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HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH 

SACROSANCTUM CONCILIUM 

Ngày 4 tháng 12 năm 1963 

 

 

 
CHƯƠNG V 

NĂM PHỤNG VỤ 

 

102. Mẹ thánh Giáo Hội ý thức mình có bổn phận cử hành bằng cách tưởng niệm công trình 

cứu chuộc của Đấng Phu Quân chí thánh vào những ngày được ấn định trong năm. Mỗi tuần, 

vào ngày được gọi là Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa Phục sinh, và mỗi năm một 

lần Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm ấy vô cùng trọng thể vào dịp lễ Chúa Phục sinh, cùng với 

cuộc Thương Khó hồng phúc của Người. 

Giáo Hội trình bày toàn thể mầu nhiệm Chúa Kitô trong chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng 

Sinh, đến Thăng Thiên, Hiện Xuống, đến cả sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và hướng về 

ngày Chúa quang lâm. 

Trong khi cử hành các mầu nhiệm cứu độ, Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu kho tàng 

quyền năng và công nghiệp phong phú của Chúa, làm cho những mầu nhiệm này có thể nói là 

luôn hiện diện qua mọi thời đại, để những ai tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn 

ơn cứu rỗi. 

103. Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo chu kỳ hằng năm như thế, Giáo Hội 

đặc biệt yêu mến tôn kính Đức Maria vinh hiển, Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã liên kết với công trình 

cứu chuộc của Con Mẹ bằng mối dây bất khả phân ly; nơi Mẹ, Giáo Hội ngưỡng mộ và tán tụng 

thành quả tuyệt diệu của công trình cứu chuộc, đồng thời vui mừng chiêm ngắm nơi Mẹ, như 

thể nhìn vào một hình ảnh tinh tuyền trọn hảo, điều mà toàn thể Giáo Hội mong ước và đợi 

trông. 

104. Ngoài ra, Giáo Hội còn đưa vào niên lịch những lễ kính nhớ các thánh Tử Đạo và các 

Thánh khác, là những đấng nhờ ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, đã đạt tới sự 

trọn lành, và đã lãnh nhận phần rỗi đời đời, giờ đây đang đồng tâm ca hát chúc tụng Thiên 

Chúa trên thiên quốc và cũng đang cầu bầu cho chúng ta. Trong những ngày kính nhớ các 

Thánh, Giáo Hội công bố mầu nhiệm vượt qua nơi những người đã cùng chịu khổ nạn và cùng 

được vinh hiển với Chúa Kitô, đồng thời cũng trình bày cho các tín hữu gương sống của các 

ngài, những mẫu gương đang lôi kéo mọi người đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô, và nhờ công 

nghiệp các ngài, Giáo Hội lãnh nhận muôn ơn lành Chúa ban. 
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105. Sau cùng, vào nhiều thời điểm trong năm, Giáo Hội dùng các phương thức truyền thống 

để kiện toàn việc huấn luyện các tín hữu bằng những hành vi đạo đức trong tâm hồn cũng như 

ngoài thân xác, bằng lời giảng dạy, cầu nguyện, thái độ sám hối và các công việc bác ái. 

Vì thế, Thánh Công Đồng xác quyết những điều sau đây: 

106. Theo truyền thống tông đồ, bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, Giáo Hội cử hành 

mầu nhiệm vượt qua vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay Chúa 

Nhật. Trong ngày đó, các Kitô hữu phải họp nhau lại để cùng với việc lắng nghe Lời Chúa và 

tham dự Hiến lễ Tạ Ơn, họ kính nhớ cuộc Thương khó, sự Sống lại và cuộc tôn vinh của Chúa 

Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã “tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động nhờ 

sự phục sinh từ trong cõi chết của Chúa Giêsu Kitô” (1 Pr 1,3). Vì thế, Chúa Nhật là ngày lễ rất 

đặc biệt phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu đến độ cũng trở thành 

ngày dành cho niềm vui và sự nghỉ ngơi. Các nghi thức cử hành khác, nếu không thật sự rất 

quan trọng thì không được đặt ưu tiên hơn lễ Chúa Nhật, vì đây là nền tảng và trung tâm của 

cả năm phụng vụ. 

107. Phải tu chỉnh năm phụng vụ thế nào để qua việc duy trì hay phục hồi những tập tục và quy 

chế truyền thống về các mùa cho phù hợp với hoàn cảnh của thời đại, vẫn giữ được bản chất 

nguyên thủy của những mùa ấy, để nuôi dưỡng cách thỏa đáng lòng đạo đức của các tín hữu 

qua việc cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc trong Kitô giáo, nhất là mầu nhiệm Vượt qua. 

Những điểm cần thích nghi với hoàn cảnh địa phương, phải theo quy tắc trong các số 39 và 40. 

108. Trước hết, phải hướng tâm trí các tín hữu về những ngày lễ kính Chúa, qua đó các mầu 

nhiệm cứu chuộc được cử hành trong từng năm. Vì thế, Phần Riêng mỗi Mùa phải ưu tiên hơn 

lễ kính các Thánh, để chu kỳ trọn vẹn dành cho các mầu nhiệm cứu chuộc được thực hiện cách 

thích hợp. 

109. Mùa Chay có hai đặc tính cần phải được trình bày rõ ràng hơn trong Phụng vụ cũng như 

trong giáo lý, vì đây là mùa giúp các tín hữu dọn lòng cử hành mầu nhiệm vượt qua bằng việc 

lắng nghe tiếng Chúa và cầu nguyện chuyên chăm hơn, đặc biệt qua việc nhớ lại hoặc chuẩn bị 

tâm hồn lãnh nhận bí tích Thánh tẩy và qua hành vi thống hối. Do đó: 

a) phải trình bày cách phong phú hơn những yếu tố liên quan đến bí tích Thánh tẩy dành 

riêng cho Phụng vụ Mùa Chay; trong đó, một số yếu tố thuộc truyền thống xa xưa cần phải 

được tái lập, nếu xét thấy thích hợp. 

b) đối với các yếu tố liên quan đến việc thống hối, cũng phải làm y như thế. Trong khi dạy 

giáo lý, phải giúp các tín hữu hiểu rõ không những về các hậu quả của tội lỗi gây ra cho cộng 

đoàn, mà còn về chính bản chất của việc sám hối, đó là chê ghét tội lỗi vì tội xúc phạm đến 
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Thiên Chúa; đồng thời không được quên vai trò của Giáo Hội trong hành vi sám hối, và phải 

nhấn mạnh đến việc cầu nguyện cho các tội nhân. 

110. Trong Mùa Chay, việc thống hối không chỉ ở trong lòng và có tính cách cá nhân, nhưng 

phải tỏ lộ ra bên ngoài và mang tính cách cộng đoàn. Vì thế, hãy phát huy việc thực hành thống 

hối với những phương thức có thể thực hiện được trong thời đại hiện nay tại các miền khác 

nhau cũng như hợp với hoàn cảnh các tín hữu, việc này phải được các Đấng Bản Quyền cổ võ 

như đã nói ở số 22. 

Tuy nhiên, khắp nơi vẫn phải giữ Ngày Chay Thánh dịp lễ Vượt qua, nghĩa là vào ngày thứ 

sáu Chúa chịu thương khó và chịu chết, nếu tiện có thể kéo dài qua thứ bảy Tuần Thánh, để 

với tâm hồn nâng cao và rộng mở, người tín hữu sẽ hưởng trọn vẹn niềm vui phục sinh. 

111. Theo truyền thống, các thánh được tôn kính trong Giáo Hội và các thánh tích đích thực 

cũng như ảnh tượng của các ngài vẫn được sùng kính. Lễ kính các thánh loan truyền những 

việc kỳ diệu Chúa Kitô đã làm nơi các tôi tớ của Người và trình bày những gương sáng thích 

hợp cho các tín hữu noi theo. 

Để lễ kính các thánh không lấn át các lễ kính nhớ những mầu nhiệm cứu chuộc, một số lễ 

các thánh sẽ được cử hành riêng nơi các Giáo Hội địa phương, quốc gia hay dòng tu, và chỉ lễ 

kính những vị thánh thực sự có tầm quan trọng phổ quát mới được cử hành chung trong toàn 

thể Giáo Hội. 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 
  

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – C 

(Lc 4, 21-30) 

Nếu như Chúa nhật III Thường niên, Chúa Giêsu thực hiện lời ngôn sứ đã loan báo về 

mình, thì bước vào Chúa nhật IV, Chúa Giêsu tiếp tục thi hành sứ vụ Thiên sai, Danh tiếng 

Chúa lan truyền khắp nơi, Chúa chữa lành những người bị quỉ ám, làm cho người mù được 

sáng mắt, người què đi được, người điếc nghe được, người câm nói được, nhìn chung là vui 

mừng và sung sướng; mọi người đều ...thán phục Người ; các thần ô uế phải vâng lệnh Người. 

Nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại, vì sau một thời gian vắng mặt, Chúa Giêsu đã trở lại 

Nagiarét trong một tư cách hoàn toàn mới: Chúa Giêsu vào hội đường đọc một lời tiên tri của 

ngôn sứ Isaia và loan báo "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe" 

CHÚA GIÊSU, VỊ THẦY THUỐC CAO TAY ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT  
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(Lc 4,21), khiến cho người nghe hiểu rằng lời tiên tri ấy quy chiếu về Người. Ðiều này khơi dậy 

sự bất bình của dân làng Nagiarét: một đàng, "mọi người đều làm chứng cho Người và thán 

phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra" (Lc 4,22). Nhưng đàng khác, các người đồng 

hương biết Người qúa rõ. Họ nói: "ông ta là một người trong chúng ta. Yêu sách của ông chỉ có 

thể là sự tự phụ" (Ðức Giêsu thành Nagiarét, 11). "Người này không phải là con ông Giuse 

sao?" (Lc 4,22), như thể nói rằng: một bác thợ mộc làng Nagiaret có thể có khát vọng gì đây? 

Sự biết của họ gợi nhớ câu ngạn ngữ : "Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình! Điều 

chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông" (Lc 4,23). Liền 

sau đó, Chúa Giêsu đã thở dài và tuyên bố câu nói để đời : "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không 

một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình"(Lc 4,24). Tuyên bố của Chúa Giêsu vang 

lên trong hội đường như một sự khiêu khích. Người kể lại hai phép lạ mà các ngôn sứ Elia và 

Eliseo đã làm cho những người không phải dân Do thái, để chứng minh rằng đôi khi ngoài dân 

Israel có nhiều kẻ tin mạnh hơn. Tới đây thì tất cả những người có mặt đều phản ứng : "Mọi 

người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn 

Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ 

qua giữa họ mà đi" (Lc 4,28-30). Người ta phải tự hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại khơi dậy sự đổ 

bể ấy? Ban đầu dân chúng thán phục Người và có lẽ Người đã có thể có được một sự đồng ý 

nào đó của họ. Chúa Giêsu đã không đến để tìm sự đồng ý của loài người. Vị ngôn sứ thật 

không vâng lời ai khác ngoài Thiên Chúa, và phục vụ chân lý, sẵn sàng trả giá. 

Về điểm này, thánh Augustinô (354-430), Giám mục thành Hippôn (Bắc Phi), tiến sĩ Hội 

Thánh đã chủ giải như sau : "Người rẽ qua giữa họ mà đi", nghĩa là Chúa Giêsu là một thầy 

thuốc cao tay đã đến giữa chúng ta. Người vẫn rẽ ngang qua cuộc đời của mỗi chúng ta để làm 

cho chúng ta được khỏe mạnh. Chúa Giêsu đã đến, và Người thấy hội chứng mù lòa trong lòng 

nhân loại, Người liền hứa ban sự sáng cho chúng ta được thấy, thật đúng là : "Những điều mắt 

chẳng hề thấy, tai không hề nghe, và đã không hề nảy lên nơi lòng một người phàm" ( 1 Cr 2, 

9). 

Nếu Chúa Giêsu, một Vì Thiên Chúa, là Thầy thuốc đến để chữa bệnh thì Người chữa 

bệnh gì cho nhân loại ? Người đã dùng phương thuốc nào ?  

Người đến để chữa nhiều thứ bệnh, trong đó có bệnh kiêu ngạo. Phương thuốc chữa trị 

cho căn bệnh kiêu ngạo là sự khiêm của Đức Giêsu Kitô. Một vị thầy thuốc tôn trọng bệnh nhân 

khi chữa trị cho các bệnh nhân, với phương thuốc : Hãy học cùng Người vì Người là Thiên 

Chúa khiêm nhường trong lòng, như Người mời gọi ta. Thật vậy, Người biết rằng, phương 

thuốc để chữa lành bệnh bệnh kiêu ngạo của chúng ta là sự khiêm nhường. Người biết rõ căn 

nguyên của bệnh tật và bốc đúng liều lượng để chữa trị. Trong thực tế, người bệnh là chúng ta 
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không thể chạy đến cùng thầy thuốc, vậy mà đích thân thầy thuốc đã đến nhà chúng ta, Người 

đến cứu chúng ta, vì Người biết điều chúng ta cần. 

Thiên Chúa đã đến với con người trong sự khiêm nhường, để con người có thể noi gương 

bắt chước Thiên Chúa. Có người hỏi : Thiên Chúa vẫn ở trên cao, làm thế nào để ta có thể bắt 

chước Người được? Và nếu không bắt chước được Người, thì làm sao con người có thể được 

chữa lành? Người đến trong sự khiêm nhường, vì Người biết rõ tính tự nhiên của một thầy 

thuốc là phải túc trực thường xuyên bên người bệnh : thuốc có đắng, mới chữa được bệnh. 

Còn con người, con người tiếp tục nhạo báng Thiên Chúa, tay cầm chén, và nói: "Lạy Thiên 

Chúa của con, Người là ai ?" Người được sinh ra, Người đã chịu khổ hình, chịu đội mạo gai, bị 

đóng đanh và chịu chết trên cây thập giá! Ôi, tâm hồn sầu khổ! Ta chứng kiến sự khiêm tốn của 

thầy thuốc, mà lại không thấy được căn bệnh ung thư kiêu ngạo tiềm ẩn trong ta, đó là lý do tại 

sao ta không thích sự khiêm nhường. 

Thường thì kẻ mắc bệnh tâm thần mới đánh lại bác sĩ khi bác sĩ đang chữa trị bệnh tật cho 

mình. Trong trường hợp này, bác sĩ đầy lòng thương xót không chỉ không tức giận chống lại 

người đánh, nhưng bác sĩ còn cố gắng để chữa bệnh cho người ốm. Bác sĩ của chúng ta là 

Chúa Giêsu Kitô, Người không sợ bị giết bởi bệnh nhân điên rồ: Người đã làm cho cái chết của 

mình trở nên thần dược chữa lành họ, Người đã chết và đã sống lại. 

Như thế Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã không cứu chúng ta bằng cách làm phép lạ, nhưng 

bằng việc loan báo Tin Mừng, từ bỏ và hy sinh mạng sống cho chúng ta. Chính lập trường của 

Chúa Giêsu củng cố niềm tin của chúng ta. Người chính là Đấng Mêsia đích thực của Thiên 

Chúa, một Đấng Mêsia không vận dụng quyền lực để thực hiện một cảnh ngoại mục cứu độ 

trần thế, nhưng đặt tại trung tâm sứ điệp về Thiên Chúa. Người đã chữa lành những bệnh hoạn 

tật nguyền của chúng ta bằng liều thuốc khiêm nhường, để khi chúng ta sống trong một hoàn 

cảnh khó khăn, cùng quẫn, chúng ta có thể khiêm nhường đặt trọn niềm tin nơi Ngài, bởi vì 

chính Người sẽ ban cho chúng ta ơn cứu độ vẹn toàn. 

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con trung thành và tươi vui bước theo Chúa Giêsu trên con 

đường ấy. Amen. 

 
   

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN C 

 HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN  
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Nhm 8:2-4a, 5-6, 8-10. Cr 12:12-30, 12:12-14, 27. Lc 1:1-4, 4:14-21 

Bác sĩ Nguyễn iến Cảnh, MD 

Niềm tin là sức sống, là sức mạnh, là hy vọng. Không có niềm tin con người không thể tồn 

tại được. Do đó, muốn sống phải có niềm tin. Niềm tin mang lại tương lai sáng lạng và niềm vui 

khôn nguôi. Chúa nhật hôm nay Tin Mừng nói về Niềm Tin đã mất của người Do Thái trong thời 

kỳ bị lưu đầy. Nay Chúa cho họ trở về xum họp nơi đất tổ hẳn chẳng có niềm vui nào to lớn 

bằng. Vui nhưng vẫn cần sức mạnh để vươn lên. Hãy làm sống lại niềm tin để có sức mạnh tái 

tạo đời sống con người, Giáo Hội và đất nước.  

 

 

 

LỜI CHÚA LÀ SỨC MẠNH VÀ NIỀM VUI  

Bài đọc 1 hôm nay trích sách Nehemiah là sách nói về sự tái tạo cộng đồng Do Thái sau 

thời kỳ bị lưu đầy và đền thờ Jerusalem bị phá hủy. 

 Đây là câu chuyện nói về những bước khởi đầu của một cộng đồng đầy hy vọng, mặc dù 

có rất nhiều khó khăn trước mặt. Thầy cả Ezra và giáo dân Nehemiah[1] đã sống vào thời kỳ 

dân Israel trở lại đất tổ sau những năm tháng tù đày ở Babylon. Đây là thời kỳ tái tạo vì người 

dân đã mất hết niềm tin vì bị thất lạc khôngcòn nối kết được với nhau.. 

Ezra và Nehemiah đã đưọc Thiên Chúa ủy thác để nhắc lại cho dân những điều họ đã mất 

để tạo dựng lại cộng đồng, một lần nữa truyền cho họ những lý tưởng cao cả về niềm tin của 

dân Do Thái, để họ bắt đầu lại cuộc sống mới lành mạnh về tôn giáo và xã hội. 

Quang cảnh sống động của bài đọc I hôm nay là lúc nhắc lại những luật lệ căn bản của đời 

sống cộng đồng. Dân chúng tụ họp lắng nghe tuyên cáo này trong bầu khí linh thiêng và cảm 

động. Có người đã bật khóc vì sung sướng được tự do nghe lời Chúa sau  thảm cảnh 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=3&ia=10856#_ftn1
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Jerusalem bị phá hủy và lịch sử ơn cứu độ nay bắt đầu trở lại. Tuy nhiên Nehemiah đã cảnh 

cáo họ đây chỉ là ngày lễ hội và, để Chúa ban sức mạnh thì cần phải biết cám ơn Chúa vì 

những ơn Chúa ban, và phải lắng nghe Lời Chúa vì Lời Chúa chính là sức mạnh và niềm vui. 

Vậy trước quang cảnh vĩ đại này chúng ta phải làm gì? Bài đọc này chính là lời kêu gọi mỗi 

người chúng ta, đặc biệt những thừa tác viên mục vụ, phải cám ơn Chúa vì  Người đã không 

quên chúng ta, lại ban cho chúng ta đủ thứ, đồng thời cũng nên cám ơn tất cả những ai đã từng 

cộng tác với mình hàng ngày trong việc tái tạo nền móng đức tin của chúng ta và Giáo Hội.  

 

KẾ HOẠCH MỤC VỤ CỦA THÁNH LUCA 

Tin Mừng Luca là phúc âm duy nhất trong bốn phúc âm thư có lời mở đầu (Lc 1:1-4). 

Thánh Luca đã nhận thức được là ngài mắc nợ những người đã chứng kiến từ đầu và những 

người phục vụ Lời Chúa, nhưng ngài quả quyết là những đóng góp của ngài thì  đầy đủ và 

chính xác -đã được kể theo thứ tự- và chắc chắn là có ý cung cấp cho Theophilus (bạn của 

Chúa) và những độc giả khác những giáo huấn mà họ đã nhận được trước đây. Luca đã không 

nói là những điều họ học được lúc đó là sai lầm, nhưng công nhận và quả quyết với họ là vì 

niềm tin và ước nguyện của họ muốn được biết thêm về chúa Giêsu, và ngài đã xếp đặt mọi sự 

cho có thứ tự thời gian để niềm tin của họ được mạnh mẽ hơn. Kế hoạch mục vụ như vậy cũng 

vẫn có nhiều hiệu quả trong việc truyền đạt niềm tin ở thời đại ngày nay.  

        

CẬU BÉ TRỞ VỀ TỈNH NHÀ 

Luca không phải là thánh sử duy nhất đã ghi lại cuộc viếng thăm Nazareth của chúa Giêsu, 

nơi Người đã được nuôi dưỡng và lớn lên (Lc 4:16). Hai thánh Marco và Mathiêu cũng viết về 

giai đoạn này nhưng không nêu tên Nazareth mà nói là “tỉnh nhà” (Mc 6:1; Mt 13:54). Tuy nhiên 

có nhiều khác biệt giữa câu chuyện của Luca và của Macco và Mathiêu. Mac cô nói chúa trở về 

không phải lúc người khởi đầu sứ vụ, nhưng sau một thời gian dài rao giảng Tin Mừng, chữa 

lành bệnh và bàn cãi về những dụ ngôn (Lc 4:1-34) và làm phép lạ cho con gái ông Jairus sống 

lại (Lc 8:40-55). Mathiêu thì nói chúa Giêsu cũng đã loan báo sứ vụ của Người cho “12 tông đồ” 

(Lc 10:2-42; Mt 10:1-16). 

Luca đã sắp đặt những câu chuyện này lúc khởi đầu sứ vụ của chúa. Thoạt nhìn chúng ta 

tưởng là thánh Luca có ý sửa lại thời biểu của thánh Macco và Mathiêu. Nhưng chi tiết câu 

chuyện của ngài cho thấy ý nghĩ đó không đúng vì khi chúa Giêsu giảng dạy, Người nói là dân 

thành Nazareth sẽ nói với Người là: “Chúng tôi đã nghe biết tất cả những điều này ở 

Capernaum rồi, bây giờ hãy làm như vậy ở tỉnh nhà của ông xem sao” (Lc 4:23). Điều này cho 
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thấy trước khi về Nazareth, chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ của Người ở Capernaum và đã gây 

rất nhiều ngạc nhiên nơi dân chúng đến độ tiếng vang đã bay về tới Nazareth.  

 

GIÂY PHÚT BẤT NGỜ 

Chúa Giesu đã gây nhiều bất ngờ cho mọi người trong nhà hội ở Nazareth. Chúa mở sách 

ngôn sứ Isaiah và đọc chương 61. Bản văn này đã lấy ra từ tập thơ nói về những ngày sau 

cùng, báo trước dân thành Jerusalem sẽ được cứu rỗi, biểu tượng canh tân của dân Israel. Khi 

những lời này được nói ra từ chính miệng chúa Giêsu thì rõ ràng Người tự nhận mình là ngôn 

sứ thiên sai của thời cánh chung. Những lời này cũng cho mọi người biết sứ mệnh của Người 

là loan báo Tin Mừng, giải phóng tất cả mọi người nam cũng như nữ và nói cho họ biết về ân 

sủng của Thiên Chúa. Do đó toàn thể sứ vụ của Chúa Giêsu phải được hiểu theo viễn tượng 

này. 

Mở sách Isaiah ra, Chúa thấy ngay chỗ viết: “Thần khí Chúa đã ở trong tôi!” (Lc 4:16-18; Is 

61:2). Rất đặc biệt, giòng cuối cùng chúa Giêsu đọc là: “công bố hồng ân một năm của 

Chúa”(Lc 4:19;Is 61:2), và tiếp liền sau đó là một tuyên cáo rất rõ ràng về sứ điệp của chúa 

Giesu: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe”. Cách nói của Isaiah (61:2) 

“năm hồng ân của Chúa” rõ ràng ám chỉ một mệnh lệnh được ghi trong Sách Leviticus về năm 

Thánh Toàn xá (Lv 25:10-13). 

Khi kể lại câu chuyện chúa Giêsu ở trong hội trường, Luca đã không trích lại toàn thể câu 

văn của Isaiah. Động từ “công bố” trong câu văn của Isaiah có hai túc từ (xem Is 61:2), Luca chỉ 

trích có túc từ thứ nhất là “hồng ân một năm của Chúa” mà quên túc từ thứ hai là “Ngày báo thù 

cho Chúa chúng ta”. Lời tiên tri của Isaiah báo trước là Thiên Chúa sẽ can thiệp ở hai phương 

diện, một là giải phóng dân Do Thái, hai là trừng phạt kẻ thù của họ. Tin Mừng không nói tới 

phần chống đối của kẻ thù. Sự bỏ sót này rõ ràng cho thấy hai hậu quả: 1- thông điệp không có 

tính tiêu cực, và 2-ẩn tàng tính phổ quát. Cũng không thấy có gì ám chỉ phân biệt giữa dân Do 

Thái và không phải Do Thái. Sự mở rộng phổ quát là đặc tính chính của sứ vụ rao giảng của 

chúa Giêsu, nhất là trong Tin Mừng Luca và Tông Đồ Công Vụ. 

Kết thúc bài Tin Mừng hôm nay chúa Giêsu nói với khán thính giả rằng Người là đấng kiện 

toàn lời tiên tri Isaiah, hay nói cách khác lời tiên tri Isaiah “hôm nay” đã ứng nghiệm. Do đó 

Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết  buổi khánh thành sứ vụ công khai của Người đánh dấu 

ngày đầu của thời cánh chung, đồng thời cũng là bước đầu công cuộc cứu độ của Thiên Chúa 

trong lịch sử loài người. Sự tương đồng giữa lời Chúa Giêsu và lời tiên tri Isaiah quả rất thích 

hợp với sứ vụ của Chúa Giêsu; Người đã nhắc nhở chúng ta là lịch sử không che dấu những 
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vinh quang khải hoàn và cả tai họa, sự trung thành và bất trung của Israel qua mọi thời đại mà 

còn làm cho họ nổi bật lên. 

Giờ của Chúa Giêsu đã đến để Người nắm lấy lịch sử trong tay Người, để đối đầu với  nó 

bằng chính thân xác Người, để Người làm một cái gì khác thường, và để nhắc nhở mọi người 

rằng Thiên Chúa đã không bỏ những kẻ than khóc, những kẻ hy vọng, những kẻ đau khổ và 

những kẻ ước mơ. Thiên Chúa sẽ hoàn thành những điều đó trong chính con một Người là 

đấng đã đang đứng giữa hội trường Nazareth. Qua quyền lực của chúa Thánh Thần, chúa 

Giêsu đã hoàn chỉnh lời tiên tri Isaiah, mang lại tin vui và tuyên bố trả tự do cho những kẻ bị 

cầm tù. Không phải tất cả mọi người sẽ chấp nhận Tin Mừng này như phần còn lại của bài 

Phúc Âm cho chúng ta thấy.  

 

NHÀ GIẢNG THUYẾT THẤT BẠI 

Nếu đọc tiếp câu chuyện Phúc Âm hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra được bầu khí náo 

loạn, kinh hãi và nghi hoặc, biến thái rất nhanh khi mà Chúa Giêsu Nazareth không nói 

những lời mà dân địa phương muốn Người nói. Sau khi chúa Giêsu đưa ra 4 điểm chính của 

chương trình sứ vụ của Người trong hội trường ở Nazareth (Lc 4: 16-21), đám đông trở nên ồn 

ào, tỏ vẻ ganh tị và muốn đưổi Chúa ra khỏi đó (Lc 4:22-30). Chúa Giêsu đã không thành công 

trong việc làm cho họ nghe và hiểu Người để rồi phải vội vã ra đi…..để thoát thân (Lc 4:30). 

Những hình ảnh đầu tiên trong sứ vụ của Chúa Giêsu là hình ảnh một người thất bại, 

chẳng ai thèm để ý tới và hưởng ứng. Dân thành Nazareth thì từ chối không chịu nghe sứ điệp 

về giải phóng, tự do và hoà giải. Họ đã nghe những điều tương tự như vậy nhưng hoàn toàn 

với thái độ và màu sắc riêng của họ.  

 

LỜI KẾT:  ĐÁP ỨNG LỜI CHÚA 

Giống như dân Israel trong bài đọc I tụ tập quanh thầy cả Ezra và lắng nghe lời Chúa với 

nỗi niềm xúc động khôn tả (Ne 8:5), chúng ta, cũng đứng nghe sứ điệp sống của Chúa và cảm 

thấy Người hiện diện trong đó và trong mỗi một nghi thức phụng vụ. Ezra chúc tụng Thiên Chúa 

vĩ đại cao cả và tất cả dân đều giơ cao hai tay thưa “Amen! Amen!”(Ne 8:6). Với tiếng Amen kết 

thúc mỗi kinh đọc lúc viếng Mình Thánh Chúa, chúng ta nhận thức được Chúa Giesu Kito hiện 

diện thực sự trên bàn thờ, Chúa là Lời hằng sống và vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. 

Với dân chúng tụ tập trong hội trường Nazareth, chúng ta cũng nhìn thấy Chúa và nghe Lời 

Chúa được ứng nghiệm trong chính con người Chúa Giêsu Kitô, Lời bằng xương bằng thịt thực 

sự. Để đáp ứng lời tuyên xưng này, chúng ta đọc lớn “Amen”, “Tôi Tin!” 
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Chớ gì Thần Linh Thiên Chúa xức dầu chúa Giêsu cũng xây đắp chúng tôi thành một thân 

xác và gửi chúng tôi đi muôn nơi để tuyên xưng tự do và hồng ân Thiên Chúa cho muôn dân. 

Niềm Tin.  

Fleming Island, Florida 

Jan.20, 2016 

NTC 

 
   

[1] EZRA là luật sĩ và tư tế / thầy cả được vua Ba Tư Artaxerxes gửi đi lãnh đạo dân Do 

Thái bị lưu đầy ở Babylon về Jerusalem với quyền hạn cả về tôn giáo lẫn chính trị. Ông cùng 

với Zerubbabel và Jeshua từ Babylon trở về Jerusalem (Neh 12:1,12; Azariah 10:2). Ông là tư 

tế từng tham dự lễ tái cung hiến tường thành Jerusalem (Neh 12: 33).Có người cho là Ezra và 

Nehemiah là những cộng sự viên, nhưng không chắc chắn (Neh 8:9; 12:26,36). 

  NEHEMIAH là con trai Hacaliah (Neh 1:1), tổng trấn/Thống đốc Jerusalem, thủ lãnh dân 

Israel thời gian sau lưu đầy. Ông  trở về Jerusalem cùng với Zerubbabel từ Babylon sau khi bị 

cầm tù vào năm 538 B.C.E. (Ezra 2:2; Neh 7:7). 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên (Ga 2, 1-11 ) 

Trong thời của Chúa Giêsu cũng như cuộc sống hiện nay của chúng ta, rượu là một phần 

không thể thiếu của những bữa tiệc mừng. Rượu đem lại niềm vui, tạo bầu khí sinh động. 

Người xưa nói "Miếng trầu mở đầu câu chuyện"; nhưng thời nay thì dường như "Chén rượu 

khởi đầu câu chuyện", vì rượu giúp người ta cởi mở với nhau và dễ dàng giao trao đổi. Niềm 

vui của buổi tiệc được trọn vẹn khi món ăn đủ và rượu ngon không thiếu. Tin Mừng hôm nay 

thuật lại một tiệc cưới dở dang hết rượu! Thế nhưng, có thể nói là chỉ hết rượu không ngon, 

còn rượu ngon sẽ không bao giờ thiếu. Bởi vì: 

- Lòng tin và sự Quan Tâm của Mẹ Maria: Ở bữa tiệc cưới tại Cana, Đức Maria, mẹ 

Chúa Giêsu đã rất chú ý tới nhu cầu của những người khác. Mẹ nhận thấy rằng chủ nhân tiệc 

cưới không còn rượu để thiết đãi khách nữa. Mẹ hiểu được nỗi khó khăn nan giải này của họ, 

Mẹ đã đến với Chúa Giêsu và tin chắc chắn Người có thể cứu nguy ở đây. Dù rằng con của Mẹ 

RƯỢU NGON SẼ KHÔNG THIẾU  

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=3&ia=10856#_ftnref1
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biểu lộ ngạc nhiên về lời cầu xin, nhưng... Mẹ đã sáng kiến nói với những người giúp việc 

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Ga 2, 5)  

- Lòng tin và sự vâng lời của gia nhân: Các gia nhân nghe lời Đức Maria dặn.Vậy họ đã 

nhiệt tình đổ đầy nước vào sáu chum đá theo lời Chúa Giêsu đề nghị. Có thể những gia nhân 

cũng không biết Đức Maria và Chúa Giêsu, nhưng họ thực sự đơn sơ vâng lời và cộng tác với 

các Ngài. Gia nhân múc nước đổ vào chum và mang nước cho chủ tiệc nếm, hơn ai hết, họ 

biết chắc đó là nước, thế mà họ vẫn một lòng tin vào những lời Chúa Giêsu truyền dạy "Bây 

giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc 

nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc 

nước thì biết.)"(Ga 2,8-9) Chúa Giêsu đã biến đổi nước thành rượu, ngon hơn rượu đã phục 

vụ trước đó. 

- Và bởi vì Chúa Giê su tham dự tiệc cưới: Có Chúa Giê su hiện diện ở đó trong tiệc 

cưới. Người đã thực hiện  nhiều hơn một cử chỉ quảng đại đối với đôi tân hôn và gia đình họ. 

Như vậy, khởi đầu sứ mạng, Chúa Giêsu công bố thời đại mới đã đến, thời mà dân đã nóng 

lòng chờ đợi, trong bối cảnh của một bữa tiệc cưới mà ở đó rượu ngon không bao giờ thiếu. Từ 

6 chum nước dùng vào việc thanh tẩy, con số không trọn vẹn (vì là 7 thiếu 1), nói lên Luật cũ 

không hoàn hảo, Chúa Giêsu đã dùng để hóa thành rượu ngon, rượu của Giao Ước Mới, giao 

ước đã vượt qua sự giới hạn của Giao Ước cũ với hình ảnh "Họ đã đổ đầy tới miệng."(Ga 

2,7)  

Qua dấu lạ này, Chúa Giêsu khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên lòng nhân hậu kỳ diệu 

của Thiên Chúa, khởi đi từ bữa tiệc hoàn thành một Giao Ước Mới với dân của Người và với 

tất cả nhân loại. Tóm lại, đó là bữa tiệc cưới giữa Chúa Giêsu -Tân Lang với nhân loại, trở 

thành hiền thê của Người. Chúa Giêsu sai gia nhân đưa rượu cho chủ tiệc nếm là việc của một 

tân lang "...ông mới gọi tân lang lại và nói: Ai ai cũng thết rượu ngon trước...còn anh, anh 

lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ." (Ga 2, 9-10) Chúa Giê su chính là Tân Lang Tiệc 

Cưới của Đấng Mê-si-a như lời Gio-an tẩy giả đã làm chứng: "Tôi đây không phải là Đấng 

Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. "Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể." (Ga 3, 

28-29) Hình ảnh Tiệc Cưới nói nhiều về Thiên Chúa và về sứ vụ của Chúa Giêsu như chúng ta 

thấy trong Tin Mừng ( Mt 22,2-10. 25,1-3; Lc, 14,8-11. 12, 36 ). 

Ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn tiếp tục được mời dự tiệc cưới với Tân Lang Giêsu trong 

mỗi Thánh Lễ và vui mừng chuẩn bị đến dự Tiệc Cưới Cánh Chung. Cùng với Mẹ Maria, Mẹ 

của những kẻ tin, chúng ta mời Chúa Giêsu đến nhà chúng ta, tham dự và chia sẻ với chúng ta 

trong từng chi tiết của cuộc sống. Có Chúa hiện diện, chắc chắn Chúa sẽ  can thiệp, cứu giúp 
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gia đình chúng ta trong những lúc thiếu rượu của tình yêu, của cảm thông, của sự ấm áp...Và 

có Chúa, chúng ta sẽ có đầy ắp rượu ngon tin yêu. 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa ban thêm đức tin và hướng dẫn chúng 

con. Xin Chúa ở lại trong chúng con và dạy chúng con biết làm tất cả những gì Người nói 

với chúng con. Amen.  

Dã Quỳ 

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

   

  

Tin Mừng MarCô – Chương 4 & 5 
Chúa GiêSu đầy quyền uy  

chế ngự  thiên nhiên, ma quỷ  
bệnh tật và sự sống chết của con người 

khi Ngài cần ban Lòng Xót Thương  
------------------ 

NOVA VULGATA  
EVANGELIUM SECUNDUM MARCUM  

TIN MỪNG NOVA VULGATA THEO MARCÔ 

http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-
marcum_lt.html#4 

Bản dịch nháp # 1.Mc5 . 1. 2 của Nhóm Gioan Phaolo 
 

Biển Hồ Galilê [Bắc Do Thái] rất đẹp và lại còn đặc biệt hơn bất cứ một hồ nào khác vì ghi 
dấu chân Chúa rao giảng Nước Trời.  Diện  tích hồ khoảng 167 km2; , chu vi 53 km, từ Bắc 
Xuống Nam khoảng 21 km và từ Ðông sang Tây khoảng 13km,  diểm sâu nhất ngay giữa hồ 
khoảng 43 m. Biển Hồ thấp hơn mặt nước biển khá sâu,  khoảng 215 m cho nên không kể thời 
tiết mùa mưa (khoảng tháng 9 dến tháng 2,) thường hay bị động thất thường mỗi khi có bão lớn 
thổi vào từ  Biển Ðịa Trung Hải. Luật thiên nhiên là thế song khi Chúa GiêSu muốn ban Lòng 
Thương Xót Cứu Chữa thì thiên nhiên bị biến đồi....  Bão đang lớn bỗng ngưng theo lệnh Ngài.  

 

 Tin Mừng MarCô – Chương 4 & 5 (theo Nova Vulgata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-marcum_lt.html#4
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-marcum_lt.html#4
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(Photo NCB -2012 từ giữa hồ Galilê nhìn vào khu Ghêsara) 

Xin cùng học hỏi Chương 4 & 5 Tin Mừng MarCô  theo  Bản Tin Mừng Tông Truyền Chính 
Thức của Mẹ Hội Thánh mới được canh cải thành bản Nova Vulgata do công ơn ÐTC Thánh 
Chủ Chăn Phaolo VI khởi động theo lời yêu cầu của Công Ðồng Vatican II.  ÐTC Thánh Chủ 
Chăn Gioan Phaolo II tiếp tục sứ vụ thánh và ban hành năm 1979 sau đó ngài xin Ðức Chủ 
Chăn Benedicto XVI cộng tác với ngài và Nova Vulgata được trọn vẹn năm 1986. 
 
  

[Thầy GiêSu là ai ? mà bão táp và biển cả phải vâng phục. ] 

35 Et ait illis illa die, cum sero esset factum: “ Transeamus contra ”.  
36 Et dimittentes turbam, assumunt eum, ut erat in navi; et aliae naves erant cum illo.  
37 Et exoritur procella magna venti, et fluctus se mittebant in navem, ita ut iam impleretur navis. 
38 Et erat ipse in puppi supra cervical dormiens; et excitant eum et dicunt ei: “ Magister, non ad 
te pertinet quia perimus? ”.  
39 Et exsurgens comminatus est vento et dixit mari: “ Tace, obmutesce! ”. Et cessavit ventus, et 
facta est tranquillitas magna.  
40 Et ait illis: “ Quid timidi estis? Necdum habetis fidem? ”.  
41 Et timuerunt magno timore et dicebant ad alterutrum: “ Quis putas est iste, quia et ventus et 
mare oboediunt ei? ”. 

35 Hôm ấy đã xế chiều, Ngài bảo các môn đệ: " Chúng ta hãy qua bồ bên kia!"   36 Khi cho 
giải tán dân chúng rồi, thì Ngài đã sẵn trên thuyền, nên các ông chở Ngài đi; cũng có 
nhiều thuyền khác theo thuyền Ngài.  
37 Bỗng nổi lên cơn bão táp mạnh lắm, sóng ập tràn vào khoang thuyền làm thuyền hòng 
ngập nước. 38 Song Ngài ở đằng lái, vẫn gối đầu nằm ngủ.   Các ông đánh thức Ngài mà 
nói: " Thầy ơi, chúng ta sắp chết rồi! Thầy chẳng sợ gì sao?" 39 Ðức GiêSu bèn tỉnh dạy 
phán bảo gió và biển: "Im đi ngay! Câm đi ngay!"  Cơn bão tắt ngay, biển phẳng lặng như 
tờ.  
40 Rồi Ngài nói với các ông: "Sao anh em nhát thế? Anh  em chẳng hề có lòng tin sao?"  
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41 Các môn đệ bàng hoàng sợ hãi nói với nhau:  

" Thầy GiêSu là ai ? mà bão táp và biển cả phải vâng phục?" 

 
  

[39] Phép lạ ngược luật tự nhiên đã xẩy ra vì Chúa thương xót muốn chữa lành nhóm môn đệ 
và các người trên những thuyền khác đi theo Ngài.   Xin tin các phép lạ ấy vẫn xẩy ra theo Ý 
Chúa khi ta cầu nguyện khỏi bị thiên tai , động đất,  dịch tả (thần khí theo chữ cổ Việt).  Xin 
cũng cầu Chúa thương xót chở che ta cho khỏi các bệnh dịch mới như AIDS, SIDA, SARS , 
cúm gà v.v..để nếu Chúa không chữa trực tiếp thì soi sáng cho các thầy thuốc tìm ra cách điều 
trị.    

--------------------------------------- 

1 Et venerunt trans fretum maris in regionem Gerasenorum.  
2 Et exeunte eo de navi, statim occurrit ei de monumentis homo in spiritu immundo,  
3 qui domicilium habebat in monumentis; et neque catenis iam quisquam eum poterat 
ligare,  
4 quoniam saepe compedibus et catenis vinctus dirupisset catenas et compedes 
comminuisset, et nemo poterat eum domare;  
5 et semper nocte ac die in monumentis et in montibus erat clamans et concidens se 
lapidibus.  

 
[Ðàn quỷ tại Ghêrasa chạy trốn Chúa] 

 
  

1 Các môn đệ cho thuyền cập bờ biển bên kia là vùng dân Ghêrasa. 2 Ðức GiêSu ra khỏi 
thuyền thì lập tức một anh từ trong khu mồ mả chậy ra đón Ngài. Anh ta bị thần ô uế ám, 
3 anh lấy khu mồ mả làm nhà, và không ai trói nổi và xiềng xích anh ta lại được. 4 Người 
ta đã lấy cùm xiềng anh ta nhiều lần nhưng xiềng thì anh bẻ, và cùm thì anh bứt, chẳng 
 có cách gì mà trị. 5 Ngày đêm nơi khu mồ mả trên  đồi anh ta luôn hú hét và lấy đá tự 
đánh đập mình.  
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[Dân trong vùng Galile không hoàn toàn là Do Thái và họ  nói tiếng Aramic. Chúa cũng rành 
tiếng ấy.  Mũi tên mầu cam trên bản đồ [map abramkj.com]  chỉ lộ trình, địa điểm cơn bão tối 
hôm đó,  và bờ Ghêrasa cũng gọi là Gergesa hay Kursi.  Khu này là vùng người ngoại nên họ 
nuôi heo ăn thịt, Do Thái kiêng thịt heo. ] 

6 Et videns Iesum a longe cucurrit et adoravit eum  
7 et clamans voce magna dicit: “ Quid mihi et tibi, Iesu, fili Dei Altissimi? Adiuro te per 
Deum, ne me torqueas ”.  
8 Dicebat enim illi: “ Exi, spiritus immunde, ab homine ”.  
9 Et interrogabat eum: “ Quod tibi nomen est? ”. Et dicit ei: “ Legio nomen mihi est, quia 
multi sumus ”.  
10 Et deprecabatur eum multum, ne se expelleret extra regionem. 
 
  
6 Thấy Ðức Giêsu, thì anh ta từ xa chạy đến bái lạy Ngài 7 lớn tiếng kêu rằng: " Lạy ông 
Giêsu con Thiên Chúa Tối Cao!  Giữa Ngài và tôi nào có điều gì? Nhân danh Thiên 
Chúa,  xin Ngài đừng làm khổ tôi"  
8 Ngài bảo qua anh ta: " Tà ma ô uế, xuất ra khỏi người này ngay !" 
9 Và Ngài hỏi tà ma: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là Quân Ðội, vì chúng tôi đông 
lắm". 10 Chúng nài xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi xứ này.  

 
  

11 Erat autem ibi circa montem grex porcorum magnus pascens;  
12 et deprecati sunt eum dicentes: “ Mitte nos in porcos, ut in eos introeamus ”.  
13 Et concessit eis. Et exeuntes spiritus immundi introierunt in porcos. Et magno impetu 
grex ruit per praecipitium in mare, ad duo milia, et suffocabantur in mari.  
  
11 Bên sườn đồi ở đó có một đàn heo lớn đang được thả cho ăn. 12 Ðám ma quỷ  nài xin 
Ngài rằng: "Xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo!" 13 Ngài cho phép. Ðám ma quỷ là các 
tà ma ô uế xuất ra khỏi người  đã bị chúng ám mà nhập vào đàn heo; và cả đàn heo độ 
hai ngàn con ào ào nhào xuống theo sườn đồi chết chìm dưới nước.  

 

14 Qui autem pascebant eos, fugerunt et nuntiaverunt in civitatem et in agros; et egressi 
sunt videre quid esset facti.  
15 Et veniunt ad Iesum; et vident illum, qui a daemonio vexabatur, sedentem, vestitum et 
sanae mentis, eum qui legionem habuerat, et timuerunt.  
16 Et qui viderant, narraverunt illis qualiter factum esset ei, qui daemonium habuerat, et 
de porcis. 17 Et rogare eum coeperunt, ut discederet a finibus eorum.  
  
14 Ðám chăn heo bỏ chạy vào khu đồng quê và thành thị vùng đó báo tin;  thiên hạ kéo 
đến xem. 15 Họ đến nơi thấy Ðức Giêsu, và thấy người đã được Ngài trừ quỷ ngồi đó , 
áo quần thì hẳn hoi,  thần trí thì tỉnh táo, - đó chính là anh  đã bị đám quỷ Quân Ðội ám - 
và họ kinh hãi. 16 Các môn đệ và những kẻ đã chứng kiến thuật lại tự sự cho họ và việc 
đã xẩy ra cho người bị quỷ ám và đàn heo; 17 Cư dân Ghêrasa bèn xin Ngài ra khỏi vùng 
họ.  

 

18 Cumque ascenderet navem, qui daemonio vexatus fuerat, deprecabatur eum, ut 
esset cum illo. 19 Et non admisit eum, sed ait illi: “ Vade in domum tuam ad tuos et 
annuntia illis quanta tibi Dominus fecerit et misertus sit tui ”.  
20 Et abiit et coepit praedicare in Decapoli quanta sibi fecisset Iesus, et omnes 
mirabantur. 
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[Hãy cao rao cho người người biết Lòng Chúa Xót Thương anh  

và mọi điều Chúa đã làm cho anh]  
  
18 Khi Ðức Giêsu lên thuyền ra đi thì người đã được Ngài trừ quỷ xin Ngài cho đi theo . 19 
Ngài không cho phép song bảo rằng: " Về sống với thân nhân trong nhà anh; và hãy cao 
rao cho người người biết Lòng Chúa Xót Thương anh dường nào và mọi điều 
Chúa đã làm cho anh ".  
20 Người ấy ra đi và lên tiếng rao truyền trong xứ Thập Tỉnh mọi điều Ðức Giêsu đã làm 
cho mình ; và ai nấy đều kinh ngạc . 

 

21 Et cum transcendisset Iesus in navi rursus trans fretum, convenit turba multa ad illum, 
et erat circa mare.  
22 Et venit quidam de archisynagogis nomine Iairus et videns eum procidit ad pedes eius  
23 et deprecatur eum multum dicens: “ Filiola mea in extremis est; veni, impone manus 
super eam, ut salva sit et vivat ”.  

 
  

[Một bà bị băng huyết được chữa lành.  

Con gái ông trùm  Giairô đã chết được sống lại.] 

 
21 Ðức Giêsu lên thuyền về lại bờ bên kia thì dân chúng đã tụ tập đông đảo bên mé biển. 
22 Ông trùm đứng đầu hội đường tên là Giairô đến; thấy Ngài, ông sấp mình dưới chân 
Ngài, 23 và nài xin rằng: "Con gái tôi gần chết, xin Ngài đến đặt tay trên cháu để chữa 
lành cho nó sống!"  

 
  

24 Et abiit cum illo. Et sequebatur eum turba multa et comprimebant illum. 
25 Et mulier, quae erat in profluvio sanguinis annis duodecim  
26 et fuerat multa perpessa a compluribus medicis et erogaverat omnia sua nec 
quidquam profecerat, sed magis deterius habebat,  
27 cum audisset de Iesu, venit in turba retro et tetigit vestimentum eius;  
28 dicebat enim: “ Si vel vestimenta eius tetigero, salva ero ”.  
29 Et confestim siccatus est fons sanguinis eius, et sensit corpore quod sanata esset a 
plaga.  

 
24 Ngài đi cùng với ông trùm; dân chúng theo Ngài, chen lấn cả vào Ngài. 

25 Có một phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm, 26  bấy lâu đã khổ sở nhiều với thuốc 
men; tốn phí nhiều; song tiền mất tật mang, mà càng xem ra càng tệ hơn  27 Nghe đồn 
về Ðức Giêsu, bà chen theo đám đông, cố rờ đến áo choàng của Ngài, 28 bà tự nhủ: " 
Chỉ cần rờ được áo choàng của Ngài, thì mình cũng sẽ được chữa lành ". 29 Tức khắc, 
máu cầm lại ngay; và bà biết mình đã được lành. 

30 Et statim Iesus cognoscens in semetipso virtutem, quae exierat de eo, conversus ad 
turbam aiebat: “ Quis tetigit vestimenta mea? ”. 31 Et dicebant ei discipuli sui: “ Vides 
turbam comprimentem te et dicis: “Quis me tetigit?” ”.  
32 Et circumspiciebat videre eam, quae hoc fecerat.  
33 Mulier autem timens et tremens, sciens quod factum esset in se, venit et procidit ante 
eum et dixit ei omnem veritatem.  
34 Ille autem dixit ei: “ Filia, fides tua te salvam fecit. Vade in pace et esto sana a plaga 
tua ”. 
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30 Ðức Giêsu  liền biết ngay có sức mạnh từ mình phát ra,  Ngài quay lại với đám đông 
mà hỏi: "Ai đã rờ đến áo Ta?" 31 Môn đồ nói với Ngài: "  Thầy thấy dân chúng chen lấn 
cả vào Thầy , mà Thầy còn hỏi: "Ai rờ đến Ta?" 32 Song  Ngài đã ngó quanh tìm kẻ đã 
làm như vậy.  
33 Người phụ nữ khiếp sợ và run rẩy, vì biết điều đã xảy ra cho mình,  bèn tiến đến sấp 
mình trước mặt Ngài và trình bầy tự sự cho Ngài. 34 Ngài nói với bà: "Này con gái, lòng 
tin của con đã cứu chữa con; hãy đi  về bằng yên và được lành bệnh ." 

--------------------- 

35 Adhuc eo loquente, veniunt ab archisynagogo dicentes: “ Filia tua mortua est; quid 
ultra vexas magistrum? ”.  
36 Iesus autem, verbo, quod dicebatur, audito, ait archisynagogo: “ Noli timere; 
tantummodo crede! ”.  
37 Et non admisit quemquam sequi se nisi Petrum et Iacobum et Ioannem fratrem Iacobi.  
 
  
35 Ngài đang nói thì có người nhà ông trùm chạy đến báo: "Con gái ông chết rồi, còn làm 
phiền Thầy làm chi nữa?" 36 Ðức Giêsu vừa nghe thế thì bảo ông trùm: " Ông đừng sợ 
mà hãy tin!" 37 Ngài không cho phép ai theo Ngài, chỉ trừ ba môn đệ là ông Phêrô, ông 
Giacôbê và ông Gioan, em của Giacôbê.  

-------------------------- 

38 Et veniunt ad domum archisynagogi; et videt tumultum et flentes et eiulantes multum,  
39 et ingressus ait eis: “ Quid turbamini et ploratis? Puella non est mortua, sed dormit ”.  
40 Et irridebant eum. Ipse vero, eiectis omnibus, assumit patrem puellae et matrem et, 
qui secum erant, et ingreditur, ubi erat puella;  
 
  

 

 

["Talitha, qum! " "Bé gái! Ta  truyền cho con chỗi dậy!"] 
 
  
38 Khi thầy trò đến nhà ông trùm, thì Ngài thấy cảnh xôn xao, khóc lóc và kêu la ầm ĩ. 39 
Ngài vào và nói với mọi người: "Xôn xao làm gì ! khóc lóc làm gì? Em bé đâu đã chết, nó 
đang ngủ đó thôi!" 
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40 Có người cười nhạo Ngài.   Ngài xua mọi người ra, và đem theo cha mẹ em bé và ba 
môn đệ vào nơi đặt em bé. 

-------------------------- 

41 et tenens manum puellae ait illi: “ Talitha, qum! ” — quod est interpretatum: “ Puella, 
tibi  dico: Surge! ” - .  
42 Et confestim surrexit puella et ambulabat; erat enim annorum duodecim. Et 
obstupuerunt continuo stupore magno.  
43 Et praecepit illis vehementer, ut nemo id sciret, et dixit dari illi manducare. 

 
41 Ngài cầm tay em bé mà bảo nó: "Talitha, qum! ", được dịch là: "Bé gái! Ta  truyền cho 
con chỗi dậy!" 42 Tức khắc em bé gái khoảng mười hai tuổi đứng dậy và đi lại. Ai nấy 
cùng sửng sốt. 43 Ngài căn dặn họ không được cho ai biết điều này. Rồi Ngài dạy cha 
mẹ cho nó ăn. 

 

Chương 6 

1 Et egressus est inde et venit in patriam suam, et sequuntur il lum discipuli sui.  
2 Et facto sabbato, coepit in synagoga docere; et multi audientes admirabantur dicentes: 
“ Unde huic haec, et quae est sapientia, quae data est illi, et virtutes tales, quae per 
manus eius efficiuntur?  
3 Nonne iste est faber, filius Mariae et frater Iacobi et Iosetis et Iudae et Simonis? Et 
nonne sorores eius hic nobiscum sunt? ”. Et scandalizabantur in illo.  
4 Et dicebat eis Iesus: “ Non est propheta sine honore nisi in patria sua et in cognatione 
sua et in domo sua ”.  
5 Et non poterat ibi virtutem ullam facere, nisi paucos infirmos impositis manibus curavit;  
6 et mirabatur propter incredulitatem eorum. 

 
  

 

 

Photo: Hội đường Nazareth Israel đã trùng tu 

 

Chúa về thăm quê nhà Nazaret 

Song người cùng làng không tin vào Chúa 
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1 Chúa GiêSu bỏ Galilê về thăm quê nhà; có các môn đồ đi theo . 2 Ðến ngày sabat, Ngài 
lên tiếng giảng trong hội đường; nhiều kẻ đã nghe Ngài thì kinh ngạc mà rằng: "Bởi đâu 
ông ấy được khôn ngoan như thế? Sự khôn sáng mà ông ấy được ban cho nghĩa là gì? 
 và làm sao từ tay ông ấy lại làm được những điều lạ lùng dường ấy? 
3 Ông ấy chẳng phải là anh thợ mộc GiêSu, con trai bà Maria và anh em với Giacôbê, 
Giôsê, Giuđa và Simon đó hay sao? Chị em của GiêSu lại không sống ở giữa chúng ta 
đây hay sao?"  

Và họ đã bị vấp phạm vì Ngài. 
4 Ðức Giêsu bảo những người đồng hương rằng:  

" Ngôn sứ thì chỉ bị khinh chê ngay tại quê quán mình, ngay do bà con họ hàng mình, 
ngay nơi nhà mình mà thôi!" 5  

Và Ngài đã không làm phép lạ nào  ở đó, ngoại trừ  đặt tay chữa lành cho vài người ốm 
đau.  6 Ngài lấy làm lạ khi thấy họ cứng tin. 

 

[ 4 ] Tin Mừng Matthêu (13:53-58)  và LuCa cùng kể lại chuyện này. LuCa 4:28 cho biết 
người đồng hương Nazareth rất hung dữ.  Họ tức tối và lôi Chúa  ra khỏi thành đến đồi 
cao  tận triền núi, có ý xô Ngài xuống nhưng Ngài đã thoát khỏi tai nạn ấy 

--------------------------------- 

Bản Latinh được lâm thời kèm theo để kính mong quý vị góp ý và kiểm điểm thêm thắt 
cho bản dịch Marco  được tốt đẹp hơn 

 

Kính chúc Năm Mới Bính Thân vạn phúc trong Chúa. 

Xin cám ơn và kính chào.  

26 Th. 1, 2016    LsNguyenCongBinh@gmail.com 

 

 VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

LÒNG THƯƠNG XÓT. 

Bác sĩ tâm lý Blenton chia sẻ rằng ông đã học hỏi Kinh Thánh mỗi ngày, các bệnh nhân của 

ông quá ngạc nhiên. Ông nói Kinh Thánh là sách giáo khoa vĩ đại nhất được góp nhặt để trình 

bày về các phẩm hạnh của con người. Nếu có đủ số người học hỏi, thấm nhuần và khởi sự 

sống lời Kinh Thánh thì hầu hết các bác sĩ tâm lý sẽ thất nghiệp. Cho thí dụ, ông nói về dụ ngôn 

‘người con phung phá’ và những ai thật sự tin vào cốt lõi của câu truyện về lòng yêu thương tha 

thứ của Thiên Chúa vĩ đại vô biên hơn bất cứ lỗi lầm nào mà chúng ta có thể lỗi phạm, thì tất cả 

các bệnh nhân và tâm bệnh đang mang cảm giác tội lỗi, đều có thể được chữa lành và bước đi 

một cách tự do. 

 ƠN CHỮA LÀNH  
 

 

mailto:LsNguyenCongBinh@gmail.com
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Tổ tiên của loài người là ông Adong và bà Evà. Ông bà tổ tiên đã đi lạc hướng từ thuở ban 

đầu. Tội lỗi đã nhập vào thế gian bởi sự bất tuân phục của ông bà. Cho nên tất cả chúng sinh 

đều mang thân phận nặng nề yếu đuối và tâm linh dễ hướng về đường xấu. Sự hoàn hảo của 

loài người từ lúc ban sơ không còn trọn vẹn. Con cái loài người đã phải chịu đau khổ, bệnh tật 

và chết chóc. Vì yêu thương, ngay sau khi tổ tiên phạm tội, Thiên Chúa đã hứa sẽ cứu vớt con 

người khỏi ách của sự dữ: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và 

dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."(Stk 3, 15). 

Tội lỗi như một thứ vi khuẩn lây lan khắp cả. Con người hoàn toàn bị lệ thuộc vào xác thịt vật 

chất của luật tự nhiên và môi trường sống chung quanh. Trí khôn phải lần mò tìm kiếm ý nghĩa 

của đời sống tâm linh và tri thức. Thân xác tro bụi yếu đuối phải đối diện với các thứ bệnh tật, 

đau yếu, già nua và chết chóc.  

Thiên Chúa ban cho con người có trí khôn, khả năng và tài trí để phấn đấu và chinh phục 

thiên nhiên, nhưng vẫn còn quá nhiều giới hạn. Quyền năng của Thiên Chúa là tuyệt đối. Vì 

Lòng Xót Thương, Thiên Chúa đã can thiệp để giúp con người vượt lên trên những sắp đặt 

tuần tự của luật tự nhiên. Tiên tri Giêrêmia đã diễn tả sự chữa lành của Thiên Chúa: Nhưng, Ta 

sẽ mang lại cho nó một phương thuốc điều trị, sẽ chữa lành, sẽ tỏ cho chúng thấy một cảnh thái 

bình và một nền an ninh lâu dài. (Giêr 33, 6). Tác giả thánh vịnh trình bày sự chữa lành cả tinh 

thần lẫn thể xác: Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi 

(Tv 103, 3). Thiên Chúa yêu thương băng bó những tâm hồn dập nát đau thương: Người chữa 

trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng bó cho lành (Tv 147, 3) và Lòng Thương Xót vô 

bờ của Thiên Chúa còn được thể hiện: Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh 

hoạn, Người chữa cho lành (Tv 41, 4). 

Khi ra rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ lòng từ bi nhân hậu với tất cả những người 

cùng khốn, khổ đau và bơ vơ lạc lõng: Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong 

các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong 

dân (Mt 4, 23). Chúa đã dong duổi khắp các làng mạc, núi đồi, ruộng đồng, bãi biển và các 

hang cùng ngõ hẻm để kiếm tìm và đưa về những con chiên bị xa lạc, chữa lành những kẻ đau 

yếu tật nguyền, xua trừ ma quỷ, cho kẻ chết sống lại và làm các dấu lạ để minh chứng quyền 

năng của Ngài: Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu 

lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm (Ga 6, 2). Chúa đã kêu mời những người thấp cổ bé 

miệng, những kẻ đơn sơ thất học, kẻ tội lỗi, gái điếm, những người thu thuế và những người bị 

xã hội loại trừ. Chúa đã khai mở, dẫn dắt và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác. 

Khi chữa lành bệnh họan tật nguyền về thân xác, Chúa ban ơn bình an trong tâm hồn. 

Trong rất nhiều trường hợp, Chúa đã cứu nhiều người khỏi vòng xấu xa tội lỗi và tuôn đổ ân 
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sủng canh tân tâm hồn, như câu truyện của người đàn bà ngoại tình bị bắt qủa tang, người đàn 

bà xa lạc ra múc nước tại giếng, người đàn bà tội lỗi xức dầu thơm chân Chúa, ông Giakêu 

trưởng ban thu thuế và ông Matthêô thu thuế… Chúa nhìn thấu tận đáy tâm hồn và lòng tin yêu 

của họ. Chúa đã cứu chữa. Niềm tin vào Chúa là động lực mạnh mẽ giúp người ta thóat khỏi 

những ràng buộc của tội lỗi và bệnh họan. Người đàn bà bị bệnh lọan huyết đã âm thầm sờ vào 

gấu áo của Chúa với lòng tin được chữa lành: Đức Giêsu nói với bà: "Này con, lòng tin của con 

đã cứu chữa con. Con hãy đi bình an."(Lc 8, 48).  

Rất nhiều người hằng ngày nghe Chúa giảng dạy, tuy nhiên, tâm hồn bị đóng kín. Có nhiều 

luật sĩ, biệt phái, trưởng lão và cả các thượng tế đền thờ đã ra mặt chống đối, bắt bẻ, ngăn cản 

và hằn học thù ghét. Họ đã không gặp gỡ được Chúa, mà họ còn gây khó khăn cho việc rao 

giảng Tin mừng Nước Trời. Chính họ đã bị mất cơ hội nhận lãnh ân sủng. Chúa đã luôn tỏ lòng 

thương xót đối với những kẻ khiêm cung biết chạy đến với Chúa xin ơn chữa lành: Người đã 

không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành 

họ. (Mc 6, 5). Chữa lành là một ân sủng ngoại thường do quyền năng của Chúa. Chúa không 

cần thời gian, các phương tiện khoa học hay thuốc thang, Chúa chỉ cần lòng tin và sự phó thác 

của chúng ta vào tình yêu của Chúa. 

Khi sai các tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa trao ban quyền chữa lành: Người sai 

các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân (Lc 9, 2). Chúa ban cho các 

tông đồ quyền năng một cách nhưng không. Các tông đồ vui mừng vì làm cho danh Chúa được 

rạng sáng. Đây là quyền năng từ trên ban cho con người vượt ngoài luật tự nhiên. Các phép lạ 

là dấu chỉ Nước Thiên Chúa đã đến gần: Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ 

chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho 

không, thì cũng phải cho không như vậy (Mt 10, 8). Dõi theo bước chân của Chúa, các tông đồ 

đã ra đi khắp nơi mang tin vui và thực hiện các dấu lạ kèm theo: Các ông ra đi, rảo qua các 

làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi (Lc 9, 6). 

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn một Logo (Huy 

hiệu) với Motto (Châm ngôn), Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Logo là tác phẩm của linh mục 

Dòng Tên người Slovenia cha Marko Ivan Rupnik. Diễn tả hình ảnh Chúa Kitô vác trên vai một 

con người yếu đuối lầm lạc, Ngài là Mục Tử Nhân Lành đã chạm vào da thịt của con người để 

chia sẻ tình yêu thương của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúa Kitô, Mục Tử đầy Lòng Thương 

Xót, đang mang trên mình cả nhân loại. Trong hình Logo có hai khuôn mặt cận kề với ba con 

mắt, con mắt của Chúa nhìn nhân loại bằng con mắt của Adam và nhân loại nhìn bằng con mắt 

Chúa Kitô. Mắt Chúa và mắt nhân loại hòa quyện vào nhau. Mọi người sẽ khám phá ra trong 



24 
 

Chúa Kitô, một Ađam mới, bản tính nhân loại của Ngài và tương lai hướng về phía trước, suy 

niệm, trong sự chiêm ngắm của Ngài, tình yêu của Chúa Cha.  

Thiên Chúa yêu thương nhân loại đã ban chính Con Một để hy sinh chuộc tội cho mọi 

người. Chúa còn muốn chia sẻ những đặc sủng cho các tông đồ, môn đệ, tư tế và các thừa tác 

viên sống động để bày tỏ tình Lòng Thương Xót của Chúa cho loài người. Để canh tân lòng 

người và bộ mặt trái đất, Chúa Thánh Thần đã ban cho con người những ơn cần thiết: Kẻ thì 

được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những 

đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì 

được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn 

giải thích các tiếng lạ (1 Cor 12, 9-10). Tất cả các ơn huệ được trao ban để sinh ích lợi chung 

trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. 

Để xứng đáng lãnh nhận ơn chữa lành hồn xác, mỗi người chúng ta hãy tin tưởng, siêng 

năng đọc kinh cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, tham dự các giờ kinh phụng vụ, làm việc bác ái, 

lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa giải, Thánh Thể và Xức Dầu. Lạy Chúa, xin củng 

cố lòng tin của chúng con. Xin Chúa chữa lành và băng bó thân tâm chúng con thoát khỏi mọi 

khổ đau, tội lỗi và tật nguyền. Chúng con kính lạy Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
NẾU LINH MỤC KHÔNG CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT  

 
 

  

Mỗi một hành động của con người đều là sự biểu hiện của một sự chọn lựa mà sự chọn 

lựa ấy có thể đến từ nhiều động cơ khác nhau: lương tâm, phục vụ, mối lợi, dự luận, hay thậm 

chí vì sợ hãi. Kỳ này, mục Sống Sao Cho Đẹp mời gọi bạn học hỏi nhân đức khôn ngoan. Khôn 

ngoan là một trong bốn nhân đức nhân bản chính yếu, hay còn gọi là nhân đức bản lề. Theo 

Giáo lý Công giáo, “Khôn ngoan là đức tính giúp lý trí thực tiễn trong mọi hoàn cảnh nhận ra 

điều thiện đích thực và chọn lựa những phương thế tốt để đạt tới” (GLCG 1806). Nói cách 

khác, “Nhờ đức tính này (khôn ngoan), chúng ta áp dụng đúng đắn các nguyên tắc luân lý vào 

từng trường hợp cụ thể, và không còn do dự về điều thiện phải làm và điều ác phải tránh” 

CHUYỆN ĐỜI…  
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(GLCG 1806). Xin mượn câu chuyện được sưu tầm từ email của một người bạn HL để minh 

hoạ cho chủ để nhân đức khôn ngoan trong kỳ này.   

* * * 

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới 

lên đến trước mũi thuyền cấp cứu , trên thuyền  chỉ có... thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, 

người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cấp cứu .  

Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu… Kể 

đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?” 

Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã lấy nhầm người rồi.” 

Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. 

Cậu học sinh đáp: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta 

anh nhé!” 

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?” 

Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.” 

Thầy giáo xúc động, “Em trả lời rất đúng.” 

Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. 

Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển 

nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, 

trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong 

nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh 

không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại 

dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.” 

Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu 

chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng 

nên dễ dàng nhận định người khác. 

* * * 

Chuyện đời… giúp chúng ta thấy người chồng đã hành động một cách khôn ngoan. Trong 

nháy mắt và quyết đoán, người chồng hành động theo động cơ lương tâm chân thật phù hợp 

với hoàn cảnh thực tế, không chỉ trong hiện tại mà còn hữu ích cho tương lai.  

Muốn hành động khôn ngoan phải có 3 yếu tố: “Suy nghĩ cho chín chắn, quyết định cho 

khôn ngoan và thực hành cho chu đáo.” Thiếu suy nghĩ trước khi hành động là thói quen của 

nhiều người trong chúng ta. Chúng ta thường hay hành động theo cảm tính – tức là được thúc 

dục bởi cảm tính nên chúng ta hành động. Lấy ví dụ điển hình như sau để minh hoạ cho việc 

hành động theo cảm tính. Người công giáo Việt Nam thường tỏ thái độ quí mến quí linh mục tu 

sĩ. Quí mến và kính trọng các ngài là điều đúng, tuy nhiên vì do cảm tính, mà chúng ta dễ bị lẫn 
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lộn giữa phục vụ bác ái và quí mến theo dạng cảm tính. Có một số gia đình mỗi khi tu sĩ linh 

mục ghé thăm thì lúc nào cũng có cảm tính như là mình có trách nhiệm gởi tặng cho tu sĩ một 

món quà gì đó. Nếu không gởi thì thấy sao sao... cái sự “sao sao” đó là do cảm tính chứ không 

phải tinh thần phục vụ và tỏ lòng kính mến. Vì thực tế, đâu phải bất cứ linh mục tu sĩ nào ghé 

thăm cũng nhằm mục đích tìm sự giúp đở cho công việc từ thiện hay xây dựng. Nếu chúng ta 

chịu ngồi lại suy nghĩ để lắng nghe, xem xét hoàn cảnh thực tế, nhu cầu thực tế... thì có lẽ 

chúng ta sẽ làm những việc hiệu quả hơn cho những nhu cầu thực tế hơn.  

Chính vì lẽ đó, đức khôn ngoan giúp ta suy nghĩ để xét đến kinh nghiệm của mình và của 

người, hoàn cảnh của mình và của người. Vì lẽ đó, khi phải đối diện với những quyết định quan 

trọng, ta nên áp dụng đức khôn ngoan trong việc suy nghĩ, kể cả bàn hỏi với người khôn 

ngoan, kinh nghiệm khi cần thiết.  

Học và tập nhân đức khôn ngoan cần thời gian và kinh nghiệm, và nhất là sự cầu nguyện. 

Thánh Giacôbê dạy rằng, "Trong anh em, ai thiếu khôn ngoan, hãy kêu xin cùng Chúa, tất Ngài 

sẽ ban cho dư dật." (Gc 1,5). Với ơn thánh của Chúa, chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ và dự 

phóng cho tương lai. Với ơn thánh của Chúa, chúng ta sẽ nhận ra những giới hạn và những 

khả năng trong con người mình. Đây là việc làm suốt cả đời người. Chúng ta cầu chúc và cầu 

nguyện cho nhau để được ơn khôn ngoan, hầu những chọn lựa của chúng ta dù lớn hay nhỏ 

luôn luôn theo ý Chúa.  

Fr. Huynhquảng  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 
 
Lm. Micae Phaolo Trần Minh Huy, pss. 
 
(Quý Cha và Quí Vị có thể yêu cầu BBT gởi qua email trên một file word trọn bộ tài liệu 
này.  Xin chân thành cám ơn) 

 

 NHỮNG KHỦNG HOẢNG HÔM NAY TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC  
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NHỮNG KHỦNG HOẢNG HÔM NAY TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC  
 

ĐTC Phanxicô nói: “Đừng sợ hãi, đừng lừa dối cuộc sống, mà chấp nhận đời sống thực 
tại như đang xẩy ra và tìm biện pháp giải quyết; phải đương đầu ngay và Chúa sẽ giúp đỡ 
chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, dù là những lúc khó khăn 
tăm tối nhất của cuộc sống… Chúng ta có thể lầm lẫn, nhưng Chúa mãi ở bên chúng ta và nói: 
Con đã nhầm lẫn, hãy trở lại bước đi cho đúng đường”1. Muốn sống thật tốt đời sống và sứ vụ 
linh mục để thông truyền đức tin kitô giáo, chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tại, bên cạnh 
những điểm son vẫn còn có những chấm đen, bên cạnh bao nhiêu điều tốt lành cũng có những 
khủng hoảng nhập nhằng trong đời sống và sứ vụ linh mục của chúng ta, có khi dường như 
chao đảo giữa thành công và thất bại, giằng xé giữa những lo lắng và kỳ vọng, với tất cả niềm 
vui và hi vọng, với thất vọng và hối tiếc, nhân đức và tội lụy, để từ đó vận dụng ơn tĩnh tâm mà 
kiểm điểm vượt lên và tái định hướng đời sống và sứ vụ của mình. 

 

I. Những cơn khủng hoảng biểu kiến 

Đời người ai cũng có trải qua những cuộc khủng hoảng. Nhưng khủng hoảng không nhất 
thiết là tiêu cực, mà là thách đố để tái định hướng đời sống và sứ vụ tốt hơn. Nó mời gọi một 
đời sống thiêng liêng cá nhân sâu xa hơn, can đảm đối mặt và chấp nhận các thực tại của bản 
thân, dù có khi đau đớn và xấu hổ, để làm mới lại các liên hệ lành mạnh với Chúa và với tha 
nhân. Phải có cái nhìn tích cực và hy vọng vượt sang bên kia những cơn khủng hoảng, tức 

                                                 
1 Trích bài giảng lễ ngày 13/4/2013 
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nhắm tới cái được biến đổi tốt đẹp hơn trong tương lai, nhờ qui chiếu vào Chúa Kitô và lấy 
Chúa Kitô làm trung tâm2. Như vậy, cơn khủng hoảng chỉ là một giai đoạn, sẽ có những lúc khó 
khăn thử thách và đau khổ, nhưng nó sẽ dẫn đến một cuộc sống được đổi mới. 
 

Cuộc khủng hoảng trước hết dễ nhận thấy nơi thế hệ linh mục trẻ là thiếu đời sống nội 
tâm nồng nhiệt. Quả vậy, sau khi ra trường, vì hăng say công việc mục vụ và thiếu kinh 
nghiệm sắp xếp cuộc sống cầu nguyện chiêm niệm và hoạt động tông đồ hài hòa, một số anh 
em trẻ dễ dàng bỏ hay làm một cách máy móc và giữ mức độ tối thiểu việc cầu nguyện, Thánh 
lễ, Kinh Nhật Tụng, Nguyện Gẫm, lần chuỗi, xét mình và linh hướng, xưng tội... Họ bỏ cầu 
nguyện và những việc sùng kính đạo đức đã giúp họ giữ vững ơn gọi sống động trong chủng 
viện, và cũng chính những thứ đó sẽ còn giúp họ bền đỗ trong chức vụ linh mục khi sống giữa 
đời: một linh mục Australia có bằng tiến sĩ thần học ở Rôma, đã hoàn tục sau 20 năm, vì đã có 
một đời sống quá bận rộn và thiếu sự cầu nguyện thú nhận rằng “trên tất cả mọi sự, tôi nhận rõ 
rằng chính việc thiếu một đời sống cầu nguyện đã giết chết ơn gọi linh mục trong tôi”3. 
 

Có nhiều người trách linh mục trẻ sau 1975 thiếu trưởng thành nhân bản, nhất là cách cư 
xử trịch thượng, nói năng cửa quyền “ta đây”, giải quyết công việc cách độc tài độc đoán, tự lấy 
mình làm đủ không cần bàn hỏi ý kiến của ai… Điều đó cũng dễ hiểu và thông cảm, một phần vì họ 
thiếu mất sự giáo dục kitô của Giáo Hội, lại thấm nhiễm tinh thần thế tục của một nền đào tạo vắng 
bóng Thiên Chúa trong một thời gian dài, và phần khác do cơ cấu quyền bính trong Giáo Hội quá 
được tôn trọng và não trạng thần thánh hóa hàng giáo sĩ của giáo dân Việt Nam dẫn đến hậu quả 
khẳng định mình không mong muốn đó.  

 
Mọi người chúng ta phải cùng nhau đấm ngực và cố gắng thay đổi, dung hòa với tinh thần 

thấu cảm tôn trọng lẫn nhau và giúp nhau sửa chữa. Ngoài ra cũng cần xem xét một cách công 
bằng, vì trưởng thành nhân bản là làm chủ được bản thân và các cảm xúc của mình. Bộ Giáo Sĩ 
khẳng định “sự trưởng thành nhân bản trước tiên hàm nghĩa sự quân bình và hài hòa trong toàn thể 
các xu hướng và giá trị, sự ổn định tâm lý và tình cảm, sự cẩn trọng khách quan trong phán đoán, 
sức mạnh trong việc làm chủ cá tính của mình, khả năng giao tế, v.v…4. Nếu hiểu như thế thì 
không phải chỉ linh mục trẻ thiếu trưởng thành nhân bản mà còn nhiều người khác, có khi đầy tuổi 
tác và chức quyền cũng mắc phải, vì một khi không làm chủ được cảm xúc nóng giận, trái ý để rồi 
dùng biện pháp trả đũa, lớn tiếng la mắng chưỡi bới giáo dân, cả trên tòa giảng là nơi chỉ để nói 
Lời Chúa.  
 

Có thể nói rằng thánh Phaolô mô tả sự trưởng thành nhân bản kitô giáo đích thực khi 
căn dặn: “Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt 
đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe… Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của 
Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ 
chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. 
Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên 
Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô”5. 

 
ĐTC Biển Đức XVI bảo có tình trạng thiếu nhân bản này là do thủ tục chọn lựa ứng sinh 

không thích đáng, việc đào tạo chủng viện không đầy đủ trong nhiều lãnh vực... Nhiều trường 
hợp ngay từ những ngày đầu của sứ vụ, linh mục trẻ có thể gặp căng thẳng với môi trường 
mục vụ và xã hội mới, không chịu chấp nhận và thích nghi cách siêu nhiên cái bất định của đời 
sống sứ vụ: được sai đến nơi mình không muốn, ở với người mình không ưa và làm việc mình 
không thích. Cộng thêm những yếu đuối, giới hạn và vấn đề không được giải quyết thỏa đáng ở 

                                                 
2 x. 1 Cr 15, 42-49. 

3 Trích bài của Đặng Tự Do “Một lời cảnh báo đáng suy tư”. 

4 Bộ Giáo Sĩ, Kim Chỉ Nam về tác vụ và đời sống linh mục, số 93. 

5 Ep 4, 29-32. 
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trong chủng viện, nay xuất hiện mạnh hơn trước kia, vì chúng đã không được trực diện và xử lý 
cách thích hợp và hữu hiệu, cả toà trong lẫn tòa ngoài, do thiếu sự chân thật về phía ứng sinh 
và thiếu sự sâu sát chuyên nghiệp về phía các nhà đào tạo. 

 
Những biểu hiện khủng hoảng thường gặp như tìm cảm giác mạnh gây ấn tượng, thích 

“xuất hiện” và hưởng thụ với 3T (tửu, tiền, tình); nhu cầu khẳng định mình thái quá (phá bỏ công 
trình của người trước, để xây dựng những ‘công trình thế kỷ’ mang dấu ấn của mình cách phí 
phạm trong khi dân chúng rất nghèo…); nhìn đời và nhìn người cách tiêu cực, yếm thế; chỉ trích 
phê bình, bàn tán đủ thứ chuyện về Giám Mục mà không dám nói trực tiếp; ít giao tiếp với anh em 
linh mục khác; thiếu khả năng sống trầm tĩnh, cô tịch, thinh lặng; ham mê giải trí thái quá: suốt ngày 
với điện thoại thông minh lướt mạng internet, xem phim, chơi games…6 hay đầu tư quá nhiều thời 
giờ và tiền bạc vào đẳng cấp chim, cá, kiểng, xe cộ…; quá hướng ngoại, bỏ quên đời sống nội tâm 
và thiêng liêng; số khác thì ngược lại quá thụ động, an nhàn, lười biếng việc mục vụ: ở nhưng là 
cội rễ mọi sự dữ7; thiếu tự chủ và làm chủ bản thân, có những bất bình thường về giới tính… ; mất 
ngủ do nhận và gửi tin nhắn liên hệ đến tình cảm tính dục); chỉ thường xuyên liên hệ với một số 
người nào đó thôi…  

 
Nhưng không riêng gì linh mục trẻ, linh mục đứng tuổi cũng có thể gặp khủng hoảng khi 

bị thất bại, bị hiểu lầm, bị chống đối, cùng với những rối loạn của chu kỳ 7 năm một lần thay đổi 
để phát triển về thể lý, tâm lý và sinh lý của tuổi đời mà người ta bảo là tuổi hồi xuân ‘49 chưa 
qua 53 đã tới’, hoặc bệnh tật và khả năng hoạt động mục vụ không thích nghi được với tâm 
thức và những đòi hỏi của con người thời đại. Nhiều trường hợp cũng vì do sức khoẻ, tuổi tác 
và khả năng đáp ứng sứ vụ, mà có những cuộc đi xứ và chuyển xứ (tất nhiên phải phù hợp với 
sức khoẻ, tuổi tác và khả năng như thế), tới những họ đạo nghèo, ít người, ở vùng sâu vùng 
xa, nhưng cũng gây nên tâm trạng hụt hẫng, suy nghĩ tiêu cực, khủng hoảng, bất mãn như bị 
đẩy đi đày…, nhất là khi thiếu sự nhẫn nại trao đổi thuận tình thuận lý, như cuộc đối thoại giải 
thích và thuyết phục của thiên sứ với Mẹ Maria trong ngày truyền tin8. 
 

Trong vài hoàn cảnh hiện nay, một số linh mục nghĩ rằng thừa tác vụ của họ ở bên lề 
cuộc sống, cảm thấy cô đơn, vì dân chúng dửng dưng, lo ăn lo làm mà lơ là việc đạo nghĩa, 
hoặc vì những lý do khác như vì thiếu vắng cha xứ lâu năm, không được học giáo lý, thiếu 
những sinh hoạt tôn giáo nuôi dưỡng đức tin, có khi do chính cách hành xử của linh mục mà họ 
xa lìa Giáo Hội. Cũng có thể xảy ra là một số linh mục, khởi sự tác vụ với tràn trề nhiệt huyết và lý 
tưởng, nhưng rồi gặp phải khó khăn, thất bại mà rơi vào bất mãn, vỡ mộng và kinh nghiệm cả sự 
chán nản, buông xuôi nữa.  

 
Các hiện tượng này được gia trọng bởi cả sự thiếu đồng bộ và gắn bó với nhau do được 

huấn luyện trong nhiều môi trường đào tạo khác biệt, thiếu tình huynh đệ trong hàng linh mục giáo 
phận, sống cô lập, hay thiếu sự nâng đỡ của Giám mục và anh em linh mục khác, những vấn đề 
cá nhân, sức khoẻ, đau khổ vì không thể tìm thấy câu trả lời hay giải pháp cho các vấn đề, lơ là 
trong đời sống khổ chế, bỏ bê đời sống thiêng liêng hay ngay cả thiếu đức tin9, trong khi chính đức 
tin đem lại cho ta sức mạnh và niềm hy vọng nơi Chúa, đặc biệt khi phải đối mặt với những thách 
đố và những lúc khó khăn, thử thách. 

Trong bối cảnh này, chúng ta tự đặt câu hỏi “năng lực ở đâu nơi Đức Phanxicô, một 
ông già 78 tuổi, để ngài làm việc cật lực hết ngày này đến ngày kia như vậy? Theo những 
người ở gần ngài, thì bí mật của sức lực này rất đơn giản: ngài giữ kỷ luật nghiêm nhặt, cầu 
nguyện và chiêm niệm, không xem truyền hình từ năm 1990, ngủ trưa, ngủ đủ, đến giờ ngủ là 

                                                 
6 X. Kim Chỉ Nam 2013, số 93. 

7 Chính việc không có được sự hỗ trợ mục vụ mà chức thánh mang lại khiến họ gặp phải nguy hiểm. 

8 X. Lc 1, 26-38. 

9 Chỉ dẫn mới đề cao căn tính linh mục giáo xứ, số 11. 
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ngài đi ngủ, thường đọc sách trước khi đi ngủ, thức dậy lúc 4 giờ sáng theo đồng hồ tự nhiên, 
cầu nguyện 2 giờ trước khi làm việc10. Chúng ta suy nghĩ về cách sử dụng thời dụng biểu của 
mình. Một linh mục biết tìm việc mà làm thì làm không hết việc. Trái lại một linh mục không biết 
tìm việc mà làm thì xem ra chẳng có việc chi để làm cả. 

Các xung đột nội tâm và khủng hoảng này chỉ có thể được giải quyết khi đặt Chúa Giêsu 
làm trung tâm cuộc sống, tình cảm và mọi hoạt động, đồng thời để Ngài lớn lên và ta nhỏ đi; để 
con người trần tục nhỏ dần đi và con người thiêng liêng được lớn dần lên mãi trong mọi mối tương 
quan. ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Con người cần phải có tương giao, phải lắng nghe người khác, đặc 
biệt là Đấng Khác, tức là Thiên Chúa. Chỉ như vậy, con người mới có thể nhận biết chính mình, mới 
trở thành chính mình.” 

Chúng ta cần trực diện với khủng hoảng, bình tĩnh và hành động cách có trách nhiệm: 
trước hết cần cầu nguyện, thinh lặng suy nghĩ để trở nên ý thức rõ ràng hơn về các vấn đề 
thực sự là vấn đề. Cần có thời gian và một nơi chốn để có thể ở một mình, suy tư và cầu 
nguyện. Các cuộc tĩnh tâm, hồi tâm và thường huấn là các cơ hội đó. Dành thời giờ sống mật 
thiết với Chúa Giêsu là phương dược chữa lành vạn năng, vì việc kết hợp với Chúa Giêsu giúp 
linh mục thống nhất đời sống của mình11. Ngoài ra cũng cần có người chia sẻ, biện phân, cân 
nhắc tâm lý, cá tính… như vị linh hướng hay bạn tri âm tri kỷ chẳng hạn. 

 
Việc tái định hướng đời sống và sứ vụ được thực hiện bằng cách trực tiếp đối diện và 

chấp nhận thực tại của chính mình. Nỗ lực vượt lên sự thiện cảm hay ác cảm tự nhiên để xây 
dựng một tình huynh đệ đích thực, liên kết với cuộc khổ nạn bị bỏ rơi của Chúa Cứu Thế, và 
cùng Ngài tìm thực hiện ý Chúa Cha; coi thử thách như dịp may Chúa dùng để thanh luyện ta.  

 
Một tiến trình như thế thường không được thực hiện một mình, mà còn cần một ai đó để 

nói với như một khuếch âm, một ai đó nâng đỡ và có khả năng gợi ra những quyết định mới 
phát xuất từ sự biện phân trong thinh lặng và nguyện cầu của chúng ta. Vị đồng hành thiêng 
liêng là quà tặng tốt nhất ta có được mà Giáo Hội luôn có thể cung ứng cho ta, nhưng không 
chỉ đồng hành với ta trong một cơn khủng hoảng và ở một tình huống riêng lẻ, mà nên có sự 
đồng hành trong suốt một thời gian dài, cùng bước đi và cùng lớn lên trong một mối quan tâm 
chung là trở nên gần gũi hơn với Chúa Kitô và với con người thật của mình. Chính vị linh 
hướng cũng được khích lệ rất nhiều trong một kinh nghiệm như thế, nhờ đó mà có thêm hiểu 
biết, kinh nghiệm và khả năng để giúp đỡ người khác tương tự.  
 

Ý niệm “mọi sự đều có thời gian của chúng” trong sách Giảng Viên12 cũng nói lên chiều 
kích tích cực của các cơn khủng hoảng trong đời sống và sứ vụ linh mục chúng ta: làm cho thế 
giới tục hóa và hưởng thụ muốn không có Thiên Chúa nhưng rút cùng nhận thấy đang cần 
Ngài. Về điểm này, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng phải 
thay đổi cách Kitô giáo được trình bày với thế giới. Đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu là cách thế 
duy nhất để vượt lên khủng hoảng, tái định hướng đời sống và sứ vụ linh mục, hầu trở nên 
môn đệ đích thực của Chúa. Thái độ chúng ta phải có là “nhận biết và chấp nhận vị thế trung 
tâm của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống, trong suy nghĩ, trong lời nói và trong các việc làm 
của chúng ta. Khi vị thế trung tâm này không còn nữa, khi nó được thay thế bằng ai khác hay 
cái gì khác, thì khi đó tác hại sẽ xảy đến cho tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta và cho chính 
chúng ta”13.  

 

                                                 
10 Theo The Huffington Post, Jaweed Kaleem, 2015-09-25 http://phanxico.vn/2015/09/27/bi-quyet-giu-suc-cua-duc-phanxico/ 

11 X. Sắc Lệnh Chức Vụ và Đời Sống Linh Mục , số 14. 

12 Gv 3, 2-8. 

13 Trích bài giảng lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc Năm Đức Tin, của ĐTC Phanxicô http://www.vietcatholic.net/News/Html/119233.htm. 

http://phanxico.vn/2015/09/27/bi-quyet-giu-suc-cua-duc-phanxico/
http://www.vietcatholic.net/News/Html/119233.htm
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II. Những cơn khủng hoảng nền tảng 

1. Khủng hoảng ĐỨC TIN  

Sự khác biệt giữa giáo thuyết và thực hành tôn giáo, tư tưởng thần học cấp tiến hoặc 
chủ nghĩa cá nhân tự do thế tục đã gây nên khủng hoảng đức tin, nhất là nơi giới trẻ. Tình trạng 
đau khổ và bất công cũng mang lại thuận lợi và nguy hiểm cho đức tin: Thử thách đau khổ có 
thể kéo con người đến gần Thiên Chúa, vì không còn có thể tin tưởng cậy trông bám víu vào ai 
khác ngoài Chúa14; nhưng đau khổ thử thách cũng có thể đẩy con người xa Ngài, vì không lý 
giải được tại sao Chúa lại để như vậy?  

 
Thêm vào đó những nghịch lý và ngôn hành bất nhất trong Giáo Hội và do người của 

Giáo Hội. Quả thế, một tác giả thế kỷ II đã viết: “Chúa phán: suốt ngày danh Ta không ngớt bị 
chê cười, phỉ báng giữa chư dân. Nhưng vì đâu danh Người bị phỉ báng? – Vì ngôn hành của 
chúng ta bất nhất. Thật vậy, chư dân nghe chúng ta nói Lời Thiên Chúa thì cảm phục vì thấy tốt 
đẹp và cao cả; nhưng khi biết việc chúng ta làm không đi đôi với lời chúng ta nói, họ quay ra 
phạm thượng, cho đó toàn là chuyện phù phiếm và sai lầm. Chúng ta nhắc lại cho họ nghe lời 
Thiên Chúa nói ‘nếu anh em yêu kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Anh em chỉ 
có công khi anh em yêu kẻ thù và những người chê ghét anh em’. Nghe nói thế họ lấy làm cảm 
phục lòng nhân ái tuyệt vời, nhưng khi thấy chúng ta chẳng những không yêu thương kẻ ghét 
chúng ta, mà còn không yêu thương cả những người yêu thương chúng ta thì họ chê cười 
chúng ta và phỉ báng danh Thiên Chúa”.15  

 
Chúa Giêsu đã nói trước với Phêrô về cơn khủng hoảng đức tin: “Ma quỉ đòi sàng các 

con như sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con khỏi vấp ngã; và khi chỗi dậy, con hãy 
củng cố đức tin của anh em con.” Chúng ta có bổn phận củng cố đức tin cho nhau, nhất là cho 
những người được giao phó cho chúng ta trách nhiệm, bằng chính chứng tá đời sống đức tin 
của chúng ta. ĐTC Phanxicô nhận định rằng Đức tin tăng trưởng khi nó được đem ra sống. 
Ngài khuyến dục chúng ta phải sống làm sao để đức tin trở thành đời sống và đời sống trở 
thành đức tin, để đời sống hàng ngày của chúng ta phản ánh mọi dấu hiệu nhỏ bé của tình yêu 
mang sự hiện diện sống động và tích cực của Chúa Giêsu trong thế giới16. Ông G. Banner viết 
cho cha xứ: “Tôi muốn thấy một bài giảng, hơn là nghe một bài giảng… tôi muốn học tập đương 
lúc xem cha thực hành, vì tôi có thể hiểu sai lời giảng của cha, nhưng tôi không bao giờ hiểu sai 
cách làm việc và cách cư xử của cha.” Đúng là lời nói lung lay gương bày lôi kéo. 

 
Ông Gióp chỉ dẫn cho ta cách vượt lên thử thách khủng hoảng: “Chúng ta đã đón nhận 

điều lành từ bàn tay Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận cũng từ bàn tay Ngài 
sao? Ngày gặp vận may đừng quên ngày bất hạnh, và ngày gặp bất hạnh đừng quên đi vận 
may”17. Và thánh Grêgôriô Cả khuyến cáo: “Ai nhận ơn lành mà không canh phòng thử thách lại 
cứ tự mãn tự kiêu sẽ có ngày té nhào, còn ai bị thử thách nghiền nát mà lấy những ơn lành đã 
lãnh nhận làm nguồn an ủi thì gánh nặng thử thách sẽ nhẹ hơn, không đến đỗi thất vọng ê chề 
và tâm hồn mất bình an”. 

2. Khủng hoảng QUYỀN BÍNH và VÂNG LỜI 

Khủng hoảng đức tin kèm theo khủng hoảng quyền bính. Quyền bính Giáo Hội được 
Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các tông đồ, tập trung từ trên xuống dưới và sự vâng phục có 
tính cách tuyệt đối, đã tạo nên sự “vâng lời tối mặt” suốt bao nhiêu thế kỷ. Nhưng tâm thức con 

                                                 
14 X. Et 4,17. 

15 Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ II, bài đọc 2 Kinh sách thứ Năm tuần 32 TN. 

16 Trích Bài giảng Lễ của Đức Phanxicô kết thúc cuộc gặp gỡ Các Gia Đình tại Philadelphia ngày 27/9/2015 

http://www.vietcatholic.org/News/Html/144461.htm 

. 

17 G 2,10. 

http://www.vietcatholic.org/News/Html/144461.htm
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người thời đại vẫn không ngừng tiến hóa và phát triển theo hướng tự do thế tục và chủ nghĩa 
cá nhân gây nên nhiều thách đố như Bộ Giáo sĩ nhận định: “Nền văn hóa đương đại nhấn 
mạnh tầm quan trọng của tính chủ thể và tính độc lập của mỗi con người được hiểu như những 
yếu tố nội tại của phẩm giá con người. Thực tại này tự nó là tích cực nhưng trở nên tiêu cực khi 
người ta coi nó là tuyệt đối và đòi hỏi nó ngoài bối cảnh chính đáng. Tình trạng này cũng có thể 
diễn ra trong Giáo hội và trong đời sống linh mục 18. Và CĐ. Vaticanô II thức thời đã mở ra con 
đường vâng phục đối thoại và trưởng thành, với lời nói cuối cùng luôn luôn thuộc về Bề Trên, 
khi cả đôi bên đều có khả năng mở trí khôn và tâm hồn mình ra để cảm thông và chân thành 
đón nhận người đối thoại.  

 
Khi gặp các Bề trên Tổng quyền, ĐTC Phanxicô nhắc: “Nhất thiết phải tránh mọi loại giả 

hình và chủ nghĩa giáo sĩ bằng phương thế đối thoại thẳng thắn và cởi mở về mọi khía cạnh 
cuộc sống”19. Điều này không luôn dễ dàng, bởi vì chúng ta luôn bị tinh thần thế gian cám dỗ, 
nên khi gặp cách hành xử thiếu sót, bất công hay bị hàm oan sẽ phản ứng cách bức xúc dẫn 
đến mạo phạm và dễ bị kế hoạch của Thần Dữ lợi dụng, mà không ai chịu cố gắng trả lời 
nghiêm túc câu hỏi của Chúa Cứu Thế: “Tinh thần nào đang xúi đẩy các con?” 

 
TGM D. Martin (Ái Nhĩ Lan) thẳng thắn nhìn nhận rằng nhiều lãnh đạo Giáo Hội hành 

động nghịch lại sứ điệp Tin Mừng: sai sót sâu xa bổn phận mục tử, sính quyền bính, kiêu 
căng… làm tín hữu xa lánh, Giáo Hội mất đi uy tín xã hội và sự đáng tin cậy của mình… ĐTC 
Biển Đức XVI nhiều lần nói rằng những nguy hiểm và cám dỗ nghiêm trọng nhất ở ngay trong 
lòng Hội Thánh. Và ngài mời gọi củng cố các mối liên hệ hiệp thông, thực hiện một sự hoán cải 
liên lỉ, trở về với sức mạnh Lời Chúa và Thánh Thể. Trên và dưới phải có một quyết tâm chung 
là trung thành với Chúa và nên thánh, gia tăng dấn thân đức ái trong sự thật. Cả hai phía cần 
phải được thay đổi, bằng cách cùng tập trung tìm kiếm một mẫu số chung là vì Chúa, vì Giáo 
Hội và vì các linh hồn. Việc thay đổi này phải bắt đầu từ chính bản thân mỗi người trước, vì 
thay đổi chính mình thì dễ hơn là thay đổi người khác. Và phải thay đổi trước khi bị bó buộc 
phải thay đổi. Chỉ có thực sự trở về nguồn Phúc Âm thì mới có thể nhìn đúng đắn về quyền 
bính: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em”20.  

 
Tuy nhiên, sự vâng lời đối thoại này không luôn luôn dễ dàng khi mỗi bên không dám nói 

hết điều mình nghĩ hoặc luôn khư khư bảo thủ ý kiến chủ quan có khi sai lầm của mình và 
không chịu thay đổi theo ý kiến khách quan đúng của người đối thoại. Thật đáng tiếc khi vị bề 
trên tuy cho bề dưới đối thoại nhưng khẳng định lập trường cứng nhắc rằng mình sẽ không 
thay đổi quyết định. Dù vậy bề dưới vẫn phải vâng lời như giải pháp của thánh Mắcximilianô 
Maria Kônbê: “Thật ra bề trên cũng có thể lầm lẫn, nhưng không thể có chuyện chúng ta vấp 
phải sai lầm khi vâng phục. Một ngoại lệ duy nhất: chúng ta không phải vâng phục khi bề trên 
truyền làm một điều rõ ràng vi phạm luật Chúa, vì lúc đó, bề trên không còn là người chuyển đạt 
ý Chúa một cách trung thực nữa”21. 

 
Vì thế, Bộ Tu Sĩ ban hành Huấn thị “Phục Vụ Quyền Bính và Vâng Lời”22 coi đức vâng 

lời là một hành trình cùng tìm kiếm Chúa và ý Chúa, nghe Lời Chúa và trở nên ý thức hơn đối 
với ý định và kế hoạch tình yêu của Chúa. Huấn thị đề cập đến các điều kiện để Bề trên có thể 
thi hành tốt nhiệm vụ, như phải có phẩm chất, khả năng tinh thần và khả năng hiểu biết tương 
ứng với thời đại, đời sống nội tâm sâu xa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; đồng thời 

                                                 
18 X. Kim Chỉ Nam 2013, số 56,3. 

19 ĐTC Phanxicô nói với Đại Hội lần 82 của Liên Hiệp Bề trên Tổng quyền tại Rơma ngày 27-29/11/2013 http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-

tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-nam-doi-song-thanh-hienD/5605.57.7.aspx 

20 Mt 23,11. 

21 Trích thư của thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo- Bài đọc 2 Kinh Sách lễ thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê. 

22 Huấn thị này được Bộ Tu Sĩ ban hành ngày 28/5/2008. 

http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-nam-doi-song-thanh-hienD/5605.57.7.aspx
http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-nam-doi-song-thanh-hienD/5605.57.7.aspx
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cũng chỉ dẫn cách cấp trên thực thi quyền bính như lắng nghe, ủng hộ đối thoại, chia sẻ, đồng 
trách nhiệm…,  nhờ đó cấp dưới vâng lời cách dễ dàng và với tinh thần đức tin.  

 
Trong tinh thần ấy, ĐTC Phanxicô nhắc: “Nhất thiết phải tránh mọi loại giả hình bằng 

phương thế đối thoại thẳng thắn và cởi mở về mọi khía cạnh cuộc sống”23. Ngài nói: “Chúng ta 
không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực là phục vụ… có tột đỉnh sáng ngời trên 
Thập Giá,… mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể nhân loại, cách riêng những người nghèo 
nhất, yếu đuối nhất, những người nhỏ bé nhất, những người mà thánh Mathêu mô tả trong cuộc 
phán xét chung về đức bác ái”24. 

 
Là linh mục, chúng ta không chỉ nghĩ những điều nói trên về Bề trên của chúng ta, song 

cũng hãy nghĩ về chính chúng ta đối với đoàn chiên mà chúng ta phục vụ. Đồng thời hiểu biết, 
thông cảm và nâng đỡ nhau, như thánh Augustinô nói: “Con người ta ai cũng yếu đuối cả. 
Người đứng đầu anh em cũng mang thân xác, cũng ăn, cũng ngủ, cũng thức dậy, cũng sinh ra 
rồi cũng chết đi như anh em thôi. Vậy, xét theo bản thân họ thì họ cũng chỉ là con người thôi, 
nhưng khi trọng kính họ hơn người khác thì chẳng qua anh em che phủ cái yếu đuối của họ”25. 
Ai cũng có thể trải qua tình huống đó: người này đã từng có trách nhiệm, người khác sẽ có 
trong tương lai.  

 
Thánh Mắcximilianô Maria Kônbê nói: “Nhờ vâng phục, có thể nói là chúng ta vượt qua 

được những giới hạn hẹp hòi của chúng ta mà sống phù hợp với ý Thiên Chúa, Đấng đang dùng 
sự khôn ngoan thượng trí vô biên để hướng dẫn chúng ta hành động cho đúng. Hơn nữa, chúng ta 
trở nên mạnh mẽ hơn khi gắn bó với ý Thiên Chúa, ý muốn mà không thụ tạo nào có thể cưỡng lại 
được… Vì vậy, chúng ta hãy hết lòng yêu mến Cha trên trời là Đấng rất mực yêu thương. Ước chi 
dấu chứng của lòng yêu mến tận tình này sẽ là đức vâng phục. Chừng nào chúng ta phải hy sinh ý 
riêng, chừng đó lòng yêu mến được thể hiện rõ ràng hơn cả. Thật thế, chúng ta biết rằng để giúp 
chúng ta yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày mỗi hơn, không có cuốn sách nào thế giá bằng chính Đức 
Giêsu Kitô chịu đóng đinh”26. 

3. Sống Quyền Bính và Vâng Lời Đích Thực 

Cũng như quyền bính của chính Chúa Giêsu đã bị đặt thành vấn đề: “Do quyền bính nào 
mà ông làm những việc ấy? Ai cho ông quyền đó?”27, quyền bính của các Tông đồ và những 
người kế vị vẫn tiếp tục bị thách đố. Nhưng mọi quyền bính đều phát xuất từ Thiên Chúa. Sứ 
vụ giảng dạy, thánh hóa và điều khiển Dân Chúa dựa trên thần quyền, được trao phó cho Giáo 
Hội trong từng thời đại phát triển khác nhau. Và cũng chính trong từng giai đoạn lịch sử đó, 
Giáo Hội nhìn nhận nhu cầu phải kiểm điểm và canh tân chính mình, như những nỗ lực mà 
ĐTC Phanxicô đang tiến hành.  

 
Nhưng việc kiểm điểm đó sẽ không thành công, nếu chỉ đựa vào các chuẩn mực loài 

người. Mọi quyền bính trong Giáo Hội đều bắt nguồn từ Chúa Giêsu, nên phải quay trở lại với 
Chúa Giêsu, Đấng cai trị từ Thập giá. Ánh sáng của thập giá Chúa Kitô phải soi sáng mầu 
nhiệm quyền bính của Giáo Hội. ĐTC Phanxicô đã minh định điều đó vào đầu sứ vụ Giáo 
Hoàng của ngài: “Cuộc sống chúng ta là bước đi, nếu chúng ta ngừng đi thì có cái gì đó sai rồi, 
nên phải luôn bước đi với Chúa và dưới ánh sáng của Chúa. Tiếp đến là xây dựng Giáo hội với 
những viên đá sống động, những viên đá được Chúa Thánh Thần xức dầu. Không phải xây trên 
nền tảng bất kỳ nào, nhưng trên viên đá gốc là chính Chúa Kitô. Chúng ta có thể bước đi tùy ý 
chúng ta, có thể xây dựng nhiều công trình, nhưng nếu chúng ta không tuyên xưng Đức Giêsu 

                                                 
23 ĐTC Phanxicô nói với Đại Hội lần 82 của Liên Hiệp Bề trên Tổng quyền tại Rơma ngày 27-29/11/2013. 

24 Trích Bài giảng ngày đăng quang của ĐGH. Phanxicô ngày 19/3/2013. 

25 Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục, về các mục tử - Bài đọc 2 Kinh Sách Thứ Tư tuần XXIV TN A. 

26 Trích thư của thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo- Bài đọc 2 Kinh Sách lễ thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê. 

27 Mt 21,23. 
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Kitô thì có điều gì đó không phải rồi… Tôi mong ước chúng ta tất cả có được can đảm bước đi 
cùng Chúa Kitô với thập giá, xây dựng Giáo hội trên máu Chúa Kitô đổ ra trên Thánh Giá, tuyên 
xưng một vinh quang duy nhất là Đức Kitô bị đóng đinh trên Thánh Giá. Và như thế, Giáo hội có 
thể tiến lên”28. 
 

Quyền bính Giáo Hội được mạc khải và tuôn xuống từ trên Thập giá không che đậy tội lỗi, 
nhưng phơi bày tội lỗi hầu chữa trị nó bằng sức mạnh của Chúa. Quyền bính được trao ban cho 
Giáo Hội là để rao giảng, thanh tẩy, tha tội và qui tụ những ai được tái sinh bởi nước và Thánh 
Thần quanh bàn tiệc Hy Tế của Chúa29. Quyền bính của Giáo Hội phải lớn lên, mạnh mẽ và hiệp 
nhất với Đức Giáo Hoàng, đấng kế vị thánh Phêrô mà chính Chúa Kitô bảo đảm sự bền vững. Tại 
Giáo hội địa phương, tất cả quyền bính đều qui về Giám Mục và phát ra từ Giám Mục, đến đỗi “linh 
mục không thể làm gì mà không có Giám Mục” cũng như “Giám mục không làm gì ngoài Ý Thiên 
Chúa”30.  
 

Không được rời khỏi thập giá nếu muốn hiểu và thực hiện tốt quyền bính. Mỗi quyết định 
phải được thực hiện với Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trước mắt. Thập giá phải là thước đo 
mức độ tận hiến của chúng ta và cách chúng ta đối xử. Thập giá phải là dấu hiệu tình yêu đối 
với Chúa mà chúng ta biểu lộ qua lòng nhiệt thành, sẵn sàng cho đi tất cả những gì chúng ta có 
và những gì chúng ta là, trong khi giáo huấn, thánh hóa và dẫn dắt giáo dân, vì chính từ thập 
giá mà Chúa Giêsu chứng tỏ tình yêu lớn nhất cho chúng ta. ĐTC Phanxicô nói: “Chúng ta 
không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực là phục vụ, và để thi hành quyền bính này, 
cả Giáo Hoàng cũng ngày càng phải tiến sâu hơn vào việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên 
Thập Giá”31. 

 
Trong ba lời khuyên Phúc Âm, Vâng Lời là nền tảng và khó nhất, vì nó chạm tới tự do, 

bản ngã và ý riêng của con người. Nhờ vâng lời triệt để trong mọi sự có liên quan, chúng ta 
mới có thể giữ được hữu hiệu đức khó nghèo và khiết tịnh. Lời hứa vâng lời khi chịu chức là sự 
cam kết công khai long trọng kéo dài suốt đời với Chúa và với  Hội Thánh. Đó là tiếng “Xin 
Vâng” trong mọi sự với Chúa và Giáo Hội, mà chúng ta chẳng biết trước được cái gì sẽ được 
yêu cầu. Chúng ta không tự quyết định lấy sứ vụ của mình, song chúng ta được sai đi: có khi 
kinh ngạc, có khi hân hoan, có khi lo buồn…, nhưng với tinh thần đức tin siêu nhiên, chúng ta 
vâng lời, dù có thể được sai tới nơi mình không muốn, ở với người mình không ưa, và làm việc 
mình không thích. Vì thế Bộ Giáo Sĩ dạy: “Chính đức ái mục tử thúc đẩy các linh mục biết hy 
sinh ý riêng để vâng lời phục vụ Chúa và anh em, lấy tinh thần đức tin mà đón nhận và thi hành 
các mệnh lệnh cũng như lời khuyên dạy của ĐGH, ĐGM của mình và các đấng Bề trên khác, 
hoàn toàn sẵn lòng tự hiến hết mức trong mọi chức vụ được giao phó, dù là chức vụ hết sức 
thấp kém nghèo hèn”32. 
 

Sự vâng lời đòi hỏi cái gì nhiều hơn là xác định chúng ta ở đâu và làm gì. Sự vâng lời 
không thể tránh khỏi thập giá: chết cho ý riêng không dễ lắm đâu, vì không phải chỉ trong chốc 
lát, song trong từng phút giây của cuộc sống mỗi ngày suốt đời. Chính Chúa Kitô cũng phải trải 
qua bao đau khổ mới học được thế nào là vâng lời33. Vâng lời là tham dự đầy đủ vào công 
cuộc cứu thế Chúa Kitô đã kiện toàn cho đến chết trên thập giá mà chúng ta có nhiệm vụ tiếp 
tục trong đức tin vâng phục. Hãy dõi bước theo con đường Chúa Kitô đã đi qua, gắn bó thảo 
hiếu và vâng giữ kỷ luật Giáo Hội, thích nghi với những yêu sách đặc biệt trong từng hoàn cảnh 
cụ thể. ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Không ai có khả năng chăn dắt đoàn chiên của Chúa, nếu 

                                                 
28 ĐTC Phanxicô nói trong bài giảng đầu tiên cho 114 vị HY bầu chọn mình. 

29 x. Mc 16,15-16. 

30 x. Thư thánh Inhaxiô Antiôkia gửi thánh Polycap, Bài đọc 2 Kinh Sách thứ sáu XVII TN. 

31 Trong ngày lễ khai mạc sứ vụ Giáo Hoàng ngày 19/3/2013. 

32 Kim Chỉ Nam 2013, số 56,7. 

33 Dt 5, 8. 
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không sống sâu xa và đích thực sự vâng lời Chúa Kitô và Giáo Hội: Sự ngoan ngoãn của Dân 
Chúa đối với linh mục tùy thuộc sự ngoan ngoãn của linh mục đối với Chúa Kitô và Giáo Hội. 
Do đó, phải luôn có sự gặp gỡ cá nhân và liên lỉ với Chúa, hiểu biết Chúa sâu đậm và nên một 
với ý muốn của Chúa”. 
 

Sự vâng lời còn đi xa hơn và ở tại sentire cum Ecclesia. Cảm thông với Giáo Hội là có 
mối thiện cảm sâu xa và trung thành với giáo huấn, phượng tự và sứ vụ của Giáo Hội, là để 
truyền thống và quan niệm hiện hành của Giáo Hội thấm sâu và chi phối cuộc sống của chúng 
ta. Vâng lời đòi hỏi sự sẵn lòng để ra một bên mọi sự vì tình yêu Chúa Kitô và Giáo Hội. Vâng 
lời như thế dẫn đến một cuộc sống được Chúa Kitô tác động sâu xa mà thánh Phaolô diễn tả: 
“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”34.  

 
Trong sự cảm thông với Giáo Hội đó, chúng ta được mời gọi nói lên sự thật như chúng 

ta nhận thấy, những ý kiến và thỉnh nguyện tốt nhất đã được cầu nguyện, suy nghĩ chín chắn 
và luôn sẵn sàng vâng lời, dù có trái ý chúng ta, biết rằng Bề Trên có ơn đoàn sủng, ơn phân 
định đặc biệt của Chúa Thánh Thần mà chúng ta không có. Đức vâng lời là một sư phạm cho 
sự qui phục Thánh ý Chúa: Bề Trên là người có kinh nghiệm tìm ý Chúa cho mình, cho những 
quyết định trên cộng đoàn và trên mỗi thành viên, vì Bề trên không chỉ dạy bề dưới tìm ý Chúa, 
mà còn cùng bề dưới tìm Ý Chúa nữa35. 

Trong cuộc viếng thăm mục vụ Hàn Quốc 14-18/8/2014, ĐTC Phanxicô nói với các tu sĩ 
rằng: “Sự trưởng thành và vâng lời cách quảng đại đòi hỏi anh chị em phải bám chặt vào việc 
cầu nguyện với Chúa Kitô, Đấng mặc lấy hình dạng của người tôi tớ, học biết vâng phục qua 
đau khổ. Không có lối đi tắt: Thiên Chúa muốn toàn vẹn con tim của chúng ta và như thế có 
nghĩa là chúng ta phải “buông mình” và “ra khỏi mình mỗi ngày một hơn”. 
 

Đi cho tới cùng, vâng lời đòi hỏi chúng ta nhượng bộ mọi sự cho Chúa, coi vâng lời như 
diễn tả trọn vẹn sự lệ thuộc vào Chúa và vào Giáo Hội: trí khôn, con tim, ý muốn, và cả đời 
sống: Lạy Chúa, con xin dâng tư tưởng của con cho Chúa, để chúng luôn hướng về Chúa; để 
lời nói của con có Chúa làm đề tài; để việc làm của con phản ánh tình yêu của con cho Chúa; 
để đau khổ của con được chịu đựng cho vinh danh Chúa hơn. Xin Chúa soi sáng trí khôn con, 
đốt nóng ý chí con, thanh tẩy trái tim con và thánh hóa linh hồn con. Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy 
tất cả tự do của con, ký ức của con, trí hiểu của con, trọn vẹn ý muốn của con, tất cả những gì 
con có và sở hữu. Chúa đã ban cho con mọi sự và mọi sự đều là của Chúa, xin hãy sử dụng 
như ý Chúa muốn. Xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa, và như thế đã đủ cho con.  

4. Khủng hoảng TÌNH HUYNH ĐỆ  

Có tình huynh đệ thì “bao là tốt đẹp bao là sướng vui”, nhưng thiếu tình huynh đệ thì thật 
nặng nề đau khổ. Thánh vịnh gia mô tả sự khủng hoảng tình huynh đệ: “Giả như tên địch thù 
phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi. Nhưng đây 
lại là bạn, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi, đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi 
trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước”36; “Tên phản phúc ra tay hại người thân 
nghĩa, lại lỗi ước quên thề; miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh, lời trơn tru hơn 
mỡ, mà bén nhọn như gươm!”37; “Kẻ đến thăm, miệng nói lời giả dối, nhưng chủ ý thâu tin độc 
địa, vừa ra khỏi nhà, đã vội rêu rao. Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm 
sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con!”38. Còn sách Huấn Ca nhận định: “Có kẻ chỉ là bạn nhất 
thời, khi con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Có người bạn lại trở nên thù, tiết lộ chuyện 
khiến con phải xấu hổ. Có người là bạn khi bình an, lúc con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. 

                                                 
34 Gl 2,20. 

35 x. Huấn thị Phục vụ Quyền Bính và Vâng Lời của Bộ Tu Sĩ ra năm 2008. 

36 Tv 55,13-15. 

37 Tv 55,21-22. 

38 Tv 41,7,10. 
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Lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn”39. Nếu gặp phải kẻ “lừa thầy phản bạn, 
đội trên đạp dưới”, luôn tìm cách hạ bệ và loại trừ thì còn đau biết bao!  

 
Nhưng âu đấy cũng là vì ai cũng quá nghĩ tới mình, mà tìm kiếm và tranh dành ảnh 

hưởng, địa vị, tiếng khen. Hãy xem Saolê vì ghen tương tiếng khen của đám phụ nữ mà phải 
huy động ba quân lùng sục khắp nơi để loại trừ Đavít. Chính ĐTC Phanxicô thú nhận: “Đã biết 
bao nhiêu lần cha thấy các cộng đoàn, các chủng viện, các dòng tu hay giáo phận, nơi đó lời 
nguyện tắt thông thường nhất là chuyện ngồi lê đôi mách! Thật kinh khủng! Họ “lột da” nhau.... 
Và đó là thế giới giáo sĩ, thế giới tu trì của chúng ta.... Xin lỗi, nhưng điều đó cũng bình thường 
thôi: ghen tương, đố kỵ, nói xấu lẫn nhau. Không chỉ nói xấu Bề trên, điều này cũ rồi! Nhưng 
cha nói với các con rằng chuyện này rất hay xảy ra, nó phổ biến lắm! Cha cũng từng bị sa ngã 
vào chuyện này. Cha đã từng làm thế nhiều lần, rất nhiều lần! Và cha thấy xấu hổ! Cha xấu hổ 
về điều này! Thật không phải khi làm như vậy là đi ngồi lê đôi mách. ‘ Chị đã nghe… chưa? Anh 
đã nghe... chưa?’ Một cộng đoàn thế này quả là một địa ngục! Điều này chẳng mang lại lợi ích 
gì. Và vì thế, mối quan hệ của tình bạn và tình huynh đệ thật quan trọng”40.    

 
Dầu vậy, chúng ta cũng gắng sống cao thượng, vượt lên những nỗi đau buồn ấy chứ 

không để bị chúng đè bẹp và nghiền tán mình, như thánh Phaolô khuyên trong thư Êphêsô: “lấy 
điều thiện mà chiến thắng điều ác, chứ đừng để bị điều ác đánh bại mình”; hay trong thư 
Côlôssê: “hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng 
và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã 
tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau”41; và trong 1 
Thessalônica: “Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày 
càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, 
Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê 
trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta quang lâm 
cùng với các thánh của Người”42.  

 
Khi được hỏi về quan hệ huynh đệ, ĐTC Phanxicô nói mối quan hệ này có một sức lôi 

cuốn mạnh mẽ, bao hàm việc chấp nhận những khác biệt và xung khắc. Có những lúc cuộc 
sống huynh đệ gặp khó khăn, nhưng nếu không có tình huynh đệ thì sẽ không thể sinh hoa trái. 
Dù thế nào đi nữa chúng ta không bao giờ được hành động như những nhà quản lý mỗi khi anh 
em có xung đột: cần phải biết làm cho xung đột dịu xuống43. Gương thánh Gioan Maria Vianney 
khi bị anh em ghen ghét làm đơn vận động Bản quyền đổi đi nơi khác đã vui vẻ ký tên và ghi 
thêm “anh em không biết hết những điểm yếu của con”: tự hạ mình xuống là khiêm nhường, 
nhưng khi bị hạ nhục mà sẵn lòng vui vẻ đón nhận mới là khiêm nhường đích thực. Xin cho 
chúng ta biết dùng sự khiêm nhường đích thực để vượt lên khủng hoảng. 

 
Sắc lệnh Chức vụ và đời sống linh mục khuyên các linh mục nhiều tuổi hãy đón nhận 

những linh mục trẻ như những người em thực sự và giúp đỡ họ trong những công tác và gánh 
nặng đầu tiên của sứ vụ, gắng hiểu tâm trạng của họ và theo dõi các dự tính của họ với thiện 
chí. Các linh mục trẻ phải biết kính trọng tuổi tác và kinh nghiệm của các vị lớn tuổi, bàn hỏi với 
các ngài và sẵn lòng cộng tác với các ngài trong việc chăm sóc các linh hồn44. THĐGMTG 1971 
cổ vũ phát triển các hiệp hội linh mục để cung ứng sự trợ giúp huynh đệ cho nhau.  

 

                                                 
39 Hc 6, 5-17. 

40 ĐTC Phanxicô phát biểu với các chủng sinh và tập sinh tham dự Đại Hội Đời Sống Thánh Hiến tại Rôma ngày 6/7/2013. 

41 Cl 3, 12-13. 

42 1 Tx 3, 12-13. 

43 ĐTC Phanxicô nói với Đại Hội lần 82 của Liên Hiệp Bề trên Tổng quyền tại Rơma ngày 27-29/11/2013 http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-

tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-nam-doi-song-thanh-hienD/5605.57.7.aspx 

44 PO, số 8. 

http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-nam-doi-song-thanh-hienD/5605.57.7.aspx
http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-nam-doi-song-thanh-hienD/5605.57.7.aspx
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Cũng Sắc lệnh Chức vụ và đời sống linh mục số 12 nhấn mạnh sự hiệp thông giữa Giám 
mục và linh mục. Dịp Ad limina 2002, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khuyên các GMVN gần 
gũi hơn với các linh mục, quan tâm đồng hành nâng đỡ đời sống hàng ngày của họ, nhất là khi 
họ gặp thử thách vì thi hành sứ vụ; cung cấp cho họ một sự đào tạo thiêng liêng thích nghi với 
những thách đố trong việc truyền giáo mà họ phải đối diện. ĐTC Phanxicô cũng nói với các 
Giám mục Hòa Lan: “Với các linh mục, những cộng tác viên trực tiếp của chư huynh, chư huynh 
hãy gần gũi những người đang đau khổ vì sự trống rỗng tâm linh và đang đi tìm ý nghĩa cho đời 
họ, dù họ không luôn biết cách phát biểu nó ra. Ta nên đồng hành với họ trong việc tìm kiếm 
này, lắng nghe họ để chia sẻ với họ niềm hy vọng, niềm vui, khả năng tiến lên phía trước mà 
chính Chúa Kitô đã ban cho ta?... Quan trọng và thiết yếu xiết bao việc phải gần gũi hàng linh 
mục của chư huynh, sẵn sàng có mặt đối với mỗi linh mục của chư huynh để hỗ trợ họ và 
hướng dẫn họ khi họ cần đến! Là những người cha, chư huynh hãy dành thì giờ cần thiết để 
tiếp đón họ và lắng nghe họ, mỗi lần họ yêu cầu việc này. Và cũng đừng quên đi gặp những 
người không đến gần chư huynh. Bất hạnh thay một số những người này thiếu sót trong các 
dấn thân của họ.”45  

 

Thái độ của các linh mục đối với Giám Mục phải là hợp tác, vâng lời, tình bạn, và nhìn 
thấy nơi ngài một người cha thực sự và vâng phục ngài với tất cả kính trọng yêu thương. Sự 
vâng lời càng đến từ con tim (tâm phục, chứ không phải bởi quyền phục hay lý phục), thì mối 
tương quan giữa Giám mục và linh mục càng trở nên gần gũi và rồi mọi sự đều tốt đẹp, trở nên 
gương sáng cho mọi người. Thiếu sự gặp gỡ riêng tư thân tình, thành thật và tín nhiệm, kể cả 
đụng chạm chất vấn, định bệnh và chữa bệnh ấy thì mọi sự đâu vẫn đấy, chẳng có gì thay đổi, 
tiến triển. Cuộc gặp gỡ mà lắm khi cần được chủ động về phía linh mục, nhưng ĐTC Phanxicô 
than phiền: “Thậm chí có những linh mục không chịu nói chi với Giám mục của mình”46. 

 
Chúng ta cũng có thể coi như nói với chúng ta điều ĐTC nói với Lưỡng viện Quốc Hội 

Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm ngày 24/9/2015 vừa qua: “Chúng ta hãy nhớ Luật Vàng này: 
Hãy làm cho người khác những gì mình muốn người ta làm cho mình. Luật này chỉ cho chúng 
ta hướng đi rõ ràng là chúng ta hãy cư xử với người khác với một tấm lòng và sự cảm thông 
như chúng ta muốn được đối xử. Chúng ta hãy tìm kiếm cho người khác những cơ hội giống 
như chúng ta kiếm tìm cho mình. Chúng ta hãy giúp đỡ những người khác được lớn lên như 
chúng ta mong mỏi mình được giúp đỡ. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn sự an toàn, chúng 
ta hãy cho người khác sự an toàn. Nếu chúng ta muốn được sống, hãy cho người khác sống; 
nếu chúng ta muốn có cơ may, hãy cho người khác những cơ may. Thước đo mà chúng ta 
dùng cho người khác cũng chính là thước đo chúng ta khi thời đến”47. 

 
Hãy nhìn lui để tạ ơn Chúa. Hãy nhìn tới để tín thác vào Ngài. Cửa Chúa đóng thì không 

người nào mở ra được, và cửa Chúa mở thì chẳng ai có thể đóng lại được. Đừng nuối tiếc việc 
có những người đã đi vào cuộc đời ta: Những người tốt làm cho ta hạnh phúc, những người 
xấu cho ta kinh nghiệm, những người tồi tệ nhất cho ta những bài học và những người tốt nhất 
làm cho ta nhớ họ. Đừng than phiền những người làm ta thất vọng, hãy tự trách mình vì đã kỳ 
vọng quá nhiều ở họ. Đừng khóc quá khứ vì nó đã qua rồi, đừng căng thẳng về tương lai vì nó 
chưa đến. Hãy sống trong hiện tại, quý trọng ngày hôm nay, hãy cầu nguyện và tri ân Chúa, 
Ngài sẽ làm cho đời ta tươi đẹp hơn. Hãy yêu thương những người Chúa đã ban cho ta, vì một 
ngày kia Ngài sẽ lấy họ lại. 
 
  

                                                 
45 Trích Diễn văn của ĐTC Phanxicô với các Giám Mục Hòa Lan, ngày 3/12/2013 - http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm 

46 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News. 

47 http://www.vietcatholic.org/News/Html/144395.htm 

 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm
http://www.vietcatholic.org/News/Html/144395.htm
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Anh chị em thân mến, 

Đáng lẽ cha cố Phê-rô là người chia sẻ trong thánh lễ này mới phải, nhưng như anh chị em 

thấy, ngài nay già yếu, sức hơi đã cạn kiệt, tâm trí cũng không tinh tường như cách đây hai ba 

năm nữa. Vì là một người con thiêng liêng của cha cố, (ngài là cha linh hướng của tôi khi ở đại 

chủng viện Hòa Bình Đà Nẵng, từ năm 1972 và cho đến sau này), tôi xin nói thay cho cha cố 

qua việc chia sẻ vài tâm tình trước hai biến cố trọng đại và hy hữu là 100 năm cuộc đời và 70 

năm linh mục.  

 

 

Tâm tình trước hết là TẠ ƠN và 

YÊU THƯƠNG, hai tâm tình này mỗi 

kitô hữu phải có đối với Chúa. Thánh 

Gioan cho biết : “Tự nguồn sung mãn 

của Chúa, tất cả chúng ta đã lãnh nhận 

hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16). Ngài 

ban cho mỗi người những ơn họ cần để 

sống tốt đẹp. Hàng ngày, mỗi người 

chúng ta nhận được biết bao ơn lành 

phần hồn phần xác, nhiều như không khí 

chúng ta hít thở, và bao bọc quanh ta. 

Thiếu ơn Chúa, chúng ta không thể sống 

tốt đẹp thân phận làm người và làm kitô 

hữu. Đứng trước những ơn lành Chúa 

ban, từ ngữ tiếng Việt diễn tả thái độ của 

chúng ta không phải là tạ ơn, cảm ơn, 

ghi ơn, nhớ ơn, biết ơn…, mà tôi thấy có 

một từ rất thích hợp, diễn tả được thái 

độ và tâm tình phải có là ĐỘI ƠN : Ơn 

Chúa nhiều quá, nặng quá, đến độ ta 

BÀI GIẢNG LỄ TẠ ƠN 70 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC VÀ BÁCH NIÊN THƯỢNG THỌ 
CHA PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU HẢI (KHIẾT TÂM, 16.01.2016)  
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không cầm, mang, khoác vào được, mà phải đội trên đầu, diễn tả sự kính trọng đối với Chúa, 

với ơn Chúa. 

 

Nhìn lại chiều dài một trăm năm cuộc đời và bảy 

mươi năm linh mục, cha cố như muốn nói với mọi 

người rằng Chúa ban cho ngài nhiều ơn lắm, ngài biết 

rõ điều đó, một mình ngài không thể đội ơn Chúa cho 

cân xứng, nên ngài muốn xin chúng ta cùng đội ơn 

với ngài. 

Ngài cũng muốn nói như Hôsê trong bài đọc I 

rằng ngài biết tất cả những ơn ngài được là do tình 

yêu thương nhưng không từ muôn thuở của Chúa 

mà thôi, chứ bản thân ngài không có gì xứng đáng để 

được như vậy. Chúng ta cũng thế, chẳng ai trong 

chúng ta xứng đáng đâu, mà chỉ do tình thương của 

Chúa thôi, như lời thánh Phaolô : “Tôi có là gì, cũng là 

nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15,10). 

 

 

Chúng ta thấy quả thật Chúa đã ban cho ngài rất 

nhiều ơn và tình thương. Nguyên việc sống cuộc đời 

dài đằng đẵng một thế kỷ, trong đó ba phần tư thế kỷ 

là linh mục, và trung tín với sứ vụ linh mục cho đến 

giờ, đã là những ơn rất đặc biệt và quý hiếm. Trên thế 

giới này và tại Việt Nam, mấy người được ơn trường 

thọ như ngài, được là linh mục lâu như ngài ? Ngài đã 

đảm nhiệm rất nhiều giáo vụ : cha phó, cha sở, cha 

tuyên úy hướng đạo, bệnh viện, trại giam, dòng tu, 

cha giáo sư, cha linh hướng, cha dòng, lại còn là một 

cây bút sắc sảo, đã cho ra đời nhiều tập sách tu đức, 

hạnh thánh, gương sáng giúp ích cho nhiều người. Ôi 

bao nhiêu là ơn Chúa và tình thương, để ngài có thể 

chu toàn tốt đẹp các nhiệm vụ đó !  
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Chúa ban ơn thì Ngài cũng muốn ta làm sao để ơn Ngài không ra vô hiệu, nhưng sinh lợi 

cho Chúa, như dụ ngôn các nén bạc trong Tin Mừng. Có khi Chúa nói những lời xem ra đòi hỏi 

như : “Đã lãnh nhận nhưng không thì phải cho đi nhưng không” (Mt 10,8), “Ai được cho nhiều 

thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48). Cha cố 

Phêrô, theo tôi biết, đã nỗ lực để sinh lợi cho Chúa nhiều lắm. Bao linh mục, trong đó có tôi và 

một số cha đồng tế đây đã được sự hướng dẫn dạy dỗ của ngài để được như hôm nay. Có 

những anh em tuy không làm linh mục, (như trong thánh lễ này tôi nhận ra một người bạn cựu 

chủng sinh cũng là con linh hướng của cha) nhưng đã sống đời tín hữu giáo dân tốt đẹp và vẫn 

biết ơn ngài. Có bao giáo dân đã lãnh nhận được ơn Chúa từ cha cố. Có bao nữ tu đã thăng 

tiến trên đường tu trì thánh hiến dưới sự hướng dẫn của ngài. Có bao nhiêu người nhờ đọc các 

cuốn sách ngài viết mà đã tiến lên trong đời sống thiêng liêng. 

Ngài còn sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho Chúa qua gương sáng đời sống của ngài, 

mà tôi có thể kể hai chứng từ sau đây : 

1. Ngài đã đáp lại ơn huệ và tình thương Chúa bằng việc sống kết hiệp với Chúa Giêsu. 

Ngài là một tu sĩ dòng Thánh Thể, nên rất gắn bó với việc tôn sùng bí tích này. Tôi còn nhớ thời 

ngài làm tuyên úy cho dòng thánh Phaolô Đà Nẵng, mỗi lần đi thăm cha, tôi thường thấy ngài 

ngồi một mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, với cung cách tôn thờ trầm lặng, đầu gục xuống, 

lãng quên thời gian. Gặp ngài, tôi thấy như ngài từ một thế giới khác trở về trần thế. Tôi tin rằng 

ngài đã kín múc sức mạnh nội tâm, ơn thánh nhờ những giờ phút kết hiệp với Chúa để vượt 

qua những khó khăn và giúp lại cho người khác. Cầu nguyện là lương thực của ngài, như cha 

Phạm Trung Thành cho biết cha cố dạy đừng đưa ra giải pháp cho một vấn đề khó khăn nếu 

tiên vàn chưa cầu nguyện và suy nghĩ. Tôi không ngại kể một câu chuyện cá nhân rằng trong 

thời chủng sinh, tôi gặp một khủng hoảng về ơn gọi, những tưởng sẽ chuyển hướng. Khi tôi 

trình bày sự việc với ngài, ngài dạy tôi không được quyết định gì ngay, vì tôi như đang đi trong 
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cơn bão tố mịt mù, không biết phương hướng đâu, và phải cầu nguyện nhiều. Thế rồi với thời 

gian, giông tố tan, tôi tìm lại an bình và tiếp tục đi. Hôm tôi dâng lễ tạ ơn sau khi chịu chức giám 

mục, ngài đến dự và còn dí dỏm bảo tôi : “Nếu hồi ấy mà cha không cương quyết thì đã không 

có cha Long và hôm nay giám mục Long rồi” ! Ôi tôi rất biết ơn cha đã khôn ngoan linh hướng 

cho tôi. 

2. Niềm vui và “nhân đức” khôi hài. ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng niềm vui là biểu hiện 

của một tâm hồn thánh thiện và toát ra sự bình an nội tâm của một người môn đệ đích thực của 

Chúa, của một người đã gặp Chúa là niềm vui của mình. Tôi nhớ rằng cha cố luôn tỏa rạng 

niềm vui ra chung quanh, ngài luôn làm cho người khác vui bằng những câu chuyện khôi hài. Ở 

bên cha cố, chúng tôi luôn cười cách thoải mái khi được nghe những câu chuyện dí dỏm mà rất 

đoan trang đứng đắn. Đáp lại, chúng tôi cũng làm cho cố cười bằng những câu chuyện vui. 

Thời ấy ở đại chủng viện Hòa Bình, tình cha con rất đậm đà thân thiết.  

Tôi mong ước chúng ta, nhất là các linh mục tu sĩ, bắt chước cha cố ở hai nét trên : chăm 

chuyên cầu nguyện, sống kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể và tỏa rạng niềm vui, óc khôi hài 

dí dỏm trong cuộc sống môn đệ Chúa. ĐHY Phạm Minh Mẫn nhân dịp kết thúc Năm Thánh Thể 

2005 đã phát biểu như sau : “Người nào, gia đình nào, cộng đoàn nào, giáo xứ nào đến với 

Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ tìm được sự bình an và cách giải quyết vấn đề theo thánh ý Chúa”. 

Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, làm thế là chúng ta đang lấy tình yêu đáp lại tình yêu, như 

chính Chúa dạy chúng ta trong câu chuyện đối thoại với thánh Phêrô trong bài Tin Mừng. Chỉ 

sau khi ông minh định tình yêu dành cho Chúa, Chúa mới giao phó Hội Thánh cho ông.      

Bây giờ hướng về tương lai, chúng ta đều biết nay cha cố đã già, mà theo qui luật tự 

nhiên, mọi người rồi sẽ phải có lúc kết thúc cuộc sống dương gian để về với Chúa. Không biết 

lúc nào giây phút này sẽ đến với cha cố, cũng như với mỗi người chúng ta. Chúng ta không 

nhìn biến cố này với sự bi quan chán nản như người không có niềm tin, vì biết rằng đó là điều 

kiện để được kết hiệp trọn vẹn với Chúa, mà chúng ta đón nhận biến cố này với niềm vui, lòng 

tin tưởng và phó thác, như tâm tình mà thánh Phêrô, bổn mạng của cha cố, đã gửi gắm cho 

môn đệ Timôthê trong bài đọc II : “Sắp đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi 

đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa 

dành cho người công chính. Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi 

trong Ngày ấy, và không chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người 

xuất hiện”.  

Cùng với cha cố dâng tâm tình đội ơn và yêu thương trong thánh lễ này, dâng những hoa 

trái thiêng liêng cha cố đã thu hoạch được trong quãng đời dài đã qua, chúng ta cũng dâng cha 

cố kính mến của chúng ta lên Chúa, xin Ngài chúc lành, yêu thương và tiếp tục ban ơn nâng đỡ 

ngài trong những ngày tháng còn lại ở trần gian, để khi đến giờ hồng phúc, cha cố được Chúa 
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mời gọi : “Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi” ! 

Amen.  

 

+ Anphong Nguyễn Hữu Long 

Giám mục Phụ tá Hưng Hóa 

 Con linh hướng của cha cố      

 + Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Hưng Hóa  

       

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

   

 

Vào lúc 9 giờ sáng nay 16/01/2016, Đức Cha 

Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Phụ tá Giáo phận 

Hưng Hóa, đã dâng Thánh Lễ tạ ơn mừng Kim Cương 70 

Năm Linh Mục và Thượng Thọ Bách Niên Cha Cố Phêrô 

Nguyễn Châu Hải tại nhà thờ Khiết Tâm giáo phận Sàigòn 

(trụ sở Dòng Thánh Thể Việt Nam).  

Cùng đồng tế với Đức Cha Anphong có Cha Giuse 

Phan Ngọc Trợ, Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt 

Nam, các cha trong linh tông huyết tộc, đồng hương và 

học trò của Cha Cố.  

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KIM CƯƠNG LINH MỤC VÀ THƯỢNG THỌ BÁCH NIÊN CHA 
CÔ PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU HẢI SSS.  
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Trong bài giảng Lễ, Đức Cha 

Anphong nói: “Tôi thấy có một từ 

rất thích hợp, diễn tả được thái độ 

và tâm tình phải có là ĐỘI ƠN: 

Ơn Chúa nhiều quá, nặng quá, 

đến độ ta không cầm, mang, 

khoác vào được, mà phải đội trên 

đầu, diễn tả sự kính trọng đối với 

Chúa, với ơn Chúa. Nhìn lại chiều 

dài một trăm năm cuộc đời và bảy 

mươi năm linh mục, cha cố như muốn nói với mọi người rằng Chúa ban cho ngài nhiều ơn lắm, 

ngài biết rõ điều đó, một mình ngài không thể đội ơn Chúa cho cân xứng, nên ngài muốn xin 

chúng ta cùng đội ơn với ngài”. 

 

Cuộc đời Cha Cố là một chuỗi hồng ân, và Cha 

Cố đã sống cuộc sống ơn gọi trọn vẹn đến nỗi ai biết 

ngài, tiếp xúc với ngài đều dành cho ngài những tình 

cảm sâu đậm. 

 

Đức Cha Anphong nói: “Ngài đã đáp lại ơn huệ 

và tình thương Chúa bằng việc sống kết hiệp với 

Chúa Giêsu. Ngài là một tu sĩ dòng Thánh Thể, nên 

rất gắn bó với việc tôn sùng bí tích này. Tôi còn nhớ 

thời ngài làm tuyên úy cho dòng thánh Phaolô Đà 

Nẵng, mỗi lần đi thăm cha, tôi thường thấy ngài ngồi 

một mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, với cung 

cách tôn thờ trầm lặng, đầu gục xuống, lãng quên thời 

gian. Gặp ngài, tôi thấy như ngài từ một thế giới khác 

trở về trần thế. Tôi tin rằng ngài đã kín múc sức mạnh nội tâm, ơn thánh nhờ những giờ phút 

kết hiệp với Chúa để vượt qua những khó khăn và giúp lại cho người khác. Cầu nguyện là 

lương thực của ngài, như cha Phạm Trung Thành cho biết cha cố dạy đừng đưa ra giải pháp 

cho một vấn đề khó khăn nếu tiên vàn chưa cầu nguyện và suy nghĩ.” 

(Xin xem bài giảng của Đức Cha Anphong) 
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Trước ngày Lễ, Cha Antôn Nguyễn Huy Điệp, giáo phận Quy nhơn đã gửi thư cho Cha Cố, 

trong thư có đoạn viết: “Khi con lên Đại chủng viện Hòa Bình năm 1974, con đã gặp Cha, biết 

Cha trong Ban Giáo Sư, dạy môn Tu Đức. Con đã được học nơi Cha, không những kiến thức, 

mà cả con người và  nhân cách của một Linh Mục, điều đang trở thành lý tưởng cho một chủng 

sinh mới lên “làm thày” như con. Khi phải chọn cho mình một vị linh hướng, lúc đó, các thày 

được tự do chọn cha linh hướng trong số các Cha Giáo, trừ cha Giám Đốc, con đã chọn Cha. 

Cha đã đồng ý, để cha con thường xuyên được gặp nhau trên đường tu đức. Và từ đó, Cha đã 

ảnh hưởng trên con rất nhiều.”. 

Sau Thánh Lễ, chúng tôi xin được phỏng vấn “chớp nhoáng” Cha Bể Trên Giám Tỉnh Dòng 

Thánh Thể Việt Nam, xin ngài cho biết đôi điều về Cha Cố Phêrô. Ngài nói: “Cha Cố Phêrô là 

cái gốc của Dòng Thánh Thể Việt Nam chúng tôi. Ngay từ thời Đức Cha Phêrô Martinô Ngô 

Đình Thục, năm 1960, ngài đã có mặt ở hải ngoại và cùng với Đức Cha mong ước đưa Dòng 

Thánh Thể về Việt Nam. Nhưng mãi về sau này, đến năm 1972 mới thực hiện được.  

 

Cha Cố có mặt từ đầu, và sau 40 năm Dòng chúng tôi có mặt, ngài vẫn còn hiện diện. Tấm 

gương của ngài, như Đức Cha Anphong đã nói, đó là gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và 

sống đời ơn gọi vui tươi và hạnh phúc. Đó là món quà quý nhất Chúa ban cho Tỉnh Dòng. Ngài 

là mẫu gương người tông đồ thắp lửa Thánh Thể theo cha Thánh Tổ phụ Eymard.  

Xin mọi người cầu nguyện để chúng tôi trong năm Thánh Lòng Thương Xót biết theo 

gương cha Thánh Tổ phụ và theo mẫu gương sống đời tận hiến vui tươi và khoan dung tha thứ 

của Cha Cố Phêrô Châu Hải để làm trọn sứ vụ vì Thánh Thể. Thánh Eymard nói “Ở đâu có 

Thánh Thể, ở đó có Thiên đàng, ở đâu gắn bó với Chúa Thánh Thể, ở đó có niềm vui và hạnh 

phúc”. 
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Chúng ta cùng cầu nguyện cho Cha Cố và cho Nhà Dòng như Cha Giám Tỉnh mong muốn. 

 

Gioan Lê Quang Vinh  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Từ những ngày còn bé, ông bà cố và gia đình đã 

ước ao dâng người con trai Út Emmanuel Nguyễn 

Hồng Sơn cho Thiên Chúa. Theo tiếng Chúa gọi, tu 

học và trở thành linh mục. Và, nhất là ngày hôm nay 

Chúa đã thương yêu chọn gọi cậu Năm (là cái tên 

thân thương mà gia đình vẫn gọi) làm mục tử của 

Chúa. 

 

Một chút dấu ấn trong đời : cha Emmanuel 

Nguyễn Hồng Sơn sinh ngày 2.1.1952, tại tỉnh Biên 

Hòa, thuộc giáo phận Sài Gòn; gia nhập Tiểu Chủng 

viện Thánh Giuse Sài Gòn từ năm 1963 – 1971; học 

tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt từ năm 

1971 – 1977; giúp các xứ Mỹ Hội, Văn Hải thuộc giáo 

phận Xuân Lộc từ 1977 – 1980; thụ phong linh mục 

ngày 31.12.1980 tại nhà thờ giáo xứ Văn Hải, giáo 

NGÀY HỒNG PHÚC CỦA ĐỨC CHA EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN  
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phận Xuân Lộc. 

Từ năm 1981 - 1991, cha làm chánh xứ Bình Sơn và quản nhiệm các giáo điểm Suối Trầu, 

Chốt Thái, Cẩm Đường, Suối Quít thuộc giáo phận Xuân Lộc; chánh xứ Phước Lễ, hạt Phước 

Lễ, giáo phận Xuân Lộc từ 1991 - 2001. Sau 20 năm coi xứ, ngài được cử đi du học tại Học 

viện Công giáo Paris từ năm 2001 – 2005 và tốt nghiệp với học vị Cao học Thần học Tín lý. 

Cha trở về nước và làm phụ trách thường huấn linh mục, Giám đốc Chủng sinh, Tổng Thư 

ký Hội đồng Linh mục giáo phận, phụ trách Tiểu Chủng viện Thánh Tôma tại Hải Sơn, thuộc 

giáo phận Bà Rịa từ năm 2006 đến nay. Từ 2011 đến nay, Tổng Đại diện giáo phận Bà Rịa. 

Chiều tối ngày 27 tháng 11 năm 2015, niềm vui không chỉ đến với cậu Năm - Đức Cha 

Emmanuel Hồng Sơn - mà đến với gia đình, giáo xứ và cả giáo phận Bà Rịa nữa. 

Sau những ngày tháng chuẩn bị, sáng hôm nay 20 tháng 1 năm 2016, ngày hồng phúc đã 

đến với đức tân giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, đến với gia đình, giáo xứ thân 

thương Biên Hòa, Văn Hải – là nơi gia đình đức cha đã và đang sinh sống, với những giáo xứ 

Đức Cha đã phục vụ và của cả giáo phận Bà Rịa thân thương. 

8 g 45 phút, linh mục dẫn chương trình đã mời cộng đoàn cùng nhìn lại tiểu sử của Đức 

Tân giám mục phó. Những năm tháng thêu dệt nên cuộc đời của Đức Tân Giám mục Phó đều 

năm trong ân tình của Chúa. 

9 giờ, đoàn đồng tế cất bước tiến vào ngôi nhà 

thờ chung thân thương của Giáo Phận Bà Rịa. 

Sau khi đoàn rước an vị trong ngôi thánh đường 

thân thương, linh mục dẫn chương trình đã gửi lời 

chào mừng Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, 

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ... và quý 

Đức Cha từng giáo tỉnh. 

Tiếp đến là lời chào mừng sự hiện diện rất trân 

quý của Cha Jean Baptise Etcharren nguyên Bề Trên 

Tổng Quyền Hội Thừa Sai Paris, các cha Tổng Đại 

Diện các giáo phận, quý Viện Phụ, quý Cha Giám Đốc 

các Chủng Viện, quý Bề Trên các Hội Dòng trong 

nước và hải ngoại. 
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Sau lời chào của cha dẫn 

chương trình là lời chào của Đức 

Giám mục Giáo phận Tôma 

Nguyễn Văn Trâm. Đức Cha 

Tôma gửi lời kính chào đến từng 

Giám mục, Giám Tỉnh, Bề Trên, 

tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân 

Chúa. 

Đức Cha Tôma mời gọi cộng 

đoàn cùng xin Chúa ban ơn bình an và xin Chúa cho Đức Tân Giám mục trở thành người mục 

tử nhân lành. 

Sau lời nguyện nhập Lễ là phụng vụ Lời Chúa. 

Bài đọc thứ nhất được trích từ sách Công Vụ Tông Đồ. Đoạn sách hôm nay nói về ơn 

Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. 

Bài đọc thứ hai  được trích trong thư thứ 1 của Thánh Phêrô tông đồ nói về tấm lòng của 

người mục tử và nhất là phải trở nên gương mẫu cho đoàn chiên. 

Bài Tin Mừng được trích trong Tin Mừng Gioan 14, 15-17.26 : "Nếu các con yêu mến Thầy, 

thì hãy giữ những lệnh truyền của Thầy .. Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, 

chính Ngài sẽ dạy cho các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những điều Thầy đã 

nói với các con." 

Phần phụng vụ Lời Chúa kết thúc và kế đến là nghi thức tấn phong giám mục. 
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Nghi thức tấn phong Giám mục cho Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Tân Giám 

mục phó Giáo phận Bà Rịa được cử hành bởi vị chủ phong là Đức cha Tôma Nguyễn Văn 

Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, cùng với hai vị chủ phong là Đức cha Stêphanô Tri Bửu 

Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ và Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận 

Thanh Hóa. 

Khởi đầu, linh mục phụ tá của tiến chức xin Đức Giám mục Chủ phong tấn phong Giám 

mục cho ngài. 

Sau khi giới thiệu, Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đọc Tông Sắc. 

Cha Phêrô Nguyễn Thái Phúc - quản hạt Bà Rịa - công bố Tông Sắc. 

Sau khi công bố Tông Sắc, Đức cha Chủ phong huấn dụ dân Chúa và nhắn nhủ tiến chức : 

Kế đến, Đức Giám mục chủ phong thỉnh vấn tiến chức và kinh cầu các Thánh. 

Tiếp theo là phần chính yếu của nghi thức tấn phong giám mục. 

Giám mục Chủ phong và các giám mục đặt tay trên tiến chức. Sau đó là lời nguyện tấn 

phong : Và giờ đây, xin Cha tuôn đổ trên vị tiến chức này thần lực phát xuất từ nơi Cha là 

Thánh Thần Thủ Lãnh mà Cha đã ban cho con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, và chính Đức 

Kitô lại ban cho các thánh tông đồ. Các vị này đã thiết lập Hội Thánh mỗi nơi như một Thánh 

Điện Cha, để tôn vinh Cha và 

ca tụng muôn đời. 

Tiếp theo là các nghi thức 

diễn nghĩa : 

Xức dầu Thánh trên đầu 

tân chức 

Trao sách Tin Mừng 

Trao Nhẫn Giám mục 

Đội mũ Mitra 

Trao gậy mục tử 

Trao hôn bình an 
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Nghi thức tấn phong giám mục khép lại sau việc trao hôn bình an. Cừ chỉ này thể hiện sự 

hiệp thông và nhận Ngài vào giám mục đoàn. Đang khi đó ca đoàn cùng cất cao : "Chúa đã xức 

dầu và thánh hiến tôi, cho tôi làm người của Chúa ... " 

Phụng Vụ Thánh Lễ được cử hành tiếp tục như thường lệ. 

Sau lời nguyện  Hiệp Lễ, Đức Tân Giám mục được hai Giám mục phụ phong tháp tùng đi 

theo chúc lành cho cộng đoàn dân Chúa. 

Trước khi cộng đoàn nhận phép Lành cuối Lễ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại 

diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phaolô - chủ tịch HĐGMVN, đại diện 

Giáo phận có lời chúc mừng Đức Tân giám mục phó Giáo phận Bà Rịa. 

Lời chúc mừng kết thúc, Đức Tân Giám mục phó có đôi lời cảm ơn cộng đoàn. 

Sau Thánh Lễ, những tấm hình lưu niệm được lưu lại với hình ảnh thân thương của Đức 

Tân Giám mục phó Bà Rịa. 

Và rồi cộng đoàn cùng chia vui với Giáo phận, với Đức Cha Emmanuel trong bữa cơm thân 

mật trọn nghĩa vẹn tình. 

 

Được biết, trong tâm tình khiêm tốn, khi được hỏi tâm tình khi được chọn làm giám mục, 

Đức Cha chia sẻ : … với ánh nhìn ‘miserando atque eligendo’. lại thương xót và chọn gọi, như 

với Matthêô và Đức Phanxicô. Việc tuyển chọn tôi vào hàng giám mục chỉ có thể là một quyết 

định của lòng thương xót, và cũng chính vì thế mà tôi vẫn an tâm, vì biết là khi Chúa đã thương 

thì Người sẽ thương đến cùng. 

Khi được hỏi về ý nghĩa và biểu tượng Đức Cha chọn khi được tấn phong, giản đơn để giải 

thích :  
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“Huy hiệu được thiết kế đơn giản theo ý tưởng về Đức Ái mục tử với hình ảnh chiếc gậy 

mang hình Thánh Giá và ngọn lửa biểu tượng Chúa Thánh Thần, giữa đồng cỏ xanh và dòng 

suối mát của ân sủng, nơi để người mục tử giúp cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. 

Hình chim bồ câu giữa ngọn lửa được trình bày không phải trong tư thế “ngự xuống”, nhưng là 

đang bay để dẫn đường. Đầu gậy xoay theo hướng đi của Thánh Thần với chủ ý diễn đạt 

phương châm sống và hành động “Vâng nghe Thánh Thần”.  

Đây không là một câu trích trực tiếp từ Thánh Kinh, nhưng được sử dụng nhiều lần trong 

các văn kiện và bài giảng hoặc huấn dụ của các Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Bênêđictô 

XVI và Phanxicô; các Thượng Hội Đồng Giám mục gần đây cũng thường nhắc đến thái độ cần 

thiết này. Đúng ra phải nói đầy đủ là “Ngoan ngoãn vâng nghe Thánh Thần”, phải dễ dạy, dễ 

bảo trước sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần trong mọi tình huống.  

Có thể nói thêm là những biểu tượng trên huy hiệu có thể nhìn cả từ hướng mục tử và từ 

phía đoàn chiên: nếu mục tử phải dẫn chiên đi theo Chúa Thánh Thần với Đức Ái mục tử trọn 

vẹn xuất phát từ Tình yêu Thiên Chúa và hy sinh Thánh giá, thì đoàn chiên cứ luôn an tâm vì 

người đang dẫn chiên đi cũng được hướng dẫn bởi Thánh Thần, và nhất là ví cả mục tử lẫn 

đoàn chiên đều được bao bọc trong lòng thương xót vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa”. 

Được biết, với kinh nghiệm sống với người nghèo trong những ngày gian khổ ở Bình Sơn, 

Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Đường, Suối Quít đã để lại trong Đức Cha những dấu ấn khó phai 

cũng như cách sống đơn giản với người nghèo. Với chiếc xe cà tàng, Đức Cha ngược xuôi với 

những người nghèo như vậy. Có lần, lu gạo cạn đến độ thầy xứ ngạc nhiên nhưng rồi cha con 

vẫn vui vẻ cảnh nghèo như vậy với người nghèo. 

Và, cũng được biết rằng để chuẩn bị cho ngày hồng phúc hôm nay cũng như những thánh 

lễ tạ ơn kế tiếp ở Văn Hải, ở Mỹ Hội … Đức Cha cũng rất khiêm tốn và nhẹ nhàng khước từ 

những lời đề nghị làm hoành tráng phô trương. Ngay như ở nhà thờ chính tòa Bà Rịa, Đức Cha 

cũng ngỏ lời rằng Thánh Lễ tạ ơn cũng chỉ dâng vào giờ Lễ của cộng đoàn buổi sáng và như 

vậy, dĩ nhiên nếu có “tiệc” thì cũng chỉ đơn giản là tô hủ tíu hay bún bò bình dị. 

Không phải những ngày này mà trước đó, ngay như gia đình, ngay như người chị ruột của 

Đức Cha là nữ tu Elizabeth Kim Ngọc – dòng Thánh Phaolô Sài Gòn – mua cái này, lo cái kia 

đều “được” Đức Cha từ chối nhận lãnh. Đơn giản là Đức Cha sống một cuộc sống đơn sơ đạm 

bạc. 

Rất cẩn thận, Đức Cha Emmanuel dặn dò rằng không được làm hình để phát, Đức Cha từ 

chối những hình thức tổ chức rình rang … và muốn đơn giản và nhẹ nhàng như lối sống giản dị 

của Đức Cha từ những ngày còn là thầy, là linh mục Sơn dễ thương của bà con giáo dân Bình 

Sơn, Mỹ Hội … 
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Vẫn ước mong Hội Thánh có những vị mục tử đơn giản, nhẹ nhàng như Đức Tân Giám 

Mục phó Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đang bắt chước noi gương Đức Thánh Cha 

Phanxicô để Hội Thánh luôn luôn là Hội Thánh của người nghèo, với người nghèo và sống 

cùng người nghèo. Và, xin trao phó Đức Cha Emmanuel – cậu Năm thân thương của gia đình – 

trong tay Chúa, để cậu Năm – Đức Cha mãi mãi là mục tử nhân lành như lòng Chúa mong 

muốn. 

Người La Mã 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

DÙNG SINH TỐ  

 

Hỏi 

Chào bác sĩ, 

Tôi có 3 cháu nhỏ 8, 11 và 13 tuổi. Các cháu đều tương đối khỏe mạnh ăn được. Xin bác sĩ cho biết 

tôi có cần cho các cháu uống thêm vitamin gì hay không. Tôi cũng chịu khó thay đổi món ăn cho các 

cháu.  

- Bà Lành 

 

Đáp 

Chào bà Lành, 

Vấn đề uống thêm vitamin và khoáng chất đều đã được tranh luận ráo riết. Phía các nhà sản xuất 

vitamin đều giới thiệu rằng dùng thêm các chất này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường trí óc, 

làm việc tốt hơn. Thậm chí họ còn đề nghị dùng những megadose để cơ thể dự trữ khi cần. Trong 

khi đó thì các nhà chuyên môn y học cũng như dinh dưỡng lại có ý kiến trái ngược. 

 

Xin nhắc lại để bà cũng như độc giả rõ là: vitamin và khoáng chất là những chất rất cần thiết cho cơ 

thể. Nếu không có các chất này, cơ thể sẽ suy yếu bệnh hoạn thậm chí tử vong. Tuy nhiên, dù cần 

thiết nhưng với số lượng rất nhỏ, có khi chỉ dăm ba milligram mà thôi. Điều cần nhớ khác nữa là cơ 

thể không tạo ra được đa số các chất này. Nhưng may mắn là tạo hóa đã giúp con người có được 

chúng. Đó là từ thực phẩm các loại.  

 

Thực vậy, thực phẩm đều có tất cả các phần tử này với tỷ lệ nhiều ít khác nhau. Do đó nếu ta tiêu 

thụ thực phẩm đầy đủ và nhiều loại khác nhau thì không cần phải uống thêm các chất được tổng 

hợp này. Hơn nữa nghiên cứu cũng cho hay, các sinh tố tổng hợp không có tác dụng tự nhiên giống 

như các chất đó trong thực phẩm. Ấy là chưa kể nếu dùng với số lượng quá nhiều còn gây ra nguy 

hại nữa.  

 

 DÙNG SINH TỐ - TÁO BÓN TRẺ EM - NO HƠI  
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Lấy thí dụ nếu ta ăn một quả táo trung bình, ta mang vào cơ thể không những sinh tố C mà còn 

nhiều chất antioxidant khác như flavonoid và polyphenol có khả năng phòng chống ung thư mà viên 

vitamin tổng hợp không có. 

 

Hoặc mắt cần sinh tố A, nhưng nếu dùng nhiều quá lại gây ra độc hại cho gan hoặc dùng nhiều sinh 

tố C lại gây ra tiêu chảy, nhiều sắt cũng gây ra táo bón... 

 

Trở lại với trường hợp của các cháu, nếu các cháu được bà nấu nướng và cho ăn đầy đủ các chất 

dinh dưỡng rồi, thì theo thiển ý chúng tôi, cũng không cần uống thêm sinh tố khoáng chất đâu. 

 

Chúc bà và các cháu được luôn luôn mạnh khỏe. 

 

 

 

TÁO BÓN TRẺ EM 

 

Hỏi 

Tôi có một cháu trai, năm nay 9 tuổi. Cháu khỏe mạnh, học đều, tương đối ngoan, dễ dạy. Chỉ có 

điều là cháu đi cầu không bình thường, có khi cả tuần không đi cầu. Ấy vậy mà đôi khi lại có phẩn 

dính ở quần lót.Tôi vẫn cho cháu uống nước đều thậm chí còn bắt cháu mang nước theo để uống, vì 

tôi sợ là xa nhà cháu không uống. Tôi nghe nói uống thuốc xổ là không tốt cho nên không cho cháu 

dùng. Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.  

- Lisa. 

 

Đáp 

Chào Lisa, 

Táo bón ở trẻ em là chuyện thường xảy ra đấy, Lisa ạ. Theo thống kê, có tới 10% các em rơi vào 

tình trạng này và đây cũng là mối lưu tâm của cha mẹ. Vấn đề này cũng hơi phức tạp, cho nên tôi 

xin tóm lược như sau. 

 

Bình thường trẻ em đại tiện mỗi vài ba ngày. Khi các em không đi cầu mỗi 3 ngày và phân lại cứng 

thì có thể là bị táo bón. 

 

Đa số trẻ em không có những nguyên nhân rõ rệt gây ra táo bón như ở người lớn. Một số cháu bé 

tự ý không muốn đi cầu vì ham chơi; đi học thì thấy nhà cầu không sạch sẽ hoặc sợ người ta nhìn 

thấy; một số khác có những kỷ niệm đau đớn khi đi cầu, nên tránh né vào cầu tiêu; một số khác ăn 

nhiều chất ngọt, ít rau, ít uống nước cũng bị táo bón. Ngoài ra, nóng sốt nhiễm trùng hoặc một số 

dược phẩm trị cảm ho cũng gây táo bón.  

 

Y học tả một chứng táo bón ở trẻ em gọi là “di phẩn” tiếng Anh là Encopresis. Em đi cầu một lần với 

khối phẩn rất nhiều nhưng cảm thấy đau ở hậu môn cho nên lần sau mót cầu không dám đi, vì sợ 

đau. Phân tụ lại trong ruột, lâu lâu són ra ngoài. 

 

Chữa táo bón ở trẻ em khác ở người lớn. Thuốc xổ không là giải đáp.  
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Trường hợp của cháu và theo như cô nói, cháu vẫn khỏe mạnh, hạnh kiểm tốt, học hành được thì 

tôi nghĩ là không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên cô cũng nên đưa cháu đi bác sĩ để được khám bệnh, 

loại trừ các rủi ro trầm trọng. 

 

Trong khi chờ đợi, cô có thể áp dụng vài cách sau đây: 

 

- Tập cho cháu có thói quen đi cầu mỗi ngày. Sau bữa ăn là lúc thuận tiện, vì khi đó thực phẩm sẽ 

kích thích đường ruột, gây ra sự chuyển động chất bã và sẵn sàng đi cầu. Bắt cháu ngồi chừng 

mươi phút, để tạo ra thói quen; 

 

- Cho cháu ăn uống cân bằng cộng thêm rau trái, hạt nguyên vẹn và  

 

- Uống nước đầy đủ kèm thêm nước táo, nước mận; 

 

- Lâu lâu chườm hậu môn với khăn ngâm nước ấm, để thư giãn cơ bắp, kích thích cảm giác muốn 

đi cầu. Cô có thể thoa một chút glycerin hoặc nhét viên đạn glycerin vào hậu môn để đại tiện dễ 

dàng hơn. 

 

Chúc cô luôn luôn có sức khỏe tốt. 

 

 

NO HƠI  

 

Hỏi 

Tôi năm nay 64 tuổi, sức khỏe cũng tốt, bị bệnh tiểu đường, đang uống thuốc. Không có bệnh gì 

khác, ngoài no hơi, như có cái gì chặn trước ngực, rất khó chịu. Bác sĩ cho tôi biết tại sao và chữa 

bằng cách nào. Có phải kiêng ăn gì không. 

Cảm ơn bác sĩ.  

- Lê N (Sachse) 

 

Đáp 

Thưa bà, 

Quá nhiều hơi trong ruột và bao tử sẽ đưa đến khó chịu cho cơ thể chẳng hạn tức bụng, no hơi. Hơi 

sẽ thoát ra miệng khi ta ợ hoặc trung tiện. Theo một số nghiên cứu, người khỏe mạnh trung tiện tới 

15 lần mỗi ngày và đó là hiện tượng bình thường. 

 

Nguyên nhân: 

 

- Sự không hấp thụ hết một số chất tinh bột và đường trong thực phẩm. Các vi khuẩn trong ruột non 

sẽ làm các chất này lên men và tạo ra nhiều loại hơi như carbon dioxid, methane và hydrogen. Bình 

thường, các hơi này không có mùi. Hơi có mùi khi thực phẩm tiêu thụ có chất sulfite như rau 

broccoli, cauliflower, giá đậu hoặc la de. 

 

- Các thực phẩm như táo, đậu, cải bắp, nước giải khát có nhiều hơi carbonate; 
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- Khi ăn, nuốt nhiều không khí, nhất là khi vội vàng cười nói ăn nhanh hoặc khi trầm cảm buồn 

phiền. Bình thường khi ăn hoặc nuốt nước miếng ta cũng nuốt vào khoảng 17 ml khí nitơ và oxy 

Phòng ngừa: 

 

- Khi ăn nên nhai chậm rãi, ngậm miệng, từ từ nuốt thức ăn; 

 

- Tránh hoặc giới hạn thực phẩm sinh ra nhiều hơi, nhất là các loại đậu, cải bắp, hành, giá đậu, 

chuối, mận. Sữa và pho mát cũng gây no hơi nếu cơ thể thiếu diêu tố lactase để tiêu hóa đường 

lactose trong sữa; 

 

- Giới hạn đường thay thế như sorbitol, manitol có nhiều trong bánh kẹo gọi là “sugar-free”. 

 

- Không lạm dụng dược phẩm chống acid trong bao tử; 

 

- Có thể dùng chất chống gas như Simethicone, Phazyme; Mylanta gas, Pepto Bismol, Lactaid. 

 

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 

 

 
 
 
 

 

- 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: 

 

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

 

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

 

www.conggiaovietnam.net  

 

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

 

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

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

http://www.conggiaovietnam.net/

