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……………………………………………………………………………………Lm. PX. Ngô Tôn Huấn 

PHÚC ÂM - TIN MỪNG …………………………………………………...  Lm. Stephanô Huỳnh Trụ 
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NGHỆ THUẬT THÁNH VÀ VẬT DỤNG TRONG PHỤNG TỰ 

 

http://www.conggiaovietnam.net/
mailto:giaosivietnam@gmail.com


2 
 

LTS: BBT CGVN và Đặc San GSVN hân hạnh giới thiệu trọn bộ 16 Văn Kiện Công Đồng 
Vatican 2, bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN, ấn bản mới nhất, giá bán lẻ tại các 
Nhà Sách Công Giáo 120.000VN.  

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

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31
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HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH 

SACROSANCTUM CONCILIUM 

Ngày 4 tháng 12 năm 1963 

 

 

 
CHƯƠNG VII 

NGHỆ THUẬT THÁNH VÀ VẬT DỤNG TRONG PHỤNG TỰ 

 

122. Trong những kỹ năng hoạt động cao quí nhất của con người, chắc chắn phải kể đến mỹ 

thuật, nhất là nghệ thuật tôn giáo mà tột đỉnh chính là nghệ thuật thánh. Tự bản chất, nghệ 

thuật thánh diễn tả cách nào đó vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa qua những tác phẩm nhân loại, 

và góp phần ca tụng tôn vinh Thiên Chúa bằng cách không nhằm chủ đích nào khác ngoài sự 

góp phần tích cực giúp tâm trí con người thành kính hướng về Thiên Chúa. 
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Vì thế, Mẹ thánh Giáo Hội là người bạn và luôn nghĩ đến vai trò cao quí của mỹ thuật cũng 

như việc đào tạo các nghệ nhân, chủ yếu để những vật dụng trong phụng tự thánh được thực 

sự xứng đáng, thanh nhã và cao đẹp, đồng thời biểu thị và tượng trưng cho những thực tại cao 

siêu. Hơn nữa, Giáo Hội vẫn đảm nhận việc thẩm định về mỹ thuật, tuyển chọn giữa những 

công trình của các nghệ sĩ những tác phẩm thích hợp với đức tin, với lòng đạo đức, và với 

những qui định truyền thống về tôn giáo, cũng như quyết định tác phẩm nào xứng đáng dùng 

vào việc thánh. 

Giáo Hội đặc biệt quan tâm muốn cho vật dụng thánh góp phần cách xứng đáng và có mỹ 

thuật vào việc phụng tự cao quý, đồng thời cũng chấp nhận những thay đổi về chất liệu, hình 

thức, cũng như về nghệ thuật trang trí do những tiến triển kỹ thuật mang lại qua các thời đại. 

Vì thế trong lãnh vực này, các Nghị Phụ xác quyết những điều sau đây. 

123. Giáo Hội không chọn riêng cho mình một qui cách nghệ thuật nào, nhưng chấp nhận các 

kiểu thức của bất cứ thời đại nào, tùy theo đặc tính và hoàn cảnh của các dân tộc, cũng như 

tùy theo nhu cầu của các Nghi chế khác nhau, nhờ đó, trải qua các thế kỷ, đã thu thập được cả 

một kho tàng nghệ thuật cần phải được bảo tồn cẩn thận. Ngay cả nghệ thuật của thời hiện đại, 

cũng như của tất cả các dân tộc và các khu vực cũng được tự do thể hiện trong Giáo Hội, miễn 

là giữ được vẻ tôn kính trang trọng cần phải có trong các thánh đường cũng như trong các nghi 

lễ thánh; như thế, nghệ thuật đã có thể hòa giọng với bài ca vinh danh kỳ diệu mà những bậc vĩ 

nhân đã cùng cất lên tiếng hát qua các thế kỷ để tôn vinh niềm tin công giáo. 

124. Các Đấng Bản Quyền trong khi phát động và cổ võ nghệ thuật thánh đích thực, hãy nhắm 

tới vẻ đẹp cao quí hơn là nghĩ tới vẻ xa hoa lộng lẫy. Cũng phải hiểu như thế về phẩm phục và 

cách thức trang trí. 

Các Giám mục hãy lưu ý loại bỏ khỏi thánh đường cũng như những nơi thánh khác, những 

tác phẩm nghệ thuật nghịch với đức tin và phong hóa, nghịch với lòng đạo đức Kitô giáo, cũng 

như những tác phẩm gây tổn hại cho ý nghĩa tôn giáo đích thực, hoặc vì hình thức bất xứng, 

hoặc vì thiếu thẩm mỹ, tầm thường hay ngụy tạo. 

Trong việc xây cất thánh đường, phải cẩn thận lưu tâm để sao cho xứng hợp với việc thực 

hành các hoạt động phụng vụ và thuận lợi cho việc tham dự tích cực của các tín hữu. 

125. Việc đặt ảnh tượng thánh trong các thánh đường cho các tín hữu tôn kính vẫn được duy 

trì; tuy nhiên, các ảnh tượng không nên quá nhiều và phải được bày trí thích hợp, để không phá 

hỏng lòng mộ mến nơi đoàn dân Kitô giáo, đồng thời cũng không nhượng bộ thói sùng bái lệch 

lạc. 
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126. Trong việc thẩm xét những tác phẩm nghệ thuật, các Đấng Bản Quyền địa phương hãy 

lắng nghe ý kiến của Ủy ban giáo phận đặc trách Nghệ Thuật Thánh, và nếu cần, nên hỏi ý các 

chuyên viên cũng như những Ủy ban đã nói trong các số 44, 45, 46. 

Các Đấng Bản Quyền phải thận trọng đừng để các vật dụng thánh hoặc các tác phẩm nghệ 

thuật có giá trị bị di nhượng hoặc phá hủy, nếu đó là những phẩm vật trang hoàng nhà Chúa. 

127. Các Giám mục, hoặc tự mình hoặc nhờ các linh mục đủ khả năng, thông thạo và yêu thích 

nghệ thuật, phải lưu tâm giúp các nghệ nhân thấm nhuần tinh thần nghệ thuật thánh và Phụng 

vụ thánh. 

Ngoài ra cũng nên thành lập những trường học hay học viện về nghệ thuật thánh để đào tạo 

các nghệ nhân cho những nơi có nhu cầu. 

Và tất cả các nghệ nhân, những người muốn dùng tài nghệ của mình phụng sự cho vinh 

quang Thiên Chúa trong Giáo Hội, phải luôn nhớ rằng công việc họ đang làm chính là dõi theo 

hành động thánh thiêng của Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, và thực hiện những tác phẩm dành 

cho việc phụng tự công giáo, giúp khai mở tâm trí các tín hữu, cũng như để hỗ trợ lòng đạo đức 

và sự khuyên dạy trong lãnh vực tôn giáo. 

128. Những khoản luật và qui định của Giáo Hội về việc bài trí những vật dụng bên ngoài liên 

quan đến việc thờ phượng, nhất là về việc xây dựng thánh đường cho xứng đáng và thích hợp, 

về hình dáng và cấu tạo của các bàn thờ, về vẻ tôn quí, vị trí và sự an toàn của nhà tạm Thánh 

Thể, về tính cách thuận lợi và trang trọng của giếng rửa tội, cũng như về lối trưng bày ảnh 

tượng thánh, cách trần thiết và trang hoàng sao cho hòa hợp, tất cả các qui định trên và các 

sách phụng vụ theo qui tắc trong số 25 phải được duyệt lại càng sớm càng tốt: tu chỉnh hay loại 

bỏ những điều không còn thích hợp với nền Phụng vụ đã được canh tân; giữ lại hoặc thêm vào 

những điều phù hợp. 

Trong lãnh vực này, cách riêng về chất liệu và hình thức vật dụng thánh và phẩm phục, Hội 

đồng Giám mục địa phương có quyền thích nghi với các nhu cầu và phong tục địa phương, 

chiếu theo qui tắc trong số 22 của Hiến chế này. 

129. Các giáo sĩ, trong thời gian theo học triết học và thần học, phải được học hỏi về lịch sử và 

biến chuyển của nghệ thuật thánh, cũng như về những nguyên tắc chính đáng làm cơ sở cho 

các tác phẩm nghệ thuật thánh; như thế họ sẽ biết quí trọng và bảo trì những công trình đáng 

được đề cao của Giáo Hội, cũng như có thể đưa ra những ý kiến thích hợp cho các nghệ nhân 

trong khi thực hiện các tác phẩm. 

130. Nên dành riêng việc sử dụng phẩm phục giáo chủ cho những nhân vật trong Giáo Hội có 

chức Giám mục hoặc có thẩm quyền đặc biệt nào đó. 
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PHỤ CHƯƠNG 

TUYÊN NGÔN CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICAN II  

VỀ VIỆC TU CHỈNH NIÊN LỊCH 

 

Thánh Công Đồng Vatican II rất quan tâm đến nguyện vọng của nhiều người về việc ấn định 

lễ Phục Sinh vào một ngày Chúa Nhật nhất định, và về việc xác lập một niên lịch cố định, sau 

khi đã cẩn thận cân nhắc mọi hệ quả có thể xảy ra do việc xác lập một niên lịch mới, Thánh 

Công Đồng tuyên bố những điều sau đây: 

1. Thánh Công Đồng không phản đối việc ấn định ngày lễ Phục Sinh vào một ngày Chúa 

Nhật nhất định trong niên lịch grêgôrianô, miễn là có sự đồng ý của những người liên hệ, nhất 

là các anh em ly khai với Tông Tòa. 

2. Cũng thế, Thánh Công Đồng tuyên bố là không phản đối những sáng kiến có liên hệ đến 

việc đưa vào xã hội dân sự một niên lịch cố định. 

Tuy nhiên, trong các hệ thống khác nhau được trù tính để xác lập và đưa một niên lịch cố 

định vào xã hội dân sự, Giáo Hội chỉ không phản đối những hệ thống nào còn duy trì và bảo 

toàn tuần lễ 7 ngày với ngày Chúa Nhật, không đưa thêm một ngày nào khác vào trong tuần lễ, 

để sự tiếp nối các tuần lễ vẫn được nguyên vẹn, trừ khi có những lý do hết sức quan trọng mà 

Tông Tòa sẽ phán quyết. 

Tất cả và từng điều được ban bố trong Hiến Chế này đều đã được các Nghị phụ Thánh Công 

Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với các 

Nghị phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và 

những gì đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả 

sáng. 

 

Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 4 tháng 12 năm 1963 

Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO  
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CHÚA  NHẬT III MÙA CHAY, NĂM C 

Xh 3:1-8a,13-15; 1Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

 

 

 

Trong các tài sản tinh thần của con người thì Tự Do là trên hết và cao quí nhất. Thiên Chúa 

đã giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ của Ai Cập thì hiển nhiên là Thiên Chúa yêu thương con 

người và dành phần tốt đẹp nhất cho họ. Nhưng, qua quá trình cuộc sống của con người, có 

phải tất cả mọi người đều đạt tới và nắm giữ trọn vẹn Tự Do như Chúa đã ban cho không? 

Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và ông Maisen ở núi Horeb tại Sinai và cuộc di hành của dân 

Israel sau khi thoát cảnh nô lệ ở Ai Cập để đi đến Tự Do đích thực và hoàn toàn là một bài học 

quí giá cho chúng ta.  

Bài suy niệm này chú trọng đến ý nghĩa cuộc hội ngộ giữa ông Maisen và Thiên Chúa ở 

trên núi Sinai với  Luật Lệ và Tự Do.  

 

SINAI: ĐẤT THANH, NÚI CỨU ĐỘ VÀ 10 ĐIỀU RĂN CHÚA  

Bài đọc sách Xuất Hành hôm nay (3:1-8a, 13-15) làm tôi nhớ lại dịp viếng Núi Sinai và Đan 

Viện Catherine trong một chuyến hành hương Jerusalem trước đây. Tôi còn nhớ rõ ràng kỷ 

niệm kỳ thú được đứng trên đất thánh ở núi Sinai, ngay chính chỗ mà Thiên Chúa đã cho nhân 

loại bộ luật 10 điều răn của Giao Ước.  
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Tôi cũng nhớ lại những lời vàng ngọc của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói tại 

Đan viện Catherine nằm trên đồi Sinai ngày 26 tháng 2 năm 2000, trong cuộc hành hương năm 

thánh lịch sử tại phần đất đã cứu chuộc chúng ta:  

“Đã có biết bao nhiêu người tới đây trước chúng ta. Nơi đây, dân Chúa đã dựng lều cắm 

trại (Xh 19: 2); nơi đây tiên tri Elijah đã trú ngụ trong hang  (1V 19:9); nơi đây, thánh Catherine 

tử đạo đã an nghỉ giấc ngàn thu; nơi đây biết bao nhiêu khách hành hương qua các thời đại đã 

leo lên chỗ mà thánh Gregory thành Nyssa gọi là “Núi Ước Vọng/ the mountain of desire” ( The 

Life of Moses, II, 232); nơi đây có biết bao nhiêu thầy dòng qua nhiều thế hệ đã chiêm niệm và 

cầu nguyện.  

“Chúng ta hãy khiêm tốn bước theo vết chân các ngài để đi tới ‘đất thánh’, nơi Thiên Chúa 

của Abraham, của Isaac và của Jacob đã ủy thác cho ông Maisen giải thoát dân người (Xh 3:5-

8)”.  

Chương 3 sách Xuất Hành là hình ảnh rất sống động của đất thánh có lẽ ai cũng biết. Qua 

nhiều thế kỷ, nhiều văn sĩ đã mô tả và chiêm niệm ý nghĩa thâm sâu của đất thánh và những 

địa danh thánh. Toàn vùng Sinai với vẻ đẹp thiên nhiên, núi đồi xanh tươi nhấp nhô và những 

tu viện cổ kính rêu phong vẫn còn hiện diện dưới chân núi, như đang  âm thầm chứng dám 

rằng đây là đường mà Thiên Chúa đã đi qua để bước vào hành trình lịch sử nhân loại.  

 

MAI SEN! ĐỪNG LẠI GẦN, HÃY CỞI DÉP KHỎI CHÂN 

Phải chăng nhiệm vụ của Mai sen đã rõ ràng khi ông tới núi Horeb là núi của Thiên Chúa 

lúc ông đang chăn giữ đàn chiên của nhạc phụ ông là Jethro, một tư tế xứ Midian (Xh 3:1ff). 

Núi Horeb có một ý nghĩa đặc biệt vì Thiên Chúa đã hiện ra ở đó và là nơi dân Israel dừng chân 

nghỉ  mệt sau khi được giải thoát khỏi Ai Cập.  

Thiên thần Chúa hiện ra với Maisen dưới hình thức ngọn lửa trong bụi cây. Bấy giờ Maisen 

thầm nghĩ: “Phải tránh qua một bên để nhìn cho rõ xem có gì ở trong bụi không và tại sao lửa 

bốc lên trong bụi cây mà bụi cây lại không bị cháy.” Thấy ông ta né qua một bên để nhìn thì từ 

trong bụi cây Chúa lên tiếng gọi:“Maisen! Maisen!” Maisen sợ quá, biết là có người thấy mình 

và người đó phải biết mình và muốn ở mình cái gì đây, ông bèn trả lời: “Thưa ngài, tôi 

đây”. Bấy giờ Chúa mới nói “Đừng đến gần, hãy cởi dép khỏi chân, vì nơi ngươi đang đứng là 

đất thánh” (Xh 3:2-5).  

Maisen nghe thấy tên mình được gọi hai lần “Maisen! Maisen!”. Trong kinh thánh ít khi thấy 

có tên người nào được gọi hai lần, ngoài Sáng Thế (St 22:1), Abraham được gọi để hiến tế con 

trai đầu lòng: “Abraham! Abraham!” Đó là bước ngoặt chính và quan trọng trong đời ông. Chúa 

đã thử lòng chân thành của ông. Một dịp khác tên được gọi hai lần là Samuel (1Sm 3: 10): 
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“Samuel! Samuel!” Samuel bèn lên tiếng: “Xin hãy nói, tôi tớ Chúa đang nghe.” Thời kỳ nghi 

hoặc của các Thẩm Phán đã gần kết thúc và thời kỳ Các Vua đang bắt đầu. Đó là dấu chỉ thời 

đại mới của Thiên Chúa đến với dân người đã gần.  

Maisen coi hiện tượng bụi cây bốc cháy như một biểu tượng về Thiên Chúa, về lịch sử và 

sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử. Nhưng lời Chúa phán cho Maisen từ trong bụi cây là 

một lệnh truyền Maisen không thể từ chối: “Maisen! Ngươi sẽ không thể đến với ta bằng cách 

lôi kéo ta đi theo đường của ngươi. Ngươi cũng không được liên hệ ta với những kế hoạch của 

ngươi. Ta muốn ngươi thi hành kế hoạch của ta. Không ai có thể mê hoặc để hòa nhập vào 

màu nhiệm của Thiên Chúa được. Ở đây, chính Thiên Chúa đã chọn và tìm kiếm Maisen (…..) 

ở một nơi thích hợp. Chúa cũng sẽ làm như vậy đối với mỗi người chúng ta.  

 

THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA  

Đối với Thiên Chúa, không gian và thời gian là một và luôn luôn là hiện tại. Thiên Chúa 

biểu lộ Người cho ông Maisen ở một nơi đặc biệt bằng một phương cách cũng đặc biệt không 

có nghĩa là Thiên Chúa phải thi hành ý định của Người tại địa danh đó và bằng những phương 

cách đó. Chúng ta thường có khuynh hướng giới hạn Thiên Chúa theo không gian và thời gian 

nhất định, vì vậy sự hiểu biết của con người về quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúc cũng bị 

giới hạn.  

Sự hiện diện của Thiên Chúa và quyền năng của Chúa Giêsu không thể bị giới hạn vào bất 

cứ một chỗ nào và lúc nào. Khả năng tuyệt vời và vô hạn của Thiên Chúa có thể vượt qua mọi 

khoảng cách, cấu trúc, biên giới, và cả luật lệ của chúng ta, cho thấy ý Chúa muốn chúng ta bất 

kỳ chúng ta ở đâu và khi nào, như Chúa đã nói với Maisen: “Đừng đến gần! Hãy cởi dép ra khỏi 

chân, vì ngươi đang đứng trên đất thánh.” 

 

ĐÁ, NƯỚC, SUỐI, SA MẠC… 

Trong Cựu Ước, chúng ta thường thấy nói đến Đá, Nước, Suối, Sa Mạc, Đồng Cỏ…như 

những biểu tượng, cũng như thánh Phao lô viết trong thư gửi tín hữu Corinthians (1Cr 10:1-6, 

10-12): “....Tất cả đều ăn cùng một loại thức ăn thiêng liêng, cùng uống loại nước thiêng liêng, 

là nước chảy ra từ một tảng đá thiêng liêng đã đi theo họ; tảng đá đó chính là Đức Kitô. Nhưng 

không phải tất cả họ đều làm đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì có những người đã ngã gục nơi sa 

mạc.”  

Thánh Phaolo ám chỉ Thiên Chúa là đá thiêng liêng đi theo dân và cho họ nước hằng sống. 

Luật Torah chỉ nói hòn đá là chỗ nước chảy ra.Trong chuyện truyền khẩu của các thầy cả rabbi 

Do Thái giáo thì lại phóng đại thành suối, đã theo dân Israel trong suốt cuộc di hành của họ. 
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Thánh Phaolo dùng hình thức câu chuyện cho có vẻ văn chương: Ngài nói hòn đá này đã đi 

theo dân Israel và hướng dẫn họ trong sa mạc. Hòn đá này chính là chúa Kito, là nước hằng 

sống. 

 

SỐ PHẬN DÂN CHÚA: GIỚI RĂN CHÚA VÀ CON NGƯỜI TỰ DO  

Chúng ta hãy suy niệm lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói tại tu viện Thánh 

Catherine ở Sinai trong cuộc hành hương Năm Thánh  vào tháng 2 năm 2000: 

 “Nơi đây trên núi Sinai này, sự thật của “Đấng là Thiên Chúa” đã trở thành nền tảng và bảo 

đảm cho Giao Ước. Ông Maisen đã đi vào ‘bóng tối có chiếu sáng’ (The Life of Moses, II 164), 

và đã được Thiên Chúa ban cho những giới luật do chính tay Người viết ra (Xh 31:18). Đó là 

luật gì? Là luật sống và luật tự do! Tại biển đỏ, dân chúng đã thấy rõ cuộc giải phóng quả là vĩ 

đại và phi thường. Họ đã thấy quyền lực và chữ tín của Thiên Chúa; họ đã khám phá ra Người 

là Thiên Chúa, là đấng đã thực sự giải phóng dân Người như đã hứa. Nhưng bây giờ, trên đỉnh 

cao của núi Sinai, cũng cùng một Thiên Chúa ấy đã niêm chặt tình yêu của Người bằng Giao 

Ước mà Người không bao giờ có thể bỏ được. Nếu dân chúng vâng theo lề luật của Người thì 

đời đời họ sẽ được tự do. Sách Xuất Hành và Giao Ước không chỉ là những biến cố ở quá khứ, 

nhưng đời đời sẽ là số phận của tất cả mọi dân Chúa! 

“Mười điều răn không phải là những luật tiêu chuẩn có tính áp đặt của một bạo chúa. Nó đã 

được viết trên đá, nhưng trước đó nó cũng đã được ghi tạc trong tâm khảm con người như là 

luật phổ quát, có giá trị ở mọi không gian và thời gian mà con người khi sinh ra là đã có ý thức 

về nó rồi. Hôm nay cũng như mãi mãi, mười điều răn đó chỉ đưa ra những căn bản cho cuộc 

sống của mọi cá nhân, mọi xã hội và mọi quốc gia. Hôm nay cũng như mãi mãi về sau, nó là 

tương lai duy nhất của mọi gia đình. Nó sẽ cứu con người khỏi bị hủy giệt bởi chủ nghĩa vị kỷ, 

hận thù, ghen ghét và sai lạc. Nó lột mặt nạ những thần giả đã làm con người trở thành nô 

lệ: Yêu mình là loại trừ Thiên Chúa, ham mê quyền lực và lạc thú trần gian sẽ phá bỏ trật tự 

công lý và làm giảm giá trị nhân phẩm và tư cách của những người anh chị em láng giềng. Nếu 

chúng ta quay lưng chối bỏ những thần tượng giả dối đó và bước theo Thiên Chúa là đấng giải 

thoát dân người và luôn luôn ở lại với họ, thì lúc đó chúng ta sẽ giống như Maisen, sau 40 ngày 

ở trên núi, ‘chiếu sáng vinh quang’ và ‘tỏa ánh sáng Thiên Chúa’. ( Saint Gregory of Nyssa, The 

Life of Moses, II, 230), 

“Giữ giới răn Chúa là trung thành với Thiên Chúa, cũng là trung thành với chính mình, với 

bản tính và những ước nguyện thâm sâu nhất của mình. Chừng nào gió còn thổi trên đồi Sinai 

thì còn nhắc nhở chúng ta là Thiên Chúa muốn được vinh danh trong sự lớn mạnh của muôn 

loài vạn vật: ‘Gloria Dei, homo vivens.’ Với ý nghĩa đó, gió liên tục kêu gọi những người theo tôn 
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giáo độc thần cùng nhau đối thoại để phụng sự gia đình nhân loại. Điều đó cho thấy trong Thiên 

Chúa, chúng ta có thể tìm thấy điểm hội ngộ: Trong Thiên Chúa, -đấng tạo dựng vũ trụ và là 

Chúa lịch sử đầy quyền năng và lòng nhân ái- đến ngày tận thế, Người sẽ xét sử chúng ta bằng 

luật rất công bằng.”          

 

ĐÔI LỜI KẾT: VÂNG LỜI TRONG TỰ DO 

Những bài học ở núi Sinai này quả đã rõ ràng. Chúng ta hoàn toàn tự do để vâng theo 

những luật lệ của Thiên Chúa giống như Chúa Giê su đã vâng lời Đức Chúa Cha. Cuộc gặp gỡ 

Thiên Chúa của ông Maisen trên núi Horeb ở Sinai nói lên điểm đặc thù và cũng là trung tâm 

điểm của đạo chúng ta là mầu nhiệm “vâng lời trong tự do”. Nó được Chúa Kito hoàn thành 

bằng sự vâng lời trọn vẹn, từ lúc Người hóa thân bắt đầu hiện diện trong bụng Đức Maria đến 

lúc sinh ra tại Bethlehem rồi kết thúc bằng cái chết trên thập giá ở đồi Golgotha. Nhưng chúng 

ta có noi gương Nguời hay không lại là một chuyện. 

To be or not to be…That is the question 

Luật Chúa có tính cưỡng hành, nhưng cũng hoàn toàn tự do 

 
   

Fleming Island, Florida 

Feb. 23, 2016 

NTC 

  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

    

I.  KHAI MẠC : 

◆ Lời dẫn nhập (Người dẫn đọc) 

Kính thưa cộng đoàn, 

Mỗi khi Mùa Chay về, chúng ta nghe văng vẳng bên tai lời Chúa mời gọi: "Các ngươi hãy 

thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van" (Joel 2,12). Giờ đây, chúng 

ta đang ở trung tâm của Mùa Chay 2016 trong bối cảnh của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Lễ 

Tro, với nghi thức truyền thống bỏ Tro lên đầu, khai mạc Mùa Chay Thánh, đồng thời nhắc 

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ: 24 GIỜ CHO CHÚA NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT  
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chúng ta nhớ ba việc phải làm là : ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đây là ba chiều kích diễn tả 

ba mối tương quan giữa đương sự với Thiên Chúa, với anh em và với chính mình. Với Thiên 

Chúa là cầu nguyện, với tha nhân là bố thí và với chính mình là ăn chay. Ba tương quan này 

đồng hành với nhau và thể hiện cùng một lúc trong đời sống thường nhật của người kitô hữu. 

Để sống tốt Mùa Chay Năm Thánh, đặc biệt cảm nghiệm được Lòng Thương Xót Chúa và 

thực thi lòng thương xót đối với tha nhân. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta dành "24 

giờ cho Chúa" để cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, đón nhận ý Chúa, và quyết tâm thực hành 

ước muốn của Đức Thánh Cha là xóa bỏ sự thờ ơ, ngài viết: “Chúng ta đừng sa vào thái độ thờ 

ơ lãnh đạm … đừng rơi vào trong thói quen đánh mất cảm xúc…” (x.Misericordiae Vultus số 

15). 

Đức Thánh Cha nhắc nhớ các chúng ta : “Mùa chay là thời điểm thuận tiện để cắt tỉa sự giả 

dối, tinh thần trần tục và dửng dưng; cần thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống để tìm lại căn tính 

Kitô, nghĩa là tình yêu thương phục vụ, không phải tính ích kỷ lạm dụng” (Trích Bài giảng của 

Đức Thánh Cha Lễ Tro 2016).  

Vì thế, này là thời gian thuận tiện để thay đổi hướng đi, lấy lại khả năng phản ứng trước 

thực tại sự dữ luôn thách thức chúng ta. Đây là thời gian hoán, cải trở về với tình yêu của Thiên 

Chúa và tha nhân, canh tân cá nhân và cộng đoàn, sống lòng thương xót của Chúa.  

Thật là ý nghĩa trong giờ phút này đây, trước Thánh Thể Chúa, hiệp cùng với Mẹ Maria, 

thánh Giuse, Các Thánh Nam Nữ, các Tổng Thần, Quyền Thần và toàn thể đạo binh thiên 

quốc, cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, với anh chị em trên toàn thế giới, chúng ta bày tỏ lòng 

yêu mến Chúa, chúc tụng và tung hô quyền năng Chúa, chiêm ngắm Chúa, tuyên xưng Chúa 

ngự thật trong phép Mình Thánh. Chúng ta thờ lạy, phủ phục và tôn thờ Chúa Giêsu ẩn mình 

dưới hình bánh. Chúng ta hãy cám ơn Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho chúng ta. Và 

sau hết xin Chúa xót thương, chúc lành cho chúng ta và cho toàn thế giới. 

Giờ đây chúng ta khẩn cầu xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta làm Giờ 

Thánh này cho nên. 

◆ Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần 

◆ Đặt Mình Thánh Chúa 

◆ Hát : Thờ Lạy Chúa Giêsu  

(Vị Chủ sự quì trước Thánh Thể xông hương, hát xong và đọc lời nguyện sau) 
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Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng 

con tôn thờ kính lạy Thiên Chúa Ngôi Cha, Đấng sáng tạo trời đất muôn vật, Ngôi Con, Đấng 

cứu chuộc nhân loại, Ngôi Ba, Đấng thánh hóa trần gian. 

Lạy Chúa Giêsu, hiện thân của Chúa Cha, Đấng Giầu Lòng Thương Xót, Chúa đang ở đây 

với chúng con, và giờ phút này, Chúa thấy chúng con đang ở đây với Chúa, trước sự hiện diện 

của Chúa. 

Đã gần hai ngàn năm, Chúa đã sẵn lòng bước lên Thánh Giá ô nhục để rồi sau đó phục 

sinh và ở lại mãi với chúng con là những người anh chị em của Chúa. Chúng con chiêm ngắm 

Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin và kiện 

toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng : mỗi khi tham dự bàn tiệc 

Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa. 

Hồi tưởng lại trong bữa tiệc Vượt Qua năm xưa, vì xót thương, Chúa đã ban Mình và Máu 

cho các môn đệ, để ở với họ "mãi mãi, cho đến tận thế" (Mt 8,20). Chúa là nguồn gốc và cùng 

đích của đời sống đức tin của chúng con, chúng con thờ lạy Chúa. Vì không có Chúa chúng 

con không có ở đây giờ phút này, không có Chúa chúng con sẽ không hiện hữu, không có 

Chúa sẽ chẳng có gì, hoàn toàn không có gì. 

Chúa là Đấng "vạn vật được tạo thành" (Ga 1, 3). Chúa là Đấng, nhờ Chúa mà chúng con 

được tạo thành. Cũng vì thương xót, Chúa đã ban cho chúng con chính Mình và Máu Chúa, ở 

đây giờ phút này, giữa chúng con, cho chúng con được chiêm ngắm Chúa. 

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng Giầu Lòng Thương Xót, chậm bất bình và rất mực khoan 

dung (x.Tv 103, 8 ), xin lấy tình xót thương mà ôm tất cả nhân loại chúng con giờ đây đang thờ 

lạy Chúa, trong tình yêu vô biên của Chúa. Tình yêu vĩnh cửu mà Chúa Cha dành cho Chúa, 

cũng như chính Chúa dành cho Chúa Cha, tình yêu của Chúa Cha và Chúa đối với Chúa 

Thánh Thần, và tình yêu của Chúa Thánh Thần đối với Chúa Cha và Chúa. 

Tấm Bánh truyền phép được đặt trước mặt chúng ta nói về quyền năng vô cùng của tình 

yêu được bộc lộ trên Thánh Giá vinh hiển. Bánh Thánh nói cho chúng ta về sự hạ mình khó tin 

của Đấng đã biến mình, chấp nhận mất tất cả hầu chiếm được chúng con cho Chúa Cha. 

Lạy Mẹ Maria, Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ của Lòng Thương Xót, Đấng đầu thai Vô Nhiễm, từ 

hơn hai ngàn năm nay, đã chấp nhận, hiến dâng mọi sự, hiến dâng thân xác Mẹ hầu rước lấy 

thân xác Đấng Sáng Tạo, xin giúp chúng con chiêm ngưỡng, xin giúp chúng con thờ lạy và yêu 

mến, Đấng đã yêu thương chúng con dường ấy, hầu chúng con được sống đời đời với Người. 

◆ Hát : Misericordes sicut Pater (Lời Việt) Nhạc sỹ: P. Kim 

Misericordes sicut pater. Hãy biết xót thương như Cha trên trời 

http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenDuy/Misericordes_Pkim.pdf
http://thanhcavietnam.net/pdf/?mode=artist&value=82
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Hãy tạ ơn Chúa là Đức Chúa Cha. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp. Hãy tạ ơn 

Chúa là Đức Chúa Con. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp. Hãy tạ ơn Chúa là Chúa 

Thánh Thần. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp. 

Chúa là bình an cho khắp nhân gian. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời. Chúa đã 

dựng nên trời đất muôn loài. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời. Chúa là ánh sáng soi 

chiếu muôn dân. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời. Suối nguồn tình yêu ân phúc chan 

hoà. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời. Chúa là niềm vui tha thứ lỗi lầm. Vì Lòng 

Thương Xót muôn kiếp muôn đời. 

Chúa hằng đưa dẫn thánh của Ngài. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp. Hỡi người 

đói khát hãy đến với Ngài. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp. Chúa hằng an ủi sưởi ấm 

tâm can. Vì Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp. Tin Mừng Nước Chúa đổi mới đất trời. Vì 

Lòng Thương Xót muôn đời muôn kiếp. 

Chúa hằng tha thứ chờ đón con về. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời. Với tình 

thương mến từ trái tim Người. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời. Con hằng cậy trông và 

mãi hy vọng. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời. Ôi tình thương Chúa không bến không 

bờ. Vì Lòng Thương Xót muôn kiếp muôn đời. 

Misericordes sicut pater. Hãy biết xót thương như Cha trên trời. 

Vị chủ sự xướng : 

Lạy Cha, chúng con tôn vinh Cha là Đấng thứ tha các lỗi lầm và chữa lành những yếu đuối 

của chúng con 

Cộng đoàn đáp : Lòng thương xót của Cha tồn tại đến muôn đời ! 

Lạy Cha, chúng con tôn  vinh Cha là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và đầy lòng xót 

thương. 

Đáp : Lòng thương xót của Cha tồn tại đến muôn đời ! 

Lạy Cha, chúng con tôn vinh Cha là Đấng người Cha dịu hiền đối với con cái Cha. 

Đáp : Lòng thương xót của Cha tồn tại đến muôn đời ! 

Lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha là Đấng duy nhất đã làm cho chúng con những điều 

trọng đại. 

Đáp : Lòng thương xót của Cha tồn tại đến muôn đời ! 

Lạy Con Một Thiên Chúa, chúc tụng Chúa đã đổ máu mình ra mà giải thoát chúng con khỏi 

tội lỗi chúng con đã phạm. 

Đáp : Lòng thương xót của Cha tồn tại đến muôn đời ! 
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Lạy Chúa Thánh Thần, chúc tụng Chúa là Đấng an ủi các tâm hồn và xoa dịu mọi nỗi khổ 

đau. 

Đáp : Lòng thương xót của Cha tồn tại đến muôn đời ! 

(Vị Chủ sự cùng giúp lễ đi vào) 

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM : 

◆ Hát : Xin cho con biết lắng nghe 

◆ Công bố lời Chúa - (Người dẫn mời mọi người đứng) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13, 1-9)   

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, 

làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng 

mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác 

ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, 

thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ 

xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các 

ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ 

diệt như vậy". 

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến 

tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến 

tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng 

anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và 

bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi". 

Đó là lời Chúa. 

◆ Gợi ý suy niệm 1 (Người dẫn mời mọi người ngồi) 

Chủ đề : Nhận Ra Lòng Chúa Xót Thương Và Hoán Cải  

Kính thưa cộng đoàn, 

Tin vào lòng Chúa thương xót không phải là dễ, vì khi có biết bao chuyện buồn đẫm lệ 

trước mắt chúng ta : các thảm kịch về tai nạn hàng không, những vụ khủng bố người giết người 

giã man hơn do bọn IS gây ra cho đồng loại, cách riêng những người công giáo … Chúng ta 

vẫn hát với niềm tin rằng : "Chúa nhân từ và thương xót". Có người hỏi, lòng nhân từ và tình 

thương xót của Chúa ở đâu, khi trái tim con người bị tan nát bởi những cái chết đau thương 

http://tonggiaophanhanoi.org/suy-niem/suy-niem-chua-nhat/5080-nhan-ra-long-chua-xot-thuong-va-hoan-cai
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của người thân, của anh em đồng loại... thật khó để chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa yêu 

thương và muốn điều tốt cho nhân loại. 

Vấn nạn giả thiết rằng, sự bất hạnh xảy đến với con người là đáng. Vì vậy, khi chúng ta 

chứng kiến những người mắc bệnh nan y hoặc chết đột ngột, người đời hỏi : "Họ đã làm gì sai 

chăng?" Hay có sự trừng phạt tức khắc mà họ phải hứng chịu? Đây không phải là điều Chúa 

Giêsu nói trong Tin Mừng. 

Vậy, làm thế nào để có thể chấp nhận và sống sự khác biệt giữa lòng thương xót của Thiên 

Chúa và sự bất hạnh của con người? Chúng ta còn nhớ việc Thiên Chúa giải thoát dân Ngài ra 

khỏi Ai Cập và cho họ đi qua Biển Đỏ ráo chân không? Liệu còn nhớ Thiên Chúa dẫn dắt dân 

Ngài qua sa mạc, nuôi dân bằng bánh bởi trời, và uống nước từ tảng đá vọt lên để dân đi đến 

tận Đất Hứa không? Chỉ cần nhớ lại những hành động Thiên Chúa trợ giúp con người, ta đã 

hiểu được. Nhưng làm thế nào để chúng ta tin vào lòng trung thành của Thiên Chúa và giúp 

chúng ta tin vào tình yêu Chúa khi bất hạnh tấn công con người? 

Thánh Luca kể lại cho chúng ta bình luận của Chúa Giêsu về hai biến cố thời sự lúc đó. 

Biến cố thứ nhất là cuộc nổi loạn của vài người Galilê bị quan Philatô đàn áp giết chết; biến cố 

thứ hai là ngọn tháp tại Giêrusalem bị sụp đổ làm cho 18 người thiệt mạng; hai biến cố bi thảm 

này khác nhau, một do con người tạo ra, và một do tai nạn. Người đương thời Chúa Giêsu 

thường có tâm thức nghĩ rằng, tai nạn đã đổ xuống trên các nạn nhân, bởi vì họ đã phạm lỗi 

trầm trọng. Trái lại, Chúa Giêsu nói : "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi 

như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? ... Cũng như mười 

tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở 

Giêrusalem ư?" (Lc 13,2.4). Thay vì kết luận đơn giản coi sự dữ như là hình phạt của Thiên 

Chúa, Chúa Giêsu hồi phục lại hình ảnh chân thực của Thiên Chúa là Ðấng tốt lành, không 

muốn sự dữ; Người còn yêu cầu đừng coi những tai hoạ đó như là kết quả trực tiếp của tội lỗi 

cá nhân. Và Chúa Giêsu kết luận cho cả hai trường hợp như sau: " Ta bảo các ngươi: không 

phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt 

như vậy " (Lc 13,3.5). Chúa Giêsu muốn dẫn những kẻ lắng nghe Người đến kết luận về sự cần 

thiết phải ăn năn trở lại. 

Khi cái chết tấn công chúng ta, đức tin không cho chúng ta những lời giải thích hoặc an ủi 

chúng ta yên tâm, nhưng đức tin hỏi chúng ta: chúng ta đã làm gì trong cuộc đời khi đang phải 

đối diện với cái chết vây quanh ta, bất hạnh và đau khổ tấn công và chạm đến ta? 

Để làm rõ lời kêu gọi hoán cải, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cây vả. Đã ba năm nay, cây 

không sinh quả. Như chúng ta, những người đã được hưởng lợi quá lâu từ ân sủng của Thiên 

Chúa mà không đáp trả cách hào phóng. Chủ vườn nói với chúng ta rằng, điều này đã quá đủ. 

Và bây giờ người làm vườn chưa ưng nhận sự phán xét của Thầy nên trả lời: "Thưa ông, xin 
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để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, 

bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi" (Lc 13, 9), đúng là năm án treo, một năm hồng ân. 

Trong hội đường Nazareth, chính Chúa Giêsu với sứ mạng được ủy thác đến công bố năm 

hồng ân. Năm chúng ta đang sống đây là Năm Thánh Lòng Thương Xót Mỗi, một năm chúng ta 

được Chúa xót thương. Sự chết không tấn công một cách mù quáng, nhưng là lời mời gọi 

chúng ta hoán cải đời sống. 

Vâng, lạy Chúa, khi con nhìn thấy những gì xảy ra trên thế giới, các tai nạn gây đau đớn 

cho nhân loại và đau khổ đến anh em của con, con nghe thấy giọng nói của Chúa nói với con: 

"Hãy sám hối ngay ngày hôm nay. Tận dụng Năm Thánh này, Năm Hồng Ân, năm Ta xót 

thương và chăm sóc con để con có thể sinh trái". Amen. 

(Mọi người thinh lặng trong giây phút và suy gẫm) 

◆  Hát : Hãy Trở Về - Ngọc Kôn 

◆ Công bố lời Chúa - (Người dẫn mời mọi người đứng) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 1-3. 11-3) 

Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người 

giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội 

lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Người kia có 

hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. 

Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi 

miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn 

đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong 

miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, 

nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: 'Biết bao người làm công ở nhà cha 

tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và 

thưa người rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là 

con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha" '. Vậy nó ra đi và trở về 

với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra 

ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu... Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Thưa cha, con đã lỗi 

phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo 

đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ 

giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, 

nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. 
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"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, 

anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về, và cha 

cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào 

nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không 

hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng 

với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng 

điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó'. Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, 

con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em 

con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy' ".  

Đó là lời Chúa. 

◆ Gợi ý suy niệm 2 (Người dẫn mời mọi người ngồi) 

Chủ đề : Vui Mừng vì được Chúa xót thương và tha thứ  

Làm sao chúng ta không thể tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha, Đấng giầu lòng thương xót, 

Ngài rất mực yêu thương chúng ta, đến hy sinh chính Con Một vì chúng ta khi chúng ta còn là 

tội nhân được. 

Thánh Luca đã làm nổi bật dung mạo của Một Vì Thiên Chúa là Cha, Đấng giầu lòng 

thương xót thể hiện qua các dụ ngôn, cụ thể như dụ ngôn "Con chiên lạc" : Và khi đã tìm thấy, 

người đó vui mừng …kêu bạn hữu …mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi …: "Trên trời sẽ 

vui mừng …" (x. Lc 15, 4-7). Hay dụ ngôn " Đồng bạc đánh mất" : "Và khi đã tìm thấy, bà mời 

các chị em …đến mà rằng: "Chị em hãy vui mừng với tôi … ". Cũng vậy… : Các Thiên Thần 

của Thiên Chúa sẽ vui mừng …"(x. Lc 15, 8-10). Nhưng cụ thể hơn cả vẫn là dụ ngôn "Tình 

phụ tử " : Người cha bảo: … phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại 

tìm thấy" (x. Lc 15, 11-32). Nếu như hai dụ ngôn trước nói về sự vui mừng hay chung vui, thì dụ 

ngôn "Tình phụ tử là phải ăn tiệc và vui mừng". Thiên Chúa là Cha mở khao tiệc ăn mừng con 

người tội lỗi chúng ta trở về với Chúa. Chúng ta không thể vui mừng sao được. Chúng ta đặt 

mình vào cương vị của người con thứ và tự sự, để khám phá ra tình yên của Thiên Chúa yêu 

mỗi người chúng ta biết chứng nào, để rồi vui mừng mà đáp trả. 

"Từ bỏ cha tôi là người hết mực thương tôi, tôi thật đã làm điều sai trái ; tôi đã phung phí 

hết tiền của vào cuộc đời trác táng, thân tôi tan nát và dơ bẩn, làm thế nào cha tôi có thể nhận 

ra tôi là con trai mình?  Tôi sẽ sấp mình xuống dưới chân cha tôi, lấy nước mắt lau chân cha tôi 

và khẩn xin cha tôi coi tôi như người làm công của cha"... Người cha, từ ngày con bỏ nhà ra đi, 

ông đã khóc suốt, và ngày ngày ra ngóng bóng con trở về, nên khi ông thấy nó từ đàng xa, ông 

quên cả tuổi già và quên luôn cuộc sống phóng đãng của con trai ông, ông chạy tới ôm choàng 

lấy cổ nó và hôn lấy lấy hôn để. Thằng con trai ông hết sức kinh ngạc về tình yêu mà cha nó 
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dành cho nó, nó kêu lên… : "Con không còn xứng đáng được gọi là con cha nữa, xin cha coi 

con như người làm công của cha""(Lc 15, ).  Không, không, con trai của cha, người cha nó kêu 

lên…, tiếng kêu đã xóa sạch tất cả lỗi lầm của con, và tình cha tuôn trào xuống người con bằng 

hành động : "phải ăn tiệc và vui mừng "(Lc 15, 32). "Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho 

cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để 

chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy" (Lc 15, 22-24). 

Khi quan sát hình ảnh người cha ôm người con, nghe người cha nói với người con và liên 

tưởng tới Vì Thiên Chúa là Cha xử với chúng ta là tội nhân như thế, thánh Gioan Maria Vianney 

cha sở họ Ars đã thốt lên rằng : Đây hình ảnh tuyệt đẹp về sự vĩ đại của lòng thương xót của 

Thiên Chúa đối với tội nhân khốn khổ nhất! ... Ôi Thiên Chúa của con, rằng tội lỗi là một cái gì 

đó thật khủng khiếp! Làm thế nào chúng con có thể phạm tội được ? Nhưng tất cả chúng con là 

những kẻ khốn nạn, ngay khi chúng con còn là tội nhân, thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng 

con trước. 

Lòng thương xót của Thiên Chúa cộng với lòng trắc ẩn. Tình yêu của Đấng Cứu Thế thật 

bất ngờ bởi ân sủng của Ngài trước các tội nhân, Ngài ôm hôn tội nhân, trao ban cho họ sự an 

ủi tuyệt vời…Ôi khoảnh khắc tuyệt với ! Chúng ta mà hiểu được thì chúng ta sẽ rất hạnh phúc ! 

Nhưng than ôi, chúng ta không phù hợp với ơn thánh, nên những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt 

vời ấy biến mất. Chúa Giêsu Kitô nói với người tội nhân qua miệng của các thừa tác viên của 

Ngài : "Vì anh em, phàm ai đã được thanh tẩy trong Ðức Kitô, thì đã được mặc lấy Ðức Kitô"(x. 

Gal 3,27). Đó là điều Thiên Chúa đối xử với chúng ta, khi chúng ta bỏ đàng tội lỗi để đi theo 

Ngài, chúng ta sẽ hạnh phúc. Chao ôi, đâu là điều mà tội nhân tin tưởng, cho dù tội lỗi đến đâu 

đi chăng nữa, thì hãy biết và tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là vô cùng vô hạn! (Trích 

bài giảng thứ Chúa nhật III Mùa Chay của thánh Gioan Maria Vianney). 

Người cha mất con, nên ngày ngày ngóng chờ con trở về là hình ảnh của Thiên Chúa là 

Cha luôn cháy lửa tình yêu đối với nhân loại, cha ôm con vào lòng, không đơn giản chỉ là tội 

nhân, nhưng là kẻ có tội biết ăn năn, đó là một con người biết đọc lại các biến cố của đời mình, 

hiểu được những gì đã xảy đến với mình để sửa chữa, tái lập trật tự trong đời sống và quyết 

tâm : "Tôi sẽ trỗi dậy và trở về với cha tôi" (Lc 15,18), nhưng thực tế, ai trỗi dậy và ai trở về với 

cha mình. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa người cha và người con, khơi dậy sự trở về trong ân sủng 

của người con, đơn giản không chỉ là ơn tha tội nhưng không do Thiên Chúa ban, và không có 

gì thay đổi nơi lòng của người con. Đây là cuộc gặp gỡ của niềm tin mà người con tội lỗi đã đặt 

để vào lòng thương xót của người cha đầy lòng thương xót ấy, cuộc gặp gỡ này mang dấu ấn 

của vòng tay cha và con tìm thấy được tình cảm trìu mến. Vâng, Chúa Giêsu đồng bàn với 

quân tội lỗi, nhưng Người không đến để hợp thức hóa tội lỗi, làm cho những kẻ lầm lỗi cứng 

lòng, hay ngày càng tội tề hơn. Người đến để loan báo rằng họ có thể sống khác để chứng tỏ 
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rằng tình yêu của Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, không nản vì sự thờ ơ, hay khác biệt 

của những con người, và mở ra một cuộc sống mới như thánh Phaolô nói với chúng ta : "Một 

thế giới mới đã đến". 

Cuộc hòa giải mà Giáo hội có sứ mạng làm trung gian, là hòa giải con người với Thiên 

Chúa và với nhau, một vài tuần trước lễ Phục Sinh. Đây là cơ hội để hân hoan vui mừng, vì con 

người trở về với Thiên Chúa bằng lòng thống hối ăn năn, cậy nhờ vào lòng thương xót của 

Thiên Chúa là Cha, Đấng Giầu Lòng Thương Xót, dẫn dắt con người tới bàn tiệc như người 

cha đã chuẩn bị cho con mình. Đúng như thế, tội nhân được tha thứ là con người của niềm vui 

và tác động của ân sủng. Vâng, ai trở về thì được tham dự vào niềm vui muôn đời của Thiên 

Chúa, kẻ mất nay lại tìm thấy trở nên thành viên dự tiệc vui muôn đời của Thiên Chúa, chứng 

nhân của niềm vui là chính Chúa   

Vì vậy, khi Giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị lễ Phục Sinh, trở về với Chúa, thừa nhận 

những lỗi lầm và những khuyết điểm trong đời sống chúng ta, chúng ta đứng dậy, trở về với 

Chúa là Cha. Lễ Phục Sinh không mời gọi chúng ta bước vào con đường sầu khổ. Trái lại, cứu 

chuộc chúng ta khỏi đắng cay buồn phiền, nghèo đói và chết chóc, lễ Phục Sinh mang lại cho 

chúng ta niềm vui ngày Đại lễ. Hòa giải được với Thiên Chúa và hòa giải với nhau, chúng ta sẽ 

cảm nhận được niềm vui thiêng thánh.  

(Thinh lặng giây lát chiêm ngưỡng Thánh Thể Chúa và cầu nguyện riêng) 

◆ Hát : Con Nay Trở Vê – Hùng Lân 

◆ Công bố lời Chúa  ((Người dẫn mời mọi người đứng) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh (Ga, 1-11) 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn 

dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái 

dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước 

mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại 

tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói 

thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón 

tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, 

hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui 

từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với 

người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu 

phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không 
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có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng 

phạm tội nữa".  

Đó là lời Chúa. 

◆  Gợi ý suy niệm 2 (Người dẫn mời mọi người ngồi) 

Chủ đề : Lòng Thương Xót ấp ủ tội nhân 

Chúa Giêsu là hiện thân của Lòng Thương Xót, khi mạc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa 

là Cha, Đấng Giầu Lòng Xót Thương. Thánh Gioan viết: "Thiên Chúa, không ai đã thấy bao 

giờ", Gioan đưa ra dẫn chứng đầy sức thuyết phục "Con Một, Ðấng ở nơi cung lòng Cha, chính 

Ngài đã thông tri" (Ga 1,18). Chân lý về Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi Chúa Giêsu Kitô "Cha 

đầy tình thương xót" (2Cr 1,3). Thiên Chúa ghét tội và yêu thương kẻ có tội. Thiên Chúa không 

dung túng tội lỗi, nhưng khoan nhân với tội nhân. Vì Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải 

chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải và được sống (x. Ez 33,11). 

Đoạn Tin Mừng (Ga, 1-11) là một bằng chứng hùng hồn về lòng xót thương của Thiên 

Chúa đối với tội nhân. Thánh Gioan kể lại việc người ta đem đến cho Chúa Giêsu một phụ nữ 

bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Chúa Giêsu không kết án người phụ nữ này, nhưng cứu 

chị khỏi bị ném đá. Chúa không nói với người phụ nữ: chị không có tội, nhưng nói : "Ta không 

kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa" ( Ga 8,11). Thật vậy, chỉ có một mình 

Chúa Giêsu Kitô mới có thể cứu rỗi con người, vì chính Người mang lấy tội lỗi thế nhân và cho 

con người cơ hội để thay đổi đời sống. Ðoạn Tin Mừng này cho thấy rõ, sự tha thứ của Thiên 

Chúa không đồng nghĩa với một sự dung túng thường tình, tha thứ có kèm theo điều kiện. 

Không có nghĩa là bỏ qua sự dữ, hay tệ hơn nữa, là chối bỏ sự dữ. Thiên Chúa không tha thứ 

sự dữ, nhưng tha thứ cho con người, và dạy người ta biết phân biệt giữa một bên là hành động 

xấu đáng bị kết án, và bên kia là con người cụ thể phạm lấy lỗi lầm đó, và là người mà Chúa 

muốn ban cho cơ may để thay đổi đời sống, làm lại cuộc đời. Trong khi con người chúng ta có 

khuynh hướng đồng nhất hóa người phạm tội với tội lỗi, và như thế là đẩy người có tội vào ngõ 

cụt, không có lối thoát. Lòng Chúa cao cả hơn lòng chúng ta, Thiên Chúa Cha lại hành động 

cách khác, Ngài đã sai Con Một mình xuống trần gian, để mở ra cho cả và nhân loại con đường 

cứu thoát. Chúa Giêsu Kitô chính là con đường này: khi chết trên thập giá, Người đã cứu chúng 

ta khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu lặp lại với con người ở mọi nơi, mọi thời đại rằng: "Ta cũng thế, Ta 

không kết tội. Vậy hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa". 

Khi nghe những lời trên trong đoạn Tin Mừng hôm nay, làm sao chúng ta không cảm 

nghiệm được một niềm tín thác trào dâng trong tâm hồn chúng ta? Sao không nhìn thấy nơi đó 

một "Tin Vui Mừng" cho cả và nhân loại ở thời đại chúng ta, những con người đang mong ước 

khám phá lại ý nghĩa đích thật của lòng nhân từ và sự tha thứ? Thời đại chúng ta đang cần đến 

http://tonggiaophanhanoi.org/suy-niem/suy-niem-chua-nhat/5157-ghet-toi-chu-khong-ghet-ke-co-toi
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sự tha thứ của Thiên Chúa, một sự tha thứ làm phát sinh niềm hy vọng và phó thác, mà không 

làm yếu đi cuộc chiến chống lại sự dữ. Cần trao ban và lãnh nhận sự tha thứ. Nhưng con 

người chúng ta không trở nên có khả năng tha thứ, nếu trước đó chúng ta không để cho mình 

được Thiên Chúa thứ tha, vừa nhìn nhận mình là đối tượng của lòng nhân từ của Thiên Chúa. 

Chúng ta cũng sẽ trở nên kẻ sẵn sàng tha nợ cho người khác, chỉ khi nào chúng ta ý thức về 

mòn nợ to lớn mà chúng ta đã được tha cho. Chúng ta hãy cố khám phá ra tình thương của 

Thiên Chúa qua bí tích Hòa Giải, và hãy tỏ ra nghiêm khắc đối với tội lỗi nhưng khoan nhượng 

đối với con người tội lỗi. 

Chúng ta hãy nhìn lên Ðức Trinh Nữ Maria và khẩn cầu Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót. 

Nơi Mẹ, Tình thương nhân từ của Thiên Chúa được nhập thể, và tâm hồn vô nhiễm của Mẹ là 

nơi trú ẩn an toàn cho người tội lỗi. Ðược Đức Mẹ dẫn lối chỉ đường, chúng ta hăng hái tiến 

bước, và nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình, nay Người nói với mỗi người 

chúng ta rằng: "Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa". (Ga 8,11). Xin Mẹ Maria giúp chúng ta 

tiếp nhận với niềm vui đã được canh tân, (tiếp nhận) hồng ân cứu rỗi, ngõ hầu chúng ta gặp lại 

được sự tin tưởng và niềm hy vọng để bước đi trên con đường mới. Amen. 

◆ Hát : Hãy có lòng thương xót. Tác giả: Sr Clara Chu Linh, OP 

ĐK: Hãy có Lòng Thương Xót như Chúa Cha. Hãy có Lòng Thương Xót như Chúa Cha. 

Hãy đem Lòng Thương Xót đến muôn nơi và hãy có lòng tín thác nơi Người. 

PK1 & PK2: Đừng xét đoán anh em sẽ không bị Chúa xét đoán. Đừng lên án anh em sẽ 

không bị án luận phạt. Hãy tha thứ anh em sẽ được Chúa thứ tha. Hãy cho đi anh em sẽ được 

Chúa cho lại. Đong bằng đấu nào Thiên Chúa đong lại bằng đấu ấy. 

(Vị Chủ sự và giúp lễ với bình hương, nến nghi ngút đi ra quì trước Thánh Thể) 

 

III. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ 

(Mời cộng đoàn quì) 

Chủ sự : 

Anh chị em thân mến, 

Hiệp cùng Đức giáo hoàng Phanxicô và với tất cả anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, 

trong giờ phút linh thiêng này, trước Đức Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lên Chúa 

những lời nguyện xin. 

Ý cầu nguyện 

(Sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn đáp : Xin Chúa nhậm lời chúng con) 
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1.        Lạy Chúa Giêsu, hiện thân của Lòng Thương Xót, chúng con thờ lạy, chúc tụng và 

tôn vinh Chúa, vì Chúa đã hiến dâng chính mình lên Thiên Chúa Cha làm của ăn nuôi sống 

chúng con. Xin cho Đức giáo hoàng Phanxicô, các giám mục, linh mục và các thừa tác viên 

trong Hội Thánh, trở nên cánh tay nối dài của lòng thương xót Chúa, và nhất là trở nên những 

tấm bánh được bẻ ra cho muôn người. 

2.        Lạy Chúa Giêsu đang hiện trong Bí tích Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Xin 

ban thêm đức tin và kiện toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng : mỗi 

khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa. Có Chúa trong 

cuộc đời, chúng con có thể trở nên những hòn đảo của lòng xót thương giữa đại dương thờ ơ 

vô cảm với mọi người. 

3.        Lạy Chúa Giêsu là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng chúng con. Xin 

cho chúng con biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này với lòng trong sạch, 

để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến,nhờ thế chúng con mới tránh được sự 

cám dỗ dửng dưng, thấy người khổ đau thì đưa tay giúp đỡ, để mai ngày chúng con được 

được cùng nhau tham dự vào sự sống viên mãn trên trời. 

4.        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những gì chúng con 

xúc phạm đến Mình Thánh Chúa và tha nhân, khi chúng con dửng dưng với đồng loại và với 

Thiên Chúa.  Xin ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, để Ngài giúp chúng con thêm hiểu 

biết về sự hiến mình của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, ngõ hầu chúng con biến hiến thân vì 

nhau. 

5.  Chủ sự : 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hiệp cùng Đức Giáo hoàng Phanxicô dâng lên 

Chúa những ý nguyện của người, cùng với ý của chúng con vừa nói lên, với bao ý nguyện của 

anh chị em chúng con trên toàn thế giới, và của nhiều người chưa thể nói ra, Chúa đều biết cả, 

Chúa thấu hiểu lòng chúng con, xin Chúa thương đón nhận, thánh hóa và ban ơn theo thánh ý 

Chúa. Amen. 

IV. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA 

•        Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng. 

•         Hát : Ca Thánh Thể. 

•        Lời nguyện. 

•         Phép Lành Mình Thánh Chúa. 

V. BẾ MẠC 
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•        Hát kết thúc 

 
 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Suy Niệm Bài Đọc I Chúa Nhật III Mùa Chay ( Xh 3, 1-8.13-15) 

Hôm nay bước vào vùng đất thánh, Gia-vê đã ra lệnh cho Mô-sê "cởi dép ra". Cả một 

vùng núi chỉ có chỗ Mô-sê đứng là đất thánh hay sao? Mô-sê trốn thoát khỏi triều đình Pha-ra-ô 

bên đất Ai-cập, nơi ông đã ra tay giết chết một người Ai-cập và vùi xác xuống cát. Ông đang 

sống lưu vong, đang cậy dựa và nhờ vả vào sự che chở của nhạc phụ (x.Xh 2,11-3,6). Cuộc 

sống của ông đang tạm yên ổn. Ông có vợ, có gia đình, có tài sản và những gì cần thiết cho 

cuộc sống của một con người bình thường. Tất cả những thứ đó là Đôi Dép ông đang mang. 

Nó che chở, bảo bọc và giúp ông đi đến tương lai trong sự an toàn. Cởi dép ra! Đó là một mệnh 

lệnh. Đó là một điều kiện mà Gia-vê muốn nơi người mà Ngài sẽ chọn. Cởi dép là cởi bỏ tất cả 

những cái "an toàn tạm bợ" để tiếp xúc với một hoàn cảnh thực tế, trần trụi và đau thương, tê 

tái: "Ta thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì 

bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi khổ của chúng."(Xh 3,7) Mô-sê sống hạnh phúc bên 

gia đình tại Mađian. Ông không nghe thấy tiếng kêu ai oán, thống thiết; không nhìn thấy những 

cảnh tượng tang thương của những thân phận đồng bào. Ông sinh ra trong sự bảo bọc và lớn 

lên trong hoàng cung. Ông đâu hiểu hết những đoạn trường mà dân tộc của ông đã và đang 

trải qua. Tại sao vậy? Vì Chân Ông Đi Dép. 

Cởi dép là chấp nhận bước vào những khó khăn mới, những nẻo đường khác đầy cam go 

và thử thách, Cởi dép là chấp nhận đồng hóa với nỗi đau của dân tộc mình. Khi bỏ đôi dép, 

người ta sẽ có những cảm giác rất khác nhau trên cùng một con đường. Ta sẽ có cảm giác mát 

rười rượi khi bước trên những đoạn đường lót gạch bông. Ta sẽ cảm nhận được sự thô nhám 

của nền xi măng. Cảm giác mịn như nhung khi giẫm chân lên bờ cát mịn. Từng bước chân ta 

tạo ra âm thanh lạo xạo vui tai. Khi giẫm chân lên cỏ, ta có cảm giác êm êm. Nhưng ta sẽ có 

cảm giác nhói đau khi bước chân lên những con đường đầy đá sỏi lởm chởm. Khi bước chân 

không vào bãi rác, ta sẽ cẩn thận lần đi từng bước một và cảm nhận dờn dợn chạy khắp thân 

mình. Mỗi địa hình sẽ cho chúng ta những cảm nhận khác nhau với bước chân trần của mình. 

Cởi dép ra để mình sống thực với những cảm nhận của cuộc sống mà khi đi dép, chúng ta 

không có cơ hội nếm trải. 

CỞI DÉP RA 
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"Cởi dép ở chân ngươi ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." Đôi dép ấy là của 

nhạc phụ cho tôi. Bộ áo quần này do hiền thê tôi may sắm. Những thứ đó là đồ dùng cho việc 

chăn chiên dê. Những thứ đó không thể dùng vào sứ vụ mới. Tất cả những gì là của con người 

hãy trả lại cho con người. Ta gọi ngươi để ngươi bước vào một sứ  mệnh và một ơn gọi mới 

"Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Israel ra khỏi Ai-cập."( Xh 3, 10) 

Ta sẽ trao cho ngươi những phương tiện mới. Phương tiện ấy không chỉ là đôi dép, chiếc áo 

choàng hay cây gậy. Điều mà Gia-vê trao cho ông là tất cả những gì cần thiết trong sứ vụ 

"Phần Ta, Ta sẽ ở với ngươi." ( Xh 3,12)  

Mô-sê đã cởi dép, bỏ lại tất cả để mặc lấy niềm tin, tâm tình phó thác và lòng trông cậy vào 

Gia-vê Thiên Chúa là "Đấng Hiện Hữu", là "Chúa, Thiên Chúa của cha ông" của ông. Ngài 

sẽ trở thành khiên che thuẫn đỡ cho ông trong suốt hành trình sứ mệnh. Còn tôi, hãy nhìn vào 

Đôi Dép tôi đang mang và hãy nhìn lại đời sống của mình để biết tôi đang sống nhờ vào sự che 

chở và bảo bọc của cái gì? và của ai? 

Dã Quỳ 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

Hỏi : xin cha giải đáp 2 thắc mắc sau đây; 

1. Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa chân cho hết mọi người, kể cả phụ  nữ và người 

ngoại Đao, như vậy những người không phải là Công Giáo có được rước Lễ khi họ tham 

dự Thánh Lễ hay không ? 

2. Những người li dị từ nay được rước lễ phải không ? 

Trả lời: 

1. Việc rửa chân và rước Mình Thánh Chúa là hai việc hoàn toàn khác nhau.  Rửa 

 chân  chỉ  là nghi thức nhắc lại việc Chúa Giêsu xưa đã rửa chân cho 12 Tông Đồ trong 

 Bữa ăn sau cùng với họ, trước khi Chúa nộp mình cho những kẻ đến bắt bớ và hành 

 hình Chúa ngày hôm sau.Đây không phải là việc cử hành một bí tích nào của  Giáo hội 

đòi buộc  tín hữu phải tham dự để được lãnh ơn cứu độ của Chúa. 

Nghĩa là  không có luật nào buộc phải tham dự nghi thức rửa chân cử hành trong khuôn 

khổ Lễ kỷ niệm  Chúa lập Phép Thánh Thể và Chức linh muc ngày Thứ năm tuần thánh. Tuy 

nhiên, nghi thức rửa chân cũng không buộc phải làm vào ngày Thứ năm Tuần Thánh. Phụng 

vu trong Tuần Thánh chỉ buộc phải cử hành Lễ Chúa lập Phép Thánh Thể và Chức linh mục 

 CÓ THỂ MỜI HẾT MỌI NGƯỜI LÊN RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA ĐỰỢC KHÔNG?  
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cùng làm phép Dầu Thánh  (Chrism) trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh mà thôi, Nhưng ở Tổng 

Giáo Phận Galveston-Houston, vì nhu cầu mục vụ ,  Lễ này được làm ngày Thứ ba Tuần 

Thánh, thay vì Thứ Năm và không có nghi thức rửa chân. Việc này được tùy nghi  làm ở các 

giáo xứ.    

Việc Đức Thánh Cha Phanxicô cho rửa chân cả phụ nữ và tội phạm (năm qua tại một nhà 

tù ở Ý) là sáng kiến riêng của ngài. Ngài có lý do  để làm như vậy, chúng ta không dám có ý 

kiến. Nhưng ngài cũng không buộc Giáo Hội phải làm theo gương của ngài. Nơi nào muốn làm 

thì tùy ý. 

Nhưng không thể suy luận là Đức Thánh Cha rửa chân cho mọi người, không phân biệt 

nam nữ và  tôn giáo,  để từ đây cho phép hết mọi người được rước Mình Thánh Chúa, không 

phân biệt họ có Đạo và đang sạch tội trọng hay không.    

Việc  rước Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) là việc-tự bản chất- hoàn 

toàn khác biệt với việc rửa chân nói trên. 

Rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô là một việc đạo đức đòi hỏi phải có đức tin và sạch tội 

trọng. Phải có đức tin để tin rằng Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hai chất thể là bánh và 

rượu nho. Có tin như vậy thì việc rước Mình , Máu Thánh Chúa mới sinh ích thiêng liêng cho 

người lãnh nhận. Không tin thì không có ích lợi  gì cho dù là người công giáo hay người ngoại. 

Phải có đức tin cũng có nghĩa là người muốn lãnh nhận phải là tín hữu Công giáo đang 

hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội. Như thế , các Kitô hữu thuộc các giáo phái bên ngoài Giáo 

hội Công Giáo như các nhánh Tin Lành và Anh giáo ( Englican) kể cả  tín đồ  của các tôn giáo 

khác  như Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Không Giáo, Hồi giáo… thì không được mời rước 

Mình , Máu Thánh Chúa Kitô , nếu họ vì xã giao  đến tham dự Lễ với các tín hữu Công Giáo. Lý 

do là họ không cùng chia sẻ  một niềm tin  với Giáo Hội về Phép Thánh Thể nói chung và, cách 

riêng,  về việc Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hai chất thể bánh và rượu nho như Giáo Hội 

tin không sai lầm.  

Đây không phải là sự kỳ thị nào đối với các tín hữu bên ngoài Giáo Hội, mà là vì kỷ luật bí 

tích của Giáo hội đòi buộc người tín hữu phải cùng chung niềm tin với Giáo Hội  về Phép Thánh 

Thể, tức là tin có  sự biến đổi bản thể ( substance) của chất thể hay tùy thể ( accident )  là bánh 

và rượu nho thành bản thể Chúa Kitô. Các anh  em Tin Lành và tín hữu các tôn giáo khác   đều 

không chia sẻ niềm tin này, nên họ không thể được mời  lãnh nhận MÌnh Máu Chúa Kitô - nếu 

họ  đến  tham dự Thánh Lễ với người Công Giáo hay Chính Thống Giáo Đông Phương. ( 

Eastern Orthodox Churches) 
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Mặt khác, muốn lãnh nhận Mình Máu Chúa Kitô cách xứng hợp, thì ngoài yếu tố phải là 

ngươì Công Giáo ra , còn yếu tố quan trọng nữa là phải đang  sống trong tình trạng ơn phúc, 

tức là  đang không có  tội trọng ( mortal sin), vì theo giáo lý và giáo luật thì:  “ ai đang có tội 

trọng thì không được làm lễ ( linh mục) và rước Lễ ( giáo dân). “ ( x.SGLGHCG số, 1415; 

giáo luật số 916). 

Như vậy, không thể trao Mình Thánh Chúa cho hết mọi người, không phân biệt tôn giáo và 

tình trạng tâm hồn được , vì bất cứ lý do nào. 

Rửa chân cho người ngoài Công Giáo thì không vi phạm giáo lý hay tín lý nào của Giáo Hội 

, vì đó là hành động chủ yếu mang tính chất bác ái, và phục  vụ;  giống như bố thí cho người 

nghèo, thăm viếng  người bệnh , thăm tù nhân thì không cần phân biệt tôn giáo, nam nữ  hay 

đẳng cấp xã hội. Ngược lại rước Mình Máu Chúa Kitô thì phải là người Công Giáo đang sống 

trong tình trạng ơn phúc, nghĩa là không có tội trọng trong linh hồn như nói ở trên. Hai việc này 

hoàn toàn khác nhau về bản chất , nên không thể loại suy việc này để làm việc kia được. 

2. Về câu hỏi thứ hai,  cần phân biệt hai trường hợp đươc hay không được rước lễ của 

người ly dị như  sau: 

a. Nếu sau khi li dị ngoài tòa dân sự, mà  không sống chung với người khác như vợ chồng 

 thì không có gì ngăn trở  họ đi xưng tội và rước Lễ. 

b. Ngược lại, nếu sau khi li di ngoài tòa dân sự và trong khi chờ phán quyết xin tiêu hôn 

(annulment) nơi  Tòa hôn phối (Tribunal) của Giáo Phận , mà lại chung sống với người khác 

như vợ chồng, thì tạm thời không được phép xưng tội và rước lễ, vì lý do sau đây: 

Bao lâu hôn phối cũ chưa được tháo gỡ theo giáo luật, thì bấy lâu vợ chồng vẫn còn bị 

ràng buộc với hôn phối mà hai người đã thành hôn trong Giáo Hội. Nghĩa là việc li dị ngoài tòa 

án dân sự không có giá trị tiêu hôn cho  hai người đã giao kết thành hôn  ở nhà thờ. Do đó, bao 

lâu việc xin tiêu hôn ( annulment) nơi tòa hôn phối của Giáo phận chưa được giải quyết thỏa 

đáng, thì bấy lâu hai vợ chồng   vẫn bị ràng buộc với hôn phối cũ, dù hai người đã li dị ngoài 

tòa dân sự. 

Do đó,  trong khi chờ đợi phán quyết của tòa hôn phối  Giáo phận, mà  tự ý sống chung với 

người khác như vợ chồng thì tạm thời không được xưng tội và rước Lễ. Sở dĩ thế, vì khi tự ý 

sống chung với người khác kể cả việc tái kết hôn với người khác ở ngoài tòa dân sự sau khi li 

dị,  thì bị coi là phạm tội ngoại tình ( adultery) vì hôn phối cũ chưa được tháo gỡ nơi Tòa hôn 

phối giáo phận.  Và đây mới là trở ngại cho việc xưng tội và rước lễ của người li dị. Phạm tội 

ngoại  tình là tội trọng nên không được  rước lễ theo giáo lý và giáo luật của Giáo Hội  (x. giáo 

luật số 916, SGLGHCG số  1415).  
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Nói tóm lại,  những người đã li dị ngoài tòa dân sự hay bỏ nhau để đi lấy người khác trong 

khi hôn phối cũ chưa được tiêu hôn ( annulled), thì tạm thời không được xưng tội và rước lễ. 

Gần đây, có dự luận cho là Giáo Hội muốn đón mời ( welcome) những người li dị vào hiệp 

thông với Giáo Hội. Nghĩa là cho họ rước lễ như mọi người khác. Điều này không đúng, vì cho 

đến nay Tòa Thánh chưa hề nói  gì về  việc này, mà chỉ có chỉ thị mới cho các Tòa án hôn phối 

các giáo phận phải đơn giản hóa thủ tục xin tiêu hôn, để  rút ngắn thời gian cứu xét tiêu hôn  và 

có thể miễn hay giảm lệ phí cho các người xin tháo hôn phối. Ở Tổng Giáo Phận Galveston-

Houston, thì lệ phí này đã được giảm từ 500 dollars xuống còn 100 dollars kể từ nay. 

Sau hết, nếu hôn phối cũ chưa được thẩm quyền giáo phận cho tiêu hôn, thì tính bất khả 

phân ly (indissolubility) và thành sự (validity) của  hôn phối cũ còn tồn tại và đang được cứu xét. 

Nên tự ý sống chung với người khác như vợ chồng,  thì đã vi phạm tính bất  khả phân này, và 

đó là tội ngoại tình như đã nói ở trên. Phạm  tội này,  thì không thể xưng tội để xin tha được. 

Muốn tha thì  phải từ bỏ việc sống chung bất hợp pháp nói trên, bao lâu hôn phối cũ chưa được 

tháo gỡ bởi thẩm quyền giáo phận.  

Ước mong  những giải đáp trên thỏa mãn các câu hỏi đặt ra. 

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn  

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 
 
 

Bắt đầu mùa Chay, Hội Thánh kêu gọi chúng ta: “Hãy ăn năn xám hối và tin vào Phúc 
Âm”1(Mc 1,15).  

Câu Thánh Kinh này tiếng La Tinh: “Paenitemini et credite evangelio”. Trong đó, chữ 
Evangelio (Evangelium) trước đây dịch là “Phúc Âm”, nhưng nay, càng ngày càng nhiều người 
thích dịch là “Tin Mừng”2, điều này xem ra không thể đảo ngược được…Vậy, chúng ta thử tìm 
hiểu nghĩa của thuật từ Phúc Âm và Tin Mừng….. 

1. Tìm hiểu nguyên ngữ evangelium 

Evangelium phát xuất từ tiếng Hy Lạp là euaggelion [eu = tốt lành, vui mừng; aggelion = tin 
tức, sứ điệp]. Theo nghĩa thông thường của người Hy Lạp, euaggelion là một tin tốt, đặc biệt là 
tin báo chiến thắng. Trong thời bình của Đế quốc Rôma, những biến cố lớn của hoàng đế 
(người được xem như là thần linh và là cứu chúa) đều được ca tụng như những evangelium. 

                                                 
1
 Kinh Thánh, LM. Trần Đức Huân dịch , Sàigòn, 1968. 

2
 Không tìm thấy chữ Phúc Âm trong toàn bộ Kinh Thánh do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ dịch, ấn bản điện tử 

của VietCatholic Bible 2000-2003. 

  
PHÚC ÂM - TIN MỪNG 
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Ngôn ngữ Kitô Giáo vay mượn động từ euangelizomai “loan báo tin tốt lành” trong Cựu Ước, 
với ý nghĩa đặc biệt đã có sẵn: Loan báo ơn cứu độ (x. Is 40,9; 41,27; 52,7; 61,1)3 . 

Đối với chúng ta, evangelium chỉ bản văn kể lại cuộc đời Chúa Giêsu hoặc chỉ những phân 
đoạn của bản văn đó đọc trong Thánh Lễ. 

Trên phương diện thần học, evangelium được hiểu là4 : 

1). Tin về ơn cứu độ do Đấng Messia mang đến cho loài người. 
2). Giáo huấn của Chúa Giêsu, do các Tông Đồ rao giảng. 
3). Sự ghi chép của lời giáo huấn này thành sách. 
4). Mỗi cuốn trong bốn cuốn ghi lại lời giảng dạy này và được nhận vào Thư Quy. 

Trong Thánh Kinh, từ euaggelion được sử dụng rất nhiều (khoảng 20 lần trong Cựu Ước 
và khoảng 150 lần trong Tân Ước).  

Để dịch từ euaggelion, các bản dịch tiếng Anh dùng những từ như: Evangel, gospel, good 
news, good tidings, glad tidings, joyful message...; các bản dịch tiếng Pháp cũng dùng những 
chữ như: Évangile, bonne nouvelle, joyeuse messagère,... và ngay cả trong Nova Vulgata cũng 
dùng nhiều chữ như: Evangelium, adnuntiantes, adnuntiantis bonum, ostenderetur, bona 
nuntians... Trong khi đó, các bản dịch tiếng Việt có thế giá nhất (của UBPV HĐGMVN, Nhóm 
CGKPV, cha Nguyễn Thế Thuấn - dựa vào các bản Hy Lạp) thì chỉ dịch là tin mừng, không 
dùng đến từ phúc âm! (Bản dịch của cha Trần Đức Huân dựa vào Bản Phổ Thông (Vulgata) thì 
dịch là tin lành, phúc âm, người đem tin... )5. 

                                                 
3
 Hippri: mebassèr (annunciation, message, news, tidings),  mebasseret ( Is 40,9): good tidings. 

4
 Xem Olivier de La Brosse, DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE: Évangile 

5
 Có thể trưng vài dẫn chứng như sau: 

Bản văn   Modern Greek   Greek OT 

(Septuagint/LXX) 

Nova Vulgata 

1. 1Sm 31,9   aggelianeis euaggelizontes annuntiaretur 

2. 2Sm 18,31   aggelias euaggelisthito bonumapporto 

nuntium 

3. Is 40,9   aggellias euaggelizomenos evangelizas 

4. Is 52,7 aeuaggelizomenou euaggelizomenou annuntiantis 

5.  Is 52,7 beuaggelizomenou euaggelizomenos annuntiantis bonum 

6.  Mc 1,1 euaggeliou euaggelio evangelii 

Bản văn Nhóm CGKPV    Nguyễn Thế Thuấn     Trần Đức Huân 

1 1Sm 31,9     báo tin mừng       rao tin mừng kẻ loan tin 

2 2Sm 18,31    tin mừng tin mừng tin mừng 

3 Is 40,9     kẻ loan tin mừng    người loan báo tin 

mừng   

ai giảng tin lành, ai 

rao tân ước 

4 Is 52,7a người loan báo tin 

mừng   

người sứ giả       thông tín viên 

5 Is 52,7b người loan tin hạnh 

phúc 

kẻ đem tin mừng    kẻ đem tin lành 

6 Mc 1,1   Tin Mừng Tin Mừng Phúc Âm 

Bản văn   The Jerusalem Bible 

1966   

Jewish Publication 

Society 1917   

King James Version 

1 1Sm 31,9 proclaim the good 

news   

to carry the tidings to publish 

2 2Sm 18,31   good news tidings tidings 

3 Is 40,9 joyful messenger good tidings good tidings 

4 Is 52,7a who rings good news   the messenger of good 

tidings   

that bringeth good 

tidings 

5 Is 52,7b (who)  brings  

happpiness     

the harbinger of good 

tidings 

that  bringeth  good  

tidings  of  good 

6 Mc 1,1 Good News The Gospel  

Bản văn     French–Darby    French - Louis    Segond Biblique De 

Jérusalem, 1956 

1 1Sm 31,9  annoncer la bonne 

nouvelle 

annoncer ces bonnes 

nouvelles 

annoncer la bonne 

nouvelle 

2 2Sm 18,31 une bonne nouvelle la bonne nouvelle la bonne nouvelle 

3 Is 40,9   bonnes nouvelles bonne nouvelle joyeuse messagère 

4 Is 52,7a qui apporte de bonnes 

nouvelles 

qui apporte de bonnes 

nouvelles 

porteur de bonnes 

nouvelles 
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2. Tìm hiểu từ Phúc Âm 

2.1. Phúc, có 4 chữ Hán: 福, 腹, 覆, 輻, ở đây là chữ 福, có nghĩa: Điều may mắn, tốt lành, trái với 
hoạ.  

Thật vậy, phúc là một trong cửu trù Hồng Phạm do Trời ban cho vua Vũ để “di luân di tự” 
(luân thường vì thế mà bày ra có thứ tự), và Kinh Thư chia phúc ra năm loại, gọi là ngũ phúc6 
gồm: (1) Trường thọ (sống lâu dài, không đoản mệnh). (2) Phú quý (tiền của nhiều, địa vị tôn 
quý). (3) Khang ninh (thân thể khỏe mạnh, tâm hồn yên lành). (4) Hiếu đức (tính lương thiện, 
nhân hậu, bình tĩnh). (5) Thiện chung (“chết lành”: có thể tiên liệu thời kỳ chết của mình. Khi 
lâm chung không gặp tai hoạ, thân thể không đau đớn vì bệnh tật, trong lòng không vương vấn 
và phiền não, ôn hoà tự tại rời khỏi nhân gian). 

Cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn khi được cả ngũ phúc, nếu thiếu điều nào thì vẫn chưa được 
phúc hoàn toàn. Ví dụ: người trường thọ mà nghèo khổ, người phú quý mà yểu mệnh, người 
sang giàu nhưng luôn phải lao tâm khổ xác, người nghèo hèn mà thiện chung, người phú quý, 
trường thọ nhưng cuối đời gặp tai hoạ chết bất đắc kỳ tử... Cảnh ngộ cuộc đời phức tạp nhiều 
không kể hết. Đó là mới nói đến sự biến hoá của ngũ phúc. Chỉ khi toàn bộ ngũ phúc đều có cả 
mới được gọi là thập toàn thập mỹ, còn các trường hợp còn lại đều là tốt đẹp không trọn vẹn. 

Trong ngũ phúc, hiếu đức (phúc thứ tư) là quan trọng nhất. Đức là nguyên nhân và là cái 
gốc của phúc. Phúc là biểu hiện và là kết quả của đức. Người có phúc hiếu đức thì lương thiện, 
nhân hậu, hiền hoà, thuần khiết, lúc nào cũng bố thí, hay làm việc thiện, tích nhiều ân đức, nhờ 
đó có thể bồi dưỡng bốn phúc khác, làm cho nó không ngừng phát triển. Do đó, hiếu đức được 
xem là “phúc tướng”. 

Theo Lục Thư7, chữ phúc (福) thuộc “hình thinh”. Viết bộ thị (示còn đọc kỳ) và thinh bức 
(畐bị), có nghĩa phù hộ, là thần ban điều lành giúp con người, nên viết bộ thị (示) và dùng bức 
(畐) với âm bị, có nghĩa là mãn (nghĩa là có đầy đủ, không gì không thuận lợi là phúc), tức là: 
trời đất ban xuống những điều tốt lành để thoả mãn nguyện vọng của con người, nên dùng 
thinh畐.  

Thuyết Văn dùng chữ phúc với nghĩa là bị (bị là mọi việc đều thuận lợi). Chữ 福 đọc âm 
“phúc”, có nghĩa là mình xin cho được nhiều phúc. 

2.2. Âm, có 3 chữ Hán: 陰, 音, 瘖, chữ liên quan là音, có 3 nghĩa: (1) Tiếng nói, cái mà tai có 
thể nghe được. (2) Đơn vị ngữ âm nhỏ nhất. (3) Tin tức. 

Âm (音) trong từ phúc âm (福音) có nghĩa là tiếng, tin, thuộc loại “chỉ sự”. Viết chữ ngôn (言- 
lời) ngậm dấu ngang (—) là cái dấu để tạo chữ, không phải là chữ nhất (一), quy định dấu ngắn 
thì đặt ở trên dấu ngang, dấu dài đặt ở dưới. Thí dụ: chữ thượng (上) cách trình bày của loại chỉ 
sự là dấu ngang (二); chữ hạ (下) là . Như vậy, chữ ngôn (言) phần dưới có chữ khẩu (口), 
chữ khẩu ngậm dấu ngang (—). Thinh do tâm sinh ra, biểu lộ ra ngoài là âm, tức là cái hợp 
thinh mà được nhịp nhàng hoà hợp với các thinh để thành văn, thì gọi là âm. 

2.3. Phúc âm: Nếu hiểu theo nghĩa hẹp, phúc âm (福音) có nghĩa là “tiếng nói may mắn, tin 
tốt lành lớn”. Nhưng nếu tìm hiểu rộng hơn, thì chữ phúc - theo triết lý Đông phương - bao hàm 
tất cả những điều thiện hảo mà con người có thể hình dung hay mơ tưởng.  

3. Tìm hiểu từ tin mừng 

                                                                                                                                                                            
5 Is 52,7b qui apporte des 

nouvelles de bonheur 

qui apporte de bonnes 

nouvelle 

qui apporte le bonheur 

6 Mc 1,1     l'évangile l'Évangile  La Bonne Nouvelle 
 
6
 “Cửu ngũ phúc: Nhất viết thọ, nhị viết phú, tam viết khang ninh, tứ viết du hiếu đức, ngũ viết khảo chung mệnh” (Kinh Thư, 

thiên Hồng Phạm, 33). 
7
 6 quy tắc tạo nên chữ Hán gọi là Lục thư: (1) Tượng hình. (2) Chỉ sự. (3) Hội ý. (4) Hình thinh. (5) Chuyển chú. (6) Giả tá. 
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3.1. Tin, là tiếng Nôm, có 3 nghĩa: (1) Cho là thật; là chắc chắn, đáng trông cậy vào, đáng 
được trao tâm tình, của cải, trách nhiệm. (2) Điều được truyền đi (hay báo cho biết) về sự việc, 
tình hình xảy ra. (3) Trúng, đúng, đạt đến độ chính xác cao. 

3.2. Mừng, là tiếng Nôm, có 2 nghĩa: (1) Cảm thấy thích thú, vui sướng. (2) Tỏ ý chia vui 
bằng lời nói hay tặng phẩm. 

3.3. Tin mừng: là tin tức đem lại niềm vui.  

4. Nhận xét 

Thuật từ tin mừng có nội dung đơn giản là tin tức (đem lại) niềm vui mừng, “hỉ tín”. Trong 
khi từ phúc âm, theo văn hoá Á Đông, bao hàm nhiều ý tưởng phong phú và sâu sắc hơn rất 
nhiều. Phải chăng vì có sự khác biệt giữa những tin vui phàm tục (tin thắng trận, tin kẻ thù bị 
tiệu diệt, tin người son sẻ có mang...) với tin mừng bất diệt (tin loan báo ơn cứu độ, lời hằng 
sống của Chúa Giêsu...) mà các bản Thánh Kinh La ngữ, cũng như những bản dịch ngoại ngữ 
khác, đã phải dùng thêm nhiều từ khác ngoài từ evangelium, nhưng vẫn không lột tả được hết 
ý nghĩa. 

Các ngôn ngữ phương Tây, vì không có từ ngữ khả dĩ nên hầu hết đều vay mượn từ hoặc 
âm evangelium để diễn tả nội dung tin mừng bất diệt. Ngày xưa, các vị thừa sai cũng đã dịch 
âm evangelium sang tiếng Việt là Evang, Sách Evang. Nhưng sau đã có từ Phúc Âm với ý 
nghĩa triết lý Đông phương rất thâm thuý mà tiếng các nước phương Tây không thể có được.  

Kết luận 

Vậy, vì lí do gì, căn cứ vào đâu chúng ta lại bỏ qua từ Phúc Âm, mà chỉ dùng một từ Tin 
Mừng với ý nghĩa không có gì sâu sắc cả?  
 

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
NẾU LINH MỤC KHÔNG CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT  

 

 

Chúng ta đều là tội nhân. Ai trong chúng ta cũng cần đến lòng Chúa thương xót thứ tha. 

Chúa Giêsu đến trần gian để kêu gọi người tội lỗi, chứ không phải gọi người công chính. 

Truyện kể: Có một bà thánh thiện, chiều tối đi dạo quanh làng xóm một vòng, trước khi lên 

giường đi ngủ. Bầu trời quang đãng, các ngôi sao chập chờn và ánh trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. 

Bà cảm động sâu thẳm khi nhìn ngắm bầu trời. Bà ngưỡng mộ sự vĩ đại và huyền diệu của Tạo 

Hóa và các loài thụ tạo của Ngài. Với thân phận con người yếu đuối, bà qùy gối và cầu nguyện: 

Lạy Thiên Chúa tốt lành và tuyệt mỹ vô song, xin đừng bao giờ để con phạm lỗi với Chúa, dù là 

một hành vi nhỏ nhất. Và bà đã nghe một giọng nói dịu dàng trong tâm: Hỡi con, nếu Cha chấp 

nhận nguyện vọng đó đối với mọi người, làm sao Cha có thể bày tỏ lòng thương xót và sự tha 

thứ vô bờ của Cha, điều này là một trong những cách thế rõ ràng nhất Cha để mọi người biết và 

cảm nghiệm tình yêu của Cha. 

ƠN THA THỨ - LÒNG THƯƠNG XÓT 
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Trái tim yêu thương của Chúa là nguồn suối ân sủng không bao giờ khô cạn. Thiên Chúa 

luôn yêu thương Dân mà Chúa đã chọn, cho dù đã bao lần Dân bỏ Chúa chạy theo thờ lạy bụt 

thần dân ngoại. Chúa phạt họ đó, rồi Chúa lại thứ tha. Tác giả Thánh Vịnh đã phải thốt lên: Ôi 

lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng 

tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài (Tv 130, 3-4). Con người yếu đuối vì thân xác nặng nề, 

ước muốn thấp hèn và có khuynh hướng trở về với bản năng thú tính. Ưa thích những cảm 

giác mới lạ, những tư tưởng phàm tục và đòi hỏi thỏa mãn những khát vọng lạc thú. Con 

đường dốc rất dễ xuôi theo. Càng nhẹ bước, chúng ta càng lạc xa. Mọi sự trong cuộc sống đều 

theo kiểu trước lạ, sau quen. Quen riết rồi nghiền. Sống giữa một xã hội tục hóa, tiêu thụ, 

hưởng thụ và mọi thứ tạm bợ chóng qua. Sứ réo gọi chạy đua với cuộc sống làm cho chúng ta 

quay cuồng trôi chảy theo dòng. Cảm giác về tội lỗi không còn bén nhậy. Lương tâm không còn 

bị áy náy về sự sai trái và lỗi tội. Đây là điều chúng ta cần để tâm suy xét. 

Tại sao chúng ta phải xin tha lỗi mình và tha thứ cho tha nhân? Chúng ta nhớ rằng sống là 

sống chung với người khác, nên chúng ta cần giúp nhau để nên hoàn thiện. Thánh Phaolô 

trong thơ gởi cho tín hữu Colossê đã khuyên dạy: 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 (Col 3, 13). Sự tha thứ rất cần thiết để mọi 

người sống chung được hài hòa và hợp nhất. Nhân gian thường nói: Quá tam ba bận. Ba lần 

lỗi là tối đa rồi đó, đừng lỗi phạm nữa, nếu phạm thì khó mà tha. Đối với Chúa Giêsu giầu lòng 

thương xót thì sự tha thứ không có giới hạn: Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi 

rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có 

phải bảy lần không? " Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi 

lần bảy."(Mt 18, 21-22). 

Như thế, trong bất cứ hoàn cảnh lỗi phạm nào, chúng ta vẫn có thể nhận được ơn tha thứ. 

Con người có thể không tha cho nhau, nhưng Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi. Năm 

Thánh Lòng Thương Xót là cơ hội rất quý báu, mời gọi chúng ta chạy đến với lòng nhân hậu 

của Chúa để nhận lãnh ơn tha thứ. Chúa có uy quyền tẩy xóa mọi lỗi lầm và đổi mới chữa lành 

con người cả hồn lẫn xác. Khi chữa bệnh cho người bị bại liệt, Chúa Giêsu đã phán: Vậy, để 

các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội. Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: 

"Đứng dậy, vác giường đi về nhà! (Mt 9, 6). Hoặc Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của 

chị đã được tha rồi.”( Lc 7, 48). Quyền năng của Thiên Chúa vô biên, nhưng Ngài vẫn tôn trọng 

quyền tự do của con người. Chúa ban ân sủng một cách nhưng không, nhưng Chúa cần sự 

cộng tác của chúng ta. Mọi người cần ăn năn sám hối để được tha thứ. Chúa mời gọi chúng ta 

thực hành việc bác ái này để xây dựng tình người. Chúa phán: Nhưng nếu anh em không tha 

thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em (Mt 6, 15). 
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Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về sự tha thứ. Chúa nài xin Chúa Cha tha cho 

chính những kẻ đã gây khổ đau, phản bội, chống đối và hành xử Chúa. Trên cây thánh giá, 

trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã thân thưa với Chúa Cha: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không 

biết việc họ làm." (Lk 23, 34). Chúa Giêsu bênh đỡ những người đã làm hại Chúa. Chúa đã tha 

thứ cho họ và nại lý do rằng họ không biết việc họ làm. Phần chúng ta, có nhiều lần vô tình 

hoặc vô ý gây nên lỗi lầm phạm đến anh chị em. Cũng có rất nhiều lần chúng ta hiểu lầm và 

gây ra biết bao phiền não cho người khác. Chúng ta cũng có thể gây thương đau cho người 

thân yêu vì sự nghi ngờ, nhẹ dạ và cả nghe. Đôi khi chúng ta cũng đã cố ý phạm tội chia rẽ, 

gây đổ vỡ, thù óan, phản bội và xúc phạm đến tha nhân. Những tội lỗi này làm cho lòng của 

chúng ta ra trĩu nặng, u buồn, ai oán và sầu đau. Chúng ta có thể chạy đến với Lòng Thương 

Xót của Chúa để xưng thú, giãi bầy và xin ơn tha thứ: Lạy Chúa, tội con thật nặng nề, vì danh 

Ngài, xin lượng thứ cho con (Tv 25,11). 

Đôi khi chúng ta có thể tha thứ cho anh chị em, nhưng lại khó quên. Tha rồi đó, nhưng mỗi 

lần nghĩ đến hay nhớ lại, lòng chúng ta lại quặn đau và xôi sục. Chúng ta nhớ rằng qua Bí tích 

Hòa Giải, khi chân thành sám hối và xưng thú tội đã phạm, chúng ta lãnh nhận hồng ân tha thứ 

và được tẩy sạch các tội lỗi. Chúa tha và Chúa quên luôn. Trong cuộc sống va chạm hằng 

ngày, vì sự nhỏ nhen, ích kỷ và kiêu căng, chúng ta rất thường xúc phạm đến anh chị em. 

Chúng ta luôn có thể làm hòa và tha thứ cho nhau: Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em 

có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, 

cũng tha lỗi cho anh em (Mc 11, 25). Đây là liều thuốc rất hiệu nghiệm giúp chúng ta tìm được 

sự bình an đích thực trong tâm hồn. 

Chúa Giêsu đã trao quyền tháo cởi và cầm buộc cho Giáo Hội qua các thánh Tông đồ và 

những người kế vị: Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người 

ấy bị cầm giữ."(Ga 20, 23). Giáo Hội đã ủy quyền tha tội cho các linh mục là những thừa tác 

viên sống động để có thể giúp mọi người giao hòa cùng Thiên Chúa và tha nhân. Biết rằng các 

linh mục cũng là con người và là tội nhân. Các linh mục cũng yếu đuối phạm lỗi lầm như mọi 

người. Giáo Hội tin tưởng trao ban năng quyền cho các linh mục để tiếp tục phân phát ân sủng 

của Chúa qua các Bí tích. Các linh mục cũng cần ơn tha thứ và được tha thứ qua Bí tích Hòa 

Giải. Vì cũng là tội nhân, nên các linh mục cảm thông được những lầm lỗi, thiếu xót, yếu đuối 

và những cám dỗ thường xuyên trong đời sống. Nơi tòa cáo giải, các linh mục chia sẻ đồng 

phận với tội nhân và cùng sám hối cho chính tội lỗi của mình. 

Chúa Giêsu hiến dâng hy tế trên thánh giá để đền thay tội lỗi cho nhân loại. Chúa phán: 

"Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người 

được tha tội (Mt 26, 27). Máu châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra để chuộc tội cho chúng ta. 
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Năm Thánh Lòng Thương Xót là thời gian đặc biệt, chúng ta hãy tìm đến lòng từ bi nhân hậu 

của Chúa để xin ơn tha thứ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ 

đã xúc phạm đến chúng con. Xin nguồn ân sủng của Chúa tràn đổ vào tâm hồn để chúng con 

tìm được sự bình an đích thực. 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 

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) 
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Những diễn biến trên thế giới khiến việc sống và truyền bá đức tin càng khẩn trương và 

phải mở rộng, vì “ánh sáng đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội Thánh hoặc chỉ để 
xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới mai sau, mà còn giúp chúng ta xây dựng xã hội hiện 
nay nhằm hướng tới một tương lai hi vọng”8. Đường hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam là 
Tân Phúc Âm hóa để truyền bá Tin Mừng. Trong bối cảnh đó, chúng ta cùng suy gẫm về những 
thách đố và trách nhiệm của chúng ta về đức tin hôm nay. Quả thế, “Chúng ta phải tự vấn 
lương tâm – trong tư cách cộng đồng Giáo Hội cũng như trong tư cách cá nhân – chúng ta có 
thể sống đức tin thế nào cho tốt hơn và có thể thực hành khá hơn sứ mệnh chúng ta đã nhận 
lãnh từ Chúa chúng ta9. Huấn lệnh này ngày nay rất khẩn trương và nghiêm khắc hạch hỏi 
lương tâm chúng ta, khi chúng ta nghĩ đến 94% người Việt Nam chưa biết Chúa Giêsu.”10 
 

1. Cám dỗ của giáo thuyết trừu tượng 

Đối mặt với cơn cám dỗ giản lược Đức Tin vào những ý niệm trừu tượng, chúng ta phải 
tỉnh thức trong giáo huấn, trong thực hành mục vụ, và trong sự đối đầu với những sự dữ xã hội 
cần phải uốn nắn. Thập giá Chúa Kitô dạy chúng ta rằng đức tin không thể bị giản lược vào bất 
cứ hệ thống triết lý hay chính trị, bất cứ ý thức hệ, hay bất cứ “tinh thần thời đại” nào. Chúng ta 
được mời gọi làm chứng tá không phải cho một cái gì trừu tượng, nhưng cho một Con Người 
cụ thể, là Đức Giêsu - Con Thiên Chúa làm người. Do đó, chúng ta phải cảnh giác chống lại 
một liên minh rộng lớn những thứ thay thế Chúa Giêsu và công việc cứu độ của Ngài. Chúng ta 
phải có nhiệt huyết của Phêrô, người đã nhờ Thần Khí mà lướt thắng nỗi sợ hãi để có thể 
mạnh dạn nói trước các thủ lãnh Dothái: “Không có ơn cứu độ nơi một ai khác, vì không có 
danh nào khác dưới gầm trời được ban cho loài người, mà nhờ danh đó chúng ta được cứu 
độ”11.  

Huấn quyền đã từng nói đến mối nguy hiểm giảm trừ Chúa Kitô và giáo huấn của Ngài ở 
cấp độ trừu tượng và chỉ dừng lại ở thế giới này thôi. Đồng thời cũng đã khuyến cáo lối đọc 
chọn lọc giảm trừ giáo huấn của Giáo Hội nhằm biện minh cho những đối nghịch với sự canh 
tân đổi mới của Công Đồng Vaticanô II song phải quan tâm đến giáo huấn toàn diện. Giáo Hội 
đã thực hiện một sự cảnh tỉnh lớn lao bằng cách chỉ rõ mối nguy hiểm của một Phúc Âm không 
có Chúa Kitô.   
   

Trong tinh thần ấy, chúng ta hãy nhìn sâu hơn vào chính tâm hồn mình, xem xét đời 
sống đức tin cá nhân, giáo huấn và sứ vụ của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta tự hỏi xem Chúa 
Kitô chết và sống lại có là trọng tâm của tất cả những gì chúng ta nói và làm không? Lắm khi vô 
tình, chúng ta có thể che khuất phần nào Chúa Kitô và việc cứu độ của Ngài. Chẳng hạn các 
bài giảng của chúng ta có thể hùng hồn, đầy những tư tưởng đẹp đẽ và những khuyên răn phù 
hợp với giáo huấn của Giáo Hội, nhưng lại thiếu chứng tá của con tim được biến đổi mỗi ngày 
của chúng ta nhờ giao tiếp với Chúa Kitô. Quả thế, chúng ta có thể hiểu tường tận và lặp đi lặp 
lại giáo huấn của Giáo Hội, nhưng lại thiếu gắn bó mật thiết với Giáo Hội. Chúng ta luôn nói về 
một cái gì, nhưng lại ít nói về Đấng ở trong nội tâm sâu thẳm của chúng ta và làm nên bản chất 
đích thực sứ vụ của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô.   
 

Hãy can đảm xin Mẹ Maria cứu chúng ta khỏi rơi vào nguy hiểm giản lược đức tin vào 
những giáo thuyết trừu tượng. Khi chăm nhìn Con đang chết, Mẹ hiểu rằng chính Ngài là Đấng 
Cứu Độ, chứ không phải ai khác. Mẹ có được điều này từ mối liên hệ yêu thương mãnh liệt của 

                                                 
8 ĐGH Phanxicô, Lumen fidei, số 51. 

9 Mt 28, 19-20. 

10 Trích bài giảng của ĐHY Ivan Dias, đặc sứ của ĐTC Biển Đức tại Lavang ngày 6/1/2011. 

11 Cv 4,12. 
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Mẹ đối với Chúa Giêsu. Mẹ đã nắm bắt sự thật về quyền năng của Con Mẹ đang hấp hối chết, 
chỉ vì đức tin dũng mạnh đã biến đổi tình yêu từ mẫu của Mẹ thành sự kết hiệp trọn vẹn với cái 
chết cứu độ của Con Mẹ. Và Mẹ làm phát sinh trong chúng ta một hiểu biết và kết hiệp cá nhân 
sâu xa với Con Mẹ. Mẹ hiện diện với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện, giúp đỡ chúng ta nhận 
biết và đụng chạm đến Con Mẹ. Mẹ đứng với chúng ta khi chúng ta rao giảng về Con Mẹ, giúp 
chúng ta công bố mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Ngài cho những người chúng ta phục vụ. Mẹ 
ở với chúng ta khi chúng ta truyền đạt một giáo huấn của Giáo Hội, bắt nguồn từ sự khôn 
ngoan của Chúa, được mạc khải nơi Thập giá và sự Phục sinh của Chúa Kitô. Mẹ khích lệ 
chúng ta mở rộng lòng cho Chúa Thánh Thần, Đấng cho chúng ta có khả năng nói cách xác tín 
về Chúa Giêsu và công việc cứu độ của Ngài, đến độ có thể nói như Đức Chân Phước Giáo 
Hoàng Phaolô VI: “Tôi không bao giờ có thể thôi nói về Chúa Kitô: Ngài là sự thật và là sự sống 
của chúng ta… Ngài là bánh, là nguồn nước hằng sống của chúng ta, Ngài làm dịu cơn đói và 
thỏa mãn cơn khát của chúng ta. Ngài là Chủ Chiên, là Lãnh Đạo, là Lý Tưởng, là Đấng Trợ 
Lực, là Anh của chúng ta”12. 
  

Nhờ đó, chúng ta không bao giờ do dự nói về Chúa Giêsu và các việc cứu thế của Ngài, 
cũng như về những gì Chúa đòi hỏi các người đi theo Ngài. Quả thế, cái chết của Chúa Kitô 
trên thập giá khiến chúng ta có thể từ bỏ tội lỗi, chết cho tội và chỗi dậy với Ngài. Việc hoán cải 
đời sống là một phần căn bản của việc nhận biết Chúa Kitô. Là linh mục, chúng ta phải hoán cải 
trước ai hết. Điều kiện trước tiên để các công việc của bóng tối bị loại bỏ là sự biến đổi đời 
sống, khiến Lời Chúa có thể thấm nhập trí óc và con tim của chúng ta. Sự hoán cải này không 
chỉ đơn giản là sự chấp nhận những ý tưởng và quan điểm mới, song đúng hơn là những đòi 
hỏi Tin Mừng đã thực sự ảnh hưởng đến cách sống cuộc đời mình. 
 

Chúng ta phải can đảm rao giảng một Phúc Âm nguyên vẹn, không thỏa hiệp, không bớt 
xén, vì cái chết của Chúa Kitô có giá trị là một cái chết thực sự cho tội. Có thể chúng ta giảng 
hết bài này đến bài khác, nhưng chẳng bao giờ thúc đẩy lương tâm giáo dân mình hoán cải, vì 
chưa có cái chết thực sự cho tội nơi chúng ta. Lắm khi các đòi hỏi luân lý không được nhắc 
đến, bị bỏ lơ trong thinh lặng. Thật đáng tiếc là sự thinh lặng được coi như đồng lõa với nền 
văn hóa sự chết của thế gian.  

 
Chúng ta cần kiểm điểm xem mình sẽ phải trả lời cho Chúa và quyền năng cứu độ của 

Ngài thế nào, nhất là trong việc cổ võ và xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống. Dĩ 
nhiên các đòi hỏi luân lý của đời sống công giáo không đứng riêng một mình. Chúng không 
phải là phần phụ thêm vào bản chất đức tin, nhưng phải là hình thức cụ thể của đức tin chúng 
ta. Những đòi hỏi này phát xuất từ đức tin và việc thờ phượng. Các chân lý và thực tại mà 
chúng ta nắm giữ bằng đức tin và cử hành bằng phượng tự phải được biểu lộ trong các biến cố 
lớn nhỏ của cuộc sống thường ngày: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”13. Nếu không 
có sự hoán cải luân lý đích thực, đức tin chỉ là những tư tưởng đẹp đẽ và trừu tượng mà thôi.  
 

Đức tin vào Đấng Chịu Đóng Đinh mạnh mẽ đòi hỏi chúng ta phải trình bày thật đầy đủ 
giáo huấn của Giáo Hội, phải can đảm nói “Không” với thế gian, mà không sợ bị chê là “quá tiêu 
cực” hay “lạc hậu”. Những đòi hỏi luân lý không chỉ đơn giản là những kết luận của một hệ 
thống đạo đức, song là câu trả lời cần thiết của chúng ta với Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Chính 
Chúa Giêsu mà chúng ta phải rao giảng ngày này qua ngày khác, và ao ước thấy Danh Ngài 
vang dội qua mọi thời đại, đến tận cùng trái đất. Xin Mẹ Maria trở nên gương mẫu đức tin cho 
chúng ta. Xin cho chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần phủ bóng như Mẹ, nhờ đó Chúa Kitô 
và Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh thực sự sống trong chúng ta14. 
  

                                                 
12 Bài giảng tại Manila ngày 29.11.1970. 

13 Gc 2,17. 

14 x. 1 Cr 1,23. 
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2. Những thách đố đức tin trong thế giới hôm nay 

Chúng ta sống và đụng chạm sự vô tín hôm nay của thế giới, một thế giới thường thích 
tối tăm và xa tránh ánh sáng chân lý. Một số người vẫn chế nhạo đức tin của Giáo Hội, đức tin 
tuôn ra từ thập giá Chúa Kitô. Một số nữa tìm cách loại bỏ sự điên rồ của thập giá khỏi lời rao 
giảng của Giáo Hội. Số khác chỉ dán chặt mắt vào những mối bận tâm tức thời trần thế. Những 
người khác vẫn sống trong tối tăm, vì không có ai rao giảng Phúc Âm cho họ, như thánh Phaolô 
nói “tin là nhờ nghe, mà nghe thì phải có ai rao giảng cho.” 
 

Thảm kịch đồi Golgotha xưa ngày nay vẫn tiếp diễn. Nhưng Giáo Hội vẫn đứng kề thập 
giá Chúa Kitô cùng với Mẹ Maria. Mỗi ngày Giáo Hội liên kết chính mình với Hy Tế Chúa Kitô 
và đổi mới chính mình trong tình yêu cứu độ của Ngài. Đức tin sống động của Giáo Hội vào 
Chúa Kitô và các việc cứu độ của Ngài phải chọc thủng tối tăm của vô tín trong thế giới hôm 
nay. Giáo Hội đứng kề thập giá Chúa Kitô như ánh sáng trong tối tăm. Nhờ ân sủng, Giáo Hội 
nỗ lực đẩy lùi ranh giới của tội lỗi và vô tín, đồng thời làm cho con người hôm nay sống như 
con cái ánh sáng, được cứu chuộc nhờ máu của Chúa Kitô. Để làm được việc đó, đức tin và 
đời sống thánh thiện là điều kiện không thể thiếu. 
 

Chúng ta cũng đang sống và rao giảng Tin Mừng trong thời đại của chủ nghĩa hoài 
nghi. Dân chúng muốn tin vào một cái gì hay một người nào đó, nhưng họ được dạy từ chối 
hay bỏ lửng niềm tin. Trong việc huấn luyện tri thức, người ta dạy thực hành phương pháp hoài 
nghi, nhấn mạnh rằng mọi thứ phải được chứng minh theo kiểu khoa học. Chân lý của cái 
không thể đo lường, quan sát hay kiểm chứng được bị đặt dưới một hệ thống hoài nghi. Chúng 
ta tán dương những kỹ năng tri thức cần thiết cho nghệ thuật, khoa học, xã hội, văn hóa và cả 
kinh tế chính trị, nhưng chúng ta phải loại trừ đòi hỏi của chủ nghĩa hoài nghi muốn nó là lời nói 
cuối cùng. Chúng ta phải phản đối khi nó xâm phạm niềm tin của Giáo Hội và tự phụ đi tìm câu 
trả lời mà chẳng bao giờ nó tìm thấy. Chúng ta phải phản đối chủ nghĩa hoài nghi vì nó làm tha 
hóa và đẩy xa dân chúng hôm nay khỏi ân sủng sự sống, sự thật và ơn cứu độ.  

 
  Chúng ta cũng đang sống trong một thời đại kỹ thuật đang làm bừng sáng viễn ảnh 
tương lai của con người: Phương tiện vận chuyển đưa chúng ta từ nơi này đến nơi khác cách 
nhanh chóng; các sản phẩm y khoa mang lại nhiều kết quả diệu kỳ cho sức khỏe; kỹ thuật cống 
hiến nhiều tiện nghi cho cuộc sống, nhất là các phương tiện truyền thông kỹ thuật số toàn cầu 
hóa. Nhưng nhiều người đặt lòng tin cậy không đúng chỗ vào kỹ thuật. Lắm khi người ta theo 
đuổi kỹ thuật mà không hề quan tâm đến sự sống và phẩm giá con người. Họ coi trọng cái hữu 
dụng hơn cái tốt và cái đúng. Chúng ta phải coi chừng mối nguy hiểm của kỹ thuật, khi nó trở 
nên rào cản đức tin và đóng lòng lại với Thiên Chúa Tạo Hóa, Đấng gìn giữ và cứu chuộc thế 
giới. 
 

Là linh mục và chủ chăn, chúng ta phải quan tâm đặc biệt đến tình trạng làm tha hoá 
giới trẻ. Họ lớn lên trong một thế giới hoài nghi và thù nghịch tôn giáo, có ít cơ hội trau dồi và 
tuyên xưng đức tin. Vì thiếu niềm tin, lắm khi họ cảm thấy vô vọng. Cuộc đời họ xem ra ảm đạm 
và vô nghĩa. Họ là nạn nhân của một xã hội chẳng cho họ cái gì đáng tin tưởng. Họ chẳng thực 
sự tin tưởng vào một ai, và cũng chẳng tin tưởng vào chính họ. Họ mất phương hướng tương 
lai, và vì thế lao mình vào hưởng thụ, nghiện ngập và trụy lạc giới tính. Chúng ta phải đồng 
hành với giới trẻ, hiện diện với gia đình của họ, lắm khi bị đổ vở vì ích kỷ và ly dị. Chúng ta phải 
chỉ cho họ thấy họ được yêu thương, quan trọng và hữu ích. Giới trẻ phải được đích thân mời 
gọi đứng với Giáo Hội bên cạnh Mẹ Maria gần thập giá và xác tín rằng Chúa Giêsu yêu thương 
họ, tin tưởng họ và đã hiến mạng sống cho họ. Các Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới với ĐTC là 
một đáp ứng tuyệt vời. Thật đáng cảm phục và tán dương Ngày Giới Trẻ được tổ chức luôn 
phiên hàng năm của các giáo phận Giáo Tỉnh Miền Bắc chúng ta, mà lần này sẽ diễn ra vào 
tuần sau. 
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3. Trách nhiệm chúng ta trong đời sống Đức Tin 

Lẽ nào chúng ta không nghe Chúa Kitô hỏi “Liệu khi Con Người đến có còn tìm thấy 
niềm tin trên mặt đất nữa chăng?”15. Ngài sẽ tìm thấy bóng tối của vô tín hay một cộng đồng 
đức tin “tỉnh thức cầu nguyện và chúc tụng, lòng đầy hân hoan”? Vấn nạn này phải hằng ngày 
phải choán lấy tâm trí chúng ta và nằm ở đàng sau mọi lời chúng ta nói và mọi việc chúng ta 
làm. Vâng, mọi người phải có thể nhìn vào cuộc sống của chúng ta và tìm được ở đó niềm tin 
sâu xa nhất. Chúng ta mắc nợ đức tin ấy với Chúa Cứu Thế, với Giáo Hội và với đoàn chiên. 
Chúng ta đã được căn dặn trong ngày thụ phong linh mục: “Hãy tin điều con đọc, giảng điều 
con tin và đem ra thực hành điều con giảng”.   

 
Chúng ta phải trông nom đức tin của những ai cùng chúng ta phục vụ, đặc biệt của 

các chủng sinh, nam nữ tu sĩ, giáo lý viên, Hội đồng mục vụ và các đoàn thể công giáo tiến 
hành. Chúng ta phải giúp họ có một đức tin sống động, phù hợp với giáo huấn của Giáo Hội. 
Chúng ta phải khích lệ họ “nếm thử và nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao”16. Họ 
không thể chu toàn tốt ơn gọi của họ, nếu đức tin của họ không mạnh mẽ can trường. Chúng ta 
có trách nhiệm chăm sóc mục vụ bất cứ ai ở trong nhiệm sở của chúng ta, họ có quyền được 
nghe sự thật và bước đi trong ánh sáng đức tin. Nhiệm vụ chúng ta là phải qui tụ họ lại với Giáo 
Hội cùng Mẹ Maria dưới chân thập giá. Chỉ ở đó và nhờ đức tin, mọi người mới khám phá 
được sức mạnh để sống và chết cho Chúa. 
 

Chúng ta cũng phải mở rộng sứ vụ tiên tri của chúng ta cho mọi người: vừa sống và 
loan báo niềm tin vào Chúa Giêsu, vừa tố cáo thói giả hình, bất công, áp bức, dù có khi phải trả 
giá đắt của thập giá và cái chết. Tuy sứ vụ tiên tri là một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm, linh 
mục chúng ta phải đóng vai trò chỉnh sửa những lối sống nghịch lại đức tin, ở trong Giáo Hội 
cũng như ở ngoài Xã Hội. Dĩ nhiên chỉ khi nào đức tin của chúng ta vào Chúa và sự sống đời 
đời đủ mạnh để giúp chúng ta sống được cái đức dũng này: “Phú quí bất năng dâm, bần tiện 
bất năng di, uy vũ bất năng khuất” (giàu sang không ham muốn, nghèo hèn không làm thay đổi 
lòng, bạo lực không khuất phục được), vì đã có Chúa làm gia nghiệp. 
 

Muốn được thế, chúng ta phải để kế hoạch của Chúa là tiên quyết trong cuộc đời 
mình; phải lắng nghe và để Lời Chúa biến đổi mãnh liệt như Mẹ Maria. Mẹ quả đã hoàn toàn 
sẵn sàng đón nhận các kế hoạch của Chúa. Hai đặc điểm của cuộc đời Mẹ làm nổi bật sự sẵn 
sàng của Mẹ đối với Chúa: Trước hết là sự khó nghèo giản dị của Mẹ: Mẹ chẳng có gì, ngoại 
trừ Chúa Giêsu và Mẹ đã trao ban Ngài cho chúng ta. Đặc điểm thứ hai đã làm cho Mẹ trở nên 
sẵn sàng hơn cho Chúa, chính là đức đồng trinh của Mẹ. Đức đồng trinh của Mẹ biểu lộ mạnh 
mẽ sự tận hiến của Mẹ cho Chúa. Sự sẵn sàng của Mẹ cho Chúa và các kế hoạch của Chúa 
được biểu lộ rõ nét nhất dưới chân Thập giá: Mẹ đứng đó, hiện diện với Con Mẹ khi Ngài chu 
toàn chương trình của Chúa Cha. Mẹ có mặt, bất chấp khổ đau và nhạo cười từ mọi phía. Sự 
hiện diện của Mẹ bên cạnh thập giá Chúa Giêsu hoàn tất sự tận hiến của Mẹ.  
 

Đức tin của Mẹ phải là khuôn mẫu cho đức tin của chúng ta. Chúng ta không có được 
tính cảm thụ trọn vẹn đối với Lời Chúa như Mẹ, nhưng là những người đã lãnh nhận chức 
thánh, chúng ta phải tín cẩn lắng nghe Lời Chúa, vì lợi ích của đoàn chiên và vì ơn cứu độ của 
chúng ta. Là linh mục hoạt động mục vụ, chúng ta năng dễ bị cám dỗ bớt xén thời giờ cầu 
nguyện lặng lẽ trong phòng riêng hay trước Chúa Giêsu Thánh Thể, với lý do quá bận công 
việc mục vụ. Nhưng chúng ta chỉ thực sự tìm được sức mạnh trong cầu nguyện mới phục vụ tốt 
đoàn chiên. Quả thế, muốn nói với người khác về Chúa, trước hết chúng ta phải nói với Chúa 
trong cầu nguyện. Chúa Giêsu trong Nhà Tạm vẫn mời gọi và hằng chờ đợi chúng ta17. Qua 
cầu nguyện và nhận lãnh các Bí tích, chúng ta nỗ lực đào sâu tính cảm thụ của mình đối với 

                                                 
15 Lc 18,8. 

16 Tv 34,8. 

17 x. Mt 11,28. 
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Lời Chúa; đồng thời hướng đời sống chúng ta khỏi quá dính bén của cải, lạc thú và vinh dự thế 
gian, không để bị giàu sang và ân huệ của xã hội bắt lấy, mà một ngày kia sẽ phải trở về tay 
không, như Mẹ Maria đã mô tả trong kinh Magnificat18.   

 
Chúng ta dễ phàn nàn về sự “đối kháng gia tăng” của giáo dân. Nhưng chúng ta cũng 

phải xem xét đức tuân phục của chính mình đối với Lãnh đạo Giáo Hội và giáo huấn của 
Giáo Hội. Có lẽ đến lúc chúng ta cũng phải qùy gối xuống trong sự chấp nhận trọn vẹn những 
gì Giáo Hội dạy, và tự nhắc nhở: “Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã 
sai tôi”19. Đức tin của chúng ta chỉ có thể được nên hoàn hảo trong cầu nguyện, trong hiệp 
thông với Chúa Giêsu và với Giáo Hội. 

 
Sự cách biệt giàu nghèo mỗi ngày mỗi lớn. Nhiều người nghèo phải ở trong những túp 

lều tồi tàn tạm bợ, thiếu thốn cái ăn, áo quần thì xoàng xỉnh rách nát làm đau lòng chúng ta. 
Nhưng không chỉ có nghèo nàn thể xác. Còn tệ hơn sự nghèo khó của thân xác, là sự nghèo 
khó của tinh thần, là bị bần cùng hóa về mặt thiêng liêng. Người thiếu bánh ăn làm chúng 
ta suy nghĩ, nhưng còn đáng suy nghĩ hơn về người thiếu Bánh Sự Sống. Không áo che thân là 
tàn phá nhân phẩm, sự tàn phá còn đau đớn hơn nữa khi sống và chết mà không được biết 
Chúa Kitô và đi theo Ngài. Bao nhiêu người trong xã hội chúng ta không biết đến Chúa Kitô, mà 
cũng chẳng biết đến Giáo Hội của Ngài. Họ thức tỉnh lương tâm chúng ta là những người có 
trách nhiệm xây dựng Thân Thể Chúa Kitô bằng một tiếng kêu đáng sợ.  
  

Sứ vụ phục vụ người bị bần cùng hóa thiêng liêng này của chúng ta được mô tả là “công 
trình thiêng liêng của lòng nhân hậu thương xót”: hoán cải tội nhân, dạy dỗ người dốt nát, cố 
vấn cho người hoài nghi, nâng đỡ người buồn sầu, nhẫn nại chịu đựng kẻ lầm lạc, tha thứ 
những lăng mạ, cầu nguyện cho người sống kẻ chết.  

 
Chúng ta học được lòng nhân hậu này từ thập giá Chúa Giêsu cùng với Mẹ Maria. Một 

khi đã tiến sâu vào lịch sử cứu độ, Mẹ thấm nhuần và làm vang vọng những giáo lý quan trọng 
về Đức Tin. Mẹ thúc đẩy tín hữu đến với Con Mẹ, với Hy Tế của Ngài và với tình yêu của Chúa 
Cha. Chúng ta cố gắng mỗi ngày bắt chước Mẹ và tiếp tục tiến bộ trong đức tin, trong niềm hy 
vọng và đức ái, tìm kiếm và thực thi Ý Chúa trong mọi sự. Vì thế, việc tông đồ của chúng ta là 
trao ban Chúa Kitô, làm cho Ngài được sinh ra và lớn lên trong tâm hồn tín hữu. Mẹ Maria là 
mẫu gương cho sứ vụ tông đồ của Giáo Hội mang lại sức sống cho mọi thế hệ nhân loại20.   

 

4. Đối tượng đặc biệt của trách nhiệm chúng ta 

Là linh mục, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt đối với những đối tượng này:  
a) Các Gia đình: Cách nào đó chúng ta đều tham gia vào biến cố hết sức quan trọng là 

THĐGMTG về Gia Đình. Gia đình là tế bào nền tảng của Giáo Hội và Xã Hội, là cái nôi của sự 
sống và đức tin, là Giáo hội cơ bản và là vườn ươm ơn gọi. Do đó, chúng ta phải ưu tiên cho 
mục vụ gia đình, vì “gia đình đang cần được chăm sóc đặc biệt, tất cả chúng ta đều xuất thân từ 
gia đình và tiến về gia đình. Sự giúp đỡ gia đình bao gồm và liên quan tới toàn thể việc mục vụ. 
Sự kiến tạo nền móng cho con người nảy sinh từ gia đình. Vì thế nếu những người kiến thiết 
không được huấn luyện thì làm sao họ có thể nghĩ đến con người thực sự là người? Đó là một 
công việc rất quan trọng mà Giáo Hội cần phải làm”21. 

 
“Việc mục vụ gia đình trong Ngàn Năm thứ ba này đang phải chịu những cuộc tấn công 

của một số tổ chức chính quyền và dân sự chống lại hôn nhân gia đình và sự sống. Cần có 

                                                 
18 x. Lc 1,52. 

19 Ga 7,16. 

20 x. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân số 65. 

21 Phát biểu tại THĐGMTG về Gia Đình của Bà Thérèse Nyarabukeye, huấn luyện viên thuộc Liên hiệp Phi châu về thăng tiến gia đình ở Ruanda. 
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những vị mục tử yêu mến chương trình của Thiên Chúa để thực hiện một nền mục vụ gia đình 
để các gia đình được hướng dẫn, tháp tùng và huấn luyện theo kế hoạch của Thiên Chúa, hầu 
sống căn tính và sứ mạng của mình”22. 

 
ĐGH Biển Đức 16, trong thông điệp “Bác ái trong chân lý” nhấn mạnh tầm quan trọng 

của tình yêu gia đình như nguyên lý cuộc sống trong xã hội, là nơi đầu tiên con người học yêu 
thương, tha thứ, cảm nghiệm sự tha thứ và học cách chia sẻ về Thiên Chúa và Giáo Hội như 
một gia đình, là trường học đầu tiên về tình thương và tình người. Nhưng thật “đáng tiếc là xã 
hội hiện nay phát triển thứ văn hóa “vứt bỏ”, coi sự cam kết thành hôn trọn đời là điên rồ và làm 
nản chí. Vì thế người trẻ có xu hướng sợ kết hôn và nhìn sự cam kết ấy như một gánh nặng. 
Một phần ơn gọi của chúng ta là khuyến khích người trẻ tiến vào hành trình cuộc hôn nhân 
thánh thiện, nhìn Chúa Kitô như niềm hy vọng mới của họ”23.  

 
Trong bối cảnh giáo phận Hưng Hóa chúng ta, nhiều nơi vì lâu năm không có linh mục, 

bên cạnh rất nhiều gia đình giữ được truyền thống gia đình công giáo tốt, có những gia đình ra 
xa lạ đối với Giáo Hội, chúng ta cần vươn tay ra với họ, tới với họ trong những thực tại “rối rắm 
hôn nhân” của họ, đồng hành sát cánh hơn nữa với các gia đình bị tổn thương, theo phương 
pháp giáo dục của lòng thương xót, tránh những cách cư xử quá cứng cỏi vốn chỉ thấy có lý 
thuyết, để giúp họ dần dần điều chỉnh và tái hội nhập với Giáo hội. Ngoài ra giúp làm tốt và vận 
dụng các cuộc hôn nhân khác Đạo làm cơ hội đối thoại liên tôn và loan báo Tin Mừng24.  

 
b) Giới trẻ di dân hôm nay: Giáo dân giáo phận chúng ta đa số sống về nông nghiệp. 

Giới trẻ dần dần bỏ nông thôn di dân ra thành phố học tập và làm ăn. Làm sao tiếp cận được 
cách tốt nhất với họ? Rất nhiều người trong họ không được đào luyện và nuôi dưỡng về đức 
tin, không phát triển được một đời sống cầu nguyện, và họ thực sự nghèo nàn về mặt thiêng 
liêng. Họ trải nghiệm một nội tâm trống rỗng bên cạnh những lợi lộc vật chất họ thụ hưởng! Đời 
sống luân lý lại quá dư thừa sai phạm, với những tệ nạn xã hội thời đại. 

 
Chăm sóc nhu cầu thiêng liêng cho giới trẻ là trách nhiệm lớn lao của chúng ta. Nhiệm 

vụ trước mắt của chúng ta là làm sao giữ liên lạc và đồng hành thiêng liêng được với họ. 
Những nỗ lực liên kết với giáo dân di dân làm việc, học hành khắp nơi là những nỗ lực dưỡng 
giáo và truyền giáo đúng hướng rất đáng trân trọng. Dịp Ad Limina 2009, ĐTC Biển Đức XVI 
yêu cầu các Giám Mục Việt Nam “phát triển nền mục vụ thích hợp cho các người trẻ di dân 
trong nước qua việc tăng cường sự hợp tác giữa các giáo phận gốc của họ và các giáo phận họ 
đến, cung cấp cho họ những lời khuyên về mặt đạo đức và các chỉ dẫn thực hành”25.  

 
Mô hình đó đang được thực thi ở một số nơi tại Việt Nam, như Đức Cha Giuse Đinh Đức 

Đạo trả lời phỏng vấn khi tham dự THĐGMTG về Gia đình tại Rôma: “Thách đố đối với đời 
sống gia đình ở Việt Nam thì nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ một trong những thách đố là sự kiện 
nhiều người trẻ phải lìa xa vùng quê, gia đình và giáo xứ của mình lên thành phố để học tập 
hay làm việc. Do đó, có nhiều cám dỗ ở thành phố nơi họ làm việc hay học tập do phải sống xa 
gia đình. Họ cần phải duy trì mối liên lạc, cách riêng là tình cảm yêu mến với nguyên quán của 
gia đình. Điều này chắc chắn là một trong những khó khăn, nhưng tôi thấy dường như đến nay 
họ có thể vượt qua những trở ngại này, vì ở thành phố họ có thể tụ họp lại với nhau như những 

                                                 
22 Bà Clara, Tổng thư ký điều hành Ủy ban GM Mêhicô về gia đình, Thư ký của Liên HĐGM Mỹ châu la tinh Celam nói tại THĐGMTG với tư cách 

dự thính viên- http://www.vietcatholic.org/News/Html/145705.htm 

 

23 Phát biểu của ông bà Nkosi, tư vấn Văn phòng toàn quốc về gia đình thuộc HĐGM miền Nam Phi. - 

http://www.vietcatholic.org/News/Html/145705.htm 

24 http://hdgmvietnam.org/tong-hop-cac-y-kien-duoc-cong-bo-cua-cac-nhom-nho-ve-phan-thu-ba-cua-thuong-hoi-dong/7384.57.7.aspx 

 

25 Trích Thư Mục Vụ 2015 của HĐGMVN, số 6. 

http://www.vietcatholic.org/News/Html/145705.htm
http://www.vietcatholic.org/News/Html/145705.htm
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sinh viên Công Giáo, công nhân Công Giáo và giúp đỡ lẫn nhau hội nhập vào các giáo xứ ở 
thành thị nơi họ cư trú”26. 

 
Ủy Ban Di Dân của HĐGMVN đang soạn thảo bản Hướng Dẫn Mục Vụ Di Dân để có một 

đường lối chung. ĐTC khích lệ các vị tuyên uý nhiệt thành đáp ứng các nhu cầu của họ và phát 
triển cuộc sống thiêng liêng cho họ. Di dân bởi bất cứ lý do gì cũng bao gồm các lo âu, vấn đề 
và nguy hiểm, vì họ bị bẻ gẫy với các nguồn gốc lịch sử văn hóa và gia đình. Do đó, phải giúp 
họ duy trì đức tin và làm chứng nhân trong các xã hội họ sinh sống27. Chủ đề Ngày Thế giới Di 
dân và Tị nạn 17/01/2016 là Người di dân và tị nạn chất vấn chúng ta - Lời giải đáp của Tin 
Mừng Lòng Thương Xót. ĐTC mong muốn đây là thời gian của ân sủng để gây ý thức về trách 
nhiệm xây dựng một xã hội công bằng đầy tình huynh đệ28. 

 
Chúng ta cần có một cái nhìn lạc quan như dấu chỉ thời đại của Chúa Quan Phòng về 

hiện tượng di dân ngày nay dưới bất cứ hình thức nào, kể cả việc “bách hại cách tinh vi” xé nát 
các cộng đồng tín hữu kỳ cựu để “phân sáp” đi khắp nơi như một cơ may thể hiện mệnh lệnh 
truyền giáo của Chúa Cứu Thế.29 Điều quan trọng là liệu các tín hữu và các lãnh đạo của họ có 
sống một đức tin vững mạnh có sức truyền lây như các tín hữu đầu tiên khi bị bách hại hay 
không? Và cuộc sống của họ có là chứng tá đức ái có sức thuyết phục, có là men làm bột dậy 
men hay không? 

Nhiệm vụ thứ hai quan trọng hơn và xem ra vượt quá tầm tay của chúng ta là làm sao 
gợi hứng và thúc đẩy phát triển nhiều ngành công nghiệp, tạo công ăn việc làm hầu thăng 
tiến cuộc sống giáo dân về mặt nhân bản cũng như thiêng liêng, mở ra với sứ mệnh truyền 
giáo. ĐTC Phanxicô cho rằng những cột trụ của giáo dục là “chuyển giao kiến thức, chuyển 
giao phương pháp và chuyển giao các giá trị. Qua các phương thế này, Đức Tin được thông 
truyền. Nhà giáo dục phải có đủ khả năng giảng dạy và phải xem xét kỹ lưỡng làm thế nào loan 
báo về Chúa Giêsu Kitô cho một thế hệ đang chuyển biến”30. 

 
c) Những Nicôđêmô thời đại: Phúc Âm nói đến những người tranh luận với Chúa 

Giêsu về mầu nhiệm Nước Trời. Ngày nay chúng ta cũng gặp những người như thế ở bất cứ 
nơi đâu mà sứ vụ đưa chúng ta đến. Họ là những người thuộc các Tôn giáo bạn, những người 
thờ kính ông bà tổ tiên, những người không theo tôn giáo nào, cả những người vô thần, lý 
thuyết hay thực hành. Chúng ta gặp những Nicôđêmô thời đại đó đến với chúng ta, có khi trong 
âm thầm, gần như bí mật, để đặt câu hỏi, để nói lên những mối nghi ngờ, để tìm cách tiếp cận 
Giáo Hội và tìm kiếm Chúa. Chúng ta không thể lờ đi mà không nói với họ về Chúa Kitô. Chúng 
ta phải đón tiếp họ với nhẫn nại và yêu thương, nói cho họ hay rằng cuối cùng chỉ có thể đạt tới 
Chúa bằng một bước nhảy vọt của đức tin tín thác. Chúng ta cầu nguyện và nỗ lực làm cho các 
cuộc gặp gỡ ấy sinh hoa kết quả, những Nicôđêmô thời đại ấy sẽ sẵn sàng đến gần Chúa và 
trở lại với Chúa. Đừng sợ những kẻ bách hại, những người chống đối Chúa và tìm mọi cách 
làm cho người khác chối bỏ Chúa hay không được tự do tôn thờ Chúa: một Saolô bắt Đạo sẽ 
trở nên người truyền Đạo và chết vì cái Đạo mà mình muốn tiêu diệt; rất lắm người chỉ vô thần 
trên lý thuyết và trong tập thể vì sự nghiệp hay miếng cơm manh áo, nhưng khi thực sự va 
chạm với cái chết, sự chóng qua của đời này và tiếng nói lương tâm được thức tỉnh, họ sẽ cần 
đến chúng ta đưa họ về với Chúa. Nhiều kẻ bách hại Đạo đã được ơn trở lại khi chứng kiến 

                                                 
26 Trích phỏng vấn http://www.vietcatholic.org/News/Html/145710.htm 

27 Xem diễn từ buổi tiếp kiến ngày 20/11/2013 của ĐTC do Linh Tiến Khải, RadioVaticana 20.11.2013. 

28 http://www.hdgmvietnam.org/ngay-the-gioi-di-dan-va-ti-nan-2016/7339.32.21.aspx 

29 Mc 16, 15-16. 

30 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 

 

http://www.vietcatholic.org/News/Html/145710.htm
http://www.hdgmvietnam.org/ngay-the-gioi-di-dan-va-ti-nan-2016/7339.32.21.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
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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chứng tá Đức Tin của các thánh tử đạo. Chính người cai tù của Tôi Tớ Chúa, ĐHY Fx. Nguyễn 
Văn Thuận, cũng được ngài cảm hóa một cách nào đó. 

 
d) Những người thanh niên giàu có tân thời: Họ có nhiều nguồn tài nguyên, lắm khi 

mang nhiều thiện chí đối với Giáo Hội. Có lẽ nghề nghiệp, địa vị xã hội hay quyền lực của họ 
không lấp đầy được lòng họ. Họ muốn có được sự sống đời đời, nhưng không dám từ bỏ mọi 
thứ họ đang gắn bó. Chúng ta không mang lại cho họ lợi ích gì nếu không nói với họ về kho 
tàng của ơn thánh Chúa, luôn sẵn sàng trao ban cho họ nơi các Bí Tích của Giáo Hội. Chúng ta 
không mang lại cho họ lợi ích nào, khi để họ ra đi mà không được biến đổi gì cả.   

 
e) Những con chiên lạc: Hoàn cảnh giáo dân giáo phận chúng ta tại nhiều nơi bao 

nhiêu chục năm không có linh mục, ít có bí tích, thiếu giáo lý nên sống lơ là, rối rắm, lầm lỗi, 
chẳng khác gì chiên lạc. Nhiều khi chúng ta ngần ngại chỉnh sửa và khiển trách họ, vì chúng ta 
ý thức về tội lỗi của chính mình. Chúng ta chưa phục vụ các tội nhân đúng mức, khi chúng ta 
thất bại trong việc khuyên ngăn họ đừng phạm tội vì những yếu đuối và nhát đảm của mình. Nỗ 
lực nhằm hoán cải người có tội chỉ thực sự sinh hoa kết quả khi chúng ta cải thiện đời sống của 
chính mình, nhất là đối với những con chiên lạc do trách nhiệm và tội lỗi, hay gương xấu của 
chúng ta mà họ lìa bỏ Giáo Hội, có khi xa cả Chúa. Chúng ta phải đền tội và ra sức đi tìm kiếm 
những con chiên lạc này về lại cho Chúa và Giáo Hội.  

 
Sứ vụ hoán cải tội nhân, giáo hóa người dốt nát, khuyên bảo người hoài nghi nhất thiết 

đòi hỏi chúng ta phải sống rất mật thiết với Chúa. Muốn hoán cải người khác, mà chính mình 
không hoán cải, không phải là một con người cầu nguyện, hay không thấm nhuần các mầu 
nhiệm của Chúa Giêsu, thì nhất thiết chúng ta sẽ bị thất bại, và chỉ là “thanh la inh ỏi và não bạt 
rền vang mà thôi”31. Nếu không có tâm hồn cầu nguyện, chúng ta chẳng bao giờ hy vọng thuyết 
phục được người nghe. Phải đã trải nghiệm được tình yêu thì chúng ta mới giúp được người 
khác trải nghiệm tình yêu sâu xa của Chúa Giêsu.  

 
f) Người nghèo khó và bất hạnh 
Thánh Matthêu nói rằng vào lúc cuối đời, chúng ta sẽ bị xét đoán theo tình thương32, nên 

phải đáp lại bằng các công việc của lòng thương xót: cố gắng nuôi người đói, cho uống người 
khát, tiếp rước khách lạ cô đơn, áo mặc cho người trần trụi, săn sóc người ốm đau, mang tình 
thương của Chúa cho người tù đày, bị áp bức, cho cô nhi, quả phụ, người bệnh hoạn, khuyết 
tật, người chịu tác hại của chiến tranh và các tệ nạn xã hội, người già cả neo đơn, người quẫn 
bách, trong sự nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của họ. Hoạt động bác ái xã hội của chúng ta 
phải là hành động của lòng thương xót, chứ không phải là một thương vụ hay chỉ thuần túy việc 
nhân đạo như bao nhiêu người khác làm. 

 
Nhiều người nhìn nhận những cống hiến của chúng ta có cái gì an ủi và tăng sức mạnh. 

Nhưng nhiều khi chúng ta bị lúng túng, như các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, vì có quá 
nhiều người quẫn bách mà chúng ta không có đủ nguồn lực để giúp đỡ33. Nhiều lúc chúng ta 
cũng bị áp đảo bởi sự bao la của nghèo khó, đói khát, nạn nhân của bất công và đau khổ. Và 
nhiều lúc chúng ta đi tìm giải pháp nơi các tổ chức loài người, mà không tính đến quyền năng 
của Chúa. Cần có đức tin mạnh mẽ để chống lại cám dỗ đó. Nhiều người trong chúng ta sợ 
không dám tuyên bố lòng tín thác của mình vào Chúa trong việc đáp ứng các nhu cầu của 
người nghèo và khổ đau mà chúng ta được mời gọi phục vụ. Kết quả là chúng ta và các tín hữu 
của chúng ta lắm khi đẩy quần chúng xa khỏi Giáo Hội.  

 

                                                 
31 1 Cr 13,1. 

32 x. Mt 25,35-36.40. 

33 x. Mt 14,14-18. 
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Khi bị cám dỗ như thế, chúng ta phải nhớ lời khuyến cáo của Chúa Giêsu “Các con hãy 
cho họ chút gì để ăn”. Chúng ta hãy nghĩ đến ý nghĩa việc Chúa Giêsu bảo các môn đệ mang 
cái ít ỏi họ đang có đến cho Ngài. Ngày nay Ngài cũng biến đổi sự thiếu thốn, nghèo khó, và cái 
ít ỏi của chúng ta, để làm cho chúng ta có khả năng cộng tác với Ngài phục vụ những người 
quẫn bách. Một trong những gương ấn tượng nhất của cái nghịch lý này trong thế giới hôm nay 
là việc phục vụ đẹp đẽ mà các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcutta đã mang lại cho những người 
nghèo khổ nhất. Các chị nghèo khó như những người các chị phục vụ. Nhưng cái mà các chị 
đã làm được là mang lại một kho tàng kỳ diệu của niềm tin can đảm tỏa chiếu tình thương của 
Chúa Giêsu. Các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcutta và nhiều môn đệ can đảm khác trên thế giới 
hôm nay đã sống lời khuyến cáo của Chúa Giêsu là chẳng để ai phải ra về bụng đói. Nhiều tôi 
tớ quảng đại của Chúa Kitô trên khắp thế giới hằng cho đi không chỉ từ cái dư thừa, nhưng từ 
cái rất cần thiết của họ: thời giờ, sức khỏe, và có khi cả mạng sống nữa. Đức tin tỏa sáng của 
những môn đệ như thế gợi hứng cho nhiều người thuộc mọi tầng lớp bỏ lại đàng sau những gì 
họ hằng theo đuổi, để săn sóc Chúa Giêsu bị bỏ rơi ở đâu họ có thể gặp được Ngài, tức nơi 
cuộc đời đổ vỡ của những ai đang phải đau khổ.  
 

Chúng ta có thể mang đến cho người cơ cực, lo âu và bệnh hoạn một tình thương nhân 
ái, khiến họ hiểu được quyền năng cứu độ của những đau khổ của họ. Chúng ta phải chăm sóc 
toàn bộ con người, không chỉ những nhu cầu thể lý hay tâm lý, mà còn cả con tim và linh hồn 
nữa. Không cuộc đời nào được mua lấy bằng Máu của Chúa Kitô lại không có giá trị. Không 
cuộc sống nào vốn là đối tượng tình yêu vĩnh cửu của Chúa Cha lại không có ý nghĩa. Trong 
xác thịt Ngài, Chúa Kitô đã trải nghiệm nỗi đau của những vết thương thể lý, cũng như nỗi đau 
tâm hồn của con người. Lòng nhân hậu của Chúa Kitô đã biến đổi nỗi đau của con người và 
làm cho nó trở nên phương tiện chuyển tải sự sống và tình thương cứu độ của Chúa.  
 

Mầu nhiệm Canvê vẫn tiếp tục trong cuộc đời của những bệnh nhân tuyệt vọng, những 
người bị ruồng bỏ, bị kết án, bị tổn thương. Sự hiện diện của chúng ta có thể giúp họ tìm được 
can đảm chịu đau khổ kết hợp với Chúa Giêsu, để tuân theo thánh ý nhiệm mầu của Chúa Cha. 
Nếu phục vụ của chúng ta không rập khuôn theo hy tế của Chúa Kitô và đức tin tuân phục của 
Mẹ Maria, thì phục vụ đó sẽ chẳng khác gì việc làm của thế gian. Kết hợp với Chúa Kitô, chúng 
ta phải đi gấp tới phía những người đau khổ, để nuôi dưỡng trong họ sự sống của Chúa Kitô. 
Chúng ta phải hiện diện cùng người đau khổ với lòng nhân hậu. Nhưng chúng ta không được 
tiếp đón người bất hạnh với lòng thương hại của thế gian: một sự hào phóng cá nhân, hay còn 
tệ hơn, một tính toán gian xảo tìm kiếm uy tín và tạo ảnh hưởng trên nỗi đau của đồng loại. 
Chúng ta phải thấy được mối nguy hiểm của lòng nhân hậu dối trá đó.  

5. Sứ mệnh truyền giáo 

Giáo phận Hưng Hóa rộng lớn của chúng ta là một giáo phận truyền giáo cách đặc biệt. 
Mỗi linh mục Hưng Hóa coi sóc bình quân 3 ngàn giáo dân và gần 70 ngàn lương dân, có cha 
phạm vi mục vụ trải dài cả trăm cây số, và giáo xứ xa Tòa Giám mục nhất tới cả 750 cây số, 
nguyên việc đi dâng lễ, ban các bí tích thôi cũng đã quá tải rồi, còn thời giờ và sức hơi đâu nữa 
mà đi thăm dân chúng để truyền giáo. Hy vọng việc chia thêm địa phận Lào Cai sẽ rút ngắn 
khoảng cách, các cha đỡ vất vả và việc mục vụ dưỡng giáo và truyền giáo sẽ hiệu quả hơn. 
Chúng ta hãnh diện có Đức Cha Phụ Tá Anphong là Chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về truyền giáo. 
Bên cạnh đó còn có cha Ngô Phúc Hậu, một nhà truyền giáo nhiệt huyết đầy kinh nghiệm. Hy vọng các ngài sẽ 
nêu sức bật mới cho chúng ta về truyền giáo và kêu gọi được sự chia sẻ nhân sự giữa các giáo 
phận hơn vì đó là cảm thức đích thực về Giáo Hội. Bộ Giáo Sĩ đã nói đến nhu cầu thực hiện 
việc phân phối hành giáo sĩ cách công bằng hơn: các linh mục sẵn sàng đến phục vụ trong 
những giáo phận hay quốc gia khác sẽ mang lại một hồng ân không những cho Giáo hội địa 
phương đón nhận họ mà cả cho Giáo hội gửi họ đi nữa34. 

 

                                                 
34 Kim Chỉ Nam 2013, số 16. 
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Thế giới đang cần được tân Phúc Âm hoá hay tái rao giảng Tin Mừng, mà thánh Giáo 
Hoàng Gioan-Phaolô II đòi hỏi phải “mới mẻ trong sự nhiệt thành, mới mẻ trong phương pháp, 
mới mẻ trong cách diễn tả”35. Công Đồng Vatican II mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra với 
Nước Thiên Chúa, lớn hơn là Giáo Hội mà chúng ta thường quan niệm, và thúc đẩy chúng ta 
truyền giáo, đặc biệt trong Ad Gentes, đến với muôn dân. ĐTC Biển Đức XVI dùng hình ảnh 
ngôi nhà chung của mọi dân tộc để diễn tả Nước Thiên Chúa này trong ý hướng truyền giáo 
như sau: “Trong một xã hội đa sắc tộc càng ngày càng kinh nghiệm những hình thức cô độc và 
dửng dưng đầy quan ngại, các kitô hữu phải học biết đề nghị những dấu chỉ hy vọng và trở nên 
những người anh em đại đồng, bằng việc vun trồng những lý tưởng lớn lao biến đổi lịch sử, và 
không ảo tưởng sai lạc hay sợ hãi vô ích, dấn thân biến hành tinh này thành ngôi nhà chung 
của mọi dân tộc.”36 

 
Hoạt động tryền giáo không chỉ là một chức năng hay phận vụ của Giáo Hội, nhưng “tự 

bản chất Giáo Hội là truyền giáo”37. ĐTC Phanxicô thúc đẩy “đi ra ngoại biên để gặp gỡ và rao 
giảng Tin Mừng”. “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ”38 là những lời cuối cùng Chúa Giêsu nói với 
các môn đệ ngày xưa và hôm nay vẫn còn nói với mỗi người chúng ta. Cả nhân loại đang chờ 
đợi chúng ta: những người đã mất hết hy vọng, những gia đình đang gặp khó khăn, những trẻ 
thơ bị bỏ rơi, các bạn trẻ gặp ngõ cụt trước tương lai, những người già lão bệnh tật bị loại trừ, 
những người giàu của cải nhưng tâm hồn trống rỗng, những người đang tìm ý nghĩa cuộc đời 
và khao khát đời sống tâm linh... Chúng ta đừng khép lại trong chính mình, bị ngột ngạt với 
những chuyện lẩm cẩm trong nhà, bị giam hãm trong những vấn đề nội bộ. Những vấn đề này 
sẽ được giải quyết nếu chúng ta đi ra ngoài để giúp người khác giải quyết những vấn đề của họ 
và loan báo Tin Mừng. Chúng ta sẽ tìm thấy sự sống khi ban phát sự sống, tìm thấy hy vọng khi 
ban phát hy vọng, tìm thấy tình thương khi yêu thương.  

 

Chúng ta được mời gọi đi vào các làng mạc, trang trại, vùng sâu vùng xa, miền xuôi 
miền ngược, nghĩa là bất cứ nơi đâu dân chúng đang sinh sống, để mang Tin Mừng cho họ. 
Chúng ta nghiêng mình kính phục và tri ân các nhà truyền giáo ngoại quốc đã mang Tin Mừng 
cho tổ tiên chúng ta trước đây. Các ngài không cùng tiếng nói, không cùng văn hóa, không 
cùng cách sống, lại trải qua bao nhiêu gian khó và cấm cách, thế mà các ngài đến được những 
nơi và cải đạo được những người mà chính chúng ta ngày nay không tới được, không tiếp cận 
được, dù chúng ta cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng giống nòi, lại nhiều phương tiện hơn, và 
được nhiều dễ dàng hơn. Phải chăng vì chúng ta chưa có Chúa đủ trong lòng? Phải chăng vì 
chúng ta quá ham dưỡng giáo và chưa nhiệt thành đủ cho truyền giáo? Thánh Phaolô nói: “Vô 
phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”39. Còn chúng ta thì sao? 

 
Nhưng truyền giáo không chỉ nhắm tới lương dân hầu đưa người ngoài vào trong Giáo 

Hội, mà còn nhằm thăng tiến người ở trong Giáo Hội, nhằm làm cho Phúc Âm thấm nhuần đời 
sống người tín hữu, đời sống và mọi hoạt động của Giáo Hội và xã hội: “chính chúng mang lại 
nguồn dinh dưỡng Tin Mừng thích hợp nhất cho việc tăng trưởng thiêng liêng nơi mỗi người 
hoặc chính cộng đoàn40. Vâng, phải có đủ nội lực mới tiếp sức cho kẻ khác được. Trong nỗ lực 
này, lời khuyên của thánh Phaolô cho môn đệ Timôthêô vẫn luôn còn là thời sự và nặng ý 
nghĩa cho chúng ta hôm nay: “Anh hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng 
như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ 

                                                 
35 Trích diễn từ với Hội nghị CELAM ngày 9/3/1983. 

36 x. Zenit.org Rôma này 25/3/2010. 

37 Ad Gentes 2. 

38 x. Mc 16,15. 

39 1 Cr 9,16. 

40 Kim Chỉ Nam 2013, số 18. 
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tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, ... mà sẽ 
ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường.”41  

 
Từ định hướng đó, chúng ta có cụm từ tái Phúc Âm hóa42 và có thể liên kết với bất cứ 

phạm trù nào, ví dụ tái Phúc Âm hóa Phụng vụ, tái Phúc Âm hóa nhân sự, tái Phúc Âm hóa cơ 
cấu, tái Phúc Âm hóa cộng đoàn, tái Phúc Âm hóa giảng thuyết v.v... Và chính việc tái Phúc Âm 
hóa này làm cho chúng ta có đủ nội lực và khả năng thực hiện công cuộc truyền giáo hiệu quả, 
như thánh Phaolô quả quyết “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” khiến “tôi có thể làm đuợc mọi 
sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.”43  

 
Quả thế, chính khi chúng ta nỗ lực truyền giáo thì đời sống và sứ vụ của mình tìm được 

nguồn năng lực mới, như ĐTC Biển Đức nói trong Sứ điệp truyền giáo 2011: “việc không 
ngừng loan báo Tin Mừng cũng tái tạo sức sống cho Hội Thánh, sự nhiệt tình và tinh thần tông 
đồ của Hội Thánh; nó giúp đổi mới các phương pháp mục vụ của Hội Thánh để có thể luôn phù 
hợp hơn với các hoàn cảnh mới – cả những hoàn cảnh đòi hỏi một cuộc tân Phúc Âm hóa – và 
được sinh động hóa bằng nhiệt tình truyền giáo.”44  

 
Sức mạnh để làm việc truyền giáo đến từ Chúa Giêsu và Thần Khí của Ngài, nhưng 

chúng ta học cách thức từ nơi Mẹ Maria. Khi đã nhận lãnh Tin Mừng từ thiên sứ, Mẹ vội vã ra 
đi đến với bà Ysave. Mẹ muốn giúp đỡ người chị họ đang mang thai trong tuổi già. Nhưng việc 
phục vụ yêu thương chính của Mẹ là mang Tin Mừng đến cho bà chị họ. Điều Mẹ đã mang đến 
cho bà Ysave và Gioan Tẩy Giả, không chỉ đơn giản là thông tin về Chúa, song là chính Chúa 
Nhập Thể trong dạ Mẹ. Mẹ dạy chúng ta biết làm thế nào để mang tình yêu bao la của Chúa 
Giêsu cho những người chúng ta gặp. Mẹ là gương mẫu tuyệt vời cho hoạt động truyền giáo 
của chúng ta. ĐTC Phanxicô nói: “Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội chủ yếu là loan 
báo tình thương, lòng bừ bi và sự tha thứ của Thiên Chúa, được mạc khải cho loài người qua 
cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Các thừa sai đã phục vụ Sứ Mạng của 
Giáo Hội, bẻ bánh Lời Chúa cho người bé mọn và những người xa xăm nhất, và mang đến cho 
mọi người hồng ân tình yêu vô tận tuôn chảy từ trái tim của Chúa Cứu Thế”45. 

 
Như Mẹ Maria, chúng ta phải vội vã lên đường, không thể nấn ná, chậm chạp… Chúng 

ta không được do dự mang Chúa Kitô vào các nền văn hóa, xã hội vì sợ làm phiền người ta. 
Tình yêu của Chúa Kitô không bị giới hạn trong các biên giới văn hóa, xã hội. Tình yêu của 
Chúa Kitô hướng tới mỗi con người và mỗi nền văn hóa, xã hội mà chúng ta phải hội nhập. 
Nhưng trong việc hội nhập văn hóa, chúng ta phải chú trọng tới tinh thần, chứ không dừng lại ở 
hình thức chắp vá bên ngoài.  

 
Tuy nhiên, chúng ta không được áp đặt văn hóa của chúng ta trên vùng đất chúng ta 

được sai đến. Ngôn ngữ và phong tục thay đổi, nhưng sứ điệp Phúc Âm luôn luôn là một. Đó là 
sứ điệp tình yêu khôn lường của Chúa đã chết cho tất cả mọi người. Mỗi nền văn hóa và mỗi 
con người đều được biến đổi và thăng tiến nhờ gặp gỡ Chúa Kitô. Nhưng sự biến đổi đó phải 
được thực hiện thế nào để cái gì là tốt, là cao thượng, là thích hợp với nhân phẩm đều được 
tôn trọng và bảo tồn. Trong THĐGMTG ngoại thường về Gia đình 5-19/10/2014, Đức Tổng 
Giám Mục Ignatius Kaigama, Nigeria, phàn nàn: “Chúng tôi bị các tổ chức quốc tế, quốc gia, và 
các nhóm lôi kéo chúng tôi đi chệch khỏi những thực hành của chúng tôi về văn hóa và truyền 
thống và thậm chí cả niềm tin tôn giáo của chúng tôi bởi vì họ nghĩ rằng chúng tôi phải mặc 

                                                 
41 2 Tm 4,2-4. 

42 Trong các văn kiện của Công Đồng Vaticanô II có 49 lần cụm từ tái Phúc Âm hóa được sử dụng. 

43 2Cr 5,14; Phil 4:13. 

44 Sứ điệp Truyên giáo 2011 của ĐGH Biển Đức XVI.  

45 Trích bài giảng lễ tạ ơn phong thánh hai người Canada là Đức Cha François de Laval, Giám Mục tiên khởi của giáo phận Québec, và Nữ Tu Marie 

Nhập Thể Guyart Martin, sáng lập dòng Ursuline Liên hiệp Canada ngày 12/10/2014. 
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nhiên đón nhận quan điểm của họ, ý kiến của họ và khái niệm của họ về cuộc sống”. Đó là một 
hình thức thực dân ý thức hệ như ĐTC nói. 
 

Chúng ta phải mang Chúa đến cho người khác với tình yêu, sự dịu dàng và khiêm tốn 
như Mẹ Maria đã mang Chúa đến cho bà Ysave và con bà, đã tỏ ra quan tâm đến các nhu cầu 
của người chị họ. Trong khi chống lại áp bức, bất công và tìm xoa dịu đau khổ, chúng ta phải 
bảo đảm rằng Phúc Âm mà chúng ta mang đến không bị giới hạn nơi vài chương trình từ thiện 
và hoạt động xã hội. ĐTC Phanxicô nói: “Truyền giáo bao giờ cũng là hoa trái của một cuộc đời 
thấy mình được tìm kiếm và được chữa lành, được gặp gỡ và được tha thứ. Truyền giáo sinh ra 
từ kinh nghiệm luôn mới mẻ về việc được xức dầu thương xót của Thiên Chúa”46. 
 

Ngoài ra, chúng ta phải quan tâm đặc biệt những người chuyên lo việc truyền giáo. Một 
trong các thách thức lớn mà Giáo hội thế hệ này phải đối mặt chính là bồi đắp trong các tín hữu 
một ý thức về trách nhiệm riêng của mình với sứ mạng của Giáo hội, và đồng thời giúp cho họ 
chu toàn trách nhiệm môn đệ truyền giáo đó, như là men muối cho Tin mừng trong thế giới 
chúng ta47. Quan trọng biết bao trách nhiệm cống hiến sự nâng đỡ và khích lệ thường xuyên 
cho họ, phải có sự đồng hành sứ vụ nâng đỡ họ, tránh tình trạng ‘đem con bỏ chợ’. Họ phải 
chăm chú biết bao khi mang Chúa đi cho người khác! Họ phải cẩn thận biết bao khi bảo vệ Lời 
Hằng Sống và bảo đảm rằng Lời được mang đi nguyên vẹn đến cho những ai khao khát Chúa. 
Ơn gọi đó ngày nay phải chịu nhiều thách đố và cần được chúng ta trợ lực biết bao! Quả thế, 
sứ vụ này rất cần đến thời giờ, nghị lực và tài nguyên. Bất cứ cái gì chúng ta làm đều phải 
hướng đến công cuộc truyền giáo.  

 
Tự bản chất, Giáo Hội là truyền giáo. Và do đó, căn tính và bản chất của linh mục là 

truyền giáo. Chúng ta đang bảo tồn và phát huy bản chất của mình hay đã bị biến chất? Có một 
sự thiếu quân bình trong sứ vụ linh mục của chúng ta là chúng ta dồn nỗ lực và tài nguyên quá 
nhiều cho hoạt động dưỡng giáo (tuy cũng rất cần thiết), nhưng chưa đầu tư bao nhiêu hay 
chưa đầu tư đủ cho hoạt động truyền giáo. Công Đồng Vaticanô II đem lại một sự hiểu biết mới 
và mở ra một viễn ảnh bao quát hơn về Nước Thiên Chúa, đúng với ý định cứu độ yêu thương 
của Chúa Cha, Đấng “đã yêu thương thế gian đến độ trao ban Con Một của Ngài cho thế gian 
được sống”48, và cũng đúng với đường lối của Chúa Giêsu: “Thầy còn nhiều chiên khác chưa 
thuộc về đàn này cần được qui tụ về”. Nhưng Đấng Cứu Thế đã sinh ra ở Á Châu, mà Kitô giáo 
ở Á châu ngày nay vẫn còn là một thiểu số tuyệt đối ở cái lục địa rộng lớn nhất địa cầu này, với 
gần 2/3 dân số thế giới. Chúng ta phải nghiêm khắc hạch hỏi lương tâm chúng ta, khi chúng ta 
nghĩ đến 94% người Việt Nam chưa biết Chúa Giêsu.”49 

 
Được kêu gọi tiếp tục sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta phải huy động hơn nữa tài 

nguyên tinh thần, thiêng liêng cũng như vật chất cho hoạt động truyền giáo. Càng động viên 
giáo dân dấn thân vào việc truyền giáo, công cuộc dưỡng giáo càng trở nên mạnh mẽ, phong 
phú và hữu hiệu, vì không ai có thể cho cái mình không có. Càng rút về để củng cố pháo đài thì 
càng yếu. Trái lại, càng mở rộng giới tuyến ra bốn chung quanh, ảnh hưởng và sức mạnh càng 
lớn và pháo đài càng được an toàn. Chúng ta có thể lấy hình ảnh đó để so sánh việc truyền 
giáo và dưỡng giáo của chúng ta. Ý thức chúng ta không thể dấn thân một mình trong sứ vụ 
truyền giáo, hãy huy động mọi thành phần giáo xứ truyền giáo, mời gọi mỗi gia đình giáo dân 
nhận một gia đình không công giáo để cầu nguyện, thăm viếng, chia sẻ tình người và tình Chúa 
cho họ, như Giáo Hội Đại Hàn đã làm. Cuộc truyền giáo bằng cuộc sống chứng tá và hành 

                                                 
46 Trích Bài giảng Lễ tuyên thánh cho Chân phước Junipero Serra ngày 23 tháng Chín 2015. 

47 Trích bài giảng của ĐTC Phanxicô tại nhà thờ chính tòa Philadelphia ngày 26/9/2015. 

48 Ga 3,16. 

49 Trích bài giảng của ĐHY Ivan Dias, đặc sứ của ĐTC Biển Đức tại Lavang ngày 6/1/2011. 
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động yêu thương đó sẽ làm cho người giáo dân càng ngày càng trở nên kitô hữu tốt hơn, và 
chắc chắn công cuộc truyền giáo sẽ hữu hiệu hơn50.  

Trong cuộc tiếp kiến ngày 5/6/2015 dành cho đại hội thường niên của các Hội Giáo 
hoàng Truyền Giáo, ĐTC dạy phải “mở ra đến những chân trời rộng lớn và phổ quát của nhân 
loại, những ranh giới địa lý và nhất là ranh giới về nhân văn, vì loan báo Tin Mừng là mối quan 
tâm đầu tiên và thường xuyên của Giáo hội, là nhiệm vụ chính yếu của Giáo hội, là thách đố lớn 
nhất cho Giáo hội, và nguồn mạch đổi mới Giáo hội... Nếu không có thao thức và ưu tư truyền 
giáo thì không thể biểu lộ được sứ vụ mục vụ đáng tin cậy và hiệu quả khi vừa loan báo Tin 
Mừng vừa thăng tiến con người. Nhưng trong tất cả các kế hoạch và chương trình, xin đừng gạt 
bỏ Chúa Giêsu Kitô ra khỏi công việc truyền giáo, vì đó là công trình của Ngài. Và không thể có 
loan báo Tin Mừng đích thực nếu không có sức mạnh thánh hóa của Chúa Thánh Thần, là 
Đấng đổi mới, ban sinh lực và thúc đẩy Giáo hội can đảm đi ra để loan báo Tin Mừng cho mọi 
dân tộc”51.  

Làm sao để niềm vui của Tin Mừng lớn lên và bén rễ sâu hơn trong cuộc đời của chúng 
ta? Xưa Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ và hôm nay Ngài cũng nói với chúng ta: Hãy ra đi 
rao giảng! Niềm vui của Tin Mừng chỉ được cảm nghiệm, được nhận biết và được sống khi 
chúng ta biết trao đi và cho đi chính mình52.  

Chúng ta kết thúc với lời cầu nguyện của ĐGH Clêmentê XI: “Lạy Chúa, con tin, nhưng 
xin cho đức tin của con được kiên vững hơn; con trông cậy, nhưng xin cho niềm cậy trông của 
con được tín thác hơn; con yêu mến, nhưng xin cho tình yêu mến của con được nồng nàn hơn; 
con ăn năn, nhưng xin cho lòng ăn năn của con được sâu sắc hơn. Lạy Chúa, con dâng cho 
Chúa tư tưởng của con, xin cho chúng được hướng về Chúa; lời nói của con, xin cho chúng nên 
lời của Chúa; việc làm của con, xin cho chúng được đẹp lòng Chúa; những gánh nặng của con, 
xin cho chúng được mang vác cho Chúa. Amen”53.  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu giải quyết cái “bầu tâm sự” nhất là sau một chuyến 

đường dài ứ nước. Cái “bầu tâm sự” sau khi được giải quyết thì cơ thể thật thanh thản. Và hẳn 

hiên, ai ai cũng muốn mình đi đường xa khi bước chân vào cái nhà gọi vui là nhà “thanh thản” 

ấy thì phải sạch sẽ và đặc biệt là ... không có mùi. 

Để đáp ứng nhu cầu thiết thực nhất của con người, cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – quản 

nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre – đã cho làm dãy nhà “thanh thản” mới. 

Dãy nhà “thanh thản” đang được xây dựng sau khi đã đổ bê-tông bể chứa nước và xử lý nước. 

                                                 
50 X. Redemptoris Missio, số 2. 

51 http://www.hdgmvietnam.org/hoi-giao-hoang-truyen-giao-mo-ra-den-nhung-ranh-gioi-dia-ly-va-nhan-van/7045.57.7.aspx 

52 Trích Bài giảng Lễ tuyên thánh cho Chân phước Junipero Serra ngày 23 tháng Chín 2015. 

53 Lời nguyện của ĐGH Clêmentê XI. 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG LA MÃ XÂY DỰNG KHU NHÀ “THANH THẢN” VÀ LÀM 
PHÒNG TRUYỀN THỐNG  

 

 

http://www.hdgmvietnam.org/hoi-giao-hoang-truyen-giao-mo-ra-den-nhung-ranh-gioi-dia-ly-va-nhan-van/7045.57.7.aspx
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Nhà “thanh thản” xem ra khá khó bởi lẽ khâu xử lý “hậu sự” rất quan trọng. Nếu không 

khéo sẽ bốc mùi kỳ dị và không ai dám bước vào. Với vị trí địa lý, hoàn cảnh khó khăn trong 

vùng đất ngập mặn và đất không chân như La Mã lại càng thêm khó. Dẫu thế, cha Đaminh 

cùng nhóm anh em thợ cùng nhau “hiến kế” cách nào tốt nhất có thể để xây dựng cũng như xử 

lý “hậu sự” sau khi “thanh thản”. 

 

Được biết ngày Lễ mừng kỷ niệm vớt ảnh Mẹ mùng 5 tháng 5 đang cận kề. Các công tác 

tổ chức ngày Đại Lễ Hành Hương vào 5.5.2016 cũng đang dần chuẩn bị để đến đúng ngày 

công việc đón tiếp khách hành hương được tốt nhất. Cũng hy vọng đến ngày 5 tháng 5, khách 

hành hương xa gần sẽ thấy nổ lực của cha Quản Nhiệm cũng như nhiều người nhiệt tâm. 

Bên cạnh  việc xây dựng khu nhà “thanh thản”, Cha Đaminh cũng tiến hành cho làm Phòng 

Truyền Thống – nơi lưu giữ những hình ảnh kỷ niệm xưa của biến cố La Mã. Phòng Truyền 

Thống cũng là nơi mà khách hành hương có thể vào đó nghỉ ngơi, uống chén trà hay ly cà phê 

ấm lòng vùng quê nhỏ. 
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Sau khi Phòng Truyền Thống đưa vào hoạt động, khách đến hành hương kính Mẹ sẽ có 

nơi dừng chân mát mẻ cũng như có ly cà phê, trà và xem lại những hình ảnh, ký ức xưa về 

mảnh đất thiêng có ảnh Mẹ lộ hình làm phép lạ. 

Ước nguyện lớn của Cha Đaminh là có con đường lớn từ ngoài lộ vào Trung Tâm Hành 

Hương để quý khách đi xe trên 29 chỗ không còn phải vất vả để di chuyển vào Trung Tâm. 

Cạnh đó, Cha cũng ước nguyện xây một khu nhà lớn hơn để là nơi con cái Mẹ đến hành 

hương có nơi nghỉ ngơi, ăn uống và có thể ở lại đêm với Mẹ trong điều kiện căn bản nhất. 

Ước gì những dự định, thao thức của Cha Đaminh sớm thành hiện thực để con cái của Mẹ 

mỗi khi về với Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre được ấm lòng hơn. 

 Người La Mã 

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 
 

  

Tại một khu làng nọ, nhiều người dân sống trong sự sợ hãi vì phía cuối làng có một hang 

động mang tên “Hang động sợ hãi.” Sở dĩ có tên gọi này là vì hể ai đi vào hang động thì nghe 

một tiếng thật ghê sợ và không thấy người ấy trở ra nữa. Mọi người trong ngôi làng tin rằng 

HANG ĐỘNG SỢ HÃI  
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trong hang động đó có một con yêu quái kinh sợ; những tiếng kêu ghê sợ ấy như nhắc nhở 

người dân trong làng phải cúng nộp thức ăn hằng ngày cho nó nếu không muốn quái vật đi ra 

khỏi hang động để tìm thức ăn và bắt người. Vì lẽ đó, dân làng thay phiên nhau từng ngày 

mang thức ăn ngon đặt trước hang động để cho yên thân.  

  

Vào một ngày nọ, có một vị khách đến thăm ngôi làng và nghe kể về “Hang động sợ hãi.” 

Anh liền tình nguyện đi vào hang động để giáp mặt với quái vật. Sự can đam của anh đã vượt 

qua sự ngăn cản của nhiều người. Cuối cùng, không thể thuyết phục được anh, dân làng cũng 

đưa tiễn anh đến hang động. Cuối cùng chỉ có mình anh tiến gần và từng bước cẩn thận vào 

hang. Với bó đuốc trên tay, anh chậm chậm tiến vào hang động; từng bước, anh tiến thật sâu 

vào hang. Bất thình lình anh nghe một tiếng hét rất nghê sợ phát ra và liền ngay sau đó anh bị 

một cú đánh bất ngờ và gục xuống; trong hoảng loạng tăm tối, anh thầm nghĩ là anh bị quái vật 

tát vào đầu anh. Anh la lên thật lớn với hy vọng dân làng trên miệng hang có thể nghe tiếng la 

của anh – tiếng kêu chào vĩnh biệt – “Tôi sắp bị quái vật nuốt chửng.” Sau tiếng la, anh bị 

choáng váng và bất tỉnh. Một hồi sau khi tỉnh lại, anh nghe tiếng nhạc ca hát và tiếng nói cười 

của một số người. Họ mời anh nhập bọn với họ. Họ cho anh biết, thực ra không có quái vật nào 

ở đây cả. Nhưng đây là sáng kiến của một vị bô lão trong làng để kiếm tìm người dũng cảm 

nhằm phục vụ và bảo vệ dân làng khi có nguy biến. Những ai vượt qua được quan niệm sợ hãi 

của xã hội và dư luận dựng nên, người ấy sẽ được chọn vào nhiệm vụ đặc biệt này – ngày 

ngày họ được học hỏi, luyện tập để trở nên những người tài giỏi; và cuối ngày, họ cùng chung 

vui những bữa tiệc thịnh soạn do người dân làng “cống nộp” cho họ trước cửa hang động.  

  

* * *  

  

Bạn thân mến, câu chuyện minh hoạ trên giúp chúng ta suy niệm về nhân đức dũng cảm – 

một trong bốn nhân đức nhân bản trong chủ đề nhân đức của mục Sống Sao Cho Đẹp.  

  

Vậy dũng cảm là gì? Theo nghĩa nhân bản tự nhiên: Dũng cảm là khả năng dám đối đầu 

với khó khăn, sóng gió của cuộc đời và của chính bản thân mình. Còn theo nghĩa Kinh Thánh: 

Dũng cảm là khả năng dám đối đầu với khó khăn, sóng gió của cuộc đời và chính bản thân 

mình vì vâng lời Thiên Chúa với sự xác tính rằng Thiên Chúa sẽ trợ lực và giúp sức mình vượt 

qua thử thách. Hiểu được nhân đức dũng cảm, chúng ta nhận thấy sự cần thiết biết bao để 

sống và áp dụng nhân đức này trong cuộc đời chúng ta. Dũng cảm không chỉ giúp chúng ta 

cầm khí giới để bảo vệ quê hương dân tộc với một ý chí sắt đá, nhưng dũng cảm còn cần được 

giáo dục và luyện tập cho con tim và khối óc để khi đối diện với những sóng gió trong đời 

thường của mình, chúng ta cần có sự dũng cảm để đương đầu với thử thách nghịch cảnh.  
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Thực là như vậy. Một cậu học sinh cần được hiểu nhân đức dũng cảm để khi bước vào 

phòng thi với tất cả lòng kiên định hoành thành bài thi cho tốt thay vì là bước vào phòng thi với 

tâm trạng bị bắt buộc, nín lặng làm cho “qua phà.” Quyết định lập gia đình cũng là một sự dũng 

cảm với trách nhiệm xây dựng gia đình mới, thay vì là bước vào hôn nhân như một hành vi bị 

thôi thúc bởi tình cảm hời hợt chóng qua. Chọn lấy đời tu, khấn dòng để trở nên một tu sĩ, linh 

mục cũng là một hành động dũng cảm đối diện vời trăm bề thử thách trong tương lai mà mình 

không biết được. Chúng ta thật cần nhân đức dũng cảm biết bao để khi đã chọn rồi – dù ở bậc 

sống và ơn gọi nào, mỗi chúng ta cần tiếp tục chọn lựa để đi cho đến cùng  – dù có lúc thất bại, 

chán chường, hay ngã quị - Dũng cảm giúp chúng ta đứng lên đi tiếp.   

  

Thực ra, sự dũng cảm trên phương diện nào cũng được bắt đầu từ sự dũng cảm với chính 

mình. Nói cách khác, tất cả mọi sự chiến thắng đều khởi đi từ chiến thắng chính bản thân mình. 

Chúng ta cũng cần khiêm tốn thú nhận với nhau một thực tế của thân phận con người: Chiến 

đấu với chính bản thân mình là cuộc chiến cam go và khó khăn nhất. Thực vậy, điều trở ngại 

lớn cho việc tập luyện nhân đức chính là bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa hoàn hảo – “Tôi cần phải 

hoàn hảo; làm sao những lầm lỗi của tôi trong quá khứ có thể được tha thứ; tôi thật là người tội 

lỗi,…” Những lời kết án tương tự như trên tựa như những tiếng hét ghê sợ được phát ra ngay 

trong tâm hồn của chúng ta; chúng trở nên rào cản khó khăn nhất để chúng ta vượt qua chính 

mình và vượt qua sự sợ hãi – đó chính là cái “Hang động sợ hãi” sâu thẩm bên trong con 

người của mỗi chúng ta mà chúng ta không dám bước vào.   

  

Thưa bạn, chúng ta được mời gọi để dũng cảm bước vào “hang động sợ hãi” trong chính 

con người của mình bằng việc ngẫm nghĩ và luyện tập nhân đức, đặc biệt nhân đức dũng cảm. 

Bước vào trong sâu thẳm của tâm hồn là bước vào cuộc đối diện với những “quái vật” – với 

những tiếng kêu la ghê sợ của sự phê bình, chỉ trích, dằn vặt và kết án. Nếu ta không bước vào 

đối diện với chúng, chúng mãi mãi sẽ làm ta khiếp sợ, mất tự do và phải tránh né nó một cách 

phi lý vô duyên. Với ơn Chúa và sự kiên trì dũng cảm tập luyện, cứ bước vào sâu thêm từng 

ngày trong “hang động sợ hãi,” dần dần ta sẽ khám phá ra những “quái vật” đó cũng chỉ là “quái 

vật” giả - hoặc nếu có thật, thì chúng cũng đã bị “đạp đầu” (x. Gn 3:15) từ lâu rồi.  

  

Chúng ta cùng cầu chúc nhau thật dũng cảm bước vào “hang động sợ hãi” của lòng mình 

để được tham dự tiệc vui dành cho những người dũng cảm.  

  

Fr. Huynhquảng  
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VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

 

Vào các ngày 22-27/9/2015, tại thành phố Philadelphia, 
tiểu bang Pennsylvania Hoa Kỳ, đã khai diễn Đại Hội Thế 
Giới các Gia Đình lần thứ VIII, do Tổng Giáo Phận 
Philadelphia phụ trách tổ chức với sự phối hợp của Hội 
Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, dưới sự chủ sự của Đức 
Thánh Cha Phanxicô. 

Chủ đề Đại Hội năm 2015: “Tình yêu là sứ 
mạng của chúng ta – để gia đình được sống dồi dào”. Và hàng trăm ngàn tín hữu Công 
giáo khắp nơi đến từ 100 quốc gia – trong đó có VN. 

Theo CNN, trong Thánh Lễ bế mạc Đại Hội thứ VIII nầy ở Philadelphia do Đức Thánh Cha 
Phanxicô chủ sự, trên một triệu người đã tham dự. 

Diễn tiến của Đại Hội lần nầy là một biến cố lớn lao trong năm 2015, không chỉ riêng với 
quốc gia Hoa Kỳ mà còn với thế giới nữa. 

Ban Biên Tập 

 
 
   

Đại Hội Thế Giới các Gia Đình là gì? 

  

Đại Hội Thế Giới các Gia Đình là một sự kiện quốc tế gồm có cầu nguyện, học giáo lý, và 

những cử hành phụng vụ dành cho mọi tín hữu Công Giáo từ khắp nơi trên thế giới. 

  

Đại Hội nhằm mục đích củng cố mối liên kết giữa các gia đình và chứng thực rằng hôn 

nhân và gia đình hết sức quan trọng đối với mọi xã hội. 

  

Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình là cơ quan thuộc Giáo Triều Rôma, do Đức Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập năm 1981, thay thế Ủy Ban về Gia Đình được Đức Chân 

Phước Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập năm 1973. 

  

Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình “có trách nhiệm thúc đẩy sứ vụ mục vụ và tông đồ cho 

gia đình, qua việc áp dụng giáo huấn và hướng dẫn của Huấn Quyền Giáo Hội, để giúp các gia 

đình Kitô giáo thi hành sứ vụ giáo dục và tông đồ của mình”. 

  

Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình có trang mạng riêng – bằng hai thứ tiếng Ý và Anh – 

được cập nhật thường xuyên. 

ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII - 2015  
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Chủ đề Đại Hội Thế Giới các Gia Đình 

   
Mỗi Đại Hội Thế Giới các Gia Đình có một chủ đề riêng. Chẳng hạn, chủ đề Đại Hội Thế 

Giới các Gia Đình năm 2012 ở Milano là “Gia Đình: công việc và ngày lễ”.  

  

Chủ đề Đại Hội năm 2015: “Tình yêu là sứ mạng của chúng ta – để gia đình được sống 

dồi dào”. Chủ đề nầy được chọn để nhấn mạnh đến từng cá nhân trong việc ý thức xây dựng 

và vun đắp tình cảm gia đình bền chặt, cũng như nhằm tăng cường mối liên kết giữa các gia 

đình và khẳng định sự tối quan trọng của hôn nhân và gia đình đối với mọi người trong xã hội. 

  

Tín hữu Công Giáo đến từ 100 quốc gia 

   
Về Đại Hội Thế Giới các Gia Đình lần thứ VIII nầy, trong bức thư được công bố ngày 

25/02/2013, Đức Tổng Giám Mục Chaput Tổng Giáo Phận Philadelphia viết: “Tôi tin rằng sự 

kiện này có sức biến đổi, theo những cách thức hết sức tích cực, không chỉ Giáo Hội Công 

Giáo, mà cả toàn xã hội chúng ta. Chúng tôi mong được chào đón các bạn và gia đình đến 

Philadelphia tham dự sự kiện quan trọng này vào tháng 9 năm 2015”. 

Và hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo khắp nơi đến từ 100 quốc gia – trong đó có VN – đã 

tụ tập về thành phố Philadelphia tiểu bang Pennsylvania trong 6 ngày để tham dự Đại Hội Gia 

Đình Công Giáo Thế Giới lần thứ VIII nầy.  

Với trên 200 linh mục và 8 giám mục cùng trên một ngàn giáo dân Công Giáo Việt Nam, 

chưa kể những giáo dân Công Giáo người Việt sinh sống rải rác tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ và 

Canada, cũng như tại Nhật và các quốc gia khác, đã giúp cho con số người Việt Nam tham dự 

đông thứ 3 trong những sắc dân về tham dự. 

  

Diễn tiến Đại Hội Thế Giới các Gia Đình lần thứ VIII 

   
Đại Hội Thế Giới các Gia Đình lần thứ VIII được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô công bố tại 

Đại Hội Thế Giới các Gia Đình lần thứ VII ở Milano vào năm 2012 và được Tòa Thánh Vatican 

xác nhận ngày 25 tháng 2 năm 2015. 

  

Trước đây, Đại Hội Thế Giới các Gia Đình đã được tổ chức ở Roma, Italia (1994 và 2000), 

Rio de Janeiro, Brazil (1997), Manila, Philippines (2003), Valencia, Tây Ban Nha (2006), Mexico 

City, Mexico (2009) và Milano, Italia (2012). 
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Đại Hội Thế Giới các Gia Đình lần thứ VIII là Đại Hội đầu tiên tổ chức tại Hoa Kỳ, dưới sự 

chủ sự của Đức Thánh Cha  Phanxicô. Đây cũng là lần đầu tiên ngài đến Hoa Kỳ với tư cách 

một giáo hoàng. 

  

Số người tham dự Đại Hội Thế Giới các Gia Đình khác nhau ít nhiều tùy thuộc nơi tổ chức 

Đại Hội. Gần đây nhất, hàng trăm ngàn người đã tham dự Đại Hội lần thứ VII ở Milano và một 

triệu người đã tham dự Thánh Lễ do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chủ sự tại Đại Hội này.  

   
Theo CNN, trong Thánh Lễ bế mạc Đại Hội thứ VIII nầy ở Philadelphia do Đức Thánh Cha 

Phanxicô chủ sự, trên một triệu người cũng đã tham dự. 

 

(Hơn 1 triệu người tham dự Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ VIII - AP) 

  

Các cuộc hội thảo học hỏi 

Trong suốt 6 ngày Đại Hội, đã diễn ra nhiều buổi hội thảo, học hỏi với nhiều chủ đề liên 

quan đến gia đình và tình yêu thương của Thiên Chúa, với nhiều diễn giả như các Đức Hồng Y, 

các Đức Giám Mục, giáo sư, tiến sĩ và ngay cả những giáo dân có chuyên môn về lãnh vực gia 

đình hôn nhân. 

Nhận xét về Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ VIII, linh muc Giuse Đinh Quang Lộc, 

Chánh xứ Vĩnh Long, đến từ VN cho biết: 
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“…Những bài chia sẻ rất hay, có ý nghĩa, nói đến đời sống con người, đời sống gia đình, 

đời sống xã hội mà con người phải mở ra như một Thiên Chúa mở ra để đón nhận con người và 

như một Thiên Chúa chữa lành con người trong sự đau khổ của Ngài. Cho nên mình cũng sẽ 

chấp nhận sự đau khổ của mình để giúp đỡ anh chị em và giúp cho anh chị em giúp đỡ nhau. 

Như vậy gia đình của Thiên Chúa sẽ tràn đầy sự yêu thương.” 

Linh Mục Quốc Đăng Tôn, giáo phận Mỹ Tho cũng cho biết cảm nghĩ của ngài: 

“Trong các cuộc hội thảo, những nhà diễn giả  tập trung về đời sống gia đình rất nhiều, cho 

thấy Giáo Hội rất quan tâm đến đời sống gia đình, vì gia đình hiện bị đe dọa rất nhiều bởi 

những yếu tố bên ngoài. Cho nên Giáo Hội Công Giáo muốn nêu lên một số những vấn đề để 

giúp các gia đình được sống tốt, mà nếu gia đình sống tốt thì xã hội sẽ tốt.” 

Ông Đinh Quang Anh, trưởng nhóm ban tổ chức chương trình thăng tiến hôn nhân gia 

đình, đã chia sẻ: 

“Cái túc số của người Việt bây giờ, ngoài nước Mỹ ra, là đứng thứ ba – nước đông người 

tham gia nhất trong Đại Hội này. Do đó, trong tất cả các tài liệu của Đại Hội, đều có tiếng Việt 

và trong các bài giảng của các Đức Hồng Y, đều có thông dịch viên bằng tiếng Việt. Đó là một 

ưu đãi, niềm hãnh diện cho người Việt của mình.” 

Anh Nguyễn Hữu Trứ, đến từ Atlanta, trong ban điều hành thăng tiến hôn nhân, chia sẻ: 

“…Đại Hội Gia Đình Thế Giới có rất nhiều cái hay cần phải học hỏi. Gia đình hiện giờ đang 

trên bờ vực đổ vỡ rất nhiều – khoảng hơn 50 % – nên đó là điều tụi em rất quan tâm học hỏi để 

có thể áp dụng cho gia đình, sau đó áp dụng với bạn bè, các anh em, cho cuộc sống gia đình 

của mình tốt hơn.” 

Trong khi đó một tín hữu Công Giáo đến từ VN, cũng chia sẻ những gì ông đã lãnh nhận 

được qua các cuộc học hỏi: 

“…Tôi cảm nghiệm rằng bây giờ cái thế hệ này càng ngày càng đi xuống, gia đình càng 

ngày càng ly tán từ những chỗ ly hôn vợ chồng bỏ nhau, những cuộc phá thai, coi như gia đình 

rất là xuống dốc, nhất là ở Việt Nam. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi có thể đem về và truyền lại 

cho con cháu và tất cả mọi người trong giáo xứ.” 

Với Đại Hội lần thứ VIII này, ngoài điểm chính là về gia đình và hôn nhân, Đại Hội cũng 

nhằm đến mọi người để có thể mở rộng trái tim đón nhận nhau, nâng đỡ nhau, đồng hành với 

nhau trong tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người, mỗi gia đình và gia đình nhân loại. 

Sự ra đời của Đại hội Gia Đình Thế Giới này, Giáo Hội Công Giáo không chỉ muốn là sự 

kiện long trọng của toàn thể cộng đồng Tín Hữu khắp năm châu mà còn mong đây sẽ là một 

diễn đàn mở cho những nhà hoạt động xã hội thiện chí đang ngày đêm tích cực cổ động mọi 
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người quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn, giảm bớt bạo lực, kêu gọi hòa bình ngay từ 

trong mỗi gia đình. 

 
   

GHI CHÚ 

Phỏng theo: “Tường trình từ Philadelphia” của Chân Như 

 
   

NGUỒN 

XUÂN GIA ĐÌNH 

Tết Bính Thân 2016 

Giáo Xứ Thánh Giuse 

Vancouver BC Canada 

 

Nhà Văn Hương Vĩnh  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

NGỘ ĐỘC 

 

Hỏi 

Bác sĩ cho tôi hỏi điều này nhé. Cách đây mấy tuần, vợ chồng tôi bị đi tiêu chảy và cũng ói mửa nữa. 

Tôi có đi bác sĩ và bác sĩ bảo tôi bị bệnh flu gì đó ở dạ dày và đã cho thuốc uống. Bệnh hôm nay hết 

rồi. Trước đó một ngày vợ chồng chúng tôi có đi ăn tiệc đám cưới tại nhà hàng.  

 

Điều tôi muốn hỏi là đây có phải là bị ngộ độc khi ăn cưới hay không và dạ dày cũng bị flu à? Nếu có 

thì  chữa bằng cách nào, có uống trụ sinh được không và làm sao để tránh. Cảm ơn bác sĩ. 

- Hoàng. 

 

Đáp 

Tôi nghĩ là ông bà có thể đã ăn phải một món ăn nào trong đám cưới có nhiễm vi khuẩn, gây ra ngộ 

độc thực phẩm. Chuyện ngộ độc này cũng thường xảy ra ở Hoa Kỳ lắm, vì hàng năm có hàng triệu 

vụ được công bố. 

 

Ngộ độc có thể là do vi khuẩn như salmonella, Ecoli hoặc virus như viêm gan A gây ra. Người Mỹ 

thường dùng chữ stomach flu để nói tới bệnh tiêu chảy do virus nhưng đây không phải là virus cúm 

influenza mà là loại virus khác. Đa số ngộ độc là do vi khuẩn nhiễm trong thịt, cá, trứng, rau... không 

nấu chín. Sữa tươi không khử trùng cũng hay gây ra tiêu chảy. Người cao tuổi hoặc người có bệnh 

kinh niên trong đó khả năng miễn dịch suy yếu đều dễ bị ngộ độc, phụ nữ có thai và cháu bé cũng 

vậy 

NGỘ ĐỘC - BỆNH LANG BEN VÀ THYROID -  E-CIGARETTES -THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 
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Nếu chỉ có ói mửa và đi cầu nhẹ thường là do virus, còn khi bị nóng sốt, tiêu chảy liên tục thì đa số 

đều do vi khuẩn gây ra. 

 

Tiêu chảy cũng có điểm lợi là sẽ loại bỏ vi khuẩn gây bệnh và độc chất của chúng ra khỏi ruột 

nhưng nếu tiêu chảy quá mức sẽ đưa tới tình trạng mất nước và các chất điện giải trong cơ thể. Vì 

thế nên cẩn thận trước khi uống các loại thuốc chống tiêu chảy tự mua ở tiệm thuốc tây. 

 

Nói chung, tiêu chảy mau hết và nhiều người có thể tự chữa với vài loại thuốc mua tự do. Chỉ khi 

nào bệnh kéo dài cả dăm ngày mà lại nóng sốt, phẩn có máu thì cần đi bác sĩ và có thể cần phải 

dùng thuốc kháng sinh. Điều quan trọng là phải uống nhiều nước có khoáng chất để bù lại lượng 

chất lỏng và muối thất thoát qua tiêu chảy, ói mửa. Trong khi tiêu chảy nên tạm ngưng tiêu thụ thực 

phẩm mấy giờ mà chỉ uống nước, ngậm đá cục, nếu đói uống thêm nước thịt hơi mặn và không 

chất béo. 

 

Khi tiêu chảy ngưng thì ăn lại dần dần với nhiều bữa ăn nhỏ, tránh sữa, cà phê, rượu, thuốc lá. 

 

Bà hỏi làm sao tránh ngộ độc, tiêu chảy thì xin thưa là khi nấu nướng ở nhà thì nấu chín thực phẩm 

trước khi ăn, cất giữ thực phẩm an toàn, rửa tay trước khi ăn. Còn đi ăn tiệm thì thấy món ăn nào 

nghi là còn sống, món ăn nguội lạnh thì tránh. 

 

Chúc ông bà vui mạnh. 

 

 

BỆNH LANG BEN VÀ THYROID 

 

Hỏi 

Tôi tên Hồ Tấn Phát, thường hay đọc và rất thích các bài trả lời về y học của BS trên các báo địa 

phương. Nay tôi có một số câu hỏi về một vài bệnh. Kính mong bác sĩ vui lòng giải đáp. 

 

Bệnh số 1: con trai Út tôi năm nay 24t, cháu bị lang ben ở vùng vai, cổ và ngực, riêng ở bụng có một 

vết lang bằng bàn tay màu vàng lợt (bẩm sinh không có, da rất đẹp) 

 

Câu hỏi: lang ben phát sinh từ đâu? Có phải từ mồ hôi? (Cháu tập thể dục nhiều đôi khi ướt cả áo 

quần) có lây lan qua các hình thức như hớt tóc, dùng chung đồ với người có lang ben? Lang ben 

hay lang đồi mồi có khác nhau không? Có đi bác sĩ, cho loại kem tên ketoconzole, xức ngày 2 lần 

chưa thấy có kết quả. 

 

Bệnh số 2: tôi 67 tuổi, thử máu hàng năm, sức khỏe tốt. Ban ngày thì bình thường chỉ có ban đêm 

khi ngủ thì không biết gì nhưng thức giấc bất cứ giờ nào, miệng luôn luôn cảm thấy rất mặn, giống 

như có ngậm muối, phải đi súc miệng ngay không thì rất khó chịu. 

 

Câu hỏi: muối từ nước miếng hay đâu mình có? Có chữa trị được không? Và nếu chữa trị thì chữa 

như thế nào? Có hại cho sức khỏe không? 
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Bệnh số 3: nếu có thể, xin bác sĩ cho biết bệnh Thyroid (bướu cổ), sở dĩ tôi hỏi về thyroid vì bác sĩ 

gia đình chẩn đoán bà xã tôi bị thyroid nhưng không chữa trị, cũng không cho thuốc uống, giới thiệu 

đi bác sĩ tai mũi họng. Đã đi bác sĩ tai mũi họng 5 lần, bác sĩ chỉ scan chụp hình và vẫn chưa cho 

thuốc uống, tôi có hỏi bác sĩ trả lời xem Thyroid loại gì rồi mới cho thuốc. Sao thấy phức tạp quá và 

làm tôi lo lắng. 

 

Thư cũng khá dài xin đón nhận những lời giải đáp của bác sĩ. Cuối thư kính chúc bác sĩ và gia đình 

nhiều sức khỏe. 

- Hồ T Phát 

 

Đáp 

Chào ông Phát, 

Sau đây là trả lời cho mấy câu hỏi của ông: 

 

1- Bệnh Lang Ben: 

 

Tiếng Anh gọi là Pytiriasis Versicolor là bệnh ngoài da do một loại nấm gây ra. Nấm này thường có 

ở trên da và tăng trưởng khi thời tiết nóng và ẩm, đổ mồ hôi khi ra nắng hoặc vận động cơ thể hoặc 

da nhờn. Bệnh cũng xảy ra khi có thay đổi kích thích tố trong cơ thể hoặc khi hệ miễn dịch suy yếu. 

 

Dấu hiệu của bệnh: Lang ben xuất hiện dưới hình thức những vết mầu trắng hồng hoặc nâu đậm 

trên da, rất ngứa, nhất là khi phơi nắng, Bệnh thường thấy ở lưng, ngực, cổ và cánh tay. Bệnh có 

thể lây lan từ người này sang người khác trực tiếp hoặc gián tiếp qua quần áo, khăn mặt, khăn 

giường. 

 

Bác sĩ chuyên môn có thể xác định bệnh qua sự quan sát với một loại đèn chiếu đặc biệt hoặc nếu 

cần, lấy một chút chất liệu chỗ da bị bệnh rồi nhìn qua kính hiển vi để tìm ra nấm. 

 

Bệnh cần được bác sĩ chuyên môn về da điều trị, vì đôi khi cũng khó chữa. Thuốc thoa mà cháu 

đang dùng là một trong những loại thuốc tốt nhưng cần dùng một thời gian lâu. Đôi khi bác sĩ cũng 

cho thuốc uống. 

 

Sau một thời gian điều trị, bệnh sẽ hết và da sẽ trở lại bình thường, tuy nhiên bệnh hay tái phát. Vì 

vậy cần giữ vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, giữ da khô ráo. 

 

2- Cảm giác mặn như có muối trong miệng: 

 

Ông không phải là người duy nhất ở trong trường hợp, mà rất nhiều người cũng bị như vậy. Cảm 

giác này khiến người bệnh thấy rất khó chịu, nhưng theo các nhà chuyên môn, không nguy hại. 

 

Trước hết, ông nên để ý là miệng người bình thường luôn luôn tiết ra nước miếng. Nước miếng 

giúp cho sự tiêu hóa thực phẩm, đồng thời cũng giữ cho miệng được sạch sẽ, tránh bị nhiễm các 

loại tác nhân gây bệnh. Ban đêm nước miếng tiết ra ít hơn, nhất là khi ngủ mà ta thở bằng miệng. 

Cũng có nhiều bệnh gây ra khô nước miếng. 
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Bây giờ là chuyện miệng mặn như ngậm muối. 

 

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra cảm giác mặn ở miệng này chẳng hạn như khô nước miếng, chẩy 

máu miệng mà máu có vị mặn; nước mắt mặn chảy xuống miệng; nước mũi xuống miệng; trào 

ngược thực quản; nhiễm trùng trong miệng; gây ra do một vài loại kem đánh răng nhất là do tác 

dụng của một vài loại dược phẩm như thuốc chữa bệnh tuyến giáp, thuốc chữa bệnh ung thư. Có 

nhà dinh dưỡng nói là do ăn nhiều muối, nhiều bột ngọt hoặc cơ thể thiếu chất kẽm hoặc sinh tố B 

12... Nghĩa là nhiều lý do. 

 

Lý do ông thường bị vào ban đêm là vì ban ngày, nước miếng tiết ra liên tục cho nên muối bị đưa 

xuống dạ dày, ban đêm miệng thường khô vì nước miếng bớt chảy ra đồng thời mau khô vì nhiều 

lúc ngủ ta mở miệng thở, không khí ra vào làm khô miệng. 

 

Để điều trị, ông cần đi bác sĩ để khám bệnh, tìm ra nguyên nhân. Tôi thấy cũng khá phức tạp lắm 

đấy. Đồng thời ông cũng để ý coi xem ông có bị một trong nhiều lý do kể trên hay không nhé. 

 

 

3- Thyroid:  

 

Thyroid hoặc tuyến giáp là một hạch nội tiết lớn nằm ở phần dưới của cổ. Tuyến tiết ra các hormone 

có vai trò quan trọng trong sự phát triển trí óc và cơ thể cũng như quan trọng trong sự chuyển hóa 

căn bản. Thiếu các hormone này sẽ gây ra chứng đần độn ở trẻ em và chứng sưng phù niêm mạc 

ở người lớn.  

 

Rối loạn hoặc bệnh của tuyến giáp có thể là tuyến quá hoạt động hoặc kém hoạt động. Cả hai đều 

gây ra nhiều triệu chứng khác nhau và cần được điều trị. 

 

Vợ của ông hiện nay đang ở giai đoạn được bác sĩ khám bệnh, làm xét nghiệm để tìm coi xem hoạt 

động của tuyến là cường hay nhược (hyper hoặc hypo) rồi sau đó bác sĩ mới điều trị. Xin ông nói 

với bà nhà cứ kiên nhẫn, khi có kết quả bác sĩ sẽ giải thích cặn kẽ rồi biên toa cho mua thuốc.  

 

Chúc ông cùng gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. 

 

 

E-CIGARETTES -THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 

 

Hỏi 

Thưa BS tôi đã bỏ thuốc lá và chuyển sang  hút thuốc điện tử (Electronic cigarette) được 6 tháng. 

Tôi thích thú với nó nhưng không  biết tác hại của nicotine trong đó có giống như  thuốc lá không. 

Nhờ BS giải thíc h và cho lời khuyên... 

- Tấn Dương 

 

Đáp 

Thưa ông, 
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Trước hết, xin khen ngợi ông là người “thức thời”, “nắm bắt” được các tiến bộ của khoa học khi bỏ 

thói quen hút thuốc lá có khói mà chuyển sang thuốc lá điện tử không khói không lửa. Loại thuốc lá 

điện tử này hiện nay cũng khá phổ biến và được nhiều người ưa thích, trong đó có ông.  

 

Trước khi trả lời câu hỏi về lợi hại của thuốc lá điện tử, xin cùng tìm hiểu nguồn gốc và thành phần 

của nó. 

 

Bề ngoài, TLĐT tương tự như một điếu thuốc lá cổ điển. TLĐT có 3 thành phần chính: 

 

- Một đầu hút là một ống ngắn bên trong có chứa dung dịch chất tạo hơi propylene glycol, dầu thực 

vật glycerin, and polyethylene glycol 400 với cả trăm flavor khác nhau như mùi dâu, chocolat, chuối, 

menthol, mùi thuốc lá Marlboro, Camel... Dung dịch này có thể có hoặc không có nicotine.  

 

- Bộ phận hâm nóng làm bốc hơi dung dịch ở đầu hút. 

 

- Một đơn vị phát điện bằng cục pin nhỏ hoặc đầu cắm điện USB. 

 

Khi hút, dung dịch được hâm nóng, bốc hơi. Người hút hít lấy hít để hơi nước có tác dụng kích 

thích. Các nhà sản xuất TLĐT giới thiệu sản phẩm của ḿnh cung cấp cho người dùng một cảm giác 

và hương vị tương tự như khi hút thuốc lá và có thể thay thế cho việc hút thuốc lá và có thể sử dụng 

như một phương tiện cai nghiện.   

 

Họ cũng nêu ra những lợi điểm thực tế như không phiền phức người này người khác với hít khói 

thuốc dư second hand smoking; không mùi hôi trên quần áo, tóc da, nhà ở; không hôi miệng, vàng 

răng vàng ngón tay kẹp điếu thuốc; không gạt tàn thuốc đầy ắp cuống thuốc; không gây ảnh hưởng 

xấu lên sức khỏe con em; không cần diêm quẹt, không sợ cháy nhà, ít tốn tiền, có sẵn dùng lúc nào 

cũng được và có thể gia giảm lượng nicotine như ý muốn cũng như lựa chọn các flavor tùy thích. Ta 

có thể hút ở nhà hàng, rạp hát mà không sợ bị phạt vi cảnh!?. Nhất là không gây ra ung thư như 

thuốc lá vì không có cả mấy ngàn hóa chất được coi như gây ung thư hòa lẫn trong lá thuốc. 

 

Năm 2009, Cơ quan FDA Hoa Kỳ đã phân tích gần 20 sản phẩm TLĐT và đi tới kết luận là một vài 

loại có mức độ nicotine khác nhau không giống như trên nhãn hiệu quảng cáo và một vài loại chứa 

chất gây ung thư và hóa chất diethylen glycol, được dùng trong kỹ nghệ chống đông. Cơ quan cũng 

không nói gì tới lợi hại của TLĐT mà chỉ không hỗ trợ. FDA cho hay, cơ quan sẽ theo dõi kỹ các hậu 

quả của E-Cigarettes. 

 

Cơ quan Y Tế Thế Giới nói rằng, vì chưa có nghiên cứu nào xác nhận sự an toàn và hữu hiệu của 

TLĐT trong việc giúp người ghiền bỏ thuốc lá, cho nên cơ quan không hỗ trợ sản phẩm này. 

 

Tiện đây, xin kể một vài “sự cố” liên quan tới tiêu thụ E-Cigarettes. Tại tiểu bang Florida, có ông Tom 

Holloway, một nhiếp ảnh gia và cũng là cựu chiến binh Hoa Kỳ, từng chiến đấu đánh cộng sản ở 

Việt Nam. Năm nay ông được 57 tuổi và là người ghiền thuốc lá lâu đời. Rồi từ 2 năm nay ông 

chuyển sang dùng E-Cigarettes. Một buổi tối, ông hút TLĐT như thường lệ thì bà vợ ở phòng bên 

cạnh nghe thấy một âm thanh như tiếng pháo nổ trong nhà. Chạy vào phòng ông đang ngồi nghỉ thì 

bà thấy ông ta đang ôm miệng máu chảy ròng ròng. Ông ta ú ớ cho hay đang hút E-C thì điếu thuốc 
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phát nổ. 911 đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho hay ông bị mất mấy cái răng và lưỡi bị 

thương trầm trọng. Cảnh sát điều tra cho biết phần chứa pin đột nhiên phát nổ, gây ra tai nạn. Câu 

chuyện xảy ra vào tối Thứ Hai, 15 tháng 2 năm 2012. 

 

Rồi tới ngày 22 tháng 2 cùng năm 2012, một hành khách của Continental Air Lines đã từ chối stop 

hút E-cigarettes, máy bay phải đổi đường bay để cơ quan an ninh “xử lý” “tình huống” với vị hành 

khách tinh nghịch hoặc cơn ghiền khá cao... 

 

Trở lại với bạn đọc Trẻ Tấn Dương. 

 

Nếu ông enjoy với E-Cigarettes và không thấy có phản tác dụng nào, thì xin cứ tiếp tục. Vì đây cũng 

là một cái gì đó giúp ông cảm thấy thoải mái, hạnh phúc. Chúng tôi chỉ mạo muội nhắc nhở là, khi 

dùng nên đọc kỹ và áp dụng đúng các hướng dẫn  của nhà sản xuất. 

 

Với độc giả chưa bao giờ hút thuốc lá thì chúng tôi nghĩ rằng chẳng nên tò mò hút thử E-cigarettes 

làm chi, vừa tốn tiền lại có thể gặp rủi ro cho sức khỏe. 

 

Chúc ông an toàn sức khỏe nói chung và răng miệng, nói riêng. 

 

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 

 

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

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

