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Suốt hơn 10 năm qua trên Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam chúng con đã trung thành phổ biến bản 
dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua 
các thời kỳ, chúng con xin tiếp tục công việc tối cần thiết này nhưng với một bản dịch hoàn 
chỉnh hơn - Bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN. Rất mong được mọi người 
đón nhận, hỗ trợ việc phổ biến tài liệu quí này như KIM CHỈ NAM đích thực, đầy đủ và hoàn 
hảo cho mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta đang sống trong thời điểm kỷ niệm 50 năm Thánh 
Công Đồng Chung Vatican 2; Dân Chúa Việt Nam khi dành thời gian đọc lại các Hiến Chế, Sắc 
Lệnh, Tuyên Ngôn sẽ luôn nhận ra điều mới mẻ và hữu ích cho từng cá nhân cũng như cộng 
đoàn.  
 
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép 
chúng con giới thiệu bản văn quí giá này qua internet. Quí Cha và Quí Vị có thể yêu cầu nhận 
trọn bộ hay từng Văn Kiện cụ thể trên một file word qua email, hoặc cũng có thể tải về máy tại 
địa chỉ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31  
 
Xin chân thành cám ơn 
 
BBT CGVN & Đặc San GSVN 
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SẮC LỆNH 
VỀ HOẠT ĐÔNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI 

AD GENTES 

CHƯƠNG VI 

SỰ CỘNG TÁC 

35. Vì toàn thể Giáo Hội là người truyền giáo và vì công việc rao giảng Tin Mừng là nhiệm vụ 
căn bản của Dân Chúa, nên Thánh Công Đồng mời gọi mọi người thực hiện cuộc canh tân từ 
nội tâm, để khi đã ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người trong việc truyền bá Tin Mừng, 
tất cả cùng tham gia vào công cuộc truyền giáo cho Muôn Dân. 

 

36. Vì là chi thể của Chúa Kitô hằng sống, được tháp nhập và nên đồng hình đồng dạng với 
Người nhờ Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, nên tất cả các Kitô hữu đều có bổn phận 
phải cộng tác vào việc tăng trưởng và phát triển Thân Thể Người, để nhanh chóng đạt tới tầm 
vóc viên mãn (Ep 4,13). 

 

Vì thế, tất cả những người con của Giáo Hội phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình 
đối với thế giới, phải vun đắp tinh thần công giáo đích thực, và phải dành mọi công sức cho 
việc rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên, mọi người phải biết rằng bổn phận đầu tiên và quan trọng 
nhất đối với việc truyền bá đức tin là sống sâu xa đời sống Kitô hữu. Vì chính khi nhiệt thành 
phụng sự Thiên Chúa và bác ái đối với tha nhân, họ mang lại cho toàn thể Giáo Hội một cảm 
hứng thiêng liêng mới và làm cho Giáo Hội tỏ hiện như dấu chỉ giương cao giữa các dân tộc (x. 
Is 11,12), là “ánh sáng thế gian” (Mt 5,14) và là “muối đất” (Mt 5,13). Chứng tá đời sống này sẽ 
đem lại kết quả dễ dàng hơn, nếu cùng được thực hiện chung với các cộng đồng Kitô giáo 
khác, theo những nguyên tắc trong Sắc lệnh về Đại kết1. 

 

Với tinh thần đổi mới đó, các Kitô hữu sẽ tự phát dâng lên Thiên Chúa các kinh nguyện và 
việc hy sinh, để nhờ ơn thánh của Ngài, công việc của các nhà truyền giáo đạt được nhiều kết 
quả, ơn kêu gọi truyền giáo được nẩy nở và những nguồn tài trợ mà các xứ truyền giáo đang 
cần đến sẽ được dồi dào. 

 

Để tất cả và từng người Kitô hữu biết rõ hiện trạng của Giáo Hội trong thế giới, và để họ 
nghe được tiếng kêu gào của biết bao nhiêu người: “xin giúp chúng tôi” (x. Cv 16,9), nên sử 
dụng những phương tiện truyền thông xã hội hiện đại để cung cấp những thông tin trong lãnh 
vực truyền giáo, sao cho khi đã cảm thấy hoạt động truyền giáo là việc của mình, họ mở rộng 
tâm hồn đáp ứng những nhu cầu bao la và thâm sâu của con người và sẵn sàng giúp đỡ mọi 
người. 

 

Cũng cần phải phối hợp các tin tức và cộng tác với các cơ quan quốc gia hay quốc tế. 

 

37. Đoàn Dân Chúa sống và một cách nào đó hiện diện cách hữu hình trong các cộng đoàn, 
đặc biệt là tại các giáo phận và giáo xứ, vì thế, các cộng đoàn đó cũng phải minh chứng về 
Chúa Kitô trước mặt Muôn Dân. 

 

Ơn canh tân không thể tăng triển nếu mỗi cộng đoàn không mở rộng phạm vi bác ái đến tận 
cùng trái đất và không lo lắng cho những kẻ ở xa giống như cho những người thuộc cộng đoàn 
mình. 

 

Như thế toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện, cộng tác và hành động giữa các dân tộc qua 
những người con đã được Thiên Chúa tuyển chọn để thi hành phận vụ rất cao trọng này. 

                                                 
1
 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Đại kết Unitatis Redintegratio, 12. 
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Cũng sẽ rất hữu ích nếu giữ được mối liên lạc với những nhà truyền giáo xuất thân từ chính 
cộng đoàn, hoặc với một giáo xứ hay giáo phận nào đó trong các xứ truyền giáo, để mối thông 
hiệp giữa các cộng đoàn trở nên hữu hình và hướng đến việc xây dựng cho nhau, miễn sao 
đừng xao lãng công cuộc truyền giáo chung của toàn Giáo Hội. 

38. Tất cả các Giám mục, với tư cách là thành viên của Giám mục Đoàn kế vị Tông Đồ Đoàn, 
được thánh hiến không phải chỉ để dành cho một giáo phận nào đó, mà là cho ơn cứu độ của 
toàn thế giới. Mệnh lệnh của Chúa Kitô sai đi rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật (Mc 16,15) 
trước hết và trực tiếp nhắm tới các Ngài, cùng với Phêrô và dưới quyền Phêrô. Do đó, giữa các 
Giáo Hội xuất phát một mối hiệp thông và cộng tác rất cần thiết để thực thi công cuộc rao giảng 
Phúc Âm trong thời đại ngày nay. Vì sự thông hiệp đó, mỗi Giáo Hội đều chăm lo cho tất cả các 
Giáo Hội khác, thông tin cho nhau về những nhu cầu riêng, cùng nhau chia sẻ những gì mình 
có, vì phận vụ của toàn thể Giám mục Đoàn là làm cho Thân Thể Chúa Kitô được triển nở2. 

 

Giám mục và giáo phận của mình kết thành một thực thể duy nhất, vì thế, khi cổ võ, phát 
động và điều hành công cuộc truyền giáo trong giáo phận, Giám mục bày tỏ và có thể nói là 
hữu hình hoá tinh thần cũng như nhiệt tâm truyền giáo của đoàn Dân Chúa, nhờ đó toàn thể 
giáo phận đều là những người truyền giáo. 

 

Bổn phận của Giám mục là khuyến khích cộng đoàn, nhất là những người đang phải bệnh 
tật và đau khổ, biết quảng đại dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện và việc hy sinh để 
cầu cho công cuộc rao giảng Tin Mừng trên khắp thế giới; ngài phải tích cực cổ võ ơn gọi nơi 
những người trẻ và các giáo sĩ để gia nhập các Tổ chức truyền giáo, và vui mừng tri ân khi có 
người được Thiên Chúa chọn gọi dấn thân vào hoạt động truyền giáo của Giáo Hội; ngài phải 
khích lệ và giúp đỡ các Hội dòng giáo phận tham gia công tác truyền giáo; khuyến khích các tín 
hữu đóng góp cho hoạt động của các Tổ chức truyền giáo, và nhất là các Hội Giáo Hoàng 
truyền giáo. Phải dành ưu tiên cho những Tổ chức này vì đây là những phương tiện vừa để 
người công giáo, ngay từ tuổi thơ, được thực sự thấm nhuần cảm thức về đặc tính phổ quát và 
truyền giáo của Giáo Hội, vừa để vận động việc quyên góp hữu hiệu nhằm trợ cấp cho tất cả 
các xứ truyền giáo tùy theo nhu cầu từng nơi3. 

 

Vì vườn nho Chúa ngày càng cần có thêm nhiều thợ và vì các linh mục giáo phận cũng ước 
ao ngày càng được góp phần nhiều hơn vào việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới, nên Thánh 
Công Đồng rất ước mong các Giám mục, khi nghĩ đến việc thiếu linh mục rất trầm trọng đang 
cản trở việc rao giảng Tin Mừng cho nhiều miền, hãy gửi đến những giáo phận thiếu giáo sĩ 
một số linh mục có khả năng muốn dấn thân trong hoạt động truyền giáo và đã được chuẩn bị 
đầy đủ, để họ thi hành tác vụ truyền giáo với tinh thần phục vụ ít là trong một thời gian4. 

 

Để hoạt động truyền giáo của các Giám mục có thể thực thi cách hữu hiệu hơn cho lợi ích của 
toàn thể Giáo Hội, các Hội Đồng Giám mục nên điều hành những công tác liên quan đến việc tổ 
chức sự cộng tác trong toàn miền. 

 

Trong các Hội Đồng Giám Mục, các ngài nên thảo luận về việc vận động các linh mục thuộc 
hàng giáo sĩ giáo phận dấn thân rao giảng Tin Mừng cho muôn dân; cũng như ấn định khoản 
tiền hằng năm phải đóng góp cho công trình tại các xứ truyền giáo, tuỳ theo theo khả năng thu 
nhập của mỗi giáo phận5, điều hành và tổ chức những cách thức và phương tiện trực tiếp nâng 
đỡ các xứ truyền giáo, hỗ trợ và nếu cần, thiết lập các Tổ chức truyền giáo và các chủng viện 
đào tạo giáo sĩ giáo phận cho các xứ truyền giáo, phát huy những liên lạc chặt chẽ hơn giữa 
những Tổ chức ấy với các giáo phận. 

 

                                                 
2
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 23-24. 

3
 x. BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maxium Illud, 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 453-454; PIÔ XI, Thông điệp Rerum 

Ecclesiae, 28.2.1926: AAS 18 (1926), tr. 71-73; PIÔ XII, Thông điệp Evangelii Praecones, 2.6.1951: AAS 43 (1951), tr. 525-

526; nt., Thông điệp Fidei Donum, 15.1.1957: AAS 49 (1957), tr. 241. 
4
 x. PIÔ XII, Thông điệp Fidei Donum, 15.1.1957: AAS 49 (1957), tr. 245-246. 

5
 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về nhiệm vụ mục tử của các Giám mục Christus Dominus, 6. 
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Cũng thế, các Hội Đồng Giám Mục nên thiết lập và khuyến khích việc tiếp đón trong tình 
huynh đệ và dành những chăm sóc mục vụ thích hợp để giúp đỡ những người di trú vì lý do lao 
động hay học hành, đến từ các miền truyền giáo. Qua nhóm di dân này mà những dân tộc xa xôi 
một cách nào đó trở nên gần gũi, và tạo cơ hội thuận tiện để các cộng đồng Kitô giáo lâu đời được 
đối thoại với những dân tộc chưa được phúc đón nhận Tin Mừng, đồng thời tỏ bày khuôn mặt đích 
thực của Chúa Kitô trong nghĩa cử yêu thương và thái độ ân cần giúp đỡ6. 

39. Các linh mục là hiện thân của Chúa Kitô và là cộng sự viên của hàng Giám mục trong ba 
phận vụ thánh tự bản chất gắn liền với sứ mệnh của Giáo Hội7. Vì thế, các ngài phải nhận thức 
sâu xa rằng đời sống các ngài cũng đã được thánh hiến để phục vụ các xứ truyền giáo. Qua 
việc thi hành thừa tác vụ linh mục – một tác vụ gắn liền với Bí Tích Thánh Thể là phương thế 
kiện toàn Giáo Hội - các ngài thông hiệp và dẫn đưa người khác đến thông hiệp với Chúa Kitô 
là Đầu, nhưng các ngài không thể không nhận thấy rằng Nhiệm Thể vẫn chưa đạt đến tầm vóc 
viên mãn, do đó còn rất nhiều việc phải làm để Thân Thể ấy ngày càng tăng triển. Vì thế các 
ngài phải sắp xếp công việc mục vụ thế nào để mưu ích cho việc quảng bá Tin Mừng nơi 
những người ngoài Kitô giáo. 

 

Trong hoạt động mục vụ, các linh mục phải cổ võ và duy trì nơi các tín hữu lòng nhiệt thành 
đối với việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới, qua việc dạy giáo lý và giảng thuyết để giáo huấn 
họ về nhiệm vụ của Giáo Hội phải loan báo Chúa Kitô cho Muôn Dân; trình bày cho các gia 
đình Kitô hữu về sự cần thiết và niềm vinh hạnh khi vun trồng ơn gọi truyền giáo nơi những 
người con, nam cũng như nữ; phát huy lòng nhiệt thành truyền giáo nơi thanh thiếu niên trong 
các trường và các hội đoàn công giáo để từ đó có thêm những người rao giảng Tin Mừng 
tương lai. Các ngài phải nhắc nhở tín hữu cầu nguyện cho các xứ truyền giáo và đừng xấu hổ 
khi xin họ giúp đỡ, dám trở nên như những hành khất vì Chúa Kitô và vì phần rỗi các linh hồn8. 

 

Các giáo sư Chủng Viện và Đại Học phải cho thanh thiếu niên biết hiện trạng xác thực của 
thế giới và của Giáo Hội, để giúp họ nhận ra nhu cầu cấp bách của việc rao giảng Tin Mừng 
cho những người ngoài Kitô giáo và để nuôi dưỡng nhiệt tâm truyền giáo của họ. Trong khi dạy 
các môn tín lý, Thánh Kinh, luân lý và lịch sử, phải nêu rõ những khía cạnh truyền giáo hàm 
chứa trong các môn ấy, để nhờ đó ý thức truyền giáo được hình thành nơi các linh mục tương 
lai. 

 

40. Các Hội Dòng sống đời chiêm niệm hay hoạt động, cho đến nay đã và đang góp phần rất 
lớn vào việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Thánh Công Đồng vui mừng nhìn nhận công lao 
của họ và cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao nỗ lực đã được thực hiện để làm vinh danh Chúa và 
phục vụ các linh hồn. Thánh Công Đồng khuyến khích họ hãy cứ hăng say theo đuổi công việc 
đã khởi sự, vì biết rằng sức mạnh của đức ái mà họ muốn thực thi cách hoàn hảo hơn theo ơn 
gọi, đang thúc đẩy và đòi buộc họ phải có tinh thần và hành động thực sự mang tính cách công 
giáo9. 

 

Các Hội Dòng sống đời chiêm niệm góp phần rất lớn vào việc trở lại của các linh hồn nhờ 
những kinh nguyện, hy sinh và thử thách, vì Thiên Chúa là Đấng sai thợ đến gặt lúa của Ngài 
theo lời ta cầu xin (x. Mt 9,38), Đấng mở rộng tâm hồn người ngoài Kitô giáo để họ lắng nghe 
Tin Mừng (x. Cv 16,14), và làm cho lời cứu rỗi sinh hoa kết quả trong lòng họ (x. 1 Cr 3,7). Hơn 
nữa, xin các Hội Dòng hãy thành lập cơ sở tại những xứ truyền giáo, như nhiều Dòng đã từng 
làm, để ở đó, trong khi thích nghi với truyền thống tôn giáo đích thực của các dân tộc, các tu sĩ 
tỏ cho những người ngoài Kitô giáo thấy chứng từ cao đẹp về uy quyền và tình yêu của Thiên 
Chúa cũng như về sự hợp nhất trong Chúa Kitô. 

 

Còn các Hội Dòng sống đời hoạt động, hoặc chuyên lo việc truyền giáo hoặc không, đều 
phải chân thành tự vấn trước mặt Chúa xem còn có thể gia tăng các hoạt động cho việc mở 
rộng Nước Chúa nơi muôn dân không; hoặc có thể để cho những người khác đảm nhận một số 
tác vụ nào đó, còn chính họ sẽ cống hiến công sức cho các xứ truyền giáo không; hay có thể 

                                                 
6
 x. PIÔ XII, Thông điệp Fidei Donum, 15.1.1957: AAS 49 (1957), tr. 245. 

7
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 28. 

8
 x. PIÔ XI, Thông điệp Rerum Ecclesiae, 28.2.1926: AAS 18 (1926), tr. 72. 

9
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 44. 
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bắt đầu hoạt động trong các xứ truyền giáo bằng cách thích nghi Hiến pháp của Hội Dòng nếu 
cần, mà vẫn giữ đúng tinh thần của Vị Sáng Lập không; hoặc xem các tu sĩ của Dòng có thể tùy 
sức tham gia vào hoạt động truyền giáo không; hay cách sống thường ngày của họ có trở nên 
chứng tá của Tin Mừng được thích nghi với đặc tính và hoàn cảnh của dân chúng không. 

 

Nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Giáo Hội ngày càng có thêm nhiều Tu hội đời, hoạt động 
dưới quyền Giám mục, có thể mang lại nhiều kết quả trong các xứ truyền giáo về nhiều phương 
diện, như là dấu chỉ của sự tận hiến trọn vẹn cho việc rao giảng Tin Mừng trên thế giới. 

41. Giáo dân cộng tác vào công cuộc rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, đồng thời tham gia vào 
sứ mệnh cứu rỗi của Giáo Hội với tư cách là chứng nhân và khí cụ sống động10, đặc biệt khi họ 
được Thiên Chúa kêu gọi và được Giám mục thu nhận để thi hành công tác truyền giáo. 

 

Trong những địa hạt đã gia nhập Kitô giáo, giáo dân tham gia vào việc rao giảng Tin Mừng 
bằng cách phát huy nơi chính mình và những người chung quanh sự hiểu biết và lòng yêu mến 
các xứ truyền giáo, cổ võ ơn kêu gọi trong gia đình, trong các hội đoàn công giáo và các trường 
học, đóng góp vào các chương trình tài trợ, để có thể trao tặng cho người khác hồng ân đức tin 
mà họ đã lãnh nhận cách nhưng không. 

 

Còn trong những địa hạt thuộc các xứ truyền giáo, giáo dân, hoặc ngoại kiều hoặc người địa 
phương, phải dạy học trong các trường, phụ trách các công việc trần thế, hợp tác vào hoạt 
động tại giáo xứ hay giáo phận, thành lập và phát huy các hình thức hoạt dộng tông đồ giáo 
dân, để tín hữu của các Giáo Hội trẻ được tham gia vào đời sống Giáo Hội càng sớm càng 
tốt11. 

 

Sau cùng giáo dân phải sẵn lòng cộng tác trong lãnh vực kinh tế xã hội với các quốc gia 
đang phát triển; sự cộng tác này càng đáng biểu dương nếu càng liên quan đến việc thành lập 
các tổ chức tác động đến chính những cơ cấu căn bản của đời sống xã hội hay để đào tạo 
những người có trách nhiệm với quốc gia. 

 

Cũng đáng đặc biệt tán dương những giáo dân đang giúp nâng cao sự hiểu biết về các dân 
tộc và các tôn giáo qua những công trình khảo cứu lịch sử hay khoa học tôn giáo tại các Đại 
Học hay các Viện Khoa Học, điều đó rất hữu dụng cho những người rao giảng Tin Mừng và 
hữu ích trong việc đối thoại với những người ngoài Kitô giáo. 

 

Họ cũng phải hợp tác trong tình huynh đệ với các Kitô hữu khác, với những người ngoài Kitô 
giáo và nhất là với các thành viên của những tổ chức quốc tế, nhưng hãy luôn nhớ rằng “việc 
xây dựng xã hội trần thế phải đặt nền tảng trong Chúa và quy hướng về Người”12. 

 

Để chu toàn tất cả những phận vụ đó, giáo dân cần được chuẩn bị về kỹ thuật và đời sống 
thiêng liêng tại những Học Viện chuyên khoa, để đời sống họ trở thành chứng tá cho Chúa Kitô 
đối với những người ngoài Kitô giáo, như lời Thánh Tông Đồ: “Anh em đừng làm gương xấu 
cho người Do Thái, cho Dân ngoại hoặc cho Giáo Hội Chúa, cũng như tôi đây, tôi làm đẹp lòng 
mọi người trong mọi sự, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho mọi người, để họ được cứu 
rỗi” (1 Cr 10,32-33). 

KẾT LUẬN 

42. Các Nghị phụ Công Đồng, hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, với ý thức thật sâu đậm về bổn 
phận phải mở rộng Nước Chúa khắp nơi, gửi lời chào thân ái đến tất cả những ai đang rao 

                                                 
10

 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 33, 35. 
11

 x. PIÔ XII, Thông điệp Evangelii Praecones, 2.6.1951: AAS 43 (1951), tr. 510-514; GIOAN XXIII, Thông điệp Princeps 

Pastorum, 28.11.1959: AAS 51 (1959), tr. 851-852. 
12

 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 46. 
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giảng Tin Mừng, đặc biệt xin được chia sẻ nỗi thống khổ của những người đang chịu bách hại 
vì Danh Chúa Kitô13. 

 

Được nung nấu bằng chính ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô dành cho nhân loại, với niềm 
xác tín rằng Thiên Chúa chính là Đấng làm cho Vương quyền Ngài hiển trị nơi trần gian, các 
Nghị phụ hợp ý cầu nguyện với tất cả các Kitô hữu để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ 
Maria Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xin cho muôn dân mau được đưa về nhận biết chân lý (1 
Tm 2,4) để vinh quang Thiên Chúa đang rạng ngời trên gương mặt Chúa Giêsu Kitô, cũng 
chiếu soi mọi người nhờ Chúa Thánh Thần (2 Cr 4,6). 

                                                 
13

 X. PIÔ XII, Thông điệp Evangelii Praecones, 2-6-1951: AAS 43 (1951), tr. 527; GIOAN XXIII, Thông điệp Princeps 

Pastorum, 28-11-1959: AAS 51 (1959), tr. 864. 
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Tất cả và từng điều được ban bố trong Sắc Lệnh này đều đã được các Nghị phụ Thánh Công 
Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với các Nghị 
phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và những gì 
đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng. 

Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 7 tháng 12 năm 1965 
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 
 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
TRÁNH THÓI BÈ PHÁI VÀ TẬP ỨNG XỬ BAO DUNG  

  

 

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 TN B 

Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48 

I. HỌC LỜI CHÚA 

 1. TIN MỪNG: Mc 9,38-43.45.47-48:  

(38) Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh 

Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. (39) Đức 

Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, 

rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. (40) Quả thật, ai không chống lại chúng ta là 

ủng hộ chúng ta”. (41) “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng 

Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. (42) Ai làm cớ 

cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ 

nó mà ném xuống biển còn hơn. (43) Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; 

Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, 

phải vào lửa không hề tắt. (45) Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; Thà 

cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. 

(47) Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; Thà chột mắt mà được vào Nước 

Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, (48) nơi giòi bọ không hề 

chết và lửa không hề tắt”. 

2. Ý CHÍNH:  

Tin Mừng hôm nay trình bày lời Đức Giê-su giáo huấn các môn đệ. Sau khi dạy Gio-an bỏ 

tính ganh tị cục bộ, Đức Giê-su đã đưa ra nguyên tắc ứng xử bao dung: “Ai không chống lại 

chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Người hứa phần thưởng cho những ai sẵn sàng tiếp đón các môn 

đệ. Người cũng đe phạt các đầu mục Do Thái làm cớ khiến các tin hữu sa ngã. Người còn dạy 

 
TRÁNH THÓI BÈ PHÁI VÀ TẬP ỨNG XỬ BAO DUNG 
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các môn đệ phải coi trọng ơn cứu độ hơn các bộ phận quí giá trong thân thể như tay, chân hay 

mắt của mình. 

3. CHÚ THÍCH:  

- C 38-39: +Chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ: Trừ quỷ là một việc 

quen thuộc mà Đức Giê-su và các Tông đồ thường làm, giống như nhiều người Do thái khác 

thời bấy giờ cũng làm (x Mt 12,27). Gio-an thấy có những người không cùng nhóm môn đệ với 

mình mà cũng dùng tên Giê-su mà trừ quỷ, nên ông đã cấm họ làm như vậy. +”Đừng ngăn 

cản người ta”: Đức Giê-su cho thấy việc ngăn cản như thế là tâm địa hẹp hòi, cục bộ khi đòi 

độc chiếm quyền năng của Người. Người truyền cho các ông không được ngăn cản họ, vì ai 

chống lại quỷ dữ và sự gian ác thì cũng thuộc về Người như các ông. +Nói xấu về Thầy: Có 

nhiều cách để người ta liên kết với Đức Giê-su. Bao lâu họ không “nói xấu” hay chống lại 

Người thì họ vẫn đang liên kết với Người.  

- C 40-41: +Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta: Đây là nguyên tắc ứng xử 

khoan dung của Đức Giê-su dành cho các môn đệ, khi sai các ông đi rao giảng Tin Mừng Nước 

Trời. Những ai không chống đối Đức Giê-su thì cũng là môn đệ của Người cách gián tiếp. 

Người trách lối suy nghĩ hẹp hòi mang tính bè phái của môn đệ khi các ông chỉ ủng hộ những 

việc tốt do nhóm mình làm và lọai trừ mọi việc dù tốt nhưng do nhóm khác làm. +Ai cho anh 

em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô...”: Các môn đệ được Đức Giê-

su đồng hóa với Người, nên kẻ nào giúp đỡ các ông dù chỉ một bát nước lã mà thôi, thì cũng kể 

như đã phục vụ Người (x Mt 25,35-45). 

- C 42: +Ai làm cớ cho những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã: Đức Giê-su 

nói về các đầu mục dân Do Thái khi họ độc quyền giải thích Kinh Thánh. Họ không những 

không tin Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai mà còn tìm cách ngăn cản dân chúng tin theo Người (x 

Lc 11,52). +thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn: Đây là tội nặng nề 

vì đã xúc phạm đến Thánh Thần là Đấng thánh hóa tội nhân, nên kẻ đó đáng bị hình phạt cột 

cối xay vào cổ mà quăng xuống biển. 

- C 43-47: +Nếu tay anh... chân anh...mắt anh...: Đức Giê-su muốn nói đến việc người ta 

phải tránh dịp tội, dù phải hy sinh những gì quý giá nhất. Vì thà bị mất một chi thể mà được vào 

cõi sống còn hơn đủ các phần thân thể mà phải sa hỏa ngục. Kiểu nói “Tay, chân, mắt” cho 

thấy dịp tội không ở đâu xa mà ngay trong ngũ quan, trong bản thân mỗi người. +được vào cõi 

sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục: Diễn tả sự đối nghịch giữa thiên đàng 

và hỏa ngục. Hỏa ngục là nơi tội nhân chịu khổ hình vì đã tự tách lìa khỏi “cõi sống” là nước 

thiên đáng.  
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- C 48: +Lửa và giòi bọ: là hai lọai đau khổ dành cho các tội nhân bỏ qua lời cảnh báo của 

Thiên Chúa mà cố tình phạm tội trọng (x Mt 13,42; 18,8). 

4. CÂU HỎI:  

1- Tin mừng hôm nay cho thấy: ngòai Đức Giê-su và các môn đệ, còn ai khác cũng 

làm việc trừ ma quỷ nữa không?  

2- Việc cấm cản người khác lấy danh Đức Giê-su để trừ qủy cho thấy tâm địa của các 

môn đệ ra sao?  

3-Đức Giê-su có đồng ý với việc làm của các ông hay không?  

4- Qua câu: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”, Đức Giê-su muốn các 

môn đệ của Ngườii phải có thái độ nào?  

5- Tại sao cho các môn đệ chỉ uống một bát nước lã mà thôi lại cũng được Đức Giê-

su thưởng công sau này?  

6- Những kẻ làm cho người bé mọn tin theo Đức Giê-su bị sa ngã nói đây là ai và họ 

đáng bị phạt thế nào?  

7- Qua câu “chặt tay, chặt chân, móc mắt...” Đức Giê-su muốn nhấn mạnh điều gì? 8- 

Lửa và giòi bọ là hai hình khổ dành cho những ai? 

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, 

thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42). 

2. CÂU CHUYỆN: THÁI ĐỘ BAO DUNG CỦA ĐỨC GIÊSU TRONG TRẬN BÓNG ĐÁ: 

Một linh mục Dòng Tên người Ấn Độ là Cha Anthony De Mello, chuyên viên huấn luyện tu 

đức, đã tưởng tượng câu chuyện "Đức Giêsu đi xem bóng đá" như sau:  

"Nghe Đức Giêsu than phiền là Ngài chưa một lần nào được xem một trận bóng đá, chúng 

tôi liền đưa Người đến một sân bóng gần nhà để xem một trân đấu giữa hai đội tuyển Tin Lành 

và Công Giáo. Khi đội Công Giáo làm bàn trước 1-0, Đức Giêsu liền hoan hô vang dội và tung 

cả mũ lên trời. Vài phút sau, trong một đợt phản công đẹp mắt, đội Tin Lành đã gỡ một đều (1-

1), Đức Giêsu cũng lại reo hò và tung mũ lên trời y như lần trước. Một khán giả ngồi bên cạnh 

tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của Đức Giêsu, ông ta quay sang hỏi Người: 

- Này ông bạn, ông là cổ động viên của đội bóng nào vậy ?  

Đức Giêsu liền trả lời đang lúc vẫn mãi mê theo dõi trận đấu diễn ra trên sân cỏ:  

- Tôi à ? Ồ, tôi chẳng ủng hộ đội nào cả. Tôi đến đây là để thưởng thức trận đấu mà thôi".  

Người khán giả tỏ vẻ khó chịu về thái độ của Đức Giêsu lại càng bực hơn, ông ta  quay 

sang nói nhỏ với người bên cạnh: "Hắn ta chắc là một gã vô thần!" 

Trên đường về nhà, chúng tôi nói với Đức Giêsu:  
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- Thưa Thầy, những người có tôn giáo thật là buồn cười, họ tưởng rằng Thầy chỉ đứng về 

phe họ và chống lại tất cả nhưng ai không cùng một tôn giáo với họ".  

Đức Giêsu gật đầu tỏ ý đồng tình và bảo:  

- Đó là lý do tại sao Thầy không ủng hộ đội bóng Tin Lành hay đội bóng Công Giáo, mà chỉ 

ủng hộ các cầu thủ nào đá hay thôi, dù họ thuộc đội nào đi nữa". 

3. THẢO LUẬN: 1) Ban có đồng ý với lập trường bao dung khi công nhận mọi tôn 

giáo đều có những điều tốt bắt nguồn từ Thiên Chúa và đều đáng tôn trọng không ? 2) 

Bạn có sẵn sàng hợp tác với những người khác vô tín hoặc Phật Tử… để cùng nhau làm 

việc tốt phục vụ cho xã hội, nhất là phục vụ những người nghèo khổ bệnh tật và bị bỏ 

rơi hay không ? Tại sao ? 

4. SUY NIỆM:  

1) Thái độ cục bộ bè phái thông thường: 

Tin Mừng hôm nay cho thấy óc phe nhóm và tinh thần bè phái cục bộ ngay trong hàng ngũ 

các môn đệ Đức Giêsu: Khi thấy có người khác không theo Đức Giêsu nhưng đã nhân danh 

Thầy mà trừ quỷ, ông Gioan đã ra sức ngăn cản họ và báo cho Đức Giêsu hay biết sự việc để 

có hướng xử lý (x. Mc 9,38). Ông không thể chấp nhận có người không thuộc Nhóm Mười Hai, 

lại dám cậy nhờ danh Thầy của ông để trừ quỷ, mặc dù họ cũng đã trục xuất được quỷ ra khỏi 

người bị nó ám. Ông muốn giữ độc quyền nhân danh Thầy để trừ quỷ cho Nhóm của ông.  

Vào thời ông Môsê cũng vậy. Giôsuê cũng muốn dành độc quyền nói tiên tri cho nhóm bẩy 

mươi Kỳ Mục, nên đã yêu cầu Môsê hãy ngăn cấm hai ông Enđát và Mêđát, không thuộc Nhóm 

Bảy Mươi, mà cũng được Thần Khí tác động để nói tiên tri. Môsê đã trả lời cho môn đệ như 

sau: "Anh ghen giùm tôi hay sao ? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người 

để họ đều là ngôn sứ !" (Ds 11,29). 

2) Thái độ bao dung đón nhận tha nhân của Đức Giêsu: 

Như Môsê thời xưa, Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng không đồng tình với lối hành 

xử bè phái cục bộ của môn đệ khi nói với các ông: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy 

danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không 

chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40).  

3) Sự tiến triển về thái độ của Hội Thánh xưa và nay: 

Trong quá khứ, Hội Thánh cũng đã lần do muốn bảo vệ sự độc quyền chiếm hữu Thiên 

Chúa của mình, nên đã có những hành động cục bộ khép kín, có những quyết nghị nặng tính 

trừng phạt răn đe đối với những ý kiến bất đồng…, làm mất đi sự trong sáng của khuôn mặt 

bao dung nhân hậu của Đức Giêsu trước mặt anh em dân ngoại. Nhưng từ Công Đồng Vatican 

II, Hội Thánh đã mở ra một trang sử mới, khi trong những văn kiện không còn những lời kết án, 



12 
 

miệt thị những tư tưởng khác biệt. Thay vào đó Hội Thánh khiêm tốn chân thành nhìn nhận giới 

hạn của mình, và công nhận có những điều chân thiện mỹ nơi các tôn giáo và các nền văn hoá 

khác.  

Trong Tông thư "Tiến Tới Thiên Niên Kỷ Thứ Ba" (10/11/1994). Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II đã viết: "Giáo Hội phải ý thức sâu sắc trách nhiệm về tội lỗi của con cái mình, khi hồi 

tưởng lại trong lịch sử những thái độ lạc xa Thánh Thần của Đức Kitô và Tin Mừng... Trong số 

những tội lỗi đòi hỏi phải có một nỗ lực sám hối và hoán cải đặc biệt hơn, hiển nhiên phải kể 

đến những tội phá hỏng sự hiệp nhất mà Thiên Chúa muốn có nơi dân của Ngài. Qua những 

ngàn năm đã qua, kể cả ở ngàn năm thứ nhất, mối hiệp thông Giáo Hội đôi khi bởi lỗi lầm của 

thành phần này hay thành phần khác, đã bị xé rách một cách đau đớn, điều đó rõ ràng đi 

ngược lại với ý muốn của Đức Kitô và là cớ vấp phạm cho thế giới" (số 34). 

4) Hãy mở lòng đón nhận và sẵn sàng hợp tác với mọi người: 

Chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô hôm nay cần học tập Thầy Giêsu để sẵn sàng giơ 

tay ra với mọi người thiện chí và mời gọi mọi người cùng hợp tác trong các việc tốt. Đồng thời 

tránh sự loại trừ, bất hợp tác với người khác trong các việc mang lại ích lợi cho môi trường 

sống và trật tự xã hội. Tinh thần bao dung này phải mang tính bao dung không biên giới, không 

đóng khung trong một phe nhóm hay tổ chức nào. Tinh thần đó phải vượt lên trên mọi khác 

biệt, vì "Thần Khí Chúa được ban cho mọi người không phân biệt ai".  

Tại Việt Nam chúng ta hôm nay cũng không thiếu những hình ảnh của các tăng ni phật tử 

đứng bên các linh mục, tu sĩ nam nữ, các tín hữu Công giáo, cùng nhau làm các công tác từ 

thiện bác ái, cùng nhau thăm viếng bệnh nhân, chăm sóc các cô nhi quả phụ, xóa đói giảm 

nghèo... Điều đó cho thấy Thần Khí Thiên Chúa cũng đang tác động trong mọi tôn giáo khác, 

như lời thánh Phaolô: “Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên 

Chúa” (Rm 8,14).  

Ngày hôm nay cũng vậy, đôi khi chúng ta thấy có những anh em Phật tử hay vô tín ngưỡng 

làm được những việc tốt như: vệ sinh môi trường, hiến máu nhân đạo, chia sẻ cơm áo gạo tiền 

cho người nghèo khó bất hạnh, mổ mắt miễn phí… hoặc khiêm tốn phục vụ những bệnh nhân 

ung bướu, HIV-AIDS… thì hãy nhớ rằng: những anh em đó cũng thuộc về Thiên Chúa như 

chúng ta và họ đang làm công việc tốt lành của Thiên Chúa Tình Thương giống như chúng ta, 

như lời thánh Gioan: “Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết 

Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 

4,7-8). 

5. LỜI CẦU:  

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay dạy chúng con tránh thái độ khép 

kín cục bộ, khi chỉ biết đóng khung các giao tiếp và sinh hoạt trong phạm vi người cùng tổ chức, 
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cùng đoàn thể, cùng tôn giáo với chúng con, nhưng cho chúng con biết mở lòng bao dung đón 

nhận mọi người khác dân tộc, niềm tin, mầu da, tiếng nói… noi gương Chúa khi xưa. Xin cho 

chúng con biết sẵn lòng hợp tác với những người thiện chí, bất kể họ thuộc tôn giáo hay đoàn 

thể nào, miễn là họ sẵn sàng hợp tác làm những việc tốt bảo vệ môi trường là khu phố ngày 

càng an toàn sạch đẹp và văn minh hơn. Xin cho chúng con tránh thái độ tự tôn khi nghĩ mình 

hơn người khác, nhưng biết khiêm tốn tự hạ và chân thành phục vụ tha nhân cách vô vụ lợi noi 

gương Chúa khi xưa, hầu chúng con tích cực góp phần làm chứng cho Chúa, dẫn đưa được 

nhiều người nhận biết tôn thờ Chúa Cha, và tích cực xây dựng thế giới nên “Trời Mới Đất Mới”, 

hầu sau này cũng được hưởng niềm vui ơn cứu độ với chúng con. 

X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.-Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH - HHTM 
 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

 

  

“Anh em hãy vui mừng luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại: anh em hãy vui lên!” (Pl 4,4). Đây là 

lời mời gọi lay động đời sống chúng ta thật mạnh mẽ. Thánh Phaolô bảo chúng ta vui lên; ngài 

nói gần như ra lệnh. Một lời mời gọi như điều tất cả chúng ta hằng mong muốn: có một cuộc 

sống trọn vẹn, một cuộc sống có ý nghĩa, một cuộc sống vui tươi. Cứ như là thánh Phaolô nghe 

được điều mỗi người chúng ta đang nghĩ trong lòng và nói ra điều chúng ta đang cảm nhận, 

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Hoa Kỳ - Bài giảng trong Thánh Lễ tuyên thánh cho 
Chân phước Junipero Serra (Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô nhiễm 23 tháng Chín 
2015) 
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đang trải nghiệm. Có điều gì đó ở sâu trong lòng mời gọi chúng ta vui mừng chứ đừng bằng 

lòng với những kẻ xu nịnh vốn chỉ đơn thuần trấn an chúng ta. 

Nhưng mặt khác, chúng ta đang sống những căng thẳng của đời sống hằng ngày. Có 

nhiều hoàn cảnh dường như muốn ngăn cản lời mời gọi này. Nếp sinh hoạt hằng ngày của 

chúng ta có thể dẫn chúng ta đến tình trạng vô cảm đáng buồn làm cho chúng ta quen dần, với 

hậu quả tất nhiên: trái tim trở nên tê liệt. 

Chúng ta có muốn cho sự vô cảm hướng dẫn cuộc đời mình hay không? Chúng ta có 

muốn cho sức mạnh của thói quen thống trị cuộc đời mình hay không? Thế nên chúng ta hãy tự 

hỏi: Chúng ta có thể làm gì để giữ cho trái tim mình khỏi đông cứng, khỏi tê liệt? Làm sao để 

niềm vui của Tin Mừng lớn lên và bén rễ sâu hơn trong cuộc đời của chúng ta? 

Xưa Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ và hôm nay Ngài cũng nói với chúng ta: Hãy ra đi 

rao giảng! Niềm vui của Tin Mừng chỉ được cảm nghiệm, được nhận biết và được sống khi 

chúng ta biết trao đi và cho đi chính mình.  

Tinh thần thế gian mời mọc chúng ta sống xu thời, sống dễ dãi; trước não trạng ấy của con 

người, “chúng ta phải trở lại niềm xác tín rằng chúng ta cần đến nhau, chúng ta có trách nhiệm 

với nhau và với thế giới” (Laudato Si’, 229). Đó là trách nhiệm loan báo sứ điệp của Chúa 

Giêsu. Thật vậy, nguồn gốc niềm vui của chúng ta xuất phát từ mong muốn tỏ lòng lòng thương 

xót vô tận, là kết quả của kinh nghiệm của chúng ta về quyền năng thương xót vô biên của 

Chúa Cha (x. Evangelii Gaudium, 24). Hãy đi rao giảng cho mọi người bằng việc xức dầu và 

xức dầu bằng rao giảng. Đó là điều Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay, khi nói rằng:  

“Người Kitô hữu tìm thấy niềm vui nơi sứ vụ truyền giáo: Ra đi đến với muôn dân nước. 

Người Kitô hữu cảm nghiệm niềm vui khi tuân giữ lệnh truyền: Hãy ra đi loan báo tin mừng.  

Người Kitô hữu gặp được niềm vui càng thêm mới mẻ khi đáp lại tiếng gọi: Hãy ra đi và 

xức dầu”. 

Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi đến với tất cả các nước, tất cả mọi dân tộc. Và trong cái 

“tất cả” ấy của hai ngàn năm trước, có cả chúng ta nữa. Chúa Giêsu không cho chúng ta một 

danh sách chọn lọc cho biết ai xứng đáng hay không xứng đáng đón nhận sứ điệp của Ngài, sự 

hiện diện của Ngài. Trái lại, Ngài luôn đón nhận đời sống như nó vốn thế. Trong những khuôn 

mặt đau thương, đói khát, bệnh tật, tội lỗi. Trong những khuôn mặt thương tích, mỏi mệt. Trong 

những khuôn mặt của nghi nan và hối tiếc. Chẳng hề mong đợi một đời sống tươi đẹp, lộng lẫy 
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và chải chuốt, Ngài đã đón lấy đời sống như nó vẫn là, cho dù đó là một cuộc đời thường tỏ ra 

thất bại, nhơ nhuốc, tan nát. 

Chúa Giêsu nói: Hãy ra đi rao giảng tin mừng cho mọi người. Hãy ra đi và nhân danh Thầy 

hãy đón nhận đời sống này như nó là chứ không phải như chúng con nghĩ nó phải là. Hãy đến 

các ngã tư, ... hãy rao giảng mà đừng sợ hãi, đừng thành kiến, đừng trịch thượng, đừng tự ti, 

cho tất cả những ai đã mất niềm vui sống. Hãy đi loan báo lòng thương xót của Chúa Cha. Hãy 

đến với những ai đang sống nặng nề vì đau khổ, vì thất bại, cảm thấy cuộc đời trống rỗng; và 

hãy loan báo có một người Cha đang điên rồ tìm kiếm họ để xức dầu hy vọng, dầu  cứu rỗi cho 

họ. Hãy đi loan báo rằng những lỗi lầm, những ảo tưởng lừa phỉnh, những sai lầm sẽ không 

giành được phần thắng trong cuộc đời chúng ta. Hãy đi và mang theo dầu xoa dịu những vết 

thương và chữa lành các tâm hồn.  

Truyền giáo không bao giờ là kết quả của một dự án được hoạch định cách hoàn hảo hay 

của một thủ bản được sắp xếp tài tình. Truyền giáo bao giờ cũng là hoa trái của một cuộc đời 

thấy mình được tìm kiếm và được chữa lành, được gặp gỡ và được tha thứ. Truyền giáo sinh 

ra từ kinh nghiệm luôn mới mẻ về việc được xức dầu thương xót của Thiên Chúa.  

Giáo hội là dân thánh của Thiên Chúa, biết chạy khắp các nẻo đường bụi bặm của lịch sử 

đầy những xung đột, bất công và bạo lực, để đến gặp con cái và anh em mình. Dân thánh tín 

trung của Thiên Chúa không sợ lầm lỗi; nhưng sợ bị giam hãm, bị đóng băng vào lớp tinh hoa 

ưu tú, bị cột vào những an toàn của cá nhân. Giáo hội biết rằng sự giam hãm dưới nhiều hình 

thức là nguyên nhân của thói vô cảm. Vì vậy, chúng ta hãy đi ra, đi ra để đem đến cho mọi 

người sự sống của Chúa Giêsu Kitô (Evangelii Gaudium, n. 49). Dân Chúa biết đón nhận mọi 

người bởi vì họ là môn đệ của Đấng đã quỳ xuống rửa chân cho các tôi tớ (x. Evangelii 

Gaudium, 24). 

Hôm nay, chúng ta đang ở đây, vì có nhiều người đã dũng cảm đáp lại lời mời gọi này, vì 

có nhiều người đã tin rằng “cuộc sống lớn mạnh khi trao ban và yếu đi trong sự cô lập và dễ 

dãi” (Aparecida, 360). Chúng ta là con cái được sinh ra nhờ lòng can đảm truyền giáo của biết 

bao người không muốn “bị giam hãm trong các cấu trúc đem lại cảm giác an toàn giả tạo... 

trong những thói quen làm chúng ta cảm thấy an thân, trong khi ở bên ngoài có biết bao người 

đang đói lả” (Evangelii Gaudium, 49). Chúng ta là những người mắc nợ một Truyền thống, một 

chuỗi các chứng nhân đã làm cho tin mừng của Phúc Âm vẫn luôn mới mẻ và tươi vui, từ thế 

hệ này sang thế hệ khác. 

Hôm nay, chúng ta nhớ đến một trong những người ấy, người đã làm chứng cho niềm vui 

của Tin Mừng trên vùng đất này: cha  Junipero Serra. Ngài là hiện thân của “một Giáo hội đi 



16 
 

ra”, một Giáo hội lên đường để đem đến khắp nơi lòng nhân từ hoà giải của Thiên Chúa. 

Junípero Serra đã bỏ lại mảnh đất quê hương và lối sống của mình, can đảm mở ra những con 

đường để đến với rất nhiều người, khi học biết tôn trọng các phong tục và tính đặc thù của họ. 

Ngài đã học biết đem lại sự sống của Thiên Chúa và nuôi dưỡng sự sống ấy nơi khuôn mặt của 

những người mà ngài gặp gỡ; ngài đã làm cho họ trở nên những người anh chị em của mình. 

Junipero đã tìm cách bảo vệ phẩm giá của cộng đồng bản địa, bảo vệ cộng đồng ấy khỏi bị 

ngược đãi, lạm dụng - những lạm dụng mà ngày nay vẫn còn khiến chúng ta ghê tởm, đặc biệt 

vì chúng đã gây ra những đau thương trong cuộc sống của nhiều người. Junipero đã đề ra cho 

mình một phương châm để hướng dẫn bước đi và khuôn đúc đời sống của mình: ngài đã biết 

phát biểu, nhưng trên hết, đã biết sống với phương châm: luôn tiến về phía trước. Đó là 

phương cách Junipero sống niềm vui của Tin Mừng, để con tim của ngài không bị tê liệt. Ngài 

luôn tiến về phía trước, vì Chúa đang chờ đợi; luôn tiến về phía trước vì anh chị em ngài đang 

chờ đợi; luôn tiến về phía trước cho đến cuối đời mình; ngài luôn tiến về phía trước. 

Hôm nay, cũng như ngài, ước gì chúng ta cũng nói được: Tiến lên! Luôn tiến về phía trước! 

Minh Đức chuyển ngữ (WHĐ) 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Vậy là mình đã  được nghỉ  công việc mục vụ Giáo Xứ  hai tuần và về Nhà Nghỉ Dưỡng của 

Giáo Phận để nhận một căn phòng , chính thức gia nhập hàng ngũ của những con người “ 

bình  an” giữa muôn vàn thăng trầm của cuộc sống vẫn diễn ra hằng ngày ... 

Những ngày này , mạng truyền thông trên khắp thế giới , hoặc nhiều hoặc ít , đều nói đến 

chuyến Tông Du của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đến Mỹ , một đất nước dẫy đầy những kỳ 

quặc , những trái khoáy rất xa lạ với những vùng đất đã có nề , có nếp và là đặc thù của một “ 

hiệp chủng quốc” ngay từ khi lập quốc cho đến hôm nay và mãi mãi đến mai sau bao lâu mà di 

dân từ muôn nơi vẫn hướng về Mỹ như một thứ “ đất hứa”  nào đó ... 

Đức Thánh Cha mang theo mình hầu như toàn thể nhân loại , nhất là những thành phần 

khốn cùng về mọi mặt , để nói lên một cách nhẹ nhàng nhưng cứng rắn về bổn phận của con 

người với lẫn nhau , bổn phận của người giàu với người nghèo , bổn phận của người có thể 

cười với người cả đời chỉ có nước mắt , bổn phận của con người với trái đất : gia sản ngàn đời 

“ AI CHO ANH EM UỐNG MỘT CHÉN NƯỚC VÌ LẼ ANH EM THUỘC VỀ ĐẤNG KY-TÔ , 
NGƯỜI ĐÓ SẼ KHÔNG MẤT PHẦN THƯỞNG ĐÂU .” ( MC 9 , 41)  
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mà Thiên Chúa Tạo Hóa trao tặng nhưng đã mỏi mòn , cạn kiệt do sự dữ và lòng người không 

tốt ... 

Tuy nhiên , dù diễn tả về bất cứ điều gì , thì phong thái , cách trình bày cũng như mọi suy 

tư của Đức Thánh Cha đều lan tỏa một tinh thần nhẹ nhàng , một tính cách Công Giáo và một 

tâm trạng dễ thương : đó là sự bình an và nụ cười chân thật ...Đây mới thực sự là  “ lực hấp 

dẫn’ làm cho những chuyện nói trở thành một đòi hỏi buộc phải được thực hiện ...Trong bài 

chào đón ngắn gọn của Tổng Thống Obama tại Nhà Trắng , ông đã nhận ra và nói lên điều đó 

...Ông trân trọng Đức Giáo Hoàng vì ngài con người thánh thiện và bình an ... 

Ngồi với nhau trong bàn cơm Nhà Nghỉ Dưỡng , mấy cụ hàn huyên chuyện người ta chen 

chúc nhau ở khu vực ném sỏi cách Mecca khoảng 5 km và dẫm đạp lên nhau gây tử vong cho 

khoảng 717 người , 863 người bị thương dịp lễ Haji của người Hồi Giáo  ...Thế rồi cũng có một 

liên tưởng ...Tuổi già nghỉ dưỡng mà ...Thiếu gì những liên tưởng ...Liên tưởng rằng : nếu có 

một cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng đến Việt Nam thì có còn nữa không một không gian 

đủ để chứa khoảng trên dưới một triệu người trong khi đất đai đang bị cắt xẻ để chia bán hay 

cho thuê như hiện nay ...Rồi có không tình trạng chen lấn , dẫm đạp gây tai họa như nơi này , 

nơi kia...Chuyện của những “ ông già nghỉ dưỡng” ấy mà : thực thực , hư hư ... chẳng đầu 

chẳng đuôi chi hết ... 

Những ngày này có những trận mưa khá lớn làm ngập lụt nhiều con đường ở cả Sài gòn 

 lẫn thủ đô Hà Nội . Sáng nay , tình cờ thôi , nhấn chuột vào một mẩu tin Hà Nội “ bơi” ... thì 

thấy được hai tấm hình ở hai thành phố lớn làm mình buồn buồn : một là ở Hà Nội với hình ảnh 

khỏa thân của một chị phụ nữ đứng giữa quãng đường ngập nước và một ở Sài gòn với hình 

ảnh thật sự không đẹp mắt chút nào của một anh đàn ông đang đóng góp thêm vào cho làn 

nước tràn lan một quãng đường ...Hai hình ảnh vô nghĩa và phản cảm nhưng lại diễn tả quá 

nhiều ... Nếu đấy là những cô , những cậu bé đón mưa như bình thường vẫn thấy ở đây đó khi 

những trận mưa đầu mùa trút xuống thì không là vấn đề ... Nhưng đây lại là những người đã 

lớn và hành vi rõ ràng có một ý thức ... Gì gì đi chăng nữa thì ít ra nơi họ cũng là một cách để 

làm cho mình được để ý  tới: một cách để nổi danh – dù là thanh danh hay là xú danh ...Điều 

đáng buồn : họ là tiêu biểu cho một lớp người – mà có lẽ người trẻ cũng không ít – muốn thể 

hiện cái “ tôi” không phải bằng những tốt đẹp mà bằng mọi giá kể cả những điều vô nghĩa và 

phản cảm ... Không biết có ngoa ngôn không nữa nhưng có cảm tưởng như đây là tình trạng 

mà người Việt chúng ta đang phải gánh chịu : rất nhiều con người nặng phần “ con”  hơn phần 

“ người” ... nếu không bảo là không còn phần “ người” nữa ... 
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“ Chén nước” ... mà Chúa Giê-su đề cập đến trong Tin Mừng ngày hôm nay lại là một vấn 

đề cần phải suy nghĩ lại đối với chúng ta ...Điều Ngài muốn nói đương nhiên là nhắm đến 

những tốt lành – dù rất nhỏ - mà người khác làm cho chúng ta ...  

Thế nhưng “ chén nước”  lúc này – trong bối cảnh xã hội Việt hôm nay – thì “ chén 

nước” lại là những chuyện chúng ta – với tư cách là Công Giáo – chúng ta phải có với nhau và 

với mọi người ... dù là những việc rất nhỏ  - như một nụ cười thôi -  nhưng thật lòng và sạch để 

có thể làm cho ngày đời đẹp hơn , tươi sáng hơn và có ý nghĩa hơn ...Đấy là những gì Đức 

Thánh Cha đang làm cho thế giới ... Và đấy cũng là những gì ngài muốn cho con cái Chúa làm 

cho mọi người ... 

Lm Giuse  Ngô Mạnh  Điệp . 

VỀ MỤC LỤC 

 

  

 
Phúc Âm hoá: Làm cho đời sống thấm nhuần tinh thần Phúc Âm 

 

1. “Tân Phúc Âm hoá”: vấn đề mang tính thời sự 

 

Dưới nhan đề: “Vatican đang nỗ lực khuếch trương ‘Tân Phúc Âm hoá’”, John L. Allen Jr., 

chuyên gia nghiên cứu kỳ cựu về Vatican của tờ National Catholic Reporter và cũng là phóng 

viên của đài truyền hình CNN, trong bài viết ngày 04/03/11, ông nói:  

“Trong một triều đại giáo tông mà đôi khi bị buộc tội là thiếu hướng hành chính, toàn bộ 

Vatican dưới triều của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ít nhất đã bị buộc chặt vào một điểm: 

Tính cấp thiết của một cuộc “tân Phúc Âm hoá” 

 

Bằng mọi cách có thể, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã cho thấy rằng ngài đang quan tâm đến 

việc “tân Phúc Âm hoá”, hiểu một cách rộng rãi là đánh thức tinh thần truyền giáo trong Giáo Hội, 

như là một ưu tiên tột đỉnh. Ví dụ: Mặc dù nổi tiếng là luôn có ác cảm với các bộ máy quan liêu, 

nhưng gần đây ĐTC Bênêđictô XVI đã phải thành lập ngay tại Vatican một cơ quan hoàn toàn 

mới để xúc tiến dự án, Hội Đồng Giáo Tông Cổ Vũ Việc Tân Phúc Âm Hoá. Ngài đã bổ nhiệm 

một chức sắc người Ý, kỳ cựu và đầy quyền lực, là Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, đứng 

đầu Hội Đồng này, và một danh sách thành viên Hội Đồng gồm các vị giáo sĩ cao cấp trong Giáo 

Hội Công Giáo từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đức Hồng Y Christoph Schönborn của 

 Tân Phúc-Âm-hoá hay Tân-Phúc-Âm hoá?  
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Vienna, ĐHY Angelo Scola của Venice, ĐHY George Pell của Sydney, và Đức Tổng Giám Mục 

Timothy Dolan của New York.  

 

ĐTC Bênêđictô cũng đã dành cho Thượng Hội Đồng Giám Mục - một cuộc họp của các giám mục 

từ khắp nơi trên thế giới sẽ diễn ra từ ngày 07-28/10/2012 - sắp tới, một chủ đề “Tân Phúc Âm hoá để 

thông truyền đức tin Kitô giáo”14 mà Bản đề cương (Lineamenta) của Thượng Hội Đồng đã được trình 

bày trong cuộc họp báo sáng nay tại Vatican. ”15.  

 

Tự Sắc Porta Fidei công bố khai mạc năm Đức Tin ngày 11/10/2012 cũng nhắc đến tân 

Phúc Âm hoá16. Hơn thế nữa, trong Sứ điệp dài 4 trang giấy khổ Letter, Hội nghị toàn thể lần 

thứ X của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã dành cả 2 trang để nói về một số chiều kích cơ 

bản của “nền linh đạo tân Phúc Âm hoá”.  

 

Vài sự kiện nêu trên cho thấy tầm quan trọng của vấn đề tân Phúc Âm hoá đối với Giáo 

Hội hiện nay như thế nào. 

 

Tân Phúc Âm hoá tiếng Anh là New Evangelization, nhưng có người lại không thể hiểu 

được tại sao tiếng Việt dịch là “tân Phúc Âm hoá”, có người còn cho rằng nói như thế là rối đạo. 

Vậy chúng ta thử tìm hiểu New Evangelization có nghĩa gì, và nên dịch như thế nào trong tiếng 

Việt. 

 

2. Evanglization: Phúc Âm hoá. 

Chữ này phát xuất từ động từ Evangelise (truyền giảng Phúc Âm) và Evangelise có nguồn 

gốc từ danh từ Evangel (Phúc Âm).  

 

Chúng tôi đã có dịp bàn tới hai thuật từ Phúc Âm và Phúc Âm hoá trong hai bài 

“Evangelium” và “Missio” đăng trong nguyệt san Bài giảng Chúa nhật17 và đăng lại trong quyển 

“Tìm hiểu từ vựng Công Giáo”18. Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. đã tầm nguyên và phân tích 

về hai thuật từ Evangelizatio và Missio rất công phu trong bài đăng trong bản tin Hiệp Thông số 

7319. Vì vậy ở đây, chúng tôi chỉ xin nhắc lại mấy ý chính: 

 

2.1. Evangelium (Anh: Evangel; Pháp: Évangile) được dịch là Phúc Âm hay Tin Mừng, 

nhưng theo chúng tôi, thuật từ Phúc Âm có nội dung phong phú và sâu sắc hơn, bao hàm mọi 

điều thiện hảo mà con người mơ ước theo triết lý Đông phương và như vậy có tính hội nhập 

văn hoá cao hơn. 

 

                                                 
14

 “Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam - The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith”. 
15

 John L. Allen Jr.: VATICAN TRIES TO FLESH OUT 'NEW EVANGELIZATION', xem: http://ncronline.org/blogs/ncr-

today/vatican-tries-flesh-out-new-evangelization. 
16

 Tự sắc Porta Fidei, số 4, 7. 
17

 Bài Giảng Chúa Nhật, TGM GP. TP.HCM, Số 3/2006 và 10/2009. 
18

; Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ, TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO, 2012, tr. 19-25; 298-315. 
19

 Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP., “LOAN BÁO TIN MỪNG, TÁI LOAN BÁO TIN MỪNG, LOAN BÁO TIN MỪNG 

CÁCH MỚI MẺ: NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ” - Hiệp Thông, Số 73, tháng 11&12 năm 2012, tr. 52-79. 



20 
 

2.2. Thuật từ Evangelizatio xuất hiện từ thế kỷ XIX và được du nhập vào thần học Công 

Giáo vào thế kỷ XX, đặc biệt từ Công Đồng Vaticanô II20. ĐTC Phaolô VI sử dụng từ này với hai 

nội dung chính là truyền bá Phúc Âm (hoạt động truyền giáo cho lương dân) và Phúc Âm hoá 

(hoạt động tông đồ cho giáo dân)21. 

 

Evangelizatio (Anh: Evangelization; Pháp: Évangélisation) là "đem Phúc Âm đến cho tất cả 

mọi tầng lớp nhân loại, để rồi, nhờ ảnh hưởng của Phúc Âm, biến đổi nhân loại từ bên trong và 

làm cho nhân loại nên mới" (EN 18). Đưa Phúc Âm vào lòng người, vào cách suy nghĩ, cách 

hành động của con người, vào các lãnh vực hoạt động như xã hội, văn hoá, chính trị, kinh tế... 

Nói cách khác là đem các giá trị Phúc Âm thấm nhuần vào trong các thực tại trần thế như men 

ở trong bột. Vì vậy, nếu hiểu cách tổng quát Evangelizatio được thực hiện vừa bằng lời nói, 

vừa bằng chứng tá đời sống cũng như bằng những hoạt động để biến đổi mọi sự cho hợp với 

tinh thần Phúc Âm.  

 

2.3. Evangelizatio thường được dịch là (việc, cuộc, công cuộc) Phúc Âm hoá, truyền bá 

Phúc Âm, truyền giảng Phúc Âm, loan báo Tin Mừng, rao giảng Tin Mừng, việc truyền giáo... 

Tuy nhiên, theo chúng tôi, các từ truyền bá, truyền giảng, rao giảng, loan báo, loan truyền... 

không có ý nghĩa tổng quát như chữ “hoá” trong từ Phúc Âm hoá. Là một nguyên vị tiềm tàng22 

giữ vai trò hậu tố từ, "hoá" tạo ý nghĩa là: biến đổi, làm cho thấm nhuần hoặc làm cho trở 

thành... Do đó, so với các cụm từ truyền bá Phúc Âm, truyền giảng Phúc Âm hay loan báo Tin 

Mừng, rao giảng Tin Mừng.... thì thuật từ Phúc Âm hoá vừa ngắn gọn, lại có nội dung bao quát, 

phong phú và diễn tả ý niệm Evangelizatio thích hợp hơn. 

 

2.4. Về mặt từ ngữ, chúng ta có thể định nghĩa: Phúc Âm hoá là làm cho thấm nhuần tinh 

thần Phúc Âm. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã cung cấp một định nghĩa khác: “Phúc 

Âm hoá, nghĩa là loan báo Ðức Kitô bằng đời sống chứng tá và lời nói” (Số 905).  

 

3. Nghĩa các chữ tân, phúc, âm, hoá. 

3.1. Nghĩa của tân. 

 

Tân có 12 chữ Hán: 新, 濱 (滨), 津, 賓 (宾), 薪, 辛, 鋅 (锌), 檳 (槟), 莘, 繽 (缤), 獱, 蠙, trong 

trường hợp này là chữ新. Tân 新là chữ gốc của chữ 薪tân (nghĩa là: củi đuốc, tiền lương). Chữ 

do辛 (tân) và 斤(cân) tạo thành. Trong giáp cốt văn, tân chỉ âm, và cân là cái rìu. 

  
 

                                                 
20

 Các văn kiện của Công Đồng Vaticanô II đã sử dụng danh từ Evangelizatio 31 lần, đặc biệt trong Sắc Lệnh Truyền Giáo 21 

lần. Tuy bản dịch tiếng Việt của Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X (Đà Lạt, 1970) dịch là “truyền bá Phúc Âm” nhưng cũng 

đã thấy có vài nơi sử dụng thuật từ “Phúc Âm hoá” (tr. 348, 796). 
21

 xem Tông huấn EVANGELII NUNTIANDI, số 18. 
22

 Nguyên vị tiềm tàng là những yếu tố gốc Hán có ý nghĩa phản ánh gián tiếp hiện thực. Theo cách nói của Gs. Hồ Lê: CẤU 

TẠO TỪ TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI, Nxb KHXH, TP.HCM, 2003, tr.154. 
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Tân nghĩa là (dt.) (1) Mới: Thôi trần xuất tân (trừ cái cũ đi, đem cái mới ra). (2) Họ Tân. 
(3) Quốc hiệu của Vương Mãng sau khi cướp ngôi nhà Hán (năm 8-22). (đt.) (4) Thay đổi cho 
mới: Nhật tân hựu tân (ngày càng đổi mới). (tt.) (5) Những cái mới: Tân y (áo mới). (6) Những 
gì mới xuất hiện: Tân sinh nhi (con mới sinh ra). (7) Những người hay vật thuộc về thời gian 
mới cưới: Tân phòng (phòng cưới). (pht.) (8) Mới bất đầu: Tân tả (mới viết). 

 

Nghĩa Nôm: (dt.) (1) Xử nữ: Gái tân. (2) Màng trinh: Còn tân. 

3.2. Nghĩa của phúc. 

 

Phúc có 9 chữ Hán: 福, 腹, 復 (复), 覆, 輹, 輻 (辐), 蝮, 愊, 鍑, ở đây là chữ福. Trong bài 

“Evangelium” tôi có phân tích chữ này, nay xin trích lại: “Theo Lục thư23, chữ phúc (福)  thuộc 

“hình thinh”. Viết bộ thị (示còn đọc kỳ) và thinh bức (畐bị), có nghĩa phù hộ, là thần ban điều 

lành giúp con người, nên viết bộ thị (示) và dùng bức (畐) với âm bị, có nghĩa là mãn  (nghĩa là 

có đầy đủ, không gì không thuận lợi là phúc), tức là: trời đất ban xuống những điều tốt lành để 

thoả mãn nguyện vọng của con người, nên dùng thinh (畐). Thuyết Văn dùng chữ phúc với 

nghĩa là bị (bị là mọi việc đều thuận lợi). Chữ phúc (福)  đọc âm “phúc”, có nghĩa là mình xin 

cho được nhiều phúc.” Chữ福 (phúc) nghĩa là (dt.) (1) Những sự tốt lành, Kinh Thi chia ra năm 

phúc : - Giàu 富 , - Yên lành 安寧,- Thọ 壽, - Có đức tốt 攸好德, - Vui hết tuổi trời 考終命. (2) 

Điều may: Phúc Âm (tin lành). (3) Thịt phần tế. (4) Rượu tế còn thừa. (5) Họ Phúc. (đt.) (6) 

Thần bảo hộ, giúp: Phúc hựu. (7) Bộ điệu người nữ ngày xưa chào bằng cách chắp tay đặt ở 

eo: Đạo vạn phúc (Kính chào). (tt.) May mắn: Phúc tướng (tướng may mắn). 

 
3.3. Nghĩa của âm. 

Âm có 11 chữ Hán: 音, 暗, 陰 (阴), 隂, 侌, 瘖, 喑, 蔭, 廕, 荫, 愔, trong mục từ Tân Phúc Âm 

hoá, Âm là chữ 音, tôi đã từng phân tích chữ này24: “Âm (音) trong từ phúc âm (福音) có nghĩa 

là tiếng, tin, thuộc loại “chỉ sự”. Viết chữ ngôn (言, lời ) ngậm dấu ngang (—) là cái dấu để tạo 

chữ, không phải là chữ nhất (一), quy định dấu ngắn thì đặt ở trên dấu ngang, dấu dài đặt ở 

dưới. Như vậy chữ ngôn (言) phần dưới có chữ khẩu (口), chữ khẩu ngậm dấu ngang (—). 

Thinh do tâm sinh ra, biểu lộ ra ngoài là âm, tức là cái hợp thinh mà được nhịp nhàng hoà hợp 

với các thinh để thành văn, thì gọi là âm. Chữ 音 (âm) nghĩa là: (dt.) (1) Tiếng phát ra bởi vật 

thể bị chấn động, do không khí làm môi giới mà truyền đi: Tạp âm (tiếng tạp). (2) Giọng điệu: 

Hương âm (giọng quê). (3) Tiếng đọc của chữ: Chú âm (tiếng ghi). (4) Tin tức, thư từ: Âm tín. 

(5) Tiếng kính trọng kẻ khác: Đức âm. (6) Họ Âm. 

 
3.4. Nghĩa của hoá. 

Hoá có 2 chữ Hán: 化, 貨 (货), chữ cần bàn là chữ化. Hoá (化) có hai hình người, một 

đứng thẳng, một đứng lộn xuống dưới, giống diễn viên đang làm xiếc hoặc biểu diễn ảo thuật, 

chỉ nghĩa “biến hoá”. Có những nghĩa mở rộng như “Tạo Hoá”, “tử vong”, và “hoà tan”. 

 

                                                 
23

 Sáu quy tắc tạo nên chữ Hán gọi là Lục thư: (1) Tượng hình. (2) Chỉ sự. (3) Hội ý. (4) Hình thinh. (5) Chuyển chú. (6) Giả 

tá. 
24

 Bài Giảng Chúa Nhật, tháng 3/2006, Bài “Phúc Âm và Tin Mừng”, tr. 93. 
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Hoá có nghĩa là (dt.) (1) Giáo dục: Giáo hoá. (2) Tập tục: Phong hoá. (3) Trời đất hay số 

mệnh: Tạo Hoá. (4) Lễ, nhạc, chế độ: Văn hoá. (5) Lấy ân nghĩa mà dạy: Đức hoá. (đt.) (6) 

Thay đổi: Thiên biến vạn hoá. (7) Trời đất sinh thành vạn vật: Hoá dục. (8) Chết: Vật hoá. (9) 

Dần dần ít đi, có rồi lại không còn: Tiêu hoá. (10) Thiêu huỷ: Hoả hoá. (10) Ăn xin: Hoá duyên. 

(11) Đặt sau danh từ hay tĩnh từ, để chuyển biến trạng thái hay tính chất của vật: (i) thay đổi 

tính chất: ảo hoá, Âu hoá, ẩn dụ hoá, bần cùng hoá, bình thường hoá, biệt hoá, cá biệt hoá, cá 

tính hoá, cải hoá, cảm hoá, công hữu hoá, công nghiệp hoá, cơ khí hoá, cụ thể hoá, chính quy 

hoá, chính thức hoá, chuẩn hoá, chuẩn mực hoá, dân chủ hoá, dị hoá, đa dạng hoá, điện khí 

hoá, đồng bộ hoá, đồng hoá, đơn giản hoá, hiện đại hoá, hợp thức hoá, khái quát hoá, lý tưởng 

hoá, nhân cách hoá, phàm tục hoá, phân hoá, phức tạp hoá, tập thể hoá, thần bí hoá, tổng quát 

hoá, tuyệt đối hoá, tư bản hoá, tự động hoá... (ii) làm cho trở thành: cốt hoá (hoá xương), dẻo 

hoá, điện hoá, lưu hoá, nhũ hoá, nhựa hoá, ion hoá, oxy hoá, khí hoá, từ hoá, xà phòng hoá, 

mã hoá...  

Trong từ Phúc Âm hoá, hoá có vai trò hậu tố từ, nghĩa là làm cho thấm nhuần. 

Nghĩa Nôm: Goá: Hoá vợ. 

 

4. New Evangelization: Tân-Phúc-Âm hoá? 

4.1. Tân Phúc Âm - Đức tin loại gì đây?  

 

Có người thắc mắc: "Nói đến Đức Tin Công Giáo mà nói đến “tân phúc âm, tân tin mừng” 

là nói đến đức tin loại gì đây?" - Chúng tôi thử vào Google để tìm kiếm cụm từ "tân phúc âm" và 

"tân tin mừng", thì không thấy chỗ nào nói Tân Phúc Âm hay Tân Tin Mừng mà chỉ có Tân Phúc 

Âm hoá hay Tân Tin Mừng hoá mà thôi!  

 

Thiết nghĩ: Người Công Giáo, dù là tân tòng, cũng hiểu rằng Hội Thánh Công Giáo là "duy 

nhất", và vì duy nhất trong đức tin nên không có chuyện "Tân Phúc Âm" hay "Tân Tin Mừng"25. 

Thực ra chữ "Tân Phúc Âm" cũng đã có người sử dụng rồi. Tự điển của Lm. Vũ Kim Chính26 

dùng chữ này để dịch chữ Neo-Evangelism, danh xưng của một giáo phái Tin Lành27. Cho nên, 

nếu hiểu Tân Phúc Âm là một giáo phái, thì "Tân Phúc Âm hoá" (nếu có) sẽ có nghĩa là "làm 

cho trở thành tín đồ Tân Phúc Âm". Nhưng trong thực tế, anh em Tin Lành dịch từ Neo-

Evangelism là "Phong trào Tin Lành Hiện đại", chứ không sử dụng từ Tân Phúc Âm.  

 

4.2. Cũng tại thiếu cái dấu...  

 

Tôi nhớ khi cha già Phaolô Nguyễn Huỳnh Điểu - cha sở Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn - từ 

trần, một cha khẩn cấp báo tin cho bạn bè của ngài bên Paris: "DIEU EST MORT"! Các cha bên 

                                                 
25

 Nếu đặt vấn đề: Đối với người lương thì sao? - Thưa, thì phải tìm hiểu mới biết được. Vì đã là thuật từ thì dù thuộc ngành 

nào, bộ môn nào, thì cũng phải “học nhi tri chi”. Tương tự như các thuật từ “Mẹ Thiên Chúa” hay “bất khả ngộ” vv... 
26

 Lm. Vũ Kim Chính, SJ., TỰ ÐIỂN THẦN HỌC TÍN LÝ ANH VIỆT, Đài loan, 1999. 
27

 Neo-Evangelism: Một phong trào có từ năm 1940, phát nguồn từ Phái Phúc Âm (Evangelicals: Phong trào Tin Lành), với 

các đặc điểm là tập trung vào nỗ lực truyền bá Phúc Âm, trải nghiệm qui đạo, lời chứng về đức tin cá nhân, và có quan điểm 

truyền thống về Thánh Kinh. Phái này tin rằng Phúc Âm cần phải được tái khẳng định và tái công bố trong một cung cách mới. 

Vì vậy, xuất hiện thuật ngữ Neo - mới hoặc được làm cho mới. Danh xưng Neo-Evangelism do Harold Ockenga đặt ra năm 

1947, mà anh em Tin Lành Việt Nam dịch là “Phong trào Tin Lành Hiện đại”, để phân biệt với giáo phái Căn Bản 

(Fundamentalists: Phong trào Nền Tảng) mới được hình thành vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, với ảnh hưởng rộng lớn trong 

cộng đồng Tin Lành, Phái Tân Phúc Âm được xem là đồng nghĩa với Phái Phúc Âm, đại diện cho những Kitô hữu liên kết đức 

tin của mình với các giá trị truyền thống của Giáo Hội tiên khởi. 
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Pháp đã hết sức kinh ngạc, không thể hiểu nội dung của bức điện nên phải liên lạc hỏi lại... 

Cũng tại chữ "Điểu" đã viết thành chữ "Dieu" (Thiên Chúa).  

 

Có lẽ ở đây cũng tương tự, từ ghép Tân Phúc Âm hoá có hai cách hiểu về trật tự cấu tạo 

của nó:  

 
 
 
 
 

Cách hiểu đúng        Cách hiểu sai 

 

Trước năm 1975, tại miền Nam, người ta thêm dấu gạch nối (-) giữa những mục từ ghép 

Hán Việt hoặc thuần Việt. Như trường hợp trên, tân Phúc Âm hoá là từ ghép có cấu trúc theo 

quan hệ cú pháp thuận Hán, tức tĩnh từ tân đứng trước danh từ Phúc Âm hoá. Để hiểu "tân" là 

từ bổ nghĩa cho "Phúc Âm hoá", người ta viết là: "tân Phúc-Âm-hoá", Phúc-Âm-hoá là một mục 

từ được giải thích theo nghĩa riêng biệt của mục từ này mà không bị hiểu sai. Còn muốn chỉ 

"hoá" là hậu tố từ của "Tân-Phúc-Âm" thì viết là: "Tân-Phúc-Âm hoá". Nay bỏ gạch nối giữa 

những từ ghép ấy làm cho nhiều người không thể hiểu nổi những danh từ kép hay từ ghép biệt 

nghĩa.  

 

Đã có người đề nghị Quốc Hội cho dạy lại Hán Nôm trong trường học, điều này hoàn toàn 

không thực tế. Để giải quyết vấn để, chúng ta chỉ cần phục hồi dấu gạch nối trong những 

trường hợp nói trên, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.  

 

5. New Evangelization: Tân Phúc-Âm-hoá. 

 

5.1. “New Evangelization” là tên gọi được dành cho kế hoạch của Hội Thánh muốn thể 

hiện một cách mới mẻ sứ mệnh cơ bản của Hội Thánh, căn tính và lý do hiện hữu của Hội 

Thánh28. Để có thể hiểu chính xác nguồn gốc và nội dung của thuật từ này, thiết tưởng không 

gì bằng đọc tác phẩm mới xuất bản của Đức TGM Rino Fisichella, vị chủ tịch đầu tiên của Hội 

Đồng Giáo Tông Cổ Vũ Việc Tân Phúc Âm Hoá29: "The New Evangelization- Responding to 

The Challenge of Indifference" hoặc bài của Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo và Lm. Giuse Phan 

Tấn Thành trong Bản tin Hiệp Thông nói trên30. Dưới đây chúng tôi chỉ lưu ý vắn tắt về nội dung 

và nhận xét về những cách phiên dịch của từ New Evangelization trong tiếng Việt mà thôi. 

 

5.2. Năm 1983, tại Haiti, khi nói chuyện với Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh về tầm 

quan trọng của công cuộc Phúc Âm hoá tại các nước này, ĐTC Gioan Phaolô II nói: “Việc kỷ 

niệm nửa thiên niên kỷ Phúc Âm hoá sẽ có đầy đủ ý nghĩa của nó nếu chư huynh trong tư cách 

giám mục biết dấn thân cùng với hàng linh mục và giáo dân của mình, một dấn thân không phải 

để tái Phúc Âm hoá mà là để tân Phúc Âm hoá. Nó sẽ mới trong nhiệt tâm, mới trong phương 

pháp và mới trong cách truyền đạt của nó. Về phương diện này, cho phép tôi uỷ thác nơi chư 

                                                 
28

 Đề cương (Lineamenta) của THĐGM Lần thứ XIII, số 10. 
29

 Archbishop Rino Fisichella: THE NEW EVANGELIZATION- RESPONDING TO THE CHALLENGE OF 

INDIFFERENCE, Gracewing Publishing, 2012.  
30

 Xem bài của Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo (tr. 29-51) và Lm. Giuse Phan Tấn Thành (tr. 52-79) trong Hiệp Thông, Số 73, 

tháng 11&12 năm 2012. 
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huynh, gói ghém trong ít lời, các khía cạnh đối với tôi xem ra là căn bản nhất đối với việc tân 

Phúc Âm hoá”31 

 

Như vậy, tân Phúc Âm hoá nghĩa là ta công bố Phúc Âm với một nhiệt tâm mới, một ngôn 

ngữ mới, một ngôn ngữ dễ hiểu trong ngữ cảnh văn hoá dị biệt, và một phương pháp mới có 

khả năng thông truyền ý nghĩa sâu sắc nhất của sứ điệp, ý nghĩa bất biến của nó. Về mặt từ 

ngữ, chúng ta có thể giải thích: Tân Phúc Âm hoá là việc (hay cuộc, công cuộc) Phúc Âm hoá 

mới. Mới, không phải ở bản chất hay nội dung của Phúc Âm, mà là "mới trong sự nhiệt thành, 

trong phương pháp và trong lối diễn tả"32.  

 

Hiện nay, bên cạnh "tân Phúc Âm hoá", thuật từ “New Evangelization” còn được dịch là: tái 

truyền giảng Tin Mừng33, cách tân truyền giảng Tin Mừng34, việc tân truyền bá Phúc Âm hoá35, 

cuộc loan báo Tin mừng mới36. 

 

6. Re-Evangelization: Tái Phúc Âm hoá. 

 

Chữ tái trong tiếng Việt (cũng như iterata trong La ngữ và tiếp đầu ngữ Re- trong tiếng 

Anh, Pháp) có nghĩa là lặp lại, trở lại lần nữa, nhưng (1) Nó có thể chỉ việc lặp lại một hành 

động, như trong trường hợp tái diễn một vỡ kịch (re-enacting); (2) Nó cũng có thể diễn tả việc 

trở về với giai đoạn trước đó, như tái thủ đắc (re-acquiring); (3) Nó cũng có nghĩa đem lại một 

giá trị mới cho một hành động có trước như tái sinh (re-generation)... Nếu hiểu chữ tái theo 

nghĩa thứ 3 này, thì "tái Phúc Âm hoá" sẽ bao hàm ý tưởng về một sự thay đổi, đổi mới trong 

nội dung của hành động "Phúc Âm hoá". Có thể đó là lý do mà ĐTC Gioan Phaolô II từ sau 

thông điệp Redemptoris Missio (1990) đã không sử dụng thuật từ Re-Evangelization nữa, và 

Đức TGM Rino Fisichella, chủ tịch Hội Đồng Giáo Tông Cổ Vũ Việc Tân Phúc Âm Hoá, khuyên 

chúng ta nên tránh kiểu nói này.37 

 

7. Renewed Evangelization: Cách tân truyền giảng Phúc Âm. 

 

Trong tiếng Anh có những kiểu nói: The Proclamation of Salvation, The Proclamation of the 

Gospel, The Preaching of the Gospel... hay Renewed Evangelization, Renewed Integral 

Evangelization, The Renewed Mission of the Church... là những cách diễn tả ý niệm 

Evangelization hoặc New Evangelization ở mặt nào đó, không toàn diện và nhất là không thể 

                                                 
31

 John Paul II, Address to CELAM (Opening Address of the Sixth General Assembly of CELAM, 9 March 1983, Port-au-

Prince, Haiti), L’Osservatore Romano English Edition 16/780 (18 April 1983), no. 9. 
32

 Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, 1 (1983), Editrice Vaticana, 1983, p.698. 
33

 Lm. G. Trần Đức Anh, OP. : SỨ ĐIỆP THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC lần thứ XIII Gởi CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 

(http://gpbanmethuot.vn); ĐTC MỜI GỌI CÁC TÍN HỮU TÁI TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG (http://tgpsaigon.net/baiviet-
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thay thế cho những thuật từ này38. Cũng thế, trong tiếng Việt cũng có những kiểu nói: Loan 

truyền Ơn cứu độ, rao giảng Tin Mừng, truyền bá Phúc Âm... hay cách tân việc truyền giảng Tin 

Mừng, canh tân Phúc Âm hoá toàn diện, canh tân sứ mạng của Hội Thánh... Chúng tôi thiết 

nghĩ có thể sử dụng trong những hoàn cảnh để trình bày, diễn giải... chứ không thể dùng như 

những thuật từ chuyên môn định danh cho ý niệm Evangelization hoặc New Evangelization.  

 

Theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn39, tác giả bộ "Danh từ Khoa học" và rất nhiều công trình 

khoa học có giá trị lớn để làm mẫu mực cho việc giáo dục và quốc học nước ta, để tạo một 

danh từ chuyên môn cần phải tuân thủ tám điều kiện và ba phương sách như sau: Năm điều 

kiện về nội dung: (1) Mỗi ý phải có một danh từ để gọi; (2) Danh từ ấy phải riêng về ý ấy; (3) 

Một ý đừng có nhiều danh từ; (4) Danh từ phải làm cho dễ nhớ đến ý; (5) Danh từ trong các 

môn phải thành một toàn thể duy nhất và liên lạc. Ba điều kiện về hình thức: Danh từ (6) phải 

gọn; (7) phải có âm hưởng Việt Nam; và (8) phải đặt theo lối đặt các tiếng thường và phải có 

tính cách quốc gia. Ba phương sách: (1) Dùng tiếng thông thường; (2) Phiên âm; (3) Lấy gốc 

chữ Nho. 

 

Giáo sư Hãn còn viết: "Nói thế không phải rằng ta đặt một chữ nào cũng phải theo cho đủ 

các điều kiện trên kia. Những điều kiện trên có khi nó thành ra mâu thuẫn, nên trong sự định 

đoạt, ta lại xem cách nào tiện hơn mà chọn. (...) Nói tóm lại, một danh từ khoa học cốt có những 

đức tính sau đây: đủ rành mạch, dễ nhớ, gọn. Chớ cách đặt thì không duy nhất được. Thế cũng 

không ngại gì, quí hồ tiếng đặt có âm hưởng Việt Nam và có tính cách Việt Nam là được". 

 

Các linh mục tiền bối trong Ban giáo sư Trường Thần học Bùi Chu khi xưa cũng đã đồng ý 

tuân thủ những điều kiện và phương sách này khi biên soạn quyển "Danh từ Thần Học và Triết 

Học". Nhờ đó Hội Thánh tại Việt Nam đã có được bộ thuật ngữ làm nền tảng cho việc học tập 

và giảng dạy thần học và triết học bằng Việt ngữ hơn nửa thế kỷ qua. 

 

Vì vậy, trên phương diện học thuật, chúng tôi nhận thấy cụm từ "tân Phúc Âm hoá" có thể 

dùng như một thuật từ để định danh cho ý niệm "New Evangelization". Còn các cách dịch: việc 

tân truyền bá Phúc Âm hoá, cuộc loan báo Tin mừng mới, cách tân truyền giảng Tin Mừng, tái 

truyền giảng Tin Mừng... mang tính định nghĩa hơn là định danh. 

 

8. Kết luận.  

 

Việt Nam chưa có hàn lâm viện, không ai có thể bảo ai phải làm thế nào. Nên chăng, Hội 

Thánh tại Việt Nam theo gương các bậc tiền bối, đi bước đầu làm trong sáng lại tiếng Việt. 

 

Để tiếp tục đóng góp vào bộ thuật ngữ quý báu này, chúng ta cần cẩn trọng khi chọn lựa từ 

ngữ để dịch những khái niệm mới trong các khoa ngành của Hội Thánh. 

VỀ MỤC LỤC 
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Tháng 6 năm 2012 

vừa rồi, trong chuyến đi 

Âu châu, tôi đã có dịp đến 

thăm gia đình chị Trần Thị 

Lài tại thành phố Cracovie 

là cố đô của nước Ba lan. 

Chị Lài theo học Ban Cử 

nhân Văn chương Pháp 

tại Đại học Văn khoa Sài 

gòn vào giữa thập niên 

1950. Hồi đó, chúng tôi 

cùng sinh họat chung với nhau trong Nhóm Sinh viên Công giáo do cha Nguyễn Huy Lịch làm 

Tuyên úy hướng dẫn. 

Nhóm chúng tôi có chừng 30 thành viên là sinh viên thuộc nhiều phân khoa khác nhau và 

thường gặp gỡ trao đổi với nhau sau khi cùng tham dự Thánh lễ ngày Chủ nhật tại nhà nguyện 

thuộc Tu viện Mai Khôi trên đường Nguyễn Thông gần với Bệnh viện Saint Paul. Ở độ tuổi 20 - 

25, chúng tôi sinh sống thật hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời giữa lòng một xã hội tương đối 

thanh bình và thịnh vượng ở miển Nam Việt nam thời đó. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Lài đi dậy môn Pháp văn mấy năm tại Nữ Trung học Gia 

Long. Rồi chị đi qua Pháp để học thêm lên bậc cao học. Vào khỏang năm 1964, chúng tôi được 

tin là chị Lài thành hôn với anh Stefan Wilkanowicz và theo chồng về sinh sống tại Ba lan. Có 

thể đây là trường hợp đầu tiên mà một người từ miền Nam Việt nam lập gia đình với người Ba 

lan và đến sinh sống tại quốc gia dưới chế độ cộng sản này. 

Mùa hè năm 1970, chị Lài về thăm gia đình tại Việt nam nhân dịp Lễ Giỗ Đầu của thân phụ 

là Cụ Trần Văn Lý – người đã từng giữ chức vụ Thủ Hiến Trung Việt dưới thời Quốc Trưởng 

Bảo Đại vào năm 1950. Và các bạn chúng tôi đã thật vui mừng được gặp lại chị Lài sau mấy 

năm xa cách. Buổi hội ngộ thân tình ấm cúng này cũng diễn ra như xưa tại văn phòng của cha 

Lịch trong Tu viện Mai Khôi.  

Chị kể cho chúng tôi về nhiều chuyện khó khăn phức tạp dưới chế độ cộng sản ở Ba lan, 

đặc biệt là nếp sinh họat của người công giáo thời đó. Chị cho tôi địa chỉ của anh Stefan 

Wilkanowicz là phu quân của chị lúc đó đang làm cho văn phòng của Pax Romana quốc tế có 

trụ sở tại thành phố Fribourg Thụy Sĩ. Thế mà vào cuối năm 1970, khi tôi có việc qua Genève 
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thì cũng tìm đến Fribourg để thăm anh Stefan luôn thể, nhưng vì đúng vào dịp nghỉ lễ Noel, nên 

tôi đã không gặp được anh. 

Từ ngày qua định cư ở Mỹ năm 1996, tôi đã dò hỏi nhiều nơi, nhưng cũng không làm sao 

liên lạc được với chị Lài, kể cả qua địa chỉ e-mail do một anh bạn gửi cho. Mãi đến khi tôi qua 

Paris vào mùa Xuân năm 2012, thì nhờ được bà con ở Ba lan cho biết số điện thọai chính xác 

của gia đình chị ở thành phố Cracovie, nên tôi mới liên lạc nói chuyện được với chị Lài. Qua 

điện thọai, tôi nghe được giọng nói của chị thật rõ ràng và mạnh mẽ, biểu lộ nỗi vui mừng được 

tin về một số bạn bè thân thiết từ cái thời còn đi học đã trên 50 năm xưa ở quê nhà Việt nam. 

Và vào đầu tháng 6, tôi đã bay từ thành phố Frankfurt nước Đức để tới thăm anh chị Lài & 

Stefan Wilkanowicz tại cái thành phố là cố đô của Ba lan. Như vậy là kể từ ngày gặp nhau lần 

cuối ở Saigon vào năm 1970 cho đến năm 2012 này - tức là sau 42 năm thì chị Lài và tôi mới 

lại có cơ hội gặp nhau ở Ba lan là quê hương của chồng chị. Rõ ràng đây là một cuộc hội ngộ 

trùng phùng rất mực kỳ thú đối với cả hai phía chúng tôi. 

Trong dịp này, tôi đã đến sinh sống vài ngày với gia đình anh chị tại một căn hộ trên lầu ba 

của một chung cư tọa lạc trong khu trung tâm thành phố Cracovie. Anh chị có hai cháu gái đều 

đã trưởng thành và có gia đình ở riêng, nên hiện trong nhà chỉ còn có hai vợ chồng già sống 

chung với nhau mà thôi. Mỗi ngày thì có người đến giúp dọn dẹp nhà cửa bếp núc và đi chợ 

mua sắm thực phẩm cho gia đình. 

Ở vào tuổi 83, chị Lài đã bắt đầu có dấu hiệu suy thóai về mặt trí nhớ, nên khi chuyện trò 

trao đổi với tôi, thì có nhiều câu hỏi chị cứ nhắc đi nhắc lại hòai. Trái lại, anh Stefan ông xã của 

chị, thì dầu đã ở tuổi 87 mà anh vẫn còn rất sáng suốt tinh tường. Anh nói tiếng Pháp khá trôi 

chảy lưu lóat và ra tay lo lắng chăm sóc cho tôi thật là chu đáo tươm tất. 

Để bạn đọc tiện bề theo dõi câu chuyện của ”một gia đình Việt – Ba lan” này, tôi xin lần 

lượt ghi lại chi tiết hơn về chị Lài, anh Stefan và cháu gái tên Việt nam là Lan. 

  

1 – Câu chuyện của chị Lài. 

Gặp lại chị Lài lần này, tôi được nghe chị kể lại nhiều kỷ niệm xa xưa ở Việt nam mà chị 

nhớ rất kỹ. Cụ thể như chị nói về chuyện ông cụ hồi làm Quản Đạo ở Đà lạt hồi trước năm 

1940, thì đứng ra tổ chức cho một số bà con từ miền Bắc vào làm nghề trồng rau ở vùng cao 

nguyên này. Chị còn nhớ lúc đi theo thân phụ ra bến xe để đón lớp người này mang theo cả gia 

đình cùng với mọi thứ gồng gánh nồi niêu chén bát từ mãi xứ Hà Đông Nam Định vào lập 

nghiệp ở địa phương. 

Chị cũng kể lại những năm tháng theo học nội trú tại trường của mấy ma soeur người Pháp 

với kỷ luật khá nghiêm khắc – mà nhờ vậy chị tiếp thu được số vốn kiến thức vững chắc, nhất 

là với môn Pháp văn và cổ ngữ La tinh – khiến cho chị có thể tiến xa trên đường học vấn sau 

này. 
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Chị vẫn còn nhớ cái thời tham gia viết báo Thông Cảm với Nhóm Sinh viên Công giáo 

chúng tôi năm xưa ở Saigon. Chị gọi các bạn thời đó đều có tinh thần của người chiến sĩ dấn 

thân phục vụ xã hội và là những người đồng điệu với chị nữa (militants – âmes soeurs). Khi 

nghe tôi nhắc đến tên những người đã ra đi – điển hình như cha Nguyễn Huy Lịch, anh Dược sĩ 

Trần Quý Thái v. v..., thì chị đều nhớ đến và bày tỏ lòng thương tiếc đối với những nhân vật mà 

chị đã từng sát cánh gắn bó thân thiết trong thời gian cùng sinh họat chung với nhau đã đến 

trên nửa thế kỷ trước đây. 

Trên Internet, tôi còn được đọc một bài phỏng vấn khá nhiều chi tiết do chị Lài trả lời cho 

một nhà báo người Ba lan tên là Malgorzata Dzieduszycka vào khỏang năm 1994. Bài báo có 

nhan đề tiếng Anh là : ” An interview with Lai Wilkanowicz, a Vietnamese woman who has been 

living in Poland for 30 years “ (Bài Phỏng vấn với bà Lài Wilkanowicz, người phụ nữ Việt nam 

đã sống ở Ba lan suốt 30 năm). Chị Lài kể lại về mối tình của chị với anh Stefan mà chị gặp gỡ 

lần đầu tiên khi cùng tham dự một Hội nghị quốc tế của Pax Romana được tổ chức vào năm 

1957 tại San Salvador ở Nam Mỹ.Và mãi đến năm 1964, sau khi vượt qua bao khó khăn trở 

ngại, thì chị mới có thể đến Ba lan để cùng chung sống với anh được. 

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, chị Lài còn cho biết chị đã dịch nhiều tài liệu từ tiếng Ba 

lan sang tiếng Pháp – đặc biệt là các sách của Tổng Giám Mục Karol Wojtyla. Nhờ vậy mà chị 

mới có đủ phương tiện tài chánh để lo giúp trang trải mọi phí tổn rất nặng nề cho người em ở 

Việt nam có thể qua định cư bên nước Pháp. Chị cũng còn dịch cả cuốn tiểu sử của nữ tu 

Faustyna là người được coi như một “Sứ giả rao truyền về sự sùng kính Lòng Thương Xót 

Chúa” (Divine Mercy) nữa. 

Và mới đây vào tháng 10/2012, báo Đàn Chim Việt còn giới thiệu cuốn Tự truyện của cháu 

Lan là con gái đầu lòng của anh chị, thì bài báo còn ghi là chị Lài đã cho xuất bản vào năm 

2004 một cuốn Hồi ký bằng tiếng Ba lan với nhan đề : “ Từ Việt nam đến Ba lan : truyện của 

một người con gái quan huyện”. Các chi tiết này, quý bạn đọc đều có thể đọc trên Internet, nên 

tôi khỏi cần ghi thêm ở đây nữa. 

  

2 – Câu chuyện của anh Stefan. 

Anh Stefan năm nay đã ngòai 87 tuổi mà vẫn còn làm việc đi đứng vững vàng. Stefan là 

một trí thức Công giáo có tên tuổi ở Ba lan, anh đã từng làm Tổng Biên tập trong nhiều năm 

cho nhà xuất bản có tiếng Znak và cả cho một tờ tuần báo nữa. Anh là một thành viên của tổ 

chức “Bảo tàng Khu Thiêu người Auschwitz” xưa kia của Đức Quốc Xã. Và Stefan cũng có 

chân trong Hội Đồng Giáo Hòang về Giáo Dân (Pope's Council for Lay Catholics). 

Anh dẫn tôi đi khắp nơi trong thành phố bằng xe taxi hay xe bus để làm việc này chuyện nọ 

một cách dễ dàng. Chị Lài có nhắc anh dẫn tôi đến thăm nhà xuất bản Znak là cơ sở anh đã 
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gắn bó cộng tác từ nhiều năm, nhưng đúng lúc đó thì cơ sở này đang đóng cửa để sửa chữa 

lại, nên tôi đã không có dịp đến thăm viếng nhà xuất bản có danh tiếng này. 

Stefan cho tôi biết : Bản luận văn tốt nghiệp đại học của anh lấy chủ đề là : “L'émancipation 

ouvrìere selon Emmanuel Mounier” (Sự Giải phóng giới Lao động theo chủ trương của 

Emmanuel Mounier là người khởi xướng ra chủ thuyết Nhân vị (Personnalisme) ở Pháp từ sau 

Đệ Nhất Thế chiến và cũng là sáng lập viên của tạp chí Esprit mà hiện vẫn còn tiếp tục ấn 

hành). Và chúng tôi có dịp trao đổi về các tác giả thuộc trường phái Nhân bản Thiên chúa giáo 

ở Pháp vào giữa thế kỷ XX như Jacques Maritain, Gabriel Marcel – mà từ hồi còn là sinh viên 

chúng tôi đã say mê theo dõi học hỏi. Trong nhà anh, tôi thấy vẫn còn các số báo mới nhất của 

tạp chí Esprit từ Pháp gửi cho anh – báo này từ sau 1975 thì tôi không hề thấy xuất hiện tại Việt 

nam nữa. 

Stefan còn kể lại cho tôi cái kỷ niệm sinh họat sôi nổi với các “Công nghị cấp giáo phận” 

(synode diocésain) dười thời Giám mục Karol Wojtyla cai quản giáo phận Cracovie (mà sau này 

đó chính là vị Giáo hòang nổi danh Jean Paul II của Giáo Hội Công giáo La mã). Anh nói : Phải 

có đến 500 đơn vị các synode này với khí thế nô nức của mọi giới công giáo hội họp thảo luận 

về các khía cạnh đổi mời của Giáo hội Công giáo tại địa phương. Đó là một phong trào tự phát 

của quần chúng công giáo mà chính quyền cộng sản không thể làm cách nào mà cấm cản hay 

dẹp bỏ được. Tuy vậy, lên đến cấp quốc gia (synode national), thì các công nghị này lại không 

thể nào đạt kết quả mong muốn được. 

Trả lời câu hỏi của tôi là : “Liệu bây giờ có thể gây lại phong trào quần chúng tôn giáo như 

vậy nữa chăng?”, thì Stefan cho biết : “Bây giờ nhờ có Internet, thì giới trẻ có nhiều điều kiện 

thuận tiện để phát động phong trào canh tân như đã khởi sự từ khỏang 40 năm trước ngay tại 

giáo phận Cracovie này.” Cuộc trao đổi giữa anh và tôi kéo dài trong nhiều giờ với nhiều chi tiết 

lý thú về quá trình xây dựng và phát triển phong trào canh tân của giới Công giáo Ba lan  -  mà 

tôi sẽ có dịp ghi lại đày đủ hơn trong một bài riêng biệt khác. 

Mà ở đây, tôi muốn ghi ra sự nhận xét của mình về sự bền vững của tình yêu giữa hai anh 

chị Lài & Stefan - đó là cả hai người đều ôm ấp theo đuổi cùng một lý tưởng của người chiến sĩ 

– như chính chị Lài đã nói với tôi :  Chúng ta đều là những “militants”, là “âmes-soeurs” với 

nhau. Và cả hai anh chị suốt cuộc đời đều họat động trong lãnh vực văn hóa của Giáo hội Công 

giáo Ba lan – cụ thể là sát cánh chặt chẽ với Tổng Giám mục Karol Wojtyla ở Cracovie là người 

sau này trở thành Giáo Hòang Jean Paul II nổi tiếng. 

Hồi ký của chị Lài cũng như Tự truyện của cháu Lan đã ghi chi tiết về mối tình này. Kể cả 

trong bài phỏng vấn vào năm 1994 đã nêu ở trên, thì chị Lài cũng đã nói nhiều về mối tình keo 

sơn tuyệt vời này nữa. 

Và tôi cũng còn chứng kiến việc anh Stefan chăm sóc tận tụy và trìu mến đối với người bạn 

đời hiện đang có triệu chứng của bệnh Alzheimer nữa.  
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3 – Câu chuyện của cháu Lan, trưởng nữ của anh chị Lài – Stefan.    

(tên đày đủ là : Lan Marzena Wilkanowicz - Devoud) 

Tôi chưa có dịp gặp cháu Lan, vì anh Stefan cho biết cháu sống tại Paris với người chồng 

là dân Pháp. Tôi đóan cái chữ Devoud ở cuối cái tên dài như được ghi ở trên, thì đó là tên họ 

của chồng cháu. Lan là tiếng Việt như Hoa Lan (Orchidea), Marzena mới là tên tiếng Ba lan. 

Còn Wilkanowicz là tên họ nội của cháu. (Tên mẹ là Lài (Jasmine) – em gái chị Lài có tên là 

Huệ (Lily), thì cũng lại là một thứ Hoa nữa) 

Cuối tháng 10 năm 2012, cháu Lan có cho ấn hành cuốn Tự truyện bằng tiếng Ba lan tại 

thủ đô Varsovie và đã có nhiều bà con người Việt tại Ba lan đến dự buổi ra mắt. Cuốn sách này 

đã được giới thiệu trên báo điện tử Đàn Chim Việt và được nhiều độc giả chú ý theo dõi. Vì 

không đọc được nguyên tác bằng tiếng Ba lan – mà cũng chưa thấy có bản tiếng Anh hay tiếng 

Pháp – nên tôi xin phép được trích dẫn một vài đọan trong bài báo của Đàn Chim Việt như sau 

đây để giới thiệu với quý bạn đọc câu chuyện của cháu Lan : 

...”Lan Marzena là kết quả của mối tình “không tưởng vô cùng lãng mạn của người trí thức 

Ba lan với cô gái Việt Nam dòng dõi – trong khi chiến tranh, chính trị và khỏang cách địa lý là 

những rào cản thách thức tưởng như không thể vượt qua.” 

“Mẹ cô, Maria Teresa Trần Thị Lài là con gái của quan Trần Văn Lý, người từng giữ chức 

cai quản tại Đà lạt thời Pháp thuộc. 28 tuổi, bà gặp người chồng tương lai trong cuộc Họp mặt 

Thanh niên Công giáo Pax Romana tại San Salvador (Nam Mỹ) và … sau 7 năm xa cách, bà 

quyết định lấy ông Stefan Wilkanowicz khi đó là ký giả của tuần báo Công giáo Tygodnik 

Pawzechny…” 

“... Mối tình của ông bà Wilkanowicz “ly kỳ và có khi còn hay hơn cả phim Hollywood, vì là 

chuyện có thật” (theo lời ghi của cô Lan)”. 

“... Lan Marzena dẫn ta tới gặp các nhân vật lịch sử cận đại của Ba lan mà chị gặp, kết 

thân và học hỏi – trong đó có Thủ Tướng đầu tiên của Ba lan dân chủ Tadeusz Mazowiecki, 

các nghệ sĩ, nhà văn, các tên tuổi tạo mode Anh, Pháp mà chị từng làm việc cùng trong 13 năm 

làm Tổng biên tập đầu tiên của nguyệt san “Elle” Ba lan...” 

  

4 – Để tóm lược lại. 

Khi tìm đến thăm gia đình chị Lài ở Ba lan, tôi chỉ nhắm mục đích thật đơn giản là gặp lại 

người bạn thân thiết từ thuở còn đi học ở Saigon trên nửa thế kỷ trước. Nhưng sau cuộc viếng 

thăm này, tôi thật không ngờ là chị bạn của mình đã trải qua một cuộc sống cam go mà thật sôi 

động giữa lòng một đất nước xa lạ dưới sự kềm kẹp ngặt nghèo của chính quyền cộng sản. Và 

tôi thật vui mừng thấy được anh chị Lài – Stefan đã vượt qua được bao nhiêu nghịch cảnh 
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sóng gió và giữ vững được niềm tin son sắt của mình đối với Đạo Công giáo - mà cả hai dòng 

họ của anh chị ở Việt nam cũng như ở Balan đã gắn bó vững chãi từ bao nhiêu thế hệ trước. 

Bài viết này chỉ nhằm ghi lại một cách sơ lược về chuyến thăm viếng của tôi đến với gia 

đình anh chị. Do vậy, nó chỉ có tính cách riêng tư về tình cảm bạn hữu giữa chúng tôi – kể cả 

giữa một số bằng hữu quen biết trong thế hệ sinh viên chúng tôi ở Saigon thời trước mà thôi. 

* Vì thế, tôi hy vọng sẽ có bà con hiện sinh sống ở Ba lan có điều kiện tham khảo trực tiếp 

từ các tài liệu viết bằng tiếng Ba lan – để rồi trình bày cho công chúng độc giả người Việt hiểu 

biết tường tận hơn về một gia đình “Việt – Balan” với nhiều tình tiết thật là ly kỳ sinh động này. 

Mong lắm thay! 

  

Costa Mesa California, Tháng 11 năm 2012 

Đòan Thanh Liêm 

 
 Ghi chú: Chị Teresa Maria Trần Thị Lài đã qua đời tại Cracovie vào đúng ngày 15 tháng Tám 
năm 2014. 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

 
  

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và quý anh chị. 

Dưới ánh sáng canh tân Giáo Hội qua các văn kiện của Công Đồng Vaticanô II.  

Để chuẩn bị bước vào Ngàn Năm Thứ Ba, Giáo Hội đã ban hành nhiều giáo huấn Hậu 

Công Đồng qua triều đại của các Đức Thánh Cha để hướng dẫn mọi thành phần Dân Chúa, 

nhằm làm cho đời sống và sứ vụ của Giáo Hội ngày một thêm sống động và phong phú. Cũng 

là để đáp ứng mục vụ của Giáo Hội trong công cuộc Tân Phúc Âm Hóa trước một thế giới đang 

biến động từng ngày. 

Vào thời điểm sát cận Ngàn Năm Thứ Ba.  

Ngày 21/01/1991, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ban hành Thông điệp “Sứ Vụ 

Đấng Cứu Thế”, Ngài viết: “Tôi muốn kêu mời Giáo Hội hãy canh tân lại việc dấn thân Loan Báo 

Tin Mừng của mình. Văn kiện này nhắm đến việc canh tân nội tâm về đức tin và đời sống Kitô 

giáo. Vì hoạt động Loan Báo Tin Mừng giúp vào việc canh tân Giáo Hội, vào việc làm tái sinh 

động đức tin cũng như căn tính Kitô giáo, và vào việc làm bừng lên lòng nhiệt thành và niềm 

phấn khởi mới. Đức tin được tăng cường khi đem đức tin ban phát cho kẻ khác! Chính trong khi 

dấn thân thực hiện việc Loan Báo Tin Mừng cách đại đồng của Giáo Hội lại chính là lúc làm cho 

PHONG TRÀO CURSILLO VIỆT NAM THỰC THI SỨ VỤ CỦA GIÁO HỘI THEO ĐẶC 
SỦNG CỦA MÌNH TRÊN QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM (NHÌN LẠI CÔNG TÁC TIỀN 
CURSILLO)  
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việc rao truyền phúc âm hóa mới mẻ của dân Kitô giáo được khởi sắc và đỡ nâng.  (Rodemtoris 

Missio #2) 

Riêng với Giáo Hội Á Châu. 

Ngày 06/11/1999, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ban hành tông huấn Giáo Hội tại 

Á Châu (Ecclesia in Asia). Trong tông huấn này, Ngài đã nhắc lại Ý Định của Thiên Chúa Cha 

và lịch sử Ơn Cứu Độ khởi sự từ vùng đất của Dân tuyển chọn, được tiếp nối qua sứ vụ của 

Người Con, Nhập Thể trong con người Giêsu Nazareth, một Đức Giêsu-Kitô – Đấng Cứu Thế 

đã hiện diện trong lịch sử nhân loại, là Đấng chịu đóng đinh, đã chết và đã sống lại, và còn lưu 

dấu những ấn tích nơi Đất Thánh tại một quốc gia ở vùng Tây Á, để hướng dẫn cộng đồng Dân 

Chúa tại lục địa rộng lớn này, nơi chiếm gần 2/3 dân số thế giới. Cũng tại châu lục này, nơi mà 

dân chúng với bản tính hiền hòa, đa sắc tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo… nhưng, số người Công 

Giáo chỉ vào khoảng 3%. Tông huấn cũng chỉ ra những cách thế để từng thành phần trong Hội 

Thánh nhận ra sứ mệnh của riêng mình, qua đó, góp phần làm cho Thánh Gía Chúa Kitô được 

rộng lan trên khắp châu lục này trong Ngàn Năm Thứ Ba… 

THÁCH ĐỐ TẠI VIỆT NAM 

Từ thực trạng xã hội ngày nay với xu thế toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển kinh tế, cách 

riêng tại các quốc gia Châu Á và tại Việt Nam trong những năm gần đây, đã mang lại nhiều lợi 

ích cho xã hội. Tuy nhiên, theo sau nó lại nảy sinh những hệ lụy gây ảnh hưởng không nhỏ tới 

đời sống của người dân, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ngày càng nới rộng… Và để đáp 

ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, việc hình thành các khu công nghiệp, khu dân cư, các khu 

đô thị mới cũng dẫn đến phá vỡ sự cân bằng sinh thái… phá vỡ các cấu trúc, các giá trị truyền 

thống như gia đình, giáo xứ, làng quê… Mặt khác, cũng vì nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, một số đông dân chúng bị cuốn hút vào vòng xoáy của cuộc sống, xung đột nội tâm, họ 

đánh mất niềm tin, niềm hạnh phúc và không còn tìm ra ý nghĩa của niềm vui sống. Những 

thống kê gần đây đã cho thấy số bệnh nhân bị rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng, thậm chí 

xuất hiện những nhóm người bị khủng hoảng tâm lý, mất phương hướng, cuồng tín và tuyệt 

vọng!!! 

GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM 

Hiệp thông với đường hướng Tân Phúc Âm Hóa của Đấng kế vị thánh Phêrô. Trong bài 

tham luận của Đức TGM Phaolô – Chủ tịch HĐGM-VN trình bày tại kỳ họp Liên Hội Đồng Giám 

Mục Á Châu (FABC) lần thứ X tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11/12/2012 đến ngày 16/12/2012. 

Đức TGM Phaolô đã chỉ ra nhiều khía cạnh đặc trưng về con người, văn hóa, những giá trị cổ 

truyền của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, ngài cũng đề cập đến những ảnh hưởng của chủ 

nghĩa toàn cầu hóa, đến não trạng, tư duy và lối sống của một số thành phần dân chúng của 
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thời kỳ hậu thế tục, hậu hiện đại... để từ đó, nhận ra những thuận lợi và thách đố cho công cuộc 

loan báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam… 

Trong chuyên đề “Năm Đức Tin và Lời Mời Gọi Truyền Giáo” của Đức Cha Giuse Đinh Đức 

Đạo – GM Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, ngài cũng đã phân tích nhiều khía cạnh về việc loan báo 

Tin Mừng tại Việt Nam, trong đó đời sống trong cộng đồng Kitô hữu qua sinh hoạt của các giáo 

xứ, hội đoàn… thì rất sống động, nhưng tựu chung chỉ co cụm trong môi trường Công Giáo 

toàn tòng, ngược lại, ý thức dấn thân để đem Tin Mừng Chúa Kitô đến các môi trường “bên 

ngoài” chỉ là con số rất ít… Ngài cũng đề cập đến môi trường và các nhóm đối tượng cần phải 

nhắm đến trong tương lai như “Dân chúng tại các thành thị”, “Dân chúng sống trong các tòa cao 

ốc”, “Hiện tượng di dân” “Giới trí thức và văn nghệ sĩ”…  

TÌM HIỂU KẾ HOẠCH NGUYÊN THỦY CỦA VỊ SÁNG LẬP 

QUA TÂM THỨC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO 

Trước một xã hội đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, Ngày 06/2/1940 ĐTC Piô XII đã viết 

một tông thư kêu gọi các vị lãnh đạo trong Giáo Hội tìm mọi cách để đưa con người về với 

Chúa Kitô.  

Đáp lời mời gọi của ĐTC Piô XII, Ông Bonnin – Vị sáng lập Phong trào Cursillo đã khởi đầu 

từ việc nghiên cứu môi trường, qua đó nhận thức về thực tại xã hội và Giáo Hội mà Ông đang 

sống: Đó là một thế giới quay lưng lại với Thiên Chúa và với Giáo Hội của Ngài. Nhận thức này 

dẫn đến một ý niệm: Đời sống Kitô hữu xem ra không còn, mặc dù vẫn có các biểu hiện bên 

ngoài của Kitô giáo, sự yếu kém và ảnh hưởng của Kitô giáo cũng thể hiện ngay cả trong Giáo 

Hội.  

Giải pháp cho thực tại này là 

Trần thế phải được phục hồi từ nền tảng Kitô giáo, nó phải được chuyển đổi từ sự phi nhân 

bản sang nhân bản, và từ nhân bản đi tới sự thánh thiêng. 

Từ nghiên cứu môi trường để hiểu biết thực tại trần thế, các vị sáng lập đã duyệt xét 4 

phương cách để khôi phục trần thế về với Chúa Kitô.  

4 phương cách này là 

1. Tạo ra nhiều cơ cấu Kitô giáo (nhằm bổ sung các cơ cấu này vào trong môi 

trường) 

2. Thay đổi các cơ cấu hiện có  

3. Chuyển đổi từng cá nhân  
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4. Tìm kiếm những cá nhân có ảnh hưởng và đang hiện diện trong môi trường; mời 

họ tham dự Khóa Cursillo; đưa họ trở lại môi trường và họ sẽ là tác nhân để Phúc Âm 

Hóa môi trường mà họ hiện diện, qua việc “sống chứng nhân” giữa môi trường. 

Sau cùng, Vị sáng lập Phong trào đã chọn phương cách 4, phương cách này được gọi là: 

Kế hoạch định hướng môi trường. Việc lựa chọn phương cách 4 đã hình thành nên 3 giai đoạn 

của Phong trào Cursillo, bao gồm: Tiền Cursillo – Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Cũng là các 

bước căn bản để hình thành sách lược của Phong trào. 

Dĩ nhiên, phương pháp Cursillo chỉ thật sự hữu hiệu khi những thành phần lãnh đạo Phong 

trào nắm vững tâm thức, mục đích, yếu tính, phương pháp và sách lược của Phong trào thông 

qua 3 giai đoạn. Tuy nhiên, trong nội dung bài này, chúng tôi xin thô thiển chia sẻ những ưu tư 

về công tác Tiền Cursillo, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì, mục tiêu của Tiền Cursillo là một 

đáp ứng mục vụ cho Giáo Hội nhờ và thông qua các hoạt động của Hậu Cursillo. Để cùng với 

Giáo Hội, chúng ta chia sẻ những ưu tư qua giáo huấn của các Vị Chủ Chăn – Mục Tử trong 

công cuộc Tân Phúc Âm Hóa trên quê hương Việt Nam. 

Trở lại với công tác Tiền Cursillo 

 Nghiên cứu, lựa chọn môi trường cần Phúc Âm Hóa 

 Tìm giải pháp để xâm nhập môi trường (qua các mối tương giao và qua các 

Cursillista đang hiện diện trong môi trường) 

 Tìm kiếm những người có ảnh hưởng trong môi trường đó.  

 Mời họ “sống” Khóa Cursillo (Sau khi tham dự Khóa Cursillo, chính những “hạt 

nhân” này sẽ lại tìm kiếm những người sống trong cùng môi trường với họ và mời tham 

dự Khóa Cursillo, để dần hình thành “Nhóm” trong môi trường của chính họ).  

 Chuẩn bị cho tham dự viên để họ mở lòng đón nhận sứ điệp Khóa Cursillo, và 

hướng đến một cam kết trong Hậu Cursillo 

 
  

Định nghĩa về “Môi trường” theo Rollo Nghiên cứu môi trường  

“Môi trường là tổng hợp các ý tưởng, con người và hoàn cảnh trong cùng một thời điểm khi 

họ tập hợp lại với nhau”. 

Nhận diện môi trường tại Việt Nam  

Thực tế hiện nay và qua Giáo huấn của các Vị Chủ Chăn, Phong trào Cursillo Việt Nam 

cần lưu ý các môi trường, các cá nhân được nhắm đến. Các môi trường cụ thể và hiện hữu 

quanh chúng ta. 

 Bệnh viện 
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 Y Bác sỹ, nhân viên bệnh viện… 

 Trường học 

 Thầy cô giáo, nhân viên trong trường… 

 Công ty, xí nghiệp, cơ quan… 

 Doanh nhân, nhân viên văn phòng… 

 Khu đô thị, khu dân cư, nhất là các khu đô thị, dân cư mới hình thành… 

 Các Kitô hữu đang hiện diện trong môi trường này… 

 Ngoài ra, còn các môi trường và cá nhân khác như văn nghệ sĩ, nhà báo… 

Dĩ nhiên, Phong trào có các tiêu chuẩn dành cho những người tham dự khóa. 

Nhìn vào thực tế, Phong trào Cursillo Việt Nam cần nhận ra ân huệ Chúa trao ban, để từng 

bước dấn thân vào các môi trường trần thế. 

Dĩ nhiên, người Kitô hữu giáo dân – Cursillista luôn luôn có các môi trường. 

1. Gia đình 

2. Khu xóm, giáo xứ, cộng đoàn 

3. Sở làm… 

Và dĩ nhiên trong vai trò là người Kitô hữu, họ vẫn là Muối-Men trong gia đình, khu xóm, 

cộng đoàn và giáo xứ… 

Đây cũng là định hướng mục vụ Phúc Âm Hóa của Giáo Hội Việt Nam hiện nay. 

Nhìn lại mục đích của Phong trào Cursillo 

 Mục đích gần: Qua sinh hoạt Hậu Cursillo, mỗi Cursillista sẽ từng bước thánh hóa 

bản thân và họ sẽ là chứng nhân sống động giữa các môi trường mà họ hiện diện.  

 Mục đích tối hậu: Liên kết các Cursillista thành các Nhóm giữa các môi trường, để 

hình thành cột trụ Kitô giáo trong các môi trường… Qua sinh hoạt Hậu Cursillo của các 

Nhóm này, sẽ quang tỏa ra môi trường “Kìa, hãy xem họ yêu thương nhau biết nhường 

nào”. 

Ông Bonnin nói: “Khi các Cursillista trưởng thành, việc hướng đến những người 

ngoài Kitô giáo tất nhiên sẽ xảy ra”  (tìm bạn, kết bạn, đem bạn về với Chúa). 

“Như thế, phải nhìn thẳng vào thế giới này, thế giới của chúng ta, cùng với những giá trị và 

những vấn đề của nó, những ưu tư và hy vọng, những thành đạt và thất bại của nó: một thế giới 

mà những điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa đặt ra những vấn đề và khó khăn còn 
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trầm trọng hơn những vấn đề được Công Đồng trình bày trong hiến chế mục vụ Vui mừng và 

Hy vọng.  Dù sao, đó vẫn là vườn nho, đó vẫn là mảnh đất nơi các giáo dân được mời gọi sống 

sứ vụ của mình. Đức Giêsu mong muốn rằng các giáo dân, cũng như tất cả các môn đệ của 

Ngài, phải trở thành muối đất và ánh sáng trần gian (x. Mt 5,13-14)”. (tông huấn“Ơn gọi và sứ 

mạng của Kitô hữu giáo dân” - Christifideles Laici - số 3).  

Phút suy tư – lắng đọng 

Ngồi suy tư về những trải nghiệm của Kitô giáo qua lịch sử 2.000 cứu độ. Thầy đã đến thế 

gian. Khởi đầu từ nhóm 12, Thầy đã dạy dỗ - hướng dẫn các môn đệ… sau khi Phục Sinh về 

trời, trong khi các môn đệ còn sợ hãi và đóng kín, Người đã hiện ra để ban bình an và chúc 

phúc… rồi ban Thần Khí, và các môn đệ đã “đi ra” để nối tiếp sứ mạng của Người, các ngài đã 

kể chuyện về một Đức Kitô Phục Sinh, và hình thành nên những cộng đồng Kitô cơ bản thời 

Giáo Hội sơ khai… Và, từ những cộng đồng Kitô đầu tiên ấy, Giáo Hội đã lớn mạnh như ngày 

nay…. Tôi cảm nghiệm, trong tiến trình hình thành tâm thức, Vị sáng lập Phong trào đã dựa 

trên những trải nghiệm của Giáo Hội… (Đây cũng là sứ điệp Ngày 3 của K3N, và cũng là sứ 

điệp của Khóa CLW 1). 

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và quý anh chị, 

Năm 2000 - trong dịp Đại Hội Ultreya toàn nước Ý, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 

nhắn nhủ Phong trào Cursillo: Chúa Kitô không có tay, Chúa Kitô không có chân, Chúa Kitô 

không có môi miệng, Ngài trông chờ nơi mỗi người chúng ta….  

Ước mong sao, Nhiệm Cục Cứu Độ theo Ý Định của Thiên Chúa Cha, sẽ hoàn tất trong 

Chúa Giêsu Kitô và trong mỗi người chúng ta… Để Thánh Gía Chúa Kitô, trong đó có Thánh 

Gía Nhọn của Phong trào Cursillo được trải rộng khắp trên mặt địa cầu, cách riêng trên quê 

hương Việt Nam thân yêu. 

 
  

Ngày 28-9-2014 

Đaminh Trần Quang Long. 

Văn Phòng Điều Hành Cursillo Việt Nam 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 
  

  
THỜI GIAN  
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Con người sống vui vì có định mốc thời gian. Các nhà khoa học đã giả định vũ trụ hiện hữu 

đã có hằng tỷ năm. Chúng ta không biết chắc chắn thời gian và nguồn cội của vũ trụ càn khôn. 

Trên không trung có cả triệu triệu hành tinh như những ngôi sao dọi sáng trong bầu trời. Từ 

ngàn xưa, địa cầu cứ tiếp tục vần xoay, mặt trăng khi tròn khi khuyết và mặt trời luôn chiếu 

sáng và sưởi ấm. Sự có mặt hay vắng mặt của con người chẳng liên quan gì đến sự vận hành 

của vũ trụ. Ngày ngày trăng sao vẫn lấp lánh, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, sóng biển vẫn dập dồn 

và cây cối vẫn trổ hoa sinh trái. 

Chúng ta được sinh ra làm người là một hạnh phúc tuyệt vời. Chúng ta được chiêm 

ngưỡng những kỳ công vượt trên mọi trí tưởng tượng. Với khả năng được trao ban, nhân loại 

đã dần dần khám phá được phần nào những bí nhiệm của vũ trụ. Chúng ta cần học hỏi và tìm 

kiếm nhiều hơn để nhận ra ý nghĩa và cùng đích của sự hiện hữu này. Một điều kỳ lạ, có rất 

nhiều người ngây thơ chối bỏ căn nguyên cội rễ của vũ trụ. Họ nghĩ rằng cứ phủ nhận và chối 

bỏ nguyên lý nhân quả là họ được hưởng tự do. Đây chỉ là một thứ tự do ngông cuồng và vô 

thức. Con người có thông minh, giỏi giang và có quyền lực gì chăng nữa, cũng chỉ sống vỏn 

vẹn trên trần đời một thời gian ngắn dài khoảng là tám chín chục năm. Khoảng đời chẳng là gì 

so với tuổi của vũ trụ. 

Chúng ta đều là loài thụ tạo. Sự hiện hữu là một hồng ân. Thời gian là một món qùa. 

Chúng ta đã chẳng làm gì để thủ đắc, đón nhận hay sở hữu thời gian. Thời gian giống như khí 

quyển mà chúng ta thở hít mỗi giây phút. Món quà thời gian không chỉ dành cho riêng chúng ta. 

Trời ban cho mọi người thời gian đồng đều. Dù khi chúng ta ngủ hay thức hoặc ý thức hay vô 

thức, đồng hồ thời gian vẫn cứ chạy đều. Một năm có 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày, 8,760 giờ, 

525,600 phút và 31, 536,000 giây. Người giầu kẻ nghèo, người học thức, kẻ thất học, người 

khỏe, kẻ yếu, đàn ông, đàn bà hay trẻ em đều lãnh nhận đủ 24 giờ một ngày. 

Điều quan trọng nên nhớ là, chúng ta không thể ngừng thời gian. Cũng không thể làm cho 

thời gian nhanh hơn hay chậm lại và cũng không thể thay đổi. Thời gian tiếp tục đi tới. Chúng ta 

không thể cứu vãn thời gian đã trôi qua. Một khi đã đi qua là đã qua. Ngày qua đã đi vào dĩ 

vãng đời đời. Ngày hôm qua đã rời xa, ngày mai chưa tới và giây phút hiện tại là đang sống. 

Chúng ta có thể có những viễn tượng về tương lai xa gần, nhưng thật sự không thể bảo đảm 

việc gì sẽ xảy đến. Thời gian là một món qùa rất quý báu. Chúng ta đừng hoang phí, lạm dụng 

quá độ hoặc dùng nó cho riêng mình. Chúng ta nên đầu tư thời gian để thi hành điều gì đó tốt 

đẹp cho chúng ta và xã hội. 

Qui luật của thời gian là sự đào thải. Mọi loài thụ tạo đều có chung một quá trình trong thời 

gian. Có sinh, có tử. Có trẻ, có già. Có mới, có cũ. Có lúc khởi đầu và có khi kết thúc. Có đó, rồi 

mất đó. Con người hãy nhớ mình là tro bụi, sẽ trở về bụi tro. Tất cả các loài thực vật, động vật 
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và loài người đều nằm trong lẽ vô thường. Hôm nay trai trẻ khỏe mạnh, ngày sau sẽ già nua 

yếu bệnh. Hôm nay chúng ta cố đấu tranh để đạt quyền cao chức trọng, rồi cũng có ngày phải 

về vườn qui ẩn. Hôm nay chúng ta chắt chiu của cải nên giầu có, rồi cũng có lúc ra đi trắng tay. 

Hôm nay chúng ta đầu tư thời gian để kiếm tiền, nhưng rồi khi đã có tiền, cũng chẳng mua lại 

được thời gian. Luật đào thải của thời gian không chừa một ai. Thời gian sẽ đẩy lùi tất cả và có 

thể giải đáp mọi vấn đề. 

Tấm lịch của ngày giờ năm tháng giúp chúng ta phân chia thời gian. Ai cũng có những 

quãng đời dài ngắn đã đi qua. Gọi là tiến trình của tuổi ấu thơ tới tuổi già. Để nhận biết rõ hơn 

về chính mình, chúng ta có thể phân chia cuộc đời ra nhiều giai đoạn, mỗi kỳ khoảng 10 hay 15 

năm. Nhìn bức tranh cuộc đời sẽ rõ ràng. Khởi đầu tuổi thơ ấu với nhiều kỷ niệm đẹp. Thời 

gian tuổi thơ là vui sướng nhất. Tuổi trẻ là tuổi thần tiên. Tuổi dệt mộng đẹp nhất. Người trẻ thì 

tràn đầy nhựa sống và niềm hy vọng. Khi bước vào trường đời, ước mơ của tuổi trẻ với nhiều 

dự tính tương lai rất ấn tượng. Tương lai đang mở ra với biết bao hy vọng. Thật là sung sướng! 

Mới đây, trên mạng ảo facebook, có kể câu truyện thật hư không rõ, nhưng chúng ta nên 

để tâm suy nghĩ một chút. Truyện kể: Có một đại gia không may bị chết sớm. Người vợ thừa kế 

số tiền là 19 tỉ đồng.  Sau khi lo đám tang chồng, người vợ đã lấy anh tài xế của đại gia, làm 

chồng. Anh tài xế hân hoan phát biểu: Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, 

bây giờ mới biết chính ông chủ mới là người làm thuê cho tôi. Thật là xót xa. Ky cóp cho cọp nó 

xơi. Điển trai, danh vọng, chức vị, tiền tài chưa đủ để sống hạnh phúc dài lâu. Chúng ta cần có 

sức khỏe để vui sống. Ở đời chưa biết ai làm thuê cho ai. 

Mỗi người có thể nhìn lại đời mình, ai ai cũng có khi trẻ lúc già. Bước vào tuổi nửa chừng 

xuân, chúng ta bắt đầu cảm nhận những đổi thay cả về tinh thần lẫn thể xác. Cổ nhân thường 

nói rằng: Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới. Đúng thế, sau những tháng năm dài miệt mài lao 

động kiếm sống, chúng ta cần có thời gian để suy tư. Thật vậy, nếu chúng ta không dành thời 

giờ và tiền bạc lo cho sức khỏe khi còn trẻ, chúng ta cũng sẽ phải dùng tiền đó lo cho sức khỏe 

khi về già. Nhiều người đã than phiền và lo lắng cho nửa cuộc đời về sau là sức khỏe, huyết 

áp, máu mỡ, bảo hiểm, của cải thừa kế…và sợ cái chết đến gần. Đừng sợ! Người trước kẻ 

sau, ai cũng sẽ được đi đến cùng đường. Bởi thế, dù đường đời dài hay ngắn, điều đó không 

quan trọng. Sự quan trọng là làm sao chúng ta sống cuộc đời cho có ý nghĩa. 

Theo cách tính lịch của người Do-thái thuở xưa, sách Lêvi đã viết: “Các ngươi phải tính bảy 

tuần năm, nghĩa là bảy lần bảy năm; thời gian của bảy tuần năm đó là bốn mươi chín năm…và 

sẽ công bố năm thứ năm mươi và gọi là năm thánh, năm toàn xá…(Lêvi 25, 8-10). Sự tuần 

hoàn của cơ thể con người cũng phát triển theo hướng tự nhiên. Cứ bảy năm, các tế bào trong 

thân thể của con người lại đổi mới theo một chu kỳ. Sau bảy lần bảy là bốn mươi chín năm, 
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chúng ta bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Đây là tuổi của sự thành đạt trên đường đời và 

cũng là thời kỳ thách đố về sức khỏe. Như chiếc xe cũ, thân xác của chúng ta cũng sẽ thoái 

hóa dần. Đây là sự thật của luật đào thải. Chúng ta hãy chấp nhận những gì mình đang có và 

vui sống trong mọi hoàn cảnh. 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được hiện hữu trên đời. Chúng con 

được thưởng ngắm tất cả những kỳ công tuyệt vời của của Đấng Tạo Hóa. Tất cả là hồng ân 

Chúa ban cách nhưng không. Chúng con cảm tạ, ca tụng và ngợi khen danh Chúa đến muôn 

ngàn đời. 

  

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 
 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Nguyên tác: Appelés à la vie (Jacques Philippe) 

Bản tiếng Anh: Called to Life (Neal Carter) 

Bản tiếng Việt: Được Gọi Để Sống (Lm. Minh Anh) 

 

 

ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA, NHỮNG CON 
NGƯỜI ĐƯỢC TẠO THÀNH 

 

Tôi muốn nhấn mạnh một điểm mà với tôi, thật 
thiết yếu. Lời gọi căn bản nhất ngỏ cùng chúng ta 
là một lời mời gọi đến với sự sống. Quà tặng đầu 
tiên Thiên Chúa dành cho chúng ta là quà tặng sự 
sống, tự nó, quà tặng này đã là một ơn gọi. 

Khi giảng tĩnh tâm, một đôi lần tôi tự hỏi: đâu 
là quà tặng đầu tiên lớn lao nhất Thiên Chúa đã 
ban cho chúng ta? Thông thường, câu trả lời là: Bí 
Tích Rửa Tội. Dẫu Bí Tích Rửa Tội quả là quà 
tặng tuyệt diệu giúp con người đi vào sự phong 
phú của đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng 
tặng phẩm đầu tiên của Thiên Chúa vẫn chính là 
sự sống làm người! 

ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA, NHỮNG CON NGƯỜI ĐƯỢC TẠO THÀNH 
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Thật dễ hiểu, con người thường gặp khó khăn trong việc đón nhận cuộc sống như một quà 
tặng vì cuộc sống thường mang đến phiền muộn, khổ đau và thất vọng. Đôi khi chúng ta cảm 
thấy cuộc sống là một gánh nặng hơn là một quà tặng. Ông Gióp đã không nguyền rủa ngày 
mình chào đời sao? “Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo, "Đứa 
con trong bụng mẹ là một nam nhi!" (G 3, 3). Vậy mà, cả khi cuộc sống với những khổ đau, thử 
thách… nó vẫn luôn luôn là một quà tặng. 

Sách Sáng Thế nói, sau khi tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh Người, “Thiên 
Chúa chúc phúc cho họ”, mời gọi họ sinh sôi nảy nở và làm chủ mặt đất, sau đó, “Thiên Chúa 
thấy mọi sự Người đã làm ra quả rất tốt đẹp!” (St 1, 28-31). Thực tại nguyên thủy này vẫn 
không thay đổi từ xưa đến nay. Quà tặng và lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho nhân loại thì 
không thể thu hồi, chẳng bao giờ Người rút lại phúc lành đã tặng trao dẫu cho tội lỗi đã làm cho 
hoàn cảnh trở nên phức tạp. Người nguyền rủa con rắn chứ không nguyền rủa sự hiện hữu của 
con người. Sự hiện hữu bị tội lỗi đe doạ - chúng ta phải hiểu rõ điều này - nhưng xét về yếu 
tính, nó vẫn giữ lại được điều tốt lành; thương tích bởi tội nhanh chóng đem đến lời hứa cứu 
chuộc thông qua phúc lành được chuẩn bị trong Đức Kitô thậm chí còn cao cả hơn. 

Ân sủng không biến đổi bản tính nhưng hoàn thiện nó. Làm sao chúng ta có thể đón nhận 
ơn cứu chuộc nếu không đón nhận quà tặng tạo dựng? Ơn cứu chuộc khôi phục và hoàn thiện 
công trình tạo dựng. Nó không phủ nhận, cũng không thay thế . 

Không chỉ là một lý thuyết thú vị, tất cả những điều này còn mang lại những kết luận cụ thể 
cho đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Chẳng hạn, trong chức Linh mục của mình, 
tôi thường quan sát và thấy rằng, điều ngăn cản một số người đón nhận ân sủng Thiên Chúa 
và làm tê liệt tiến trình phát triển tâm linh cũng như nhân bản của họ là việc họ không chấp 
nhận chính con người mình. Họ không chấp nhận những giới hạn của mình trong thân phận tạo 
vật . 

Tạo dựng - hành động mà qua đó, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đi vào hiện hữu từ hư 
không - là nghĩa cử cao cả đầu tiên của tình yêu và lòng thương xót của Người trong cuộc đời 
chúng ta. Những hành động yêu thương về sau đều được đặt nền tảng trên nghĩa cử này. 

Thánh Catarina thành Siêna viết về lịch sử của vẻ đẹp con người được tạo dựng theo hình 
ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo truyền thống của thánh Augustinô, ngài phác hoạ mối liên kết 
giữa ba sức mạnh trong linh hồn con người với Ba Ngôi Thiên Chúa qua: trí nhớ, trí khôn và ý 
chí. Ngài nhận ra trong công trình tạo dựng một công trình tuyệt diệu của tình yêu. 

Ôi Chúa, Thiên Chúa, Thiên Chúa khôn tả! Sự thiện tối cao, Đấng, chỉ vì tình yêu đã tạo 
nên chúng con theo hình ảnh Người, Người không bằng lòng nói lời này khi tạo dựng Con 
Người, “Hãy có”, lời đã khiến cho các tạo vật khác hiện hữu từ hư không; trái lại, Người đã 
phán “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta” (St 1, 26), vì thế, cả Ba Ngôi đã 
kết hợp trong sự hiện hữu của chúng con và in dáng vẻ của các Ngài vào các năng lực của linh 
hồn chúng con. Và, quả thực, ôi Chúa Cha Hằng Hữu, trong Người, mọi sự được bảo toàn, trí 
nhớ của chúng con giống Người, bởi nó ghi nhớ và bảo toàn mọi sự mà trí khôn chúng con 
thấy được và hiểu được về Người. Sự hiểu biết này cho phép nó tham dự vào đức khôn ngoan 
của Con Một Chúa. Người cũng đã ban ý chí của Chúa Thánh Thần đầy dẫy tình yêu của 
Người và nắm lấy mọi sự mà trí khôn biết về sự tốt lành khôn tả của Người để lấp đầy tâm trí 
và linh hồn chúng con với Chúa. Vâng, lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ vì tình yêu vô biên Chúa 
đã tỏ hiện cho thế gian, khi ban cho chúng con trí khôn để nhận biết Ngài, trí nhớ để giữ ký ức 
về Ngài, ý chí để yêu Ngài qua những sự này, vì Ngài đáng được như thế. Và sức mạnh này, 
tình yêu này, không quỷ ma nào hay bất cứ tạo vật nào có thể lấy khỏi chúng con nếu Ngài 
không muốn. Con người phải thẹn thùng vì thấy mình được yêu thương quá nhiều nhưng lại 
không yêu thương Đấng Tạo Thành mình, sự sống thật của họ . 

Trong một bài giáo lý tuyệt vời ngày 2 tháng 01 năm 1980, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II đã nói, “Đấng Tạo Hoá đã kêu gọi chúng ta hiện hữu từ hư vô, thiết lập thế giới trong hiện 
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hữu, bởi Người là tình yêu”. Ngài thêm rằng, hành động này cho thấy tinh thần cốt lõi của việc 
ban tặng. Hướng đến loài người, nó thiết lập một mối quan hệ giữa người cho và người nhận. 
“Tạo dựng là một quà tặng, bởi con người xuất hiện trong đó, và vì là hình ảnh của Thiên Chúa, 
loài người có khả năng hiểu chính ý nghĩa của lời mời gọi đi vào hiện hữu từ hư vô”. Những lời 
này chiếu rọi lên mối quan hệ mật thiết giữa quà tặng và tiếng gọi đó, như đã được gợi ý ở trên. 

“Lời mời gọi đi vào hiện hữu từ hư vô” không phải là một ẩn dụ; “gọi” ở đây phải được hiểu 
theo nghĩa mạnh nhất của nó, là “ơn gọi”. 

Hơn nữa, việc người nam và người nữ đứng ở chóp đỉnh công trình tạo dựng là một dấu 
chỉ cho thấy “lời mời gọi đến với sự sống” là “lời mời gọi đến với tình yêu”, “lời mời gọi gặp gỡ”, 
“lời mời gọi trao chính mình cho nhau”. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, “Con người 
không nhận ra sự tồn tại của mình nếu không tồn tại với người khác, và thậm chí cách sâu xa 
và trọn vẹn hơn, là tồn tại cho một ai đó”. Đặc điểm giới tính trên cơ thể biểu lộ rằng, ơn gọi để 
sống là ơn gọi đến với tình yêu và cho đi cách hỗ tương.  

Ngay cả trước quà tặng Bí Tích Rửa Tội và những lời gọi cụ thể theo sau - như hôn nhân, 
tận hiến, tông đồ hay sứ vụ - nguyên việc được làm một tạo vật của Thiên Chúa đã là một ơn 
gọi cao trọng đẹp đẽ. Đó là một lời mời tạ ơn Thiên Chúa về quà tặng sự sống, để đón nhận sự 
sống trong những khía cạnh khác nhau của nó như: thể xác, lý trí, cảm xúc, tâm hồn - và để 
hướng chúng ta về sự lành và sinh hoa kết trái, một cách đặc biệt bằng việc mỗi người biết cho 
đi. 

Không nhận biết vẻ đẹp của ơn gọi được tạo dựng làm người, làm sao chúng ta có thể đón 
nhận những ơn gọi tiếp theo sau đó? Còn cơ sở nào khác để chúng ta nói chuyện với những 
người chưa được rửa tội? Ơn gọi đến với sự sống là ơn gọi chung cho tất cả loài người, cả kẻ 
tin lẫn người không tin. 

Mỗi ơn gọi chính thực là một lời mời gọi đến với sự sống trọn vẹn hơn bao giờ hết. Chúng 
ta cần thận trọng với những lời mời gọi vốn có thể trá hình và hàm chứa một sự khước từ tham 
dự sự sống, sợ yêu thương, lẩn trốn thể xác hay cảm xúc, thiếu chấp nhận sự hiện hữu của 
con người như chính nó. Chấp nhận lời mời gọi của một ai đó nghĩa là chọn một cách sống 
mãnh liệt hơn, phong phú hơn, không chạy trốn vì sợ hãi, núp bóng sự chết, điều này có thể 
xảy ra với một số cam kết của các giáo phái. 

 

TA MUỐN NGƯƠI SỐNG 

Chương 16 của sách tiên tri Êdêkien diễn tả cách mỹ miều lời mời gọi “hãy sống”. Câu 
chuyện ngụ ngôn tóm tắt lịch sử Giêrusalem, được miêu tả như một kiều nữ đáng yêu. Nàng 
trải nghiệm sự phản bội và phạm tội, nhưng mọi sự kết thúc thật tốt đẹp: Thiên Chúa tha thứ và 
đưa nàng về. Trước hết là sự bỏ rơi và hất hủi mà mỗi người cảm nhận đôi lúc trong cuộc 
sống.  

Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn cũng không ai lấy nước tắm 
rửa cho sạch, chẳng được ai xát muối và lấy tã bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn 
ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, 
ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi (Ed 16, 4-5). 

Nhưng may thay Thiên Chúa đi ngang qua và chạnh lòng thương xót: 

Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi giẫy giụa trong máu. Thấy ngươi mình đầy máu 
me, Ta đã phán với ngươi: "Hãy sống!"... Ngươi đã nẩy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ 
ngực nở nang, mái tóc mượt mà... Ngươi đã nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu 
(Ed 16, 6-13). 
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Hãy sống! Ta muốn ngươi sống! Đây là tiếng gọi cốt lõi nhất và cũng là tiếng gọi đầu tiên 
Thiên Chúa ngỏ với chúng ta. Khi cuộc sống xem ra quá nghiệt ngã để chịu đựng, chúng ta hãy 
nắm chặt những lời này, sẵn lòng đáp lại tiếng gọi này, hãy sống và đón nhận cuộc sống như 
chính nó với tất cả gánh nặng và buồn phiền của nó. Để rồi, cuối cùng, sự chấp nhận đầy tin 
tưởng này sẽ đưa chúng ta đến chỗ nhìn nhận cuộc sống như một quà tặng vô giá. 

Nhiều người quyết định tin vào cuộc sống bất chấp những đau khổ họ gánh chịu. Tôi nghĩ 
đến Etty Hillesum, một phụ nữ Do Thái trẻ chết tại Auschwitz năm 1943 (tôi đã nói về cô trong 
cuốn Tự Do Nội Tâm của mình). Cô từng viết, “Tôi sẵn sàng làm chứng cho vẻ đẹp và ý nghĩa 
cuộc sống này trong mọi tình cảnh, ngay cả đến chết” . Hoàn cảnh tuyệt vọng của phận người 
gia tăng bao nhiêu, do Đức Quốc Xã bách hại người Do Thái gốc Hà Lan, cô càng tin tưởng 
vào cuộc sống bấy nhiêu. 

Lưu ý rằng, điều này có nghĩa là chấp nhận cuộc sống trong toàn bộ của nó, chứ không 
chọn lựa hay chỉ chấp nhận những gì vừa lòng chúng ta và loại bỏ những điều trái ý. Chúng ta 
phải “chọn tất cả” như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã nói . Etty Hilesum bày tỏ cùng một ý 
tưởng như thế: 

Hơn bao giờ hết, tôi cảm nghiệm mạnh mẽ trong những ngày cuối cùng này rằng: qua 
những hành động và cảm giác nhỏ nhặt thường ngày nhất của tôi, có một tín hiệu của vĩnh cửu 
đang rón rén rướn vào. Tôi không phải là người duy nhất mệt nhọc, yếu đau, buồn sầu nhưng 
tôi đang nên một với hàng triệu người khác qua các thế hệ. Tất cả đó là những gì mà cuộc 
sống được làm nên. Cuộc sống tươi đẹp đầy ý nghĩa trong những nghịch lý của nó nếu bạn biết 
nắm bắt nó như một toàn bộ. Như vậy, cuộc sống trong một ý nghĩa nào đó làm nên một toàn 
bộ hoàn hảo. Ngay khi chúng ta phủ nhận hay muốn loại bỏ những yếu tố nào đó, ngay khi 
chúng ta theo đuổi những ước muốn hay sở thích riêng bằng cách chỉ chấp nhận một khía cạnh 
nào đó của cuộc sống và loại bỏ khía cạnh khác, cuộc sống bấy giờ sẽ trở nên phi lý. Một khi ý 
nghĩa của cái toàn bộ của nó bị mất đi, mọi sự trở nên tùy tiện . 

Cách đây không lâu, sau khi chia sẻ đề tài niềm hy vọng vào một buổi chiều tĩnh tâm tại 
một trong những cộng đoàn của mình, tôi đã nói chuyện với một bà cụ trong dăm ba phút, 
người đã khiến tôi xúc động sâu lắng. Bà cụ đã ngoài 80 nhưng rất đôn hậu, quý phái… với một 
khuôn mặt bình an. Bà kể, bà gặp rất nhiều thử thách trong đời, nhất là khi ở tuổi 35 với 4 đứa 
con… chồng bà nhẫn tâm bỏ bà để đi theo một người phụ nữ khác. Trong mấy tuần đầu, bà 
sụp đổ, khép mình trong phiền muộn và không còn thiết sống.  

Một ngày nọ, bà nghe một giọng nói vang lên trong tâm hồn như thể của Chúa Giêsu, “Nếu 
con không tự mình đứng lên, con cái của con không thể khôn lớn và trưởng thành”. “Thế là tôi 
đã tìm lại can đảm để tiếp tục sống”. Bà nói tiếp, “Để có thể bắt đầu lại cuộc sống và chăm sóc 
con cái, chẳng dễ chút nào; tôi đã phải chiến đấu rất nhiều, nhưng Thiên Chúa luôn trung thành 
và Người không bao giờ bỏ tôi”. Bà kết luận, “Quả thật, cuộc sống không giống với những gì 
chúng ta tưởng tượng ở tuổi đôi mươi! Đến cuối đời, chúng ta mới thấy nó đầy dẫy những quà 
tặng tuyệt vời… và bí quyết là, bằng lòng với mọi sự cuộc sống đặt ra cho chúng ta!”. 

 

GIÁ TRỊ CỦA MỌI CUỘC SỐNG 

Ở một mức độ đáng lo ngại, văn hóa Tây Phương đương đại gần như đánh mất tầm nhìn 
về những chân lý này. Nó gặp khó khăn trong việc nhận ra giá trị thật của mỗi cuộc sống, thay 
vào đó, văn hoá Tây Phương cho rằng, cuộc sống chỉ đáng sống khi người ta giàu có, trẻ trung, 
khoẻ mạnh, thành công trong mọi việc, một chủ thể đầy tiềm năng trên trang bìa một tạp chí 
thời trang nào đó. Thế mà, tật nguyền, già cả và đau khổ đang cướp đi giá trị cuộc sống. May 
thay, Hội Thánh vẫn trung thành với Tin Mừng, không ngừng rao giảng về giá trị mọi cuộc sống, 
ngay cả với những sinh mệnh không thích hợp với ý tưởng hiện tại của một xã hội đang quan 
niệm một cách khác thế nào là thành công. 
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Những chứng từ nổi bật có khả năng mở rộng tâm hồn và trí hiểu của chúng ta vẫn còn đó. 
Tôi nghĩ đến chứng từ của Cha Henri Nouwen, một ngòi bút chuyên viết về đường thiêng liêng 
rất được khen ngợi, ngài đã từng sống tại cộng đoàn Jean Vanier’s L’ Arche và nhận ra rằng, 
việc tiếp xúc với người tàn tật là một nguồn cho mỗi người biết hoán cải và trở nên phong phú 
cách lạ thường. Trong một cuốn sách của mình, Nouwen đã viết rất cảm động về Adam, một 
người đàn ông tật nguyền trầm trọng, anh không nói được và hoàn toàn nhờ cậy người khác về 
mọi nhu cầu hàng ngày; ấy thế, anh lại trở nên quà tặng vô giá cho những người chung quanh 
bởi sự bình an toả ra từ anh và một sự hiện hữu nào đó vốn đã biến mọi ý tưởng thành những 
gì là thiết yếu nhất . 

 

TỘI LÀ SỰ KHƯỚC TỪ SỐNG 

Hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta biện phân và huỷ bỏ những khước từ của mình về việc 
không muốn sống. Tội, cách nào đó, luôn luôn là một khước từ dẫu nó khoác nhiều hình thức 
như thiếu hy vọng, quyến luyến với những kế hoạch hạn hẹp, từ chối đau khổ, quay lưng với 
Thiên Chúa và tha nhân, mất niềm tin vào ơn sủng vô song đang đồng hành với sự hiện hữu 
của chúng ta. Hãy yêu mến và chấp nhận cuộc sống của mình - không phải những cuộc sống 
tưởng tượng - nhưng là những cuộc sống Thiên Chúa ban tặng ngày này qua ngày khác, đồng 
thời khám phá nguồn phú túc ẩn tàng Người ban. 

Từ đầu đến giờ chúng ta đã xét xem ý tưởng “lời mời gọi”. Giờ đây, chúng ta cùng hướng 
về những con đường chính, qua đó, lời mời gọi đến với chúng ta. Trước hết, là Thánh Kinh. 

  

Còn tiếp nhiều kỳ 

 

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

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

SỐNG TRIỆT ĐỂ NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN (ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN 
NHO QUAN - TĨNH TÂM NĂM 5-15/8/2015) 

 
ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA 

 
1. Giai đoạn thành lập (1936-1940) 
Thật là một sự trùng hợp nhiệm mầu của ý Chúa Quan Phòng: Đan viện Xitô Phước 

Sơn Quảng Trị đang có ý mở đan viện mới thì được Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá 
Tòng, Giám mục người Việt Nam tiên khởi, mời ra lập Dòng trong địa phận Phát Diệm “để 
nên như cây thu lôi thiêng liêng bênh đỡ giáo phận bằng lời cầu nguyện và hãm mình ”40. 
Chính Đức Cha giới thiệu và dàn xếp việc mua đồn điền cà phê Lacombe dài 12 km rộng 9 km 
nằm trong địa bàn xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để lập dòng (cách rừng Quốc 
gia Cúc Phương 17 km, cách Tòa Giám Mục Phát Diệm 70 km về hướng Đông và cách Hà 
Nội 97 km về hướng Bắc).  

 
Ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8/1936, cộng đoàn Phước Sơn họp bầu cha Anselmô Lê 

Hữu Từ làm Bề trên và đề cử các thành viên chính thức đi xây dựng cộng đoàn mới. Và ngày 
lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9/1936 chính thức khai sinh cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan với tinh 
thần đan tu Cầu Nguyện và Làm Việc: Mỗi ngày các đan sĩ cử hành bảy giờ kinh tại ca tọa và 
lần một chuỗi hạt 50 kính Đức Mẹ. Trong khi lao động, cứ sau một giờ, các đan sĩ lại ngưng 
việc và hướng về nhà thờ cầu nguyện ít phút. Ai ai cũng đều làm việc để thánh hoá bản thân, 
tự nuôi sống mình, góp phần vào việc trợ giúp truyền giáo, giúp đỡ người nghèo. Công việc có 
thể là trồng trọt, chăn nuôi, dạy học… nhưng dù lao động trí óc hay chân tay đều là “làm cho 
Chúa”. Ngoài ra, các đan sĩ Châu Sơn còn hy sinh khổ chế nhiệm nhặt. 

 
Cám ơn Chúa, tuy mới thành lập, Đan viện Châu Sơn Nho Quan đã sớm nhận được sự 

nhìn nhận của Giáo Hội: Ngày 24/11/1936, Bộ Tu Sĩ ban sắc thành lập cộng đoàn Châu Sơn 
thành đan viện đơn lập, và ngày 24/11/1937, Bộ Tu Sĩ lại ban sắc cho phép đan viện Châu Sơn 
mở Tập viện. Sang năm 1940, đan viện mở Đệ tử viện để nuôi trồng ơn gọi; nhưng đến năm 
1953 phải ngưng hoạt động vì hoàn cảnh xã hội. 

 
2. Giai đoạn phát triển (1940-1950) 
Có thể nói những năm 1940-1948 là thời kỳ Đan viện Châu Sơn lớn mạnh và có nhiều linh 

mục triều, chủng sinh và thầy giảng xin gia nhập cộng đoàn, như cha Eugêniô Nguyễn Văn 

                                                 
40

 Kỷ yếu Phát Diệm, trang 33. 

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA 

 

         

 

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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Trang, nguyên là Cha Chính giáo phận Bắc Ninh, cha Matthia Giảng (Phát Diệm), thầy Tôma 
Kiểm (Bùi Chu), thầy Giuse Tình (Hà Nội)… Năm 1941, Đan viện đã có 71 đệ tử.  

 
Để đáp ứng nhu cầu ơn gọi ngày càng đông, Đan viện phải xây dựng thêm cơ sở vật 

chất. Ngày18/2/1939, lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Thánh đường và khuôn viên đan viện. 
Cha phó Bề trên Placiđô Trương Minh Trạch thiết kế và điều hành công việc; các đan sĩ góp 
phần vào công trình xây dựng bằng lời cầu nguyện và sức lao động: chẻ đá, nung vôi, đúc 
gạch… cũng như làm mọi việc khác phục vụ cho công trình. 

 
Ở đời trong cái họa có cái phúc, trong cái rủi có cái may: Ngày 14/6/1945, Đức Cha 

Gioan Maria Phan Đình Phùng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, đột ngột qua đời, và Tòa 
Thánh bổ nhiệm cha Bề trên Anselmô Lê Hữu Từ làm Giám mục giáo phận. Lễ tấn phong ngày 
28/10/1945 do Đức Cha GB. Nguyễn Bá Tòng chủ phong. Và ngày 8/12/1945, cha Marcô 
Nguyễn Quang Vinh được bầu chọn làm Bề trên tiếp tục dẫn dắt cộng đoàn vững tâm phụng sự 
Chúa trong chuyên chăm cầu nguyện và hoan hỷ hy sinh. Ngài cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ, tôn 
tạo hang đá trên núi Cành He và đặt tượng Đức Mẹ. Từ đó, cứ mỗi thứ bảy, cộng đoàn đan viện 
lần hạt và dâng lễ kính Đức Mẹ tại hang đá. 

 
Lại thêm một niềm vui nữa, là trước sự trưởng thành của cộng đoàn Châu Sơn, năm 

1950 Đại hội toàn Dòng Xitô họp ở Casamari (Ý) đã quyết định nâng đan viện Châu Sơn Nho 
Quan lên hàng đan viện tự trị. 

  
3. Giai đoạn thử thách (1950-1988) 
3.1. Cuộc ly tán não lòng 
Thiên Chúa đầy quyền năng đã không chọn con đường dễ dàng, nhưng lại chọn con 

đường thập giá cho con cái Ngài đi. Từ cuộc chính biến 1945, đất nước bị phân chia thành 
“vùng bị chiếm đóng” và “vùng tự do”. Đan viện Châu Sơn Nho Quan nằm trong vùng tự do. Sự 
biến động xã hội đã tác động nhiều đến đời sống đan viện. Việc đi lại rất phức tạp, đời sống 
kinh tế của cộng đoàn gặp nhiều khó khăn do các sản phẩm không bán được. Kho chứa cà phê 
trên 50 tấn bị trúng bom cháy cả tuần. Có hôm máy bay rà bắn chết trên 40 con bò của đan 
viện.  

 
Từ năm 1950, các đan sĩ bị ép buộc thường xuyên tham gia những cuộc hội họp, học 

tập chính trị xã hội… Anh em thay nhau đi dự, riêng cha Bề trên Marcô được mời “đi họp” liên 
tục. Tình hình càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng hơn khi công an đến gặp từng người, yêu 
cầu lăn vân tay và khai lý lịch. Đan viện bị cơ quan an ninh nhà nước giám sát chặt chẽ. Tình 
hình càng lúc càng trở nên khó khăn nên Đan viện phải tính đến chuyện dời cư.  

 
Ngày 21/9/1952, cha Berchmans cùng các thầy các chú lên đường vào miền Nam. Ngày 

21/4/1953, cha Bề trên Marcô ban phép rộng di cư: ai muốn đi thì đi, ai muốn ở lại thì tuỳ ý. Đa 
số anh em ra đi, số còn ở lại rất ít. Những người ra đi chia làm hai nhóm: một nhóm cải trang 
dân thường gánh củi đi chợ đêm, đến cầu Nho Quan xuống thuyền khởi hành lúc 2 giờ sáng. 
Nhóm còn lại gồm cha Bề trên Marcô, cha quản lý Martinô, cha giáo tập Philipphê, cha Rôbertô 
và thầy Ban đi trễ hơn, xuống thuyền ở bến Lạc Uyển, vừa tới cầu Nho Quan thì bị giữ lại, nên 
phải trở về đan viện ngay trong đêm. Sau chuyến đi bất thành, các ngài nhận ra thánh ý Chúa 
và từ đó quyết tâm gắn bó với Châu Sơn cho đến cùng.  

 
 
 
3.2 . Đường lên Núi Sọ 
Nhưng “cây muốn lặng mà gió không ngừng”: tiếp liền sau các cuộc ra đi đó, nhiều 

đan sĩ đã bị bắt đi cải tạo, giam giữ, tù đầy và thậm chí một số đã chết rũ tù. Quả thế, sau 
khi bị bắt trở về đan viện được vài hôm, ngày 25/4/1953, bốn cha được mời đi “làm việc” và 
được đưa vào trại Lý Bá Sơ (Thanh Hoá). 
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Tháng 11/1953, cha Bề trên Marcô và thầy Inhaxiô được đưa về xét xử tại Nho Quan, 

Ninh Bình. Cha Bề trên Marcô bị đấu tố ròng rã hơn một tháng, khoảng từ 25/11 đến sau lễ 
Giáng Sinh 25/12/1953. Cuộc đấu tố diễn ra từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng tại nhiều địa điểm khác 
nhau chung quanh đan viện. Trong khi đấu tố, cha Bề trên tay bị trói, cổ đeo gông, khi đứng khi 
quỳ. Họ quy cho Ngài những tội danh như địa chủ, cường hào, phản động, phá hoại hoà bình… 
Ngài bị kết án tù chung thân, bị chuyển qua nhiều trại giam và cuối cùng được đưa lên trại 
Cổng Trời “có đi không có về”. Ngài bị biệt giam nghiêm ngặt ở khu trại O, và tại đây, cha Bề 
trên đã hoàn tất cuộc đời, an nghỉ trong Chúa ngày 15/3/1966. 

 
Thầy Inhaxiô bị khép tội theo địch, làm gián điệp, vận động đồng bào đi Nam, bị phạt 8 

năm tù. Thầy kêu oan không nhận, liền bị phạt thêm một năm tù nữa vì tội ngoan cố. Thầy 
được đưa qua nhiều trại giam và cuối cùng cũng tạ thế tại trại Cổng Trời ngày 27/11/1964.  

 
Cha Martinô Khanh bị bệnh và qua đời tại nhà giam Đồng Lau ngày 7/12/1953. Còn cha 

Philipphê Năng, cha Rôbertô Trụ và ba thầy tập sinh được tha về ngày 2/2/1954.  
 
3.3 . Khó khăn dồn dập 
a) Khó Khăn Về Nhân Sự 
Như vậy từ năm 1954, Cộng đoàn Đan Viện chỉ còn 14 thành viên gồm 2 linh mục, 6 

thày và 6 cố dòng ba. Năm 1956, cộng đoàn lại chỉ còn 12 người, vì một thầy bị đi tù và một 
ông dòng ba về gia đình. 

 
Trước hoàn cảnh khó khăn của cộng đoàn Châu Sơn, ngày 30/11/1957, Đức Tổng Phụ 

Dòng Xitô Sighard Kleiner ban văn thư đặt cha Philipphê Năng làm Bề trên cộng đoàn. Trong 
khoảng năm 1958-1959, Cha Bề trên Philipphê tiếp nhận hơn 10 chú thỉnh tu, nhưng chẳng 
được bao lâu, vì vài chú không chịu nổi đời sống đan tu khổ hạnh nên đã từ giã cộng đoàn. Số 
còn lại thì đến đầu tháng 3/1961, cha Bề trên Philipphê được mời xuống Ninh Bình nhận lệnh 
ngày 19/3/1961 phải cho các chú về vì lý do cư trú không hợp lệ. Thế là cha con đành phải gạt 
lệ chia tay! 

 
Khó khăn vẫn bám riết Đan viện: Năm 1964, thầy Albericô Vũ Hàn Lâm bị bắt giam 9 

tháng mới cho trở về đan viện, nhưng bị quản chế tại chỗ 8 năm. Đến năm 1972, thầy lại bị đưa 
đi học tập cải tạo cho đến năm 1978 mới được tha về, nhưng không được cư trú trong đan 
viện, mãi đến năm 1993 mới được trở về cộng đoàn. 

Năm tháng trôi qua, một số vị cao tuổi chết dần, vài thầy và vài ông dòng ba xin chuyển 
hướng. Cộng đoàn Châu Sơn chỉ còn bốn người: cha Bề trên Philipphê, thầy Giuse Sự, và hai 
cố dòng ba là ông Giuse Nhiễu và ông Giuse Trung bị mù cả hai mắt. 

 
b) Khó Khăn Về Cuộc Sống 
Từ một diện tích 12km x 9km, theo dòng thời gian, hầu hết đất đai của Đan viện bị hợp 

tác xã quản lý hoặc do dân tứ phương đến lấn chiếm định cư canh tác. Đan viện chỉ còn một 
phần rất nhỏ đất vườn và ruộng cấy khô cằn. Các đan sĩ phải tích cực canh tác nhưng vẫn 
không đủ cho nhu cầu, có những lúc trong nhà hết lương thực, các thày phải đi làm thuê kiếm 
tiền sinh sống.  

 
Năm 1956, cha Philipphê Năng viết: “Đau khổ nhất là chúng tôi không còn luỹ cấm. Người 

và vật có thể thoải mái đi lại bên trong đan viện, tự do phá hoại vơ vét. Nhà dòng hư hỏng xuống 
cấp. Chúng tôi chỉ còn nửa mẫu ruộng và một con trâu”41.  

 

                                                 
41 Được trích đăng trong “Cistercienser Chronik” (Nr 47/48, 7-1959, tr 1-4). 
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Trong những năm tháng khó khăn, các đan sĩ chỉ dùng có hai bữa kham khổ trong ngày. 
Thầy Albericô Vũ Hàn Lâm kể: “Nhà khi này có tất cả 12 người mà thiếu thóc ăn, mía đã bán 
hết lâu rồi, cam thì mất trộm. Thầy Phanxicô Liệu làm bếp nấu cơm độn đu đủ thái mỏng, độn 
sắn, nấu canh bằng củ sắn, luộc củ sắn ăn độn… Thầy còn luộc hạt mít, bóc ra, rang mặn làm 
thức ăn…” 

 
 
 
c) Khó Khăn Về Các Mối Tương Quan 
Mọi tương quan liên lạc với bên ngoài rất khó khăn, kể như nội bất xuất, ngoại bất 

nhập, bị kiểm soát rất chặt chẽ, ai ra vào Đan viện đều bị theo dõi kỹ lưỡng, mọi đề đạt của 
Đan viện đều bị chính quyền phớt lờ, lãng quên, không giải quyết.  

 
4. Giai đoạn hồi sinh và phát triển (1988 - 2008)  
4.1. Những bước tiếp nối 
Cha Bề trên Philipphê thấy mình tuổi đã cao, sức khoẻ ngày càng yếu đi, thì càng ưu tư 

lo sao cho có người nối tiếp gìn giữ và phục hồi đan viện. Năm 1988, ngài tiến cử đan sĩ Giuse 
Hà Tâm Sự lên chức linh mục ở tuổi 75. Cha Giuse phụ trách mục vụ giáo xứ và khi cha Bề 
trên Philipphê qua đời năm 1993 thì lãnh trách nhiệm Bề trên cộng đoàn, và năm 1994, ngài xin 
trao lại giáo xứ cho giáo phận để chỉ chuyên lo việc củng cố đan viện. 

 
4. 2. Cộng đoàn tự lực hướng về tương lai 
Năm 1989, cha Bề trên Philipphê làm đơn xin cho 4 người vào đan viện, nhưng chính quyền 

chỉ chấp thuận cho hai người vào giúp việc chứ không phải là vào học tu. Dù sao bóng người trẻ 
trong nhà đã thắp lên niềm hy vọng phục hồi Đan viện mà bấy lâu nay các Đấng Bề trên hằng 
mong ước. 

 
Dần dần hàng năm đều có người xin gia nhập cộng đoàn. Cha Bề trên vun trồng ơn gọi 

bằng cách nhận thêm một số các em đệ tử còn đang học phổ thông ở chung quanh đan viện, vì 
các em là người địa phương có thể ra vào đan viện mà không cần phải đăng ký cư trú. 

 
Số người đến xin tu ngày càng tăng nên vấn đề quan trọng được đặt ra là việc huấn luyện. 

Hai cha tuổi cao, công việc lại nhiều nên không thể mở lớp đào tạo tại chỗ được. Các ngài cho 
các ứng sinh sinh hoạt theo phương châm “cầu nguyện và lao động” cùng với cộng đoàn, sau 
một hoặc hai năm, nhận thấy chú nào có tinh thần đạo đức và muốn sống đời đan tu, thì các ngài 
mới gửi đi học. Như năm 1991, cha Bề trên Philipphê gửi chú Giuse Nguyễn Tuấn Hào và Carôlô 
Lâm vào học ở đan viện Châu Sơn Đơn Dương, rồi gửi tiếp chú Gioan Phạm Văn Hưng vào học 
ở Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội. 

 
4.3 Sự giúp đỡ của Tổng Hội Xitô 
Với hoàn cảnh đổi mới của xã hội, năm 1987, Viện phụ Stêphanô Trần Ngọc Hoàng 

(Châu Sơn Đơn Dương) lần đầu tiên ra thăm cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan. Rồi các cuộc 
viếng thăm của Viện phụ Duy ân Vương Đình Lâm (Phước Sơn) và cha Bề trên Berchmans 
Nguyễn Văn Thảo (Châu Thuỷ). Chứng kiến tại chỗ hoàn cảnh khó khăn của Châu Sơn Nho 
Quan, các ngài hết sức quan tâm giúp đỡ. Viện phụ Stêphanô lần lượt cho các thầy Phaolô 
Trần Văn Bẩy, Calasantiô Nguyễn Văn Thuộc và Mathêu Nguyễn Uy Lai ra giúp. Cha Bề trên 
Berchmans cũng cho thầy Assisi Trần Minh Đoan ra hỗ trợ. 

 
Viện phụ Stêphanô và cộng đoàn Châu Sơn Đơn Dương rất quan tâm đến cộng đoàn Châu 

Sơn Nho Quan, nên đã trình bày với Tổng Hội về tình trạng cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan và 
khẩn thiết xin Tổng Hội tìm cách giúp đỡ. Tổng Hội kêu gọi các cộng đoàn thuộc Hội Dòng giúp đỡ 
để đan viện Châu Sơn Nho Quan tồn tại và phát triển, đồng thời uỷ thác cho Viện phụ Châu Sơn 
Đơn Dương đại diện Tổng Hội giúp đỡ cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan. 
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Năm 1994, cha Gêrađô Nguyễn Văn Thất đắc cử Viện phụ Châu Sơn Đơn Dương. Với 
sự uỷ thác của Tổng Hội, Viện phụ Gêrađô tích cực củng cố cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan 
bằng nhiều phương diện: tinh thần, vật chất, đào tạo nhân sự và cho người ra giúp đỡ, gồm có: 
cha Stanilas Phạm Xuân Lộc, thầy Denis Trần Quang Thiều, thầy Vinh Sơn Trần Văn Quy và 
thầy Cyrillô Nguyễn Văn Khiên. Viện phụ Gêrađô cũng tiếp tục đón nhận các anh em thỉnh tu 
của Châu Sơn Nho Quan vào đào tạo tại Châu Sơn Đơn Dương. Thời gian đào tạo thường là 3 
năm, gồm một năm thỉnh sinh và hai năm tập, khấn tạm xong, anh em lại trở về cộng đoàn 
Châu Sơn Nho Quan. 

 
Viện phụ và cộng đoàn Nhà Mẹ Phước Sơn cũng đã  đón nhận những anh em trẻ của 

cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan vào đào tạo tại Phước Sơn. 
 
Sau nhiều năm học tập và đào tạo tại Châu Sơn Đơn Dương và Nhà Mẹ Phước Sơn, 

cộng đoàn Châu Sơn đã có một số nhân sự có thể phục vụ cộng đoàn ở khâu quan trọng huấn 
luyện. Năm 2005, đan viện mở lại tập viện để đào tạo tại chỗ. Sau khi khấn tạm, khấn sinh có 
thể được gửi đi học triết và thần học ở học viện của Hội Dòng hoặc học nghành nghề ngoài xã 
hội để phục vụ cộng đoàn. 

 
4.4 Củng cố nếp sống đan tu 
Năm 1994, theo tinh thần Công đồng Vaticanô II, cha Bề trên Giuse Hà Tâm Sự tổ chức 

lại các giờ kinh theo sách phụng vụ và nghi thức của Hội Dòng. Tuy nhiên, vẫn chưa giữ được 
hết các giờ kinh trong ngày, chủ yếu cử hành Kinh Sáng, kinh giờ sáu, Kinh Chiều và Kinh Tối. 

 
Sau khi Cha Bề Trên Hà Tâm Sự qua đời, ngày 10/6/1998, Tổng Hội đề cử Cha Jean 

Berchmans Nguyễn Văn Thảo, từ Đan viện Châu Thuỷ ra Châu Sơn Nho Quan làm Bề trên thứ 
năm của cộng đoàn và Châu Sơn Nho Quan bắt đầu phát triển trở lại, cộng đoàn tổ chức đi vào 
nền nếp theo truyền thống đan tu: Các giờ kinh được cử hành đầy đủ và hát xướng theo cung 
giọng của Hội Dòng, giờ hội chung và mọi sinh hoạt hàng ngày trong Đan viện được thực hiện 
đúng theo Tu Luật, Hiến Pháp và Truyền thống Hội Dòng ấn định. Cha Bề trên Berchmans cũng 
tập trung vào việc đào tạo nhân sự và xây dựng cơ sở vật chất. Ngài rất ý thức về việc đang 
thiếu các nhà đào tạo được chuẩn bị kỹ lưỡng tại chỗ. (Tôi xin được mở ngoặc để vừa nói lên 
lời cám ơn và lời xin lỗi cha Bề trên Berchmans quá cố đã có nhã ý mời tôi đến giúp, nhưng lúc 
đó tôi quá bận dạy ở ĐCV. Bùi Chu và Hà Nội nên không đến được).  

 
Cách Chúa làm việc thật kỳ diệu: Sau nhiều thánh giá, Chúa ban an ủi, nhưng ơn an ủi là để 

chuẩn bị cho nhiều trách nhiệm lớn lao hơn. Quả thế, ngày 4/11/2005, Tòa Thánh ban phép cho 
cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan mở Năm Thánh, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Cung hiến Thánh 
đường. Và ngày 8/9/2006, một lần nữa, Tòa Thánh lại ban phép cho cộng đoàn Châu Sơn Nho 
Quan mở Năm Thánh, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đan viện. Thật đúng như thánh Phaolô 
xác tín: “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng 
phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư bề, 
nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị 
bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương 
khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 
Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-
su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi”42. 

 
Mỗi người chúng ta cũng nhìn lại quá khứ đời mình để nhìn thấy những việc lành việc tốt 

của mình mà cố gắng duy trì phát triển thành nhân đức, cũng như nhìn thấy những khuyết điểm 
để khắc phục, điều chỉnh cho mỗi ngày một tốt hơn, thành người tu sĩ đích thực vừa là người 
của Chúa, vừa là người cho mọi người. 

 

                                                 
42

 2 Cr 4,7-11. 
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Chúng ta vô cùng tạ ơn Chúa và cám ơn các bậc tiền bối đã dày công bồi đắp, gìn giữ 
và trao lại cho chúng ta hôm nay di sản quí báu này. Tôi chợt nhớ bài hát sinh hoạt khi còn bé: 
“Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con ta quyết gìn giữ lấy, muôn năm với 
nước non nhà”. Quả thật, các ngài đã dùng đời sống thánh thiện, lao khổ cực nhọc và cả máu 
xương của mình để chăm bón và tưới đẫm cho Cây Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan 
đứng vững trước bao phong ba bão táp thành đại thụ sắp tròn 80 tuổi hôm nay cho chúng ta 
núp bóng. Chúng ta quyết tâm gìn giữ, vun bồi cho nó ngày càng tươi đẹp hơn, mang lại nhiều 
hoa trái hơn cho Chúa, cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, cho các linh hồn, bằng đời sống tu thật tu 
100% của chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm mạnh thêm quyết tâm của chúng ta 
hôm nay và duy trì nó cho đến tận cùng. Amen. 

(Một rừng cây một đời người mp3) 
 

19:00 ngày 6/8/2015 Kinh Tối –  Giờ Thánh – Kinh Đêm 

 Kinh Tối  

 Hát Kinh Chúa Thánh Thần 
    Đặt MTC lên hào quang 
    Hát một bài kính Thánh Thể 

  Đời con dâng Chúa mp3 

 Thinh lặng suy niệm  

 Phép Lành MTC như thường lệ 

 Kinh Đêm 
 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
 
  

Thưa quý độc giả và quý tác giả, 

Lễ tổng kết, công bố kết quả và trao giải Giải Viết Văn Đường Trường lần III-2015 đã diễn 

ra lúc 19g15 ngày 19-9-2015, tại hội trường Chủng viện Qui Nhơn. Đây cũng là hoạt động kết 

thúc cuộc họp mặt 2015 của các tác giả văn thơ Công giáo có liên quan với chương trình tìm 

kiếm và phát huy tài năng văn thơ cho Giáo hội Việt Nam, do Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục 

Giáo phận Qui Nhơn khởi xướng và thực hiện. Cuộc họp mặt với mục đích ấy đã được tổ chức 

lần đầu ngày 21-22/9/2012 nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật nhà thơ Hàn Mạc Tử, và đã lặp lại 

hai lần sau đó nhân lễ trao giải Giải Viết Văn Đường Trường lần I và II. Cuộc họp mặt năm nay 

bắt đầu từ trưa 18-9 và kết thúc lúc 21g00 ngày 19-9. Cho dù số người tham dự không nhiều, 

chỉ 60 tác giả, nhưng vẫn có thể đại diện khá tiêu biểu cho giới cầm bút Công giáo ở cả ba giáo 

tỉnh của Giáo hội Việt Nam. Giáo tỉnh Hà Nội có 6 đại biểu đến từ các giáo phận Bắc Ninh và 

Vinh. Giáo tỉnh Huế có 32 đại biểu đến từ tất cả các giáo phận trong giáo tỉnh. Giáo tỉnh Sài 

Gòn có 22 đại biểu đến từ Đà Lạt, Xuân Lộc, Cần Thơ và Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngoài các 

giám khảo và những tác giả có bài vào chung khảo lần này, còn có một số vị đã tham gia các 

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015 - BẢN TIN KẾT THÚC  
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hoạt động thăng tiến văn thơ Công giáo do Ban mục vụ Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn theo đuổi 

từ năm 2010 tới nay, cụ thể là những tác giả thuộc bộ sưu tập Có Một Vườn Thơ Đạo.  

Lễ trao giải được Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ 

tọa. Có 21 tác giả đạt giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 14 giải triển vọng (danh sách 

đính kèm dưới đây). Tuyển tập các tác phẩm đạt giải cuộc thi mang tựa đề “Người gieo hạt” sẽ 

được đăng trên website Giáo phận Qui Nhơn www.gpquinhon.org 

Đây là bản tin cuối cùng kết thúc cuộc thi lần thứ ba. Giải Viết Văn Đường Trường sẽ được 

tiếp tục với cuộc thi lần thứ tư, 2016. Cuộc thi 2016 sẽ ưu tiên hướng đến ba chủ đề: Trước hết 

là chủ đề của năm thánh 2016, lòng Thương xót của Thiên Chúa. Tiếp đến là chủ đề về chăm 

sóc thiên nhiên và chủ đề Đạo Hiếu trong cuộc sống người Công giáo Việt Nam. (Xin xem bản 

Thể lệ cập nhật cho năm 2016 ở cuối bản tin). 

Cho tới lúc này, cuộc thi 2016 đã nhận được 13 bài. Mỗi năm, mỗi tác giả có quyền gửi tối 

đa 5 bài dự thi. Ước mong quý vị và các bạn giới thiệu rộng rãi cuộc thi này đến các cây bút 

văn xuôi mà các bạn quen biết, các sinh viên Công giáo và các bạn trẻ khác.  

Một lần nữa, Ban Tổ chức xin chân thành cám ơn các trang truyền thông và các ân nhân 

đã tích cực hỗ trợ cuộc thi và xin cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.  

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Hẹn gặp lại ở cuộc thi năm 2016 

trong niềm tin tưởng và hy vọng. 

Qui Nhơn, ngày 20-9-2015 

 
  

 

Lm Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh 

 
  

KẾT QUẢ GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG LẦN THỨ III (2015) 

 
  

TÊN BÀI 
TÁC GIẢ GIÁO 

PHẬN 
GỈAI 

VIA DOLOROSA - ĐƯỜNG 
CÒN XA 

Têrêxa Đinh Thị Thu Hằng Sài Gòn Giải I 

NGÃ BA TÌNH Antôn Trần Văn Dũng Vinh Giải II 

BỨC TƯỢNG TRONG BỆNH 
VIỆN 

Đaminh Nguyễn Ngọc Hoài Nam Sài Gòn Giải III 
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HAI PHÍA CON ĐƯỜNG 
Giuse Nguyễn Đức Tuyển Bắc Ninh Giải III 

CHỨNG THẦM Phêrô Nguyễn Hoàng Hải Nha Trang Giải III 

ÔNG TRÙM XỨ Giuse Lê Ngọc Thành Vinh Vinh Giải III 

TRÁI TIM NỞ HOA Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha Qui Nhơn Giải III 

HẠT GIỐNG NẢY MẦM 
Marie Paul Trần Thị Kiều Thu Đà Lạt Giải triển 

vọng 

NGƯỜI GIEO HẠT 
Maria Nguyễn Thị Khánh Liên Nha Trang Giải triển 

vọng 

TIA SÁNG NIỀM TIN 
Đaminh Lê Thiện Long Nha Trang Giải triển 

vọng 

ĐIỆP KHÚC TẠ ƠN 
M. Vinh Sơn Nguyễn Thị Chung Thanh 

Hóa 
Giải triển 
vọng 

GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC 
Gioan Nguyễn Đức Tín Vinh Giải triển 

vọng 

NGOẢNH ĐẦU LẠI DÙ CÓ 
MUỘN MÀNG 

Maria Thân Thị Hồng Kiều Qui Nhơn Giải triển 
vọng 

ƠN GỌI CỦA MỘC 
Anna Nguyễn Bích Hạt Bắc Ninh Giải triển 

vọng 

CHỌN CHÚA 
Gioakim Nguyễn Quốc Nam Nha Trang Giải triển 

vọng 

BẢY MƯƠI LẦN BẢY 
Phanxicô Lê Quang Thạch Qui Nhơn Giải triển 

vọng 

LÀM CHỨNG THẦM LẶNG 
Giuse Phạm Đình Duy Nha Trang Giải triển 

vọng 

VƯƠNG QUỐC NƯỚC TRỜI 
Phêrô Đặng Minh Thiên Nha Trang Giải triển 

vọng 

TIẾNG VỌNG 
Maria Madalena  Đặng Hoàng 

Hương Giang 

Kontum Giải triển 
vọng 

LỰA CHỌN 
Vinh Sơn Chung Thanh Huy Sài Gòn Giải triển 

vọng 

LỜI KINH MÂN CÔI 
Giuse Dương Duy Tân Nha Trang Giải triển 

vọng 

 
 
 
  

BẢN THỂ LỆ GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG Cập nhật cho cuộc thi lần thứ tư - 

2016 

 
  

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG được Ban mục vụ Văn hóa & Giáo dục Giáo phận Qui 

Nhơn thực hiện trong khuôn khổ dọn mừng kỷ niệm 400 năm Tin Mừng của Chúa đến với giáo 

phận Qui Nhơn (1618-2018), nhằm đào tạo cho Hội Thánh Việt Nam nhiều cây bút văn xuôi. 

Thể lệ, chủ đề và cơ cấu tưởng thưởng của cuộc thi được ấn định như sau. 

I. THỂ LỆ 
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1. Cuộc thi kéo dài sáu năm, năm năm đầu (2013-2017) mỗi năm trao giải một lần, năm 

thứ sáu (2018) dành cho những người đã đạt giải trong các năm trước và trao giải tổng kết. 

2. Cuộc thi dành cho các bạn trẻ Công giáo, trong cũng như ngoài giáo phận Qui Nhơn, 

dưới 40 tuổi (năm dự thi – năm sinh theo sổ rửa tội ≤ 40). Người đã đạt giải một lần, các 

năm sau có thể dự thi tiếp, dù đã hơn 40 tuổi. Các bạn trẻ dự tòng cần có chứng từ đang 

theo học giáo lý dự tòng. 

3. Thể loại: Truyện ngắn, mỗi truyện không quá 3000 từ. Không nhận truyện phóng tác. 

Phải là sáng tác mới, chưa đăng báo, website hay blogs và chưa gửi dự thi ở bất cứ đâu. 

4. Truyện lấy ý từ một tác phẩm khác, xin ghi rõ xuất xứ tác phẩm gốc. Nếu bị phát hiện 

sao chép của người khác hoặc dựng lại theo ý tác phẩm khác mà không ghi xuất xứ, sẽ bị 

loại và cấm thi các năm tiếp theo. 

5. Đề tài: đợt này cuộc thi ưu tiên nhấn mạnh hai đề tài: Lòng Chúa thương xót – Việc 

thờ cúng tổ tiên nơi người Công giáo Việt Nam – Trách nhiệm chăm sóc thiên nhiên (theo 

thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô); tuy nhiên vẫn nhận cả những bài viết 

ngoài hai đề tài ấy, miễn là có nội dung Kitô giáo. 

6. Mỗi năm, mỗi tác giả có thể tham gia tối đa 05 bài dự thi, có thể gửi chung một lần hoặc 

nhiều lần. 

7. Chỉ nhận bài dự thi qua điện thư email, gửi attach file với định dạng .doc hoặc .docx, 

không nhận bài gửi qua đường bưu điện.  

8. Đầu bài dự thi phải ghi rõ: họ và tên, bút danh, năm sinh, rửa tội tại đâu, năm nào, địa 

chỉ nhà, giáo xứ, giáo phận, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email. Dù đã gửi nhiều email dự 

thi, đầu mỗi bài đều cần ghi như thế. Những bài thiếu các chi tiết này sẽ không được nhập 

hồ sơ dự thi. 

9. Mỗi bài dự thi sẽ được nhập hồ sơ theo lần gửi đầu tiên, mọi chỉnh sửa về sau đều 

không được chấp nhận. 

10. Địa chỉ nhận bài, xin gửi cùng lúc về 2 điện chỉ email: tinmunggiesu@gmail.com và 

gopnhattho@yahoo.com. 

11. Thời gian nhận bài: trước ngày 01-3 mỗi năm. Những bài gửi về muộn hơn sẽ được 

đưa vào hồ sơ dự thi năm sau. 

12. Tưởng thưởng: Mỗi năm sẽ có 06 giải thưởng chính thức và 15 giải triển vọng, theo 

cơ cấu và sinh hoạt như sẽ nói dưới đây. 

13. Kết quả cuộc thi hằng năm sẽ được công bố ngày 15-8 mỗi năm 

mailto:tinmunggiesu@gmail.com
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14. Lễ trao giải vào ngày 21-9 mỗi năm. 

15. Những tác giả được vào chung khảo mà không đạt giải sẽ được hỗ trợ một phần 

tiền xe về dự ngày họp mặt trao giải.  

16. Các thông tin về cuộc thi sẽ được đăng trên trang mạng giáo phận Qui Nhơn 

http://www.gpquinhon.org và những trang mạng ủng hộ chương trình này. 

17. Các tác phẩm đạt giải sẽ được in thành tuyển tập do Ban Tổ Chức giữ bản quyền. 

II. TƯỞNG THƯỞNG 

Cơ cấu giải thưởng  

Mỗi năm, có 6 giải thưởng chính thức và 15 giải triển vọng.: 

- một giải nhất:                      20.000.000 $VN  

- hai giải nhì, mỗi giải                12.000.000 $VN  

- ba giải ba, mỗi giải                  8.000.000 $VN  

- 15 giải triển vọng, mỗi giải             3.000.000 $VN  

 
  

Tuyển tập truyện ngắn riêng 

Ngoài phần thưởng bằng tiền mặt, những tác giả đạt giải, nếu có nhiều truyện khác có giá 

trị, sẽ được Tủ Sách Nước Mặn hỗ trợ xuất bản một tuyển tập riêng dưới 200 trang với những 

truyện ngắn mang nội dung Kitô giáo.  

Những tác giả không đến dự lễ trao giải sẽ chỉ được nhận 50% tiền giải thưởng và không 

được hỗ trợ in tuyển tập riêng. Những tác giả chỉ dự lễ trao giải 21-9 mà không tham gia hành 

hương 22-9 chỉ được nhận 75% tiền giải thưởng, nhưng vẫn được hỗ trợ in tuyển tập riêng. 

  

III. TƯỞNG THƯỞNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ 

1. Bình chọn 

Các truyện dự thi đã qua vòng sơ tuyển sẽ lần lượt được đưa lên mạng internet. Mời độc 

giả tham gia bình chọn qua hai câu hỏi: 1. Theo bạn, truyện nào xứng đáng đạt giải nhất? 2. Có 

bao nhiêu người cùng ý kiến như bạn? Ba độc giả đáp đúng nhất sẽ được tặng quà lưu niệm 

đồng thời được hỗ trợ tiền xe về dự họp mặt trao giải và hành hương “dấu chân Hàn Mạc Tử”. 

http://www.gpquinhon.org/
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2. Giúp phát hiện trường hợp sao chép 

Những độc giả giúp phát hiện đầu tiên những bài dự thi sao chép của người khác (xin ghi 

rõ xuất xứ bài gốc) sẽ được tặng quà lưu niệm đồng thời được hỗ trợ tiền xe về dự họp mặt 

trao giải và hành hương “dấu chân Hàn Mạc Tử”. 

Ban Tổ Chức chân thành biết ơn sự giúp đỡ của các ân nhân. Các hỗ trợ tiền bạc hoặc 

hiện vật cho cuộc thi xin gửi về: Linh mục Võ Tá Khánh, 116 Trần Hưng Đạo, TP Qui Nhơn – 

Email: gopnhattho@yahoo.com – Điện thoại: 0935-424-449.  

 
  

Qui Nhơn, ngày 15-8-2015 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh (Trăng Thập Tự) 

Trưởng Ban MV Văn hóa & Giáo dục Giáo phận Qui Nhơn 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

NGỨA  

 

Hỏi 

Tôi bị ngứa cùng mình, xin bác sĩ chỉ cho cách chữa. 

 

Đáp 

Ông bạn ơi, 

Ông bạn chỉ cho biết tình trạng bệnh ngứa như vậy thì tôi cũng xin chào thua, không biết làm sao để 

góp ý với bạn về cách chữa. Giá ông bạn kể cho tôi thêm vài chi tiết như ngứa ở chỗ nào, khi nào 

thì ngứa, có dấu hiệu trên da, có bệnh kinh niên gì không và thường thì làm gì để hết ngứa, thì may 

ra tôi mới “Đoán” được bệnh rồi góp ý. 

 

Ngứa (itching) là một cảm giác từ da bị kích thích khiến ta cảm thấy cần phải làm một cái gì đó cho 

bớt ngứa, như là gãi chết thôi hoặc chườm thoa một chất nào đó lên trên chỗ ngứa. 

 

- Lý do: 

 NGỨA  -  KIẾN BA KHOANG -  THUỐC UỐNG  

 

 

mailto:gopnhattho@yahoo.com
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Thường thường ngứa gây do những lý do như da bị nhiễm trùng với các loại nấm, vi khuẩn, bị sâu 

bọ muỗi rệp đốt cắn, bị vài bệnh nội khoa kinh niên như trong bệnh thận, bệnh của tuyến giáp, dưới 

tác dụng của ánh nắng gay gắt, bị khô da như là vào mùa đông, thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng 

với độ ẩm thấp, tắm rửa quá nhiều da mất chất nhờn thành khô ngứa, dị ứng với một vài dược 

phẩm... thậm chí da ngứa cũng vì lo âu sợ hãi căng thẳng tinh thần...   

 

Ngứa có thể xảy ra ở từng vùng trên da hoặc toàn cơ thể đồng thời cũng có những vết thương trên 

da như vết chàm, mụn nước, da bị tróc, bị đỏ bị sưng bị dày lên. 

 

Nếu bị ngứa da quá 2 tuần lễ mà không thuyên giảm với thuốc mua tự do thì cần đi bác sĩ để khám 

tìm nguyên nhân rồi điều trị. Bác sĩ có thể cho dùng các loại kem có chất steroid, uống thuốc chống 

ngứa, chữa bằng ánh sáng, nhưng trị nguyên nhân gây ra bệnh là điều ưu tiên. 

 

 

- Chữa trị tạm thời: 

Trong khi chờ đợi, ra tiệm thuốc tây mua kem làm mềm ẩm da, kem có chất hydrocortisone; chườm 

khăn ngâm nước lạnh hoặc tắm nước lạnh; mặc quần áo mỏng mềm; dùng xà bông ít chất tẩy rửa 

để tắm và giặt quần áo; tránh các chất có thể gây kích thích cho da như đồ trang sức kim loại, phấn 

son và cố gắng đừng gãi dù rất ngứa. Vì gãi thì đã đấy nhưng càng gãi càng ngứa mà lại còn trầy 

da chảy máu, mở đường cho vi trùng xâm nhập. 

 

Ấy đại để bị ngứa thì “xử lý” như vậy. Hy vọng là tôi đã “đáp ứng” nhu cầu của ông bạn. Thử áp 

dụng coi xem sao, nhưng nếu còn kéo dài thì nên đến cầu cứu bác sĩ gia đình rồi nếu cần, tới bác sĩ 

chuyên môn về bệnh ngoài da nhé. 

 

Chúc bạn ta mau hết ngứa và vui với đời.  

 

Tiện đây cũng xin bà con, khi muốn “tư vấn” điều gì thì cũng nên rộng rãi cho biết thêm chi tiết khó 

khăn như đau ở đâu, khi nào đau, làm gì hết đau, đau nhiều hơn khi nào: khi ăn khi ngủ khi thể 

thao...Thì cứ y như là khi đi bác sĩ, khai bệnh ra sao thì cho lang tui hay như vậy. Thank you very 

much. 

 

 

KIẾN BA KHOANG 

 

Hỏi 

Tôi mới đi thăm gia đình ở Việt Nam về và thấy sợ quá bác sĩ ơi. Ăn uống thì toàn hóa chất độc hại, 

ra đường thì xe qua lại đông nghịt và bụi bặm... Chán quá. Nhưng điều mà tôi muốn hỏi bác sĩ, là tại 

sao bên đó lại có cái loại kiến gì mà nó to tướng, đốt vào người là nó ngứa cùng mình. Tôi ở với mấy 

đứa cháu ở khu Cư xá Thanh Đa mình ngày trước. Bác sĩ cho  biết đó là loại kiến gì mà hung dữ 

quá và cách chữa kiến đốt như thế nào để tôi cho bà con tôi ở bển hay nhé. Cảm ơn bác sĩ.  

- Phạm Vinh 

 

Đáp 

Chào ông Vinh, 
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Đọc báo tôi thấy họ nói ở VN bây giờ còn nhiều điều đáng sợ hơn là mấy điều ông vừa kể, nhất là 

cái nạn lường gạt, tham nhũng cửa quyền. Nhưng thôi xin trả lời thắc mắc của ông về kiến ba 

khoang. 

 

Thực ra loại kiến này cũng đã có ở bên nhà từ lâu, nhưng gần đây chúng xuất hiện nhiều hơn và to 

lớn hơn vì dân chúng dùng thuốc rầy trừ sâu bọ, kiến ăn vào thành to lớn và sinh sản rất nhanh. 

Chúng thường có nhiều ở vùng đồng lúa ven bờ suối rừng, đồng cỏ, như ven đô Sài Gòn, khu 

Thanh Đa... 

Kiến có ba khoang, có cánh ngắn, đầu đen, ngực màu vàng hoặc đỏ. Kiến có thể bay cao lên tới 

các từng lầu, nhưng cánh mong manh, dễ rụng cho nên khi bay vừa cao là rớt xuống. Kiến rất thích 

ánh sáng mầu xanh, cho nên cứ buổi chiều tối khi mọi nhà lên đèn là chúng bay vào nhà dân chúng. 

Trên mình kiến còn có nhiều loại vi sinh vật sống cộng sinh chứa nhiều chất độc. 

 

Nói rằng kiến đốt thì cũng không đúng lắm, vì thường thường kiến bay rụng cánh, rớt vào người. 

Người thấy vậy bèn lấy tay đập giết kiến. Kiến tan xác, chất độc của kiến dính trên da, gây ra phản 

ứng rất ngứa, khó chịu khiến ta gãi. Mà càng gãi chất độc càng lan rộng, ngứa gia tăng. Vì thế khi 

thấy kiến rớt xuống mình thì đừng giết mà lấy miếng giấy nhặt ném vào thùng rác. 

 

Thuốc trừ kiến ít công hiệu với loại kiến này vì chúng rất mạnh. 

 

Để phòng tránh rủi ro do kiến gây ra, chỉ có cách là xa lánh chúng. Cửa lớn cửa nhỏ đóng kín, có 

lưới bao che. 

 

Khi mở đèn trong nhà là đóng cửa ngay. 

 

Kiến rơi xuống đất lấy chổi quét lượm bỏ vào thùng rác đậy nắp kín. 

 

Kiến rớt xuống mình không đập chết mà thổi cho kiến bay đi hoặc lấy mảnh giấy lượm gói ném vào 

thùng rác. 

 

Chẳng may kiến chết trên da thì rửa ngay với xà bông, nước ấm, rồi thoa thêm kem hydrocortisone  

mua ngoài tiệm thuốc tây, ngày vài ba lần. 

 

Nhớ đừng gãi, ngứa sẽ lây lan. 

 

Nhờ ông thông báo cho bà con bên nhà hộ nhé. 

 

Chúc ông vui mạnh. 

 

 

 

THUỐC UỐNG  

 

Hỏi 
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Tôi 68t. Tôi có một vài thắc mắc xin bác sĩ chỉ vẽ. Tôi được bác sĩ gia đình chẩn đoán tôi có 2 bệnh: 

cao huyết áp và cao cholesterol, cho tôi uống 2 viên/ngày, ngoài ra tôi còn tự ý uống thêm một số 

thuốc như sau: 

 

Sau khi ăn sáng: 1 viên Glucosamine Sulfate 2KCL 2000mg, 1 viên Calcium and Zinc. 

 

- Sau khi ăn trưa: 1 viên hồng sâm của Hàn Quốc. 

 

- Buổi chiều sau khi dùng tí bánh hay trái cây: 1 viên Glucosamine 1500mg Chondroitin 1200mg, 1 

viên Calcium 600mg with VitamiD 

 

- Buổi tối khi ăn: 1 viên hồng sâm của Hàn Quốc 

 

- 9 giờ tối, sau khi dùng ít trái cây: 1 viên Simvastatin20mg (theo toa bác sĩ) 

 

Sau khi đi làm về, khoảng 11 giờ đêm, trước khi đi ngủ: 1 viên Amlodipin 5mg (theo toa bs), 1 viên 

Ecotrin (Aspirin) 81mg. 

 

Xin hỏi bác sĩ thuốc calcium có zinc chữa bệnh gì? Thuốc Glucosamine có sulfat, Kcl chữa bệnh gì? 

Thuốc Glucosamine có Chondroitin chữa bệnh gì? 

 

Các thuốc tôi uống, có gì công phạt với nhau không? Có để chung với nhau được không? Uống như 

thế nào hợp lý? Tháng trước, mỗi ngày tôi còn uống chung 6cc rượu có ngâm cao hổ cốt, nhưng tôi 

sợ nhiều thuốc quá nên tháng này tôi tạm ngưng. Tôi nghe loại thuốc Simvastatin uống lâu có thể 

hại gan, nên thỉnh thoảng tôi lấy bông artichaud phơi khô nấu chung với diệp hà châu làm trà uống 

bảo vệ gan, có được không? Cả năm nay tôi không đi khám bác sĩ gia đình nên không hỏi gì được.  

 

Đáp 

Thưa bà chúng tôi xin trả lời từng câu hỏi: 

 

1. Calcium là để giúp cho xương khỏi bị rỗng loãng. Ở người có tuổi, sự hấp thụ calcium từ thực 

phẩm giảm cho nên thiếu và cần uống thêm. Còn chất zinc thì có nghiên cứu cho hay, khoáng chất 

này có thể giúp cho xương cứng đặc hơn. 

 

2. Glucosamine sulfate là chất được lấy ra từ vỏ sò, vỏ cua và được bán dưới dạng thuốc viên. 

Nghiên cứu cũng  cho hay, Glucosamine có tính chất chống viêm và kích thích sản xuất sụn ở khớp 

xương. Theo các nhà sản xuất, mỗi ngày uống 1500mg, chia ra làm ba lần. Thuốc gây ra một chút 

khó chịu cho bao tử. Theo kết quả nhiều nghiên cứu thì phải uống liên tục cả tháng mới thấy công 

hiệu. 

 

3. Chondroitin là chất được lấy ra từ sụn cá mập hoặc sụn bò, được bán dưới dạng viên thường 

hoặc viên con nhộng. Cũng như glucosamine, thuốc này được giới thiệu có khả năng chống viêm 

và tạo sụn. Một số nghiên cứu khoa học cho hay, chondroitin có tác dụng tốt hơn giả dược và ít gây 

ra tác dụng phụ. Mỗi ngày phải uống khoảng 1200 mg, chia ra làm ba lần và phải uống liên tục 

khoảng một tháng mới thấy công hiệu. 
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4. Chắc là bà đã được bác sĩ gia đình hướng dẫn cách dùng các loại thuốc hạ huyết áp và hạ 

cholesterol, cho nên tôi chỉ góp thêm vài ý kiến: 

 

- Bà bị cao huyết áp mà theo nghiên cứu, hồng sâm có thể làm huyết áp tăng vì vậy bà nên dè dặt. 

Bạch sâm dường như không có tác dụng làm cao huyết áp. 

 

- Các thuốc hạ cholesterol  đều có ảnh hưởng tới chức năng của gan, vì thế khi dùng thuốc này, cần 

được bác sĩ theo dõi, thử coi xem có tác dụng phụ nào không và cũng thử men gan coi xem tình 

trạng của gan ra sao. Nếu có rối loạn gan thì bác sĩ sẽ đổi thuốc. Uống artichaud cũng tốt cho gan. 

 

- Một chút rượu vào buổi tối tôi nghĩ cũng tốt lại giúp cho ngủ ngon, nếu bà không thấy có phản ứng 

gì. Theo các cụ đông y, cao hổ cốt cũng giúp xương khớp mạnh khỏe đấy. 

 

- Chắc là bà cũng đã giới hạn tiêu thụ chất béo động vật cũng như giảm tiêu thụ muối rồi. Chỉ xin 

đều đặn thể dục thể thao nữa là đủ có sức khỏe tốt.  

 

Ở tuổi 68 mà bà vẫn còn đi làm, mà lại làm khuya tới 11 giờ mới về thì tôi chắc là sức khỏe của bà 

rất hoàn hảo và tinh thần còn rất ư là minh mẫn. 

 

Xin mừng bà và chúc bà luôn luôn vui mạnh. Cần gì thêm, xin bà cứ chuyển câu hỏi qua tuần báo 

Trẻ, chúng tôi sẵn sàng đóng góp ý kiến với bà. 

 

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 

 
 
 
 

 

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

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

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

 

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

 

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

 

www.conggiaovietnam.net  

 

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

 

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

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

