Tôma, hãy đặt ngón tay con vào đây, và 
hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay con ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy 
tin”48. Như vậy, thập giá là dấu chỉ cho ta tìm gặp Chúa Kitô đích thực: “Nếu Chúa Kitô mà 
chúng ta mường tượng không phải là ‘Chúa Kitô Khổ Nạn’, thì đấy là chúng ta đang mường 
tượng một ai đó khác, chứ không phải là Chúa Kitô thực.” Nhưng đứng trước thập giá cuộc đời, 
chúng ta thường phải chịu cơn cám dỗ tìm kiếm một Chúa Giêsu không thập giá. Thật vậy, 
Phêrô kéo Chúa Giêsu ra ngoài và can ngăn về chuyện Ngài tuyên bố quá rõ ràng về cuộc khổ 
nạn và cương quyết đi lên Giêrusalem. Nhiều lúc chúng ta cũng làm như Phêrô và đáng bị lời 
quở trách “Satan, hãy xéo đi!” bởi vì chúng ta không biết việc của Thiên Chúa mà chỉ biết việc 
của loài người49. Nếu cố tìm một Chúa Giêsu không có thập giá, chúng ta sẽ có nguy cơ gặp 
phải thập giá mà không có Chúa Giêsu, và làm thế là tự hại mình, tự chuốc khổ cho chính 
mình!  

 
Là môn đệ của Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng ta được mời gọi cách đặc biệt rảo qua 

con đường thập giá này. Mỗi ngày chúng ta được dấn sâu vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm 
của hy tế, dù lắm khi thập giá dường như quá nặng khiến chúng ta muốn qụy ngã. Nhưng mầu 
nhiệm thập giá không được hoàn tất bởi cái chết, song bởi đời sống mới của sự sống lại. Suốt 
dòng lịch sử của mình, Giáo Hội hầu như luôn luôn bước đi trên con đường hy tế thập giá này. 
Trong nhiều đất nước, các nhà truyền giáo đã tiến bước suốt nhiều năm hướng về Golgotha, 
vác lấy thập giá hy sinh và bách hại. Nhiều người trong chúng ta cũng đã hay đang trèo lên con 
đường dốc đứng đó, dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Con đường thập giá của Giáo 
Hội, của các tín hữu, và của chúng ta vẫn kéo dài mãi. Những cuộc bách hại, từ ngoài lẫn từ 
trong, vẫn còn đó hay đã thay đổi chút ít, nhưng thập giá vẫn không thay đổi và vẫn đè nặng, 
khiến lắm lần chúng ta dường như bị oằn xuống dưới sức nặng của thập giá.  
 

Thập giá là một trong những nghịch lý lạ lùng của Kitô giáo50, nhưng thập giá không phải 
là kết điểm của con đường, mà là cánh cổng dẫn vào sự sống: thất bại chuyển hóa thành chiến 
thắng, chính chỗ sự sống bị tước đoạt lại trở thành nơi sự sống được phục hồi, như khi toan 
trút hơi thở sau hết, Chúa Giêsu tuyên bố “mọi sự đã hoàn tất.” Cũng là nghịch lý rằng cuộc 
sống linh mục/tu sĩ càng cắm rễ sâu vào thập giá càng trổ sinh hoa trái nhiều hơn, như Chúa 
Giêsu, chính khi đi đến cùng con đường trút bỏ trở thành trống không mà đạt đến mức tuyệt 
đỉnh: cứu vớt nhân loại khỏi tội lỗi và giải hòa toàn thể nhân loại với Thiên Chúa.   

 
Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời linh mục/tu sĩ của mình theo Chúa Kitô, chúng ta phải 

theo Ngài đến tận cùng trong con đường thập giá của Ngài. Đường thập giá của Chúa Giêsu đã 

                                                 
46 Mt 16,24. 

47 Lc 24,39. 

48 Ga 20, 24-29. 

49 x. Mt 16,23. 

50 x.1Cr.1,18. 



 

47 

là con đường đầu tiên, nhưng không phải là con đường cuối cùng, vì còn có chúng ta và bao 
nhiêu người khác đang bước theo Ngài, đang muốn đi cùng Ngài đến tận cùng trong con 
đường thập giá. Giáo Hội đã không quên con đường thập giá. Giáo Hội không bao giờ che giấu 
thập giá. Thập giá vẫn luôn có mặt trong Phụng vụ: Giáo Hội tán dương và suy tôn thập giá 
Chúa Giêsu cùng nỗi đau đồng công cứu chuộc của Đức Mẹ Sầu Bi. Hằng năm chúng ta được 
mời gọi sống cao độ ý nghĩa của hai ngày lễ này. Thập giá không chỉ là gánh nặng, nhưng phải 
được xem là cây gậy nâng đỡ, như đối với người già yếu và bệnh tật: vào mọi thời và ở mọi 
nơi, bao nhiêu người vẫn không ngừng hăm hở đến với thập giá, chiêm ngắm thập giá, yêu 
mến thập giá. ĐGH Phanxicô đã nói ngay sau ngày được bầu chọn rằng: “Khi chúng ta bước đi 
mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng Giáo hội mà không có Thánh Giá, khi chúng ta 
tuyên xưng Chúa Kitô mà không có Thánh Giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. 
Cầu mong tất cả chúng ta có được sự can đảm bước đi cùng với Thánh Giá của Chúa Kitô, xây 
dựng trên máu Chúa Kitô đổ ra trên Thánh  Giá, và tuyên xưng một vinh quang duy nhất là 
Chúa Kitô bị đóng đinh trên Thánh Giá”. Còn thánh Phaolô hãnh diện: “Tôi chẳng hãnh diện về 
một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà 
thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian”51. 

 
Đường thập giá là trường dạy chúng ta sống thánh thiện. Chúa Giêsu ngã xuống rồi lại 

chỗi dậy mời gọi chúng ta đừng bao giờ ngã lòng vì yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Ngài chịu 
đựng nỗi cô đơn, chịu hành hạ và lăng nhục, nhưng Ngài luôn tha thứ. Mẹ Maria cũng đã đi 
theo Con Mẹ trên đường thập giá. Mẹ bước đi trong thinh lặng, Mẹ và Con nhìn nhau tận trong 
sâu thẳm tâm hồn. Mẹ và Con kết hiệp với nhau bởi tình yêu bao la, sâu thẳm và trong trắng. 
Tình yêu này sẽ làm thế giới thay đổi. Xin cho chúng ta được thấm nhuần tình yêu của Chúa và 
tình yêu của Mẹ. Mẹ đã đứng kề thập giá Chúa Giêsu, Mẹ cũng luôn đứng kề thập giá cuộc đời 
và sứ vụ của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ như đang ở trên đỉnh đồi Golgotha, dưới chân thập 
giá, bên cạnh Mẹ Maria, nơi đã và đang mãi mãi tập trung sức mạnh lớn nhất của thế giới: tình 
yêu của Thiên Chúa trong Con của Ngài52. Tình yêu này không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ 
thôi là sức mạnh cứu độ của thế giới, một khi Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha đời sống mình 
làm hy tế. Chúng ta hãy chạy tới chỗ của mình bên cạnh Mẹ Maria và Gioan ở gần chân thập 
giá, ý thức thân phận con người mỏng dòn yếu đuối và tội lỗi của mình, trao phó cho Chúa 
những nỗi sợ hãi và do dự của chúng ta trước những khó khăn thử thách, nhất là trong bối 
cảnh Giáo Hội và Xã hội Việt Nam hôm nay. 
 

Là linh mục/tu sĩ, chúng ta trèo lên con đường thập giá kết hợp với Chúa Kitô toàn thể 
vừa với thập giá và mão gai trên đồi Golgotha, vừa với vinh quang trên núi Tabôrê và chiến 
thắng phục sinh vinh hiển, như ĐTC Phanxicô đã nói trong buổi đi Đàng Thánh Giá với Giới Trẻ 
Thế Giới tại bãi biển Copacabana: “Không ai có thể tiếp cận và chạm vào Thánh Giá Chúa 
Giêsu mà không để lại một cái gì đó của chính họ dưới chân Thánh Giá, và không mang lấy 
một cái gì đó của Thánh Giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riêng của mình”53. Chúng ta phải luôn 
sống và làm chứng tá cho niềm tín thác ấy, tin tưởng Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta, 
luôn đứng bên thập giá của chúng ta và che chở chúng ta, dù có khi phải trả giá đắt bằng cả 
mạng sống: Hỏi rằng sao trả quá đắt, đồi cao thánh giá ai dắt ai dìu? – Dẫu rằng phải trả quá 
đắt, đồi cao thánh giá Mẹ dắt Mẹ dìu.   

(Mẹ dẫn dắt con) 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

                                                 
51 Gl 6, 14. 

52 x. Ga 3,16. 

53 http://www.vietcatholic.net/News/Html/113090.htm . 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/113090.htm
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Trước khi bàn luận về sự tương tác giữa con người và môi trường sống, ta cùng tìm hiểu 

một chút về môi trường. Ngày nay, thuật ngữ môi trường được dùng khá rộng rãi trong nhiều 

lãnh vực khác nhau như: ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, môi trường sống lành mạnh, 

môi trường giáo dục nơi gia đình, môi trường giáo dục của xã hội, môi trường kinh tế,  môi 

trường lao động, cải tạo môi trường, biến đổi môi trường… Trên Đại Học có cả một ngành học 

về môi trường…Cũng vì thế, mà có biết bao định nghĩa về môi trường. Ta tạm nhìn nhận cách 

phân loại và định nghĩa môi trường của trường Đại Học Đông Á gồm ba loại môi trường: 

“Môi trường tự nhiên: bao gồm các yếu tố Vật lý, Hóa học, Sinh học… tồn tại khách quan 

ngoài ý muốn của con người như: đất, nước, không khí, sinh vật… 

Môi trường xã hội là tổng thể các mối quan hệ giữa người với người tạo nên sự trở ngại 

hoặc thuận lợi cho sự phát triển của xã hội loài người. 

Môi trường nhân tạo là tất cả các yếu tố tự nhiên, xã hội do con người tạo nên và chịu sự 

chi phối của con người” (Khái niệm về môi trường, Đại học Đông Á). 

Sau khi đã tìm hiểu một chút khái niệm về môi trường, ta cùng bàn đến một số tương tác 

giữa con người và môi trường. Cụ thể hơn là con người có thể đã chịu ảnh hưởng của môi 

trường ra sao? Và con người bằng cách nào có thể biến cải môi trường sống của mình ngày tốt 

hơn? 

Con người có thể đã chịu ảnh hưởng của môi trường. 

Tục ngữ Việt Nam có câu: “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” hay “gần mực thì đen, gần đèn thì 

sáng”. Theo nghĩa bóng, lời dạy của tiền nhân thì nếu được ở trong môi trường tốt sẽ tạo ra 

con người tốt; ngược lại, nếu ở trong môi trường xấu sẽ  tạo ra con người xấu. 

Chuyện cổ “Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn” thời Chiến Quốc đã mổ tả: vua nước Sở muốn 

hạ nhục Án Anh, con vị tướng nước Tề khi sang thăm nước Sở. Khi vua Sở đang tiếp Án Anh 

thì cùng lúc đó vua ngầm cho lính trói một người nước Tề gán mang tội ăn trộm đưa vào trình 

vua. Vua Sở hỏi: người này nước nào? Tội gì?. Một tên lính thưa: tên này là một người nước 

Tề phạm tội ăn trộm. Vua Sở mỉm cười chế nhạo nói với Án Anh: người quí quốc hay trộm cắp 

nhỉ! Án Anh bình tĩnh trả lời: “chúng tôi thiết nghĩ, cây quýt mọc ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, 

nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua. Đó là do thủy thổ khác nhau mà sinh ra 

thế. Người nước Tề chúng tôi không quen trộm cắp, nhưng sang nước Sở lại sinh ra ăn trộm 

CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG.  
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có lẽ cũng là vì thủy thổ giữa bản quốc và quí quốc khác nhau chăng? Vua nước Sở định làm 

nhục Án Anh, ngờ đâu chính mình lại bị nhục. 

Câu chuyện bà quả phụ Chương Thị, thân mẫu của thầy Mạnh Tử (541- 479 TCN) phải 

chuyển nhà ba lần với mục đích để con được ảnh hưởng tốt của môi trường sống. Sau này, 

thầy Mạnh Tử trở thành một vĩ nhân của nhân loại cũng mang ý nghĩa đó. Khi nhà gần nghĩa 

trang, Mạnh Tử chỉ chơi trò “chôn cất, khóc lóc…”. Bà Chương Thị chuyển nhà đến gần chợ. 

Nơi đây, Mạnh Tử chỉ lo chơi trò “mua bán, to tiếng, cãi vã, mánh lới...”. Sau cùng bà chuyển 

nhà đến gần trường học, Mạnh Tử lo chăm chỉ học hành, sau này đã thành người hữu ích cho 

bao đời sau. 

Qua những mẩu chuyện trên, ta thấy môi trường đã ảnh hưởng khá nhiều đến sự hình 

thành nhân cách và phát triển của con người, đặc biệt là những người trẻ. Đúng thế, tuổi trẻ 

người ta thường ví như một tờ giấy trắng, những nét vẽ đầu tiên trên tờ giấy đó sẽ in đậm mãi 

mãi. Sau này, muốn thay đổi cũng không dễ. Điều đó giúp ta nhận ra là môi trường giáo dục nơi 

gia đình quan trọng đối với người trẻ biết bao! Môi trường đó chính là nét vẽ đầu tiên trên trang 

giấy trắng tinh, tâm hồn người trẻ.  Một gia đình đạo đức, nề nếp, sống yêu thương, biết tha thứ 

thì con cái ít nhiều cũng được thừa hưởng những giá trị cao quí đó. Một gia đình lôn xộn, thiếu 

đạo đức, thiếu yêu thương, luôn hận thù, sống bất chính thì những đưa trẻ làm sao có được 

nhân cách tốt. Có lẽ vì thế mà ông cha ta đã nói: “Dạy con từ thưở còn thơ, dạy vợ từ thưở bơ 

vơ mới về” hay: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” và dạy ta: “lấy vợ xem tông, 

lấy chồng xem giống” là như thế! 

Con người bằng cách nào có thể biến môi trường ngày tốt hơn? 

Môi trường tác động trên con người là điều hiển nhiên, có thật trong cuộc sống này như ta 

đã đề cập đến ở phần trên. Nhưng con người có thể tác động trên môi trường, biến đổi môi 

trường ngày một tốt hơn không? và nếu có thì con người cần phải làm gì?   

Đây là vấn đề quá rộng lớn, ta không thể bàn hết trong một sớm một chiều với năm mười 

trang viết. Lịch sử của nhân loại với sự góp sức của bao lớp người, của các Tôn giáo và của 

những nhà Khoa học, những bậc Thánh nhân đã chứng tỏ con người có khả năng làm biến đổi 

môi trường ngày một tốt hơn, và cũng chính con người đã làm cho môi trường ngày một hủy 

hoại và xấu đi. 

Những nhà Khoa học chân chính, ở mọi lãnh vực như: Khoa Học Nhân Văn, Khoa Học Xã 

Hội, Khoa Học Tự Nhiên…từ các nhà:  Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Y học, Địa lý, 

Thiên Văn đến các nhà Tu đức chân chính, Hiền triết, các Nhà Văn… từ bao đời nay đã ngay 

đêm nghiên cứu, làm việc, có khi hy sinh cả mạng sống mới phát minh ra được bao điều hữu 

ích đem đến cho nhân loại một nền văn minh tiến bộ vượt bực về: Giao thông, Thông tin, Văn 
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hóa , Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Y học…như ngày nay. Những giá trị đạo đức từ: Nhân, Lễ, 

Nghĩa, Trí, Tín của Khổng Mạnh đến Từ, Bi, Hỷ, Xả, của Phật giáo, tiếp đến là Công bằng, Bác 

ái, Yêu Thương, Tám Mối Phúc của Công Giáo thời Tân Ước và 10 Điều Răn thời Cựu Ước… 

đã tạo ra một kho tàng văn hóa đầy tính nhân văn cao đẹp vô giá giúp cho con người sống có 

kỷ cương, ngày một hạnh phúc hơn, xã hội ngày một phát triển và văn minh hơn. 

Nhưng cũng chính con người đã tạo ra những cuộc đối đầu âm thầm, hay những cuộc 

chiến tàn khốc với nhau, gây bao đau thương chết chóc cho nhân loại khắp mọi nơi trên thế 

giới như trong hai cuộc chiến tranh thế giới 1914-1918 và 1939-1945, đã làm hàng chục triệu 

người chết và tàn phế, và còn biết bao cuộc chiến khác đã cướp đi phần hạnh phúc của con 

người, đẩy con người vào vùng tăm tối, lao đao, chết chóc, tuyệt vọng… 

Từ bao đời nay, và ở khắp nơi, con người đã có biết bao giải pháp từ Chính trị, Văn hóa, 

Kinh tế, Quân sự… hầu mong giúp thế giới được hòa bình, nhân loại được hạnh phúc. Nhưng 

hiện thế giới vẫn còn nhiều nơi đang chiến tranh, bao người vẫn sống trong bất an, phập phồng 

lo sợ. 

Hiện tại, các Tôn giáo trong đó có nhiều đoàn hội, phong trao đang ra sức tìm mọi giải pháp 

với mong ước thực hiện được lý tưởng của đạo giáo của mình là đưa thế giới đến bình an, con 

người được hạnh phúc đời này và đời sau. Đó là điều thật quí và đáng trân trọng biết bao! 

Ở đây, trong phạm vi thật khiêm tốn, chúng tôi chỉ xin nêu một sự cố gắng của phong trào 

Cursillo, một phong trào của Giáo Hội Công Giáo đã được khai sinh từ những thập niên 40 của 

thế kỷ XX tại bán đảo Mallorca, nước Tây Ban Nha. Ngày nay, phong trào đã có mặt trên 60 

quốc gia và trên 800 Giáo phận Công Giáo với hơn 10 triệu người tham dự. Phong trào Cursillo 

theo đuổi một mục đích tối hậu là: “Làm dậy men tinh thần Kitô giáo trong xã hội bằng tình 

bạn”  , với mong ước giúp cho xã hội được an bình, người người được hạnh phúc không 

những ở đời này mà cả đời sau, khi có niềm tin tưởng tuyết đối vào Thiên Chúa là Chúa Tình 

Yêu.  

Đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Piô XII trong bài diễn văn ngày 6-2-1940 tại Rôma, 

khi nghiên cứu môi trường trong cuộc nội chiến tàn khốc ở Tây Ban Nha và chiến tranh thế giới 

vào thập niên 50 của thế kỷ XX, vị sáng lập phong trào, ông Eduardo Bonnin (1917-2008) thấy 

rằng: sở dĩ con người trở nên hung hãn, nghi kỵ, chống đối, chiến tranh, chém giết nhau là bởi 

vì con người đã phạm một tội quá lớn:“con người đã quay lưng lại với Thiên Chúa”. Họ đã cố 

gắng loại trừ Thiên Chúa ra khỏi suy nghĩ, đời sống của họ (Xin xem lịch sử phong Trào 

Cursillo). Họ đề cao con người, và chỉ tin vào con người và khoa học mà thôi. 

Tóm lại, theo cách nhìn của phong trào Cursillo con người loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc 

sống là nguyên nhân chính làm cho thế giới bất ổn, con người không có hạnh phúc đích thực. 
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Để cứu vãn con người và thế giới, Tâm tưởng thứ nhất của phong Trào Cursillo là làm 

cách nào để mọi người nhận ra được Tình Yêu bao la vô bờ bến của Thiên Chúa. Dù họ có 

nhận hay không nhận thì Thiên Chúa cũng đã dựng nên họ, chịu chết và sống lại vì họ và Ngài 

vẫn tiếp tục ban muôn Hồng Ân trên họ, mà trung tâm là Phép Thánh Thể. Chúa hứa ở với ta 

đến tận thế. 

Tâm tưởng tiếp theo của phong trào là bằng chính đời sống  chứng nhân gương mẫu của 

người cursillista (Người Kitô hữu đã đựơc tham dự khóa 3 ngày của phong trào Cursillo) sẽ 

giúp cho người bạn của mình hiểu ra, và tự nguyện trở về với Thiên Chúa Tình Yêu. 

Và tâm tưởng thứ ba của phong trào là tin tưởng và hy vọng vào lòng sốt mến, nhiệt thành 

sẵn sàng của mỗi Cursillista. Sau khi được tuyển chọn để học khóa 3 ngày, trở về môi trường 

họ đang sống, họ sẽ là men, là muối trong môi trường mình sống và “làm dậy men tinh thần 

Kitô giáo trong xã hội bằng tình bạn”. Họ đưa những người bạn thân thiết của họ từ chưa biết 

hoặc chống đối loại trừ Thiên Chúa trở về với Thiên Chúa và nhận ra: chỉ có Chúa Kitô là giải 

pháp duy nhất cứu được nhân loại khỏi sự phong tỏa của tội lỗi. Tội lỗi là nguyên nhân sâu 

thẳm của mọi bất an, của hận thù, của đó kỵ, của chiến tranh. Họ, từng nhóm năm ba người tạo 

ra cột sống Kitô giáo trong xã hội, họ luôn “một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em” như 

phương chăm của phong trào đề ra. 

Mới đây, ngày 30 tháng 04 năm 2015 tại Đại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ, khích lệ và nhắn nhủ hơn 7000 anh chị em cursillistas 

Châu Âu tham dự Đại Hội Ultreya lần thứ 3 “Ultreya có nghĩ là đi ra ngoại biên, hãy đi xa hơn 

nữa! Luôn đi xa hơn!”.  Ngài khích lệ: “Các thành viên phong trào Cursillo trở thành những thừa 

sai đích thực, nâng đỡ đức tin của tha nhân”. 

Ngài nhắn nhủ: “Tôi khuyến khích các anh chị hãy “luôn đi xa hơn” trung thành với đoàn 

sủng của mình! Hãy giữ cho lòng nhiệt thành, ngọn lửa của Chúa Thánh Linh luôn thúc đẩy các 

tín hữu Chúa Kitô tìm đến những người ở xa, “ra khỏi cuộc sống tiện nghị thoải mái của mình và 

có can đảm đi tới mọi khu ngoại ô đang cần đến ánh sáng Tin Mừng”.  

Và Ngài còn nhắc nhở các Cursillistas cần thực hiện 14 mối thương người của đạo Công 

Giáo. Đức Thánh Cha nói: “Tôi sẽ đặt một câu hỏi cho anh chị em: anh chị em có thể đọc 7 việc 

thiện phần xác và 7 việc thiện phần hồn không?” 

“Thương xác bảy mối: Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn;Thứ hai: Cho kẻ khát uống;Thứ ba: Cho kẻ 

rách rưới ăn mặc;Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc;Thứ năm: Cho khách đỗ nhà;Thứ sáu: 

Chuộc kẻ làm tôi;Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết” (Thương người có 14 mối, Đạo Công Giáo) 

“Thương linh hồn bảy mối: Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người;Thứ hai: Mở dậy kẻ mê 

muội;Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo;Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội;Thứ năm: Tha kẻ dể ta;Thứ sáu: Nhịn 
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kẻ mất lòng ta;Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.” (Thương người có 14 mối đạo Công 

Giáo) 

Rồi Ngài nói “Có bài tập cho anh chị em về nhà làm: đi tìm và học các việc thiện. Tại sao? 

Để mang các điều này ra thực hiện. Trong cộng đoàn Giáo Hội, tất cả đều nhằm mục đích để 

người ta có thể sờ mó được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa…”. 

Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Roma: “Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn 

thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần khí của Người, thì từ khi Thiên 

Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể thấy được qua những công trình của Người” 

(Rm 1, 20). Lạy Chúa! Thế mà trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con, nơi chúng 

con được sinh ra, lớn lên và trưởng thành, nơi đây mới có khoảng 7% dân số nhận ra và thờ 

phượng Chúa. Xin Chúa đoái thương đến môi trường sống trên quê hương con, dân tộc con để 

 có sự tương tác tích cực giữa con người và môi trương hầu mọi người sớm nhận biết Chúa 

mà thờ phượng Người. Và mỗi người sẽ được hạnh phúc đích thực, không những ở đời này, 

và cả đời sau khi nhận biết, tôn thờ và tuân giữ hai điều Chúa đã dạy: mến Chúa và yêu 

ngươi.,. 

  

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 
 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Câu Chuyện Thầy Lang 

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức 

 
    

Mạn đàm, thảo luận là cơ hội ngồi lại với nhau để chia sẻ tâm tư hiểu biết hoặc phân tích 

bằng lý lẽ làm sáng tỏ một vấn đề.  

Có mấy điều nên theo, vài điều nên tránh để cuộc trao đổi được hào hứng, thân tình: 

  
1- Chẳng nên độc chiếm diễn đàn  

    Các cụ ta thường nói rằng: 

  

  “Rượu nhạt uống lắm cũng say 

    Người khôn, nói lắm dẫu hay cũng nhàm”. 

  

MẠN ĐÀM, TRÒ CHUYỆN  
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Thực vậy, dù có là nhà hùng biện, nói hay nói hấp dẫn với nhiều chuyện để kể, nhưng một 

mình phát ngôn từ đầu tới cuối thì e cũng “mục hạ vô nhân”.  

Vả lại, người khác chắc cũng có những điều muốn kể, vì mỗi người có bổn phận đóng góp 

phần mình. Đâu có ai muốn bị cho là chỉ “ngậm hột thị”, thụ động, im lặng ngồi nghe.  

Ví dù như mình có là chủ nhà, trong cuộc nói lại càng nói vừa đủ đưa đà gợi ý cho cuộc 

trao đổi, để nhiều người góp ý, hơn là “đường ta, ta cứ đi”, thao thao bất tuyệt.  

 
  

2- Tập trung vào nội dung câu chuyện 

Khi trà dư tửu hậu thì tiện đâu nói đó. Nhưng không phải vì vậy mà cà kê dê ngỗng, lang 

bang chuyện này chòng chéo chuyện kia.  

Đề tài phải hữu ích cho mọi người chứ không nên dài dòng văn tự về chuyện mình thấy 

hứng thú. 

Cũng nên lưu ý rằng, chuyện chỉ hấp dẫn khi được trình bầy lần đầu. Chứ cùng một nội 

dung, nhắc đi nhắc lại thì liệu có nhạt như nước ốc ao bèo, “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” hay 

không. 

 
  

    3- Chẳng nên nói chuyện cá nhân người khác 

“Đèn nhà ai nấy sáng” là câu nhắc nhở của cổ nhân.  

Mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh. Dù có giận vợ ghét chồng, buồn chuyện con cái đến mấy, 

cũng chẳng nên “vạch áo cho người xem lưng”, với chuyên riêng tư của mình.  

Và cũng chẳng nên mang chuyện “đồn đại” về người khác ra mà “gossip”, làm quà cho buổi 

gặp gỡ.  

Thiếu gì chuyện để nói để bàn. Chuyện thời tiết nắng mưa, chuyện trên trời dưới đất biết 

bao nhiêu vấn đề liên quan tới đời sống cộng đồng, thế giới mà không ai nắm hết. Cho nên, ai 

cũng chờ đợi được kế, được nghe để rộng tầm kiến thức. 

  

4- Đừng phủ nhận, quyết đoán 

“Trăm người mười ý”.  

Và thường thường khi phát biểu thì đa số cũng chủ quan, cho là lời vàng ngọc/phát ngôn 

của mình chính xác, đáng nói, đáng nghe. Cũng tốt đi, nếu ý kiến đó được nhiều người tán 

thưởng.  

Nhưng chẳng nên “thẳng thừng” bác bỏ ý kiến người khác là sai, phải thế này thế kia mới 

đúng. Một phát ngôn như vậy chẳng khác chi “kê tủ đứng” vào miệng nhau, khiến cho cuộc trao 

đổi đột nhiên căng thẳng, ngưng lại.  

Cuộc nói vui hơn khi nhiều trao đổi nhẹ nhàng với rất ít đốp chát. Như Socrate đề nghị là 

thay vì “Tôi nghĩ” thì hãy “Quý vị, anh chị nghĩ sao?” 
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5- Đừng ngang xương ngắt lời  

Lâu lâu đưa ra lời tán thưởng ngắn gọn có lẽ hợp lý hơn là khi người ta đang hào hứng mà 

mình “thọc gậy bánh xe” với ý kiến của mình.  

Hoặc cũng có người không kiên nhẫn đợi người khác kết thúc. Họ đột nhiên xen vào, đưa 

ra vài nhận xét.   

Đây là điều cần tránh vì sẽ làm người khác cụt hứng, bực mình và cũng chứng tỏ mình là 

người hơi nghèo “văn hóa”, phá đám, làm cuộc nói trật đường rầy, trì trệ. 

 
  

6- Đừng đột nhiên đổi đề tài 

Mọi người đang say mê đưa ra những nhận xét, bình phẩm về thời trang, sắc đẹp mà đột 

nhiên có người chuyển sang vấn đề kinh tế, tài chánh thì liệu có bị cho là lạc đề không nhỉ? 

Chẳng khác chi dòng nước đang êm đềm chẩy mà ai đó thò tay khuấy động… 

 
  

7- Đừng nặng lời chỉ trích 

Cổ nhân thường nhắc nhở rằng: 

“Lời nói chẳng mất tiền mua 

Liệu lời ăn nói cho vừa lòng nhau” 

Vui gì đâu những lời châm chọc không cần thiết, những nhận xét có tính cách ác ý, những 

nhạo báng, coi thường.  

Nếu không nói được lời vừa lòng nhau thì thà im lặng mỉm cười còn đẹp hơn. 

“Vừa lòng nhau” là vừa lòng người khác mà ta cũng được bình an, không bị oán giận.  

  

8- Nói rõ ràng, chậm rãi 

Kinh nghiệm cho hay những lời nói rõ ràng, chậm rãi được nhiều người tán thưởng, theo 

dõi hơn là lanh chanh, líu lưỡi. Người nghe sẽ dễ dàng thu nhập, “tiêu hóa” những hiểu biết 

mới.  

Trong khi nói cũng nên dừng lại năm ba giây, theo dõi nét mặt người nghe, dò xét phản 

ứng thuận nghịch để tiện bề du di nội dung câu chuyện cho thích hợp. 

Lâu lâu lại chêm vào một vài lời hài hước để không khí thêm vui nhộn là điều cũng nên 

làm.  

 
  

9- Thích thú, theo dõi câu chuyện 

Theo dõi câu chuyện không phải chỉ với tai nghe mà còn mắt nhìn, dáng điệu cơ thể.  
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Kinh nghiệm cho hay, khi người đang nói mà người nghe lơ đãng, vẩn vơ nhìn trời, nhấp 

nhổm trên ghế, tay gõ mặt bàn thì hoặc là đề tài lãng xẹt, hoặc người nghe có hẹn, đang kiếm 

cơ hội rút lui. 

Chẳng nên như vậy. Vừa không lịch thiệp vừa làm người nói buồn lòng, mặc cảm “chắc là 

mình nói vô duyên, chẳng ai muốn nghe”.  

Nếu thầy cần ra đi, cứ lặng lẽ đứng lên, rời bước, để người nghe, người nói tiếp tục. 

Cũng chẳng nên nhỏ to riêng với người kế bên, vừa quấy rầy họ, vừa chia trí người khác. 

 
  

Và: 

-Trong trò chuyện, nên dành một thời gian lớn để nghe người khác nói, trừ khi họ muốn 

mình nói nhiều hơn. Lợi điểm của nghe nhiều là làm vui lòng người nói mà lại dấu được điểm 

yếu của mình đồng thời thu lượm thêm hiểu biết. 

-“Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe” là chiến thuật tốt nên áp dụng khi không 

hiểu rõ đề tài, chứ chẳng nên mạo hiểm “mao tôn cương”. 

-Chẳng nên cao giọng khuyên răn, thuyết giảng, trừ khi được yêu cầu. Lời khuyên nên 

được đưa ra như một gợi ý chứ không có tính cách “dạy đời”, áp đặt. 

 
  

Coi vậy mà nói với nhau cũng là cả một nghệ thuật, phải không thưa liệt quý vị đồng 

hương?. 

 
  

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

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

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

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

 

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

 

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

 

www.conggiaovietnam.net  

 

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

 

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

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

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/

