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Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

1. Được Thiên Chúa sai đến với muôn dân để nên “bí tích cứu độ phổ quát”1, đồng thời vì 
những đòi hỏi căn bản của đặc tính công giáo và vì mệnh lệnh của Đấng Sáng Lập (x. Mc 
16,16), Giáo Hội dành mọi nỗ lực để loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người. Thật vậy, chính 
các Tông Đồ, nền móng của Giáo Hội, đã theo chân Chúa Kitô, “rao giảng lời chân lý và khai 
sinh các giáo đoàn”2. Những người kế vị các Tông Đồ có nhiệm vụ tiếp tục công việc này, để 
“lời Chúa được lan rộng và toả sáng” (2 Ts 3,1), để Nước Chúa được công bố và thiết lập khắp 
trần gian. 

 

Nhưng tình trạng thế giới hiện nay đặt nhân loại trong một hoàn cảnh mới, vì thế Giáo Hội, là 
muối đất và ánh sáng trần gian (x. Mt 5,13-14), càng được kêu mời khẩn thiết hơn để cứu rỗi 
và canh tân mọi loài thụ tạo, để mọi sự được tái lập trong Chúa Kitô, và nơi Ngài mọi người họp 
thành một gia đình và một đoàn dân duy nhất của Thiên Chúa. 

 

Bởi vậy, trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì những kỳ công mà toàn thể Giáo Hội đã nhiệt 
thành quảng đại thực hiện, Thánh Công Đồng muốn vạch ra những nguyên tắc hoạt động 
truyền giáo và tập trung năng lực của toàn thể các tín hữu, để khi dấn thân bước trên lối đường 
hẹp của thập giá, Dân Chúa mở rộng vương quyền Chúa Kitô, là Chúa và là Đấng nhìn thấu 
muôn thời đại (x. Hc 36,19) đồng thời dọn đường cho Người ngự đến. 

CHƯƠNG I 

GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 

2. Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi, vì chính Giáo Hội được khởi sinh từ việc Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần được sai đến theo ý định của Thiên Chúa Cha3. 

Ý định này tuôn trào từ “mạch suối yêu thương” nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa Cha, Đấng 
chính là Cội nguồn nguyên thủy, bởi Ngài Chúa Con được sinh ra, và cũng bởi Ngài và nhờ 
Chúa Con mà phát xuất Chúa Thánh Thần, cũng là Đấng vì lòng nhân từ thương xót vô biên 
nên khi tạo dựng và hơn nữa khi ưu ái mời gọi chúng ta tham dự vào sự sống và vinh quang 
của Ngài, đã rộng rãi tuôn đổ và còn không ngừng tuôn đổ lòng nhân từ xuống cho chúng ta, 
đến độ Đấng tác tạo muôn loài lại trở nên “mọi sự trong mọi người” (1 Cr 15,28), để Ngài được 
vinh hiển và đồng thời chúng ta được hạnh phúc. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn mời gọi mọi 
người tham dự vào sự sống của Ngài, không chỉ từng cá nhân không liên quan gì đến nhau, 
nhưng còn liên kết họ thành một đoàn dân duy nhất, trong đó con cái Thiên Chúa đang tản mác 
khắp nơi được qui tụ về một mối (x. Ga 11,52). 

 

3. Ý định của Thiên Chúa muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại không chỉ được thực hiện cách thầm 
kín trong tâm trí con người, hoặc bằng các tôn giáo như là phương thế để giúp con người tìm 
kiếm Thiên Chúa qua nhiều nẻo đường, may ra sẽ đến gần hoặc gặp được Ngài, mặc dù Ngài 
không ở xa mỗi người chúng ta (x. Cv 17,27); tuy nhiên những phương cách đó cần phải được 
soi dẫn và tu chỉnh, dù đôi khi, trong ý định nhân lành của Chúa Quan Phòng, cũng có thể được 
coi như những lối đường hướng về Thiên Chúa chân thật hoặc chuẩn bị cho Tin Mừng4. Nhưng 
để đem lại bình an trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, và để xây dựng một xã hội huynh đệ 
giữa những con người tội lỗi, Thiên Chúa đã quyết định đi vào lịch sử loài người theo một cách 

                                                 
1
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 48. 

2
 T. AUGUSTINÔ, Enar. in Ps. 44, 23: PL 36, 508; CChr 38, 510. 

3
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 1: AAS 57 (1965), tr. 5-6. 

4
 x. T. IRÊNÊÔ, Adv. Haer. III, 18, 1: “Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa, nhờ Người muôn vật được tạo dựng và Người hằng ở giữa 

nhân loại…”: PG 7, 937; nt., IV, 6, 7: “Từ nguyên thủy, Chúa Con hiện diện trong công trình tạo dựng, đã mạc khải Chúa Cha 

cho những ai Người muốn, khi nào Người muốn và theo cách Người muốn”: PG 7, 990; X. nt., IV, 20, 6 và 7: PG 7, 1037; nt. 

Demonstratio, số 34: PIÔ XII, 773: Sources Chrét., 62, Paris 1958, tr. 87; CLEMENTÊ ALEX., Protrep. 112, 1: GCS 

Clemens I, 79; Strom. VI, 6, 44, I: GCS Clemens II 453; 13, 106, 3 và 4: nt., 485; Về giáo thuyết này, x. PIÔ XII, Diễn văn 

truyền thanh 31.12.1952; CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 16: AAS 57 (1965), tr. 20. 
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thức mới và mang tính tối hậu bằng cách sai Con của Ngài mặc lấy xác phàm, để nhờ Người, 
Ngài giải thoát nhân loại khỏi quyền lực tối tăm và Satan (x. Cl 1,13; Cv 10,38), đồng thời trong 
Người, Ngài hòa giải trần gian với chính mình (x. 2 Cr 5,19). Thật vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng 
vũ trụ nhờ Chúa Con5, Ngài cũng đặt Người thừa hưởng muôn loài, để phục hồi vạn vật trong 
Người (x. Ep 1,10). 

 

Chúa Giêsu Kitô được sai đến thế giới làm trung gian đích thực giữa Thiên Chúa và nhân 
loại. Vì Người là Thiên Chúa, nên “nơi Người, cả thần tính trọn vẹn đã hoà nhập trong xác thể” 
(Cl 2,9); theo nhân tính, Người là Ađam mới, đầy ân sủng và chân lý (Ga 1,14), được đặt làm 
đầu nhân loại đã được đổi mới. Như thế, bằng con đường nhập thể đích thực, Con Thiên Chúa 
đã đến để làm cho loài người được thông phần vào bản tính Thiên Chúa, vốn giàu sang, Người 
đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy sự nghèo khó của Người làm cho chúng ta trở nên 
giàu có (2 Cr 8,9). Con Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng 
sống làm giá chuộc cho nhiều người, nghĩa là mọi người (x. Mc 10,45). Các Thánh Giáo Phụ 
luôn quả quyết rằng sự gì không được Chúa Kitô nhận lấy thì không được cứu thoát6. Quả thật, 
Chúa Kitô đã nhận lấy trọn vẹn nhân tính của chúng ta là những kẻ khốn khổ và nghèo hèn, 
ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4,15;9,28). Chúa Kitô, “Đấng được Chúa Cha thánh hóa và sai xuống trần 
gian” (x. Ga 19,36) đã nói về chính mình rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức 
dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó, chữa lành những tâm 
hồn đau khổ, loan báo sự giải thoát cho những người bị giam cầm và làm cho những kẻ đui mù 
được nhìn thấy” (Lc 4,18), và Người còn nói: “Con Người đến tìm kiếm và cứu vớt điều gì đã 
hư mất” (Lc 19,10). 

 

Những gì Chúa đã một lần rao giảng hay đã thực hiện để cứu rỗi nhân loại, phải được công 
bố và loan truyền, bắt đầu từ Giêrusalem (Lc 24,47) cho đến tận cùng trái đất (Cv 1,8), như thế 
những gì đã được thực hiện chỉ một lần để cứu rỗi mọi người, sẽ có hiệu lực cho toàn thể nhân 
loại qua mọi thời đại. 

 

4. Để hoàn tất việc đó, Chúa Kitô đã cử Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha đến để thực hiện công 
trình cứu độ trong các tâm hồn và làm cho Giáo Hội tăng triển thêm mãi. Chắc chắn là Chúa 
Thánh Thần đã hành động nơi trần gian trước khi Chúa Kitô được vinh hiển7, nhưng trong ngày 
lễ Ngũ Tuần, Ngài đã ngự xuống trên các Tông Đồ để ở lại với họ luôn mãi (x. Ga 14,16), Giáo 
Hội công khai xuất hiện trước dân chúng, Tin Mừng bắt đầu được phổ biến giữa muôn dân nhờ 
lời giảng dạy, và sau cùng sự hợp nhất các dân tộc trong đức tin công giáo được tiên báo, nhờ 
Giáo Hội của Tân Ước, một cộng đoàn có khả năng nói mọi thứ tiếng, thấu hiểu và tiếp nhận 
mọi ngôn ngữ trong tình bác ái, và như thế đã xóa bỏ tình trạng phân tán từ tháp Babel8. Thật 
vậy, “công vụ Tông đồ” bắt đầu từ ngày Hiện Xuống, như khi Chúa Thánh Thần đến ngự trên 

                                                 
5
 x. Dt 1,2; Ga 1,3 và 10; 1 Cr 8,6; Cl 1,16. 

6
 x. T. ATHANASIÔ, Ep. ad Epictetum, 7: PG 26, 1060; T. CYRILLÔ HIER., Catech. 4, 9: PG 33, 465; MARIÔ 

VICTORINÔ, Adv. Arium, 3, 3: PL 8, 1101; T. BASILIÔ, Epist. 261, 2: PG 32, 969; T. GRÊGÔRIÔ NAZ., Epist. 101: PG 37, 

181; T. GRÊGÔRIÔ NYSS., Antirrheticus, Adv. Apollin., 17: PG 45, 1116; T. AMBRÔSIÔ, Epist. 48, 5: PL 16, 1153; T. 

AUGUSTINÔ, in Io. Evang. tr. XXIII, 6: PL 35, 1585; CChr 36, 236; Hơn nữa, một điều chứng tỏ Chúa Thánh Thần đã không 

cứu chuộc chúng ta vì Ngài đã không nhập thể: De Agone Christ. 22, 24: PL 40, 302; T. CYRILLÔ ALEX., Adv. Nestor, I, I: 

PG 76, 20; T. FULGENTIÔ, Epist. 17, 3, 5: PL 65, 454; Ad Trasimundum, III, 21: PL 65, 284: de tristitia et timore. 
7
 Chính Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Symb. Constantinopol: DS 150; T. LÊÔ CẢ, Sermo 76: PL 54, tr. 

405-406: “Trong ngày Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần đã ban ơn tràn ngập trên các môn đệ Đức Kitô, nhưng đó không phải là 

khởi đầu mà là tuôn đổ thêm ân huệ: vì các tổ phụ, các tiên tri, các thượng tế, cũng như toàn thể các thánh sống trong những 

thời đại xa xưa, cũng đã được chính Chúa Thánh Thần thánh hóa dưỡng nuôi, mặc dầu mức độ ân phúc có khác nhau”. Và 

Sermo 77, 1: PL 54, 412; LÊÔ XIII, Thông điệp Divinum Illud, 9.5.1897: ASS 29 (1897), tr. 650-651; T. Gioan Kim Khẩu 

cũng nói như vậy mặc dù Ngài nhấn mạnh về tính cách mới mẻ của sứ mệnh Chúa Thánh Thần trong ngày Hiện Xuống: In Ep. 

ch. 4, Hom. 10, 1: PG 62, 75. 
8
 Các Giáo Phụ thường nói về tháp Babel và ngày Hiện Xuống: ÔRIGÊNÊ, in Genesim, ch. 1: PG 12, 112; T. GRÊGÔRIÔ 

NAZ., Oratio 41, 16: PG 36, 449; T. GIOAN KIM KHẨU, Hom. 2 in Pentec., 2: PG 50, 467; In Act. Apost.: PG 60, 44; T. 

AUGUSTINÔ, En. in Ps. 54, 11: PL 36, 636; CChr 39, 664tt.; Sermo 271: PL 38, 1245; T. CYRILLÔ ALEX., Glaphyra in 

Genesim II: PG 69, 79; T. GRÊGÔRIÔ CẢ, Hom. in Evang., quyển II, Hom. 30, 4: PL 76, 1222; T. BEDA, In Hexaem., quyển 

III: PL 91, 125; Ngoài ra, xem bức họa nơi tiền đường của Vương Cung Thánh Đường Marcô ở Venezia; Giáo Hội nói mọi thứ 

tiếng, và như thế hợp nhất mọi người trong tính cách đại đồng của đức tin: T. AUGUSTINÔ, Sermones 266, 267, 268, 269: PL 

38, 1225-1237; Sermo 175, 3: 38, 946; T. GIOAN KIM KHẨU, In Epist. 1 ad Cor., Hom. 35: PG 61, 296; T. CYRILLÔ 

ALEX., Fragm. in Act.: PG 74, 758; T. FULGENTIÔ, Sermo 8, 2-3: PL 65, 743-744. Về lễ Hiện Xuống như là cuộc thánh 

hiến các Tông Đồ cho sứ mệnh; X. J.A. CRAMER, Catena in Acta Ss. Apostolorum, Oxford 1838, tr. 24tt. 
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Trinh Nữ Maria thì Chúa Kitô được thụ thai, và như khi Chúa Thánh Thần ngự trên Chúa Kitô 
lúc Người cầu nguyện thì Người được thúc đẩy bắt đầu thi hành chức vụ9. Chính Chúa Giêsu 
trước khi tự nguyện hiến mạng sống mình cho thế gian, đã xếp đặt tác vụ tông đồ và hứa sai 
Chúa Thánh Thần, làm cho cả hai liên kết với nhau để công trình cứu độ luôn luôn đem lại kết 
quả khắp nơi10. Qua mọi thời đại, Chúa Thánh Thần hợp nhất toàn thể Giáo Hội “trong tình hiệp 
thông và qua thừa tác vụ, ban phát các ơn phẩm trật và đặc sủng khác nhau”11, Ngài nên như 
linh hồn làm sống động các tổ chức trong Giáo Hội12 và đổ vào tâm hồn các tín hữu cũng chính 
tinh thần truyền giáo đã tác động nơi Chúa Kitô. Đôi khi Chúa Thánh Thần chuẩn bị cách tỏ 
tường cho hoạt động truyền giáo13, cũng như không ngừng dùng những phương thế khác nhau 
để hỗ trợ và hướng dẫn hoạt động ấy14. 

 

5. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu “đã gọi đến với Người những kẻ Người muốn và lập thành nhóm 
mười hai để họ ở với Người và để Người sai họ đi rao giảng” (Mc 3,13). Như thế, các Tông Đồ 
là mầm mống của Israel mới, đồng thời cũng là nguồn gốc của hàng Giáo phẩm. Sau đó, khi 
Chúa Giêsu đã một lần hoàn tất nơi Người những mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta và canh tân vũ 
trụ bằng cái chết và sự sống lại, khi đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất (x. Mt 28,18) và 
trước khi về trời (x. Cv 1,11), Người đã thiết lập Giáo Hội nên như bí tích cứu độ, và sai các 
Tông Đồ đi khắp thế gian như chính Người đã được Chúa Cha sai đi (x. Ga 20,21): “Vậy các 
con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ 
tuân giữ tất cả những điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28,19-20). “Các con hãy đi khắp 
thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu rỗi, còn 
ai không tin sẽ bị luận phạt” (Mc 16,15). Do đó, Giáo Hội có nhiệm vụ truyền bá đức tin và ơn 
cứu rỗi nhờ Chúa Kitô, một đàng do sự uỷ thác rõ ràng của các Tông Đồ cho hàng Giám mục 
với sự tham dự của các linh mục, hợp nhất với Đấng kế vị thánh Phêrô cũng là Mục Tử Tối Cao 
của Giáo Hội, đàng khác do sự sống mà Chúa Kitô thông ban cho các chi thể, “nhờ Người, toàn 
thân thể được gắn liền và liên kết chặt chẽ với nhau nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng, mỗi 
chi thể hoạt động tuỳ theo chức năng của mình, làm cho toàn thân triển nở và được xây dựng 
trong đức ái” (Ep 4,16). Vì thế, khi vâng lệnh Chúa Kitô đồng thời được ân sủng và tình yêu của 
Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Giáo Hội thực thi sứ mệnh bằng cách hoạt động để hoàn toàn trở 
nên thực sự hiện diện cho tất cả mọi người và mọi dân tộc, để nhờ gương mẫu đời sống, lời 
giảng dạy, các bí tích và những phương thế trao ban ân sủng khác, Giáo Hội dẫn đưa họ đến với 
đức tin, đến với ơn giải thoát và sự bình an của Chúa Kitô, nhờ đó mở ra con đường rộng thoáng 
và vững chắc giúp họ tham dự trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô. 

 

Vì sứ mệnh này tiếp nối và triển khai qua dòng lịch sử sứ mệnh của chính Chúa Kitô, Đấng 
đã được sai đến rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, nên Giáo Hội được Thánh Thần 
Chúa Kitô thúc đẩy, cũng phải tiến bước trên chính con đường mà Chúa Kitô đã đi, là nghèo 
khó, vâng lời, phục vụ và tự hiến thân cho đến nỗi sẵn lòng chịu chết, để rồi toàn thắng nhờ sự 
sống lại của Người. Chính các Tông Đồ cũng đã bước đi trên con đường đó trong niềm hy 
vọng, đã chịu nhiều bách hại và đau khổ để làm trọn những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn mà 
Chúa Kitô đã chịu vì thân thể Người là Giáo Hội (x. Cl 1,24). Và máu tử đạo thường lại là hạt 
giống trổ sinh các Kitô hữu15. 

 

6. Đây chính là phận vụ mà hàng Giám mục, cùng với người đứng đầu là Đấng kế vị thánh 
Phêrô, phải chu toàn nhờ vào lời cầu nguyện và sự cộng tác của toàn thể Giáo Hội, tại bất cứ 
nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có thể điều kiện không cho phép thi hành theo cùng 
một cách thức như nhau. Như thế, những khác biệt vẫn thấy trong hoạt động của Giáo Hội 
không phát sinh từ bản chất của sứ mệnh, nhưng từ những hoàn cảnh gặp phải khi thực thi 
công cuộc truyền giáo. 

 

                                                 
9
 x. Lc 3,22; 4,1; Cv 10,38. 

10
 x. Ga 14-17; PHAOLÔ VI, Huấn từ đọc tại Công Đồng, 14.9.1964: AAS 56 (1964), tr. 807. 

11
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 4 

12
 T. AUGUSTINÔ, Sermo 267, 4 : PL 38, 1231: “Linh hồn làm gì trong các chi thể của một thân thể, thì Chúa Thánh Thần 

cũng làm như thế trong toàn thể Giáo Hội”; x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 7, và ghi chú 8: 

AAS 57 (1965), tr. 11. 
13

 x. Cv 10,44-47; 11,15; 15,8. 
14

 x. Cv 4,8; 5,32; 8,26.29.39; 9,31; 10; 11,24-28; 13,2.4.9; 16,6-7; 20,22-23; 21,11 v.v... 
15

 TERTULLIANÔ, Apologeticum, 50, 13: PL 1, 534; CChr 1, 171. 
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Những hoàn cảnh đó phát sinh hoặc do Giáo Hội, hoặc do các dân tộc, các cộng đồng, hay 
những người là đối tượng của hoạt động truyền giáo. Thật vậy, mặc dù nơi chính Giáo Hội đã 
có tất cả và đầy đủ mọi phương thế mang ơn cứu rỗi, tuy nhiên không phải lúc nào Giáo Hội 
cũng hành động hay có thể hành động tức khắc theo những phương thế đó, nhưng phải qua 
những bước đầu dò dẫm, rồi tùy theo các giai đoạn mà hành động, để cố gắng thực hiện hữu 
hiệu ý định của Thiên Chúa; hơn nữa, đôi lúc sau khi có những tiến bộ tốt đẹp ban đầu, Giáo 
Hội lại phải đau đớn lùi bước, hay ít ra dừng lại trong một tình trạng chưa được như mong 
muốn. Giáo Hội tiếp xúc và thấm nhập dần dần những gì liên quan đến con người, các cộng 
đồng hay dân tộc, để tiếp nhận họ trong ơn phúc viên mãn dành cho mọi người. Những hành 
động riêng tư hay những phương thức thích nghi phải tương xứng với từng hoàn cảnh hay 
từng đối tượng. 

 

Được gọi chung là “việc truyền giáo” tất cả những hoạt động đặc biệt qua đó Giáo Hội sai 
những người loan báo Tin Mừng đi khắp thế gian để thực hiện phận vụ rao giảng Phúc Âm, và 
gầy dựng Giáo Hội nơi các dân tộc, hoặc nơi những cộng đồng chưa tin vào Chúa Kitô; việc 
truyền giáo được thực thi nhờ hoạt động của các vị thừa sai, và phần lớn được thực hiện trong 
những địa hạt nhất định đã được Tòa Thánh công nhận. Mục đích riêng của việc truyền giáo là 
rao giảng Tin Mừng và gầy dựng Giáo Hội nơi các dân tộc hay những cộng đồng chưa có sự 
hiện diện của Giáo Hội16. Mục đích là làm cho các Giáo đoàn, hình thành từ hạt giống Lời 
Chúa, được tăng trưởng khắp nơi trên thế giới, có được khả năng tự túc và trưởng thành, các 
Giáo Hội địa phương ấy, với hàng Giáo phẩm riêng cùng với cộng đoàn tín hữu và những 
phương tiện thích hợp để sống cuộc đời Kitô hữu, sẽ góp phần vào lợi ích của toàn thể Giáo 
Hội. Phương tiện chủ yếu để gầy dựng các Giáo đoàn này là việc rao giảng Tin Mừng của 
Chúa Giêsu Kitô, chính vì vậy mà Chúa đã sai các môn đệ đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng, 
để những người đã được tái sinh do lời Thiên Chúa (x. 1 Pr 1,23), sẽ nhờ bí tích Thánh Tẩy mà 
gia nhập Giáo Hội, chính là thân mình của Ngôi Lời nhập thể, được nuôi dưỡng và sống nhờ lời 
Chúa và bánh Thánh thể (x. Cv 2,42). 

 

Trong hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, có nhiều giai đoạn đôi khi hòa lẫn vào nhau: 
trước hết là giai đoạn khởi lập hay gieo trồng, sau đó là thời kỳ sơ khai hay non trẻ. Tuy nhiên, 
khi trải qua các giai đoạn đó rồi, hoạt động truyền giáo của Giáo Hội vẫn không ngưng nghỉ, trái 
lại, các Giáo đoàn địa phương vừa được thiết lập có nhiệm vụ tiếp tục hoạt động truyền giáo và 
rao giảng Tin Mừng cho những người đang còn ở bên ngoài Giáo Hội. 

 

Ngoài ra, nơi những cộng đồng mà Giáo Hội đang hiện diện, cũng thường xảy ra những 
chuyển biến sâu xa vì nhiều lý do khác nhau, đưa đến những hoàn cảnh xã hội cũng hoàn toàn 
đổi khác. Khi ấy Giáo Hội sẽ nghiệm xét về nhu cầu tái truyền giáo cho những nơi đó. Hơn nữa, 
đôi khi có những hoàn cảnh gây trở ngại trong một thời gian việc thực thi sứ mệnh rao giảng 
Tin Mừng cách trực tiếp và tức thời: lúc đó, các nhà truyền giáo có thể và phải luôn tin tưởng 
phó thác để kiên trì, khôn ngoan làm chứng cho Chúa Kitô, ít nữa là bằng các việc bác ái và từ 
thiện, đó cũng là một cách dọn đường cho Chúa và giới thiệu về Người. 

 

Như thế, rõ ràng là hoạt động truyền giáo gắn liền mật thiết với bản chất của Giáo Hội, hoạt 
động đó truyền bá đức tin mang ơn cứu rỗi, mở rộng để đưa đến thành toàn sự hợp nhất mang 
tính công giáo, được nâng đỡ bởi tính cách tông truyền, thể hiện ý nghĩa cộng đoàn của hàng 
Giáo phẩm, làm chứng, truyền đạt và làm tăng triển sự thánh thiện của Giáo Hội. Như thế, hoạt 
động truyền giáo giữa muôn dân khác với hoạt động mục vụ dành cho các tín hữu và cũng 
khác với công cuộc tái lập sự hợp nhất các Kitô hữu. Tuy nhiên, cả hai việc này lại liên quan rất 

                                                 
16

 T. TÔMA AQ. đã nói về hoạt động tông đồ để xây dựng Giáo Hội: x. Sent., quyển I, dist. 16, q. 1, a. 2 ad 2 và ad 4; a.3 sol.; 

Summa Theol. I, q. 43, a.7 ad 6; I-II, q. 106, a.4 ad 4; x. BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud, 30.11.1919: AAS 11 

(1919), tr. 445 và 453; PIÔ XI, Thông điệp Rerum Ecclesiae, 28.2.1926: AAS 18 (1926), tr. 74; PIÔ XII, 30.4.1939, nói với 

các vị Giám Đốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo; nt., 24.6.1944, nói với quí vị Giám Đốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo: 

AAS 36 (1944), tr. 210, đăng lại trong AAS 42 (1950), tr. 727, và 43 (1951), tr. 508; nt., 29.6.1948, nói với các giáo sĩ bản xứ: 

AAS 40 (1948), tr. 374; nt., Evangelii Praecones, 2.6.1951: AAS 43 (1951), tr. 507; nt., Fidei Donum, 15.1.1957: AAS 49 

(1957), tr. 236; GIOAN XXIII, Thông điệp Princeps Pastorum, 28.11.1959: AAS 51 (1959), tr. 835; PHAOLÔ VI, Bài giảng 

ngày 18.10.1964: AAS 55 (1964), tr. 911; Các Đức Giáo Hoàng cũng như các Giáo Phụ và các học giả kinh viện thường nói 

đến việc mở rộng Giáo Hội: T. TÔMA AQ., Comm. in Mt 16,28; LÊÔ XIII, Thông điệp Sancta Dei Civitas, 3.12.1880: AAS 

13 (1880), tr. 241; BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud, 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 442; PIÔ XI, Thông điệp 

Rerum Ecclesiae, 28.2.1926: AAS 18 (1926), tr. 65. 
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nhiều đến nhiệt tâm truyền giáo của Giáo Hội17: thật vậy, sự phân rẽ giữa các Kitô hữu gây tổn 
hại cho sứ mệnh rất cao cả là rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo18, và còn khép kín con 
đường đưa tới đức tin đối với nhiều người. Do đó, vì sứ mệnh truyền giáo đòi hỏi, tất cả những 
ai đã chịu phép Rửa Tội đều được kêu gọi quy tụ vào một đoàn chiên duy nhất, và như thế họ 
có thể cùng nhau làm chứng về Chúa Kitô, Chúa của họ, trước mặt muôn dân. Nếu chưa có 
thể làm chứng đầy đủ về một đức tin duy nhất, ít ra họ phải thể hiện sự quí trọng và tình yêu 
thương nhau. 

 

7. Lý do của hoạt động truyền giáo gắn liền với ý định của Thiên Chúa, Đấng “muốn mọi người 
được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, một trung gian 
duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Chúa Kitô Giêsu, Đấng đã tự 
hiến làm giá chuộc mọi người” (1 Tm 2,4-6), “và không có ơn cứu độ nơi một người nào khác” 
(Cv 4,12). Vì thế, khi đã nhận biết Chúa Kitô nhờ lời Giáo Hội giảng dạy, mọi người phải thống 
hối và chịu phép Rửa Tội để được thuộc về Người và Giáo Hội là Thân Thể Người. Thật vậy, 
“khi minh nhiên công bố sự cần thiết của đức tin và của phép Thánh Tẩy (x. Mc 16,16; Ga 3,5), 
Chúa Kitô đã cùng lúc xác nhận sự cần thiết của Giáo Hội mà mọi người phải bước vào qua 
khung cửa bí tích Thánh Tẩy. Vì thế, những ai đã biết Giáo Hội Công Giáo được Thiên Chúa 
thiết lập nhờ Chúa Giêsu Kitô như phương tiện cứu rỗi cần thiết, mà vẫn không muốn gia nhập 
hoặc trung thành sống trong Giáo Hội thì không thể được cứu rỗi”19. Như vậy, tuy dù Thiên 
Chúa có thể dùng những đường lối chỉ riêng Ngài biết để đưa những kẻ không vì lỗi mình mà 
chưa nhận được Tin Mừng đến với đức tin, vốn rất cần thiết để làm đẹp lòng Ngài (x. Dt 11,6), 
nhưng Giáo Hội có bổn phận, đồng thời cũng được Chúa trao quyền loan báo Tin Mừng, do đó, 
hoạt động truyền giáo hôm nay và mãi mãi vẫn luôn thật sự cấp bách và cần thiết. 

 

Nhờ hoạt động truyền giáo, Nhiệm Thể Chúa Kitô không ngừng liên kết và phối hợp mọi 
năng lực giúp cho toàn thân được tăng trưởng (x. Ep 4,11-16). Để thực thi công cuộc truyền 
giáo, các chi thể của Giáo Hội phải được đức ái thúc đẩy, nhờ đó họ yêu mến Thiên Chúa và 
ước ao chia sẻ cho mọi người các ơn phúc thiêng liêng đời này cũng như đời sau. 

 

Nhờ hoạt động truyền giáo, cuối cùng Thiên Chúa sẽ được muôn đời tôn vinh, khi con người 
ý thức đón nhận trọn vẹn công trình cứu chuộc đã được hoàn tất trong Chúa Kitô. Như thế, việc 
truyền giáo hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa, đã được Chúa Kitô thực hiện trong sự vâng 
phục và lòng yêu mến để tôn vinh Chúa Cha, Đấng đã sai Người đến20 để qui tụ toàn thể nhân 
loại thành đoàn Dân duy nhất của Thiên Chúa, kết thành thân thể duy nhất của Chúa Kitô, và 
xây nên đền thờ duy nhất của Chúa Thánh Thần: điều đó đã mang lại sự kết đoàn huynh đệ, 
đáp ứng khát vọng sâu xa của toàn thể nhân loại. Sau cùng, việc truyền giáo thực sự hoàn tất ý 
định của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ngài, khi toàn 
thể nhân loại, được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, được chiêm ngưỡng vinh 
quang Thiên Chúa, cùng đồng thanh cất tiếng: “lạy Cha chúng con”21. 

                                                 
17

 Hoạt động truyền giáo dĩ nhiên cũng bao gồm cả các phần đất thuộc Châu Mỹ Latinh, nơi chưa có hàng Giáo phẩm riêng, 

chưa có sinh hoạt Kitô giáo lớn mạnh, cũng như chưa được rao giảng Tin Mừng đầy đủ. Ở đây Công Đồng không đặt vấn đề 

về việc Tòa Thánh có công nhận những địa hạt đó là xứ truyền giáo hay không. Vì thế, khi nói về hoạt động truyền giáo liên hệ 

đến một địa hạt nào đó, thì đúng ra là đề cập đến một hoạt động “thông thường” được thực hiện trong những địa hạt nhất định 

mà Tòa Thánh đã công nhận. 
18

 CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Đại kết Unitatis Redintegratio, 1 
19

 CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 14 
20

 x. Ga 7,18; 8,30 và 44; 8,50; 17,1. 
21

 Về ý tưởng tổng hợp này, x. Học thuyết của thánh Irênêô về chủ đề “quy phục dưới quyền một Thủ Lãnh”; Cũng x. 

HYPPÔLYTÔ, De Anti-christo, số 3: “Thương yêu và ước ao cứu vớt tất cả mọi người, muốn làm cho mọi người trở nên con 

cái Thiên Chúa và kêu mời tất cả các thánh liên kết thành một con người hoàn hảo duy nhất...: PG 10,732; GCS Hyppolyt I,2, 

tr. 6; nt. Benedictiones Iacob, 7: TU 38-1, tr. 18, hàng 4tt; ORIGÊNÊ, In Ioann., I, 16: “ Nơi những người sẽ đến với Thiên 

Chúa, nhận biết Thiên Chúa và được hướng dẫn bởi Ngôi Lời, Đấng ở nơi Thiên Chúa, chỉ là một hành động duy nhất: nhờ đó, 

tất cả đều được dạy dỗ để nhận biết Chúa Cha như những người con biết Cha mình, như chính Chúa Con, Đấng duy nhất hiện 

giờ đã biết Chúa Cha “: PG 14,49; GCS Orig IV, 20; T. AUGUSTINÔ, De Sermone Domini in monte, I, 41: “Chúng ta hãy yêu 

thương những gì có thể cùng chúng ta được dẫn vào vương quốc, nơi mà không ai gọi Thiên Chúa duy nhất là “Cha tôi” nhưng 

tất cả đều gọi “Cha chúng tôi”: PL 34, 1250; T. CYRILLÔ ALEX, In Ioann, I: “Tất cả chúng ta đều ở trong Chúa Kitô và 

chính trong Người mà con người mang tính nhân loại của chúng ta được tác sinh. Vì thế Người được gọi là Ađam mới. Đấng 

tự bản tính là Con và là Thiên Chúa đã cư ngụ giữa chúng ta; nhờ đó, trong Thần Khí của Người, chúng ta được kêu lên: Abba, 

Cha ơi. Ngôi Lời cư ngụ nơi tất cả như trong một ngôi đền thờ, nghĩa là nơi những gì Người đã nhận lấy vì chúng ta và từ 
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8. Hoạt động truyền giáo cũng liên kết chặt chẽ với chính bản tính và những khát vọng của 
nhân loại. Thật vậy, khi bày tỏ Chúa Kitô, Giáo Hội mạc khải cho con người giúp cho con người 
nhận biết chân lý đích thực về thân phận và ơn gọi toàn diện của họ, vì Người chính là nguyên 
lý và là mẫu mực của nhân loại được đổi mới, một nhân loại thấm nhuần tình yêu thương 
huynh đệ, thái độ chân thành và tinh thần hòa bình mà mọi người đều khao khát. Chúa Kitô và 
Giáo Hội, chứng nhân của Người qua việc rao giảng Tin Mừng, siêu vượt trên mọi dị biệt về 
dân tộc và quốc gia, vì thế, cả hai không thể coi là xa lạ đối với bất cứ ai hay tại bất cứ nơi 
nào22. Việc rao giảng Tin Mừng đã tỏ cho mọi người biết Chúa Kitô là đường và là sự thật, khi 
nói với họ những lời của chính Người: “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Vì người 
không tin thì đã bị luận phạt rồi (x. Ga 3,18), nên lời Chúa Kitô vừa là lời luận tội vừa là lời ân 
sủng, vừa đem lại sự chết vừa thông ban sự sống. Thật vậy, chỉ có cách hủy diệt cái cũ, chúng 
ta mới có thể tiến đến một đời sống mới: điều đó tuy trước tiên có giá trị khi nói về con người, 
nhưng cũng có thể áp dụng cho những điều tốt lành khác ở trần gian này, những thứ vừa mang 
dấu ấn của tội lỗi nhân loại vừa nhận được sự chúc lành của Thiên Chúa: “vì quả thật mọi 
người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23). Không ai có thể nhờ sức 
riêng mình để tự giải thoát khỏi tội lỗi và thắng vượt chính mình, cũng không ai hoàn toàn thoát 
khỏi sự yếu đuối, nỗi cô đơn hay tình trạng nô lệ23, trái lại, mọi người đều cần đến Chúa Kitô là 
mẫu gương và là Thầy dạy, là Đấng giải thoát, Đấng cứu độ và là Đấng ban sự sống. Trong 
lịch sử loài người, cả về phương diện trần thế, Tin Mừng thật sự là men cho tự do và tiến bộ, 
và luôn là men của tình huynh đệ, hợp nhất và hòa bình. Vì thế, các tín hữu có lý khi suy tôn 
Chúa Kitô là “Đấng muôn dân trông đợi và là Đấng cứu chuộc muôn dân”24. 

 

9. Hoạt động truyền giáo được thực thi trong thời gian giữa hai lần Chúa đến; và khi Chúa đến 
lần thứ hai, Giáo Hội ví như mùa lúa được thu gặt từ bốn phương trời đưa vào Nước Chúa25. 
Thật vậy, trước khi Chúa đến, Tin Mừng phải được rao giảng cho mọi dân tộc (x. Mc 13,10). 

 

Hoạt động truyền giáo không gì khác hơn, cũng không gì đơn giản hơn là sự biểu lộ hay nói 
cách khác là sự hiển linh ý định của Thiên Chúa và hoàn tất ý định đó nơi trần gian và trong lịch 
sử nhân loại, trong đó rõ ràng Thiên Chúa đang hoàn thành lịch sử cứu độ nhờ việc truyền 
giáo. Nhờ lời rao giảng và việc cử hành các bí tích, mà trung tâm và tột đỉnh là bí tích Thánh 
Thể, hoạt động truyền giáo làm cho Đấng tác thành công trình cứu rỗi là chính Chúa Kitô được 
hiện diện. Tất cả những gì là chân lý và ân sủng được tìm thấy nơi các dân tộc như sự hiện 
diện ẩn khuất của Thiên Chúa sẽ được thanh lọc khỏi những sai lạc có thể đã nhiễm vào, và 
được phục hồi nhờ Chúa Kitô là Đấng đã tác thành chúng, Đấng đã lật đổ quyền lực ma quỷ và 
chận đứng tác dụng thâm độc muôn mặt của tội lỗi. Bởi vậy, bất cứ điều gì tốt đẹp đã được 
gieo vãi trong tâm trí con người, hay trong những nghi lễ và văn hoá riêng của các dân tộc, sẽ 
không bị hủy bỏ, nhưng được chữa lành, thăng tiến và hoàn thiện để Thiên Chúa được tôn 
vinh, ma quỷ phải nhục nhã và con người được hạnh phúc26. Vì thế, hoạt động truyền giáo 
hướng về sự viên mãn cánh chung27: nhờ đó, Dân Chúa được phát triển tới tầm mức và thời 
hạn mà Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt (x. Cv 1,7) như lời ngôn sứ đã nói: “Hãy mở rộng nơi 
con cắm trại, hãy căng rộng lều bạt, đừng thu cuốn lại” (Is 54,2)28, cũng nhờ đó, Thân Thể 
nhiệm mầu được tăng trưởng đến tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô (x. Ep 4,13), và Đền thờ 
thiêng liêng, nơi Thiên Chúa được thờ phượng trong tinh thần và chân lý (x. Ga 4,23), sẽ vươn 

                                                                                                                                                                            
chúng ta, để, nói như Thánh Phaolô, khi mọi sự đã ở trong Người, Người sẽ giao hòa tất cả với Chúa Cha trong một thân thể 

duy nhất”: PG 73, 161-164. 
22

 BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud, 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 445: “vì Giáo Hội của Chúa là công giáo 

nên không xa lạ đối với bất cứ một dân tộc hay quốc gia nào...”; x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: “Theo lệnh 

Chúa, Giáo Hội mở rộng đến tất cả muôn dân…khi hoà nhập vào một dân tộc nào, như sức mạnh được truyền vào mạch máu, 

Giáo Hội không là cũng không tự cho là một tổ chức ngoại lai đối với dân tộc đó…Hơn nữa, tất cả những gì là tốt đẹp, thiện 

hảo nơi một dân tộc, thì những người đã được tái sinh trong Chúa Kitô cũng công nhận như thế, và còn làm cho nên hoàn hảo 

hơn nữa”. 25.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 444. 
23

 x. T. IRÊNÊÔ, Adv. Haer., III, 15, 3: PG 7, 919: “Họ đã là những người rao giảng chân lý và là những tông đồ mang lại tự 

do”. 
24

 Tiền xướng “O” ngày 23.12 trong Breviarium Romanum. 
25

 x. Mt 24,31; Didachè 10,5 : Funk I,32. 
26

 CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 17: AAS 57 (1965), tr. 20-21; T. AUGUSTINÔ, De Civ. 

Dei, 19, 17: PL 41, 646; THÁNH BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN, Bài giáo huấn Collectanea I, số 135, tr. 42. 
27

 Theo Ôrigênê, Tin Mừng phải được rao giảng trước khi tận thế: Hom. in Luc., XXI: GCS, Orig. IX 136, 21tt.; In Matth. 

comm. ser., 39: XI 75, 25tt.; 76, 4tt.; Hom. in Ierem. III, 2: VIII 308, 29t.; T. TÔMA, Summ. Theol., I-II, q. 106, a. 4, ad 4. 
28

 T. HILARIÔ PIET., In Ps. 14: PL 9, 301; EUSEBIÔ CAES., In Isaiam, 54, 2-3: PG 24, 426-463; T. CYRILLÔ ALEX., In 

Isaiam, ch. V, 54,1-3: PG 70, 1193. 
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cao và được xây dựng “trên nền móng là các Tông đồ và các ngôn sứ, còn đá tảng góc tường 
là chính Đức Giêsu Kitô” (Ep 2,20). 

 

Còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
  

  
Sai đi rồi đương nhiên là phải trở về … 

  

Sai đi với một sứ mệnh thì trở về tường trình lại công việc và thành quả … 
  

Có vẻ như công việc của các Tông Đồ khá là thuận lợi và thành quả cũng tốt…Bầu khí 
phấn khởi rõ ràng … 
  

Thế nhưng  Chúa đã nhìn thấy trước như vậy rồi nên Ngài chẳng đề cập chi đến thành quả 
mà chỉ nhẹ nhàng nhắc các ông : 
  

“ Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thánh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”( Mc 6 , 31) … 

  

Lúc này mà tìm được một nơi thanh vắng như thời các Tông Đồ thì quả thực là khó … 
  

Dĩ nhiên là vẫn có những nơi thanh vắng – tự nhiên thì không mấy nhưng tự tạo thì nhiều – 
tuy nhiên không hề là chốn nghỉ ngơi …mà ngược lại … 
  

Vào sáng Thứ Năm Tuần Thánh ngày mùng 2 tháng 4 trong Mùa Chay vừa qua ,  tại 
Vương Cung Thánh Đường thánh Phê-rô , Đức Thánh Cha  đã đưa ra lời mời gọi tất cả các 
linh mục trên khắp thế giới : “ Hãy chấp nhận sự mệt mỏi của mình và học cách nghỉ ngơi trong 
Chúa .” 
  

Ngài thú nhận là thường xuyên suy nghĩ về sự mỏi mệt này và đưa ra ba loại mệt mỏi : 
  

 thứ nhất : mệt mỏi vì đám đông …Có lẽ là trường hợp trên đây của các Tông Đồ 
…và bản thân Đức Giê-su cũng từng cảm nhận sự mệt mỏi này : một sự mệt mỏi lành 
mạnh và làm cho hạnh phúc vì thấy mình là mục tử , là cha giữa đoàn con … 

 thứ hai : mệt mỏi vì thù địch … Loại mệt mỏi này quả thực là làm điên cái đầu của 
chúng ta … vì những chống đối muôn hình vạn trạng mà kẻ xúi giục lại là ma quỷ - kẻ 
thù không đội trời chung với Thiên Chúa và con cái Người …Hơn ai hết , những mục tử 
của Chúa biết rõ về nỗi mỏi mệt này và – dĩ nhiên - chính Chúa Giê-su cũng đã từng biết 
, vẫn biết cũng như vẫn phải chấp nhận cùng với Giáo Hội và từng mục tử như lòng Ngài 
mong muốn : chấp nhận trong kiêu hãnh và can trường … 

 thứ ba : mệt mỏi về chính mình …Đức Thánh Cha bảo rằng : đây là sự mỏi mệt 
nguy hiểm … vì nó là sự mệt mỏi của một tình trạng sống nửa chừng “ vừa muốn , vừa 
không muốn” , đã và vẫn muốn từ bỏ tất cả nhưng lại tiếc nuối “ món ngon Ai Cập” 
…Nếu nó là sự mệt mỏi vì tự kiểm điểm và nhận ra mình tội lỗi như bao thân phận người 
khác để khiêm tốn đón nhận lòng thương xót của Chúa thì thật là tuyệt … Nhưng nếu là 
sự mệt mỏi trong loang quanh những chuyện không phải là của mục tử hay của những 
người tin Chúa … thì là thảm hoạ … 

  

“ Món ngon Ai Cập ”  đây là những gì ? Đương nhiên là các mục tử của Chúa thì rất rành 

 

ANH EM HÃY LÁNH RIÊNG RA ĐẾN MỘT NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI ĐÔI CHÚT 
.  
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nhưng bà con không thuộc hàng tăng lữ thì chưa chắc … 
  

“ Món ngon Ai Cập” : 
  

 có thể là sự tin tưởng thật lòng và không thật lòng của bà con … Thật lòng vì 
nhận ra vai trò mục tử của chủ chăn : đây là số đông…  Không thật lòng  lắm vì nhìn 
thấy linh mục như một thứ trang trí cho thương hiệu của mình : số này ít thôi nhưng lại 
có điều kiện…và phong cách tiếp cận với mục tử cũng khác người … 

 có thể là khát vọng muốn lưu dấu ở một vai trò nào đó : người cao địa vị thì là 
những vai trò quan trọng , kẻ kém cỏi hơn thì ở những vai vế nhẹ nhàng hơn …Chẳng 
hạn là người  “ đầu tiên” …trong những lãnh vực lớn như chuyện ngoại giao , chuyện 
bình thường hoá , chuyện này , chuyện nọ …Kém cỏi hơn thì là người “ đầu  tiên”  đặt 
 viên đá vùng này , vùng kia …Thành tích  và chuộng thành tích thì không chỉ là cám dỗ 
của riêng ai … mà – đã mặc lấy thân phận người trong cuộc trần này  và nếu quá ít nền 
tảng đạo hạnh – thì cám dỗ  ấy kể như vô cùng : một “ món ngon Ai Cập” thuộc hàng 
đặc sản …Đã có lần trong một dịp lễ , ba vị trên bàn thờ đều có bổn mạng Giuse … Vậy 
là người ta thích thú nói đền “triều đại của Giuse” … Rất tiếc – dù là con cháu trong 
giòng tộc David – thì Giuse cũng chẳng có triều đại nào hết mà chỉ là kẻ phục vụ chương 
trình của Thiên Chúa mà thôi … 

 có thể là những long trọng , những hoành tráng này nọ mà ai cũng thích …Thời 
điểm này đang diễn ra những dịp lễ tạ ơn khá là rầm rộ với con số khách mời không ai 
dám nghĩ đến … Có người chép miệng : làm tiền !!! Một người cha gia đình có dịp tâm 
sự : đồng ý là cha cũng đơn giản thôi … nhưng phải thú thực là cha quá sướng:có tiền 
thì tiêu mà không tiền thì nhịn , chẳng phải tính toán hơn thiệt chi hết …Còn con đâu có 
thế … 

 có thể là những phương tiện quá mức cần thiết và ngang ngửa với tầng lớp được 
gọi là “ sang” ở ngoài đời … 

 nhiều và rất nhiều những “ món ngon Ai Cập ” làm nặng lòng kẻ đi theo Chúa và 
gây mỏi mệt : nỗi mỏi mệt mà Đức Thánh Cha bảo là nguy hiểm !!! 

 
  

Thế rồi Đức Thánh Cha kêu gọi : học cách nghỉ ngơi trong Chúa và Chúa thì lại bảo : hãy 
lánh riêng ra , đến một nơi thanh vắng , mà nghỉ ngơi đôi chút … 

  

Lánh ra , tách ra khỏi đám đông và những sinh hoạt của đám đông … 
  

Đến một nơi thanh vắng – lúc này giữa đám đông không có nơi nào thực sự thanh vắng – 
cho nên thanh vắng nhất là Nhà Tạm và Lòng Mình … 
  

Có không một nền thần học vui nhàn , nghỉ ngơi ? Xin thưa là có … 
  

Khuôn mặt đầu tiên là Hugo Rahner – anh của Karl Rahner…Ông cho rằng : sự vui chơi , 
nhàn nhã là nguyên lý để giải thích và chú giải mặc khải Ky-tô giáo …Ông đi từ Homo ludens ( 
con người vui chơi) đến Deus ludens (Thiên Chúa vui chơi) và Ecclesia ludens ( Giáo Hội vui 
chơi) …Ông cho rằng : sự sáng tạo và chương trình cứu chuộc là một “ trò chơi” của sự Khôn 
Ngoan của Thiên Chúa …Ông lý luận : con người làm hết việc này đến việc kia là nhằm thoả 
mãn một nhu cầu hay một thiếu thốn … Mà đã có nhu cầu , đã thiếu thốn thì đương nhiên là bất 
toàn rồi …Thiên Chúa không vậy … Người là Đấng hoàn toàn … Người sáng tạo hay cứu 
chuộc không vì một nhu cầu hay thiếu thốn nào … mà tất cả chỉ vì yêu , vì muốn cho thụ tạo 
của Người có hạnh phúc … Đơn giản như thế thôi … nên lúc nào ở nơi Người cũng là niềm vui 
: niềm vui nhìn thấy thụ tạo do mình dựng nên cũng thích và cố sống niềm vui lành sạch để  - 
cùng với Người – xây dựng một cuộc sống lành và sạch thực sự chứ không chỉ là  khẩu hiệu 
…Vậy là từ cái hôm nay với Homo ludens ( con người vui chơi và không quá quan trọng hoá 
nhiều điều trong cuộc sống )  đến Deus ludens ( Thiên Chúa và bản chất vui của Người) … thì 
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phải có và trình bày cho bằng được một một Ecclesia ludens (Giáo Hội vui chơi) …Suy nghĩ 
đến đây … thì minh chợt nhìn lên bức tường trước mặt với hai nụ cười : một “ rặn” cười để 
chụp hình và một nụ cười toác rộng của tác giả  Tông Huấn “ Niềm Vui Tin Mừng” … 

  

Rồi còn ông thần học gia Harvey Cox – trong tiểu luận thần học có cái nhan đề  “ La Fete 
des Fous” xuất bản ở Paris năm 1971 – đã diển tả ở trang 173 một Giê-su hài hước , vui tươi , 
linh động , hấp dẫn , dễ đến gần : “ Như một người trào phúng , Đức Ky-tô coi thường hủ tục , lề 
thói cũ , coi thường những người vẫn được người đời ca tụng , nể vì …Như một thì sĩ lang 
thang,Ngài không có nơi gối đầu . Như một tay châm biếm chọc cười , Người chế diễu những 
quyền bính được người đời lập ra , bọn này lúc nào cũng sống xa hoa , lộng lẫy bên cạnh đám 
dân nghèo thiếu thốn , cùng khổ…Như một nhà thơ  hát rong , Ngài tham dự các lễ hội và đám 
cưới … Cuối cùng , những kẻ thù của Ngài đã dùng chính danh hiệu VUA tạo thành một bức 
hoạt kê châm biếm chua chát ( để trả thù những châm biếm của Ngài) và đóng đinh Ngài giữa 
những tiếng cười nhạo báng với bảng hiệu trên đầu Ngài ( để trả thù những chế diễu của Ngài) 
… Harvey Cox cho rằng nơi Đức Giê-su là một sự hoà hợp hoàn hảo giữa  một tâm hồn hết 
sức nghiêm chỉnh , trong sáng , đúng đắn với một phong thái ung dung , tự tại , phóng khoáng 
và một cách ứng xử luôn vui tươi , thoải mái , hài hước … để có thể gần gũi với mọi người , 
nhất là những người bị đẩy qua bên lề xã hội , bên lề cuộc sống . Phong thái này hoàn toàn trái 
nghịch với nhóm Biệt Phái , Pha-ri-siêu và Kinh Sư Do Thái …Ngài sẵn sàng đồng bàn với 
những người tội lỗi , bênh vực và nâng họ chỗi dậy …Ngài rất ghét và châm biếm vẻ “ ta đây” 
của những người có quyền , có chức trong Đạo cũng như ngoài đời … 

 
  

Un saint triste est un triste saint : thánh mà buồn là thánh đáng buồn … 
  

Thực ra – trong Đạo – các vị thánh buồn không có bao nhiêu đâu … bởi vì không vui thì 
không thể làm thánh được : có vui và tìm được niềm vui mới tự chế , tự giới hạn đứng trước 
những mời mọc , những cám dỗ - có vui và tìm được niềm vui mới hiên ngang ca hát với gông 
cùm , xiềng xích trên đường ra pháp trường – có vui và tìm được niềm vui mới ẩn thân trong cô 
tịch để gặp gỡ và chuyện trò với Đấng Vô Hình là Cha của mình – có vui và tìm được niềm vui 
mới lăn xả vào những khó khăn , thử thách để cùng ăn , cùng uống hầu nói với mọi người về 
Thiên Chúa vốn là cội nguồn của niềm vui chân thật và viên mãn … 
  

Kẻ buồn là chúng ta , những con người chỉ dám đứng nhìn và chua xót cho những chịu 
đựng của các thánh … để rồi toàn thấy đau thương mà thôi…Đúng là những vị “ thánh đáng 
buồn” làm cho khuôn mặt của Mẹ Giáo Hội cũng ảm đạm đi rất nhiều … 
  

Riêng bản thân – khi nghe Chúa bảo : Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng 
mà nghỉ ngơi đôi chút – thì thích lắm , vì đã từ lâu vốn say cảnh “ một mai , một cuốc , một cần 
câu” của người xưa … 

  

Ngày nay con người tương đối dư giả nên cũng tìm mọi cách để nghỉ ngơi theo kiểu của 
mình … Không có tờ báo nào – trong Đạo cũng như ngoài đời– mà không có những trang 
quảng cáo những chuyến tham quan , du lịch khá là hấp dẫn : du lịch hành hương , du lịch mua 
sắm , du lịch hưởng thụ , du lịch ẩm thực …Dĩ nhiên với quảng đại bà con … thì đấy cũng chỉ là 
những chuyến đi trong mơ … mà hầu như không mấy ai dám nghĩ đến…Điều chắc chắn là 
những chuyến nghỉ ngơi ấy khá là mệt … Nếu có vui thì vì cũng chỉ là niềm vui tự khẳng định 
tình trạng “ rủng rỉnh”  của mình : một thứ mặc cảm tự tôn nào đó … 

  

Chúa muốn chúng ta vui suốt đời mình vì chúng ta được yêu và Người lưu lại dấu ấn tình 
yêu của Người mọi nơi mọi chốn để - lữ hành trên trần gian này – chúng ta khám phá ra đây đó 
những dấu ấn tình yêu để đi theo , để chạy , để nhảy , để giải mã , để nhận semaphore , để 
dịch morse … như trong một trò chơi lớn – có lẽ sẽ có người bỉu môi vì thấy đây là một phạm 
thượng- và đích đến là vòng tay cùng với miệng cười của Người … 
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Marie Noel – trong Notes intimes , Ed . Stock – ngâm nga : 

  

Tôi không muốn nên trọn lành theo kiểu trọn lành của con người . Tôi không muốn tạo ra 
trong tôi một thứ lương tâm hành xử như một cảnh sát đứng ở ngã ba đường để rình bắt những 
tên tội phạm đi ngang qua .Tôi không muốn mệt mỏi một cách thảm sầu vì ngày đêm cứ phải 
đo đạc , tính toán , cưa , đẽo , bào đục … để biến khúc cây sần sùi , nhiều mắt …thành cỗ quan 
tài chôn xác chết … 
  

Tôi muốn nên tốt lành theo kiểu toàn thiện của Cha trên trời … Người có luật lệ mà cũng có 
vui chơi thoải mái …Tác phẩm của Người đâu phải chỉ có các thiên thần sáng láng thôi … mà 
còn là những cánh bướm nữa , không chỉ là trời , sao cùng muôn vì tinh tú lúc nào cũng sẵn 
sàng vâng phục … mà còn là lửa , là gió , là những đám mây bất định , thất thường … 
  

Người vui đùa với những bông hoa , những đuôi sóc , lông con công , chân con cò , vòi con 
voi , bướu lạc đà … Người sáng tạo ra để vui chơi …Nếu không để vui chơi thì để làm gì ? Và 
nếu Người tìm thấy vui thú – có thể như vậy –nơi một tu sĩ thánh thiện đang ngày đêm hy snh , 
cố gắng tuân giữ  kỷ luật … thì chắc chắn Người cũng sẽ chúc lành bằng một nụ cười cho con 
dê đang nhảy múa , cho con gà đang ấp trứng , cho con dê đực râu dài đang chồm lên con dê 
cái – bạn nó … 
  

Tôi muốn tâm hồn mình – cũng như tất cả công trình của tôi –vừa có trật tự mà cũng vừa 
mang tính lãng mạn , ngông cuồng … 
  

Tuần trước đây – trong hội ngộ Xuân Bích hằng năm – cha Thầy An-rê Đỗ Xuân Quế , OP , 
vừa bắt tay vừa mỉm cười : tôi nhớ tới anh mỗi khi đọc thánh thi kinh Sách thứ năm / tuần I : 
  

Kinh cầu nhẹ gõ cửa hồn ,  
Trần gian dục vọng bồn chồn tâm linh … 

Bao nhiêu thệ ước ân tình , 
Chúa thương xin để an bình tin yêu … 

 
  

Đời con cay đắng đã nhiều , 
Hận thù – danh lợi … đốt thiêu cõi lỏng … 

Hồn con mong mỏi sạch trong , 
Mái chèo buông nhẹ theo dòng thuyền trôi… 

 
  

Lánh riêng ra – đến một nơi thanh vắng … mà nghỉ ngơi đôi chút … 
 
Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp . 

  
 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B 

Am 7:12-15; Ep 1:3-14/1:3-10; Mc 6:7-13 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

CHÚA CHỌN TÔI VÀ SAI TÔI ĐI THẾ NÀO?  
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 Image: “Jesus Chooses the Twelve” by James Tissot 

 
  

Khi Chúa Giesu chọn môn đệ và các tông đồ, người luôn luôn kêu gọi với tất cả tình 

thương mến đầy lòng trắc ẩn. Chúa đưa mắt với vẻ trìu mến, nhìn thẳng vào mặt như thách 

thức họ làm một cái gì mà họ khó có thể tránh được. 

  

Bài Phúc Âm hôm nay (Mc 6:7-13) nói về việc đào tạo những người sẽ đi rao giảng Tin 

Mừng Chúa trên khắp thế giới. Marco coi công tác và lời giảng huấn của các tông đồ như là 

một nối tiếp công việc của chúa Giesu. Trong câu chuyện Marco, sứ mạng của 12 tông đồ lúc 

đầu là bắt cá linh hồn người ta (Mc 1:16-20), rồi người chọn từng người riêng biệt ở với Chúa 

để nhận quyền rao giảng và trừ ma quỉ (Mc 3:13-19). Bấy giờ họ được trao cho một sứ mạng 

đặc biệt là thi hành quyền lực bằng lời nói và thẩm quyền đại diện Chúa trong khi họ thụ huấn. 

Trong Marco, không thấy chúa Giesu cấm không cho vào phần đất của người ngoại và các 

thành phố của người Samaritano. Sự khác biệt này cho thấy có một chủ ý nào đó muốn thích 

ứng với những điều kiện bên trong và bên ngoài Palestine và gợi ý về một hoạt động sau này 

của Giáo Hội. Phần còn lại, chúa Giesu yêu càu các môn đệ hãy tin tưởng vào Thiên Chúa 

đừng lo lắng cho bản thân về tiền bạc, ăn uống, quần áo và nơi ở (Mc 6:35-44; 8:1-9). Hãy ở lại 

một nhà như là khách (Mc 6:10), đừng mong được thoải mái hơn để tránh cho người ta nghĩ 

mình đi tìm kiếm lợi lộc cho mình và không muốn chủ nhà khinh rẻ. Tại sao chúa Giesu lại biểu 

các môn đệ phải “di chuyển nhẹ”, ít đồ đạc, không cần mang theo đồ dự trữ? Chúa muốn các 

môn đệ phụ thuộc vào Chúa, đừng tin ở mình. Chúa hứa sẽ hành động nơi từng người được 
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Chúa gọi vì vinh quang của Chúa. Hành động “phủi bụi” khỏi chân là dấu chỉ chống lại những 

kẻ không chịu ăn năn  thống hối. 

  

GIÚP ĐỠ HAY CẢN TRỞ? 

Một trong những đề tài thường thấy trong Tin Mừng Marco là sự dốt nát của các môn đệ. 

Đọc toàn thể Tin Mừng, chúng ta thấy các môn đệ cản trở Chúa Giesu nhiều cũng chẳng kém 

gì họ giúp đỡ Chúa. Họ không hiểu lời Chúa nói hoặc không biết giúp đỡ người. Chúa thường 

xuyên quở trách họ mắt không nhìn ra, trí không hiểu thấu và lòng thì trai đá. Nhưng khi họ hiểu 

sai Chúa hay làm hỏng việc của Chúa lại là lúc họ cố gắng để hiểu. Họ hành động như thể thử 

nghiệm, như những người “nghĩ về việc của loài người” hơn là những việc của Thiên Chúa. Họ 

không hiểu rằng con đường thẳng nhưng hẹp đang hiện diện trước mặt Chúa Giesu phải kết 

thúc trên Thập Giá. Vì vậy họ hành xử như dẫn Chúa đi vào lạc lối. 

Nhiều lần chúng ta tự hỏi: “Tại sao Marco lại nêu lên những hình ảnh xấu như vậy về các 

môn đệ?” Những độc giả tiên khởi của Marco thì không chú trọng vào nghĩa đen nhưng vào 

những biến cố xẩy ra câu chuyện. Họ thường tự hỏi  “Các môn đệ là những nhà lãnh đạo tài ba 

tại sao lại yếu và dở như thế? Cái đó có ý nghĩa gì?” Câu trả lời là Thiên Chúa đã mở mắt các 

môn đệ, biến họ từ những người chẳng hiểu gì cả và thử thách chúa Giesu thành những đầy tớ 

xứng đáng, những nhà lãnh đạo không biết sợ. Hy vọng của chúng ta! Là những Kito hữu, 

chúng ta nhận thức được sự yếu đuối và thất bại của mình cần phải ghi nhớ những câu chuyện 

nổi danh vể kêu gọi này để tin rằng Chúa Giesu, đấng khải hoàn trên sợ hãi, luôn luôn hiện diện 

giữa chúng ta. 

 
  

NHÂN DANH CHÚA GIESU 

Quyền lực và thẩm quyền nào mà Chúa muốn chúng ta thực thi nhân danh Người? Chúa 

Giesu đã ban cho các tông đồ cà quyền lực lẫn thẩm quyền để nói và hành động nhân danh 

Người. Chúa điều khiển các ông thi hành công tác như Người đã làm: Trừ ma quỉ, chữa lành 

bệnh, nói lời Chúa, Tin Mừng Phúc Âm mà họ đã thu nhận được nơi Chúa. Khi chúa Giesu nói 

về quyền lực và thẩm quyền, Người đã làm những điều chưa ai nghe biết. Người kết hợp thẩm 

quyền và quyền lực với tình yêu thương và khiêm tốn. “Thế gian xác thịt” tìm kiếm quyền lực vì 

vị kỷ, vì cá nhân, gia đình, bạn bè, phe phái mình. Chúa Giesu dạy chúng ta dùng nó vì sự 

thiện, làm điều tốt, giúp đỡ tha nhân, những người hoạn nạn, bị áp bức và nghèo khó. Bước 

theo chúa Giesu là mạo hiểm, như kiến tạo một cuộc sống mới, để rao giảng như Chúa Giesu 

đã rao giảng và chữa lành để rồi bị hàm oan, hoạn nạn đủ điều. 
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LỀ LUẬT, TIÊN TRI VÀ KINH THÁNH 

Dựa vào bài đọc sách tiên tri Amos (Am 7:12-15), chúng ta thử suy niệm về Luật, Các tiên 

tri và các sách Cựu Ước qua chúa Giesu. Một đằng chúa Giesu biết luật một cách hoàn hảo và 

tuân giữ tận tình. Một đằng Chúa cảm thấy Chúa hoàn toàn tự do trước lề luật. Người muốn 

luật lệ được cắt nghĩa một cách chính xác. Đi xa hơn nữa người còn tuyên bố người là nhà làm 

luật mới có thẩm quyền ngang hàng với Thiên Chúa. Người là cứu cánh của luật, và ứng 

nghiệm luật (Rm 10:4). 

Chúa Giesu cũng biểu lộ Người là tiếp nối đích thực của các tiên tri qua sứ điệp và đời 

cống của người. Giống như các tiên tri, Ngươi tuyên xưng niềm tin là “Thiên Chúa của 

Abraham, của Isaac và Jacob” (Mt 22:32). Người bảo vệ luật Thiên Chúa và luật người nghèo 

(Mt 11:20-24). Chúa cũng không ngần ngại tuyên xưng người vĩ đại hơn tất cả các tiên tri. 

Người ở trên họ, không phải cùng hàng tiên tri mà còn là người thứ nhất, là khởi thủy và là suối 

nguồn mặc khải linh hứng cho các tiên tri. 

  

Chúa Giesu cũng tự nhận đã hoàn thành/ứng nghiệm văn chương khôn ngoan trong Cựu 

Ước. Chúa đã hoàn thành lề luật và các ngôn sứ bằng cách áp dụng cho chính mình. Người áp 

dụng phương cách đó và biến cải nó bằng nhân chứng. Người hy sinh suốt cuộc đời, ngay cả 

mạng sống mình, một thay đổi tận gốc rễ những giá trị như một tân tạo dựng nổi lên từ một tạo 

dựng đang được thay đổi cực kỳ lớn lao. 

  

Nhờ cái chết của người, chúa Giesu làm sáng tỏ sự mâu thuẫn rõ ràng giữa những giá trị 

đó trong văn chương khôn ngoan, và mở ra một lối đi hình như đã trở thành bước đường độc 

nhất cho loài người. Đối với những ai bước theo chúa Giesu -hy vọng là mỗi người trong chúng 

ta- chúng ta phải bước theo vết chân Chúa, chịu đựng tất cả những hiểu lầm, đau khổ và cả cái 

chết của người để thực sự trở thánh môn đệ của người. Chúng ta càng thăm dò những chiều 

sâu của Kinh Thánh mà chính người đã hoàn thành bằng cuộc sông của người thì chúng ta sẽ 

càng trở nên giống người.  

 
  

ĐÔI LỜI KẾT: KHAI TRIỂN LỜI GỌI 

Tuần này chúng ta thử suy niệm xem Chúa kêu gọi chúng ta làm môn đệ của người như 

thế nào? Bằng cách nào bạn cảm thấy chúa Kito kêu gọi cá nhân bạn? Chúa Kito biến cuộc 

sống của bạn thành đặc biệt như thế nào? Chúa kêu gọi bạn phải làm cái gì?  Kinh nghiệm gì 
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hay ai trong cuộc đời bạn giúp bạn đào sâu niềm tin của bạn? Đã thế hứa làm môn đệ Chúa mà 

bạn vẫn có thể cảm thấy mình yếu đuối và thất bại không? Là môn đệ chúa Giesu, bằng cách 

nào bạn có thể chia sẻ sứ mệnh rao giảng và chữa lành của Chúa cho mọi người trong thế giới 

ngày nay? Bạn đang được sai đi để rao giảng và chữa lành cho những ai? 

  

Fleming Island, Florida 

July 13, 2015 

NTC 

Fxavvy@aol.com 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVI – B 

(Mc 6, 30 – 34) 

  

" Mục tử"  là  một hình ảnh rất quen thuộc của nền văn minh nông nghiệp còn trong trạng 

thái thô sơ của thời du mục vùng Trung Đông. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tự ví mình là 

" mục tử, người chăn chiên"  và dân Israel được Chúa chọn là đoàn chiên của Chúa : "Ta sẽ 

quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta …Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ…" (Gr 23, 3). Đến lượt 

Chúa Giêsu, khi thấy dân chúng bơ vơ tất tưởi, Người động lòng trắc ẩn ví họ như : "Đàn chiên 

không người chăn dắt" (Mc 6, 34). Người cũng tự nhận mình là "Người chăn chiên".  

Hình ảnh người mục tử với đoàn chiên thật tuyệt đẹp, dễ thương và đầy cảm động, diễn tả 

tương quan giữa Thiên Chúa với Dân Ngài như "Mục tử" với "đoàn chiên". 

Thông thường, trong Cựu Ước, người ta gọi Thiên Chúa là mục tử của dân Ngài (St 49, 24 

– 31 ; Gr 31, 10 ; Mk 7,14 v.v ...) Sự so sánh này có nguồn từ đầu lịch sử thánh, vì dân được 

chọn là dân du mục trên hành trình về Đất Hứa, trước hết là Abraham từ Ur đến Canđê, thứ 

đến là Môisen, kẻ chăn cừu nhận được mạc khải từ bụi gai đang cháy trong sa mạc, cho tới 

Đavít cậu bé chăn cừu ở Belem.  

Hình ảnh Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành là một trong những hình ảnh lâu đời nhất của Kitô 

giáo. Hình ảnh này được tìm thấy trong các hang toại đạo, người ta khắc vẽ Chúa Giêsu với 

hình ảnh người chăn chiên dịu dàng và trìu mến, vác chiên trên vai, tìm kiếm con chiên lạc, đưa 

chiên về với đoàn của chúng để chia sẻ cùng một đồng cỏ xanh tươi. Khi lấy lại hình ảnh người 

TÌNH MỤC TỬ ẤP Ủ ĐOÀN CHIÊN  

 

mailto:Fxavvy@aol.com
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mục tử và tự ví mình như thế, Chúa Giêsu đưa chúng ta về với hình ảnh cổ xưa trong Kinh 

Thánh, chứng tỏ Thiên Chúa không chỉ là Đấng dẫn dắt dân, hơn thế nữa còn là Đấng trao ban 

sự sống cho dân : "Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân 

tán chúng, Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số" (Gr 23, 3). Vì muốn trao 

ban nên một khi đã trao ban thì Chúa bảo vệ giữ gìn. Các mục tử được Chúa trao cho chăn dắt 

đàn chiên Chúa không cẩn thận, Chúa nổi giận đòi lại chiên : "Khốn cho các mục tử làm tản mát 

và xâu xé chiên Ta… Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta…Ta 

sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ 

chăn dắt chúng" (Gr 23, 1-4). Chúa chăm sóc chiên của Chúa như thế nào? Những cảm 

nghiệm của con chiên dẫn chứng sự chăm sóc của chủ chiên : "Trên đồng cỏ xanh rì, Người 

thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi 

dưỡng" (Tv 22, 1-3). Ðiều này có nghĩa là Thiên Chúa muốn chúng ta không những sống mà 

còn sống dồi dào, Ngài muốn hướng dẫn chúng ta tới các đồng cỏ tốt tươi, nơi chúng ta có thể 

được nghỉ ngơi bồi dưỡng, sự sống ấy bắt nguồn từ tình yêu hỗ tương giữa Chúa Cha và Chúa 

Con. Thiên Chúa không muốn con người phải hư mất hay bị diệt vọng, nhưng muốn con người 

đạt tới cùng đích là sống viên mãn tràn đầy. Ðó là điều mà bất cứ người mục tử nào cũng mong 

muốn cho đoàn chiên. 

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình như Mục Tử của đoàn chiên lạc 

nhà Israel. Cái nhìn của Chúa trên đám đông dân chúng là cái nhìn "mục tử" đầy tình thương. 

Thánh Marcô viết : "Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng 

thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều" (Mc 6,34). 

Chúa Giêsu nhập thể dưới hình hài Thiên Chúa Mục Tử với kiểu giảng dậy của Người và các 

việc Người làm, bằng cách chữa lành các người đau yếu và tội lỗi, săn sóc những người ốm 

đau tật bệnh, để dẫn đưa họ đến bến bình an trong tình xót thương vô bờ của Thiên Chúa là 

Cha. 

Vì kẻ dữ luôn tìm cách phá hỏng công trình của Thiên Chúa, bằng cách gieo vãi chia rẽ 

trong trái tim con người, giữa thân xác với linh hồn, giữa con người với Thiên Chúa, trong các 

tương quan liên bản vị, xã hội, quốc tế và cả giữa con người và thụ tạo. Kẻ dữ gieo rắc chiến 

tranh; Thiên chúa tạo dựng hòa bình. Hơn thế nữa, như thánh Phaolô khẳng định : "Chúa Kitô 

là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn 

cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người" (Ep 2,14). Ðể chu toàn công trình hòa giải 

triệt để ấy, Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, đã phải trở thành Chiên Con, "Chiên Con Thiên 

Chúa... gánh tội trần gian" (Ga 1,29). Chỉ như thế Người đã có thể thực hiện lời hứa tuyệt diệu 

của Thánh Vịnh: "Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong 

nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài" (Tv 23, 6). 
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Người mục tử dẫn dắt đoàn chiên không đành lòng đuổi chiên nhưng đưa chiên tới đồng 

cỏ xanh tươi, tới suối nước trong lành. Tập hợp chiên lại xung quanh mình : "Mục tử tốt lành thí 

mạng vì đoàn chiên" (Ga 10, 11). Người vừa là Mục tử và vừa là Cửa chuồng chiên (Ga 10, 7) 

"Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một Thần Trí" (Eph 2 

18). Nhờ Người mà chúng ta đi vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.  

Thiên Chúa đã yêu thế gian như thế đó, " Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thí mạng 

vì người mình yêu". "Thiên Chúa là tình  yêu" Ngài đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một (x. 

Ga 3, 16), không ngần ngại trao ban sự sống mình (x. Eph 2, 14) 

Những lời trên thật cảm động và đầy an ủi biết bao cho nhân loại hôm nay, vì nó đáp ứng 

khát vọng sâu thẳm của con người : đó là sống, sống viên mãn, sống vui và sống đời đời! Xin 

Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô, Nữ Vương Bình An, Đấng luôn sống trong đồng cỏ Trời 

Cao, nơi Chiên Con Mục Tử hằng chăn dắt, cầu cho chúng con ! Amen. 

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   
  

Câu hỏi đặt ra không liên quan gì đến vấn đề chính trị, kinh tế,  quân sự  của thế giới , mà 

chủ yếu là suy tư về vấn đề luân lý và đạo đức ( moral & ethics) của thế giới hôm nay mà thôi 

Thật vậy, những ai quan tâm đến luân lý , đạo đức thì phải ngao ngán trước thực  trạng suy 

đồi  nghiêm trọng về  cả hai mặt này  của thế giới hôm nay, đặc biệt là ở những quốc gia có 

truyền thống Kitô Giáo, như Ý , Đức, Pháp , Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan ( Ireland) Anh Quốc, 

 Canada  và Hoa Kỳ. Đây là những quốc gia có đông người theo Kitô Giáo  ( Công Giáo, Chính 

Thống, Tin Lành, Anh Giáo) nhưng nay lại sống phản Kitô giáo ( anti-Christianity) cách rõ nét 

 khi cho phép những thực hành vô luân vô đạo như  làm ngơ cho sách báo, phim ảnh  khiêu 

dâm  được tự do lưu hành, cho  li dị, phá thai và hôn nhân đồng tính ( same sex marriage) 

Đây là một thực trạng đáng buồn, đáng xấu hổ cho những ai thành tâm muốn sống cốt lõi 

của niềm tin Kitô Giáo và hãnh diện là tín hữu Kitô.(Christians) 

Sở dĩ thế, vì  con người khác thú vật  nhờ  có đời sống tâm linh, có ý thức luân lý ,đạo đức, 

 khác biệt  với loài vật  chỉ có bản năng và hoàn toàn vô tri.Và đó là lý do tại sao vấn đề luân lý, 

vấn đề thưởng phạt chỉ đặt ra  riêng cho con người mà thôi. 

 THẾ GIỚI ĐANG ĐI VỀ ĐÂU ? 
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Nhìn vào thực trạng của thế giới hôm nay, người ta phải đau buồn vì  các quốc gia  có 

truyền thống Kitô Giáo nói trên đang tiến nhanh, tiến mạnh   trên đường suy thoái đạo đức và 

luân lý,  khi họ làm ngơ –hay tệ hại hơn nữa-  là cho phép những thực hành  mà tự bản chất là 

phi luân, vô đạo,  như cho phép kỹ nghệ dâm ô ( pornography) tự do tung hoành, gây tác hại 

tinh thần cho giới trẻ và người lớn,  cho  phá  thai, li dị , và nay là  hôn nhân đồng tinh,  (same 

sex marriage) như một thách đố có tác dụng phá đổ nền tảng gia đình dựa trên hôn nhân giữa 

một người nam và một người nữ.  

Gia đình -từ ngàn xưa-  là nên tảng của mọi xã hội con người, là hy vọng của mọi dân tộc, - 

và cách riêng- là  tương lai  của Giáo Hội. Gia đình chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi có người làm 

cha, làm mẹ, làm chồng làm vợ. Con cải phải có cha có mẹ thì mới  thực sự cảm nhận mình là 

con cái. 

Vậy mà nền tảng gia đinh dựa trên những tương giao căn bản cần thiết nói trên đang bị các 

xã hội bệnh hoạn  trên đây phá đổ, khi họ cho  định nghĩa lại ý nghĩa và mục đích của hôn nhân 

để  cho phép hôn nhân đồng tính. 

Điều này, trước hết,  hoàn toàn đi ngược lại mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng con 

người có nam có nữ và truyền cho họ mệnh lệnh “  phải sinh sôi nẩy nở cho thật  nhiều, cho 

đầy mặt đất và thống trị mặt đất.” ( St 1: 28). 

Đây là nên tảng luân lý, đạo đức và là mục đích của hôn nhân giữa một người nam và một 

người nữ từ khi có con người trên mặt đát này. 

Vậy mà nay các  xã hội bệnh hoạn  nói trên cho phép  hai người nam hay hai người nữ kết 

hôn, và gọi đó là hôn nhân như hôn nhân của một người nam và một người nữ từ xưa đến nay, 

thì làm sao chu toàn được mục đích nói trên của hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa;  nếu 

các quốc gia có truyền thông Kito Giáo nói  trên  còn tin có Thiên Chúa là  Đấng tối cao, đã tạo 

dựng muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình  ?   

Nếu tin có Thiên Chúa thì phải thi hành những gì Ngài mong muốn cho con người sống và 

làm để được chúc phúc ngay từ ở đời này trước khi được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng 

hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. 

Do đó, cho muc đích sống theo đường lối của Thiên Chúa, con người phải sống một đời 

sống luân lý và đạo đức, để phân biệt mình với những kẻ vô thần ( atheists), không tin có Thiên 

Chúa và luân lý phổ quát ( universal moral). 

Liên can đến vấn đề hôn nhân đồng tính, nếu cha mẹ của những người đang tán thành hôn 

nhân đồng tính, cũng  là những người đồng tính,  thì làm sao sinh ra được họ,  để giờ đây họ 
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nhắm mắt bịt tai  công nhận hôn nhân giữa hai người đồng tính ? cha mẹ của họ phải là một 

người nam và một người nữ kết hôn đúng nghĩa với nhau thì mới sinh ra họ, và xã hội con 

người ở khắp nơi mới tồn tại cho đến ngày nay.  

Nay vì muốn chiều theo ý muốn ngang trái của một thiểu số người sinh ra với khuynh 

hướng bất thường về phái tính ( abnormally sexual tendency), người ta đã tán thành và cho 

phép hôn nhân đồng tính như một định chế tương đương với hôn nhân truyền thống giữa một 

người nam và một người nữ, như thực trạng của xã hội loài người từ xưa đến nay. 

Chúng ta không lên án những người sinh ra với khuynh hướng khác thường nói trên. 

Nhưng chúng ta không thể công nhận  việc công khai  sống chung của họ là  hôn nhân,  như 

đại đa số những người bình thường  khác , đã kết hôn cho mục đích duy trì nòi giống, và chu 

toàn trách nhiệm của hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa,  là Đấng đã tạo dựng con người 

có nam có nữ và đã se kết họ trong giao ước  hôn nhân để công tác với Chúa trong chương 

trình sáng tạo nhằm  có đông con người sinh ra trong trần thế này. 

Chúa Kitô , khi xuống trần gian làm Con Người, cũng đã chọn sinh ra trong một gia đình có 

mẹ thật là Đức Trinh Nữ Maria, thụ thai nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, và có cha nuôi 

là Thánh Cả Giuse. Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse chắc chắn là những  người bình 

thường về mọi mặt như mọi con người khác.  Hai ông bà kết hôn vì phong tục tập quán của xã 

hội Do Thái và cũng vì thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa chọn cho Con Một của mình là 

Chúa Giê su- Kitô  sinh r a bởi Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. 

Nhưng trước mặt người đời, Mẹ Maria không thể có con mà không có chồng. Vì thế, Thánh 

Giuse đã được chọn để đóng vai người chồng của Mẹ Maria trước mặt người đời. Nhưng trước 

mặt Thiên Chúa, hai ông bà đều là những người yêu mến đức đồng trinh và muốn tôn vinh 

Thiên Chúa với đời sống khiết tịnh vẹn toàn của mình. 

Thánh gia thất Chúa Giê su, Mẹ Maria và Thánh Giuse  là khuôn  mẫu cho mọi gia đình 

nhân loại. Gương mẫu cho mọi con cái , cho những người làm cha ,làm  chồng, làm  vợ  và làm 

 mẹ .Đây là thánh ý của Thiên Chúa cho những ai được ơn gọi sống bậc hôn nhân để làm cha, 

làm chồng, làm vợ và làm mẹ để nuôi dạy con cái  là kết quả và là muc đích của hôn nhân 

thánh thiện theo kế hoạch của Thiên Chúa, được Chúa Giê su nâng lên hàng bí tích với lời dạy 

sau đây:  

Để trả lời những người Biệt phái đến hỏi Chúa Giê su xem người ta có được phép li dị 

không , Chúa đáp:  Các ông không đọc thấy điều này sao ? “Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa 

đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán : vì thế người  ta sẽ lìa cha mẹ mà 

gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt . Như vậy, họ không còn là 

hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không 
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được phân li.” ( Mt 19: 4-6) 

Trên đây là giáo huấn của Chúa Giê su mà Giáo Hội có bổn phận truyền dạy cho con cái 

mình  tôn trọng và thi hành để được cứu rỗi.Giáo huấn này không ai được phép  cắt nghĩa cách 

khác và thay đổi vì bất cứ lý do nào. 

Mới đây, trong dịp tiếp kiến các Giám mục của Công Hòa Đô-mi-nícan  ngày 28 tháng 5 

vừa qua , Đức Thánh Cha Phanxi cô đã nói với các giám mục như sau: 

  “  Chúng ta hãy tiếp tục phô bày vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo : kết hôn trong 

Chúa là một hành động của đức tin và đức ái: qua đó người phối nhẫu với tự do ưng 

thuận, trở thành phương tiện chuyên chở  phép lành và ơn phúc của Thiên Chúa cho 

Giáo Hội và xã hội.” ( Let us continue to present  the beauty of Christian matrimony : to marry 

in the Lord is an act of faith and love, in which the spouses- through their free consent , become 

a means of passing on the blessing and grace of God for the Church and society. ( L 

‘Osservatore Romano , number 23, Friday , June 5, 2015) 

Như thế, hôn nhân Kitô giáo không thể là hôn nhân giữa hai người nam hay hai người nữ 

có khuynh hướng đồng tính được, mà phải là hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, 

theo ý muốn của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng con người có nam có nữ;  và cũng là truyền 

thống đã có từ bao thế hệ  qua trong mọi nền văn hóa, phong hóa của mọi dân tộc trên thế giới 

từ xưa đến nay. 

Đây là vấn đề có liên quan mật thiết đến luân lý và đạo đức, là nền tảng của đời sống con 

người,  chứ không phải là vấn đề tôn trọng quyền sống của cá nhân  ai  như người ta đang nại 

ra để cho phép hôn nhân đồng tính. 

Đó là vấn đề luân lý, đạo đức, vì luân lý phổ quát dạy mọi người là phái tính ( sexuality) chỉ 

tự nhiên giữa một người nam và một người nữ tự do kết hôn với nhau theo truyền thống và 

phong hóa của mọi dân tộc. 

Dó đó, hai người nam hay hai người  nữ mà có liên hệ phái tính với nhau thì đây là điều trái 

tự nhiên ( unnatural) và vô luân ( immoral) 

Tác giả Sách Lê vi đã lên án sự  phối hợp phái tính trái tự nhiên nói trên như sau: 

 “  khi người đàn ông nào nằm với một người đàn ông như nằm với đàn bà, thì cả hai 

đã làm điều ghê tởm…” ( Lê vi 20: 13) 

Như vậy, công nhận cho hai người đàn ông hay hai đàn bà kết hôn có nghĩa công nhận sự 

vô luân về phái tính;  hay nói khác đi, công nhận sự chung đụng xác thit giữa hai người nam 
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hay hai người nữ  là  điều cũng tự nhiên như sự chung đụng của một người nam và một người 

nữ kết hôn trong mọi gia đình nhân loại từ xưa đến nay ?  

Nếu thế thì những việc vô luân khác như thủ dâm ( masturbation) loạn dâm =loạn luân ( 

incest)  ấu dâm   ( child prostitution) và thú dâm (sodomy), thông dâm ( fornification)  ngoại tình 

( adultery)…  đều không còn là những hành vi vô luân nữa, vì chúng đều xuát phát từ những 

khuynh hướng hay ước muốn vô trật tự và vô luân  ( inordinate, immoral))  của con người !, 

tương tự như huynh hướng đồng tính bất thường  mà người ta đang cho phép người có 

khuynh hướng này kết hôn, tức là công nhận việc ăn nằm của họ là không có gì ngăn trở về 

luân lý !!!  

Đây rõ rệt là một suy thoái nghiêm trọng về luân lý hôn nhân, và luân lý phổ quát ( universal 

moral)  của các xã hội bệnh hoạn nói trên. Chắc chắn Giáo Hội sẽ không bao giờ cho phép hay 

công nhận loại  hôn nhân đồng tính này ,  vì nó vừa sai trái nặng về mặt  luân lý – và nghiêm 

trọng hơn nữa- là đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa về  ý nghĩa và mục đích của bí tích 

 hôn phối mà Giaó Hội có bổn phận bảo vệ và thi hành không chút nhân nhượng. 

Giáo Hội không lên án những người có khuynh hướng đồng tính, nhưng không thể cho 

phép họ sống chung như vợ chồng được, vì việc sống chung này là điều trái tự nhiên và vô 

luân. Do đó, những ai đang sống trong tình trạng này thì không được đến  với hai  bí tích hòa 

giải và Thánh Thể, mặc dù họ vẫn có thể đến nhà thờ để cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ 

cùng với các giáo dân khác. 

Sau hết, một điểm thắc mắc không thể bỏ qua là những đứa trẻ được các cặp hôn nhân 

đồng tình này nhận làm con nuôi, thì chúng sẽ nghĩ gì về việc chúng chỉ có hai bà mẹ hay hai 

người cha trong gia đình? Và gương xấu này sẽ tác hại  ra sao khi các trẻ đó lớn lên với hai 

người cha  hay hai người mẹ??? Nếu chúng cũng là những đứa trẻ sinh ra với khuynh hường 

tính dục khác thường như người nuôi dạy chúng, thì không nói làm chi. Những nếu chúng- mà 

đa số chắc chắn như vậy-  là những trẻ sinh ra với mọi khuynh hướng bình thường,  thì việc 

sống chung với những người bất bình thường kia  sẽ là một tai hại lớn cho chúng về mặt tình 

thần, tình cảm và luân lý. Như thế, những kẻ cho phép hôn nhân đồng tính sẽ phải chịu trách 

nhiệm hoàn toàn về  những tai hại tinh thần, tình cảm và ý thức luân lý của các trẻ được nuôi 

dạy trong môi trường đồng tính.  

Vây những kẻ đang nhắm mắt công nhân hôn nhân đồng tình sẽ trả lời thế nào về nan đề 

 nói trên, liên quan đến   các trẻ em được các người đồng tính nhận nuôi dạy trong các gia đình 

bất bình thường của họ ? 

Tóm lại, định nghĩa lại hôn nhân để công nhận hôn nhân giữa hai người nam hay hai người 
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nữ là một suy thoái nặng nề về luân lý và đạo đức cần phải  quan tâm và lên tiếng trước thực 

trạng đáng buồn của thế giới tục hóa hiện nay. 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 
  

Nhân dịp Hội Thánh sắp mừng lễ thánh Bênêđictô, vị thánh mà Đức Thánh Cha Bênêđictô 
XVI chọn làm tông hiệu của mình, chúng ta cùng cảm nhận công ơn của ngài và vị kế nhiệm 
ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô. 

Không như nhiều thế kỷ trước, lần đầu tiên, ở đầu thế kỷ XXI này, Hội Thánh Công giáo 
cùng lúc hiện hữu hai đức giáo hoàng, nhưng tất cả mọi sự đều bình an.  

Vài năm qua, từ khi Hội Thánh có thêm Đức giáo hoàng mới, Đức Phanxicô, ai cũng cảm 
nhận trong cả Hội Thánh một bầu khí yêu thương, hạnh phúc, vui mừng, sung sướng. 

 

 

 

I. GIÁO HOÀNG PHANXICÔ. 

Chưa từng có thời nào, Hội Thánh cùng lúc hiện diện hai vị Giáo hoàng mà khắp nơi yên 
bình, vui tươi như thế. Chỉ có hai vị Giáo hoàng cùng hiện diện trong một triều đại của Đức 

CẢM ƠN HAI ĐỨC GIÁO HOÀNG  
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Phanxicô – người mới bắt đầu trở thành Giáo hoàng của Hội Thánh Công giáo từ 19 giờ ngày 
13.3.2013 – mới trở nên thời điểm lịch sử của niềm hạnh phúc mà cả Hội Thánh đang tận 
hưởng.  

…Quay về thời điểm của hơn hai năm trước, trong chính những giây phút đầu tiên còn lắm 
ngỡ ngàng trong bộ y phục màu trắng truyền thống của một vị Giáo hoàng, Đức tân Giáo hoàng 
đã mời gọi mọi người hãy hiệp cùng với mình nhớ đến và cầu nguyện cho Đức cựu Giáo hoàng 
vừa rời ngai tòa thánh Phêrô chỉ mới vỏn vẹn mười ba ngày.  

Đức Phanxicô đã cầu nguyện cho Đức Bênêđictô. Đức Phanxicô đã công khai mời gọi mọi 
người hiệp với lời cầu nguyện của mình để hướng về Đức Bênêđictô. Đức Phanxicô đã dùng 
những lời kinh đơn giản nhất, bình dân nhất để mọi người có thể đọc dễ dàng mà kêu xin Chúa 
gìn giữ Đức Bênêđictô.  

Vài ngày sau đó, cũng trong thời gian mới mẽ, còn đầy ngỡ ngàng của một tân Giáo 
hoàng, Đức Phanxicô đã nói chuyện bằng điện thoại để chào Đức Bênêđictô.  

Năm ngày sau khi ngồi vào tòa Phêrô, ngày 18.3.2013, ngày áp lễ thánh Giuse, bổn mạng 
của Đức Bênêđictô, một lần nữa, đức tân Giáo hoàng Phanxicô lại trao đổi qua điện thoại để 
mừng bổn mạng Đức Bênêđictô.  

Chưa hết, trong khi cả Hội Thánh nói riêng, cả thế giới nói chung, đang theo dõi từng bước 
chân, từng động thái, từng biểu hiện của vị Mục Tử mới của Hội Thánh, thì ngày 23.3.2013, 
năm ngày sau cuộc nói chuyện lần thứ hai qua điện thoại với Đức Bênêđictô, và mười ngày sau 
khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Phanxicô đã làm cho cả Hội Thánh kính phục, cả thế giới ca ngợi: 
Ngài đã đến Castel Gondolfo, nơi Đức Tiền Nhiệm của mình đang tạm lưu trú để chào và thăm 
hỏi.  

Đức Tiền Nhiệm Bênêđictô XVI đã thân hành ra tận sân bay của biệt thự Castel Gondolfo 
để đón Đức Tân Nhiệm Phanxicô. Tại đây đã diễn ra một sự chào đón lịch sử chưa từng có: hai 
vị Giáo hoàng đã ôm nhau vui mừng!  

Hai vị Giáo hoàng đã cùng quỳ trên một chiếc ghế để cầu nguyện trong nhà nguyện của 
biệt thự. Hai vị đã chuyện trò tại thư viện của biệt thự kéo dài đến 45 phút. Trong ngày hồng 
phúc lịch sử này, Đức cựu Giáo hoàng đã khoản đãi Đức tân Giáo hoàng bữa trưa thật nồng 
ấm, chan chứa yêu thương. 

Đây là cuộc hội họp có một không hai chưa từng có trong lịch sử hơn 2.000 năm của Hội 
Thánh Công Giáo: Giáo hoàng đương nhiệm gặp gỡ Giáo hoàng tiền nhiệm, một người tự 
nguyện từ chức Giáo hoàng, nhưng không bị sống trong cảnh giam tù. Và một người vừa lên 
ngôi giáo hoàng đã yêu thương, quý mến vị tiền nhiệm của mình. 

 

II. NHẮC LẠI KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ CUỐI THẾ KỶ XIII. 

Khác hẳn hoàn cảnh của thời cuối thế kỷ thứ XIII: Ngày 4.4.1292, Ðức Giáo hoàng Nicôla 
IV từ trần. Nhưng trong hai năm và ba tháng, Hội Thánh không thể tìm ra người kế vị ngài.  

Sau cùng, nghe biết sự thánh thiện của một linh mục ẩn sĩ dòng Biển Đức, Cha Phêrô del 
Morrone hay Pietro del Angelery. Và dù cha đã tám mươi bốn tuổi, hồng y đoàn đã chọn cha 
làm giáo hoàng ngày 5.7.1294. Cha Phêrô del Morrone đau khổ nhiều, khi nghe tin ấy, nhưng vì 
vâng lời, cha phải chấp nhận và chọn tông hiệu là Celestine V.  

Quyết định này đã đưa đến nhiều thảm họa cho Hội Thánh, vì Ðức Celestine V không thích 
hợp với vai trò giáo hoàng trong bất cứ khía cạnh nào, ngoại trừ sự thánh thiện. Ngài quá 
khiêm tốn và đơn sơ nên bị nhiều người lợi dụng. Ngài trở thành con cờ chính trị của Vua 
Charles II nước Naples.  

Không bao lâu sau khi Đức Celestine V lãnh đạo Hội Thánh, nhiều vấn đề phức tạp đã xảy 
ra. Ngài tỏ ra bất lực trong vai trò lãnh đạo tối cao của Hội Thánh hữu hình. Sau cùng, ngày 
13.12.1294, ngài quyết định từ chức sau năm tháng và chín ngày trên ngôi giáo hoàng.  
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Trong ngày từ chức, Đức Celestine V đã thực hiện một cử chỉ khiêm tốn hết sức, đó là quỳ 
gối tạ tội trước Hồng y Ðoàn vì đã không chu toàn nhiệm vụ cai quản Hội Thánh.  

Tưởng được yên thân để sống đời ẩn dật của một ẩn sĩ như trước, nhưng hậu quả của các 
quyết định trong thời gian Đức Celestine V  làm giáo hoàng, một mặt đã để lại nhiều nghi vấn 
nơi Ðức Boniface VIII, vị tân giáo hoàng kế nhiệm, mặt khác, sợ người ta lợi dụng Đức cựu 
Giáo hoàng đơn sơ hiền lành, để tạo ra một cuộc chia ly rong Hội Thánh, hoặc người ta có thể 
dựa vào Đức Celestine V để chống lại mình, tháng 6.1295, Ðức Boniface VIII đã giam Đức 
Celestine V trong thành Fumone.  

Trong cảnh tù tội, Đức Celestine V bị sỉ nhục và chịu gian khổ, nhưng không hề than thở 
một lời. Trái lại, ngài gửi thư cho Ðức Boniface, cho biết ngài rất hài lòng khi được giam cầm và 
không còn muốn gì hơn. Ngài thường nói: “Tôi không mong muốn gì hơn ở thế gian này ngoài 
căn phòng nhỏ hẹp; và họ đã cho tôi toại nguyện”.  

Trong thời gian tù đầy, ngài hát thánh vịnh đêm ngày. Một ngày trong tháng năm 1296, ngài 
báo trước với lính canh là ngài sẽ chết vào cuối tuần. Đúngvậy, sau khi kết thúc bài thánh vịnh 
trong giờ kinh sáng ngày thứ bảy 19.5.1296, Đức Celestine V qua đời như đã tiên báo. Khoảng 
hơn mười tháng tù đầy, Đức Thánh Cha Celestine V không bao giờ giảm bớt lối sống khắc khổ, 
không bao giờ ngưng kết hợp với Chúa Kitô. 

Sau khi qua đời, Đức Thánh Cha Celestine V đã làm nhiều phép lạ. Ngài được Ðức 
Clêmentê V phong thánh năm 1313. 

 

III. ĐỨC TIỀN NHIỆM BÊNÊĐICTÔ XVI. 

Còn Đức Bênêđictô XVI, cựu Giáo hoàng, tự mình rút lui khỏi ngai tòa thánh Phêrô đã vài 
năm, trong ngày cuối của triều đại mình, ngày thứ năm 28.5.2013, tại phòng Clementine, trong 
khi chào từ biệt các Hồng y (những người cộng tác với ngài tại giáo triều và nhiều vị khác trên 
thế giới vừa về đến Rôma nhằm chuẩn bị vào Mật nghị bầu giáo hoàng) để ẩn mình hoàn toàn, 
đã cất lên lời hứa cảm động: “Trong số quý anh em sẽ có một vị giáo hoàng mới, tôi hứa sẽ 
tôn kính và vâng phục vô điều kiện vị tân giáo hoàng”. 

Rồi trong âm thầm sau những ngày từ nhiệm, Đức Bênêđictô XVI đã cầu nguyện thật nhiều 
cho Hội Thánh, cho Mật nghị Hồng y, cho việc bầu cử và tuyển chọn Đức tân Giáo hoàng, và 
cho chính Đức tân Giáo hoàng.  

Cầu nguyện cho cả Hội Thánh là điều mà Đức Bênêđictô đã nhắm đến và đã thông báo 
trong ngày tuyên bố từ nhiệm: “Tôi cũng muốn tận tụy phục vụ Hội Thánh của Thiên Chúa trong 
tương lai thông qua một cuộc sống tận hiến cho việc chuyên tâm cầu nguyện” (diễn từ ngày 
11.2.2013).  

Và: “Tôi sẽ vẫn còn nơi con tim tôi, nơi tình yêu của tôi, nơi lời cầu nguyện của tôi, nơi 
những suy tư của tôi, và với tất cả sức mạnh nội tâm của mình, lòng yêu thích hoạt động vì 
thiện ích chung của Giáo Hội và nhân loại” (diễn từ cuối cùng ngày 28.3.2013). 

Đức cựu Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã để lại cho chúng ta bài học khiêm nhường sâu sắc: 
Bởi chính vì lòng yêu mến Chúa, và đức khiêm nhường lớn lao, ngài đã tự truất chức, để trở 
thành một Giáo hoàng về hưu không còn chút quyền lực nào.  

Đức cựu Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tự tước bỏ danh dự Giáo hoàng của chính mình, để 
từ nay rút lui vào hậu trường của Hội Thánh, một sự rút lui hoàn toàn, không còn một chút ảnh 
hưởng hay tiếng nói, giảng dạy hay phán quyết nào trên toàn cõi Hội Thánh.  

Thật ra, việc Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm, dù không lấy gì làm lạ ở độ tuổi của ngài, vì 
cách đây hơn 10 năm, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng qua đời (tháng 4.2005) suýt 
soát ở độ tuổi 85 sau một thời gian lâm bệnh.  

Kế vị từ ngày đó cho đến khi nghỉ ngơi, Đức Bênêđictô XVI đang càng ngày càng già yếu 
hơn. Cũng như vị tiền nhiệm, ngài đang dần khép lại triều đại Giáo hoàng của mình.  
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Nhưng Đức Bênêđictô vẫn có thể tại vị đến lúc ngài qua đời, vì ngài có quyền ấy, và vì 
không một ai có quyền buộc ngài phải về hưu. Nhưng cuối cùng, vì lòng yêu mến Hội Thánh, 
đã khiến ngài đặt Hội Thánh lên trên cá nhân mình, ngài đã tự nguyện ra đi khỏi sứ vụ Mục Tử 
tối cao nơi trần thế.   

Ở tuổi 78, sau nhiều lần xin từ chức khỏi chức vụ Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, vẫn 
được Hồng y đoàn tín nhiệm trao quyền cai quản Hội Thánh, Đức Hồng y Joseph Ratzinger, 
mà nay là Đức cựu Giáo hoàng Bênêđictô XVI, nhận lãnh trọng trách của đấng kế vị thánh 
Phêrô, và đã chu toàn trọng trách một cách tuyệt vời.  

Trong suốt thời gian ấy, chưa một lần nào công việc của ngài bị gián đoạn do sức khỏe, 
hay phải nhập viện.  

Trong trách vụ Giáo hoàng, Đức Bênêđictô đã làm việc mỗi ngày cách tài tình với nhịp độ 
làm việc dày đặc các công tác tại giáo triều. Ngài bất chấp tuổi cao sức yếu, miễn làm sao hoàn 
thành tối đa mọi công tác để xây dựng Hội Thánh Chúa. 

Như vị tiền nhiệm của mình, Đức Thánh Cha Bênêđictô XV đã dành nhiều cuộc gặp gỡ 
quan trọng với nhiều nhân vật nổi tiếng, nhiều nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia hoặc của thế 
giới và nhiều nhà lãnh đạo các tôn giáo ở nhiều châu lục.  

Ngài liên tục có những bài giáo lý thâm sâu dành cho khách hành hương hàng tuần và 
không ngần ngại dành cho họ những buổi triều yết, những gặp gỡ đầy tình yêu mến.  

Trong triều đại của mình, dù già yếu, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã thực hiện 24 
chuyến tông du đến sáu lục địa và ba lần chủ trì Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (Đức năm 2005, Úc 
năm 2008, Tây Ban Nha năm 2011).  

Trong các thông điệp của mình, nhất là trong cuốn “Chúa Giêsu thành Nazareth”, Đức 
Bênêđictô XVI liên tục đòi con người hãy trở về với Chúa Kitô, hãy liên kết tình yêu của Chúa 
Kitô với việc thưc hành bác ái.  

Ngài cũng đòi con người, qua cuộc sống, qua mọi hoạt động trên trần thế, hãy chỉ sống 
theo tinh thần Tin Mừng, và thực tâm tận hiến cho Chúa Kitô. 

Hoạt động của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, dù chỉ ngắn ngũi trong chưa đầy 8 năm, 
nhưng chắc chắn, chúng ta không thể kể hết được. Bởi đó là hoạt động của một con người 
luôn luôn hăng say, luôn luôn hướng tới, và không dừng lại ở bất cứ giây đồng hồ nào. 

Ngài là vị mục tử hiền lành, khác hẳn những gì mà người ta tiên đoán khi ngài mới lên ngôi 
Giáo hoàng năm 2005. Lúc đó, người ta khéo tưởng tượng, Hội Thánh với Đức Bênêđictô sẽ là 
một Hội Thánh cứng rắn, vì bản thân Đức Giáo hoàng là con người sắt thép, cứng nhắt.  

Nhưng không, bởi khi Đức Thánh Cha Bênêđictô tuyên bố từ nhiệm, cả thế giới phải lần 
lượt rơi vào nhiều trạng thái, từ chưng hửng, tiếc nuối, đến chân thành nhìn nhận ngài là vị mục 
tử hiền lành, khiêm tốn, khôn ngoan, khéo léo, dễ mến…  

Từ nay, tinh thần Giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ không bao giờ mai một trong lòng người: 
Đó chính là tinh thần hy sinh chính mình để danh Chúa, để Hội Thánh của Chúa không bị thiệt 
thòi.  

Đó cũng chính là tinh thần triều mến, ấp ủ Hội Thánh, bởi ý thức đó là công trình của Thiên 
Chúa mà mình chỉ được phép phát huy và bảo tồn… 

 

IV. BIẾT ƠN HAI ĐỨC THÁNH CHA. 

Trước hết, chúng ta cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn yêu thương, quan tâm đến vườn nho là Hội 
Thánh của Chúa, nên qua mọi thời, Chúa vẫn không ngừng gởi đến trong vườn nho này những 
vị mục tử luôn hăng say vì Tin Mừng của Chúa Kitô, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển cơ đồ 
của Chúa Kitô, cũng như sự nghiệp cứu rỗi, và đưa nhân loại về một mối duy nhất cánh chung 
mà Chúa Kitô hằng mong ước và đòi hỏi…  
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Chúng ta cảm tạ Chúa, vì từng thời kỳ, từng giai đoạn khác nhau của nhân loại và của Dân 
Chúa mà những vị mục tử nhân danh quyền của thánh Phêrô, thể hiện đường lối lãnh đạo tài 
tình, khôn ngoan, dẫn đưa Dân Chúa luôn luôn theo đường lối thánh ý Chúa, và đạt hiệu quả 
thánh thiện tốt đẹp… 

Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh vị mục tử như lòng Chúa ước mong và Dân 
Chúa trông chờ.  

Chúng ta cảm tạ Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vì những công trình lớn lao ngài làm cho 
Hội Thánh khi còn lãnh đạo Hội Thánh, cũng như khi ẩn mình để đêm ngày cầu nguyện cho Hội 
Thánh. 

Chúng ta cảm ơn tấm gương sống thánh thiện mà Đức Bênêđictô nêu cao, để mỗi người 
chúng ta nhìn vào đó mà luôn sống vì Chúa, vì Hội Thánh, vì mọi con người như chính bản 
thân ngài. 

Đức Bênêđictô XVI là gợi hứng cho nhiều người thích sống lối sống khiêm nhường, ẩn 
khuất qua việc ngài tự rút lui khỏi tòa Phêrô. 

Đức Bênêđictô XVI còn là kiểm mẫu về lòng yêu thương Hội Thánh. Chính vì lòng yêu 
thương này, ngài sợ gây nên những thiệt thòi cho Hội Thánh, khi ngài là vị lãnh đạo tối cao của 
Hội Thánh, đang dần đuối sức. 

Chúng ta không quên bày tỏ lòng biết ơn đức đương kim giáo hoàng Phanxicô. Ngài là vì 
giáo hoàng giản dị, thích sống gần gũi với mọi người, chọn người nghèo làm bạn… 

Ngài dám nghĩ đến, và đã thực sự bắt đầu tìm cách đổi mới Hội Thánh, và thay đổi giáo 
triều. 

Chúng ta biết ơn Đức Phanxicô vì, với tài lãnh đạo của một vị giáo hoàng mục vụ, ngài đã 
thổi vào Hội Thánh một hơi thở mới, một làn gió mới rất riêng, rất đậm nét Jorge Mario 
Bergoglio – Phanxicô. 

Ngài không ngại khó, ngại khổ để ra đi đến những nơi được coi là “điểm nóng”, điểm “nhạy 
cảm” để mang lại lợi ích cho Hội Thánh của Chúa. 

Biết ơn Đức Phanxicô vì, nếp sống, lối suy tư, nếp nghĩ, nếp làm, cách giao tiếp, cách thể 
hiện bản thân…, tất cả đều toát lên sự thánh thiện, sự yêu thương và thiết tha với cuộc đời, và 
linh hồn con người. 

Xin cám ơn hai Đức Giáo hoàng. Cám ơn vì tất cả những gì các ngài đã sống, đã làm, đã 
để lại và tỏa rạng. 

Xin cám ơn lòng yêu mến Chúa thật thâm sâu mà các ngài luôn thể hiện, để mọi tín hữu, 
mọi con người đều có thể đón nhận thành bài học cho mình về lòng yêu mến Chúa. 

 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

   
Sau năm 1975, trên báo chí, thấy xuất hiện một số cách gọi vị đứng đầu Giáo Hội hoàn vũ 

là Giáo Chủ hay Đức Giáo Chủ, mà không gọi như trước là Đức Giáo Hoàng hay Đức Giáo 
Tông. Về phía Giáo Hội thì cũng chỉ xưng Đức Thánh Cha. Chúng ta thử tìm hiểu xem cách gọi 
nào tốt hơn. 

 
GIÁO HOÀNG-GIÁO CHỦ-GIÁO TÔNG  
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1. Các danh xưng  của  vị thủ lãnh tối cao của Giáo Hội hoàn vũ (Caput Universalis 
Ecclesiae, Supreme leader of the Church).  
   

Theo thứ tự được ghi trong Niên Giám Giáo Hoàng 2007 như sau:  
(1). Giám mục Rôma (Episcopus Romanus, Bishop of Rome). 
(2). Vị Đại diện Chúa Kitô (Vicarius Christi, Vicar of Christ). 
(3). Đấng kế vị Thánh Phêrô, Thủ lãnh các tông đồ (Successor principis apostolorum, 

Successor of the Prince of the Apostles). 
(4). Thượng Giáo Chủ của toàn thể Giáo Hội (Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, 

Supreme Pontiff of the Universal Church) hay vắn tắt là Thượng Giáo Chủ (Đại Trưởng Tế, Đức 
Giáo Hoàng ) (Pontifex Maximus, Maximus Pontiff ). 

(5). Giáo Trưởng nước Ý (Primas Italiae, Primate of Italy). 
(6). Tổng giám mục và tổng giáo chủ (Đại giám mục) Giáo tỉnh Rôma (Archiepiscopus et 

metropolitanus provinciae ecclesiasticae Romanae, Archbishop and Metropolitan, từ hai chữ 
meter: “mẹ” và polis: “thành phố” of the Roman Province). 

(7). Quốc vương nước Vatican (Princeps sui iuris civitatis Vaticanae, Sovereign of the 
State of the Vatican City). 

(8). Tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa (Servus Servorum Dei, Servant of the Servants of 
God). 

Ngoài ra, Giáo Luật (x. Can 331) còn ghi những danh xưng như:   
(9). Đức Giáo Hoàng Rôma (Romanus Pontifex, The Roman Pontiff). 
(10). Thủ lãnh của Giám Mục đoàn (Caput collegii, Head of the college of Bishops). 
(11). Chủ chăn của toàn thể Giáo Hội trên trần gian (Universae Ecclesiae his in terris 

Pastor, Pastor of the universal Church on earth). 
Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bỏ danh xưng Thượng phụ Giáo Chủ Tây Phương 

(Patriarcha Occidentis, Patriarch of the West) ra khỏi Niên Giám Giáo Hoàng từ năm 2006. 

  

2. Hai danh xưng thường được sử dụng là Papa  và Maximus Pontifex. 

2.1 Papa (Pope, do bởi chữ Hy Lạp pappas nghĩa là “cha”), tiếng thân mật của con cái gọi 
cha mình hay của người vợ gọi người chồng. Ban đầu papa cũng được dùng để gọi các vị tư 
tế. Từ thế kỷ III (kh. 250), dùng để gọi các vị giám mục ở Tiểu Á và Alexandria. Bên Tây 
Phương, danh xưng này được dành cho vị giám mục Rôma từ thời Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả 
(440-461), và từ năm 1073, Papa trở thành danh xưng riêng của các vị giáo hoàng.  

Trong tiếng Việt, Papa ngày xưa dịch là “đức thánh baba”, sau này dịch là đức thánh cha. 
Danh xưng này không có trong các bảng liệt kê chính thức, nhưng lại được sử dụng nhiều 
nhất, thường xuất hiện dưới dạng viết tắt là “PP” (viết tắt của chữ “Papa”) sau danh hiệu hoặc 
chữ ký của các vị giáo hoàng trong các văn kiện mang dấu ấn của các ngài. Ví dụ: “Benedictus 
PP. XVI”. 

2.2 Maximus Pontifex (Pontiff Maximus) 

Maximus nghĩa đen là vĩ đại; pontifex (Lt. pons = cây cầu + facere = làm, xây dựng), nghĩa 
đen là người thiết lập chiếc cầu. 

Trong thời đế quốc Rôma ngoại giáo, từ này chỉ tước hiệu của tư tế, sau đó là tước hiệu 
của nhà vua. Kể từ thế kỷ V, tước hiệu này dành cho các vị giám mục, nhưng trong truyền 
thống Kitô Giáo thường dùng để chỉ Đức Giáo Hoàng. 
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Hoàng đế Augustus trong trang phục của vị “Pontifex Maximus” 
 
  

3. Ý nghĩa của các từ giáo, hoàng, tông, chủ 

3.1. Giáo, có những chữ Hán này: 教, 校, 挍, 窖, 覺, 較, 酵, 餃. Ở đây là chữ 教, có nghĩa: 

(dt.) (1) Người làm nghề dạy học: Cô giáo. (2) Hệ thống các giáo lý giảng về quan hệ giữa 
người và Đấng Tạo Hoá: Tôn giáo. (3) Kitô Giáo: Đoàn kết lương giáo. (đt.) (4) Dạy cách thức: 
Hỗ giáo hỗ học (dạy lẫn nhau và học lẫn nhau). (5) Bảo: Thỉnh giáo. 

Nghĩa Nôm: (dt.) (1) Khí giới thời xưa nhọn cán dài: Giáo mác. (2) Hệ thống các thanh vật 
liệu bắc lên cao: Thợ nề trên tầng giáo. (đt.) (3) Quấy cho nhuyễn, cho đặc lại: Giáo bột làm 
bánh. (4) Hát giới thiệu trò diễn sắp trình bày: Câu giáo trò. (5) Nói gần nói xa về việc định làm: 
Có gì cứ nói, làm gì phải giáo trước. 

3.2. Hoàng, có những chữ Hán này: 皇, 黃, 簧, 潢, 磺, 蟥, 癀, 鱑, 凰, 偟, 徨, 篁, 喤, 蝗, 煌, 惶, 

隍, 遑, 鰉, 鍠. Trong thuật từ giáo hoàng là chữ 皇.  

Chữ皇thay đổi nhiều theo thời gian, không đơn thuần như người ta lầm tưởng là bộ 白 

(bạch) và chữ 王 (vương). Theo cuốn “Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán” của Lý Lạc Nghị: Hoàng là 

chữ gốc của 煌 (hoàng, như huy hoàng). Phần dưới chữ vốn là chân đèn; ba nét sổ phía trên là 

ánh đèn sáng. Đến Tiểu triện thì phần trên viết nhầm thành自(tự), đến Lệ thư lại biến 
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thành白(bạch).  

 
  

 
 
  

Còn theo cuốn Quốc Ngữ Hoạt Dụng Từ Điển thì chữ hoàng tuy bộ白 (bạch), nhưng kết 

cấu thì thuộc “hội ý”. trên mặt trời toả ánh sáng chói lọi, mặt trời mọc lên khỏi mặt đất thì sáng 

rực, diễn nghĩa cho chữ 白(bạch), phần trên của chữ 皇 (Hoàng). Có các nghĩa sau: (dt.) (1) Họ 

Hoàng. (2) Vua: Hoàng đế. (2) Trời: Hoàng thiên. (3) Đạo Giáo (của Lão Tử) tôn vị thần chính 
yếu của họ là Hoàng (4) Thời kỳ quân chủ gọi cha của hoàng đế là hoàng: Thái thượng hoàng 
(Thái thượng có nghĩa là rất tôn kính, vì không can dự quốc sự nên không xưng là đế). (5) 
Người con tôn kính người cha đã qua đời cũng gọi là hoàng: Hoàng khảo. (đt.) (6) Cứu giúp 
vua. (7) Mở rộng. (tt.) (8) Lớn, vĩ đại. (9) Trang nghiêm. (10) Rực rỡ. (11) Mỹ thiện. (12) Quang 
minh. 

Hoàng và vương đều có nghĩa là “vua” và “vĩ đại”, nhưng có khác biệt, theo thói quen thì 
nói hoàng thiên mà không nói vương thiên, dùng quốc vương mà không dùng quốc hoàng. 

3.3. Tông, có nhiều chữ Hán: 宗, 椶, 朡, 柡, 淙, 鬃, 騌, 鬉, 騣. Trong trường hợp này là chữ 

宗. Chữ này theo phiên thiết là 作 (tác) 東 (đông), lấy phụ âm “T” của chữ “tác” nối với vần “ông” 

của chữ “đông”, nên phải đọc là tông. Chữ này trước triều Nguyễn vẫn đọc là tông, sau vì kiêng 
tên huý vua Thiệu Trị mới đọc là tôn, như vậy thuật từ nào có liên quan đến chữ này đều đọc là 
tôn, như: tôn giáo, nhưng lại nói tông đường. Tông hay tôn có những nghĩa sau đây: (dt.) (1) Họ 
Tông. (2) Dòng họ: Đồng tông. (3) Tổ tiên: Liệt tông. (4) Người được mọi người noi theo: Nhất 
đại thi tông (nhà thơ giỏi nhất đương thời). (5) Trưởng tử. (6) Nhóm theo cùng một thuyết: 
Chính tông; Tông giáo (chủ thuyết dạy lối phải tin tưởng và hành động: religion). (7) Danh hiệu 
của vua. (đt.) (8) Kính trọng. (9) Căn bản. (10) Miếu thờ tổ tiên. (11) Từ giúp đếm: Sự, món, vu 
(lượng từ), “điều”: Nhất tông tâm sự. (12) Tôn sùng. (tt.) (13) Cùng họ với nhau. (14) Chủ yếu: 
Tôn chỉ. 

Nghĩa Nôm: Giống nòi qua các thế hệ: Con nhà tông: không giống lông cũng giống cánh; 
Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống; Thài lài mọc cạnh bờ sông, tuy rằng xanh tốt vẫn tông 
thài lài; Yêu ai yêu cả đường đi; ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. 

3.4. Chủ, có mấy chữ Hán: 主, 拄, 麈, 宔, 踽, 偊, 劚. Ở đây là chữ 主, là chữ gốc của 炷 

(chú: bấc đèn). Giáp cốt văn nói là hình một bó đuốc. Thời cổ xưa, ngọn lửa là rất quý, thường 
do tộc trưởng bảo quản, vì thế cũng dùng để chỉ người thủ lãnh. Sau đó nghĩa mở rộng thành 
quân chủ, chủ nhân, chủ trì…  

主(chủ) có nghĩa: (dt.) (1) Lửa trong đèn. (2) Người đương sự. (3) Chủ trương. (4) Căn 

bản. (5) Tín đồ tôn giáo xưng vị thần của họ. (6) Bài vị của kẻ chết. (7) Chủ yếu. (8) Người chủ: 
Chủ nhân. (9) Người có quyền. (10) Người có quyền sở hữu: Địa chủ. (11) Vua chúa: Quân 
chủ. (12) Người bị hại: Khổ chủ. (đt.) (13) Chủ trương. (14) Chịu trách nhiệm chính: Chủ nhiệm. 
(15) Thống trị. (tt.) (16) Quan trọng nhất: Chủ lực. (17) Thuộc về mình: Chủ quan. 

  

4. Nghĩa các thuật từ giáo hoàng, giáo tông, giáo chủ 
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4.1. Giáo hoàng (教皇): Giáo là tôn giáo; hoàng là vua.  

Có người giải thích chữ “hoàng” nghĩa là “lớn”, chúng ta nên hiểu hoàng trong thuật từ này 
hoàn toàn không có nghĩa là lớn gì cả, vì khi hoàng là tĩnh từ mới có nghĩa là lớn, trong thuật từ 
giáo hoàng thì hoàng không phải là tĩnh từ.  

Theo từ ngữ, chỉ có thể giải nghĩa giáo hoàng là vị vua của đạo mà thôi. Tuy nhiên, khi 
chúng ta xưng vị lãnh đạo của Giáo Hội là vua thì không thích hợp cho lắm. Chúng ta không 
phủ nhận có vị vua rất tốt, như vua của Thái Lan rất được dân chúng kính trọng. Nhưng khi 
chúng ta xưng vị lãnh đạo của tôn giáo của chúng ta là giáo hoàng, thì có vẻ còn mang nặng tư 
tưởng phong kiến và chính trị. 

4.2. Giáo tông (教宗): Nghĩa là người đứng đầu Giáo Hội. 

Ngoài ra, tất cả những gì thuộc về giáo tông đều mang chữ tông và có cùng một hệ thống 
với những từ như: Tông thư, Tông huấn, Tông sắc, Tông Toà..., nhưng không thể nói Hoàng 
thư, Hoàng huấn, Hoàng sắc, Hoàng Toà... được. Tuy người ta cũng gọi các uỷ ban của Toà 
Thánh là uỷ ban giáo hoàng, như Uỷ ban Giáo Hoàng về Di sản Văn hóa của Giáo Hội, Uỷ ban 
Giáo Hoàng về Thánh Kinh..., nhưng những thuật từ này chúng ta có thể thay thế bằng thuật từ 
giáo tông một cách dễ dàng, như: Uỷ ban Giáo Tông về Thánh Kinh...  

4.3. Giáo chủ (教主): Nếu phân tích từng chữ có nhiều nghĩa, nhưng thuật từ giáo chủ có 

nghĩa là “người sở hữu tôn giáo đó”, tức là: người sáng lập một tôn giáo, ví dụ: Thích Ca Mâu 
Ni là giáo chủ của đạo Phật.  

Trong tiếng Việt, thấy có người dịch một số từ liên quan đến từ “giáo chủ” như:  

- Maximus Pontifex: đức giáo chủ;  
- Patriarch: thượng phụ giáo chủ;  
- Metropolitan: trưởng giáo chủ;  
- Primate (Giám mục hàng đầu, thứ nhất): giáo chủ;  
- Cardinal: thường dịch là hồng y, nhưng có khi cũng dịch là hồng y giáo chủ...!  

Như vậy, từ “giáo chủ” được gán hoặc ghép cho các tước hiệu vừa kể có thực chính xác 
không? 

  

5. Nhận xét  

Có một điều rất lạ, trong khi người Hoa Công Giáo trên toàn thế giới đều xưng vị lãnh đạo 
của chúng ta là giáo tông, thì chính quyền Trung Quốc lại gọi là giáo hoàng. Trong khi nhóm 
“yêu nước” thì xưng là giáo tông, còn Giáo Hội “thầm lặng” cũng chia thành hai nhóm, các giáo 
sĩ thì xưng là giáo tông, còn giáo dân lại gọi là giáo hoàng. Chính quyền Trung Quốc gọi giáo 
hoàng với ý mỉa mai, xem ngài như di sản của chế độ phong kiến và vua của nước Vatican. 
Còn giáo dân của Giáo Hội “trầm lặng” thì tôn ngài như vị lãnh đạo đáng kính giống như vị vua 
thời xưa. Những cảm nghĩ này đều có tính chủ quan. 

Giáo Hội tại Việt Nam từ xưa đã dùng thuật từ giáo hoàng, sau dùng giáo tông, nhưng 
không hiểu vì lý do gì mà không dùng giáo tông nữa mà trở lại dùng giáo hoàng. Sau này, có 
một số người dùng từ giáo chủ.  

  

Lời kết  

Tuy thuật từ giáo hoàng đã được sử dụng phổ biến như thế thì khó mà thay đổi. Nhưng 
xét về mặt từ ngữ thì không thích hợp cho lắm. Tất cả những danh xưng dành cho vị lãnh đạo 
của Giáo Hội trong tiếng La Tinh hay Hippri đều không có từ nào ám chỉ ngài là vị hoàng đế cả. 

Chúng ta cần suy nghĩ có nên dùng thuật từ Giáo Tông? Vì thuật từ giáo tông ngoài nghĩa 
người đứng đầu, còn mang tính cách tông truyền nữa, cho nên thuật từ giáo tông thích hợp với 
vai trò vị lãnh đạo của Giáo Hội hơn cả. 
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Sống ở đời, mỗi người có những ý thích khác nhau. Đúng là ‘trăm người trăm ý’. Chúng ta 
không phán đoán rằng ai đúng hay ai sai. Niềm vui thỏa mãn những ước mơ có nhiều điều dị 
biệt. Ý nghĩa đời người rất phong phú qua những quan điểm và hành xử của mỗi cá nhân. Để 
tâm quan sát một chút, chúng ta nhận thấy có những lý lẽ mà chỉ người trong cuộc mới có thể 
hiểu được.  

Tôi có mấy người bạn, gia đình chỉ có một hai đứa con. Họ đã làm lụng cực nhọc vất vả 
năm này qua tháng khác. Khi có tiền thì tậu đất xây nhà. Họ xây những ngôi nhà to lớn mấy 
tầng lầu. Xây nhà xong được vài năm, con cái đi học xa và lập gia đình riêng. Chỉ còn lại hai 
ông bà son trẻ sống trong ngôi nhà rộng thênh thang. Nhà cửa rộng rãi nhưng cảnh vắng tanh. 
Thật cô đơn! Ngay cả đứa con trai yêu quí, sau khi lập gia đình, cũng muốn ra ở riêng. Gia đình 
chúng đã tìm được nguồn vui hạnh phúc trong căn nhà nhỏ đơn sơ nghèo nàn.  

Ước mơ của con người là mong được sống sung túc và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Mọi 
gắng công học hành, luyện tập và lao động là để giúp cuộc sống phong phú hơn. Chúng ta 
không biết bao giờ mới thỏa mãn hết mọi ước mơ. Khi được điều này, chúng ta lại mong ước 
điều khác. Hết hy vọng này tới hy vọng kia. Mỗi dự tính hy vọng là mắt xích nối kết đường đời. 
Chúng ta sống là sống trong hy vọng và hoàn thành giấc mơ. Cách tốt nhất là chúng ta hãy vui 
hưởng trọn vẹn những thành quả đạt được. Mỗi ngày có niềm vui riêng.  

Lựa chọn thái độ sống tích cực. Làm được điều gì sinh ích lợi cho gia đình và xã hội, chúng 
ta nên cố gắng. Chúng ta biết rằng xây dựng thì cần thời gian và sự hy sinh miệt mài, ‘có công 
mài sắt, có ngày nên kim’ là thế. Để có một thành quả về tình thần cũng như vật chất, đòi hỏi 
các tác giả phải suy tư tìm tòi và cống hiến khả năng. Tất cả mọi sự chúng ta đang thừa hưởng 
đây đều là công khó của những người khác. Chúng ta được thụ hưởng gia tài chung của xã hội 
một cách nhưng không. Đôi khi chẳng góp công, góp phần chút nào, nhưng chúng ta lại có thái 
độ tẩy chay, phê phán và phá đổ.  

Biết rằng ở trên đời, cách chọn lựa hành xử có nhiều sự mâu thuẫn, nghịch lý và dị biệt. 
Mỗi cá nhân có tự do chọn lựa cho mình cách thể hiện ước mơ. Nhưng đôi khi chúng ta cũng 
cần có những suy tư phán đoán chính xác. Đừng quá lập dị đòi hỏi phải khác người. Mỗi sự 
kiện xảy ra đều có nhiều nguyên nhân và căn cớ. Không có sự phân tích hay phán đoán nào có 
thể thấu triệt ngọn nguồn của từng sự kiện. Thái độ khôn ngoan của chúng ta là nhìn sinh hoạt 
xã hội như một bức tranh muôn mầu và với muôn vẻ đẹp, gọi là ‘trăm hoa đua nở’.  

Có nhiều điều xem ra hơi khác lạ xảy ra hằng ngày trong cuộc sống. Chúng ta có những 
ngôi nhà to lớn với gia đình nhỏ bé. Thời nay, con người có nhiều phương tiện hơn, nhưng lại 
có ít thời gian để hưởng thụ. Có nhiều người chuyên môn hơn, nhưng lại có nhiều sự cố và vấn 
đề hơn. Mua nhiều hơn, nhưng hưởng dùng ít hơn. Có sự hiểu biết hơn, nhưng lại kém phán 
đoán. Thu nhập cao, nhưng đời sống luân lý yếu kém. Phẩm lượng các nhu cầu cao, nhưng 
phẩm chất tồi.  

Trong cuộc sống, chúng ta cười ít, nhưng lại giận mau. Dự tính nhiều, nhưng hoàn thành ít. 
Sở hữu nhiều của cải, nhưng giảm sút giá trị cuộc sống. Chúng ta cố gắng học hỏi làm thế nào 

  
LỰA CHỌN  
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để sinh sống, nhưng không thực sự sống. Chúng ta đi cùng khắp thiên hạ, nhưng có nhiều vấn 
đề với người hàng xóm. Chiếm hữu nhiều không gian bên ngoài, nhưng nội tâm trống rỗng. 
Dọn sạch sẽ mọi nơi mọi chỗ, nhưng tâm hồn vẩn đục. Nhà cửa khang trang, nhưng gia đình 
đổ vỡ.  

Đời sống của chúng ta được kết nối bởi muôn triệu khoảnh khắc và kiếm tìm hạnh phúc 
trong muôn vàn cách thế khác nhau. Bí mật của cuộc sống là sống vui từng giây phút. Không 
có khoảnh khắc nào vĩ đại hơn là khi chúng ta chấp nhận giây phút hiện tại có vui có buồn và 
có sướng có khổ. Chúng ta khám phá ra sự thật tuyệt vời này trong đời sống hằng ngày. Dù 
chúng ta đang sống trong ngôi biệt thự hoành tráng hay khi chúng ta đang ở trong một túp lều 
nghèo nàn nhỏ bé, tâm hồn an lạc và bình an là hạnh phúc, đó là ý nghĩa đích thực của đời 
sống.  

Từng giây phút, từng bước và từng giai đọan, chúng ta có thể an vui thỏa mãn từng ước 
mơ. Chúng ta có kinh nghiệm mỗi giây phút đều là phút giây mới hoàn toàn và với sự khai mở 
mới, chúng ta biến mọi giấc mơ trở thành sự thật. Mỗi ngày là ngày mới, hãy sống từng ngày 
cho trọn vẹn. Đây là quà tặng của Thiên Chúa cho mọi tạo vật. Chúng ta phải biết trân quý thời 
gian, không gian và món qùa sự sống.  

Có đôi khi chúng ta đang sống và đang hít thở, nhưng không ý thức mình đang được chia 
sẻ sự sống với vũ trụ muôn loài. Mùa Đông năm 2015 tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thời khí thật 
khắc nghiệt. Trời lạnh tuyết rơi nhiều và nhiều ngày tuyết đã đóng băng. Vào một buổi sáng 
Chúa Nhật, trong khi vội vã rải muối giúp bà con tránh tuyết băng, tôi đã bị trượt té. Xương cổ 
tay bị bể và phải đi bệnh viện để mổ và lắp ráp. Tôi đã cảm nhận được cái đau của dao kéo cắt 
xé thịt da. Dịp này, nhiều người chia sẻ kinh nghiệm với tôi, nói rằng rồi đây mỗi khi trở trời, thịt 
xương sẽ đau nhức. Tôi cười cảm thông và nói: Vậy cũng tốt, khi mình đau nhức là biết mình 
đang còn sống. Đúng thế, nếu khi chúng ta có bệnh tật gì trong người, chúng ta ý thức và trân 
quý cuộc sống nhiều hơn.  

Lựa chọn thái độ sống sẽ làm cho chúng ta lạc quan và yêu đời hơn. Đời không là bể khổ 
và chốn lo, mà là nơi vui hưởng những chuỗi ngày sống, dù tốt hay xấu, dù vui hay buồn. Thiên 
nhiên mưa nắng theo mùa, thật tâm đón nhận, ăn thua lòng mình. Ốm đau bệnh hoạn bất 
thường, trở trời trái gió, lẽ thường lo chi. Khổ đau vui sướng trong đời, ngày này hôm khác, đầy 
vơi nụ cười. Ước mơ hy vọng ngày mai, hôm nay vui sống, thiên thai chốn này. Thái độ lạc 
quan sẽ giúp cho chúng ta vươn lên và khắc phục mọi khó khăn.  

Thời gian qúa khứ đã qua, không bao giờ trở lại. An vui tự tại với những giây phút mình 
đang sống. Hy vọng ngày mai tươi đẹp hơn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho từng giây phút của 
ngày hôm nay được bình an và hạnh phúc.  

Lm. Giuse Trần Việt Hùng  

Bronx, New York 
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Chương 22 

 LỜI HỨA,KIÊN TRÌ & BÌNH AN 

 

Mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì 
đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn 
tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần 
và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là 
Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi 
Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15, 23b-
25). 

Đức Giêsu là Chúa và là Thiên Chúa, đời đời. Ngài là 
Đấng Tạo Thành, Đấng Toàn Thắng. Ngài thống trị cả Vương 
Quốc Ánh Sáng lẫn Vương Quốc Bóng Tối. Quyền thống trị 
của Ngài là tuyệt đối, vĩnh cửu và vô tận. 

Satan là tạo vật; nó bị đánh bại. Nó tiếp tục tồn tại chỉ 
theo mức độ sự tồn tại đó phụng sự thánh ý Chúa Cha. Nó không có quyền thống trị trên 
Vương Quốc Ánh Sáng hằng hữu, và chỉ thống trị một phần do ngẫu nhiên và thoáng qua trên 
Vương Quốc Bóng Tối hữu hạn. 

Thế nên, nếu bạn được rửa tội và sống trong tình trạng ơn thánh hoá, Satan không có 
quyền thống trị trên bạn dẫu bạn có thể mở cửa cho những ảnh hưởng của nó len vào ngang 
qua sợ hãi và tội lỗi. Nếu bạn cố chấp không chịu thống hối và sống trong tội trọng, bạn dễ bị 
thương tổn trước sức mạnh của Satan. Hãy thống hối và lãnh nhận Bí tích Hoà Giải, rồi một lần 
nữa, bạn được bao bọc bởi ơn huệ của Chúa và Satan không còn yêu sách bạn. Hãy nhớ, 
đừng tập trung chú ý vào các ác thần; hãy dán mắt và đức tin của bạn vào Đức Giêsu Kitô, là 
Chúa và là Đấng Cứu Độ. Hãy chiêm ngắm Ngài trên thập giá để cảm nhận. Mải nhìn vào lá cờ 
toàn thắng, bạn được khuyến khích, được thúc đẩy, được khoan khoái. Đức Giêsu sẽ không bỏ 
rơi bạn, Ngài sẽ không để bạn chiến đấu một mình và không ngừng ban cho bạn một kho ân 
sủng và vũ khí để sử dụng. 

Cờ trận luôn được cắm giữa các chiến sĩ như một dấu chỉ để họ nhìn lên trong suốt thời 
gian chiến đấu khắc nghiệt nhất. Chúng ta cũng chiến đấu liên lỉ với chúa trùm của bóng tối... 
Nếu bất cứ ai phải lúng túng, bầm dập và mất tinh thần, hãy để họ nhìn lên Đức Giêsu đang 
treo trên thập giá (Thánh Tôma Villanova). 

Với danh thánh Giêsu, chúng ta sẽ đánh đổ ma quỷ (Thánh Gioan Maria Vianney). 

Bên trong kho tàng này, bạn có Thánh Kinh, các Bí tích và các Linh mục. Bộ ba này mạnh 
mẽ biết bao! Bạn có cả Đạo Quân của Thiên Chúa, một đạo quân nội tại của khiêm tốn, vâng 
lời, tùng phục và tín thác. Bạn có thể cầu nguyện, ăn chay và chia sẻ cho người nghèo. Bên 
cạnh đó, bạn có các thánh, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa; thánh Giuse, bạn ngài, đấng do sự 
khiêm tốn của mình được biết đến như Nỗi Kinh Hoàng của quỷ ma; và bạn còn có cả một Hội 
Thánh Khải Hoàn. Bạn có các thiên thần, đặc biệt thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các 
thánh thiên thần của ngài. Bạn có Thiên Thần Bản Mệnh, người không bao giờ rời bạn. Bạn có 
rất nhiều Á bí tích: chuỗi Mân Côi, áo Đức Bà, ảnh thánh, nước thánh, thánh giá, muối thánh, 
xương thánh, tượng thánh... 

Sau cùng, bạn có một trong những công cụ tốt nhất có thể để tuỳ nghi sử dụng chống lại 
Satan và các ác thần của nó: ân sủng, sức mạnh và quyền lực bên trong bởi Bí tích Rửa Tội. 
Bạn được ban quyền lực trên ma quỷ nhờ phép Thánh Tẩy này. Phép Rửa xác nhận quyền lực 
và sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô. Vậy lần sau, khi bị cám dỗ, hãy sử dụng sức mạnh của bạn; 
lần sau khi bị quấy phá, hãy ngợi khen Chúa; lần sau, khi bị trả đũa, hãy chúc tụng nhân danh 
Chúa; lần sau, khi bạn không chịu nổi cám dỗ, hãy xưng tội; lần sau, khi Satan ngỏ với bạn 
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những lời dối trá, hãy nhớ đến lời hứa về sự sống đời đời Chúa dành cho bạn 

 

Lời hứa 

Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều 
anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con 
và Chúa Cha. Và đây là điều mà chính Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta: Sự sống đời đời (1 
Ga 2, 24-25). 

Một điều chắc chắn là Đức Giêsu sẽ chiến thắng và Satan sẽ bại trận. Cái được đặt trên 
bàn cân là vận mệnh chung cục linh hồn bất tử của bạn. Nếu bền bỉ trong ân sủng của Đức 
Kitô, chiến thắng của Ngài sẽ là của bạn. Bạn là người đã và đang ra sức mở rộng Vương 
Quốc Thiên Chúa, mải trung thành cho đến chết, sẽ hạnh phúc với Ngài mãi mãi trên thiên 
đàng.  

Tội lỗi và đau khổ, thử thách và cám dỗ trói buộc ơn cứu độ. Từ sách Sáng Thế cho đến 
sách Khải Huyền, Chúa Thánh Thần đã cho thấy vai trò của ma quỷ trong lịch sử ơn cứu độ. 
Hầu như mọi nỗi kinh hoàng của Satan, vốn là một tạo vật, mọi hành động của nó đều được 
sắp đặt bởi ý muốn của Thiên Chúa để mang lại ơn cứu độ cho bạn và cho những người khác. 
Ngang qua tội lỗi và đau khổ, thử thách và cám dỗ, bạn đến được với ân sủng và lòng thương 
xót của Người. Dù tội lỗi của bạn xấu xa đến đâu, dù khổ đau của bạn trầm trọng đến mấy, dù 
thử thách mãnh liệt làm sao hay những cám dỗ thường xuyên thế nào... thì ân sủng và lòng 
thương xót của Thiên Chúa vẫn đủ cho bạn.      

Bất chấp mọi đối nghịch, Trái Tim Rất Thánh của Ngài, rốt cuộc, vẫn sẽ chiến thắng; Satan 
cùng với tất cả những ai thuộc về nó sẽ phải bẽ mặt. Là những trung gian thiết lập vương quốc 
của Ngài, họ sẽ vui mừng hoan hỷ (Thánh Margaret Maria Alacoque). 

Chúa đã không nói: con sẽ không phiền muộn, con sẽ không bị cám dỗ, con sẽ không thất 
vọng; nhưng Ngài nói, con sẽ không bị đánh bại (Chân Phước Julian Norwich). 

Đức Giêsu cho phép cuộc chiến thiêng liêng xảy ra như một thanh luyện chứ không như 
một trừng phạt. Thử thách không dẫn đến chết chóc nhưng dẫn đến cứu độ (Thánh Piô 
Pietrelcina). 

Kitô giáo không chỉ có lễ Giáng Sinh nhưng có cả Thứ Sáu Tuần Thánh. Được rửa tội trong 
sự sống của Đức Kitô là được rửa trong sự chết của Ngài. Vương miện chiến thắng của Ngài 
được làm bằng gai; cẩm bào của Ngài màu đỏ vì máu Ngài đã đổ. Cả máng cỏ và thập giá đều 
được làm từ một loại gỗ. Kitô giáo đích thực ôm lấy niềm vui của cả hai yếu tố này một cách 
đồng đều.  

Ơn cứu độ của bạn không đạt được bằng những phương tiện của một hành động phi 
thường không đổ máu hay khỏi những đau khổ lớn lao. Ơn cứu độ của bạn có được nhờ máu 
châu báu của Đức Giêsu đổ ra trên thập giá kèm theo những đớn đau mãnh liệt của Ngài. 
Tương tự như thế, hãy biết rằng, hành trình của bạn đến với Vương Quốc Thiên Chúa cũng 
phải chiến đấu với nhiều đau khổ. Khi bách hại và khổ đau xảy đến - vì bạn là người của Thiên 
Chúa - hãy coi đó là một niềm vui, vì chính lúc ấy, bạn ở gần Nước Trời hơn bạn tưởng.   

Con hỏi ta, liệu tinh thần ta có kiên vững không? Tại sao không... bao lâu niềm tín thác vào 
Thiên Chúa vẫn ban cho ta sức mạnh? Mục đích mà vì đó chúng ta được tạo thành đã chỉ cho 
chúng ta con đường phải đi, có lẽ rải rắc nhiều chông gai, nhưng không phải là một con đường 
mênh mang buồn. Cả khi ở giữa khổ đau cùng cực, đó vẫn là một con đường đầy hân hoan 
(Chân Phước Pier Georgiô Frassati). 

Hãy biết, Thiên Chúa là một thầy thuốc và khổ đau là phương dược cứu độ chứ không phải 
là một trừng phạt nghiêm khắc (Thánh Augustinô). 
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Trên trái đất này, Calvariô là điểm gần thiên đàng nhất (Thánh Mađalêna Sophia Barat). 

 

Kiên trì 

Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ 
lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người (Gc 1, 12). 

Vương miện của người chiến thắng đang để sẵn, bạn chỉ cần ở lại trong tình yêu Chúa để 
đáng được nó. Thử thách của bạn không phải là không có công nghiệp; chiến trận của bạn 
không phải là không sinh ích. Thiên Chúa, Đấng rất mực từ bi nhân hậu sẽ không để bạn mò 
mẫm để được ân sủng và lòng xót thương. Người sẽ ban ơn đủ để bạn đẩy lùi thử thách, cám 
dỗ. Khi Satan gia tăng tần số và cường độ các cuộc tấn công, ân sủng và lòng nhân từ của 
Thiên Chúa cũng sẽ dẫy đầy hơn. 

Cũng phải nhắc lại rằng, chiến trường đầu tiên là chiến trường nội tâm. Kẻ thù của linh hồn 
thì vô hình, dẫu rất thực. Chiến thuật của Satan thường không thể nhận thấy, ngoại trừ những 
ai có mắt để nhìn thấy (x. Mt 13, 16). Ân sủng và lòng xót thương của Thiên Chúa cũng là 
những khả năng vô hình để đánh bại một kẻ thù vô hình, chúng là những khiên thuẫn vô hình 
làm lệch hướng những mũi tên không thể nhìn thấy, chúng là vũ khí bí mật của mọi chiến sĩ 
thiêng liêng cự phách. Ân sủng và lòng xót thương của Thiên Chúa là mã giáp không thể xuyên 
thủng của bạn. Hãy cầu xin sự che chở của Người trong mọi hành động, mọi suy nghĩ và mọi 
hơi thở của bạn. 

Xung đột thực sự là xung đột nội tâm. Ngoài quân chiếm đóng và quân quyết tử trên các 
giao thông hào, còn có hai kẻ thù không khoan nhượng trong thâm tâm của mỗi linh hồn: thiện 
và ác, tình và tội. Và ích chi những chiến thắng ngoài chiến trường nếu chúng ta bị đánh bại 
ngay chính bên trong mỗi người? (Thánh Maximilian Kolbê). 

Vì lẽ ma quỷ là những kẻ thù vô hình, chúng chỉ phải khuất phục bởi những khả năng vô 
hình. Quả thực, với kẻ thù mắt trông thấy, bạn có thể thắng với những quả đấm; với kẻ thù mắt 
không trông thấy, bạn chỉ có thể thắng bằng niềm tin. Một người nào đó là một kẻ thù có thể 
nhìn thấy; một quả đấm cũng là điều có thể nhìn thấy. Ma quỷ là một kẻ thù vô hình, niềm tin 
cũng là vô hình. Thành ra, chống lại những kẻ thù vô hình chính là một cuộc chiến vô hình 
(Thánh Augustinô). 

Con hãy cẩn trọng và kiên vững trong đức tin. Thiên Chúa, Đấng toàn năng sẽ chiếm ưu 
thế. Hãy biết yếu đuối riêng của con và hãy tin vào quyền năng của Chúa. Hãy cầu xin với niềm 
hy vọng và xác tín rằng, Người sẽ che chở con (Gioan Hardon, Tôi tớ Chúa). 

Ma quỷ tấn công nhiều nhất những gì nó sợ nhất. Những chiến sĩ khiêm tốn, hy sinh và cầu 
nguyện là những đích nhắm thường xuyên của nó. Satan biết rõ sức mạnh của cầu nguyện và 
tận dụng mọi nỗ lực đáng kể để ngăn bạn cầu nguyện, đồng thời làm bạn chia trí trong khi cầu 
nguyện. Nó ra những đòn vừa chặn trước vừa trả đũa. Đừng để đòn nào của nó xáo động sự 
bình an vốn là nguồn mạch ân sủng và vinh quang của bạn, vì những cuộc tấn công của Satan 
đều phải được nhìn qua lăng kính của Thiên Chúa. 

Kiên trì trong cầu nguyện là những gì thừa nhận bạn trước lời hứa của Thiên Chúa và là 
cầu nối với sự bình an của Người. Trừ phi bạn không ngừng canh tân và củng cố chính mình 
qua việc cầu nguyện, lòng nhiệt thành thiêng liêng của bạn sẽ tiêu tan. Cầu nguyện là thuốc 
làm hồi tỉnh lại. Đó là sức mạnh của các thánh và sự trừng phạt của tội nhân. Đời sống cầu 
nguyện sốt sắng và nhặt nhiệm là dòng mạch chung của mọi tín hữu. Với tư cách một chiến sĩ 
thiêng liêng, cầu nguyện là vũ khí đầu tiên của bạn, đồng thời, tối cần thiết cho ơn cứu độ của 
linh hồn bạn.  

Ma quỷ sợ hãi khi chúng ta cầu nguyện và hy sinh. Nó cũng run rẩy khi chúng ta khiêm tốn 
và lành thánh. Nó đặc biệt kinh khiếp khi chúng ta tha thiết yêu mến Chúa Giêsu (Thánh Antôn 



 37 

Sa Mạc). 

Ai cầu nguyện thì hẳn chắc được cứu độ, đang khi ai không cầu nguyện thì hầu chắc bị 
nguyền rủa. Tất cả các thánh đều được cứu độ và trở thành thánh bằng cầu nguyện; tất cả các 
linh hồn bị nguyền rủa trong địa ngục phải hư mất bởi xao lãng cầu nguyện. Nếu trước đây họ 
cầu nguyện, hẳn họ không phải hư mất. Và đây là một trong những lý do trực tiếp lớn nhất của 
nỗi đớn đau họ phải gánh chịu trong hoả ngục: ý tưởng rằng, họ quá dễ dàng để có thể cứu lấy 
chính mình; rằng họ chỉ phải cầu xin Thiên Chúa giúp, nhưng nay, thời gian đã là dĩ vãng khi 
mà điều này vốn đã có thể sinh ích cho họ (Thánh Alphonsô Liguôri). 

Tôi biết những người lính có nhiều điều phải chịu đựng và chịu đựng trong thinh lặng. Giá 
mà mỗi sáng thức dậy, họ chịu khó dâng lên Chúa lời nguyện tắt này: “Ôi lạy Chúa, con ước ao 
làm và chịu đựng mọi sự hôm nay vì lòng yêu mến Chúa”, họ sẽ chất đầy bao vinh quang trong 
chốn vĩnh hằng (Thánh Bernadette Soubirous). 

 

Bình an  

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho 
anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi (Ga 14, 27). 

Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, bình an và tình thương (Gđ  2). 

Bình an trong Đức Kitô. Cuộc chiến cũng như chiến thắng đều thuộc về Thiên Chúa. Hãy 
tin vào Người, bạn sẽ tìm thấy bình an và niềm vui, dẫu không nhất thiết phải nghỉ ngơi và thư 
thái. Cuộc chiến vẫn còn đó và nó được phép tiếp tục vì vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu độ 
của bạn. 

Bình an giữa cuộc chiến xem ra mâu thuẫn, nhưng không đâu. Bình an, bình an đích thực, 
bình an của Thiên Chúa được tìm thấy trên thập giá. Bình an đích thực phát xuất từ sự phó 
thác vô điều kiện ý riêng của bạn theo thánh ý Chúa Cha. Trong bài thơ Paradiso của mình, 
Dante bắt lấy cảm xúc này cách súc tích và uy nghi, “Thánh ý Người là bình an của chúng ta”. 

Thánh ý Chúa là thiên đàng của tôi (Chân Phước Maria Mađalêna Starace). 

Lạy Chúa, đó là ý Chúa. Con chấp nhận chén Chúa trao. Chúc tụng thánh danh Ngài 
(Thánh Bernadette Soubirous).  

Satan sẽ tìm cách quấy nhiễu bình an của bạn bất cứ khi nào có thể. Nó sẽ khoái trá khi 
bạn nhìn thấy nó khắp nơi mọi chốn, chịu trách nhiệm mọi sự, để rồi lén lút lấy đi sự chú ý của 
bạn khỏi Chúa Giêsu. Nó cũng hả hê khi bạn phớt lờ nó và giả tưởng như nó không tồn tại. Cả 
hai điều này càng khiến bạn dễ mắc lừa cám dỗ của Satan. Cả hai điều này cũng lấy mất sự 
bình an của bạn trong Đức Kitô Giêsu. Khi tình yêu của Đức Kitô là động cơ thúc đẩy, bình an 
trong Ngài là mục tiêu của bạn. Bằng ân sủng của Ngài và sự cộng tác của bạn, bình an này có 
thể đạt được. Điều này phải là khẩn nguyện liên lỉ của bạn - để nắm giữ bình an của Thiên 
Chúa và chiếu toả bình an của Đức Kitô. 

Bởi những lắng lo và băn khoăn của cuộc đời này, Satan tìm cách làm cho lòng người ra 
đần độn và nó tạo cho mình một chỗ cư ngụ ở đó (Thánh Phanxicô Assisi).  

Thần khí Thiên Chúa là thần khí bình an. Ngay trong những sa ngã trầm trọng nhất, Ngài 
vẫn khiến chúng ta cảm thấy một sự hối tiếc vốn thanh thản, khiêm tốn và tự tin. Điều này thật 
đúng bởi lòng xót thương của Ngài. Thần dữ, thay vào đó, lại kích động, làm cho trầm trọng 
thêm, khiến chúng ta cảm thấy nổi giận với chính mình trong chính hối tiếc đó. Vậy, trước tiên 
và phải trước nhất, hãy nhân từ với chính mình; và biết rằng, bất cứ ý tưởng nào kích động 
bạn, kích động đó không bao giờ đến từ Thiên Chúa, Đấng ban cho bạn bình an, là Thần Khí 
Bình An; chúng đến từ ma quỷ (Thánh Piô Pietrelcina). 
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Ai kiến tạo hoà bình sẽ được gọi là con Thiên Chúa, người ấy đến thiết lập bình an giữa 
Thiên Chúa và con người. Vậy thì người gieo rắc bất hoà sẽ được gọi là gì nếu không phải là 
con cái ma quỷ? Và người kiến tạo hoà bình phải tìm kiếm điều gì nếu không phải là phần phúc 
từ Cha trên trời của họ? (Thánh Bênađô Clairvaux). 

Với tư cách chiến sĩ của Thiên Chúa và là một chiến sĩ thiêng liêng, sứ vụ của bạn chính là 
cuộc sống. Địa vị của bạn có thể được nâng lên, bổn phận của bạn có thể thay đổi, có thể bạn 
được đề nghị tạm nghỉ... nhưng là một chiến sĩ, bạn sẽ vẫn là chiến sĩ cho đến chết. Kẻ thù của 
bạn, ma quỷ, sẽ không từ bỏ nỗ lực của nó để tuyên bố chiến thắng trên linh hồn bạn chừng 
nào bạn còn trên trần gian. 

Đây là thời điểm khi khắp nơi trên cùng thế giới, mặt trận Kitô giáo phải giao chiến với quỷ 
dữ... nay là lúc họ được trang bị mã giáp thiêng liêng và thức dậy bởi tiếng kèn từ trời vang 
vọng để xông vào cuộc chiến (Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả). 

Ta nóng lòng gặp lại con, một hiệp sĩ thực thụ mạnh mẽ trong cuộc chiến chống mọi thủ 
đoạn ma quỷ bao lâu còn trên chiến trường này, một chiến trường bị quân thù vây hãm liên lỉ 
(Thánh Catarina Siêna). 

Ôi dịu ngọt làm sao khi phải chịu thương chịu khó vì Chúa và các linh hồn! Tôi không muốn 
nghỉ ngơi trong cuộc chiến này, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì vinh quang 
Vua của tôi và là Thiên Chúa của tôi. Tôi sẽ không buông gươm cho đến khi Ngài gọi tôi đến 
trước nhan Ngài (Thánh Faustina Kowalska). 

“Cút đi, Satan!”. Thái độ kiên quyết của Đấng Thiên Sai là một gương mẫu, một lời mời gọi 
chúng ta bước theo Ngài với lòng quả cảm can trường (Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II). 

Ấy thế, bất chấp những nỗ lực lớn lao nhất của Satan, lời hứa chiến thắng vĩnh cửu của 
Đức Kitô vẫn còn đó. Thời gian của bạn trong Hội Thánh Chiến Đấu sẽ chóng qua và thời gian 
của bạn trong Hội Thánh Khải Hoàn sẽ sớm bắt đầu. Hãy tập trung và tỉnh thức. 

Chính lúc này và ở đây, cuộc chiến đang trước mặt bạn. Ma quỷ là kẻ thù. Kèn thiên cung 
trổi vang, Thiên Chúa đang mời gọi. Đừng để điều gì quấy rầy bạn, bạn là chiến sĩ của Người. 
Đừng sợ. Tất cả là hồng ân. Hãy chiến đấu cho trận chiến chính nghĩa. Tất cả sẽ tốt đẹp. Tiến 
lên, hỡi chiến sĩ Chúa Kitô, hãy tiến lên! 

Đừng để điều gì quấy rầy con. Đừng để điều gì khiến con hoảng sợ. Dù mọi sự qua đi, 
Thiên Chúa vẫn không thay đổi. Nhẫn nại sẽ vượt qua tất cả, nhưng người có tất cả là người 
có Thiên Chúa vì chỉ một mình Thiên Chúa có tất cả mọi sự (Thánh Têrêxa Avila). 

Tất cả là hồng ân bởi tất cả là quà tặng của Thiên Chúa. Bất cứ điều gì làm nên cuộc sống 
hay cả những gì ngoài ý muốn... thì đối với một tâm hồn yêu mến, mọi sự đều tốt lành (Thánh 
Têrêxa Hài Đồng Giêsu).  

Tất cả sẽ nên tốt đẹp, tất cả sẽ nên tốt đẹp, và tất cả mọi người mọi vật sẽ nên tốt đẹp 
(Chân Phước Julian Norwich). 

 

Còn tiếp một 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  

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

 

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  

 

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
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
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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  

 

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  

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
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
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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  

 

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 

 

 

 
 

1. NHÌN VỀ QUÁ KHỨ VỚI NIỀM TRI ÂN 
a) Tâm tình Tri ân  
Đây là mục tiêu thứ nhất trong ba mục tiêu mà Tông Thư của ĐTC Phanxicô đã đề ra. 

Trước hết là tri ân Thiên Chúa đã nhờ Chúa Thánh Thần mà đi bước trước kêu gọi chúng ta theo 
sát Đức Kitô, để chuyển dịch Tin Mừng bằng chính cuộc sống của chúng ta, nhận ra các dấu chỉ 
thời đại và đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hội. Từ đó, cộng đoàn Dòng chúng ta được tăng tiến và 
phát triển, lôi cuốn thêm nhiều phần tử sống trong những khung cảnh địa lý và văn hóa khác biệt, 
tạo ra những thể thức, những sáng kiến và những lối diễn tả mới về lòng bác ái tông đồ thể hiện 
đặc sủng của mình, tựa như hạt giống trổ thành một cây lớn cành lá sum sê. 

 
Tiếp đến, chúng ta cám ơn các bậc tiền bối, nhất là các đấng sáng lập Dòng. Mỗi gia đình 

đặc sủng của chúng ta hãy nhớ lại buổi khởi đầu và những chặng đường phát triển trải qua dòng 
lịch sử của mình. Thuật lại lịch sử của Dòng là điều cần thiết để duy trì căn tính cũng như để siết 
chặt mối hợp nhất gia đình và tăng thêm ý thức thuộc về Dòng cho các phần tử. Chúng ta đi lại con 

 
BA MỤC TIÊU CỦA NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN - Theo Tông Thư của ĐTC Phanxicô 

 

         

 

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
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12549
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401281679.doc
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đường của các thế hệ quá khứ để nắm bắt được tia sáng gợi hứng, những lý tưởng, những dự 
phóng, những giá trị đã thúc đẩy vị sáng lập và các cộng đoàn tiên khởi, ý thức được cách thức mà 
tiền nhân đã sống đặc sủng, với những bước đột phá, những khó khăn đã phải đương đầu và vượt 
qua.  

 
Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta cũng có thể nhận ra những sự bất nhất do tính yếu đuối của 

con người, thậm chí có lúc quên mất những khía cạnh cốt yếu của đặc sủng. Nhưng tất cả các 
khía cạnh ấy đều là những giáo huấn và lời kêu gọi hoán cải. Không đào sâu và sống nền tảng 
thiêng liêng này là mất gốc - trệch đường - mất hướng, vì chưa được đâm rễ sâu vững chắc vào 
đặc sủng và linh đạo của Dòng, vốn là những yếu tố làm cho mình ngày càng gắn bó với Dòng, và 
Dòng ngày càng tăng trưởng đầy sức sống như hiện nay, và ước mong mai ngày còn hơn thế 
nhiều nữa. Chúa Giêsu đã rất coi trọng việc xây nhà trên móng đá vững chắc. Đời Sống Thánh 
Hiến đã trải qua một hành trình rất phong phú của việc canh tân, dù không thiếu các khó khăn và 
cực nhọc, cả ánh sáng và bóng tối, trong sự dấn thân tuân theo những gì Công Đồng Vaticanô II 
yêu cầu: trung thành với Chúa Kitô, với Giáo Hội, với đặc sủng riêng của mình và với con người 
thời nay29, để trở nên thời điểm của ơn thánh, được đánh dấu bởi sự hiện diện của Chúa Thánh 
Thần.  

 
Trong tinh thần này, lòng biết ơn của chúng ta cũng hướng tới tổ tiên ông bà cha mẹ và gia 

đình huyết tộc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người, rồi quảng đại hiến dâng cho Chúa; 
cám ơn Mẹ Hội Thánh và Mẹ Hội Dòng, qua các Bề trên hữu trách và các anh chị em, là gia đình 
thiêng liêng của chúng ta, đã đón nhận, chọn gọi và đào tạo chúng ta nên người và nên tu sĩ, với 
rất nhiều lo toan và hy sinh; cám ơn tất cả mọi người đã, đang và sẽ tiếp tục cảm thông, thương 
yêu nâng đỡ chúng ta cho đến cuối cuộc đời trần thế; cám ơn tất cả những ai vì vô tình hay hữu ý, 
kể cả các hoàn cảnh xã hội thăng trầm, đã gây nên những thử thách đau khổ, hầu nung đúc cho 
cuộc đời làm người, làm con Chúa và làm người tu sĩ của chúng ta được như ngày hôm nay. 

 
Chính ĐTC Phanxicô đã nêu gương cho chúng ta. Ngài đã nói với các Bề Trên Tổng Quyền 

Dòng Nữ rằng “Tôi cám ơn chị em về những gì chị em làm để đời sống thánh hiến luôn là một ánh 
sáng trên con đường của Giáo Hội… Giáo Hội biết ơn đối với công việc vốn không luôn dễ dàng 
của chị em. Giáo Hội sẽ là thế nào nếu không có chị em? Giáo Hội sẽ thiếu tính hiền mẫu, sự trìu 
mến, lòng hiền lành và trực giác của người mẹ”30. Còn đối với các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nam 
thì Ngài nói “Cám ơn anh em, tôi cám ơn vì hành động đức tin mà anh em đã thể hiện… Xin cám 
ơn vì những gì anh em đã làm, về tinh thần đức tin và lòng nhiệt tâm phục vụ. Cám ơn vì chứng tá 
của anh em, vì những chứng nhân tử đạo vẫn tiếp tục được dâng hiến cho Giáo Hội, cũng như 
những tủi hổ cay đắng mà anh em phải chịu đựng. Đây chính là con đường của Thập giá. Xin hết 
lòng cám ơn anh em”31. ĐHY Tổng Trưởng Bộ Tu Sĩ, Joao Braz De Aviz, cũng lên tiếng: “Chúng tôi 
mời gọi các Mục tử, các linh mục và giáo dân hợp với lời cám ơn của chúng tôi vì ân huệ Đời Sống 
Thánh Hiến ban cho thế giới và cho chính Giáo Hội”32. Mỗi người trong chúng ta cũng có thể thấy 
bản thân mình trong lời chia sẻ này: “Khi tôi nhìn lại, lòng biết ơn bùng nổ trong tâm hồn tôi: Lạy 
Chúa Giêsu, con tin ở Chúa, không bao giờ Chúa làm con thất vọng! Xin Chúa để con tôn thờ 
Chúa và nói lời Cám Ơn trọn đời con”. 

 
Trong buổi tiếp kiến ngày 13/5/201533, ĐTC nói: “Chúng ta phải đòi hỏi việc giáo dục sống 

biết ơn, nhớ ơn: phẩm giá con người và công bằng xã hội đều đi qua đó. Nếu cuộc sống gia 
đình (và cộng đoàn) lơ là lối sống này, cả cuộc sống xã hội cũng sẽ mất nó. Đối với một tín hữu, 
lòng biết ơn là trung tâm của đức tin: một kitô hữu không biết cám ơn là một người đã quên đi 

                                                 
29 Xin xem Sắc Lệnh về Đời Thánh Hiến, số 2. 

30 ZENIT-http://xuanbichvietnam.net/trangchu/dien-tu-cua-duc-phanxico-cho-cac-nu-tu-nu-tu-la-mot-nguoi-me-chu-khong-phai-la-mot-co-gai-gia/ 

31 CNS 3-1-2014 - http://vietcatholic.org/News/Html/120037.htm 

32 Cuộc họp báo ngày 31-01-2014 trình bày NĂM CỦA ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 2015. 

33 http://vietcatholic.org/News/Html/137542.htm. 

 

http://www.zenit.org/fr/articles/vie-consacree-premier-message-du-pape-francois
http://xuanbichvietnam.net/trangchu/dien-tu-cua-duc-phanxico-cho-cac-nu-tu-nu-tu-la-mot-nguoi-me-chu-khong-phai-la-mot-co-gai-gia/
http://vietcatholic.org/News/Html/120037.htm
http://vietcatholic.org/News/Html/137542.htm
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tiếng nói của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ câu Chúa Giêsu hỏi khi chữa mười người phong 
cùi mà thấy chỉ có một người trong bọn họ trở lại cám ơn (x. Lc 17,18). 

 
b) Tâm tình xin lỗi 
Tuy không đích thị dùng tới từ ngữ xin lỗi cách chính xác, nhưng một tâm tình tất yếu đi kèm 

theo tâm tình biết ơn này là tâm tình xin lỗi. ĐTC nói “Chớ gì Năm Đời Sống Thánh Hiến cũng là dịp 
để xưng thú sự yếu đuối riêng của mình, với tâm tình khiêm nhường và lòng tín thác nơi Thiên 
Chúa Tình Yêu, để sống đời sống này như một cảm nghiệm về tình yêu nhân từ thương xót của 
Chúa; đồng thời là một dịp để kêu lên cho thế giới biết sức mạnh, niềm hân hoan, chứng tá sự 
thánh thiện và sức sống của phần lớn những người được kêu gọi theo Đức Kitô trong đời sống 
thánh hiến”.  

 
Ngài còn nói mạnh mẽ hơn: “Cuộc sống thật phức tạp, nó bao gồm cả ân sủng lẫn tội lỗi. Ai 

không phạm tội thì không phải là một con người. Chúng ta ai cũng mắc lỗi lầm và cần nhận ra sự 
yếu đuối của mình. Một tu sĩ nhận ra mình yếu đuối và là một tội nhân không làm mờ nhạt đi lời 
chứng rằng người ấy được mời gọi để cho đi, chính xác hơn người ấy còn làm mạnh mẽ thêm cho 
lời chứng; và điều này có ích cho mọi người”. Thậm chí Ngài còn can đảm nêu ra 15 căn bệnh và 
cám dỗ của giáo triều, cũng là những căn bệnh và cám dỗ của mỗi Kitô hữu, mỗi giáo xứ, mỗi cộng 
đoàn, mỗi Dòng Tu, các phong trào Giáo Hội, trên bình diện cá nhân và cộng đoàn. 

 
Đúng vậy, chúng ta cần xin lỗi Chúa vì chúng ta đã nhận lãnh bao nhiêu hồng ân của Chúa, 

ơn phần hồn ơn phần xác, nhất là ơn được chọn gọi làm môn đệ Chúa, mà có khi chúng ta đã 
không sử dụng hết và cho nên, lại có khi chúng ta còn có thể phá hư ơn Chúa nữa. Chúng ta xin lỗi 
cha mẹ và gia đình huyết tộc vì có khi chúng ta đã không làm chi đền đáp được hoài bảo và công 
ơn, mà lời cầu nguyện có khi cũng còn thiếu sót hoặc lơ là, thậm chí còn làm cho các ngài buồn 
lòng vì những tiêu cực sai sót trong đời tu của chúng ta. Chúng ta xin lỗi mọi người thân yêu trong 
gia đình thiêng liêng, là Mẹ Hội Dòng, Bề Trên và các Anh Em về những thiếu sót trong bổn phận, 
dèm pha nói xấu, ghen tương đố kỵ trong ứng xử, có khi chúng ta đã trở nên thánh giá nặng hơn 
bắt người khác phải vác, nhất là trong việc nêu gương sống cao độ ba lời khuyên Phúc Âm vâng 
lời, khó nghèo và khiết tịnh. Chúng ta xin lỗi tất cả những ai mà chúng ta đã không làm gương 
sáng, lại có khi còn gây gương mù gương xấu. Chúng ta xin lỗi tất cả những ai mà bản thân chúng 
ta vì yếu đuối hoặc vì tính tình hay thiếu hiểu biết và khả năng nên đã lỗi bác ái cảm thông và công 
bằng, khiến họ phải mắc lỗi hay phải đau khổ, có khi mất cả ơn gọi, vì linh mục và tu sĩ không lên 
thiên đàng hay xuống hỏa ngục một mình, mà còn kéo theo nhiều người khác nữa.  

 
Cũng trong buổi tiếp kiến ngày 13/5/2015, ĐTC nói: “Nếu chúng ta không có khả năng xin 

lỗi, thì có nghĩa là chúng ta cũng không có khả năng tha thứ. Trong gia đình (và cộng đoàn), nơi 
người ta không xin lỗi thì bắt đầu thiếu dưỡng khí, nước tù đọng. Biết bao nhiêu vết thương đối 
với lòng yêu mến, biết bao nhiêu xâu xé trong các gia đình (và công đoàn) bắt đầu với sự mất đi 
lời nói qúy báu này “Xin lỗi”. 
 

2. SỐNG HIỆN TẠI CÁCH SAY MÊ 
 
Trong sứ điệp cho lễ khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến, ĐTC Phanxicô đưa ra ba từ mấu 

chốt là vui tươi, can đảm và hiệp thông: “Vui tươi để cho thấy sự theo Chúa và thực hành Tin Mừng 
của Người tràn ngập tâm hồn. Can đảm trong việc yêu mến Chúa và gửi gắm nơi Ngài tất cả niềm 
tin tưởng của mình, giống như các Đấng sáng lập Dòng đã làm. Hiệp thông trước hết phải được 
bén rễ trong mối tương quan giữa cá nhân với Thiên Chúa để trở nên những người xây dựng tình 
huynh đệ qua việc thực hành tình bác ái tương trợ phát xuất từ Tin Mừng đối với người nghèo 
khó”34. 

 
Đối với ĐTC, sống đời sống hiện tại cách say mê là sống Phúc Âm như các vị sáng lập 

Dòng đã sống: Chúa Kitô là lý tưởng, Phúc Âm là luật tuyệt đối, mọi luật khác chỉ là cách diễn tả và 
                                                 

34 http://vietcatholic.org/News/Html/133063.htm. 
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phương thế sống Phúc Âm, các lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời là biểu lộ tình yêu say mê 
của các ngài. Vậy chúng ta có để cho Phúc Âm cật vấn và Phúc Âm có là sách gối đầu giường, là 
điểm qui chiếu và chuẩn mực cho cuộc sống hằng ngày, cùng các chọn lựa của chúng ta không? 
Chỉ đọc và suy niệm Phúc Âm thôi không đủ, Chúa Giêsu đòi chúng ta phải thực hiện Phúc Âm, 
phải sống các lời của Ngài. Vậy Chúa Giêsu có thực sự là tình yêu trước hết, trên hết và sau hết 
của chúng ta không? Nếu được như vậy thì chúng ta mới hiểu được tình yêu là gì và mới thực sự 
yêu thương mọi người chúng ta gặp trên hành trình của mình, vì chúng ta có được trái tim của 
Chúa Giêsu. 

 
Các vị sáng lập Dòng đã cảm nghiệm lòng cảm thương của Chúa Giêsu trước đám đông bơ 

vơ như chiên không người chăn, mà Ngài đã ban lời của Ngài, chữa lành các bệnh nhân, ban bánh 
cho họ ăn, ban cả chính mạng sống của Ngài. Và các vị sáng lập Dòng đã phục vụ nhân loại này 
với những cách thế rất khác nhau, như cầu bầu, rao giảng Phúc Âm, dạy giáo lý, giáo dục, săn sóc 
người nghèo, người bệnh. Lòng bác ái của các ngài là vô giới hạn và mở ra vô số con đường để 
mang hơi thở Phúc Âm vào các nền văn hóa và các môi trường xã hội đa dạng.  

 
Còn chúng ta? Chúng ta có trung thành với sứ mệnh đã được trao phó cho chúng ta 

không? Các tác vụ, các hoạt động và sự hiện diện của chúng ta có đáp lại những đòi hỏi của Chúa 
Thánh Thần không? Chúng ta có theo sát các mục đích của sứ mệnh chúng ta trong xã hội và 
Giáo Hội không? Chúng ta phải thay đổi điều gì? Chúng ta có cùng ước vọng đam mê với dân 
chúng không? Chúng ta có gần gũi họ đến độ cùng chia sẻ các niềm vui các đau khổ của họ, thực 
sự hiểu được và có thể đáp ứng các nhu cầu của họ không? Sự đam mê này liên quan tới tình yêu 
thương, tình bạn chân thực, sự hiệp thông sâu xa làm nên vẻ đẹp cho đời sống của người khấn 
giữ các lời khuyên Phúc âm Vâng lời, Khó nghèo và Khiết tịnh để bước theo thật gần hơn nữa với 
Chúa Kitô. 

Lòng quảng đại và tinh thần từ bỏ do Chúa Thánh Thần thúc đẩy của các vị sáng lập Dòng 
phải đánh động chúng ta, giúp chúng ta giữ sống động các đặc sủng, tiếp tục làm phong phú và 
thích nghi với thời đại, mà không đánh mất đặc tính nguyên tuyền của Dòng mình, hầu phục vụ 
Giáo Hội và xây dựng Nước Trời. Các vị sáng lập Dòng đã say mê sự hiệp nhất của nhóm 12 Tông 
đồ vầy quanh Chúa Giêsu và sự hiệp thông của cộng đoàn tín hữu đầu tiên tại Giêrusalem, để rồi 
các ngài họa lại các mẫu Phúc Âm đó nơi cộng đoàn riêng của mình cho nó được sống động, là chỉ 
có một con tim, một linh hồn tràn ngập sự hiện diện của Chúa35. 

Trong một xã hội có sự chống đối nhau, có sự khó chung sống giữa các nền văn hóa khác 
biệt, có sự bất bình đẳng và người yếu thế bị chèn ép, thì người thánh hiến được kêu gọi cống hiến 
một gương mẫu cụ thể về đời sống cộng đoàn huynh đệ, nơi địa vị của mỗi người được nhìn nhận 
và ân huệ của mỗi người được chia sẻ, nhờ vậy mà chúng ta trở nên những con người của tình 
hiệp thông: can đảm hiện diện ở đâu có khác biệt và căng thẳng, để trở nên dấu chỉ đáng tin về sự 
hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng đổ đầy sự đam mê vào các con tim khiến tất cả nên một36. 
Chúng ta hãy sống tính nhiệm hiệp của sự gặp gỡ, tức phải có khả năng cảm thấy và lắng nghe 
người khác, khả năng cùng đi tìm con đường, cùng đi tìm phương pháp, dõi theo ánh sáng mối liên 
hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, là mẫu gương của mọi mối tương quan giữa người với người. 
 

 
3. ÔM ẤP TƯƠNG LAI VỚI NIỀM HY VỌNG 
 
Trong cuộc họp báo trình bày Năm Đời Sống Thánh Hiến, ĐHY Tổng trưởng Bộ Tu sĩ nhắc 

lại rằng thời điểm hiện tại thật tế nhị, khó nhọc37, và cơn khủng hoảng đụng chạm trọn vẹn đến đời 
sống thánh hiến chúng ta. Còn Tông Thư của ĐTC nói rằng trước những khó khăn đa dạng mà 

                                                 
35 xem Đức ái trọn hảo, số 15. 

36 xem Ga 17, 21. 

37 Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, số 13. 
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chúng ta phải đối mặt như sự giảm bớt ơn gọi, nhân sự trở nên già nua, vấn đề kinh tế đi theo 
khủng hoảng tài chánh thế giới, các thách đố toàn cầu hóa, âm mưu của thuyết tương đối hóa, bị 
loại ra bên lề, bị đánh giá thấp… thì niềm hy vọng của chúng ta quả thật là kết quả của niềm tin vào 
Chúa của lịch sử, Đấng đã bảo “Đừng sợ, vì Ta ở cùng con”38. 

 
Niềm hy vọng của chúng ta không đặt nền tảng trên các con số hoặc công việc, nhưng dựa 

vào Chúa mà chúng ta tín thác, vì đối với Ngài “không gì là không thể”39. Niềm hy vọng đó không 
làm chúng ta thất vọng và sẽ giúp chúng ta tiếp tục viết ra một lịch sử vĩ đại trong tương lai, khi 
chúng ta hướng con mắt về Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy chúng ta và tiếp tục cùng chúng ta 
làm nên những điều cao cả. Chúng ta đừng để bị cám dỗ về con số và tính hiệu quả, và tệ hại hơn 
nữa là chỉ tin tưởng nơi sức riêng mình. Hãy cẩn mật canh chừng đi tìm các chân trời của cuộc 
sống. Đừng vào hùa với các ngôn sứ giả chỉ loan báo sự kết thúc hay sự vô nghĩa của đời sống 
thánh hiến trong thời đại chúng ta, song hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và mang lấy khí giới sự 
sáng40, lòng tỉnh thức và canh chừng”41, biết chắc chắn rằng đời sống thánh hiến không bao giờ có 
thể biến mất, vì “đời sống này được chính Chúa Giêsu muốn như một phần không thể lấy đi khỏi 
Giáo Hội của Ngài”42. Chúng ta hãy luôn tiếp tục hành trình với niềm tín thác nơi Chúa. Trong Ngài, 
không ai lấy đi được niềm hy vọng của chúng ta. 

Hướng về các thế hệ tương lai, ĐTC nói: Hỡi những người trẻ, các con là hiện tại, vì các con 
sống tích cực, cống hiến một sự đóng góp quyết định và quảng đại bởi sự lựa chọn của các con 
trong Hội Dòng; đồng thời các con cũng là tương lai, vì sắp tới các con sẽ được mời gọi nắm giữ 
việc hướng dẫn linh hoạt, huấn luyện, phục vụ, và công tác truyền giáo. Các con sẽ đi đầu trong 
việc đối thoại với thế hệ các con. Trong tình hiệp thông huynh đệ, các con sẽ làm cho mình nên 
phong phú về kinh nghiệm và khôn ngoan, để tái đề nghị cho thế hệ này lý tưởng mà từ đầu họ đã 
biết, góp phần mở tung ra sự tươi mát và hăng say của các con, cùng nhau đưa ra các hình thức 
mới để sống Phúc Âm và các câu trả lời thích hợp cho việc chứng tá và loan báo Tin Mừng.  

Như thế, ngoài việc kể lại lịch sử vĩ đại đã có trong quá khứ, chúng ta còn được mời gọi viết 
ra một lịch sử không kém đẹp đẽ và lớn lao về tương lai43, tiếp tục việc canh tân mà Công Đồng 
Vaticanô II đã đề ra, đặc biệt qua Sắc Lệnh Đức Ái Trọn Hảo và Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn 
Dân, chương VI nói về đời sống thánh hiến, là những điểm quy chiếu bắt buộc phải hướng tới, làm 
mạnh mẽ mối liên hệ với Chúa Kitô và đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, trong sứ mệnh, đồng 
thời lưu tâm đến việc huấn luyện xứng hợp với các thách đố của thời đại, dõi theo kinh nghiệm của 
các vị sáng lập cách can đảm và trung tín, nhưng cũng đầy năng động sáng tạo44.  

Bộ Tu Sĩ nhấn mạnh khâu huấn luyện, vì biết rằng việc huấn luyện giữ vai trò quan trọng 
trong hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến. Xin nhắc lại điều này là cần trân trọng giữ hài 
hòa một chuyển tiếp truyền thống giữa các thế hệ như cha ông chúng ta thường nói “khôn đâu đến 
trẻ, khỏe đâu đến già hay bảy mươi học bảy mươi mốt” và ĐTC lại bảo rằng nếu không có người 
già thì không có ký ức và kinh nghiệm khôn ngoan, còn nếu thiếu người trẻ thì thiếu sức sống đầy 
hy vọng hướng về tương lai. Nhiều người trong chúng ta rất dễ quên điều đó lắm, để rồi bị mất cân 
bằng trong ứng xử và thiếu tính liên tục giữa các thế hệ cũ và mới!  

Thật cảm động khi nhìn thấy hình ảnh và tấm gương mối liên hệ của ĐTC Phanxicô và ĐGH 
hưu trí Biển Đức XVI. Chính ĐTC Phanxicô chia sẻ: “Chúng tôi gặp gỡ nhau luôn. Trước khi tôi 
lên đường đi Hàn quốc, tôi đã đến thăm ngài. Hai tuần trước đó, ngài đã gửi cho tôi một bản văn đặc 
biệt và hỏi ý kiến của tôi. Chúng tôi vốn liên hệ bình thường với nhau… Mối liên hệ của chúng tôi thực 

                                                 
38 Gr 1,8. 

39 xem 2 Tm 1,12; Lc 1,37. 

40 xem Rm 13,11-14. 

41 ĐTC Biển Đức giảng lễ ngày 2/2/2013. 

42 ĐGH Bênêđictô XVI nói với các Giám Mục  Brazil, ngày 5-11-2010. 

43 xem Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 110. 

44 
Ibid

, số 37. 
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sự là mối liên hệ anh em. Tôi cũng đã nói rằng tôi cảm thấy như thể tôi có một người ông trong nhà 
bởi đức khôn ngoan của ngài. Ngài là một con người khôn ngoan, cảm nhận đáng tôi nghe ngài. Và 
ngài phấn khích tôi khi cần thiết nữa”45. Vào ngày sinh nhật 88 (16/4/2015) của ĐGH Danh dự 
Bênêđictô XVI, Ngài dành ý lễ cầu cho bậc tiền nhiệm của mình cách riêng rằng: “Tôi muốn 
nhắc tất cả các bạn, hôm nay là sinh nhật của Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Tôi dâng thánh lễ 
hôm nay cầu cho ngài, và tôi mời gọi các bạn cầu nguyện cho ngài, để Thiên Chúa nâng đỡ 
ngài, ban cho ngài nhiều niềm vui và hạnh phúc”46. 

Trong bối cảnh hướng về tương lai này, ĐTC Phanxicô cũng đã thông báo quyết định duyệt 
lại qui luật về tương quan giữa các Dòng Tu và Giám Mục địa phương để thăng tiến sự quí chuộng 
hơn đối với đoàn sủng của mỗi Dòng. Ngài nói: “Văn kiện “Liên hệ hỗ tương”47 hồi đó là hữu ích, 
nhưng nay đã lỗi thời rồi… Do kinh nghiệm, tôi biết những vấn đề có thể nảy sinh giữa một Giám 
Mục và các cộng đồng dòng tu… Tôi cũng biết rằng các Giám Mục không luôn luôn biết rõ những 
đoàn sủng và công việc của các tu sĩ… Cần phải duy trì sự đối thoại giữa Giám Mục và các tu sĩ, 
để các Giám Mục đừng coi các tu sĩ như những dụng cụ hữu ích chỉ vì thiếu hiểu biết về các đoàn 
sủng của các tu sĩ”48. Điều đáng mừng là Đức Cha Tổng Thư Ký Bộ Tu sĩ cho biết theo chỉ thị của 
ĐTC, sự cộng tác chặt chẽ và khẩn thiết giữa Bộ Tu sĩ và Bộ Giám Mục đang có những bước tiến 
đầu tiên trong việc xét lại văn kiện này. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa về mối tương quan rất tốt 
đẹp của Dòng chúng ta từ ngày thành lập đến nay với tất cả các Giám Mục Bản Quyền của chúng 
ta. 

 Ngoài ra, ĐTC Phanxicô mở ra tầm nhìn tương lai còn triển vọng hơn nữa khi Ngài nói: 
“Cha hài lòng vì biết rằng các tu sĩ trẻ của các Hội Dòng khác nhau sẽ có nhiều dịp gặp nhau. Chớ 
gì cuộc gặp gỡ này trở nên thường xuyên để hiệp thông, nâng đỡ lẫn nhau và hiệp nhất với nhau”. 
Qủa thật các cuộc gặp gỡ như thế giúp tu sĩ các Dòng khác nhau trở nên hòa đồng, thân thiện và 
cộng tác với nhau dễ dàng hơn trong các công việc chung của Giáo phận và Giáo Hội. Phẩm chất 
của các tu sĩ cũng được nâng cao và thăng tiến hơn, nhờ vừa học được cái hay cái tốt của người 
vừa nỗ lực rèn luyện phát huy cái hay cái tốt và thanh danh của Dòng mình. 
 
 Tuy nhiên để đạt tới điều đó, các thành phần trẻ của Hội Dòng cần được huấn luyện chiều 
sâu của những nét độc đáo riêng biệt, cũng như thực hành đặc sủng và linh đạo của Dòng, hầu 
được đâm rễ sâu vững chắc vào đặc sủng và linh đạo của Dòng, vốn là những yếu tố làm nên căn 
tính cá biệt người tu sĩ của mỗi Hội Dòng, khiến họ càng gắn bó vững chắc với Dòng. Công việc 
này là bổn phận và trách nhiệm của mọi thành viên trong Dòng, đặc biệt là của các Bề trên và 
những người phụ trách việc đào tạo ở trong Dòng. Người khác có thể dạy chuyên môn hơn và hay 
hơn, nhưng vẫn là chung chung của đời sống thánh hiến thôi, cách dạy bằng chính gương sống, 
bối cảnh và bầu khí của Dòng sẽ tác động mạnh và tích cực cho các thành viên của mình hơn. Các 
ứng sinh và những thành phần trẻ của Dòng có quyền đòi hỏi và chờ đợi, không những được học 
về đặc sủng và linh đạo của Dòng, mà còn được thấy gương sáng thúc đẩy từ các thành viên khác 
trong việc thực hành sống đặc sủng và linh đạo của Dòng.  
 

Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS 
 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

                                                 
45 ĐTC Phanxicô trả lời Phỏng Vấn trên chuyến bay từ Nam Hàn về Rôma Thứ hai 18/8/2014. 

46 Trích bài giảng lễ hôm 16/4/2015 tại nhà Nguyện Nhà khách Matta. 

47 do Bộ các Dòng tu ban hành ngày 14/5/1978. 

48 ĐTC đã thông báo tại cuộc tiếp kiến 120 Bề Trên Tổng Quyền Các Dòng Nam họp Đại Hội ở Rôma từ 27-29/11/2013 để thảo luận về việc giải 

quyết những thách đố đang đặt ra cho giới tu sĩ. 

UNG THƯ PHỔI - VIÊM KHỚP - MẤT NGỦ  

 

 

-  
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UNG THƯ PHỔI  

 

Hỏi 

Kính thưa Bác sĩ, 

Nhà tôi năm nay 81 tuổi bị bịnh emphysema đã hơn 5 năm nay ( hút thuốc trên 50 năm và đã nghỉ 

hút từ khi bị bệnh) và đang sử dụng oxy tại nhà. Mỗi ngày anh xịt thuốc Advair, Ventolin và Spiriva.  

 

Cách đây hơn 2 năm anh ấy bị psoriasis rất nặng từ đầu đến gót chân (bác sĩ chuyên khoa gọi là 

crazy psoriasis) và trị liệu bằng prednisone liều rất cao. Hậu quả là sau khi hết bệnh psoriasis anh ấy 

bị nứt 3 đốt xương sống, nằm một chỗ và di chuyển khó khăn. Bây giờ đã đi đứng bình thường, đi 

chậm phải chống gậy  và đang chích Fortel mỗi ngày. 

 

Nhưng bệnh anh ấy không dừng lại đây. Tháng vừa rồi Bác sĩ chuyên khoa về phổi gọi lên cho biết 

là anh ấy bị ung thư phổi. Mặc dầu dằn vặt và săn sóc anh ấy bao năm nay nhưng khi nghe tôi vẫn 

bị hụt hẫng. Xin Bác sĩ cho tôi một lời khuyên tôi phải làm gì và săn sóc như thế nào để kéo dài thêm 

sự sống. Vì Bác sĩ chuyên khoa có nói là không giải phẫu và trị liệu gì được cả (khối u rất nhỏ; một 

cái to 1 cm, và khối u thứ nhì to 1.5 cm. Xin cám ơn Bác sĩ.  

- Minh Nguyễn 

 

Đáp 

 

Thưa bà, 

 

Xin thông cảm với hoàn cảnh của bà đã và đang bận rộn chăm sóc tình trạng sức khỏe không được 

tốt lắm của ông nhà. 

 

Với những bệnh như bà kể cộng thêm với tuổi tác của ông, thì tôi nghĩ bây giờ các điều trị đều tập 

trung vào tính cách hỗ trợ và giảm thiểu khó khăn của ông. Vì vết ung thư ở phổi rất nhỏ mà ông 

nhà lại lớn tuổi, và phổi yếu chắc là bs cũng ngần ngại áp dụng phương thức mạnh như cắt bỏ hoặc 

hóa xạ trị vì tác dụng phụ cũng như nhiều rủi ro khác. Hy vọng là nó phát triển chậm và không gây 

trở ngại gì thêm. 

 

Chắc là bà cứ tiếp tục chăm sóc như bà đang làm; kêu gọi thêm sự tiếp tay của con cháu. Và dành 

cho ông nhà mọi tình cảm trìu mến, cầu nguyện cho ông. Ông nhà chắc là có bảo hiểm 

Medicare/Medicaid. Bà có thể xin người về chăm sóc sức khỏe cho ông nhà mỗi ngày dăm ba giờ, 

cũng đỡ vất vả cho bà một phần nào. 

 

Về dinh dưỡng, ông thích ăn thứ gì thì cứ để ông ăn nhưng ăn vừa phải. Bà cùng ông đi bộ chậm 

chạp trong nhà ngoài vườn để xương khớp hoạt động. 

 

Nói chung hỗ trợ tinh thần là quan trọng đó, thưa bà. Nhưng bà cũng nên để ý giữ gìn sức khỏe của 

mình, tuổi chắc cũng cao, kẻo đau ốm lại thêm lo ngại. 
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VIÊM KHỚP 

 

Hỏi 

Năm nay tôi 66 tuổi và tôi đã chạy bộ từ gần 30 năm vừa qua. Tôi vẫn khỏe mạnh và xương khớp có 

vẻ OK, đôi khi hơi đau nơi đầu gối, kéo dài chỉ vài ngày là hết mà không cần uống thuốc. Vậy theo 

bác sĩ, tôi có nên tiếp tục chạy chục miles mỗi ngày không để duy trì sức khỏe không? 

 

Cảm ơn bác sĩ.  

- Phạm Paul (Garland) 

  

Đáp 

Thưa ông, 

Theo các nhà chuyên môn về sức khỏe, ở tuổi cao như của ông mà tiếp tục chạy như vậy có lẽ là 

không nên, nhất là ông đã cảm thấy đầu gối bắt đầu thấm mệt, đau đau. Đó là dấu hiệu của sự thoái 

hóa của khớp. Để có sức khỏe, có lẽ ông nên đi bộ nhanh khoảng nửa giờ mỗi ngày, dăm ngày một 

tuần cũng đủ. Ông cũng nên đi bác sĩ khám, xin chụp X-quang hai bên đầu gối coi xem có gì bất 

thường, như là dấu hiệu của sự viêm hoặc hao mòn xương, sụn. Nếu có mà cứ tiếp tục chạy thì e 

rằng sự hư hao sẽ gia tăng, và một ngày nào đó chẳng may bị osteoarthritis viêm xương khớp, thì 

cũng nguy hiểm. Sợ nhất là sau này viêm tới mức độ không cử động cất nhắc đi lại được mà phải 

thay khớp thì rất ư là phiền toái. Và đừng quên dùng thêm calcium để xương không bị loãng rỗng. 

 

Chúc ông tận hưởng tuổi già khỏe mạnh mà Thượng Đế dành cho.  

 

 

MẤT NGỦ  

 

Hỏi 

Tôi năm nay 59t, ở Arlington. Tôi có bệnh tiểu đường, cao máu, cao mỡ nhưng không nặng. Ba loại 

thuốc này tôi uống cũng trên 10 năm. 

 

10 năm về trước tôi làm ca ngày không bị mất ngủ, bảy năm sau chuyển về ca đêm để giữ con thì bị 

chứng bệnh mất ngủ khoảng 2 năm nay. Và hiện tại ngày lẫn đêm cũng không buồn ngủ, mỗi khi 

muốn ngủ tôi phải uống thuốc ngủ. Mỗi ngày có tập thể dục 30 phút bằng máy ở nhà. 

 

Xin bác sĩ giúp đỡ và chỉ dẫn để tôi tìm lại giấc ngủ bình thường như trước đây. Xin thành thật cảm 

ơn bác sĩ.  

- Richard Nguyen 

 

Đáp 

Chào ông, 

Ông đổi sang ca đêm từ 7 năm mà chỉ mới bị mất ngủ từ 2 năm nay thì chắc là có một nguyên do 

nào đó mà ông cần tìm ra rồi loại trừ. Chẳng hạn như stress về tinh thần hoặc đi làm đêm về lại phải 

lo chăm sóc cho con, cho nên thời gian ngủ bị xáo trộn. Tôi đề nghị với ông là nên sắp xếp một lịch 

trình để ngủ mỗi khi đi làm về: ngủ và thức dậy vào giờ nhất định; phòng ngủ yên tịnh, rất ít ánh 
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sáng; không uống cà phê hoặc rượu. Trước khi đi ngủ, uống một ly sữa ấm. Nếu cần thuốc ngủ thì 

cứ uống rồi giảm liều lượng dần dần. Trên đường lái xe về nhà sau khi hết ca đêm, mang kính râm 

để giảm ánh sáng, về nhà ta chui vào phòng ngủ ngay. 

 

Chúc ông sớm lấy lại được giấc ngủ. 

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 

 

 

 

Bạn thân mến, 

Đức Thánh Cha Phanxicô, qua Tông Huấn “Niềm Vui của Tin Mừng”, đã nhắc nhở sứ 
mạng hàng đầu của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng, đồng thời khích lệ mọi tín hữu dấn thân 
vào sứ vụ này với niềm hân hoan. 

Đáp lại lời mời gọi của Vị Cha  Chung, với mong muốn đồng hành cùng những tâm hồn 
thiện chí khám phá niềm vui bất tận của Tin Mừng, để rồi chia sẻ với anh chị em chung quanh, 
Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Chương Trình Chuyên Đề 
Giáo Dục của Ban Mục Vụ Gia Đình Sài Gòn xin gởi đến bạn cuốn sách “Khám Phá Một 

“Khám Phá Một Nguồn Vui”. 

 

 

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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Nguồn Vui”. 

Tác giả, linh mục Inhaxiô Trần Ngà, qua những chương ngắn gọn, sẽ trình bày những điều 
chính yếu trong kho tàng giáo lý Hội Thánh Công Giáo, giúp bồi bổ kiến thức giáo lý của bạn. 

Hy vọng cuốn sách sẽ đem lại niềm vui cho bạn khi khám phá ra mình có một Người Cha 
rất tuyệt vời, và mọi người đều là anh chị em; để rồi bạn sẽ sống thảo kính Cha trên trời, sống 
yêu thương anh chị em dưới thế, cùng chung tay xây dựng Hội Thánh và Quê Hương Việt 
 Nam an vui hạnh phúc. 

 
  

Hưng Hóa, ngày 24 tháng 11 năm 2014 

 

+ Anphong Nguyễn Hữu Long 

Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa 

ChủTịch UBLBTM/HĐGMVN 

 
  

Xin vui lòng liên hệ:  

Văn phòng Chương trình Chuyên đề Giáo Dục  

Ban Mục vụ Gia Đình, TGP TP.HCM  

6bis, Tôn Đức Thắng, Q.1  

ĐT: 08.39.118.407 (Giờ làm việc các ngày trong tuần, từ 8g00 – 17g00)  

ĐTDĐ: 0909.53.99.73 (Như Mai), 0969.333.910 (Thanh Phong)  

Email: ctchuyende@gmail.com   

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ VỊ 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
 
 

 

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

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 

 

mailto:ctchuyende@gmail.com
mailto:giaosivietnam@gmail.com
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- 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 

http://www.conggiaovietnam.net/

