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CHẤT XƠ – DA KHÔ - HẠT ĐẬU ………………………………………… Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức, MD. 

 

 

 

 

 

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II  

Bản dịch của Ủy Ban Gíao Lý Đức Tin, HĐGMVN 
 

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.  

 

Bán nguyệt san – Số 272 – Chúa nhật 10.04.2016 

Giáo sĩ: ĐỰƠC CHỌN GIỮA LOÀI NGƯỜI VÀ CHO LOÀI NGƯỜI  (x. Dt, 5.1) 

www.conggiaovietnam.net                        giaosivietnam@gmail.com 
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VỀ MỤC LỤC 

 

HIẾN CHẾ TÍN LÝ 

VỀ GIÁO HỘI 

LUMEN GENTIUM 

Ngày 21 tháng 11 năm 1964 

 
CHƯƠNG III 

VỀ CƠ CẤU PHẨM TRẬT GIÁO HỘI 

VÀ ĐẶC BIỆT VỀ CHỨC GIÁM MỤC 

18. Để chăn dắt và phát triển Dân Thiên Chúa luôn mãi, Đức Kitô đã thiết lập các thừa tác vụ 

khác nhau trong Giáo Hội để mưu ích cho toàn Thân Mình. Thật vậy, khi đã được trao ban 

quyền bính thánh thiêng, các thừa tác viên phục vụ anh chị em mình để mọi người trong đoàn 

Dân Thiên Chúa đang thực sự hưởng nhận phẩm giá Kitô hữu, có thể đạt đến ơn cứu độ, nhờ 

cùng nỗ lực trong tự do và trật tự hướng về cùng một cứu cánh. 

Bước theo Công Đồng Vatican I, Thánh Công Đồng này cùng chung lời giảng dạy và tuyên 

bố rằng Chúa Giêsu Kitô, vị Mục tử vĩnh hằng, đã thiết lập Giáo Hội thánh thiện khi sai các 

Tông đồ như chính Người đã được Chúa Cha sai đến (x. Ga 20,21); Người đã muốn những 

người kế vị các Tông đồ, tức là các Giám mục, sẽ nên những chủ chăn trong Giáo Hội cho đến 

tận thế. Nhưng để chính chức Giám mục được duy nhất và không bị phân chia, Chúa đã đặt 

thánh Phêrô đứng đầu các Tông đồ khác và đã thiết lập thánh nhân nên nguyên lý và nền tảng 

trường tồn và hữu hình của sự hợp nhất trong đức tin và của sự hiệp thông1. Một lần nữa 

Thánh Công Đồng nêu lên cho tất cả các tín hữu giáo lý đức tin vững vàng về sự thiết lập và sự 

trường tồn, về giá trị và ý nghĩa của quyền tối thượng nơi Giám mục Rôma cũng như về quyền 

giáo huấn bất khả ngộ của ngài, và tiếp nối theo đó, Thánh Công Đồng cũng muốn tuyên xưng 

và công bố cho mọi người giáo lý về các Giám mục, những người kế vị các Tông đồ, cũng là 

những người cai quản ngôi nhà của Thiên Chúa hằng sống, cùng với Đấng kế vị thánh Phêrô, 

là Đại diện Đức Kitô2 và là Thủ lãnh hữu hình của toàn thể Giáo Hội. 

19. Sau khi cầu nguyện lâu giờ cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã gọi đến với mình những kẻ 

Người muốn và thiết lập Nhóm Mười hai để họ ở với Người và để Người sai họ đi rao giảng 

vương quốc Thiên Chúa (x. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42); Người tổ chức các Tông đồ (x. Lc 6,13) 

theo hình thức một hiệp đoàn, nghĩa là một nhóm bền vững, trong số đó Phêrô được chọn làm 

người đứng đầu (x. Ga 21,15-17). Người sai các Tông đồ đến với con cái Israel trước tiên, rồi 

đến với tất cả các dân nước (x. Rm 1,16), cho các ngài thông phần vào quyền năng của Người 

để làm cho mọi dân tộc nên môn đệ Người, để thánh hoá và hướng dẫn họ (x. Mt 28,16-20; Mc 

16,15; Lc 24,45-48; Ga 20,21-23); và như thế, các ngài mở mang Giáo Hội, và dưới sự hướng 

dẫn của Chúa, các ngài chăn dắt Giáo Hội bằng tác vụ mục vụ mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 

28,20). Ngày lễ Ngũ Tuần, các ngài được làm cho nên kiên định hoàn toàn trong sứ mệnh này 

                                                 
1
 x. CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Chúa Kitô Pastor aeternus: DS 1821 (3050t). 

2
 x. CĐ FIRENZE, Decretum Pro Graecis: DS 694 (1307) và CĐ VATICAN I, DS 1826 (3059). 
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(x. Cv 2,1-36) như lời Chúa hứa: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người 

ngự xuống trên anh em, và khi ấy, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong 

khắp các miền Giuđêa, Samaria và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Khi Tin Mừng được rao 

giảng khắp nơi (x. Mc 16,20) và được những người nghe đón nhận nhờ tác động của Chúa 

Thánh Thần, các Tông đồ qui tụ Giáo Hội phổ quát mà Chúa đã thiết lập trên các Tông đồ và 

xây dựng trên nền đá Phêrô, thủ lãnh của các ngài, với viên đá góc là chính Đức Giêsu Kitô (x. 

Kh 21,14; Mt 16,18; Ep 2,30)3. 

20. Sứ mệnh thần linh đã được Đức Kitô trao phó cho các Tông đồ phải được thực thi mãi cho 

đến tận thế (x. Mt 28,20), vì đối với Giáo Hội, Tin Mừng được các ngài chuyển giao chính là 

nguyên lý của toàn bộ đời sống Giáo Hội qua mọi thời đại. Vì thế, các Tông đồ đã cẩn thận chỉ 

định những người kế vị trong Giáo Hội, một cộng đồng được tổ chức theo phẩm trật. 

Thật vậy, không chỉ để có thêm những người phụ tá trong các tác vụ4, nhưng còn để cho sứ 

mệnh đã được trao phó có thể được tiếp tục sau khi các ngài qua đời, các Tông đồ đã ký thác, 

như một lời di chúc, cho các cộng sự viên trực tiếp của mình nhiệm vụ hoàn tất và củng cố 

công trình các ngài đã khởi sự5, đồng thời căn dặn họ coi sóc toàn thể đoàn chiên trong đó 

Chúa Thánh Thần đã đặt họ làm người chăn dắt Giáo Hội của Thiên Chúa (x. Cv 20,28). Bởi 

vậy, các ngài chỉ định những người theo tiêu chí đó, và trao ban chức vị để khi các ngài qua 

đời, những người đã được thử luyện sẽ lãnh lấy tác vụ của các ngài6. Trong số các thừa tác vụ 

khác nhau được thi hành trong Giáo Hội từ buổi sơ khai, theo chứng từ của Truyền Thống, thì 

vị trí chính yếu thuộc về chức vụ của những người đã được chỉ định vào chức Giám mục và do 

sự kế vị liên tục ngay từ đầu7, các ngài được coi là những người lưu chuyển dòng dõi tông 

truyền8. Như thế, theo chứng từ của thánh Irênê, Truyền thống Tông đồ được tỏ hiện và được 

bảo tồn trên khắp hoàn cầu9 nhờ những vị được các Tông đồ đặt làm Giám mục và nhờ những 

người kế vị các ngài cho đến chúng ta ngày nay10. 

Như vậy, các Giám mục nhận lãnh tác vụ coi sóc cộng đoàn cùng với các linh mục và phó tế 

làm phụ tá11, khi thay mặt Thiên Chúa lãnh đạo đoàn chiên12 mà các ngài là những chủ chăn, 

với tư cách là thầy dạy giáo thuyết, tư tế lo phụng tự thánh và thừa tác viên lo việc cai quản13. 

Tương tự như chức vụ Chúa đã trao phó cho riêng thánh Phêrô, vị Tông đồ trưởng, là một 

chức vụ trường tồn và phải được trao lại cho những người kế vị ngài, cũng thế, chức vụ chăn 

dắt Giáo Hội mà các Tông đồ nhận lãnh cũng trường tồn và được thi hành không gián đoạn 

                                                 
3
 x. Liber Sacramentorum của Thánh Grêgôriô, Kinh Tiền Tụng ngày sinh nhật thánh Matthia và Tôma: PL 78, 51 và 152; x. Cod. 

VATICAN Lat. 3548, f. 18; T. HILARIÔ, In Ps. 67, 10: PL 9, 450; CSEL 22, tr. 286; T. HIÊRÔNIMÔ, Adv. Iovin, 1, 26: PL 23, 

247A; T. AUGUSTINÔ, In Ps. 86, 4: PL 37, 1103; T. GRÊGÔRIÔ CẢ, Mor., In Iob, XXVIII, V: PL 76, 455-456; PRIMASIÔ, 

Comm. in Apoc. V: PL 68, 924BC; PASCHASIÔ RADBERTÔ, In Mt, c. VIII, ch. 16: PL 120, 561C; x. LÊÔ XIII, Thư Et Sane, 

17.12.1888: ASS 21 (1888), tr. 321. 
4
 x. Cv 6,2-6; 11,30; 13,1; 14,23; 20,17; 1 Ts 5,12-13; Pl 1,1; Cl 4,11 và nhiều chỗ khác. 

5
 x. Cv 20,25-27, 2 Tm 4,6t, so sánh với 1 Tm 5,22; 2 Tm 2,2; Tt 1,5; T. CLÊMENTÊ RÔMA, Ad Cor. 44, 3: xb. Funk, I, tr. 

156. 
6
 T. CLÊMENTÊ RÔMA, Ad Cor, 44, 2: xb. Funk, I, tr. 154tt. 

7
 x. TERTULLIANÔ, Praescr. Haer. 32: PL 2, 52t; T. IGNATIÔ TỬ ĐẠO, nhiều chỗ khác. 

8
 x. TERTULLIANÔ, Praescr. Haer. 32: PL 2, 53. 

9
 x. IRÊNÊÔ, Adv. Haer. III, 3, 1: PG 7, 848A; HARVEY 2, 8; SAGNARD, tr. 100: “manifestatam”. 

10
 x. T. IRÊNÊÔ, Adv. Haer. III, 2, 2: PG 7, 847; HARVEY 2, 7; SAGNARD, tr. 100: “custoditur”, x. T. IRÊNÊÔ, IV, 26, 2: 

cột 1053; HARVEY 2, 236, cả IV, 33, 8: cột 1077; HARVEY 2, 262. 
11

 T. IGNATIÔ Tử đạo, Philad, lời mở đầu: xb. Funk, I, tr. 264. 
12

 T. IGNATIÔ Tử đạo, Philad, 1, 1; Magn., 6, 1: xb. Funk I, tr. 264 và 234. 
13

 T. CLÊMENTÊ RÔMA, nt., 42, 3-4; 44, 3-4, 57, 1-2: xb. Funk, I, tr. 152, 156, 171tt.; T. IGNATIÔ TỬ ĐẠO, Philad. 2; 

Smyrn. 8; Magn., 3; Trall. 7: xb. Funk I, tr. 265t; 282; 232; 246tt. vv; T. GIUSTINÔ, Apol, 1, 65: PG 6, 428; T. CYPRIANÔ, 

Epist, nhiều chỗ khác. 
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nhờ thánh chức Giám mục14. Vì thế, Thánh Công Đồng dạy rằng chính Chúa đã lập các Giám 

mục kế vị các Tông đồ15 với tư cách là những chủ chăn Giáo Hội, ai nghe các ngài là nghe Đức 

Kitô, còn ai khước từ các ngài là khước từ Đức Kitô và Đấng đã sai Đức Kitô (x. Lc 10,16)16. 

21. Như thế, chính Chúa Giêsu Kitô, Linh mục Thượng phẩm, hiện diện giữa các tín hữu qua 

các Giám mục được các linh mục trợ giúp. Dù đang ngự bên hữu Chúa Cha, Đức Kitô vẫn luôn 

hiện diện giữa cộng đoàn qua các vị giáo trưởng của Người17, nhưng trên hết, chính qua sự 

phục vụ cao cả của các ngài mà Đức Kitô công bố lời Thiên Chúa cho các dân nước và không 

ngừng cử hành các bí tích đức tin cho các tín hữu, qua sự chăm sóc đầy tình hiền phụ của các 

ngài (x. 1 Cr 4,15), Đức Kitô dùng ơn tái sinh siêu nhiên để nhập hiệp những chi thể mới vào 

Thân Mình Người, sau cùng, qua sự khôn ngoan thận trọng của các ngài, Đức Kitô dẫn dắt và 

hướng dẫn Dân của Tân Ước trong cuộc lữ hành tiến về hạnh phúc muôn đời. Được chọn để 

chăn dắt đoàn chiên của Chúa, các vị chủ chăn ấy là người phục vụ Đức Kitô và là người quản 

lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa (x. 1 Cr 4,1), những người được uỷ thác sứ vụ làm chứng 

cho Tin Mừng của ân sủng Thiên Chúa (x. Rm 15,16; Cv 20,24) cũng như việc phục vụ Thần 

Khí và đức công chính trong vinh quang (x. 2 Cr 3,8-9). 

Để chu toàn những trách vụ vô cùng cao quí ấy, các Tông đồ đã được Đức Kitô đổ tràn 

Thánh Thần cách đặc biệt (x. Cv 1,8; 2,4; Ga 20,22-23), và chính các ngài lại đặt tay ban truyền 

ân huệ thánh linh này cho các cộng sự viên (x. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6-7), và ân huệ ấy cứ mãi 

được chuyển thông cho đến chúng tôi trong sự thánh hiến Giám mục18. Và Thánh Công Đồng 

dạy rằng việc thánh hiến Giám mục trao ban sự sung mãn của bí tích Truyền Chức mà cả 

phụng vụ của Giáo Hội lẫn các thánh Giáo phụ đều gọi là chức linh mục tối cao, là tột đỉnh của 

thừa tác vụ thánh19. Việc thánh hiến Giám mục trao ban chức vụ thánh hoá cũng như chức vụ 

giảng dạy và cai quản, những chức vụ mà tự bản tính chỉ có thể thực thi trong sự hiệp thông 

phẩm trật với vị Thủ lãnh và các thành viên của Giám mục đoàn. Thật vậy, theo truyền thống 

được biểu hiện cách đặc biệt qua các nghi thức phụng vụ và qua thực hành của Giáo Hội Đông 

phương cũng như Tây phương, rõ ràng là qua việc đặt tay và qua các lời thánh hiến, ân sủng 

Thánh Thần được thông ban20 và ấn tích thánh được ghi dấu21, đến độ các Giám mục đảm 

nhận với một cách thế trổi vượt và hữu hình vai trò của chính Đức Kitô là Thầy, là Chủ chăn và 

là Tư tế, đồng thời hành động trong tư cách là hiện thân của Người22. Các Giám mục có thẩm 

                                                 
14

 x. LÊÔ XIII, Thông điệp Satis cognitum, 29.6.1896: ASS 28 (1895-96), tr. 732. 
15

 x. CĐ TRENTÔ, Sắc lệnh De Sacr. Ordinis, ch. 4: DS 960 (1768); CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Chúa Kitô 

Pastor aeternus, ch. 3: DS 1828 (3061); PIÔ XII, Thông điệp Mystici Corporis, 29.6.1943: AAS 35 (1943), tr. 209 và 212; 

Giáo luật, khoản 329,1. 
16

 x. LÊÔ XIII, Thư Et Sane, 17.12.1888: ASS 21 (1888), tr. 321t. 
17

 x. T. LÊÔ Cả, Serm. 5, 3: PL 54, 154. 
18

 CĐ TRENTÔ, khoá 23, ch. 3, trích 2 Tm 1,6-7 để chứng minh phép truyền chức Thánh thật sự là một bí tích: DS 959 

(1766). 
19

 Trong Trad. Apost. 3, xb. Botte, Sources Chrétiennes, tr. 27-30, Giám mục có chức tư tế nhất phẩm (primatus sacerdotii); x. 

Sacramentarium Leonianum, xb. C. Mohlberg, Sacramentarium Veronense, Rôma, 1955, tr. 119: “đưa đến tác vụ linh mục tối 

cao… xin hoàn tất đỉnh cao của mầu nhiệm nơi các linh mục của Chúa …”; Trad. Apost., Liber Sacramentorum Rômanae 

Ecclesiae, Rôma, 1960, tr. 121-122: “Lạy Chúa, xin ban cho họ ngai toà Giám mục để họ điều khiển Giáo Hội Chúa và toàn 

dân”: x. PL 78, 224. 
20

 x. Trad. Apost. 2: xb. Botte, tr. 27. 
21

 x. CĐ TRENTÔ, khoá 23, ch. 4, dạy rằng bí tích Truyền chức khắc ghi ấn tích bất khả tiêu huỷ: DS 960 (1767); x. GIOAN 

XXIII, Huấn từ Iubilate Deo, 8.5.1960: AAS 52 (1960), tr. 466; PHAOLÔ VI, Bài giảng tại Vương cung Thánh đường 

Vatican, 20.10.1963: AAS 55 (1963), tr. 1014. 
22

 T. CYPRIANÔ, Epist. 63, 14: PL 4, 386; HARTEL, III B, tr. 713: “Linh mục thật sự hành động thay Chúa Kitô”; T. GIOAN 

KIM KHẨU, In 2 Tim, Bài giảng 2, 4; PG 62, 612: Linh mục là “biểu tượng” (symbolon) của Chúa Kitô; T. AMBRÔSIÔ, In 

Ps. 38, 25-26: PL 14; 1051-52: CSEL 64, 203-204; AMBROSIASTER, In 1 Tim 5, 19: PL 17, 479 C và In Ep 4, 11-12; cột 
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quyền ban bí tích Truyền Chức Thánh để nhận vào Giám mục đoàn những người mới được 

tuyển chọn. 

22. Do Chúa thiết định, thánh Phêrô và các Tông đồ khác đã tạo thành một Tông đồ đoàn duy 

nhất, cũng với cách thức tương tự, Giám mục Rôma là người kế vị thánh Phêrô, cùng với các 

Giám mục là những người kế vị các Tông đồ luôn liên kết với nhau. Thật vậy, bản chất và đặc 

tính cộng đoàn của chức Giám mục được thể hiện qua một định chế có từ xa xưa, theo đó các 

Giám mục trên khắp hoàn cầu thông hiệp với nhau và với Giám mục Rôma bằng mối dây hiệp 

nhất, bác ái và bình an23, cũng như qua việc triệu tập các Công đồng24 để cùng nhau quyết nghị 

về những vấn đề quan trọng hơn25, bằng những định chế đã được cân nhắc với ý kiến của 

nhiều người26; các Công Đồng chung được nhóm họp trong các thế kỷ xác nhận rõ ràng điều 

này. Và bản chất cộng đoàn ấy cũng đã được đưa vào một tập tục xa xưa, qua việc mời nhiều 

Giám mục đến cùng cử hành nghi lễ tấn phong cho người vừa được chọn để nhận lãnh tác vụ 

tư tế tối cao. Một người được thiết định là thành viên của cộng đoàn Giám mục nhờ sự thánh 

hiến bí tích và nhờ sự hiệp thông phẩm trật với vị Thủ lãnh và những phần tử của Giám mục 

đoàn. 

Tuy nhiên, Giám mục đoàn hoặc cộng đoàn Giám mục chỉ có quyền bính khi hợp nhất với 

Giám mục Rôma, Đấng kế vị thánh Phêrô, như là với Thủ lãnh của Giám mục đoàn, trong khi 

quyền tối thượng của ngài trên tất cả các Chủ chăn và tín hữu vẫn được bảo toàn trọn vẹn. 

Thật vậy, do chức vụ của mình là đại diện Đức Kitô và là Chủ chăn của toàn thể Giáo Hội, 

Giám mục Rôma có thẩm quyền trọn vẹn, tối cao và phổ quát trong Giáo Hội và luôn có thể tự 

do thực thi quyền bính này. Hàng Giám mục, những người kế vị Tông đồ đoàn trong việc huấn 

giáo và điều hành mục vụ, hơn nữa còn làm cho cộng đoàn Tông đồ ấy được trường tồn, khi 

hợp nhất với vị Thủ lãnh là Giám mục Rôma, và không bao giờ tách rời khỏi ngài, Giám mục 

đoàn mới là chủ thể có quyền hành trọn vẹn và tối cao trên Giáo Hội phổ quát27, nhưng quyền 

bính này chỉ có thể được thực thi khi có sự ưng thuận của Giám mục Rôma. Chúa đã đặt một 

mình Phêrô làm nền đá và là người giữ chìa khoá của Giáo Hội (x. Mt 16,18-19), và đã đặt ngài 

làm Chủ chăn của toàn thể đoàn chiên Chúa (x. Ga 21,15tt.); nhưng riêng nhiệm vụ tháo gỡ và 

cầm buộc Người đã ban cho Phêrô (Mt 16,19), thì rõ ràng Người cũng đã ban cho cả cộng 

đoàn Tông đồ liên kết với vị thủ lãnh của mình (x. Mt 18,18; 28,16-20)28. Xét như được tạo 

thành với nhiều thành viên, Giám mục đoàn diễn tả đặc tính đa dạng và phổ quát của Dân 

Thiên Chúa; còn xét như được quy tụ dưới một vị thủ lãnh duy nhất, cộng đoàn Giám mục diễn 

tả tính duy nhất của đoàn chiên Đức Kitô. Trong cộng đoàn này, trong khi vẫn trung thành tôn 

trọng quyền tối thượng và tính cách chủ yếu của vị thủ lãnh, các Giám mục thực thi thẩm quyền 

riêng của mình vì phần ích cho các tín hữu của mình và hơn nữa cho toàn thể Giáo Hội, trong 

khi Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng củng cố cơ cấu tổ chức và sự hòa hợp của Giáo Hội. 

Quyền tối cao của Giám mục đoàn trên toàn thể Giáo Hội được thi hành cách trọng thể trong 

                                                                                                                                                                            
387 C; THEODORUS MOPSUESTIA, Hom Catech, XV, 21 và 24: xb. Tonneau, tr. 497 và 503; HESYCHIUS HIEROS., In 

Lev., L. 2, 9, 23: PG 93, 894B. 
23

 x. EUSÊBIÔ, Hist. Eccl. V, 24,10: GCS II, 1, tr. 495; xb. Bardy, Sources Chr. II, tr. 69; ĐIÔNYSIUS, trong Eusêbiô, VII, 5, 

2: GCS II, 2, tr. 638tt.; xb. Bardy, II, tr. 168tt. 
24

 x. Về các Công Đồng thời trước, EUSÊBIÔ, Hist, Eccl. V, 23-24: GCS II, 1, tr. 488tt.; Bardy, II, tr. 66tt. và nhiều chỗ khác; 

CĐ NICÊA, điều 5: Conc. Oec. Decr, tr. 7. 
25

 TERTULLIANÔ. De Ieiunio, 13: PL 2, 972; CSEL 20, tr. 292, hàng 13-16. 
26

 T.CYPRIANÔ, Epist. 56,3: CSEL (Hartel), IIIB, tr. 650; BAYARD, tr. 154. 
27

 x. Phúc trình chính thức của Zinelli, trong CĐ VATICAN I: Mansi 52, 1109C. 
28

 x. CĐ VATICAN I, Lược đồ Hiến chế Tín lý II, De Eccl. Christi, ch. 4: Mansi 53, 310; x. Phúc trình của Kleutgen về lược 

đồ sửa lại: Mansi 53, 321B-322B và Tuyên bố của Zinelli: Mansi 52, 1110A; cũng xem, T. LÊÔ CẢ, Serm, 4, 3: PL 54, 151A. 
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Công Đồng chung. Nhưng không bao giờ có một Công Đồng chung nếu không được người kế 

vị thánh Phêrô phê chuẩn hay ít ra chấp nhận; và vị Giám mục Rôma có đặc quyền triệu tập, 

chủ tọa và phê chuẩn các Công Đồng này29. Hợp nhất với Giáo hoàng, các Giám mục cư ngụ 

trên khắp thế giới có thể thi hành quyền cộng đoàn ấy khi vị thủ lãnh mời gọi các ngài thực hiện 

một hành động tập thể, hay ít ra phê chuẩn hoặc sẵn lòng chấp nhận hành động mang tính liên 

kết của những Giám mục đang ở nhiều nơi khác nhau, xem đó thực sự là một hành động tập 

thể. 

23. Sự hợp nhất của Giám mục đoàn cũng hiển hiện qua những mối liên hệ hỗ tương giữa mỗi 

Giám mục với Giáo Hội địa phương và Giáo Hội phổ quát. Vị Giám mục Rôma, Đấng kế vị 

Phêrô, là nguyên lý và nền tảng vĩnh viễn, hữu hình30 của sự hợp nhất giữa các Giám mục 

cũng như giữa các tín hữu. Còn mỗi Giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp 

nhất trong Giáo Hội địa phương của mình31 vốn được hình thành theo hình ảnh Giáo Hội phổ 

quát, chính nhờ và trong các Giáo Hội này mà có một Giáo Hội công giáo duy nhất32. Chính vì 

lẽ này, mỗi Giám mục tiêu biểu cho Giáo Hội mình, và tất cả các Giám mục, cùng với Giáo 

Hoàng, tiêu biểu cho toàn thể Giáo Hội trong mối dây bình an, yêu thương và hợp nhất. 

Mỗi Giám mục, người được đặt đứng đầu một Giáo Hội địa phương, thi hành việc điều hành 

mục vụ trên một phần của đoàn dân Thiên Chúa được trao phó cho mình, chứ không phải trên 

các Giáo Hội khác hoặc trên Giáo Hội phổ quát. Nhưng với tư cách là thành viên của Giám mục 

đoàn và là người kế vị hợp pháp của các Tông đồ, mỗi Giám mục, do sự thiết định và mệnh 

lệnh của Đức Kitô, có bổn phận33 ân cần chăm lo cho toàn thể Giáo Hội, một sự chăm lo, cho 

dù không được thực thi bằng một hành động thuộc quyền tài thẩm, vẫn mang lại rất nhiều lợi 

ích cho Giáo Hội phổ quát. Thật vậy, tất cả các Giám mục có nhiệm vụ phát huy và bảo vệ tính 

duy nhất của đức tin và kỷ luật chung của toàn Giáo Hội, dạy cho tín hữu biết yêu mến toàn 

Nhiệm Thể Đức Kitô, nhất là các chi thể nghèo khó, đau khổ và đang chịu bách hại vì sự công 

chính (x. Mt 5,10), sau cùng các ngài còn có nhiệm vụ phát huy mọi hoạt động sinh ích lợi cho 

toàn thể Giáo Hội, nhất là để giúp tăng triển đức tin và làm cho ánh sáng chân lý toàn vẹn chiếu 

soi trên mọi người. Ngoài ra, điều quan trọng là khi khôn ngoan cai quản Giáo Hội địa phương 

là một phần của Giáo Hội phổ quát, các Giám mục đã góp phần hữu hiệu vào thiện ích của 

toàn Nhiệm Thể cũng chính là thân mình của các Giáo Hội34. 

Chăm lo việc rao giảng Tin Mừng cho khắp thế giới là bổn phận của cộng đoàn các mục tử, 

đây là bổn phận chung mà Đức Kitô đã truyền lệnh buộc tất cả các ngài đều phải thực thi, như 

Đức Giáo hoàng Cêlestinô đã nhắc nhở các Nghị phụ Công Đồng Êphêsô35. Vì thế mỗi Giám 

mục, theo mức độ thực thi phận vụ riêng của mình, phải cộng tác với nhau và với Đấng kế vị 

thánh Phêrô là người được ủy thác cách cá biệt nhiệm vụ cao cả là truyền bá danh Chúa Kitô36. 

Do đó, các Giám mục phải dốc toàn lực đóng góp vào việc truyền giáo bằng cách cung cấp cả 

                                                 
29

 x. Giáo Luật, 222 và 227. 
30

 x. CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Chúa Kitô Pastor aeternus: DS 1821 (3050t). 
31

 x. T. CYPRIANÔ, Epist. 66, 8: CSEL (Hartel) III, 2, tr. 733: “Giám mục trong Giáo Hội và Giáo Hội trong Giám mục”. 
32

 x. T. CYPRIANÔ, Epist. 55, 24: Hartel, tr. 642, hàng 13: “Một Giáo Hội tản mác khắp thế giới với nhiều phần tử”; Epist. 

36, 4: Hartel, tr. 575, hàng 20-21. 
33

 x. PIÔ XII, Thông điệp Fidei Donum, 21.4.1957: AAS 49 (1957), tr. 237. 
34

 x. T. HILARIÔ PICT., In Ps. 14, 3: PL 9, 206; CSEL 22, tr. 86; T. GRÊGÔRIÔ CẢ, Moral. IV, 7, 12: PL 75, 643C; 

PSEUĐÔ-BASILIÔ, In Is. 15, 296: PG 30, 637C. 
35

 T. CÊLESTINÔ, Epist. 18, 1-2, gửi đến Công Đồng Eph.: PL 50, 505AB; Schwartz, Acta Conc. Oec. I, 1, 1, tr. 22; x. 

BÊNÊĐICTÔ XV, Tông thư Maximum Illud: AAS 11 (1919), tr. 440; PIÔ XI, Thông điệp Rerum Eccl., 28.2.1926: AAS 18 

(1926), tr. 69; PIÔ XII, Thông điệp Fidei Donum, 1.c. 
36

 LÊÔ XIII, Thông điệp Grande Munus, 30.9.1880: AAS 13 (1880), tr. 145; x. Giáo Luật, 1327, 1350 § 2. 
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những thợ gặt lẫn những trợ giúp thiêng liêng và vật chất, hoặc do chính mình trực tiếp hoặc 

khơi dậy sự cộng tác nhiệt thành của các tín hữu. Sau cùng, trong sự hiệp thông phổ quát của 

đức ái, theo gương lành đáng quí của thời xưa, các Giám mục phải sẵn lòng mang đến sự trợ 

giúp huynh đệ cho các Giáo Hội khác, nhất là cho những Giáo Hội lân cận và túng thiếu hơn. 

Chúa Quan phòng đã muốn các Giáo Hội đã được các Tông đồ và những người kế vị thành 

lập tại nhiều nơi khác nhau theo dòng thời gian, tụ họp lại thành nhiều nhóm liên kết với nhau 

một cách có tổ chức, các nhóm này được có kỷ luật riêng, phụng vụ riêng, di sản thần học và 

thiêng liêng riêng, trong khi vẫn luôn gìn giữ sự hợp nhất trong đức tin cũng như cơ cấu duy 

nhất và thần linh của Giáo Hội phổ quát. Một số trong các Giáo Hội ấy, nhất là những Giáo Hội 

cổ xưa có tòa Thượng phụ, tựa như những người mẹ trong đức tin, có thể nói đã sinh ra nhiều 

người con là các Giáo Hội khác, và cho đến nay vẫn còn liên kết với nhau bằng mối dây bác ái 

khá mật thiết trong đời sống bí tích và trong sự tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ lẫn nhau37. Sự 

dị biệt nơi các Giáo Hội địa phương đang hướng về sự hợp nhất càng minh chứng rõ ràng đặc 

tính công giáo của một Giáo Hội không phân chia. Cũng thế, ngày nay các Hội đồng Giám mục 

có thể góp phần phong phú và hiệu quả để thể hiện cụ thể tinh thần cộng đoàn. 

24. Vì là những người kế vị các Tông đồ, các Giám mục lãnh nhận từ Chúa, Đấng được ban 

mọi quyền năng trên trời dưới đất, sứ mệnh dạy dỗ muôn dân và rao giảng Tin Mừng cho mọi 

tạo vật, để mọi người được cứu độ nhờ lãnh nhận đức tin, phép Thánh tẩy và chu toàn các giới 

răn Chúa (x. Mt 28,18-20; Mc 16,15-16; Cv 26,17tt.). Để hoàn thành sứ mệnh đó, Đức Kitô đã 

hứa ban Thánh Thần cho các Tông đồ, và trong ngày lễ Ngũ tuần, Người đã cử Thánh Thần từ 

trời xuống, nhờ sức mạnh của Ngài, các Tông đồ trở nên chứng nhân cho Đức Kitô đến tận 

cùng trái đất, trước mọi dân, mọi nước và vua chúa (Cv 1,8; 2,1tt; 9,15). Nhiệm vụ Chúa đã trao 

phó cho các Chủ chăn của dân Người đích thực là một việc phục vụ mà Thánh Kinh gọi rõ ràng 

là “diakonia” hay thừa tác vụ (x. Cv 1,17 và 25; 21,19; Rm 11,13; 1 Tm 1,12). 

Sứ vụ theo Giáo luật của các Giám mục có thể được thực thi, hoặc theo tập tục hợp pháp 

mà quyền tối thượng và phổ quát của Giáo Hội vẫn còn chấp nhận, hoặc theo các luật lệ được 

thẩm quyền ấy ban hành hay thừa nhận, hoặc trực tiếp do chính Đấng kế vị Thánh Phêrô; 

nhưng nếu Đức Giáo Hoàng phản đối hoặc không thừa nhận sự hiệp thông tông truyền nơi 

Giám mục nào, thì vị đó không được đảm nhận trách vụ38. 

25. Rao giảng Tin Mừng là nhiệm vụ hàng đầu trong các nhiệm vụ chính yếu của các Giám 

mục39. Thật vậy, các Giám mục là những người loan truyền đức tin để đem nhiều môn đệ mới 

về với Đức Kitô, là những thầy dạy đích thực, nghĩa là được ban quyền bính của Đức Kitô, để 

rao giảng cho đoàn dân đã được trao phó cho các ngài đức tin họ phải lãnh nhận và đem áp 

dụng vào cách sống, và để soi tỏ đức tin ấy dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, khi rút ra 

những cái mới cái cũ từ kho tàng mạc khải (x. Mt 13,52), các ngài làm cho đức tin trổ sinh hoa 

trái, và luôn tỉnh thức loại bỏ mọi lầm lạc đang đe dọa đoàn chiên mình (x. 2 Tm 4,1-14). Các 

Giám mục khi dạy dỗ trong sự thông hiệp với Giám mục Rôma, phải được mọi người kính trọng 

như những chứng nhân của chân lý thần linh và công giáo; phần các tín hữu phải tùng phục 

                                                 
37

 Về năng quyền của các Toà Thượng phụ, xem CĐ NICÊA điều 6 về Alexandria và Antiôchia, và điều 7 về Giêrusalem: 

Conc. Oec. Decr, tr. 8; CĐ LATÊRANÔ IV, năm 1215, Hiến chế V: De Dignitate Patriarcharum: nt., tr. 212; CĐ FERR.- 

FIRENZÊ: nt., tr. 504. 
38

 x. Giáo Luật cho Giáo Hội Đông phương, các khoản 216-314 về các Thượng phụ; các khoản 324-339 về các Tổng Giám 

mục niên trưởng; các khoản 362-391 về các vị chức sắc khác; đặc biệt các khoản 238, §3; 216; 240; 251; 255 về các Giám mục 

do các Thượng phụ bổ nhiệm. 
39

 x. CĐ TRENTÔ sắc lệnh De Reform., khoá V, ch. 2, số 9, và khoá XXIV, điều 4: Conc. Oec. Dear. tr. 645 và 739. 
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phán quyết của Giám mục về đức tin và phong hoá được công bố nhân danh Đức Kitô, cũng 

như phải gắn bó với ngài bằng thái độ tuân phục trong tinh thần đạo đức. Thái độ tuân phục 

trong tinh thần đạo đức này về mặt ý chí cũng như lý trí phải được đặc biệt dành cho huấn 

quyền đích thực của vị Giám mục Rôma, ngay cả khi ngài không tuyên bố từ thượng toà, ex 

cathedra; như vậy có nghĩa là ta phải kính cẩn nhìn nhận quyền giáo huấn tối thượng của ngài, 

chân thành chấp nhận những phán quyết của ngài theo đúng tư tưởng và ý muốn mà ngài trình 

bày, đặc biệt biểu lộ qua bản chất các tài liệu, hoặc qua việc ngài nhiều lần lập lại cùng một 

giáo huấn hay qua cách diễn tả của ngài. 

Tuy từng Giám mục riêng rẽ không được hưởng đặc ân bất khả ngộ, tuy nhiên, khi các ngài 

đồng thuận trong một phán quyết phải được tuân giữ cách tuyệt đối, thì dù đang phân tán khắp 

nơi trên thế giới, nhưng vẫn duy trì sự hiệp thông với nhau và với Đấng kế vị thánh Phêrô trong 

lúc chính thức dạy dỗ về đức tin và phong hoá, các ngài công bố cách bất khả ngộ giáo lý của 

Đức Kitô40. Điều này còn rõ ràng hơn khi cùng nhau nhóm họp trong một Công Đồng chung, 

các ngài là những tiến sĩ và thẩm phán về đức tin và phong hoá đối với Giáo Hội phổ quát, nên 

phải tuân theo các định tín của các ngài với sự vâng phục của đức tin41. 

Ơn bất khả ngộ mà Chúa Cứu Thế đã muốn ban cho Giáo Hội của Người khi xác định giáo 

thuyết về đức tin và phong hóa, trải rộng đến tất cả những gì có trong kho tàng mạc khải thần 

linh mà Giáo Hội phải bảo toàn cách cẩn trọng và phải trình bày cách trung thành. Vị Giám mục 

Rôma, Thủ lãnh của Giám mục đoàn, hưởng ơn bất khả ngộ đó do chức vụ của mình khi, với 

tư cách là chủ chăn và thày dạy tối cao của mọi tín hữu, là người củng cố đức tin anh em mình 

(x. Lc 22,32), ngài công bố giáo thuyết về đức tin và phong hoá bằng một phán quyết tuyệt 

đối42. Vì lẽ này, thật hợp lý khi nói rằng những xác quyết của ngài là không thể sửa đổi do tự 

bản chất chứ không phải do sự đồng ý của Giáo Hội, vì những điều đó được công bố dưới sự 

bảo trợ của Chúa Thánh Thần mà Chúa đã hứa ban cho ngài trong thánh Phêrô, như vậy, 

không cần ai khác chuẩn nhận và không phải nại tới một phán quyết nào khác. Thật vậy, vị 

Giám mục Rôma không đưa ra xác quyết với tư cách cá nhân, nhưng trình bày và bảo vệ giáo 

thuyết đức tin công giáo với tư cách là thầy dạy tối cao của toàn thể Giáo Hội, nơi ngài, đặc 

sủng bất khả ngộ của chính Giáo Hội hiện diện một cách đặc biệt43. Ơn bất khả ngộ được hứa 

cho Giáo Hội cũng hiện diện nơi Giám mục đoàn khi các ngài thực thi quyền giáo huấn tối 

thượng cùng với Đấng kế vị thánh Phêrô. Giáo Hội không thể không chấp nhận những phán 

quyết đó, vì được tác động bởi cùng một Thánh Thần, nhờ đó toàn thể đoàn chiên Đức Kitô 

được bảo vệ và phát triển trong sự hợp nhất của đức tin44. 

Khi vị Giám mục Rôma hoặc Giám mục đoàn cùng với ngài định tín một giáo lý, các ngài 

tuyên bố điều ấy hợp với chính mạc khải mà mọi người buộc phải tuân giữ và qui phục, được 

truyền lại trọn vẹn hoặc dưới hình thức văn bản hoặc theo truyền khẩu nhờ sự kế vị hợp pháp 

của các Giám mục và nhất là nhờ sự quan tâm cảnh giác của chính vị Giám mục Rôma, nhờ 

Thần Khí sự thật soi sáng, mạc khải ấy được giữ gìn cách cẩn trọng và trình bày cách trung 

thành45. Tuỳ theo trách vụ của mình cũng như tầm quan trọng của sự việc, và bằng những 

                                                 
40

 x. CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Đức tin Công giáo Dei Filius, 3: DS 1712 (3011); x. Ghi chú kèm theo Lược đồ I De 

Eccl. (trích từ Thánh Robertô Bellarminô): Mansi 51, 579C, và Lược đồ đã được sửa đổi của Hiến chế II De Ecclesia Christi, 

với phần chú giải của Kleutgen; Mansi 53, 313AB; PIÔ IX, thư Tuas Libenter: DS 1683 (2879). 
41

 x. Giáo Luật, 1322-1323. 
42

 x. CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Chúa Kitô Pastor Aeternus: DS 1839 (3074). 
43

 x. Giải nghĩa của Gasser trong CĐ Vatican I: Mansi 52, 1213AC. 
44

 x. GASSER trong CĐ VATICAN I: Mansi 1214A. 
45

 x. nt.: Mansi 1215CD, 1216-1217A. 
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phương tiện thích hợp, vị Giám mục Rôma và các Giám mục tận tâm nỗ lực để tìm hiểu thấu 

đáo và trình bày cách thích hợp mạc khải này46; nhưng sẽ không có một mạc khải công khai 

mới nào nữa được thêm vào kho tàng thần linh của đức tin47. 

26. Giám mục, bởi nhận lãnh bí tích Truyền chức thánh cách viên mãn, là “người quản lý ân 

sủng của chức linh mục tối cao”48, nhất là trong phép Thánh Thể do chính ngài dâng hoặc lo 

liệu để có người dâng49, nhờ đó Giáo Hội luôn sống động và tăng triển. Giáo Hội Đức Kitô thật 

sự hiện diện trong mọi cộng đoàn tín hữu địa phương hợp pháp, là những cộng đoàn luôn gắn 

bó với các vị Chủ chăn của mình, và Tân Ước cũng gọi đó là các Giáo Hội50. Thật vậy, trong 

địa phương của mình, các cộng đoàn này là đoàn dân mới, được Thiên Chúa kêu gọi trong 

Thánh Thần và trong sự sung mãn dồi dào (x. 1 Ts 1,5). Nơi các cộng đoàn đó, các tín hữu 

được tụ họp lại nhờ việc rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô, và mầu nhiệm bữa Tiệc của Chúa 

được cử hành “để nhờ Thịt và Máu Chúa, tình huynh đệ trọn vẹn được kết thành trong một 

thân thể”51. Nơi mỗi cộng đoàn tụ họp quanh bàn thờ, qua tác vụ thánh của vị Giám mục, bày tỏ 

rõ ràng biểu tượng của đức ái và của “sự hợp nhất nơi nhiệm thể, điều kiện thiết yếu để có ơn 

cứu độ”52. Đức Kitô vẫn hiện diện trong các cộng đoàn ấy, thường là nhỏ bé nghèo hèn hay tản 

mác khắp nơi, và chính nhờ thần lực của Người mà Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo 

và tông truyền được qui tụ53. Bởi vì “việc tham dự vào Mình và Máu Đức Kitô không có công 

hiệu nào khác hơn là biến đổi chúng ta thành điều mà chúng ta nhận lãnh”54. 

Tuy nhiên, mọi việc cử hành Thánh Thể cách hợp pháp đều phải được qui định bởi chính vị 

Giám mục, người được ủy thác nhiệm vụ dâng lên Thiên Chúa uy linh phụng tự Kitô giáo và 

điều hành phụng tự đó theo đúng huấn lệnh của Chúa và luật Giáo Hội, với những qui định sau 

đó được chính ngài xét thấy phải xác lập riêng cho giáo phận mình. 

Như thế, khi cầu nguyện và hoạt động cho dân Chúa, các Giám mục làm tuôn tràn cách 

phong phú dồi dào sự thánh thiện sung mãn của Đức Kitô. Bằng thừa tác vụ Lời Chúa, các 

ngài thông truyền cho tín hữu sức mạnh của Thiên Chúa để ban ơn cứu độ (x. Rm 1,16), các 

ngài thánh hoá tín hữu bằng các bí tích mà với quyền bính của mình, các ngài sắp xếp để ban 

phát cách đều đặn và phong phú55. Các ngài qui định việc ban bí tích Thánh tẩy để các tín hữu 

được tham dự vào chức vụ tư tế vương giả của Đức Kitô. Các ngài là thừa tác viên đầu tiên 

của bí tích Thêm Sức, trao ban các chức thánh, ấn định kỷ luật về việc giải tội, và tận tình 

khuyên bảo, giáo huấn dân Chúa để họ chu toàn các phận vụ trong phụng vụ và nhất là trong 

hy tế Thánh lễ với lòng tin và thái độ kính cẩn. Sau cùng, các ngài phải nêu gương sáng cho 

những kẻ thuộc quyền trong cách xử sự, bằng cách xa tránh tất cả những gì không tốt đẹp 

trong cách sống, và với ơn Chúa giúp, cố gắng hết sức biến đổi tất cả trở nên tốt lành, để cùng 

với đoàn chiên Chúa đã trao phó đạt tới sự sống vĩnh cửu56. 

                                                 
46

 x. nt.: Mansi 1213. 
47

 x. CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Chúa Kitô Pastor Aeternus, 4: DS 1836 (3070). 
48

 Lời nguyện lễ tấn phong Giám mục theo nghi lễ Byzantinô: Euchologion to mega, Rôma, 1873, tr. 139. 
49

 x. T. IGNATIÔ TỬ ĐẠO, Smyrn. 8,1: xb. Funk, I, tr. 282. 
50

 x. Cv 8,1; 14,22-23; 20,17 và nhiều chỗ khác. 
51

 Oratio mozarabica: PL 96, 759B. 
52

 T. TÔMA, Summa Theol., III, q. 73, a. 3. 
53

 x. T. AUGUSTINÔ, C. Faustum, 12,20: PL 42,265; Serm. 57,7: PL 38, 389, v.v… 
54

 T. LÊÔ CẢ, Serm. 63,7: PL 54, 357C. 
55

 x. Traditio Apostolica của Hippolytô, 2-3: xb. Botte, tr. 26-30. 
56

 x. Nghi thức thẩm vấn đầu lễ và kinh nguyện sau Te Deum cuối lễ tấn phong Giám mục. 
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27. Là đại diện và sứ giả của Đức Kitô, các Giám mục cai quản Giáo Hội địa phương được ủy 

nhiệm cho các ngài57 bằng những lời khuyên bảo, khích lệ, bằng gương lành, và ngay cả bằng 

thẩm quyền và quyền lực thánh thiêng, tất cả chỉ nhằm xây dựng đoàn chiên trong chân lý và 

thánh thiện, trong khi vẫn luôn tâm niệm rằng ai cao trọng hơn phải nên như người bé nhỏ và 

người làm đầu phải nên như tôi tớ (x. Lc 22,26-27). Thẩm quyền mà các ngài đích thân thực thi 

nhân danh Đức Kitô, là năng quyền riêng, thông thường và trực tiếp, nhưng việc thi hành vẫn 

tuỳ thuộc vào quyết định tối hậu của quyền bính tối cao trong Giáo Hội, và có thể bị giới hạn 

phần nào vì lợi ích của Giáo Hội hay của các tín hữu. Với năng quyền này, trước mặt Chúa các 

Giám mục có quyền và có bổn phận thánh thiêng ấn định các luật lệ cho những người thuộc 

quyền, phân xử và quy định tất cả những gì liên quan đến phụng tự và việc Tông đồ. 

Trách nhiệm mục vụ, nghĩa là sự chăm sóc thường xuyên và hằng ngày cho đoàn chiên, 

được ủy thác hoàn toàn cho các Giám mục, và không được coi các Giám mục là những phụ tá 

của Giám mục Rôma, vì các ngài thực thi quyền riêng của mình và thực sự được gọi là Thủ 

lãnh của dân mà các ngài cai quản58. Vì thế, quyền bính của Giám mục không bị quyền tối cao 

và phổ quát đoạn tiêu, nhưng trái lại, còn được quyền đó xác nhận, củng cố và bảo đảm59, vì 

Chúa Thánh Thần luôn mãi duy trì thể thức cai quản do Chúa Kitô thiết lập trong Giáo Hội. 

Được Chúa Cha cử đến để cai quản gia đình Ngài, Giám mục phải chiêm ngắm gương mẫu 

vị Mục tử nhân lành, Đấng đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ (x. Mt 20,28; Mc 

10,45) và hiến mạng sống mình vì con chiên (x. Ga 10,11). Được chọn giữa loài người và mang 

đầy yếu đuối, ngài có thể cảm thông những ai ngu muội và lầm lạc (x. Dt 5,1-2). Giám mục 

đừng từ chối lắng nghe những kẻ thuộc quyền, nhưng hãy săn sóc họ như những người con 

đích thực và khuyên nhủ họ nhiệt thành cộng tác với mình. Vì phải trả lẽ với Thiên Chúa về linh 

hồn con cái mình (x. Dt 13,17), nên bằng cầu nguyện, giảng dạy, và các việc lành bác ái, Giám 

mục quan tâm chăm sóc họ và cả những người chưa thuộc về cùng một đoàn chiên, những 

người mà trong Chúa ngài phải xem như đã được trao phó cho mình. Vì như Tông đồ Phaolô, 

ngài mắc nợ đối với tất cả mọi người, ngài phải hăng say rao giảng Tin Mừng cho mọi người (x. 

Rm 1,14-15), và khuyến khích các tín hữu hoạt động tông đồ và truyền giáo. Còn các tín hữu 

phải liên kết với Giám mục như Giáo Hội gắn bó với Đức Giêsu Kitô, và như Đức Giêsu Kitô với 

Chúa Cha, để tất cả luôn đồng tâm trong tình hợp nhất60 và mang lại hoa trái phong phú cho 

vinh quang Thiên Chúa (x. 2 Cr 4,15). 

28. Đức Kitô, Đấng Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian (x. Ga 10,36), nhờ các Tông đồ, 

đã làm cho những người kế vị các ngài, tức là Giám mục, được tham dự vào việc thánh hiến và 

sứ mạng của mình61, sau đó các Giám mục lại trao ban cách hợp pháp thừa tác vụ của mình 

cho những phần tử khác nhau trong Giáo Hội theo những cấp bậc khác nhau. Như thế, thừa 

tác vụ giáo sĩ do Thiên Chúa thiết lập được thi hành theo những cấp bậc khác nhau mà từ xưa 

                                                 
57

 x. BÊNÊĐICTÔ XIV, Br. Rômana Ecclesia, 5.10.1752, đoạn I: Bullarium Benedicti XIV, bộ IV, Rôma 1758, 21: “Giám 

mục thay mặt Chúa Kitô và chu toàn trách vụ của Người”; PIÔ XII, Thông điệp Mystici Corporis, nt., tr. 211: “Mỗi Giám mục 

nhân danh Chúa Kitô chăn dắt và điều khiển đoàn chiên được giao phó”. 
58

 x. LÊÔ XIII, Thông điệp Satis Cognitum, 29.6.1896: ASS 28 (1895-96), tr. 732; LÊÔ XIII, Thư Officio Sanctissimo, 

22.12.1887: ASS 20 (1887), tr. 264; PIÔ IX, Tông thư gửi các Giám mục Đức, 12.3.1875 và Huấn từ 15.3.1875: DS 3112-

3117 ấn bản mới. 
59

 x. CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Chúa Kitô Pastor Aeternus, 3: DS 1828 (3061); x. Phúc trình của Zinelli: Mansi 

52, 1114D. 
60

 x. T. IGNATIÔ Tử đạo, Ad Ephes, 5,1: xb. Funk, I, tr. 216. 
61

 x. T. IGNATIÔ Tử đạo, Ad Ephes, 6,1: xb. Funk I, tr. 218. 
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được gọi là Giám mục, Linh mục và Phó tế62. Dù không ở cấp độ tối cao của quyền giáo trưởng 

và tùy thuộc Giám mục khi thi hành quyền bính, các linh mục liên kết với Giám mục trong chức 

vị tư tế63 và nhờ bí tích Truyền Chức Thánh64, linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Đức 

Kitô, Linh mục tối cao và đời đời (x. Dt 5,1-10; 7,24; 9,11-28) để rao giảng Tin Mừng, chăn dắt 

các tín hữu và cử hành việc phụng tự linh thánh như những tư tế đích thực của Tân Ước65. 

Được tham dự theo cấp bậc thừa tác vụ của mình vào các chức năng của Đức Kitô, Đấng 

Trung gian duy nhất (x. 1 Tm 2,5), các linh mục loan báo lời Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng 

chính trong phượng tự Thánh Thể hay trong cộng đoàn cử hành Thánh Thể mà các ngài thực 

thi chức năng thánh thiêng của mình cách tuyệt hảo, nơi đó, khi hành động với tư cách là hiện 

thân của Đức Kitô66 và công bố mầu nhiệm của Người, các ngài kết hợp những ý nguyện của 

tín hữu với hy tế của Đức Kitô, thủ lãnh của họ, và các ngài hiện tại hóa và hiện thực hoá trong 

hy tế thánh lễ cho tới khi Chúa lại đến, hy tế duy nhất của Tân Ước67, nghĩa là hy tế của Đức 

Kitô, Đấng dâng mình làm hiến vật tinh tuyền dâng lên Chúa Cha một lần là đủ (x. Dt 9,11-28) 

(x. 1 Cr 11,26). Các ngài toàn quyền thực thi thừa tác vụ giao hòa và an ủi dành cho các hối 

nhân và người đau bệnh, và dâng lên Chúa Cha những nhu cầu và lời khẩn nguyện của các tín 

hữu (x. Dt 5,1-4). Trong quyền hạn mình, khi thi hành chức năng của Đức Kitô Mục tử và Thủ 

lãnh68, các ngài tụ họp gia đình Thiên Chúa như một cộng đoàn huynh đệ sống trong tình hợp 

nhất69, và nhờ Đức Kitô, trong Thánh Thần, các ngài dẫn đưa cộng đoàn ấy về với Chúa Cha. 

Ở giữa đoàn chiên, các ngài tôn thờ Thiên Chúa trong Thần Khí và chân lý (x. Ga 4,24). Sau 

hết, các ngài nỗ lực rao giảng và dạy dỗ (x. 1 Tm 5,17), luôn tin điều các ngài đọc và suy niệm 

trong lề luật Chúa, dạy điều các ngài tin và thực hành trong chính đời sống điều các ngài dạy70. 

Là cộng sự viên khôn ngoan để giúp đỡ và làm việc với hàng Giám mục71, được kêu gọi để 

phục vụ Dân Thiên Chúa, các linh mục cùng với Giám mục của mình tạo thành linh mục đoàn 

duy nhất với nhiều nhiệm vụ khác nhau72. Trong mỗi cộng đoàn tín hữu địa phương, linh mục 

một cách nào đó đại diện của vị Giám mục mà các ngài hằng liên kết với lòng tin tưởng và 

quảng đại đồng thời đảm nhận theo khả năng những bổn phận và nỗi ưu tư của Giám mục và 

ân cần thực thi hằng ngày. Dưới quyền Giám mục, các linh mục thánh hoá và coi sóc một phần 

đoàn chiên Chúa đã trao phó cho mình, các ngài làm cho Giáo Hội phổ quát nên hữu hình ngay 

tại địa phương mình, và góp phần hữu hiệu vào việc xây dựng toàn thân mình Đức Kitô (x. Ep 

4,12). Luôn lưu tâm đến lợi ích của những người con cái Thiên Chúa, các ngài phải nhiệt thành 

tham gia vào việc mục vụ của cả giáo phận, và hơn nữa, của toàn thể Giáo Hội. Vì tham dự vào 

chức tư tế và sứ mệnh của Giám mục, linh mục phải thật sự xem ngài như người cha và kính 

cẩn vâng phục ngài. Phần Giám mục phải xem các linh mục, những cộng sự viên của mình, 

                                                 
62

 x. CĐ TRENTÔ khoá 23, De Sacr. Ord, ch. 2: DS 958 (1765) và điều 6: DS 966 (1776). 
63

 x. INNÔCENTIÔ I, Epist. ad Decentium: PL 20, 554 A; Mansi 3, 1029; DS 98 (215): “Linh mục thuộc hàng tư tế nhị 

phẩm, không có chức vị tư tế tối cao”; T. CYPRIANÔ, Epist. 61,3: CSEL (Hartel), tr. 696. 
64

 x. CĐ TRENTÔ, nt.: DS 956a-968 (1763-1778), và đặc biệt điều 7: DS 967 (1777); PIÔ XII, Tông hiến Sacramentum 

Ordinis: DS 2301 (3857-61). 
65

 x. INNÔCENTIÔ I, nt.; T. GRÊGÔRIÔ NAZ., Apol. II, 22: PG 35, 432B; ĐIÔNYSIÔ, Eccl Hier., 1,2: PG 3, 372D. 
66

 x. CĐ TRENTÔ, Khoá 22: DS 940 (1743); PIÔ XII, Thông điệp Mediator Dei, 20.11.1947: AAS 39 (1947), tr. 553; DS 

2300 (3850). 
67

 x. CĐ TRENTÔ, Khoá 22: DS 938 (1739-40); CĐ VATICAN II, Hiến chế về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium, 7 

và 47: AAS 56 (1964), tr. 100-113. 
68

 x. PIÔ XII, Thông điệp Mediator Dei, nt., 67. 
69

 x. T. CYPRIANÔ, Epist. 11,3: PL 4, 242B; CSEL (Hartel) II, 2, tr. 497. 
70

 x. Pontificale romanum, lễ truyền chức linh mục: lúc trao phẩm phục. 
71

 x. Pontificale romanum, lễ truyền chức linh mục: Kinh Tiền Tụng. 
72

 x. T. IGNATIÔ Tử đạo, Philad 4,: xb. Funk I, tr. 266; T. CORNÊLIÔ I, trong T. CYPRIANÔ, Epist. 48, 2: CSEL (Hartel) 

III, 2, tr. 610. 
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như thể con cái và bạn hữu, như Đức Kitô không còn gọi môn đệ là tôi tớ nhưng là bạn hữu (x. 

Ga 15,15). Do đó, tất cả các linh mục, triều cũng như dòng, bởi chức thánh và thừa tác vụ, luôn 

gắn kết với Giám mục đoàn và tuỳ theo ơn gọi và ân sủng mà phục vụ cho lợi ích của toàn thể 

Giáo Hội. 

Vì cùng lãnh nhận thánh chức và có chung một sứ mệnh, tất cả các linh mục được nối kết 

với nhau bằng một tình huynh đệ thắm thiết, được thể hiện cách tự phát và tự nguyện qua sự 

tương trợ cả về tinh thần lẫn vật chất, trong mục vụ cũng như trong lãnh vực cá nhân, qua các 

cuộc hội họp cũng như qua sự hiệp thông trong đời sống, trong công việc và trong tình bác ái 

huynh đệ. 

Như những người cha trong Chúa Kitô, các linh mục hãy chăm sóc các tín hữu mà các ngài 

đã sinh ra cách thiêng liêng qua bí tích Thánh tẩy và những lời giáo huấn (x. 1 Cr 4,15 và 1 Pr 

1,23). Là gương mẫu cho đoàn chiên (1 Pr 5,3), các ngài hãy điều hành và phục vụ cộng đoàn 

địa phương của mình, sao cho xứng đáng với danh hiệu dành cho toàn thể đoàn dân duy nhất 

của Thiên Chúa, đó là Giáo Hội của Thiên Chúa (x.1 Cr 1,2; 2 Cr 1,1). Các ngài hãy nhớ rằng, 

qua cách xử sự hằng ngày và qua sự ân cần săn sóc, các ngài phải tỏ cho tín hữu và những 

người không tin, cho người công giáo và người ngoài công giáo thấy khuôn mặt của một thừa 

tác vụ tư tế và mục vụ chân thật, cũng như phải làm chứng cho chân lý và sự sống trước mặt 

mọi người, và như những mục tử tốt lành, các ngài phải đi tìm kiếm (x. Lc 15,4-7) những người 

đã lãnh nhận phép Thánh tẩy trong Giáo Hội Công giáo nhưng đã bỏ lãnh nhận các bí tích hoặc 

thậm chí đã xa rời đức tin. 

Vì nhân loại ngày nay càng ngày càng liên kết với nhau trong sự hợp nhất về dân sự, kinh tế 

và xã hội, nên khi phối kết việc điều hành cũng như phương tiện hoạt động dưới sự hướng dẫn 

của các Giám mục và vị Giám mục tối cao, các linh mục càng cần phải loại trừ mọi hình thức 

chia rẽ để đưa toàn thể nhân loại đi tới sự hợp nhất của gia đình Thiên Chúa. 

29. Ở bậc thấp hơn của phẩm trật là các phó tế, những người được đặt tay “không phải để lãnh 

chức linh mục, nhưng để nhận một thừa tác vụ”73. Thật vậy, được củng cố nhờ ân sủng bí tích, 

hiệp thông với Giám mục và linh mục đoàn, các phó tế phục vụ Dân Thiên Chúa bằng các công 

tác trong phụng vụ, giảng dạy, và bác ái. Theo sự chỉ định của những người có có thẩm quyền, 

các phó tế được cử hành trọng thể bí tích Thánh tẩy, giữ và trao Mình Thánh Chúa, nhân danh 

Giáo Hội chứng hôn và chúc lành hôn phối, mang của ăn đàng cho kẻ hấp hối, đọc Thánh Kinh 

cho tín hữu, giáo huấn và khuyên nhủ dân chúng, chủ sự việc phụng tự và giờ cầu nguyện của 

tín hữu, cử hành các á bí tích, chủ sự lễ nghi an táng và chôn cất. Được dành riêng để lo việc 

bác ái và việc quản trị, các phó tế phải nhớ lời nhắn nhủ của thánh Pôlycarpô: “Hãy tỏ lòng 

nhân hậu, nhiệt thành và hãy bước theo chân lý của Chúa, Đấng đã trở nên tôi tớ của mọi 

người”74. 

     Vì ở nhiều nơi, kỷ luật hiện hành của Giáo Hội Latinh có thể gây khó khăn để chu toàn 

những nhiệm vụ đó, những nhiệm vụ vốn rất cần thiết cho đời sống Giáo Hội, nên trong tương 

lai, chức phó tế có thể được tái lập như một cấp bậc phẩm trật riêng biệt và vĩnh viễn. Các 

nhóm Giám mục theo từng địa phương, dưới những hình thức khác nhau, với sự chấp thuận 

của chính vị Giám mục tối cao, có đủ thẩm quyền để quyết định có nên thiết lập các phó tế như 

thế không và thiết lập ở đâu, để giúp việc chăm sóc các linh hồn. Với sự đồng ý của Giám mục 

                                                 
73

 Constitutiones Ecclesiae aegyptiacae, III, 2: xb. Funk, Didascalia, II, tr. 103; Statuta Eccl. Ant. 37-41: Mansi 3, 954. 
74

 T. POLYCARPÔ, Ad Phil. 5, 2: xb. Funk I, tr. 300: “Chúa Kitô tự hạ được gọi là Đấng Phó tế – Đấng phục vụ mọi người”; 

x. Didachè 15,1: nt., tr. 32; T. IGNATIÔ TỬ ĐẠO, Trall. 2, 3: nt., tr. 242. Constitutiones Apostolorum, 8, 28, 4: xb. Funk, 

Didascalia, I, tr. 530. 
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Rôma, trong tương lai, chức phó tế có thể được ban cho những người nam đứng tuổi, ngay cả cho 

những người sống trong bậc hôn nhân, cũng như cho những người trẻ thích hợp, nhưng những 

người này phải giữ trọn luật độc thân. 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

CHÚA NHẬT III SAU PHỤC SINH 

Cv 5:27-32, 40b-41; Kh 5:11-14; Ga 21:1-19/21:1-14 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

 

Tranh của họa sĩ James Tissot: Christ appears on the shore of Lake Tiberias  

     Phần lớn những mục vụ của chúa Giêsu đều được thực hiện dọc theo bờ Tây Bắc biển 

Galilée hay còn gọi là biển Tiberia (Ga 6:1) và hồ Gennesaret (Lc 5:1). Câu chuyện Phúc Âm 

hôm nay (Ga 21:1-19) xẩy ra trong bối cảnh của Biển Galilee.Gọi là biển nhưng thực tế nó là 

một hồ nước ngọt có hình giống như một cây thụ cầm dài cỡ 12-13 dậm và rộng chừng 7-8 

dậm. Cá và nghề chài lưới giữ một vai trò quan trọng trong Tân Ước và Giáo Hội sơ khai. Bắt 

cá đã trở thành một biểu tượng quan trọng của sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội từ lúc chúa 

Giêsu kêu gọi các môn đệ “thả lưới bắt cá người ta” (Mt 4:19; Lc 5:10; Mc 1:17).  

BỮA ĐIỂM TÂM 

 CUỘC PHỤC HỒI CỦA PHERO VÀ CỦA CHÚNG TA  
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Chương 21 của Tin Mừng thánh Gioan là phần kết luận. Chúng tôi coi bữa điểm tâm này 

như một bản hòa tấu có hai hồi. Hồi nhất (c.1-14) tả cảnh chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ 

“bên cạnh biển hồ Tiberia.” Hồi 2 tả cuộc đàm thoại giữa Chúa Giesu và ông Phero (c.15-23). 

Chúa Giesu hiện ra với Phero và các môn đệ 

Hồi một liên quan đến Cá và Bắt Cá. Ông Phêrô quyết định đi thả lưới vì chính ông và cả 

các bạn ông quá buồn nản sau cái chết của Chúa Giesu. Sự nghiệp theo Chúa của các ông coi 

như tiêu tan. Phero đơn thuần chỉ muốn trở lại nghề cũ của mình. 

Đúng lúc đó, Chúa Giêsu hiện ra trong một khung cảnh quen thuộc nhưng “không ai nhận 

ra Chúa”. Các môn đệ đi biển và “đêm đó họ chẳng bắt được gì ”(c.3). Một hình ảnh trống rỗng. 

Họ đã làm điều mà họ nghĩ là đúng nhưng  lại thất bại. Điều này cho thấy không có Chúa họ 

chẳng làm được gì cả (Ga 15:5). Câu chuyện xẩy ra vào buổi sáng tinh sương tượng trưng cho 

bình minh với ánh sáng Chúa chiếu rọi. Chúa Giesu đứng đó, không nói Người đến như thế 

nào và bằng cách nào (c. 4; 20:14, 19, 26). 

Bất thần Chúa hỏi các ông: “Các bạn ơi, có gì để ăn không?”(c.5). Các môn đệ trả lời là họ 

chẳng bắt được con cá nào cả. Chúa bèn nói với họ “Hãy thả lưới bên mạn phải của thuyền thì 

sẽ bắt được cá” (c.6). Lúc đó, các ông nghĩ rằng đó chỉ là một gợi ý khơi khơi của một kẻ bàng 

quang đứng trên bờ. Chúa đã không nói hãy thử quăng lưới chỗ này chỗ kia xem sao, nhưng 

đưa ra một lời hứa chắc là sẽ bắt được cá nếu thả lưới bên mép phải của thuyền. Quả nhiên 

các ông đã bắt được rất nhiều cá, những 153 con. 

Khi lên bờ, các ông thấy đã có than hổng, lửa cháy cùng bánh và cá sẵn sàng (c. 9). Không 

có dấu hiệu nào cho thấy bánh và cá này lấy từ đâu và ai đã mang đến đây. Thức ăn này xuất 

hiện chính là một huyền nhiệm của Chúa. Còn than hồng lửa cháy như gợi lại cảnh đêm Chúa 

chịu nạn Phêro Chối Chúa mà Luca đã thuật lại là lửa từ chối và phản bội (Lc 22:55). Nhưng 

Gioan thì gọi lửa đó là lửa thống hối và cam kết.  

Bữa ăn, đối với Giáo Hội sơ khai có ý nghĩa Mình Thánh Chúa, bởi vì câu 13 (Ga 21:13) và 

câu 11 (Ga 6:11) cho thấy cử chỉ chúa Giêsu làm giống y hệt trong bữa tiệc ly., Nhiều người 

thắc mắc về số cá bắt được đã hỏi tại sao lại là con số 153? Thánh Jerome nói là những nhà 

sinh vật học Hy Lạp đã chia cá trong hồ thành 153 loại. Chúng ta có thể cho con số đó một ý 

nghĩa biểu tượng là sứ mạng của các tông đồ trên khắp thế giới.  

Một điều lạ lùng là lúc đó không một ai dám hỏi Chúa Giêsu “Ông là ai?”(c.12) dù họ đã 

nhận ra Chúa vì những cử chỉ đặc biệt của Chúa. 
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Cuộc phục hồi của Phero và nhiệm vụ mới của ông 

Sau khi ăn điểm tâm là cuộc đối thoại giữa chúa Giesu và Phero, trọng tâm của bản Tin 

Mừng hôm nay. Chúa bắt đầu nói thẳng với Phêrô. Chúa đã gọi Phêro là Simon Phêrô (c. 2-3, 

7b, 11) hay Phêrô (c.7a) là tên mà Chúa đã đặt cho ông ta (Ga 1:42; Mc 3:16; Lc 6:14). Chúa 

Giêsu gọi ông bằng tên cũ, Simon con ông Gioan (c.15) như thể ông không còn hoặc chưa là 

môn đệ của Chúa. 

Đây là hồi 2 của bản hòa tấu (c.15-23) diễn tả cuộc trao đổi ý kiến khá nhức nhối giữa 

Chúa Giêsu và ông Phêrô về một ủy nhiệm liên quan đến chiên, chủ chiên và việc chăn dắt 

đoàn chiên. Phêro tự biết mình đã từng thất bại. Được gọi là “Đá” mà phải khóc vì hối hận đã 

chối Chúa (Lc 22: 62). Nhưng sáng nay là cơ hội để ông ăn năn và cam kết lại với Chúa. 

Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô rồi đưa ra một mệnh lệnh. Người hỏi ba lần. Đây là câu hỏi tối 

hậu, có tính quyết định cho cả cuộc đời Phero. “Anh có Yêu Thầy hơn Những Cái Này không?” 

(c.15). “Những Cái Này” là lưới và thuyền, là tất cả vật dụng của nghề lưới cá? Chúa Giêsu 

cũng có thể ám chỉ những môn đệ khác. Theo các Phúc Âm Thư khác, Phêrô đã cương bậy là 

“dù tất cả những người đó có vấp ngã nhưng ông sẽ không bao giờ”(Mt 26:33; Mc 14:29; Lc 

22:33; Ga 13:37). Gioan thì không ghi lại lời Phêro cương bậy, nhưng cho thấy Phêrô nhảy 

xuống nước bơi và tự mình kéo lưới cũng nói lên thái độ tương tự. Do đó câu hỏi của chúa 

Giêsu hẳn phải có ý nghĩa rất sâu xa. 

Người đã đi vào tận căn nguyên của mọi tội lỗi là kiêu ngạo và tự đắc. Bên cạnh đó, động 

từ YÊU cũng có những ý nghĩa đặc biệt. Theo ngôn ngữ Hy Lạp , Yêu có 3 loại: Yêu thực tình 

và vô vị lợi (Agape/Agapao) như tình yêu của Chúa; Yêu vì cảm tình, thân thích (Phileo/philia) 

như tình yêu gia đình, anh em bạn bè và Yêu có tính xác thịt (Eros) như tình yêu của đôi nhân 

tình. Kiểu Yêu khuôn mẫu mà Chúa Giêsu hỏi Phêro hai lần là loại yêu vô vị lợi Agapao, nhưng 

mỗi lần Phêro trả lời “Có” thì lại là loại yêu tình cảm phileo. Lần thứ ba Chúa chuyển qua cách 

dùng chính lời của ông Phêro. Phêro đã ba lần chối Chúa thì nay lỗi lầm được hủy bỏ vì cũng 

ba lần ông quả quyết với Chúa là ông yêu Chúa thực sự.  

Với câu hỏi cuối cùng, Phêro cảm thấy cái đau quá nhức nhối vì Chúa hỏi ông tới ba lần, 

Phêro buồn bã trả lời: “Thưa Thầy, Thầy biết hết mọi sự, hẳn Thầy biết con yêu mến Thầy” 

(c.17). Sau mỗi lần tuyên xưng Tình Yêu, Chúa đều truyền cho Phêro một mệnh lệnh tương 

đương nhưng với những từ khác nhau. Thoạt đầu Người dùng từ “Hãy chăm sóc (boske) chiên 

con (arnia) của Thầy, kế đến “Hãy chăn dắt ( poimaine) chiên (probate) của Thầy. Lần thứ ba 

 bao hàm cả hai mệnh lệnh trên (boske/probate) (c. 17). Như vậy là Chúa đã gom cả ba mệnh 

lệnh làm một và trao cho Phero chịu trách nhiệm. 
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 TƯ CÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN MỤC VỤ CỦA PHÊRÔ  

Ba mệnh lệnh đó phải chăng là mệnh lệnh đứng đầu đoàn chiên. Tại sao Chúa lại không 

hỏi Phero về những đức tính cần thiết để lãnh nhận trách nhiệm to lớn đó? Chẳng hạn: “Simon, 

con ông Gioan, ngươi có hiểu biết tường tận trách nhiệm lớn lao mà ngươi sẽ phải gánh chịu 

không?” “Ngươi có biết ngươi là một kẻ yếu đuối, dễ sa ngã và đã phạm nhiều lỗi lầm ở quá 

khứ không?” “Simon, con ông Gioan, ngươi có hiểu vấn đề này là quan trọng không?” “Ngươi 

có biết có bao nhiêu người đang cần sự giúp đỡ và che chở của ngươi không?” “Ngươi có đáp 

ứng được tất cả những đòi hỏi mà ta kỳ vọng nơi ngươi không?”  

Ở thời đại văn minh kỹ thuật ngày nay, tài trí và hiệu năng phải là ưu tiên hàng đầu trong 

những khả năng chuyên môn về mục vụ. Phải đa năng đa hiệu. Nó cũng phụ thuộc tuổi tác, sự 

lanh lợi, học thức uyên bác, tinh thần vững chắc,  tâm lý cân bằng, kinh nghiệm chỉ huy, khả 

năng điều hành tài chánh, giao thiệp giỏi, hùng biện v.v. Những câu hỏi như vậy có thể quan 

trọng tùy theo mức độ đòi hỏi, hiệu quả của công tác mục vụ. Nhưng Chúa Giêsu tóm gọn tất 

cả lại thành một câu hỏi căn bản duy nhất, được lặp lại hai lần bằng danh từ Yêu trong ngôn 

ngữ Hy Lạp với những ý nghĩa khác nhau về tình yêu và tình bạn được ám chỉ ông 

Phêro:“Simon, con ông Gioan, con có Yêu Thầy không? Con có thực sự là Bạn của Thầy 

không?” Câu hỏi này đã đánh trúng  tim đen ông Phêro.  

Khả năng mục vụ chính của Phêro cũng như của bất cứ ai dưới danh nghĩa Chúa Giêsu 

Kitô phải là Yêu Chúa được biểu hiện qua đức khiêm nhường, đáng tin cậy và vâng lời. Phêro 

đã tận hiến cho Chúa, nhưng ông vẫn còn đầy vị kỷ và hay xông xáo nhảy ra trước mọi người. 

Thái độ kiêu hãnh ấy có thể gây tai họa nguy hiểm cho cộng đồng như đã từng thấy trong lịch 

sử Israel, những người chống đối đã đóng đanh chúa Giêsu cũng như trong lịch sử giáo hội 

ngày nay.  

Chính Phêro đã học được bài học đó, như ông đã tâm sự trong thư thứ nhất của ông gửi 

cho các bô lão trong cộng đồng. Ông đã gọi những bô lão là “bạn” và khuyên họ hãy trở thành 

những chủ chăn của đoàn chiên Chúa, hãy lo lắng cho họ, săn sóc họ với tinh thần tự nguyện, 

không vì ham danh lợi thấp hèn mà vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị 

những người mà Thiên Chúa đã trao phó cho mình. Đừng kiêu hãnh, tự cao tự đại, nhưng hãy 

làm gương sáng cho đoàn chiên…” (1Pr 5:1-4). Đây là loại quyền bính phải được các chủ chiên 

thi hành một cách khiêm tốn và có lương tâm. Đó là khẩu hiệu của chủ chăn, của mục tử đích 

thực. 

 ĐÔI LỜI KẾT: TRÁCH NHIỆM TỐI HẬU ĐỐI VỚI ĐOÀN CHIÊN  
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Khi Phêro để cho Chúa nhìn thấu suốt lòng mình qua câu nói: “Thưa Thầy, Thầy biết hết 

mọi sự hẳn Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21: 17) là lúc tình yêu của ông đã chín mùi. Ông 

đã thực sự khiêm nhường. Chỉ khi Phêro tự để cho Chúa tha thứ ông thì ông mới nhận trách 

nhiệm mới đối với đoàn chiên. Phêrô, vì sống gần gũi Chúa nên ông thấu hiểu tính tình và lòng 

trắc ẩn của Chúa nên đã được Chúa ủy thác trách nhiệm mới. Phêrô thực sự là một mẫu 

gương cho chúng ta, vì ông luôn luôn nhớ lại những thất bại của mình cũng như khi ông lãnh 

trách nhiệm đứng đầu Giáo Hội. Việc hồi tưởng đó thay vì làm cho ông mất khả năng thì lại 

giúp ông trở thành nhà lãnh đạo có hiếu và thương người thực sự.  

Đối với chúng ta, ai mà không có lỗi lầm. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với chính 

những thất bại của chúng ta khi chúng ta đưa tay giúp đỡ người khác? Thiên Chúa sẽ kêu gọi 

chúng ta phải dấn thân thế nào, ở đâu trong lúc này,  thời đại quá khó khăn, nhiễu nhương và 

đầy gian trá của chúng ta? Thiên Chúa sẽ kêu gọi chúng ta phải thân mật với ai? Khi chúng ta 

tuyên xưng niềm tin vào chúa Giêsu, chúng ta phải hiểu trách nhiệm của chúng ta thế nào? 

Phêro đã học bài học của ông rất kỹ. Ông đã bắt chước Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời còn lại 

của ông đến độ đã hy sinh mạng sống, tử đạo, chết lộn ngược đầu trên thập giá ở đồi Vatican. 

Chúng ta có được chuẩn bị đến cực điểm vì niềm tin vào Chúa Giêsu không? Chúng ta có yêu 

Chúa Giêsu hơn “Những Cái Này” không? Những cái thuộc thế trần, phồn vinh giả tạo  DANH-

QUYỀN-LỢI không ?  

Chúa đã phục hồi danh dự cho Phêro. Chúng ta có được Chúa phục hồi cho chúng ta 

không? Chúng ta có thực tâm trả lời những câu hỏi như Phêro đã trả lời Chúa không?  

 Fleming Island, Florida 

April 8, 2016 

NTC  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

  

Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh. (Ga 21,1-19) 

Sau khi Phục Sinh, Chúa Kitô thiết lập Hội Thánh và trao quyền cho Phêrô chăn dắt đoàn 

chiên của Chúa nơi trần thế. Người cũng trao cho các môn đệ sứ mệnh ra đi làm chứng cho 

Chúa. Qua những sự kiện đời thường trong lần hiện ra này, Chúa muốn dạy các ông cần khởi 

hành thực hiện sứ mạng mới với Chúa, trong quyền năng và ý muốn của Người. 

KHỞI HÀNH SỨ MẠNG VỚI CHÚA KITÔ PHỤC SINH  
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+Thả lưới theo hướng dẫn của Chúa. Lúc bình minh, khi môn đệ đang buồn rầu vì suốt 

đêm vất vả, đã đem hết khả năng kinh nghiệm để đánh cá mà vẫn thất bại. Chúa đến, Người 

yêu cầu các ông thả lưới bên phải thuyền. Một mẻ cá lạ lùng đạt được hôm nay nhắc nhớ đến 

một lần thuở ban đầu theo Thầy, Phêrô và các bạn cũng đã nhọc nhằn cả đêm không bắt được 

gì, nhưng khi Chúa bảo họ thả lưới bên  phải thuyền, họ làm theo và bắt được rất nhiều cá.( x. 

Lc 5, 1-11)  

Sau mẻ cá không ngờ này, "Tông đồ được Chúa thương mến" nhận ra đó chính là Chúa 

của mình và nói cho Phêrô. Quyền năng của Đấng Phục Sinh làm cho mắt ông mở ra và tình 

yêu giúp ông nhận ra Chúa. Có lẽ lúc này các ông nhớ lại lời Chúa đã nói "Vì không có Thầy, 

anh em chẳng làm gì được."(Ga 15,5b) Vâng lời Thầy, thực hiện theo sự hướng dẫn của 

Thầy, tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Thầy và cùng làm với Thầy; thành công hay bất 

cứ hoàn cảnh nào, môn đệ vẫn luôn bình an, sẽ sáng suốt nhận ra "Chúa đó!" Chúa vẫn luôn ở 

bên cạnh, đồng hành sẻ chia cùng. 

Chính vì thế mà sau này khi đi rao giảng, các ngài cũng chỉ một lòng: "Phải vâng lời Thiên 

Chúa hơn là vâng lời người phàm."(Cv 5, 29) Phêrô không còn cậy dựa vào sự hiểu biết của 

mình, nhưng ông xác tín lời chứng của ông là: "cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa 

đã ban cho những ai vâng lời Người." (Cv 5, 32) Vì tình yêu mãnh liệt vào Chúa, các Tông 

đồ dù bị đánh đòn và cấm cách, lòng vẫn hân hoan được chịu đau khổ vì danh Chúa Giêsu. 

Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy thả tấm lưới yêu thương, công bằng, sự thật và 

bình an ngay trong cuộc sống đời thường của mình. Đời người Kitô hữu sống giữa trần gian và 

những thực tế của xã hội đôi khi làm ta nản lòng chẳng muốn ra khơi hay thả lưới dù ta cũng có 

chút tài năng hay kinh nghiệm nhưng vẫn cứ thất bại và thiệt thân. Ta đã cố gắng sống ngay 

lành, yêu thương để làm chứng cho Chúa nhưng vẫn chả đi đến đâu. Vậy hãy quay về với 

Chúa Giêsu, trong kinh nguyện ta lắng nghe tiếng Chúa và dù có vất vả, ta vẫn tiếp tục "Vâng 

lời Thầy." Tin tưởng vào Chúa Phục Sinh và quyền năng của Người. 

+ Trở về bên Chúa để được bồi dưỡng. Đấng Phục Sinh đang ở bên bếp than hồng. 

Chúa chờ để chia sẻ với họ bữa ăn thân mật và đoàn tụ. Tình yêu Chúa dành cho các môn đệ 

thật chu đáo và nồng ấm. Chúa đã chuẩn bị tất cả "Có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có 

cả bánh nữa." (Ga 21, 9) Thế mà, trước đó Chúa đã hỏi các ông "Này các chú, không có gì 

ăn ư?"(Ga 21,5) Chúa biết rõ các ông và dường như Chúa muốn các ông chân nhận tình trạng 

của mình để rồi càng biết vâng lời Chúa, tin tưởng vào Chúa hơn.  

Lối giáo huấn của Chúa thật tuyệt! Dù đã dọn sẵn cá và bánh, nhưng Chúa vẫn mời các 

ông  "đem ít cá mới bắt được tới đây."(Ga 21,10) Đó là thành quả, là công sức của các ông 

và họ có quyền tự hào vì đã thi hành theo ý Chúa. Chắc hẳn các môn đệ nhớ lại nhiều lần sau 
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khi rao giảng, Chúa cũng thường nhắc nhở các ông nghỉ ngơi hay những lần hóa bánh, Người 

mời các ông cộng tác. Thật hạnh phúc vì lời mời chan chứa yêu thương "Anh em đến mà ăn" 

(Ga 21, 12) Và cũng thật vui vì được góp phần vào bữa tiệc. Sự chăm sóc ân cần này chỉ có 

Chúa dành cho các ông, nên tất cả đã biết đó là Chúa. Hơn thế nữa, cử chỉ bẻ bánh và cá trao 

cho từng người chỉ là cử chỉ của Chúa. Qua cử chỉ duy nhất này thì bất cứ môn đệ nào cũng 

nhận biết rõ đó là Chúa Giêsu. 

Bữa ăn của Chúa và các môn đệ bên bờ biển tượng trưng cho Bữa Tiệc Thánh Thể hôm 

nay. Không thể có ra khơi tung lưới mà không có trở về bên Chúa. Trong Cử Hành Thánh Thể, 

mỗi Kitô hữu kín múc được nguồn sức sống từ Chúa. Thánh Lễ là đỉnh cao của Giáo Hội. 

Trong Thánh Lễ, chúng ta được lắng nghe Lời Chúa dạy, được chính Chúa trao ban Bánh là 

Thịt Máu Người. Cũng chính trong Thánh Lễ, chúng ta được mời gọi trao chúc bình an cho 

nhau, tha thứ và hòa giải vì ta được cùng ăn một Tấm Bánh, ta cố gắng làm như Chúa, chăm 

sóc anh chị em như Chúa đã chăm sóc ta, sống tình cộng đoàn yêu thương nhau như Chúa 

mời gọi. Chính Thánh Lễ bảo đảm rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta sẽ không 

chấm dứt. 

+ Sống và chết với Chúa. Chúng ta thấy mặc dù Phêrô đã chối Chúa, thế nhưng hôm nay 

Chúa trao cho ông làm đầu Hội Thánh. Theo cái nhìn bình thường thì ta thấy điều này hơi bất 

thường, nhưng đặt trong ánh sáng của lòng thương xót và tha thứ thể hiện trong Chúa Giêsu, 

ta sẽ nhận ra quả là điều kỳ diệu của tình yêu. Lỗi lầm không phải là không thể xóa được. Nhấn 

mạnh đến ba lần hỏi Phêrô "anh có mến Thầy không?", Chúa Giêsu như muốn làm vọng lại 

và thỏa ý với ba lần chối Chúa của ông. Lời giáo huấn và thái độ của Chúa đối với người môn 

đệ luôn rất dứt khoát, chỉ dựa vào tình yêu. Tình yêu của Chúa đụng chạm vào con tim của con 

người và mở ra với hành động tha thứ. Tình yêu nảy mầm sống mới trong trái tim. 

Sự sống mới đã vươn mầm trong Tông đồ Phêrô. Từ nay ông không còn khoác lác tự phụ 

nữa. Trước đây ông đã nói:"Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là 

không."(Mc 14, 29) Giờ đây ông không dám khẳng định mình yêu Thầy hơn những người 

khác. Ông biết rằng ông yêu Chúa và đón nhận điều đó với lòng khiêm nhường "Thưa Thầy, 

Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy."(Ga 21,17) Gần như trong ngại ngùng 

ông đã cảm thấy tất cả là ân huệ nhưng không mà ông được lãnh nhận thế mà ông đã không 

giữ lại trong sâu thẳm hồn mình. 

Chúa Giêsu không muốn Phêrô nhìn về quá khứ nhưng là hướng về tương lai. Nếu Chúa 

đã chất vấn ông về tình yêu, đó là để chuẩn bị cho ông một trách nhiệm mà Người sẽ tin tưởng 

trao cho ông. Và nếu những câu hỏi của Chúa là sự nhấn mạnh đó là để cho ông hiểu một 

điểm tuyệt đối cần thiết cho ông đó là Yêu Thương. Ông không thể nối dài sự hiện diện và hoạt 
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động của Thầy mà không yêu Thầy cách say mê và không yêu như Thầy. Chỉ có tình mến Thầy 

mới giúp ông chăn dắt đoàn chiên Thầy trao. Chăm sóc chiên bằng tình yêu mà ông yêu Thầy, 

thông truyền cho chiên tình yêu của Thầy dành cho ông và tình yêu, lòng tin của ông đối với 

Thầy. Chỉ bằng cách này, ông mới giúp chiên cảm nhận được sự hiện diện thực của Chúa 

Giêsu và tình yêu của Người dành cho ông, cho chiên. Đây chính là ý nghĩa cuộc sống tông đồ 

chứ không phải là những thành công rực rỡ bên ngoài. 

Trước đây Phêrô đã bỏ chài lưới, bỏ nhà cửa để theo Chúa. Nhưng hôm nay, Chúa mời 

gọi ông trao phó chính mình để chăn dắt đoàn chiên Hội Thánh và để được "dẫn anh đến nơi 

mà anh chẳng muốn."(Ga 21, 18) Chúa muốn Phêrô sống như Thầy, làm những gì Thầy làm 

và hiến mạng sống như Thầy đã hiến trao. Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi sống trọn 

cuộc sống của mình và noi gương các Tông đồ, hăng say gieo tấm lưới cuộc đời mình "Vâng 

lời Thầy, con xin thả lưới." Dám can đảm sống chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời hôm nay. 

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương chăm sóc chúng con. Xin giúp 

chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa và hăng say làm chứng cho Chúa trong 

mọi hoàn cảnh. Amen. 

                                                                                                                 

Dã Quỳ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

  

Bình an là một ân huệ cao quý mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Vì, bình an vừa là 

trạng thái hạnh phúc sống động lại vừa mang dấu ấn của Chúa Thánh Linh. Thật vậy, khi Chúa 

Giêsu phục sinh, Ngài chỉ ban cho các tông đồ một “món quà” duy nhất là  “Bình an cho anh 

em”. (Ga20,19.20.26) Và có lẽ đây cũng là câu nói đầu tiên sau khi Chúa Giêsu sống lại và 

Ngài thường lập lại mỗi khi hiện ra với các tông đồ. 

  

Như thế, bình an là cái mà nhân loại luôn luôn khao khát và mong ước đạt đến, thế nhưng 

nhân loại sẽ không bao giờ đạt được nếu không có Đấng Phục sinh ban bình an. Thánh Luca 

đã thuật lại : khi Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau với dáng vẻ một lữ 

khách, nhưng rất bình an, bình an đến độ bình thường nên hai môn đệ không nhận ra Ngài. Khi 

Chúa lên tiếng hỏi họ : « Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ? » (Lc 24,17). 

LỮ KHÁCH BÌNH AN  
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Chưa được câu trả lời thì Chúa đã bị trách là người đứng ngoài cuộc : « Chắc ông là người duy 

nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa 

nay » (Lc24,18). Vì là khách nên bàng quang, nên không hay biết chuyện gì, chuyện cả thế 

gian đều biết riêng chỉ có mình ông là không biết… và vì là khách nên hai môn đệ mới mời Đức 

Giêsu ở lại: « Mời ông ở lại…» (Lc24, 28). 

  

Cũng vậy, Thánh Gioan tường thuật, khi bà Maria Macdala đến mồ Chúa, không thấy 

Chúa, bà khóc lóc ; nhưng khi Chúa đứng trước mặt thì bà lại tưởng là người làm vườn (Ga 

20,15). Với Maria, Đức Giêsu chẳng những bình thường mà còn rất tầm thường nữa, bình 

thường như một người làm vườn và tầm thường như một người lấy cắp xác người chết : « 

Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem 

Người về. » (Ga20, 15). 

  

Đức Giêsu, không vì là Đấng ban bình an nên Ngài phải bình an. Nhưng vì Ngài đã yêu 

đến cùng, yêu đến không còn giữ lại cho riêng mình một khoảng cách, một sự khác biệt nào đó 

để người khác có thể nhận diện. Ngài trở nên bình thường như một lữ khách, như người làm 

vườn và tầm thường như một người lấy cắp xác. Tuy nhiên, dung mạo của Đức Giêsu dù là 

bình thường đến tầm thường đi nữa, nhưng chỉ những ai nhìn ở góc độ tình yêu thì mới có thể 

nhận ra Ngài. Thật thế, hai môn đệ trên đường Emmau không nhận ra Chúa qua giọng nói, 

hình dáng, quần áo… mà nhận ra Chúa cầm bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ 

(Lc24, 30-31). Còn Maria chỉ nghe Chúa gọi “Maria” là đã nhận ra Thầy. Trong tình yêu có 

những bí mật thật dễ thương là thế.  

  

Nếu Đức Giêssu được xem là một lữ khách bình an, thì hai môn đệ của Ngài là những lữ 

khách không bình an. Hai môn đệ trên đường trở về quê hương với sự thất vọng đến chán 

chường, thất vọng vì cho rằng  những quyết định của mình là sai lầm, có lẽ các ông tiếc nuối vì 

đã bỏ công lao, sức khoẻ, thời gian đã qua để đi theo một con người và hy vọng người ấy sẽ 

khôi phục Israel, hy vọng mình sẽ có một chỗ đứng trong vương quốc ấy. Maria cũng thế, chắc 

hẳn tuyệt vọng lắm, vì chỉ còn cái xác của Thầy thôi mà cũng bị lấy cắp. So với các tông đồ, 

Maria đơn giản hơn nhiều, bà không hy vọng Thầy khôi phục Israel hay trông đợi Thầy làm việc 

gì lớn lao vĩ đại, bà cũng không tranh giành chỗ ngồi bên hữu và bên tả Thầy như hai anh em 

con ông Giêbêđê. Đối với Maria, đơn giản chỉ là tình yêu. Tuy nhiên, với bà, tình yêu đối với 

Chúa Giêsu có phần trở nên ích kỉ, có phần như sở hữu Chúa cho riêng mình, đành rằng bà rất 

yêu Chúa. Vì thế, Chúa trong tâm trí bà là do bà vẽ nên, một hình ảnh có phần chủ quan mà bà 

đã yêu thương. Hơn thế, bà muốn giữ mãi tình yêu đó, muốn Chúa ở mãi trong cuộc đời bà 

theo cách thức của bà, theo một khuôn mẫu bà vạch sẵn… Nhưng Chúa Giêsu là con người 
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cho mọi người và tình yêu của Ngài được dành cho tất cả nhân loại chứ không của riêng ai. Vì 

Chúa Giêsu không như bà nghĩ, cho nên, dung mạo Chúa Phục sinh đứng trước bà vừa thân 

thương nhưng lại vừa xa lạ là thế. 

  

Thế thì, các tông đồ, mỗi người suy nghĩ và muốn Chúa thực hiện chương trình cứu độ của 

Cha theo cách riêng của mình, nên khi không được như ý thì các ông lại không bình an. 

  

Người lữ khách trong bài hát “LỮ KHÁCH BÌNH AN” của tôi là một lữ khách mang dấu ấn 

của người con được Thiên Chúa yêu thương. Người lữ khách này không đi trên đường về 

Emmau như hai môn đệ, cũng không trên đường ra mộ Chúa như Maria… mà đang lữ hành 

trong thân phận làm người, làm con Thiên Chúa của mình, người lữ khách ấy đang lữ hành 

trên con đường trần gian và đang tiến về miền đất yêu thương vĩnh cửu. Khi sáng tác bài hát 

này, hơn bao giờ hết tôi đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và cảm nghiệm rất sâu 

sắc thân phận làm người của mình, một người con đã ngụp lặn trong thân phận bất toàn và đã 

cảm nghiệm hơn bao giờ hết nỗi bất lực ấy. Với những ước muốn rất là con người, rất ư tầm 

thường mà tôi đã viết ca khúc, không chỉ cho chính mình, mà cho cả anh chị em đang sống 

xung quanh tôi, những người cùng đang chia sẻ thân phận làm người và làm con Thiên Chúa 

với mình và khao khát “BÌNH AN”. 

  

Cũng như hai môn đệ, Maria và các tông đồ… Người lữ khách ấy là tôi, là anh, là bạn, là 

nhân loại đang khắc khoải trong cảm giác không bình an của mình. Không bình an vì nhiều 

nguyên do, với hai môn đệ và các tông đồ, rào cản cho sự bình an là nỗi thất vọng cho một dự 

tính nhằm vào vương quốc Israel, nhắm vào quyền hành, vào vị thế… rào cản của Maria là một 

tình yêu không ban phát.  Còn tôi, anh, bạn và nhân loại… chắc hẳn mỗi người có một vị thế 

khác nhau trong xã hội, trong Giáo hội nên chắc chắn mỗi người có những rào cản khác nhau 

khiến chúng ta không bình an.  

  

Ca khúc thể hiện những cụm từ : tiền tài, danh vọng, kiêu căng, ganh tị, tự mãn và đau 

khổ… xem ra rất quen thuộc và rất tầm thường ấy nhưng lại là rào cản khó vượt cho những ai 

khao khát sống bình an. Đặt tâm trạng vào bài hát, sẽ cảm nghiệm những tranh giành ảnh 

hưởng lên nhau đều bắt nguồn từ mưu lợi, là sức mạnh, là tiếng nói có thế giá của con người, 

của chế độ ; nó có sức chi phối, thậm chí đè bẹp lên vị thế và nhân phẩm của người khác, 

khiến Thiên Chúa không còn là nguồn bình an, mà trớ trêu thay, trở thành rào cản cho những 

toan tính của chúng ta. 

  



24 
 

Những toan tính ấy chắc chắn sẽ chi phối, sẽ biến thái tình cảm : “ganh ghét, giận hờn, so 

đo…”, là những ngôn từ thể hiện bản chất rất là con người của lữ khách. Nhưng lữ khách của 

tôi ý thức được những điều ấy không đẹp lòng Chúa, cũng chẳng hợp lòng nhau. Có thể thành 

công của người này lại là thất bại của người khác, hạnh phúc của mình có khi là đau khổ của 

những anh chị em khác. Vì thế, lữ khách của tôi tìm về nguồn xuất phát của sự bình an là Thiên 

Chúa. Phó thác như Chúa Giêsu đã phó thác vào tay Cha, yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu 

thương, và tha thứ như Chúa Giêsu đã tha thứ… Tôi nhận thức rằng, khi tha thứ những ai đã 

xúc phạm đến mình, là chính ta tạo được bình an trong tâm hồn của mình, và tự bản chất 

“BÌNH AN” của Thiên Chúa và toan tính của thế nhân sẽ loại trừ nhau, “Bình an” phủ định danh 

vọng, tiền tài, ganh ghét, giận hờn, kiêu căng, tự mãn hay đau khổ ; chúng sẽ không tồn tại bên 

nhau. Tuy nhiên, vì là con người nên “cỏ lùng và lúa” vẫn phải sống chung trong một ruộng của 

chủ cho đến ngày tận thế.  

  

Còn tôi, là một dân đen, thấp cổ bé miệng, tôi không có tham vọng khôi phục “vương quốc” 

hay đạt được một vị trí nào đó trong xã hội hay trong Giáo hội… Vì thế, rào cản làm cho tôi 

không bình an chắc hẳn không phải là tiền tài, vì tôi không có nhiều tiền đến nỗi phải chi phối 

cuộc sống của người khác, cũng không phải là danh vọng, thế giá, vì tôi có “danh” đâu mà 

“vọng”, cũng chẳng có vị thế để đứng trên “giá”. Có thể, với tôi là một kiến thức giới hạn, vì có 

kiến thức là có suy tính, đúng sai, khoa học… và rồi trong tình yêu tôi cũng sẽ phán đoán đúng 

sai, cách khoa học như thế với Thiên Chúa, với anh chị em quanh tôi. Trong khi thước đo tình 

yêu là con tim mà con tim thì không cần kiểm chứng bằng khoa học, việc bái ái không cần phán 

đoán đúng hay sai… Điều mà xem ra rất nghịch lý nhưng lại rất hợp lý đối với tình bác ái, với 

tình yêu thương… 

  

Điều chắc chắn là Chúa không bảo tôi – trong xã hội nầy, hôm nay – yêu đồng loại mà 

không cần có kiến thức. Nếu như bình an và tính toán loại trừ nhau, thì kiến thức và con tim tồn 

tại song song bên nhau. Con tim cần có lý trí để thể hiện tình yêu cách phải lẽ. Tình yêu và lý trí 

bổ sung cho nhau, dung hoà lẫn nhau để tạo lòng bác ái, và để từ đó những lời nói xoa dịu 

những vết thương lòng, để từ đó phát sinh nghĩa cử, vì như Thánh Giacôbê đã nói:“Đức tin 

không hành động là đức tin chết”. 

   
Xã hội hôm nay có thể nói là một xã hội điện toán, cho nên con người hôm nay là những 

con người có tính toán ; tính như thế nào để có thể tiện lợi, đạt thành quả cao nhưng phải rất 

“nhanh như điện”. Tôi cũng vậy, dù muốn dù không cũng phải sống trong dòng chảy ấy. Và vì 

thế, trong cuộc sống thay vì tôi phải nằm trong chương trình của Thiên Chúa, phải là công cụ 

để Chúa điều khiển cho công trình cứu độ của Ngài, phải là người để được Thiên Chúa yêu 
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thương, thì tôi lại đặt Thiên Chúa vào trong chương trình của tôi, vào sự sắp xếp của tôi, tôi chỉ 

dành riêng cho Chúa một góc trong tâm hồn và một khoảng thời gian giới hạn để gặp gỡ. 

Nhưng khoảng thời gian gặp gỡ ấy mấy khi được trọn vẹn và ở bên Ngài như ở bên một người 

xa lạ. 

  

Bài hát “LỮ KHÁCH BÌNH AN” thấm đậm tâm hồn tôi, vì những tính toán xem ra rất nhỏ 

nhoi ấy lại là rào cản rất lớn cho bước chân tôi đến với Chúa, đến với với tha nhân. Lời của ai 

đó làm tôi nhớ mãi : « Đừng thấy nhỏ nhoi mà tưởng trong nó thứ gì cũng nhỏ ». Thật vậy, tội 

nhỏ mà tôi thường gọi là tội nhẹ, cũng như những tật xấu cỏn con mà tôi xem thường, thật ra, 

có sức công phá mãnh liệt, và nếu không lưu tâm sẽ có thể làm tôi quỵ ngã bất cứ lúc nào.  

  

Lời bài hát như vừa là một lời thầm nguyện cầu, như vừa khắc khoải sâu lắng từ trong cõi 

thâm sâu của tâm hồn, như vừa là một bài học nhắc nhở tôi luôn ở lại trong tình yêu của Thiên 

Chúa là suối nguồn bình an.  Nơi ấy, tôi học được bài học phó thác, yêu thương ; tôi hiểu được 

Thiên Chúa sẽ hoàn tất công trình cứu độ của Ngài trên sự yếu đuối, bất toàn của tôi và của 

anh chị em sống bên tôi. 

  

Giờ đây xin mời Bạn cùng với tôi, chúng ta hãy bắt đầu nhón gót để làm người “LỮ 

KHÁCH” bước đi trong “BÌNH AN” cuộc đời.  

  

Xin mở link youtube dưới đây để nghe bài hát Lữ Khách Bình An và xem diễn ảnh do Trúc 

Tiên thực hiện :   

 

https://www.youtube.com/watch?v=8JMb6HTO1lA 

 
   

Văn Duy Tùng 

VỀ MỤC LỤC 

 

   

 

Chúng ta vui mừng Ðội Ơn Lòng Thương Xót  

Hải Hà Vô Biên Của Chúa CHA, Chúa Con và  

Chúa Thánh Thần 

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

LsNguyenCongBinh@gmail.com  

 Hãy Rộng Tay  Chuyển LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Ðến Cho Người Người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8JMb6HTO1lA
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Ngày lễ trọng đại tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót được thánh Gioan Phaolo II cho mừng 

hàng năm vào ngày Chúa Nhật ngay sau Lễ Phục Sinh. Cách riêng cho năm nay 2016, Ngày 

Lễ Biệt Kính này cần được mừng cho trọng thể hơn vì ÐTC Phanxico  muốn chúng ta Sống và 

Ca Vang  Mầu Nhiệm Lòng Chúa Thương Xót từng ngày trọn năm.  Ngài cho mở toang 

những Cửa Thánh Thương Xót Porta Sancta  để chúng ta tất cả - người tội lỗi nhiều, người tội 

lỗi ít nhiều - nhất là những người phạm những tội cực trọng (như tội phá thai v.v...) mà  chỉ các 

Ðức Giám Mục hay Ðức Thánh Cha giải tha được -  có thể "dắt dìu nhau"  nếu cần thì "khiêng 

nhau" qua các Cửa Thánh ấy để được chìm đắm trong  Lòng Chúa Thương Xót Mẹ Hội 

Thánh mang cho ta. Chúa đã cảm động khi người  ta khiêng bệnh nhân đến cầu xin chữa lành 

(xem MarCo 2:4-5), Mẹ Giáo Hội nay cũng muốn ta làm như vậy cho nhau. ÐTC Phanxico 

cũng  mong chúng ta giúp  sáng kiến mở rộng các Cửa Thương Xót thành những trung tâm 

Chia Xẻ Lòng Thương Cảm Cho Nhau, cho trẻ em bị bỏ rơi,  người nghiện ngập,  người già 

yếu… …  

 

 

           

Có lẽ nhiều người còn chưa 

mạnh tin vào Lòng Chúa Thương 

Xót, nhất là qua vết thương từ chính 

Trái Tim Thánh của Ngài thương ban 

trọn vẹn Thịt, Máu và Nước cho ta 

cho nên năm 1931, Chúa đã ban 

hình ảnh tỏ hiện Lòng Thương Xót ấy 

cho chị thánh Faustina để ta nhìn lên 

cùng nhau khẩn nguyện:  

  

LẬY CHÚA GIÊSU,  

CHÚNG CON TIN CẬY VÀO 

CHÚA  

Jesus, We trust in You (theo 

tiếng Anh)  

Jesus, Nous avons confiance 

en Vous (theo tiếng Pháp )  
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Theo ý thánh Gioan Phaolo II, để hiểu Lòng Thương Xót Chúa và Mầu Nhiệm Sống Lại thì 

ta hãy ngước nhìn lên Thập Giá Chúa KiTô.  Câu Lời Chúa Gioan 19: 34 xác thực rằng từ Trái 

Tim của Chúa GiêSu, Chúa CHA và CON và THÁNH THẦN ban hết Thịt, Máu và Nước cho 

ta.   Xin nghe lại đoạn 19 Tin Mừng theo Gioan:  

           

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày 

sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn, nên họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các 

người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và 

người thứ hai cùng bị đóng đinh với Ðức Giêsu.  

           

Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 19:34 

Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người;  

                  

Nova Vulgata: et continuo exivit sanguis et aqua.  

                  

VÀ NGAY LẬP TỨC MÁU VÀ NƯỚC [từ Trái Tim của Chúa GiêSu] CHẢY RA 

           

[Ðứng bên thập giá Ðức Giêsu, có Ðức Nữ Maria là Mẹ của Người, Gioan là môn đệ 

thương mến, chị của Ðức Nữ là bà Maria vợ ông Cleôphát, cùng với bà Maria Mágđala.] 19:35 

người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết 

mình nói sự thật để cho cả anh chị em nữa cũng tin. 19:36 Các việc này đã xảy ra để ứng 

nghiệm Lời Chúa đã phán:  

             

“Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị tổn hại”  

           

Lại có Lời nữa Chúa đã phán:  

             

Nova Vulgata Gioan 19:37: “ Videbunt in QUEM transfixerunt ”.  

             

“Họ- loài người -sẽ nhìn lên ÐẤNG   mà họ - loài người - đã đâm thâu.”  

  

để mà họ - loài người đón nhận  

Máu là nguồn Ánh Sáng Ðỏ,  

Nước là nguồn Ánh Sáng Trắng Xanh.  

từ Thánh Tâm của ÐẤNG   mà họ đã đâm thâu. 
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Hành vi đâm thâu Trái Tim Chúa thoạt nghe thấy ngỗ nghịch và trịch thượng song lại  mang 

Ơn Phúc cho loài người.  Hình ảnh chúng ta nay được thấy  rõ nét và trọn vẹn hơn hình ảnh 

mà Thánh TôMa đã thấy là không những chỉ là vết thương  Chúa chịu mà còn là  Lòng  

Thương Xót Hải Hà và Ơn Phúc Chúa Ba Ngôi  Ðã Phát Ra Cho Chúng Ta - loài người - 

 từ Vết Thương Ấy.    

Chúa xin chúng ta - hãy múc Lòng  Thương Xót Hải Hà và Ơn Phúc Chúa Ba Ngôi qua 

nguồn Ánh Sáng Ðỏ và nguồn Ánh Sáng Trắng Xanh  và mang đến cho nhau :  

1. Trong Kế Hoạch Thương Xót Cứu Ðộ của Chúa Cha, Chúa GiêSu đã được CHA sai 

xuống làm người; Chúa đã hoàn tất nhiệm vụ, đã chịu chết và đã được Chúa CHA cho sống lại 

để mọi người được Thờ Lạy, Tin Tưởng và Trông Cậy vào Chúa CHA,  được tẩy sạch khỏi tội, 

được nuôi bằng  chính Máu Thịt Ngài và được sống lại như Ngài. 

2. Nay Chúa ủy nhiệm Hội Thánh, tuy gồm những người mỏng dòn thiếu sót, song có Chúa 

cùng hoạt động với họ (MarCo 16:20),  và có Ơn Thêm Sức của Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ 

mạng kiện toàn Kế Hoạch Thương Xót Cứu Ðộ mang cho nhau  Ðức Tin,  Nước Tái Sinh của 

Chúa Thánh Thần và Của Ăn Linh Thiêng  cho người người cho đến ngày tất cả được vào 

Nước Trời Cùa CHA Hằng Sống.  

Ðó là bổn phận chúng ta đã đọc trong Phúc Âm MarCo (qua những bài trước) 

 

Phúc Âm MarCo 16: 15-20: 15 Chúa GiêSu truyền cho các tông đồ và các môn đệ rằng: 

"Các con hãy đi khắp thiên hạ loan truyền Tin Mừng cho mọi thụ tạo.  
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16 Ai đón nhận Ðức Tin và Nước Rửa Tái Sinh thì sẽ được cứu,  

còn ai không đón nhận Ðức Tin thì sẽ bị loại trừ.  

Theo Thánh Phaolo giải thích trong 2Cor 5:17 thì thụ tạo ở đây gồm mọi người được tạo 

ra trên trái đất này song khi thụ tạo ấy đón nhận Ðức Tin và đón nhận  Nước Rửa Tái Sinh 

 của Chúa Thánh Thần thì được Ơn Chuyển Biến thành thụ tạo mới  - tuy vẫn là người có hồn 

xác song được chuẩn bị sẵn sàng được sống lại và sống mãi mãi trong Nước Trời. Và nay lại 

đến lượt các thụ tạo mới ấy la quý ông bà anh chị...... như  

những Tông Ðồ  

Của Lòng Thương Xót  

(lời ÐTC Phanxicô)  lãnh trách nhiệm  loan truyền Tin Mừng Thương Xót,  Ðức Tin và 

Nước Rửa đến cho người người 

  

Chúng ta cùng nhau khẩn nguyện: 

  

LẬY CHÚA GIÊSU,  

CHÚNG CON TIN CẬY VÀO CHÚA  

  

Song cũng mạnh tin vào Lời Chúa phán, theo Phúc Âm MarCo ghi:  

17 Những dấu chỉ này sẽ đi theo những người [qui crediderint] mang Ðức Tin   

[ra đi loan truyền Tin Mừng] 

trong  Danh TA, -  họ sẽ xua trừ quỉ ma,   

- họ sẽ nói các lời tươi mới,  

18 - giả như họ cầm phải rắn trong tay,  

hay giả như họ uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng bị hại; 

-  song khi họ sẽ đặt tay trên kẻ bệnh tật và yếu liệt  

thì kẻ bệnh tật và yếu liệt sẽ được lành đã". 

9 Vậy sau khi Chúa Giêsu nhắn nhủ các tông đồ và các môn đệ của Ngài xong thì 

Chúa được rước về trời và ngự bên hữu ngai tòa Thiên Chúa.  

20 Còn các tông đồ và các môn đệ thì ra đi loan truyền Tin Mừng khắp nơi,  
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có chính Chúa cùng cộng tác với các vị ấy,  

và Chúa cho các dấu chỉ kèm theo để      

Lời các vị ấy  loan truyền được vững vàng hơn.  

 

Xin lặp lại:  Có chính Chúa cùng cộng tác với "Họ".  

"Họ"  đang xua trừ quỉ ma,   

 

"Họ"  đang đặt tay trên kẻ bệnh tật và yếu liệt  

và kẻ bệnh tật và và yếu liệt đang được lành đã". 
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 Theo ÐTC Phanxico , qua việc thực hành các Mối Thương Xót cụ thể và thiêng liêng, dù 

được ghi hay chẳng ai để ý đến song tất cả chúng ta được Ơn Gọi để làm chứng cho Tin 

Mừng, để mang Tin Mừng đến cho người người  

 

 SUY NIỆM:  Xin chúc mừng các anh chị tân tòng mới được lãnh nhận Ðức Tin và Nước 

Tái Sinh. Chúng ta đa số được nhận Ðức Tin và Nước Rửa từ khi còn tấm bé nhờ vào Ðức 

Tin của cha mẹ và của Mẹ Hội Thánh song long trọng xác nhận và quả quyết vững tin trong 

Thánh Lễ Phục Sinh vừa qua.   Vậy xin cùng suy niệm ý nghĩa chữ TIN/ TÍN NHIỆM  Latinh 

CREDO nói trên  trích dẫn theo Tin Mừng Gioan 19: 35;  Gioan 11:23-27;  MarCo 16: 16-17. 

  

Chữ TIN/ TÍN NHIỆM  Latinh CREDO có nhiều nghĩa bổ túc cho nhau:  

(1) TIN THẬT (believe) có nghĩa đen là chắc chắn rằng người ta tin hay điều ta tin có thật 

hay tin ai mà cho vay nợ, mà cấp cho thẻ tín dụng  

(2) và nghĩa bóng là TIN TƯỞNG TRÔNG CẬY (trust) tin ai mà trao phó  trách nhiệm, tài 

sản hay cuộc đời  
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Cha của em bé khi xin Chúa chữa lành cho con mình bị kinh phong và câm điếc thì cũng 

rất thành thật cầu xin Chúa tăng cho ông Lòng Tin Chúa. (Xem Marco 9:19,23 &24)   

`22Ông ấy thưa Ðức Giêsu:  "  

Nhưng -  lạy Thầy [Giêsu],  - nếu Thầy có thể, thì xin thương xót          

chúng con  mà cứu giúp chúng con với!"  

23 Iesus autem ait illi:  

 “Si potes!”. Omnia possibilia credenti ”.  

    23 Ðức Giêsu nói với ông ấy: "Nếu có thể nghĩa là gì!"…  

với người có lòng tin cậy thì mọi sự đều là  có thể!"            

24 Et continuo exclamans pater pueri aiebat: 

 “ Credo; adiuva incredulitatem meam ”.  

    24 Tức thì cha đứa bé  tiếp tục kêu van mà nói:                    

"Con tin cậy!  Nhưng xin Thầy giúp con được tin cậy  

mạnh hơn –  [ lòng tin cậy của con còn yếu kém quá!"] 

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

 Chúa hỏi chị Martha có tin tưởng vào Chúa hay không trước khi cho anh Lazarô sống 

lại. Xin nghe Gioan 11: 23-27 

23 Dicit illi Iesus: “ Resurget frater tuus ”.  

24 Dicit ei Martha: “ Scio quia resurget in resurrectione in novissimo die ”.  

Chúa Giêsu bảo chị Martha: "Em con sẽ sống lại".  

24 Martha đáp: "Con biết,  em con sẽ sống lại trong ngày sau hết".  

25 Dixit ei Iesus: “ Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, etsi mortuus fuerit, vivet;  

26 et omnis, qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Credis  hoc? ”.  

     25 Ðức Giêsu liền phán: 
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" Thầy chính là Sự Sống Lại và là  Sự Sống. 

Ai ai tin vào Thầy thì dẫu chết cũng sẽ sống; 

26 và ai ai sống mà tin vào Thầy 

sẽ không phải chết bao giờ.  

Chị có tin thế không?" 

27 Ait illi: “ Utique, Domine; ego credidi quia tu es Christus Filius Dei, qui in mundum 

venisti ”.  

27 Martha đáp: "Vâng, thưa Thầy,  

con đã tin và mãi mãi vẫn hằng tin (thời perfect). 

 Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến thế gian". 

Chúa nay cũng dạy chị Faustina và chúng ta  hàng ngày cầu nguyện rằng :  

LẬY CHÚA GIÊSU,  

CHÚNG CON TIN CẬY VÀO CHÚA  

Jesus, We trust in You (theo tiếng Anh)  

Jesus, Nous avons confiance en Vous (theo tiếng Pháp )  

      

Chúa  hứa qua chi Faustina ai liên lỉ đọc kinh trên thì sẽ được Ơn Thương Xót vào giờ 

lâm tử .  Chúa Thương Xót chúng ta và Ơn Cần Thiết Nhất cho ta là Ơn Ðược Cứu Rỗi.. Ðể 

thực hiện lòng thương xót lẫn nhau, dù chưa làm được những việc Chúa và Mẹ Hội Thánh 

đòi, thì ít nhất chúng ta có thể - ngay bây giờ - và hàng ngày -  dành ra 5 giây để cầu cho 

mình và cầu cho nhau theo lời Ðức Mẹ ban tai Fatima năm 1917 

LẠY CHÚA GIÊSU, XIN THA TỘI CHO CHÚNG CON; 

XIN CỨU CHÚNG CON KHỎI SA HỎA NGỤC; 

XIN ÐEM CÁC LINH HỒN LÊN THIÊN ÐÀNG;  

NHẤT LÀ NHỮNG LINH HỒN CẦN ÐẾN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚA HƠN.      
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AMEN 

Tin Cậy vào Chúa thì được Chúa nhận lời. 

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

KÍNH MỪNG LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2016  

ÐẾN ÔNG BÀ ANH CHỊ                     LsNguyenCongBinh@gmail.com 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

   

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - C 

(Ga 20, 19-31) 

 
   

Bước sang Chúa nhật thứ Ba sau Đại lễ Phục Sinh, phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta 

tích cực gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh trong đời sống thường ngày. Gặp được Chúa sẽ có niềm 

vui, vui vì Chúa đã sống lại. Thánh Phêrô Tông Đồ cho chúng ta kinh nghiệm sống động về 

cuộc gặp gỡ này, ông hân hoan vui mừng cả khi người Do Thái đánh đòn, cấm không được rao 

tin Chúa Kitô Phục Sinh (x.Cv 5,40b). Vì thế lời Ca nhập lễ bảo ta ca vang : "Cả trái đất, nào 

tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên, mừng danh thánh rạng ngời, hãy dâng Người lời ca tụng tôn 

vinh. Hallêluia".  

  

Trang Tin Mừng (Ga 21, 1-19) thật là đẹp, đẹp về con người người, vì các môn đệ tin Chúa 

đã sống lại ; đẹp về công việc, đi bắt cá suốt đêm không được gì, này có mẻ lưới đầy cá; đẹp 

về thời gian, bởi đây là buổi bình minh của ngày thứ nhất trong tuần; đẹp về nơi chốn vì Chúa 

Kitô Phục Sinh hiện ra với các ông ở trên bờ (x. Ga 21,4).  

  

Một chi tiết rất hay đáng chúng ta lưu ý là : "Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bời 

biển" (Ga 21,4). Biển là gì nếu không phải là biểu tượng của thế gian đang bị xô đẩy bởi những 

con sóng dữ dội và những vòng xoáy của ba thù? Và bờ biển ở đây là gì, hả chẳng tượng trưng 

cho sự sống đời đời đó sao ? Các môn đệ đã vất vả, cực nhọc suốt đêm trên biển để đánh bắt 

 MẺ LƯỚI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT  
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cá, đương đầu với những con sóng của cuộc sống hay chết, nhưng Đấng Cứu Chuộc chúng ta, 

sau khi sống lại, Người đứng trên bờ. Theo thánh Grêgôriô Cả (540-604), Giáo hoàng, Tiến sĩ 

Hội Thánh giải thích thì : Chúa Giêsu đứng trên bờ, vì sau khi sống lại, Người đã vượt qua các 

điều kiện của một xác thịt mong manh hay hư nát, Người đứng trên bờ để nói cho các môn đệ 

về mầu nhiệm phục sinh, rằng : "Thầy không hiện ra với anh em trên mặt biển nữa (x. Mt 

14,25), bởi vì Thầy không còn ở với anh em trong lúc biển gầm bão tố nữa". Đó chính là ý 

nghĩa Chúa muốn nói với các môn đệ sau khi sống lại: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói 

với anh em" (Lc 24,44). Người không nói điều này bởi vì Người không còn ở với họ. Thân xác 

vĩnh hằng lúc ẩn lúc hiện rất xa vời với thân xác hay chết của các môn đệ. Người nói, Người 

không còn ở giữa họ nữa. Chúa ở trên bờ để kéo các ông lên bờ và biến các ông từ nay trở 

thành những kẻ lưới người ở trên bờ, chứ không lưới cá ở dưới nước nữa. (Trích Homélies sur 

l'Évangile, n°24) 

  

Trở lại với mẻ cá lạ của các môn đệ làm theo lệnh truyền của Chúa Phục Sinh, vào buổi 

bình minh của ngày mới, Chúa hiện ra với các môn đệ lần thứ ba. Nếu như Tin Mừng không nói 

rõ, chúng ta không thể tưởng tượng được rằng chính Chúa sẽ chuẩn bị một cái gì đó cho chính 

mình cũng như các môn đệ, những ngư dân mệt mỏi suốt đêm nay cần đồ ăn sáng.  

  

Chúa Giêsu Phục Sinh đã cách mạng hóa cuộc sống của họ và biến đổi lịch sử nhân loại ở 

mọi nơi mọi thời. Các Tông Đồ thấy rằng họ đã thất bại, họ đã không đạt được tầm mức mà 

Đấng Mê-sia mong đợi. Trong lưới của Phêrô và các môn đệ, người ta nhận ra sự kiệt sức, gần 

như đầu hàng, không hướng về Thiên Chúa, nhưng lại đối diện với sự nghèo nàn của chính họ. 

Phêrô nói : "Tôi đi đánh cá đây"(Ga 21,3), ngay lập tức những người khác cũng đi theo, dường 

như muốn nói: "Bây giờ họ không có gì khác để làm". 

  

Quả thật, con người của các Tông Đồ lúc này : Sau "khổ đau" của Thánh Giá, họ đã trở về 

gia đình, với cộng việc thường nhật, có người đi đánh cá, nghĩa là họ trở về lại con người và 

làm những công việc trước lúc chưa gặp Chúa Giêsu. Điều này cho thấy bầu khí phân tán và 

rối loạn trong nhóm  (x. Mc 14, 27, và Mt 26, 31). Đó là khó khăn cho các môn đệ để hiểu 

những gì đã xảy ra, khi mà tất cả dường như đến hồi kết, thì trên đường Emmaus, Chúa Giêsu 

đã đến với các môn đệ dưới dạng khách đồng hành. Giờ đây, Chúa gặp gỡ họ lúc họ đang ở 

biển, là nơi mà tâm trí họ nặng trĩu vì những thử thách gian truân của cuộc đời; Người gặp họ 

vào rạng sáng ngày sau khi họ vất vả cực nhọc vô dụng suốt đêm. Lưới họ không có gì, cách 

nào đó, điều này cho thấy cảm nghiệm của họ với Chúa Giêsu, họ biết Chúa đang ở bên họ, và 

Chúa hứa với họ nhiều điều. Tuy nhiên, họ thấy mình bây giờ với mẻ lưới  trống rỗng. 
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Chúng ta cũng vậy, có lúc thấy mình với mẻ lưới trống rỗng. Đi bộ, kiệt sức, trên đường 

Emmaus của chúng ta, Chúa tiến lại gần để giúp chúng ta thực hiện những bước nhảy vọt về 

sự khiêm nhường và tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Các tông đồ thấy 

mỏi mệt, nhưng xúc động trước tình yêu của Chúa Kitô, họ thả lưới ở "phía bên kia" thuyền. Tại 

sao lại ‘bên kia ? Bên kia là bên của lòng thương xót của Thiên Chúa. Tấm lưới của Phêrô đã 

được thả xuống từ một phần của lòng thương xót Chúa. Quả thật, lòng thương xót của Thiên 

Chúa là rất cần thiết trong thế giới hôm nay. Chúng ta hãy vâng nghe Lời Chúa, tin tưởng làm 

theo những gì Chúa truyền dạy để xứng đáng được kể là dân của lòng Chúa xót thương.  

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Amen. 

 
   

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

VỀ MỤC LỤC 

 
NẾU LINH MỤC KHÔNG CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT  

 

 

 “Việt Nam mình khó nhất là hát tập thể, người Châu Á mình chưa có khả năng hát nhóm,!” 

Đó chính là lời nhận định đầu tiên của ca sĩ Thanh Lam sau chiếc nút vàng ưu ái mà chị đã 

dành cho nhóm sinh viên Công Giáo Hà Nội tham gia Tìm Kiếm Tài Năng - Vietnam's Got 

Talent năm 2016 với tác phẩm  “Tiếng Hát Các Thiên Thần”. Kèm theo lời nhận định của Thanh 

Lam thì cả Huy Tuấn và Trấn Thành cũng hết lời khen ngợi công sức của dàn hợp xướng này. 

Chiếc nút vàng đã đưa các bạn sinh viên “bay” thẳng vào bán kết. 

BAY CAO LỜI CA TRUYỀN GIÁO (Dàn hợp xướng công giáo trẻ Hà Nội với bản nhạc 

Benedictus đã xuất sắc vào Chung kết Vietnam’s Got Talent 2016. 
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Vietnam's Got Talent 2016 - Dàn Hợp Xướng SV Công Giáo Trẻ Hà Nội | Tiếng Hát Các 
Thiên Thần 

Kính mời xem qua Video: https://www.youtube.com/watch?v=dqay-FUo18g  

Được biết dàn hợp xướng giới trẻ Công giáo trẻ Hà Nội với 30 thành viên là tiết mục cuối 

cùng của tập 1 nhưng đã chinh phục được nút vàng của giám khảo Thanh Lam. 

Dàn hợp xướng quy tụ nhiều sinh viên Công giáo đến từ các trường khác nhau ở Hà Nội 

và thường xuyên hát thánh ca tại các nhà thờ Công giáo tại Hà Nội. 

Nhận được chuông vàng từ ca sĩ Thanh Lam cũng là áp lực rất lớn do dàn hợp xướng khi 

bước vào đêm bán kết. 

Và rồi, tối hôm qua, 8 tháng 4, khán giả lại được thưởng thức dàn hợp xướng bay cao lời 

ca tụng Chúa. 

Sau tiết mục của dàn hợp xướng một tràng pháo tay thật lớn dành cho sự khổ luyện của 

các bạn.  

VTV.vn - Với bản nhạc Benedictus, dàn hợp xướng công giáo trẻ Hà Nội đã mang 

đến tiết mục ấn tượng cho đêm Bán kết 5 Vietnam’s Got Talent 2016. Dàn hợp xướng 

công giáo trẻ Hà Nội với bản nhạc Benedictus đã xuất sắc vào Chung kết Vietnam’s Got 

Talent 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=dqay-FUo18g
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Mời xem video: http://video.ngoisao.net/show-truyen-hinh/dan-hop-xuong-cong-giao-

ha-noi-trinh-dien-tiet-muc-benedictus-3383825.html  

Việt Hương bộc bạch : “Khi các bạn giơ nến lên, tôi có cảm giác như muốn bay lên ... Việt 

Hương xem thấy không phải là đơn giản, rất là khó khăn. Các bạn đẩy hơi, đưa luồng hơi như 

thế này ... Các bạn làm cho tôi ngưỡng mộ. Nếu đây là tiết mục tìm kiếm tài năng, xuất hiện tài 

năng tôi chưa nghĩ tới nhưng các bạc truyền bá Thánh ca thì tôi nghĩ sau đêm này rất nhiều 

người thích thể loại nhạc này của các bạn. Đôi lúc mình phải trầm lắng ... cảm ơn các bạn rất 

nhiều. Khen rồi nhưng đây là bài để thi thố thì hoàn toàn không có những cái đó chấm mục tài 

năng. Các bạn đã thành công trong đêm hôm nay giới thiệu về mình ...” 

Chị Việt Hương cũng không quên anh nhạc trưởng đẹp trai, hợp lý, nhiều người để ý ... 

Huy Tuấn thẳng thắn với chất giọng của anh: “Tôi nghĩ đây rõ ràng là tiết mục xứng đáng 

để Thanh Lam bấm nút vàng vào thẳng vòng bán kết. Tôi phải nói lời cảm ơn tới các bạn vì tình 

yêu của các bạn dành cho âm nhạc mà mình theo đuổi đã giới thiệu khán giả Việt Nam, tìm 

kiếm tài năng Việt Nam một bộ môn cần phải tập luyện công phu, chau chuốt ... Tôi nghĩ các 

bạn tinh tế, chọn một bài hát không quá khó với khán giả tìm kiếm tài năng nhưng nó đủ đẹp, 

đủ tinh tế để thể hiện tình yêu cho thể loại âm nhạc này. 

Với Trấn Thành : “...Thánh Ca là âm nhạc rất sang trọng. Cái điều nói trước tiên các bạn 

làm được là các bạn chọn bài nhạc truyền cảm. Khi nghe, chúng tôi yêu Thánh Ca thật sự. Bài 

nhạc mang đến cho người nghe cảm giác là thích ngay. Thánh Ca là mình nâng niu âm thanh 

mình phát ra, cách mình xử lý ... các bạn làm rất tốt. Đó là loại âm thanh được nâng niu chứ 

không phải phát ra cách vô thức. Mọi người xem ra đơn giản nhưng làm khó vô cùng. Các bạn 

đã thực sự có một lao lực thật lớn. Tôi ước thêm cần độ phức tạp của bè phối phải có thêm ... 

thì nó có cái để người ta chấm. Uổng cho một vòng thi vào càng sâu cảm giác thiếu thiếu ...Khả 

năng nâng niu âm thanh rất tuyệt vời. Các bạn đã mang cho tôi bình an trong tim.” 

Phần bình chọn của vòng bán kết này tùy thuộc vào khán giả. Thế nhưng, phải nói rằng với 

2 nhạc phẩm mà dàn hợp sướng Sinh Viên Công Giáo Hà Nội đã để lại dấu ấn khán giả một 

nét đẹp hay để lại trong lòng khán giả một bài ca truyền giáo thật tốt. 

Giải thưởng cũng cần đạt khi thi thố, tìm kiếm nhưng các bạn đã đạt được giải thưởng mà 

khó ai làm được đó là giới thiệu Thánh Ca, giới thiệu Chúa đến cho hàng vạn hàng vạn khán 

giả trên truyền hình. 

http://video.ngoisao.net/show-truyen-hinh/dan-hop-xuong-cong-giao-ha-noi-trinh-dien-tiet-muc-benedictus-3383825.html
http://video.ngoisao.net/show-truyen-hinh/dan-hop-xuong-cong-giao-ha-noi-trinh-dien-tiet-muc-benedictus-3383825.html
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"Hát là cầu nguyện hai lần" (Thánh Augustino). Các bạn đã trình diễn với cả tâm tình để 

không chỉ ban giám khảo mà khán giả đã cảm nhận được sự lắng đọng, sự bình an trong tâm 

hồn khi chìm đắm trong cõi lặng của Thánh Ca, chìm đắm trong tâm tình hướng về Chúa. 

Cảm ơn các bạn đã đưa chúng tôi bay về tận thiên cung với “Tiếng hát Thiên Thần”, cảm 

ơn các bạn đã làm một điều gì đó để giới thiệu một cách công khai về người Công Giáo. 

 Huệ Minh  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

Tùng tùng xèng… 

Tùng tùng xèng xèng…tùng… 

Mọi người từ từ kéo vào trong thánh đường, cúi chào trước linh cữu của ông cố qua đời ba 

hôm trước. Ông cố là người hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo, khi sống ai cũng mến thương, lúc 

ra đi bao người lưu luyến. Hồi còn tại thế ai cũng cung kính nể trọng, ngày rời cõi thế ai cũng ca 

khen. Bà con tấm tắc rằng ông cố thật là diễm phúc. 

Đoàn đồng tế gồm có Đức giám mục giáo phận và đông đảo các linh mục. Đức giám mục 

giảng một bài khá súc tích về kỉ niệm với ông cố. Ngài cảm ơn ông đã hi sinh cho con đi tu. Ca 

đoàn tấu vang bài ca phục sinh làm chan chứa lòng người. Cộng đoàn phụng vụ vừa tiếc 

thương vừa ngưỡng mộ ông cố. 

Ở đây, để cổ võ ơn gọi đi tu nhằm mở rộng công cuộc rao giảng Tin Mừng, khi có người 

thân của một tu sĩ hoặc giáo sĩ qua đời, Thánh Lễ đồng tế được cử hành. Các đám tang khác 

thì không được phép đồng tế. Bởi thế, đám tang ông cố diễn ra rất long trọng và đầy vinh 

quang. Cuộc đời ông cố kể ra cũng may mắn nhiều: ai gặp ông cũng kính cẩn gửi thưa, mỗi 

ngày ông được bổ dưỡng bằng kinh nguyện và Thánh Lễ, ông lại có niềm vui qua công việc 

bác ái phục vụ,… Dẫu nghề nghiệp cũng lam lũ như bao người nhưng những gì ông cố có 

được thật đáng mơ ước đối với nhiều người. 

Trong đám đông dự Lễ, có một người ngồi ở góc khuất phía bên phải nhà thờ, nơi ánh 

sáng chiếu đến ít nhất. Chị là mẹ của ba đứa con. Ngồi đây dự lễ của ông cố mà chị cứ hoang 

mang sợ hãi. Lòng chị ngàn cân trĩu nặng một nỗi đau không ai hiểu thấu. Con chị chưa mất 

 BÊN LỀ TRÁI TIM  
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cha mà chúng đã mồ côi từ lâu vì bị ông bỏ rơi. Chồng chị dính vào cờ bạc rượu chè hút 

sách…. Nhà thờ nhà thánh thì … quên đi! Cha xứ mấy lần đến gặp tìm cách khuyên giải cho 

ông, chẳng ăn thua gì! Sau khi phung phí hết tiền của, ông vướng vào nợ nần không thể trả 

được và phải lẩn trốn các chủ nợ doạ thuê giang hồ tính sổ với ông. Kiệt sức kiệt cả trí lực, ông 

tìm đến cái chết. Người ta phát hiện ông nằm bất động tại một khu ổ chuột, gọi chị đến để đưa 

ông đi nhà thương vì chẳng người thân nào muốn nhận ông nữa. Bác sĩ lắc đầu, bảo chị chuẩn 

bị hậu sự cho ông là vừa. Ông nằm đó thoi thóp chẳng còn biết gì, ruồi nhặng ở đâu kéo đến 

bậu lên. Chị biết làm gì đây? Giận hờn tức tủi đau sợ như xé nát tâm hồn chị. Chị chẳng muốn 

làm gì cho kẻ đã làm tổn thương cả cuộc đời chị. 

Bài giảng của Đức Cha vẫn vang lên đều đều về những kỉ niệm đẹp với ông cố. Ông cố 

cũng là người có ơn với chị. Chị quý mến ông lắm. Chị đã bật khóc khi nghe tin ông qua đời. 

Nhưng, chị chợt cảm thấy xấu hổ nhục nhã cho hoàn cảnh của mình. Chẳng lâu nữa đâu, 

người chồng tệ hại của chị sẽ chết. Lúc đó sẽ ra sao? Một kẻ tự tử có được mang vào nhà thờ 

không? Cả làng này chẳng ai thiện cảm với con người này, liệu có ai đi đưa tang ông không? 

Ruột gan chị rối bời bời. 

Đức Cha vừa kết thúc bài giảng. Một khoảnh khắc thinh lặng để cộng đoàn lắng đọng cầu 

nguyện, cảm ơn ông cố. Chị tự hỏi bao giờ đời chị mới có được chút vui chút mừng như ông cố 

đây. Lại thở dài. 

Bỗng có tiếng chuông nhà thờ vang lên. Tất cả lắng tai. Có bảy tiếng chuông. Đó là chuông 

báo tử. Chồng chị đã chết! Ai cũng biết kẻ chết, kể cả Đức Giám Mục ở xa cũng biết vì được kể 

cho nghe về kẻ đầy tai tiếng này. Ngài cảm thương cho cả gia đình chị và cầu nguyện cách đặc 

biệt cho anh. 

Bình thường thì khi nghe tiếng chuông ấy, người ta sẽ chỉ nghĩ thoáng qua về việc mình sẽ 

đi dự thêm một đám tang nữa để phân ưu cùng tang quyến. Nhưng trong trường hợp này, ai 

cũng cảm thấy bỗng ngần ngại vì kẻ chết khi sống chẳng ra gì, chẳng được lòng ai, chán đời bỏ 

đạo, gương mù gương xấu đủ loại. Có gì tốt đẹp đâu để lưu luyến tiếc thương. Thôi khỏi, đi làm 

gì, vô tình mình lại góp phần cổ võ cho cái xấu. Quyết định vậy cho khỏe! Nhưng, bất chợt xuất 

hiện một sự ‘khó chịu’ không hề nhẹ. Sự khó chịu này không đến từ người vợ bất hạnh đang 

chết lặng đi. Có một ông chồng tồi tệ như thế thì chị chẳng còn dám nghĩ đến bất cứ một ân 

huệ nào từ bất cứ ai nữa. Sự khó chịu ấy đến từ một ý nghĩ bỗng len lỏi trong tâm trí người 

không muốn đi đưa đám kẻ tai tiếng: “Nhưng mình là một người có đạo mà! Có đạo thì 

phải…Tin Mừng!” Ái chà, đúng là khó chịu quá đi! 
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Có mấy người bắt đầu quay nhìn về phía góc khuất nhà thờ vì từ đó xuất phát một âm 

thanh gì như là tiếng thút thít của con nít. Đứa con út của chị đang ôm chặt mẹ sụt sịt. Đúng là 

con nít vô duyên, đang lúc nghiêm trang như thế mà chẳng kiềm chế được cảm xúc. Biết thế, 

nhưng biết làm sao. Con nít mà! Con nít hay vô duyên vì chúng vô tư. Thấy mọi người nhìn, 

người mẹ ôm chặt con, gượng đưa tay ra hiệu cho con đừng khóc nữa mà lòng nhói đau. 

Nhưng, tiếng thút thít hình như càng to hơn. Con nít có những cơn khóc phải khóc hết cơn thì 

mới nín được. Chị đành đứng dậy ôm con ra ngoài nhà thờ cho khỏi chia trí mọi người. Đức 

Cha và đoàn mục tử nhìn thấy mẹ con chị. Chạnh lòng thương lắm! 

+++ 

Thánh Lễ kết thúc. Đông đảo bà con xếp hàng tiễn ông cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Chị không tiễn ông cố được. Vừa gạt nước mắt chị vừa nắm tay con đi về xóm nghèo. 

Trống kèn lại trổi vang lên bài ca phục sinh. Đoàn người từ từ tiến bước về phía nghĩa 

trang. Nghe kèn trống rộn rã thì con nít bỗng quên cả khóc. Dù được mẹ nắm tay dẫn đi, nó vẫn 

cố ngoái lại nhìn đoàn người. Khi họ đã khuất tầm mắt, nó hồn nhiên hỏi mẹ với một ánh mắt 

long lanh hi vọng: 

“Mẹ ơi, mai mốt Đức Cha cũng đến làm Lễ cho bố như hôm nay phải không mẹ?” 

Trẻ con đã hết khóc. Bây giờ đến lượt người lớn. Chị khựng lại. Ngồi sụp xuống. Ôm chặt 

lấy con. Nức nở. Thằng bé thấy nước mắt mẹ tuôn ra giàn giụa thì đưa tay muốn ngăn lại vì nó 

sợ. Nhưng con nít ơi, người lớn cũng có những cơn khóc phải khóc hết cơn thì mới nín được. 

Giuse Việt 

[150A+V215] 

Xem trong blog: https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/ben-le-trai-tim/ 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

       

Dành Giờ Cho Chúa  

 

https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/ben-le-trai-tim/
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Nguyên tác: Du temps pour Dieu (Jacques Philippe)  
Bản tiếng Anh: Time for God (Helena Scott) 
Bản tiếng Việt: Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh) 

 

 

 
NỘI DUNG 

 
 
I. Kết hiệp với Chúa không là một kỹ năng 
nhưng là một ân sủng 
 
1. Kết hiệp với Chúa không phải là một loại yoga 
Kitô giáo 

2. Một số hậu quả trực tiếp 
3. Tin tưởng & phó thác, nền tảng của một 

đời sống kết hiệp với Chúa  
4. Trung thành & bền chí 
5. Sự ngay lành trong ý hướng 
6. Khiêm tốn & nghèo khó trong tâm hồn 
7. Quyết tâm bền chí 
8. Phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa 

    
II. Sử dụng thời giờ thế nào để kết hiệp với 
Chúa  
 

1. Những ý tưởng mở đầu 
2. Khi vấn đề không đặt ra 
3. Tính ưu việt trong hành động của Thiên 

Chúa  
4. Tính ưu việt của tình yêu 

5. Thiên Chúa thông ban chính mình qua nhân 
tính Đức Giêsu 

6. Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn chúng 
ta  
 
III. Sự phát triển của một đời sống cầu nguyện 
 

1. Từ trí óc đến con tim 
2. Vết thương tâm hồn 
3. Tâm hồn chúng ta & tâm hồn Hội Thánh 

 
IV. Những điều kiện thể chất cho việc kết hiệp với Chúa 
 

1. Thời gian 
2. Nơi chốn 
3. Tư thế 

 
V. Một vài phương pháp cầu nguyện 
 

1. Một số ý tưởng đầu tiên 
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2. Suy niệm 
3. “Kinh nguyện Giêsu” 
4. Chuỗi Mân Côi 
5. Làm sao giải gỡ một vài khó khăn 

 
PHỤ TRƯƠNG 
 

1. Phương pháp nguyện gẫm theo Cha Liebermann 
2. Tập sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa theo Thầy Lawrence of the Resurrection. 

 
 

DẪN NHẬP 
 
Theo truyền thống Công Giáo Tây Phương, thuật ngữ “cầu nguyện” bao gồm nhiều hoạt động 
khác nhau. Những trang sau đây tập trung chủ yếu vào việc kết hiệp với Chúa: cầu nguyện, 
bao gồm việc đối diện với Thiên Chúa trong cô tịch và lặng thinh vào một khoảng thời gian nào 
đó để đi vào thông hiệp mật thiết yêu thương với Người. Các nhà linh hướng bậc thầy coi việc 
thực hành đều đặn hình thức cầu nguyện này là con đường ưu tiên không thể thiếu dẫn vào 
một đời sống Kitô hữu đích thực - một con đường dẫn đến hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, 
con đường giúp mỗi người đáp lại lời mời gọi nên thánh mà Người gửi đến cho chúng ta.  
 

Một sự kiện thật tuyệt vời, ngày nay, đang có nhiều người khát khao Thiên Chúa, họ 
cảm thấy khao khát mãnh liệt một đời cầu nguyện riêng tư; họ ước mong làm sao có được thời 
giờ dành cho việc cầu nguyện như một cái gì đó thật đều đặn. Thế nhưng, họ lại phải đương 
đầu với những trở ngại… nên không thực hiện ước mơ đó một cách nghiêm túc, đặc biệt thực 
hành nó cách kiên trì. Đôi khi, họ không nhận được một lời khích lệ cần thiết nào đó để thúc 
giục họ bắt đầu, hoặc cảm thấy bất lực vì họ hoàn toàn không biết phải khởi sự làm sao. Thỉnh 
thoảng, sau một vài cố gắng, họ thoái chí trước những khó khăn và rồi, bỏ luôn việc cầu 
nguyện. Điều đó thật đáng tiếc, vì theo những chứng từ hiển nhiên của tất cả các thánh, kiên trì 
kết hiệp với Chúa là cánh cổng hẹp dẫn chúng ta vào Nước Trời; đó là phương thế duy nhất 
giúp con người lãnh nhận những quà tặng “mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người 
không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (1Cr 2, 
9). Kết hiệp với Chúa là nguồn mạch hạnh phúc đích thực. Ai trung thành kết hiệp với Chúa sẽ 
không bỏ lỡ việc “nếm thử và nhìn xem Chúa tốt lành biết mấy” (Tv 34). Ai kết hiệp với Chúa sẽ 
tìm thấy nước trường sinh Đức Giêsu đã hứa ban, “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ 
khát nữa” (Ga 4, 14). 
 

Xác tín chân lý này, tôi muốn đưa ra trong tập sách bạn đang có trên tay một vài lời 
khuyên, một ít định hướng và một số thực hành cụ thể trong việc kết hiệp với Chúa cách đơn 
giản cũng như rõ ràng hết sức có thể. Tôi hy vọng điều này có thể giúp ích cho hết thảy những 
ai thành tâm ước mong kết hiệp với Chúa để rồi họ cũng có thể bắt đầu cất bước và vững tiến 
trên con đường cầu nguyện mà không bị trấn áp bởi những khó khăn không thể tránh khỏi.  
 

Rất nhiều sách vở bàn đến công việc này. Các nhà chiêm niệm tên tuổi đã nói đến kết 
hiệp với Chúa hay hơn tôi nhiều và tôi sẽ thường xuyên trích dẫn lời họ. Tuy nhiên, đối với tôi, 
các tín hữu ngày nay xem ra đang cần một sự trình bày về giáo huấn truyền thống của Hội 
Thánh làm sao cho thật đơn giản và dễ tiếp cận hơn, làm sao việc trình bày đó có thể thích ứng 
với nhãn quan và ngôn ngữ của thời đại. Để trình bày được như thế, giả thiết cũng cần đến một 
khoa sư phạm nào đó mà theo sự khôn ngoan của mình, Thiên Chúa đang dùng hôm nay để 
dẫn dắt các linh hồn đến sự trọn lành; dĩ nhiên, không phải lúc nào khoa sư phạm đó cũng 
giống với những gì thuộc các thế kỷ trước. Đó là những lý do khiến tôi viết nên tập sách này. 
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Còn tiếp nhiều kỳ 

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 15 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

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

 

DÀNH GIỜ CHO CHÚA     

Nguyên tác: Du temps pour Dieu (Jacques Philippe)  
Bản tiếng Anh: Time for God (Helena Scott) 
Bản tiếng Việt: Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh) 

   ...Xin mở file kèm  

 

 

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

 

 

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

 

Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An - Searching for and Maintaining Peace  
Cần biết rằng, con đường dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi 
nơi chúng ta thì ngắn hơn, hiệu năng hơn và thật hiển nhiên, dễ dàng hơn khi chúng ta học biết 
dần dần cách thức giữ lấy bình an thẳm sâu trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ, lúc 
bấy giờ, tâm hồn đã phó mặc cho sự dẫn dắt của Thánh Thần, và với ân sủng của Người, 
Thiên Chúa có thể hành động nhiều hơn những gì mà tâm hồn có thể thực hiện bằng sức riêng 
của mình. ...File kèm  

 

TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1427231730.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661


45 
 

ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hưởng được hạnh phúc đích thực. 
Nhưng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 
kèm  

 

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

 

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

 

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

 

Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích - “A Catholic 
Perspective on The Purpose Driven Life”  
Là một linh mục Công giáo Rôma, từ hơn 50 năm nay, tôi vẫn thường lướt qua những phim 
ảnh và những cuốn sách được yêu chuộng như là nguồn tài liệu khả dĩ có thể sử dụng cho việc 
giảng dạy và viết lách. Sự hiếu kỳ đó đã dẫn tôi đến với quyển sách của Mục sư Rick Warren.  
...File kèm  

 

Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhưng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhưng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hướng, 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
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trào lưu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

HUẾ CỔ VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI  
“Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (J. B. Roux) được chuyển dịch như một 
đóng góp nhỏ nhân dịp Kỷ Niệm 15 Năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử 
Đạo Việt Nam (1988-2003) với tựa đề “Vết Tích Chứng Nhân Đức Tin Của Huế Cổ”. Nay, nhân Kỷ Niệm 
20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách được tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
...File kèm  

  

VỀ MỤC LỤC 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401283235..pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12549
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401281679.doc
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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:  “Đối mặt với các thách thức trong đời sống và sứ vụ linh mục của chúng ta hôm 
nay” Xin chân thành cám ơn) 

 

TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA KITÔ MỤC TỬ NHÂN LÀNH 

 
 Là linh mục tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng 
dạng với Ngài là vị Mục tử nhân lành, đặc biệt qua các khía cạnh sau đây: 

 1. Đời Sống Nội Tâm  

Là người của Thiên Chúa, chúng ta phải nên giống Chúa Giêsu là con người cầu nguyện 
và có đời sống nội tâm sâu xa. Các trình thuật Tin Mừng khắc họa Chúa Giêsu là con người 
cầu nguyện. Ngài là con người của đám đông, nhưng cũng là con người một mình ‘lên núi’ cầu 
nguyện nữa. Gắn bó với dân chúng, nhưng Ngài cũng dành thời gian một mình cầu nguyện lâu 
giờ hiệp thông với Chúa Cha. Sự gắn bó của Ngài với dân chúng là một cái gì trào ra từ sự 

TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA KITÔ MỤC TỬ NHÂN LÀNH 
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hiệp thông của Ngài với Chúa Cha. Vì thế, khi thấy các tông đồ quá tất bật đến đỗi thậm chí 
không có thời giờ ăn uống, Ngài đã truyền cho các ông tách khỏi đám đông, lên thuyền và ra đi 
đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.75  

Các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện nhờ chính gương mẫu của Ngài76. Ngài 
cầu nguyện khi được dân chúng nồng nhiệt ngưỡng mộ, như sau biến cố hóa bánh ra nhiều,77 
khi vui mừng đón bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo trở về,78 Ngài cầu nguyện khi buồn sầu 
và cô đơn ở vườn Giếtsêmani,79 Ngài cầu nguyện trên Thập Giá tại đồi Canvê,80 cầu nguyện cả 
khi trút hơi thở cuối cùng, phó thác chính mình trong tay Cha.81  

Phải sống giữa thế gian nhưng không được thuộc về thế gian, chúng ta phải vun đắp đời 
sống nội tâm cầu nguyện, có khả năng chiêm niệm trong hành động: yêu mến cầu nguyện, 
dành ưu tiên cho giờ cầu nguyện hằng ngày, sắp xếp ngày sống làm sao để có thể dành cho 
Chúa một thời gian chất luợng. Chính đời sống cầu nguyện sẽ làm cho chúng ta luôn ở lại trong 
Chúa Giêsu như cành nho ở lại trong thân nho.82 Sự ở lại này là bí quyết giúp chúng ta sống 
một đời sống tâm linh sinh động và phong phú. Chính nhờ đời sống cầu nguyện này mà chúng 
ta trở nên nhạy cảm hơn với Chúa Thánh Thần, trở nên ngoan ngoãn hơn trước những gợi ý 
và thúc đẩy của Ngài, đồng thời qui phục hoàn toàn cho Thánh Ý Thiên Chúa.      

Nhiều giáo dân ngày nay rất trông mong chúng ta cung cấp cho họ sự hướng dẫn thiên 
liêng, dẫn dắt họ bước đi trên nẻo đường cầu nguyện. Đây cũng là một nhu cầu mục vụ thiết 
yếu, chúng ta phải đáp ứng cơn đói khát thiêng liêng này của giáo dân, nếu không muốn họ bị 
lôi kéo đến một chỗ khác để tìm kiếm. Bộ Giáo sĩ dạy: “Chỉ có người mục tử cầu nguyện mới có 
thể chỉ bảo cho người ta biết cách cầu nguyện, và mới có thể đem ơn Chúa xuống cho những 
người mà mình chịu trách nhiệm săn sóc mục vụ… Chỉ có linh mục biết sống hằng ngày kinh 
nghiệm hoán cải và biết kết hiệp thân mật với Chúa Kitô mới có thể thúc đẩy những bước tiến 
đáng kể trong công cuộc Phúc âm hóa đích thực và mới mẻ.”83 Còn thánh Gioan Thánh Giá nói: 
“Linh mục không thể lãnh đạo và hướng dẫn người khác nếu chính bản thân linh mục lại xa lạ 
với những nẻo đường và những cách làm việc của Chúa Thánh Thần. Và nếu bản thân linh 
mục là người thiếu năng lực biện phân, thì ngài phá hỏng công cuộc của Chúa Thánh Thần nơi 
những tâm hồn mà linh mục dẫn dắt.”84  

2. Lòng Nhân Ái   

Là hiện thân của Chúa Kitô, chúng ta phải có lòng nhân ái như Ngài. Khi đọc và suy gẫm 
Tin Mừng, chúng ta dễ có ấn tượng sâu đậm về lòng nhân ái của Chúa Giêsu: Ngài ôm các em 
bé vào lòng, chúc lành cho chúng, và khẳng định rằng Nuớc Thiên Chúa thuộc về những người 
giống như chúng.85 Ngài có các bạn hữu ở Bêtania và tương giao thân tình nồng ấm với họ. 
Ngài đã cảm thương bạn hữu đến độ sa nước mắt, như điều đã xảy ra bên mồ Ladarô.86 Ngài 
cũng nếm cảm nỗi đói khát, cô đơn và buồn sầu. Là Thiên Chúa và là con người trọn vẹn, 

                                                 
75 x. Mc 6,11.   

76 Lc 11,1. 

77 x. Mc 14,23 

78  x. Lc 10,21 

79 x. Mc 14,32 

80 x. Mt 27,36 

81 x. Lc 23,46.  

82 x. Ga 1,:5. 

83 Thánh Bộ Giáo Sĩ, Linh Mục và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba: Thầy Dạy Lời Chúa, Thừa Tác Viên Bí Tích và Người Lãnh Đạo Cộng Đoàn, Ch.3, số 2. 

84 Thánh Gioan Thánh Giá, Ngọn Lửa Sống của Tình Yêu, đoạn 3, 45.  

85 x. Mc 10,14. 

86 x. Ga 11,35. 
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nhưng thần tính của Ngài không hề làm nhân tính của Ngài bị sút giảm đi chút nào. Lòng nhân 
ái của Chúa Kitô được nhìn thấy rõ rệt nhất nơi tấm lòng trắc ẩn của Ngài.   

 
Trắc ẩn không chỉ là thương hại người ta, mà đúng hơn là cảm nếm nỗi đau khổ nơi 

người ta, cùng chịu đau khổ với họ và tìm cách giúp họ, như Chúa Giêsu đã làm khi cảm nhận 
cơn đói mệt của đám đông đi theo Ngài trong hoang địa, và đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều 
để cho họ ăn87. Trái tim trắc ẩn của Ngài đã hoàn toàn đồng cảm với và mang lấy gánh buồn 
đau của người góa phụ khóc thuơng đứa con trai duy nhất chết88. Bà đã không xin phép lạ, 
nhưng chính Chúa Giêsu đã quyết định làm như thế. Phải chăng Ngài nhìn thấy trước nơi 
người góa phụ ấy hình ảnh chính Mẹ yêu dấu của Ngài, khi Mẹ sẽ đón nhận vào vòng tay tấm 
thi thể tan nát của Ngài sau này? Ngài cảm nhận được lòng thống hối của người đàn bà tội lỗi 
sa nước mắt rửa chân Ngài và lấy tóc mà lau như dấu chứng của một trái tim chứa chan lòng 
mến. Lòng trắc ẩn của Ngài đã thúc đẩy Ngài đi đến gặp gỡ, đụng chạm đến những người 
phung hủi mà xã hội loại trừ và liệt vào hạng ô uế không được tiếp xúc89.  
 

Lòng nhân ái của Chúa Giêsu thúc đẩy Ngài đi vào mối quan hệ cá nhân với tất cả mọi 
người: những người đau ốm, những người khốn khổ, những người nghèo hèn, những người bị 
áp bức, những người tội lỗi cũng như những người thánh thiện. Dù bị đám đông vây quanh, 
Ngài vẫn không bao giờ quên các cá nhân và nhu cầu của họ: Ngài dừng lại với anh ăn xin mù 
Bartimê;90 bị đám đông chen lấn xô đẩy, Ngài vẫn cảm nhận được đức tin của người phụ nữ cố 
kín đáo chạm đến mép áo Ngài tin tưởng sẽ được chữa lành91. Ngài đã cảm kích lòng quảng 
đại của bà góa nghèo dâng cúng vào hòm tiền Đền Thờ hai đồng bạc, tức trọn số tiền bà đang 
có để sống92.  

Để nên giống Chúa Kitô, chúng ta phải có lòng nhân ái và trắc ẩn như Ngài, phải biết xúc 
cảm với người ta, vì người ta và trong người ta, nhất là những người khốn khổ trong thân xác 
cũng như đau khổ trong tâm hồn, phải cảm nhận “những vui mừng và hy vọng, những ưu sầu 
và lo lắng của con người ngày nay, nhất là những người nghèo và những người đau khổ…”93 
Chúng ta không thể vô cảm, vô can, hay lãnh đạm đối với bao nỗi đau buồn và nỗ lực chiến 
đấu của những người mà chúng ta có bổn phận phục vụ: Niềm vui và nỗi khổ của họ phải có 
một âm vang trong cõi lòng chúng ta.  

ĐTC Phanxicô nêu gương thương yêu và đồng cảm với người nghèo khó, rủi ro tai nạn, 
tù tội,… ấn tượng nhất khi ngài ôm hôn người có khuôn mặt bị biến dạng vì bệnh tật vào lòng, 
và dù ở giữa đám đông ngài vẫn có thể hiện diện cách trọn vẹn với từng người. Một phụ nữ viết 
thư cho Ngài trình bày tình trạng tuyệt vọng vì bị người tình bỏ rơi và bắt phải phá thai, Ngài 
đích thân gọi điện thoại nâng đỡ để chị không phá thai và hứa nếu chị không tìm được linh mục 
nào thì chính ngài sẽ rửa tội cho đứa bé. Ngài mừng sinh nhật lần thứ 77 với 4 người nghèo vô 
gia cư. Ngài quan tâm đặc biệt đến người di dân, tị nan và kêu gọi đón tiếp chăm sóc họ. Ngài 
kịch liệt chống lại thứ văn hóa dửng dưng, loại trừ và cổ vũ nền văn hóa gặp gỡ.  

Nhờ cuộc sống độc thân, chúng ta hoàn toàn có tự do để yêu thương, quan tâm và chăm 
sóc mọi người, vì chúng ta là người của mọi người, và mọi người có quyền đòi hỏi chúng ta không 
được thuộc về riêng ai cả. Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II nói: “Linh mục được mời gọi bắt 
chước gương Chúa Kitô và mang trọn tấm lòng đồng cảm của Ngài đến cho những người ốm đau 

                                                 
87 x. Mc 6,35. 

88 x. Lc 7,11. 

89 x. Mc 1,41.  

90 x. Mc 10,46. 

91 x. Mc 5,30. 

92 x. Lc 21,2.  

93 Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 1.   
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tật nguyền… Linh mục không giống được với Chúa Kitô ở chỗ linh mục không có quyền năng làm 
phép lạ chữa lành các anh chị em đau yếu, nhưng linh mục có thể đem lại cho họ sự an ủi về mặt 
luân lý và tâm linh, nâng đỡ họ trong cơn thử thách và ngay cả có thể giúp họ mau chóng bình 
phục hơn.”94 Có thể chúng ta không xóa tan được nỗi thống khổ của tha nhân, nhưng chính sự 
hiện diện của chúng ta trong nỗi thống khổ của họ sẽ đem lại cho họ niềm hy vọng và sự chữa 
lành.  

Chúng ta không chỉ thực thi sứ vụ phục vụ những người bệnh tật và đau khổ, mà đồng 
thời chúng ta cũng nhận được sự nâng đỡ lớn lao từ nơi họ; chúng ta không chỉ hướng dẫn và 
chăm sóc họ mà còn được họ chăm sóc và hướng dẫn: Sự hy sinh và lòng kiên nhẫn chịu 
đựng của họ là một nguồn nghị lực nâng đỡ chúng ta; sứ vụ đối với những người bệnh tật, đau 
khổ, nghèo túng có sức khích lệ tinh thần chúng ta và làm cho chúng ta giàu tính người hơn và 
trở nên giống Chúa Kitô hơn. 

3. Nhạy bén với các thay đổi xã hội 

 Để dẫn dắt đoàn chiên sống giữa một thế giới đang thay đổi và tiếp tục thay đổi, chúng 
ta phải là người bắt nhịp hài hòa với tình hình hiện nay của thế giới và đất nước, phải luôn sẵn 
sàng và bén nhạy để đọc được các thời triệu, chấp nhận các mới mẻ của những đổi thay, can 
đảm thích nghi chính mình cách khôn ngoan sáng suốt với những bước chân của Chúa Thánh 
Thần, Đấng hằng làm cho mọi sự nên mới.95   

Sự nhạy cảm này giúp chúng ta hiểu rõ hơn các nhu cầu của giáo dân và dân chúng, nhận 
thức được những vấn nạn không lời của họ, đáp ứng các thỉnh nguyện, chia sẻ những hy vọng, 
những trông đợi, những niềm vui và những gánh nặng của họ.96 Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô 
VI tuyên bố trong bài diễn văn bế mạc Công Đồng Vatican II năm 1965: “Có lẽ chưa bao giờ như tại 
Công đồng này, Giáo Hội đã cảm thấy nhu cầu phải hiểu biết, đến gần, thông cảm, thấm nhập, 
phục vụ và Phúc Âm hóa xã hội bao quanh mình. Giáo Hội đã không chỉ lo lắng suy nghĩ về chính 
mình, nhưng Giáo Hội cũng quan tâm nhiều tới con người... Một làn sóng yêu mến dâng lên ngập 
Công đồng, lan tràn trên thế giới của con người hiện đại. Các giá trị của nó không những được nhìn 
nhận mà còn được quý mến, các nỗ lực của nó được thanh lọc và được chúc lành.”  

 
Tông huấn Lời Chúa97 nhắc nhở rằng việc mục vụ của Giáo Hội phải cho thấy rõ Thiên 

Chúa lắng nghe những nhu cầu và tiếng kêu của con người như thế nào hầu mang lại cho con 
người hạnh phúc vĩnh cửu trọn vẹn.98 ĐTC Biển Đức XVI kêu gọi tình liên đới của mọi người 
trước những thiên tai xảy ra dồn dập trên thế giới: “Tâm trí Cha đặc biệt hướng về những dân 
tộc lúc nầy đang chịu những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, gây ra những thương vong về 
người và thiệt hại về tài sản, khiến nhiều người trở thành vô gia cư. Cha cầu xin Chúa cho các 
nạn nhân và Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần với tất cả những ai đang chịu những tình huống 
khốn khó nầy. Cha cầu xin Thiên Chúa an ủi họ trong những đau khổ và nâng đỡ họ trong 
những cơn khốn khó.”99 

 
ĐTC Phanxicô còn đi xa hơn nữa là đích thân đi tới với các nạn nhân chết chìm trên biển 

cả hay chết khát trong sa mạc vì mong đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngài dạy rằng Giáo 
Hội như một bệnh viện dã chiến mau mắn chạy tới nơi nào có thương tích để chữa lành. Lòng 
thương xót là chủ đề lặp đi lặp lại của ngài và ngài xác quyết rằng Thiên Chúa không bao giờ 
mỏi mệt để ban ơn tha thứ và chờ đón sự trở về của con người, nên Giáo hội cũng luôn đón 

                                                 
94 JP II, Triều yếu ngày 14/8/1990.  

95 x. Kh 21,5 

96 x. Vui Mừng và Hy Vọng số 1. 

97 Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini) của ĐTC Biển Đức XVI ký ngày 30/9/2010 và công bố chính thức ngày 11/11/2010, là kết quả của 

THĐGMTG lần thứ XII năm 2008. 

98 x. Verbum Domini số 22-23. 

99 Zenit 16/8/2010. 
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đợi con người với cánh tay mở rộng. Ngài an ủi người dân Philippines khi phải gánh chịu sự 
tàn phá của của cơn bão Haiyan: “Trong những lúc đau khổ này, đừng bao giờ mệt mỏi với việc 
hỏi tại sao những điều này lại xảy ra, dù anh chị em không trả lời được, bởi vì anh chị em sẽ 
khiến Thiên Chúa chạnh lòng thương”100. Khi được chọn làm Hồng Y, TGM Luis Antonio Tagle 
kêu gọi Giáo Hội nói ít hơn và lắng nghe người dân nhiều hơn: “Tôi nhận thấy đau khổ của 
người dân và những câu hỏi khó do họ nêu lên là lời mời gọi trước hết phải liên đới với họ, chứ 
đừng giả vờ rằng chúng ta có sẵn hết các giải pháp.”101  

 
ĐTC Phanxicô cổ vũ mọi người đón nhận nền “văn hóa gặp gỡ” để gặp gỡ Thiên Chúa và 

gặp gỡ mọi người, kể cả những người không có đức tin. Hơn ai hết, chúng ta phải nhạy cảm để 
suy nghĩ với đầu óc của Chúa Giêsu, nhìn sự việc với con mắt của Chúa Giêsu, hành động với 
sức mạnh của Chúa Giêsu, phán đoán với sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, sử dụng biện pháp 
với lòng nhân hậu của Chúa Giêsu, yêu thương với con tim của Chúa Giêsu, đào tạo với sư 
phạm của Chúa Giêsu, nhẫn nại với sự nhẫn nại của Chúa Giêsu, tha thứ với lòng thương xót 
của Chúa Giêsu. Tắt một lời là làm sao để giáo dân phải luôn nhận ra được nơi chúng ta “tiếng 
nói của Chúa Chiên Nhân Lành.”102 Có thế thì chúng ta mới sống trọn vẹn và thành công trong 
đời sống và sứ vụ linh mục của mình, như lòng Chúa và Giáo Hội mong muốn. Thánh Phaolô đã 
nói rõ đường lối đó: “Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng 
nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi 
đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn 
khó.”103 Vì vậy, Công Đồng Vaticanô II thúc bách các môn đệ Chúa Kitô không ngừng hoàn thiện 
các hiểu biết về những sự của Thiên Chúa và những sự của con người, ngõ hầu đi vào đối thoại 
cách thích đáng với những người đương thời.  

 
Sự nhạy bén này sẽ gợi ý và hướng dẫn những đổi thay trí não và con tim hướng tới 

cuộc trở lại liên lỉ với Chúa và với tha nhân, nhất là khi bản thân gặp phải những thương tổn bất 
công, bằng việc “cho qua đi và để Chúa lo liệu” vì Ngài thay đổi công việc chứ không thay đổi ý 
định. Đặt Chúa vào giữa thì mọi sự sẽ đến cùng nhau, với cái nhìn tích cực (thấy khía cạnh tốt 
của những gì xảy đến), với lòng cảm thông (Chúa có kế hoạch của Ngài, có lẽ tha nhân không 
muốn thế, nhưng Chúa bắt phải làm như vậy), biết ơn Chúa và tha nhân (nhờ đó mà ta được 
biến đổi và lớn lên).104  

Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng đường sinh trưởng của con 
người đều được ghi dấu bằng những thay đổi quyết định, từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết đi, 
trải qua tích cực cũng như tiêu cực. Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài, xuyên qua Phúc Âm, 
các dấu chỉ thời đại, các biến cố thăng trầm của cuộc sống mỗi ngày, thì chúng ta theo Chúa 
cũng phải đổi mới sự đáp trả của mình sao cho tương xứng. Mọi việc Chúa Kitô làm đều mang 
dấu ấn của thay đổi, thay đổi từ cũ sang mới, từ điều được trông đợi đến điều bất ngờ: Ngài ngồi 
ăn với người tội lỗi, nói chuyện với người đàn bà Samaria, vượt quá luật ngày Sabát, yêu thương 
kẻ thù, và hy sinh mạng sống vì người khác. Mọi hành động ấy đều là những thay đổi. Qua 
những thay đổi ấy, Hội Thánh được sinh ra, và hôm nay cũng qua những thay đổi như thế mà 
Hội Thánh tồn tại, tiếp tục sống và hoạt động cho phần rỗi nhân loại. Trong chiều hướng này, anh 
em linh mục chúng ta được mời gọi trở thành những con người phục vụ khiêm tốn trong bất cứ 

                                                 
100 ĐTC Phanxicô an ủi nạn nhân bão Haiyan http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-cau-nguyen-cho-philippines/5583.57.7.aspx. 

101 http://vietnam.ucanews.com/2012/10/26 

102 Trích lời ĐTC Biển Đức XVI trong Vatican City, 14 /4/ 2010 (VIS). 

103 2 Cr 1,3-4. 

104 Xem Tiến trình Bốn bước Tâm lý và thiêng liêng để giữ tâm hồn bằng an thanh thản trước những đau khổ và thiệt hại bất công: 1. coi như người ta 

vô ý; 2. xem họ là nạn nhân của ác tâm của chính họ mà ta phải thương hại, có khi coi thường và coi khinh, khiến nỗi đau và tâm lý của ta được bù đắp, được giải 

quyết; 3. Chúa biết hết mọi sự, kể cả từng sợi tóc rụng xuống, thế mà Ngài vẫn để thế là vì Ngài nhắm tới cái tốt nhất cho ta, dù hiện tại ta không thể hiểu, hãy tạ ơn 

Chúa vì tin vào lòng tốt của Ngài; 4. Nghĩ rằng người làm ta đau khổ bằng lòng làm dụng cụ Chúa dùng để làm ích cho ta, nên đáng ta phải biết ơn. Từ nỗi oán hận 

đến lòng biết ơn, vấn đề đã được giải quyết và lòng ta bằng an. 

http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-cau-nguyen-cho-philippines/5583.57.7.aspx
http://vietnam.ucanews.com/2012/10/26/chau-a-s%E1%BA%AFp-co-them-ba-tan-h%E1%BB%93ng-y/
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cái gì, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, và bất cứ thế nào mà dân chúng cần đến và Giáo Hội sai 
chúng ta đi. 

 

4. Tinh Thần Phục Vụ  

Mọi linh mục đều khao khát nên giống Thầy Chí Thánh của mình, Đấng “đã đến không 
phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều 
người.”105 Ở Á Châu và nhất là tại Việt Nam, linh mục vẫn còn được dân chúng khá trọng vọng và 
vẫn còn có một số uy lực nào đó: Xã hội cũng thường dành cho linh mục một sự nể nang, và 
giáo dân nói chung thường cung phụng linh mục. Vì vậy, anh em linh mục chúng ta cần điều 
chỉnh và sửa đổi nhãn quan của mình trong khía cạnh này. Bộ Giáo Sĩ nhắc nhở: “Linh mục có 
một uy thế giữa các tín hữu, và tại vài nơi, linh mục còn có những thẩm quyền dân sự nữa. Tuy 
nhiên, linh mục cần ý thức rằng uy thế đó phải gắn liền với lòng khiêm nhường và phải được sử 
dụng đúng đắn để thúc đẩy công cuộc cứu rỗi các linh hồn, trong khi không ngừng xác tín rằng 
chính Chúa Kitô mới là thủ lĩnh đích thực của dân Thiên Chúa.”106  

ĐTC Phanxicô đã làm gương khi tự đi lấy hành lý và thanh toán tiền phòng, tự xách cặp 
của mình cả trong các cuộc tông du. Để nên giống Chúa Giêsu, linh mục phải là người chăn 
chiên tốt lành sẵn sàng hy sinh vì đàn chiên.107 Và sau khi đã chu toàn tất cả những gì được kỳ 
vọng nơi mình, linh mục phải biết tự nhận chính mình như một “tôi tớ vô dụng” chỉ làm những gì 
có bổn phận phải làm.108 Chúng ta được trao tác vụ không phải cho chính bản thân, nhưng cho 
cộng đoàn tín hữu. Chúng ta được trao tác vụ không phải để làm ông chủ sai khiến cộng đoàn, 
nhưng là để cống hiến cho cộng đoàn sự phục vụ vô vị lợi: “Tìm gặp Chúa Kitô nơi người khác, 
trong tình yêu ưu tiên đối với người nghèo, nơi họ, con mắt đức tin của chúng ta khám phá ra 
Chúa Giêsu và khám phá ra một tình yêu bao dung đối với tội nhân.”109  

Tinh thần phục vụ của người tôi tớ sẽ làm cho chúng ta biết vui tươi chấp nhận và dốc 
sức chu toàn những công việc bổn phận được giao phó cho mình, dù đó là những công việc 
vinh dự hay thấp hèn đến đâu đi nữa, dù đó là những công việc gắn liền với tên tuổi hay chỉ âm 
thầm trong bóng tối và không được ai biết đến. Tinh thần phục vụ của người tôi tớ sẽ cắt xén 
khỏi chúng ta những dấu vết bội phản thuộc căn chứng sùng bái sự nghiệp phổ biến trong giới 
giáo sĩ trẻ ngày nay, một căn chứng có thể làm lệch lạc và thậm chí phá hỏng sứ vụ của mình: 
nhiều công trình giá trị của tiền nhân bị phá bỏ để xây dựng cái mới, có khi kém hơn, cả về chất 
lượng lẫn giá trị văn hóa và mỹ thuật, chỉ vì muốn để lại dấu tích sự nghiệp của mình!   

Tại một trong những học viện dành cho các sinh viên linh mục ở Rôma, chân dung của 
các cựu sinh viên đã trở thành Giám mục và Hồng y được treo nhan nhãn dọc các hành lang và 
cầu thang của tòa nhà. Gần đây, các vị hữu trách thức thời đã quyết định tháo gỡ các khung 
ảnh ấy, bởi vì theo báo cáo cho biết, nhiều linh mục sinh viên mới vào trường đã có cảm nghĩ 
mãnh liệt rằng mình cũng phải phấn đấu để đạt đến những “tầm cao ấy”! “Các sinh viên phải 
hiểu rõ rằng tiêu điểm phấn đấu cho cuộc sống không phải là để đạt quyền cao chức trọng và 
thu vén danh dự, nhưng là tận hiến chính mình cho Thiên Chúa và cho sứ vụ mục vụ. Các sinh 
viên phải được đào tạo cách riêng về tinh thần vâng phục của linh mục, về tinh thần khó nghèo 
và từ bỏ, để họ có thể đảm nhận một cuộc sống theo khuôn mẫu của Chúa Kitô Khổ Nạn, để họ 
có thể sẵn sàng từ bỏ cả những gì mình đáng được hưởng, nhưng tự xét thấy là không phù 
hợp.”   

                                                 
105 Mt 10,28. 

106 Bộ Giáo sĩ, Linh Mục Và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba…, ch.4, số 3.  

107 x. Ga 10,11. 

108 x. Lc 17,10. 

109 x. Mt 25, 40; Pastores Dabo Vobis, số 49.  
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Thật vậy, trong tâm tư của nhiều ứng viên linh mục và gia đình, nhất là tại các nước kém 
và đang phát triển như Phi châu và cả Việt Nam nữa, chức linh mục được đánh giá như một 
thăng tiến xã hội và một nấc thang để bước lên, trong khi đúng hơn phải quan niệm chức linh 
mục là một nấc thang để bước xuống, noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu, từ địa vị ngang hàng 
với Thiên Chúa bước xuống làm người, và còn tự hạ làm tôi tớ phục vụ mọi người để mang ơn 
cứu độ cho mọi người. 

5. Sứ mệnh làm Thầy Dạy    
Là thầy dạy Lời Chúa, nhân danh Chúa Kitô và nhân danh Giáo Hội, chúng ta sẽ không 

dạy những cao trào hay lý thuyết tạm bợ và chóng qua nào đó. Sứ mạng và sứ điệp là của Chúa 
Kitô, chúng ta chỉ là sứ giả của Ngài. Giáo Hội đặt Lời cứu độ trên môi miệng chúng ta để rao 
giảng Tin Mừng, giải thích cho dân sứ điệp mà chính Giáo Hội là cơ quan gìn giữ. Giáo Hội trao 
cho chúng ta bài sai mà chính Giáo Hội đã nhận lãnh từ Chúa Kitô. Chúng ta sẽ không rao giảng 
về chính mình hay về những ý tưởng riêng của mình,110 nhưng là rao giảng một Tin Mừng mà cả 
chúng ta lẫn Giáo Hội đều không phải là chủ nhân tuyệt đối và do đó không thể uốn ép Tin Mừng 
ấy tùy theo ý muốn của mình, mà phải chuyển giao Tin Mừng ấy một cách tuyệt đối trung 
thành.111 Thật vậy, việc rao giảng Lời Chúa là bổn phận trọng yếu của linh mục như Sắc lệnh đào 
tạo linh mục dạy: “Trong tư cách là những cộng tác viên của Giám mục, bổn phận đầu tiên của 
linh mục là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho mọi người để xây dựng và phát triển Dân 
Thiên Chúa.”112  

Nhưng muốn cho việc rao giảng này có tác dụng, thì nó phải được đặt điểm tựa trên đời 
sống cầu nguyện, và linh mục tiên vàn phải là con người cầu nguyện trước khi là con người rao 
giảng: Phải nói với Chúa và có Chúa đã, rồi mới có thể nói về Chúa và trao Chúa cho người 
khác, vì không ai có thể cho cái mình không có. Linh mục không phải là chủ nhân, nhưng là tôi 
tớ của Lời Chúa, không đọc Lời cách máy móc nhưng là lắng nghe Lời. Thật vậy, “tâm nguyện, 
lắng nghe và đáp trả là hình thức cao nhất của cuộc tương phùng giữa Lời Chúa và cuộc sống 
mỗi người.” Vì thế, ĐTC Phanxicô nói trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng: “Bất cứ ai 
muốn giảng, trước hết phải sẵn sàng để được đánh động bởi Lời Chúa và làm cho Lời ấy nhập 
thể trong cuộc sống cụ thể của mình”113. Không thể phủ nhận sự kiện rằng “có một mối tương 
quan thiết yếu giữa đời sống cầu nguyện cá nhân và việc rao giảng… Việc rao giảng hữu hiệu 
là một hoa trái khác của việc cầu nguyện cá nhân.”114  

Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã diễn tả một cách sắc bén trong Tông huấn Loan 
Báo Tin Mừng như sau: “Con người thời nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là nghe 
những thầy dạy, và nếu họ lắng nghe những thầy dạy thì bởi vì những thầy dạy ấy là các chứng 
nhân.”115 Bộ Giáo dục Công giáo cũng khẳng định: “Nhà giáo dục sống đời sống đức tin sống 
động sẽ dạy bằng chính con người mình nhiều hơn là bằng những gì mình nói.” Quả đúng như 
Ca dao Việt Nam chúng ta dạy: “Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo.”  

Trong cuộc gặp gỡ các chủng sinh và tập sinh, khi nói về tính chân thật, ĐTC Phanxicô 
nhìn các nhà đào tạo và nói: “Trước tiên đây là một trách nhiệm của người lớn, của các nhà đào 
tạo. Chính các bạn, những nhà đào tạo đang hiện diện nơi đây, phải nêu gương về sự chân 
thực cho người trẻ. Chúng ta muốn có những người trẻ chân thực không? Chúng ta hãy trở nên 
chân thực! Bằng không, Chúa sẽ nói với chúng ta điều Người đã nói cho Dân Chúa về những 
người Pharisiêu: “Những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng 

                                                 
110 x. Tông huấn Verbum Doini số 59-60 về nội dung và phẩm chất của bài giảng. 

111 x. Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, số 15.   

112 Optatam totius số 4. 

113 Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 150. 

114 Thánh Bộ Giáo Sĩ, Linh Mục Và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba…, Ch.2, số 1.  

115 Paul VI, Tông huấn Loan Báo Tin Mừng,  ban hành ngày 8/12/1995, số 41. 
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làm theo, vì họ nói mà không làm”116. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng thêm: “Ngay cả trong thời 
đại này, người ta thích nghe các nhân chứng: họ “khao khát sự xác thực ... và đòi phải nói về 
một Thiên Chúa mà chính mình biết và quen thuộc với, như thể thấy Đấng vô hình”117. 

Chúa Giêsu dạy các tông đồ và chúng ta ra đi rao giảng và làm cho người ta trở thành 
môn đệ của Chúa. Đoạn 2 thư thánh Phaolô gửi cho Titô là tất cả những gì nói về việc làm môn 
đệ của Chúa, tức là học sống theo con đường mà Chúa muốn chúng ta sống, được hướng dẫn 
nhờ các gương lành trong Giáo Hội. Làm môn đệ là đi theo Thầy Chí Thánh Giêsu và học cách 
sống theo sự khôn ngoan của Lời Ngài.  

 
Khi gọi các môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu đòi hỏi họ phải dành nhiều thời gian ở cùng 

Ngài118 và học nơi Ngài. Vào cuối sứ vụ trần thế của Ngài, Chúa Giêsu gặp lại các môn đệ ấy 
và bảo họ dành thời gian còn lại để đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng và làm cho có những 
người trở nên môn đệ của Ngài trong suốt cuộc đời của họ119. Chúng ta lắng nghe như thánh 
Phaolô đang nói với mình: “Phần anh, hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Hãy 
khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và 
đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, 
không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ 
biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng 
chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải 
giữ chừng mực trong mọi sự. Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì 
đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, 
khiến đối phương phải bẽ mặt, vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Các tôi tớ phải phục 
tùng chủ mình trong mọi sự, làm đẹp lòng chủ và đừng cãi lại, đừng ăn cắp, nhưng tỏ lòng trung 
tín hoàn toàn; như vậy là họ làm cho đạo lý của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, được rạng 
rỡ mọi bề.  Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi 
người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà 
sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ 
ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa cao cả và là Đấng cứu 
độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho 
thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của 
Người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là những điều anh phải nói, phải khuyên, phải sửa 
dạy với tất cả uy quyền. Chớ gì đừng có ai coi thường anh”120. 

Nhưng công việc dạy sống theo Lời Chúa này là công việc của muôn đời và của muôn 
người, vì đó là bản chất của người tín hữu, một mình chúng ta sẽ không tài nào làm hết được, 
nên chúng ta phải huy động toàn bộ các thành phần Dân Chúa mà chúng ta có trách nhiệm chăn 
dắt vào cuộc tham gia, nhất là các tu sĩ, chủng sinh và các cán bộ tông đồ giáo dân nòng cốt 
trong giáo xứ như Ban hành giáo, giáo lý viên, gia trưởng, hiền mẫu… Cần phải đoàn ngũ hóa 
giáo dân, chớ để ai không tham gia một hội đoàn nào, rồi thông qua các hội đoàn ấy mà dạy giáo 
lý, học hỏi chia sẻ Lời Chúa, phân chia các công tác mục vụ, phụng vụ, bác ái từ thiện, thăm 
viếng người già cả neo đơn, người bệnh tật, tai nạn rủi ro. Đặc biệt chăm lo đào tạo các huynh 
trưởng, trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng giáo lý, cũng như chuyên môn của từng hội đoàn để 
họ làm việc hiệu quả. Áp dụng nguyên lý bổ trợ để tạo uy tín cho những người đứng đầu để họ 
làm việc.  

                                                 
116 Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô với các chủng sinh và tập sinh ngày 6/7/2013 - http://www.vietcatholic.net/News/Html/113268.htm 

117 Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 150. 

118 Mc 3,14. 

119 Mt 28,19-20. 

120 Tt 2,1-15. 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/113268.htm
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Để công cuộc này luôn được tiếp nối hữu hiệu, cần theo tiến trình đào tạo và chuẩn bị 
nhân sự bốn bước này:  

- Dạy cho người ta biết làm;  
- Khi người ta biết làm rồi thì giúp họ làm;  
- Khi người ta làm được rồi thì hãy để cho họ làm;  
- Và khi người ta đã tự mình làm tốt được rồi thì mình rút lui đàng sau, chỉ giữ vai trò cố 

vấn khích lệ, đôn đốc chung, vì đã hoàn thành việc chuẩn bị người thay thế.  
 
Chúng ta cùng cầu nguyện để các nỗ lực của chúng ta ngày càng đưa được nhiều linh 

hồn về với Chúa và Danh Chúa được cả sáng hơn. Ước mong chúng ta sống được như lời 
Thánh Thi này: 

Đây linh mục, những con người thánh hiến 
Suốt cuộc đời làm chủ tế trung kiên 
Đem tình thương người mục tử nhân hiền 
Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc. 
Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt 
Lãnh nhận rồi phân phát cả cho dân 
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần 
Chờ đợi chủ tay cầm đèn sáng rực. 
Không mỏi mệt nhưng kiên trì tỉnh thức 
Suốt đêm trường hay mãi tới canh khuya 
Miễn làm sao kịp khi Chủ trở về 
Mở ngay cửa nghêng đón Người vội vã.  
Vinh tụng Chúa Cha vua trời cao cả 
Cùng Chúa Con đấng chuộc tội cứu đời 
Và Thánh Thần lửa yêu mến sáng soi 
Hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi121. Amen. 

 
 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

 

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM  MỤC THẾ GIỚI LẦN THỨ XIV – trong phiên họp khoáng đại 

cuối cùng là phiên thứ 18 ngày 24/10/2015 – đã kết thúc với bản PHÚC TRÌNH CHUNG KẾT, 

sau khi đã thông qua với đa số 2 phần 3, tức tối thiểu 177 phiếu trên 265 nghị phụ hiện diên, 

nhằm hướng đi tích cực cho việc MỤC VỤ GIA ĐÌNH trong hoàn cảnh xã hội ngày nay. 

   
Gia đình là “ánh sáng trong bóng đen” của thế giới. Tuy nhiên có những gia đình  ở 

trong những hoán cảnh khó khăn, cần những cách thức mục vụ đặc biệt. Đó là những cặp sống 

chung không kết hôn, những cặp chỉ kết hôn dân sự, những người ly dị tái hôn dân sự, những 

người đồng tính luyến ái. 

   
Văn kiện tái khẳng định sự “bất khả phân ly của bí tích hôn phối”. 

                                                 
121 Thánh Thi Kinh Sáng Thánh Mục Tử. 

TÓM LƯỢC PHÚC TRÌNH CHUNG KẾT THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI THỨ 
XIV VỀ GIA ĐÌNH  
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Ngoài ra bản Phúc Trình Chung Kết cũng đề cập đến những người tị nạn di dân và đề cao 

 giá trị phụ nữ, bảo vệ trẻ em và người già cũng như không quên những người góa bụa, người 

khuyết tật, người già, các ông bà nội ngoại, kể cả những người không kết hôn. 

   
Bản Phúc Trình cũng bàn đến việc cuồng tín, cá nhân chủ nghĩa, nghèo đói và kêu gọi tăng 

cường việc chuẩn bị hôn phối. 

   
Bản Phúc Trình cũng kêu gọi bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự 

nhiên, chống lại nạn phá thai và làm cho chết êm dịu. 

   
Sau cùng vẻ đẹp về gia đình được nhấn mạnh dựa trên hôn nhân giữa một người nam 

và một người nữ. 

Ban Biên Tập 

 
   

VATICAN – 24.10.2015 

THƯỢNG HĐGM THẾ GIỚI THỨ XIV đã kết thúc tốt đẹp và đã thông qua Phúc Trình 

Chung Kết, với những hướng đi tích cực cho việc mục vụ gia đình trong hoàn cảnh xã hội ngày 

nay. 

   
Trong phiên họp khoáng đại thứ 18 và là phiên cuối cùng chiều thứ bẩy, 24/10 vừa qua, 

các nghị phụ Thượng HĐGM đã bỏ phiếu về bản tường trình chung kết gồm 94 đoạn.  

   
Toàn bộ đã được thông qua với đa số 2 phần 3, tức là tối thiểu 177 phiếu trên 265 nghị 

phụ hiện diện. Đây là văn kiện được các nghị phụ đệ lên ĐTC và ngài đã cho phép công bố. 

   
Phúc trình mô tả gia đình là ánh sáng trong bóng đen của thế giới. Thực vậy gia đình 

ngày nay tuy có bao nhiêu khó khăn, nhưng cũng có khả năng rất lớn đương đầu và phản ứng 

trước những khó khăn ấy. 

   
Phúc Trình Chung Kết mạch lạc và đón nhận rất nhiều sửa chữa tài liệu làm việc do các 

nghị phụ đề nghị và do đó phản ánh tiếng nói của Thượng HĐGM. 

 
   

Những đoạn bàn về các gia đình ở trong tình trạng khó khăn 

   
Đặc biệt có hai đoạn được chấp thuận với 178 và 180 phiếu, vừa đủ để được thông qua 

với 2 phần 3 số phiếu. Những đoạn này có nói về phương thức mục vụ dành cho các gia đình bị 

thương tổn hoặc ở trong những tình trạng “bị rối”, không hợp với giáo luật và kỷ luật của Giáo 
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Hội, cụ thể là những cặp sống chung không kết hôn, những cặp chỉ kết hôn dân sự, 

những người ly dị tái hôn dân sự và cách thức mục vụ dành cho những trường hợp này 

trong thái độ tích cực và tiếp đón. 

   
Văn kiện tái khẳng định đạo lý về sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối, đặc tính này 

không phải là cái ách, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa, là chân lý dựa trên Chúa Kitô 

và mối liên hệ của Người với Giáo Hội. Đồng thời các nghị phụ nhấn mạnh rằng chân lý và 

lòng từ bi thương xót đều đồng qui trong Chúa Kitô.  

  

Từ đó, Thượng HĐGM kêu gọi đón tiếp các gia đình bị thương. Tuy không nói rõ ràng về 

việc cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, nhưng Thượng HĐGM nhắc nhớ rằng 

họ không bị vạ tuyệt thông và để tùy sự phân định của các vị mục tử, phân tích tình 

trạng gia đình phức tạp của họ. Các nghị phụ nhấn mạnh rằng sự phân định này phải được 

thực hiện theo giáo huấn của Hội Thánh, trong niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa 

không bị phủ nhận đối với bất kỳ một ai. 

   
Đối với những người sống chung, Văn kiện tái khẳng định rằng cần phải cứu xét tình 

trạng của họ một cách tích cực, tìm cách biến hoàn cảnh ấy thành cơ hội hoán cải, tiến đến sự 

viên mãn của hôn nhân và gia đình, dưới ánh sáng Tin Mừng. 

   
Về những người đồng tính luyến ái, văn kiện khẳng định rằng không được kỳ thị những 

người có xu hướng đồng tính luyến ái, nhưng đồng thời cho biết Giáo Hội chống lại sự kết hiệp 

giữa những người đồng phái và không chấp nhận những sức ép từ bên ngoài trên Giáo Hội về 

vấn đề này. 

   
Có những đoạn đặc biệt nói về những người di dân, tị nạn, bị bách hại, gia đình của họ bị 

phân tán và họ có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Thượng HĐGM kêu gọi đón tiếp 

họ, tái khẳng định các quyền và cả nghĩa vụ của họ đối với những nước đón nhận họ. 

  

Đề cao giá trị phụ nữ, bảo vệ trẻ em và người già: văn kiện chung kết của Thượng 

HĐGM cũng trình bày những suy tư đặc thù về phụ nữ, người nam, trẻ em, là những bản lề của 

đời sống gia đình, đồng thời tái khẳng định sự bảo vệ và đề cao giá trị những vai trò của họ. 

   
Đối với các phụ nữ, Thượng HĐGM cầu mong họ nắm giữ một vai trò quan trọng hơn 

trong tiến trình huấn luyện các thừa tác viên thánh chức, trong khi đối với các trẻ em, các vị đề 

cao vẻ đẹp của sự nhận con nuôi và ủy thác, tái tạo những mối liên hệ gia đình bị gián đoạn. 

Thượng HĐGM cũng không quên những người góa bụa, người khuyết tật, người già, các 

ông bà nội ngoại là những người giúp thông truyền đức tin trong gia đình và cần phải bảo vệ 
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họ chống lại nền văn hóa gạt bỏ. Cả những người không kết hôn cũng được nhắc đến vì sự 

dấn thân của họ trong Giáo Hội và trong xã hội. 

   
Về cuồng tín, cá nhân chủ nghĩa, nghèo đói, văn kiện chung kết Thượng HĐGM cũng 

bàn đến những bóng đen của thời đại ngày nay đang đè nặng trên gia đình: trước tiên là thái độ 

cuồng tín về chính trị và tôn giáo thù nghịch đối với Kitô giáo, trào lưu cá nhân chủ nghĩa gia 

tăng, ý thức hệ về giống (gender), các cuộc xung đột, bách hại, nạn nghèo đói, công ăn việc 

làm bấp bênh, nạn tham ô hối lộ, những cưỡng bách kinh tế loại trừ gia đình khỏi lãnh vực giáo 

dục và văn hóa, hiện tượng hoàn cầu hóa, sự dửng dưng đặt tiền bạc chứ không phải con 

người ở trung tâm xã hội, nạn dâm ô và sự suy giảm dân số. 

 
   

Tăng cường chuẩn bị hôn phối 

   
Thượng HĐGM đặc biệt kêu gọi tăng cường việc chuẩn bị hôn phối, nhất là đối với những 

người trẻ dường như lo sợ đối với hôn nhân: cần có một sự huấn luyện thích hợp cho họ về 

tình cảm, tập nhân đức khiết tịnh, và tự chủ. Trong viễn tượng này, các nghị phụ nhắc nhở về 

mối liên hệ giữa hành vi tính dục và hành vi sinh sản giữa vợ chồng, trong đó con cái là hoa trái 

quí giá nhất, vì chúng mang trong mình ký ức và hy vọng của một hành vi yêu thương.  

   
Một liên hệ khác cũng được tái khẳng định là liên hệ giữa gia đình và ơn gọi sống đời 

gia đình và ơn gọi sống đời thánh hiến. Cả việc giáo dục về tính dục, về thể xác và thăng 

tiến việc làm cha làm mẹ theo tinh thần trách nhiệm theo giáo huấn của Đức Phaolô VI trong 

Thông Điệp “Humanae vitae” (“Sự sống con người”) cũng là điều chủ yếu, cũng vậy vai trò hàng 

đầu của các cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái. 

 
   

Bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên 

   
Thượng HĐGM kêu gọi các chính quyền hãy “thăng tiến và nâng đỡ các chính sách gia 

đình, trong khi các tín hữu Công Giáo dấn thân trong chính trị được nhắn nhủ bảo vệ gia đình 

và sự sống vì xã hội nào lơ là đối với gia đình thì sẽ mất viễn tượng tương lai của mình”. Về vấn 

đề này, Thượng HĐGM tái khẳng định sự thánh thiêng của cuộc sống con người từ lúc mới 

thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và cảnh giác chống lại những đe dọa trầm trọng đối với gia 

đình như nạn phá thai và làm cho chết  êm dịu. 

  

Những đoạn cuối cùng dành cho các hôn nhân hỗn hợp, trong đó các nghị phụ nhấn 

mạnh các khía cạnh tích cực đối với việc thăng tiến đối thoại đại kết và liên tôn. Rồi tái 
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khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ tự do tôn giáo và quyền phản kháng lương tâm trong xã 

hội. 

 
   

Giáo hội cần canh tân ngôn ngữ đễ loan báo Tin Mừng 

   
Văn kiện chung kết trình bày một suy tư dài về sự cần thiết phải thay đổi ngôn ngữ của 

Giáo Hội, làm cho nó có ý nghĩa hơn để việc loan báo Tin Mừng gia đình đáp ứng thực sự 

những mong đợi sâu xa nhất của con người. Thực vậy, vấn đề ở đây không phải chỉ là trình 

bày một qui tắc, nhưng là loan báo ơn mang lại khả năng sống những thiện hảo của gia đình. 

Gia đình là bến cảng chắc chắn cho các tình cảm sâu xa nhất. 

   
Sau cùng, Phúc Trình Chung Kết nhấn mạnh vẻ đẹp của gia đình: Giáo Hội Tại Gia dựa 

trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, tế bào cơ bản của xã hội mà Giáo Hội 

góp phần làm tăng trưởng, là bến cảng chắc chắn cho những tâm tình sâu xa nhất, là điểm duy 

nhất liên kết, trong một thời đại bị phân hóa, là thành phần của sinh thái học con người, gia 

đình cần được bảo vệ, nâng đỡ và khích lệ, kể cả từ phía các chính quyền. 

 
   

Thỉnh cầu ĐTC ban hành một văn kiện về gia đình 

  

Các nghị phụ đệ trình phúc trình lên ĐTC để ngài cứu xét xem có nên tiếp tục hành trình 

với một văn kiện của ngài, dựa trên Thượng HĐGM này, để đào sâu thêm đề tài gia đình theo 

hướng đi mà ngài đã đề ra. Chúng ta tiếp tục tiến bước. 

 
   

NGUỒN: 

Phỏng theo  “Tóm lược Phúc Trình Chung Kết Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới thứ 

XIV về Gia Đình” của Lm. G. Trần Đức Anh O.P. 

 
   

NGUỒN 

XUÂN GIA ĐÌNH 

Tết Bính Thân 2016 

Giáo Xứ Thánh Giuse 

Vancouver BC Canada 

 

VỀ MỤC LỤC 
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CHẤT XƠ 

 

Hỏi 

Tôi cứ nghe nói rằng chất xơ rất tốt cho sức khỏe và có thể làm giảm chất béo trong máu. Tôi bị cao 

mỡ đã hơn năm nay và đang uống thuốc để hạ mà vẫn còn cao. Vậy tôi có nên ăn thêm chất xơ 

không và ăn những thức ăn nào để có chất xơ. Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi rồi và đọc tuần báo Trẻ 

mỗi tuần.  

- Nguyễn  Thị Mai (Sachse) 

 

Đáp 

Thưa bà, 

Chất xơ là một hỗn hợp chất tinh bột nằm trong màng tế bào của các loại thực vật.  

 

Có 2 loại chất xơ: 

 

- Loại không hòa tan trong nước, có trong các loại hạt nguyên trạng, vỏ các loại hạt, rau, trái cây. 

Các chất này hút rất nhiều nước. 

 

- Loại hòa tan trong nước, có trong rau trái, gạo đỏ, yến mạch oats, lúa mạch (barley). 

 

Nói chung, chất xơ có nhiều trong: 

 

- Lá xanh của các loại rau. Cuống lá có nhiều xơ hơn rễ và củ; 

 

- Thực vật tươi, không chế biến  

 

- Vỏ các loại hột và vỏ rau trái cây; 

 

- Hạt nẩy mầm (giá đậu). 

 

Các chất này đều không được tiêu hóa và có rất ít giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên khi ăn vào thì chất 

xơ có một số tác dụng tốt được nhiều người tin theo và khoa học thực nghiệm cũng phần nào đồng 

ý. Chúng tôi xin tóm lược như sau để bà cũng như độc giả tuần báo Trẻ đọc, cho vui. 

 

1. Chất xơ với táo bón: 

 

Vì không hòa tan trong nước và khi được ăn với nhiều nước, chất xơ có thể là môn thuốc an toàn 

và hữu hiệu để phòng tránh bệnh táo bón. Nó làm mềm và tăng lượng phân để bộ tiêu hóa dễ dàng 

thải ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, khi vào đến ruột già, nó được vi sinh vật tranh nhau ăn, tạo ra nhiều 

hóa chất có hơi (gas). Các hơi này kích thích ruột già làm người ta mót “đi cầu”. Một nhận xét cụ thể 

là trâu bò ăn cỏ, rơm rất nhiều chất xơ nên phẩn rất to và mềm. 

CHẤT XƠ – DA KHÔ - HẠT ĐẬU 
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2. Chất xơ với bệnh viêm túi ruột già: 

 

Trên vách ruột già thường nổi lên những túi nhỏ tý tẹo, mà theo bác sĩ Lauren V. Ackerman của đại 

học Nữu Ước thì hầu như người lớn nào cũng có. Mỗi khi thức ăn bị ngưng đọng trong những túi đó 

thì gây ra tình trạng viêm túi ruột già (diverticulosis).  

 

Vì không hòa tan trong nước, chất xơ có thể ngăn ngừa sự thành hình các túi nhỏ đó bằng cách 

giảm thiểu sự táo bón và giảm sự căng phồng của ruột già trong việc tống khứ chất phế thải.  

 

Tại Western General Hospital bên Ái Nhĩ Lan, người ta có thể ngăn ngừa sự tái phát ở bệnh nhân 

mới giải phẫu bệnh viêm túi ruột bằng cách cho ăn nhiều chất xơ.  

 

3. Chất xơ với ung thư ruột già: 

 

Ung thư ruột già hiện giờ đứng hạng thứ nhì trong các loại ung thư ở Mỹ và gây tử vong cho nhiều 

chục ngàn người mỗi năm. Dinh dưỡng đã được nhắc nhở đến như một cách để phòng ngừa bệnh 

này.  

 

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ và nhiều tổ chức y tế công tư khác chủ trương và khuyến khích 

bằng cách giảm tiêu thụ chất béo và tăng thực phẩm có chất xơ. Các khuyến cáo này được kết quả 

của nhiều nghiên cứu khoa học hỗ trợ.  

 

Có hàng chục cuộc khảo sát đã chứng minh chất xơ có khả năng phòng ngừa bệnh ung thư ruột 

già. Một cuộc nghiên cứu ở bệnh viện Nữu Ước năm 1989 cho thấy là chất xơ ngăn chận sự xuất 

hiện của các mụn thịt thừa (polyp) ở ruột già và hậu môn. Những mụn này có khuynh hướng phát 

triển thành bướu ung thư.  

 

Viện Ung thư Quốc Gia Hoa Kỳ, Hội Ung Thư Hoa Kỳ khuyên nên dùng từ 25- 30 gr chất xơ mỗi 

ngày. 

 

4. Chất xơ với bệnh tim mạch:     

 

Bác sĩ James Anderson của Đại Học Y khoa Kentucky, Hoa Kỳ đã dành nhiều chục năm nghiên 

cứu công dụng chất xơ với bệnh tim mạch và tiểu đường. Theo ông ta, chất xơ nhất là từ lúa mạch, 

giảm cholesterol bằng cách làm gan bớt chế tạo mỡ béo LDL và tăng HDL.  

 

Một nghiên cứu khác cho người tình nguyện ăn nhiều bơ thì cholesterol lên rất cao, nhưng khi thêm 

chất xơ vào khẩu phần thì cholesterol giảm xuống tới 20%. Cholesterol cao trong máu đã được coi 

như nguyên nhân gây một số bệnh tim mạch và là đề tài của nhiều nghiên cứu khoa học cũng như 

câu chuyện để nói khi mọi người gặp gỡ.  

 

5. Chất xơ với bệnh tiểu đường: 
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Tiểu đường là một nhóm bệnh trong đó đường glucose ở máu lên cao. Bệnh này do hoặc thiếu 

Insulin hoặc giảm tác dụng của Insulin trong cơ thể. Bệnh rất phổ biến và đưa đến nhiều điều không 

tốt cho sức khỏe, khả năng làm việc, phẩm chất đời sống con người. Nó cũng ảnh hưởng tới nền 

kinh tế quốc gia vì số bệnh ngày càng gia tăng, người bệnh hoạn nhiều, rất tốn kém cho sự chăm 

sóc lâu dài.  

 

Theo kết quả các nghiên cứu của các bác sĩ James W. Anderson, thực phẩm có chất xơ có nhiều 

khả năng bình thường hóa đường trong máu, giảm đường sau bữa ăn, tăng công hiệu của Insulin. 

Theo ông ta, loại chất xơ hòa tan trong nước rất công hiệu vì nó tạo ra một lớp keo (gel) lỏng ngăn 

không cho đường hấp thụ vào ruột và có thể làm giảm đường trong máu tới 30%.  

 

Người mắc bệnh tiểu đường cũng hay bị chứng vữa xơ động mạch vì triglyceride lên cao. Bác sĩ 

Anderson cho hay chất xơ có thể làm giảm loại mỡ này và mỡ xấu LDL và làm tăng mỡ lành HDL.  

 

6. Chất xơ với bệnh mập phì: 

 

Người bị phì mập thường vì ăn nhiều, nhất là chất mỡ, mà lại không sử dụng, nên năng lượng dư 

thừa tích tụ trong cơ thể. Tiết chế ăn uống là điều cần thiết để giảm ký. 

 

Phần nhiều thực phẩm giàu chất xơ đều nghèo chất béo, không có chất dinh dưỡng cho nên là món 

ăn lý tưởng cho những người muốn xuống cân.  

 

Ngoài ra, thực phẩm giàu chất xơ cần thời gian lâu hơn để ăn nhai, không được tiêu hóa và hấp thụ 

ở bao tử, thường làm người ta no mau và no lâu, do đó giảm nhu cầu ăn nhiều, một điều kiện để 

khỏi mập phì.  

 

Chất xơ thiên nhiên có công hiệu hơn viên chất xơ. 

 

7. Chất xơ với bệnh ung thư vú: 

 

Một nghiên cứu mới đây của Hội Sức Khỏe Mỹ Quốc (American Health Foundation) ở thành phố 

Nữu Ước cho thấy là cám lúa mì (wheat bran) rất giàu chất xơ không hòa tan trong nước, có khả 

năng giảm thiểu lượng estrogen trong máu. Từ đó người ta suy đoán rằng chất xơ trong cám lúa mì 

có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Các  khảo sát về vấn đề này đang còn tiếp diễn. 

 

Coi như vậy thì bà thấy chất xơ rất tốt cho cơ thể. 

 

Riêng trường hợp của bà thì chúng tôi đề nghị là bà vẫn phải tiếp tục dùng thuốc hạ chất béo do bác 

sĩ cho toa, đồng thời cũng giảm tiêu thụ chất béo từ động vật và năng vận động cơ thể. Làm được 

như vậy thì cholesterol sẽ giảm và bà có thể tránh được một số bệnh. Bà nên dùng các loại thực 

phẩm có nhiều chất xơ mà tôi đã nêu ra ở đầu bài viết. 

 

Kính chúc bà và gia đình được mọi sự bình an. 
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DA KHÔ 

 

Hỏi  

Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, có vấn đề về khô da và ngứa vô cùng, Tôi cũng đã đi bác sĩ mà sao 

vẫn không bớt. Bác sĩ có cách nào chỉ cho tôi để làm da bớt khô không.  

- Thanh Nguyễn 

 

Đáp 

Thưa bà, 

Cũng có nhiều người, đặc biệt là quý vị tuổi cao thường bị da khô giống như của bà. Da khô không 

gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, nhưng hơi khó chịu vì khô làm ta cảm thấy ngứa ngáy, gãi muốn 

chẩy máu mới đã cơn ngứa. Và da khô nom nó cũng kém thẩm mỹ, đặc biệt là nếu xuất hiện trên 

khuôn mặt hoa da phấn, hoặc trên đôi bàn tay vốn mịn màng.  

 

Nguyên nhân: 

 

Thường thường thì da hay khô vào mùa Ðông vì thời tiết lạnh và không khí lại khô làm bay lớp ẩm 

trên da. Nói vậy không có nghĩa là vào mùa Hè, da không khô. Các nhà chuyên môn có nhận xét là 

với tuổi cao, da thường hay khô vì các cụ lười uống nước và cũng vì cảm thấy không khát. Và nam 

giới dường như tuyến nhờn trên da hoạt động mạnh hơn, nên da tương đối ẩm hơn da nữ giới.  

 

Da khô còn thấy trong một số bệnh như: 

 

- Bệnh suy tuyến giáp (thyroid gland), trong đó không có đủ hormon của tuyến này để kích thích 

hạch mồ hôi và hạch nhờn hoạt động, khiến cho mặt không còn trơn, trán không còn bóng, da khô.  

- Bệnh vẩy nến (Psoriasis) cũng có làn da rất khô và ngứa. 

- Bệnh tiểu đường không được kiểm soát. 

- Mất nước trong cơ thể vì tiêu chẩy, ói mửa, đổ mồ hôi nhiều khi làm việc ngoài nắng hoặc vận 

động cơ thể quá mạnh mà không uống nước cũng làm cho da khô. 

- Một vài dược phẩm như thuốc trị mụn trứng cá Accutane, thuốc lợi tiểu, vài loại kháng sinh hoặc 

khi uống nhiều rượu, cà phê. 

- Dinh dưỡng kém, thiếu sinh tố A và các sinh tố nhóm B làm da khô. 

 

Dấu hiệu: 

 

Da thường hay khô ở vùng bụng, hai bên cạnh sườn, tay, chân. 

 

Khô quá, da sẽ nhăn nheo, co lại, mặt da gồ ghề với những mảnh da mỏng nhỏ tróc ra. Đôi khi da 

quá khô đến nỗi nứt nẻ, chẩy máu, đặc biệt là ở bàn tay, bàn chân. 

 

Khô da thường đi đôi với cảm giác ngứa vì da luôn luôn bị kích thích. Mà ngứa là phải gãi cho đã. 

Nhưng sự gãi không giải quyết được vấn đề và còn có thể làm da trầy rách, mở đường cho vi 

khuẩn xâm nhập, gây ra viêm nhiễm da. Nếu không phòng tránh, chữa trị, da khô có thể đưa tới 

viêm da, viêm nang lông. Da có thể bị nhiễm trùng lở loét trầm trọng. 
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Chăm sóc - Điều trị: 

 

Thường thường da khô không gây nguy hại cho sức khỏe và mỗi người có thể tự chăm sóc với các 

hiểu biết và phương thức sẵn có. Tuy nhiên, khi da khô mà không giảm bớt với chăm sóc cá nhân, 

đều cần phải được bác sĩ khám và điều trị. Bà có thể áp dụng một số phương thức như sau: 

 

1. Theo ý kiến nhiều người, về mùa Đông, ta ít đổ mồ hôi lại mặc quần áo che kín thân mình, cơ thể 

tương đối sạch sẽ  nên cũng không cần tắm mỗi ngày mà có thể mỗi hai ngày. Nhưng mỗi ngày cần 

lau rửa chỗ kín. 

 

2. Khi tắm không nên kéo dài quá 15 phút và tắm với nước vừa đủ ấm. Tắm nước quá nóng quá lâu 

lấy đi các chất nhờn bảo vệ da và làm da mau hư và khô.  

 

3. Sau khi tắm, lau nhẹ những giọt nước trên mình với tấm khăn mềm, thoa vỗ nhẹ để giữ độ ẩm 

càng nhiều càng tốt rồi bôi kem ẩm lên da.  

 

4. Da mặt: Không nên dùng xà bông hoặc mỹ phẩm lau mặt quá mạnh để tránh mất độ ẩm và chất 

dinh dưỡng trên da. Thoa kem buổi sáng và buổi tối nhất là chung quanh mắt và trán nơi có nhiều 

vết nhăn. Trước khi đi ngủ nhớ lau hết phấn son trên mặt. 

 

5.  Dùng xà bông, shampoo nhẹ ít chất tẩy rửa (detergent) để tránh kích thích da. 

 

6. Bôi kem mềm ẩm da nhiều lần trong ngày. 

 

7. Chắc là bà không hút thuốc lá vì nicotine làm mạch máu co hẹp, giảm lưu thông máu tới các tế 

bào, chất dinh dưỡng và oxy ít đi. 

 

8. Tránh ánh nắng gay gắt. Bôi kem chống tia tử ngoại khi ra ngoài trời nắng gắt trong thời gian lâu 

trên nửa giờ. 

 

9. Dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng.  

 

Ăn nhiều loại rau có mầu vàng đậm như cà rốt, dưa canteloup, cam... có nhiều betacaroten, cần 

thiết cho da. Giảm thiểu các loại hành, tỏi... có nhiều sulfur kích thích da. Bớt tiêu thụ thực phẩm 

chiên rán, nước ngọt, nước trái cây nhái hiệu, cà phê đen. 

 

Ngoài ra, muốn da tốt bà nên ngủ đầy đủ và vận động cơ thể mỗi ngày. Ngủ để giúp các tế bào có 

thì giờ tái tạo, tu bổ hư hao. Vận động giúp máu huyết lưu thông để nuôi dưỡng da. 

 

Về kem tăng ẩm da, nhiều người thích loại có chất Alpha hydroxy acid lấy ra từ rượu vang đỏ, sữa 

chua và trái cây. Chất này kích thích tế bào da tăng sinh mạnh, làm da mịn.  

 

Da mỗi người có độ acid/kiềm khác nhau, nên cần nhờ chuyên viên thẩm mỹ thử và hướng dẫn loại 

kem ẩm thích hợp. 
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Các tinh dầu thực vật rất tốt để giữ da ẩm. Dầu Avocado đặc rất thích hợp cho da khô thiếu nước; 

dầu cà rốt: tốt cho da bị ngứa, rát; dầu castor tốt cho da bị khô nứt. 

 

Nếu da có ngứa, xin đừng gãi mà lấy một chiếc khăn mềm ngâm nước đá lạnh phủ lên, là cảm thấy 

dễ chịu ngay.  

 

Cũng có thể ra tiệm thuốc tây mua các lotion có chất camphor, menthol, calamine hoặc 

diphedrinamin (benadryl), thoa trên da ngứa.  

 

Nếu cần, bác sĩ có thể cho thuốc bôi có chất cortisone, rất tốt để trị ngứa da. 

 

Hy vọng là khi áp dụng  các ý kiến trên đây, da của bà bớt khô. Bà cho chúng tôi biết kết quả nhé. 

 

Chúc bà luôn luôn khỏe mạnh. 

 

HẠT ĐẬU 

 

Hỏi  

Tôi bị bệnh tiểu đường từ hơn 10 năm và mới đi khám bác sĩ gia đình về, và bà ấy có khuyên tôi là 

nên ăn nhiều các loại hạt đậu. Theo bà ấy thì đậu có nhiều chất đạm tốt và cũng giảm đường trong 

máu. Có đúng không bác sĩ. Xin bác sĩ giải thích dùm nhé. - Ông Nghi (GA) 

 

Đáp 

Đúng như bác sĩ của ông nói, đậu là một loại thực phẩm có nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể, đặc 

biệt là bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. Sau đây chúng tôi xin trình bầy cặn kẽ để bà và quý độc giả 

Trẻ hiểu rõ. 

 

Đậu được trồng ở khắp nơi trên thế giới và có tới trên mười ngàn loại khác nhau. Tuy nhiên các bà 

nội trợ thường chỉ quen thuộc với một số ít các loại đậu như là đậu hà lan, đậu tây (cô ve), đậu đen, 

đậu đỏ, đậu pinto, đậu ngự, đậu nành... 

 

Hạt đậu nằm trong vỏ dài mà khi chín khô sẽ nứt ra làm đôi. Theo các nhà khảo cổ thì đậu được 

trồng trước tiên ở các quốc gia Đông Nam Á châu từ cả chục ngàn năm về trước. Nhiều nơi, đậu 

được gieo giữa hai luống ngô, vì đậu có thể hấp thụ nitrogen từ không khí, tồn trữ dưới đất và làm 

đất giầu thêm chất này để giúp ngô tăng trưởng.  

 

Giá trị dinh dưỡng: 

 

Hạt đậu là nguồn dinh dưỡng rất phong phú, ngon mà tương đối lại rẻ tiền. 

 

Đậu nành cung cấp đủ các loại amino acid thiết yếu mà cơ thể cần. Đậu có nhiều calci, cho nên các 

vị tu hành, người ăn chay có thể sống lành mạnh chỉ với đậu hũ và các loại sản phẩm khác của đậu 

nành. Nói chung, đậu có lượng đạm chất cao hơn các các loại ngũ cốc khác từ hai đến năm lần. 
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Hạt đậu có nhiều sinh tố nhóm B, nhiều sắt, kali, rất nhiều chất xơ. Đa số hạt đậu đều có rất ít chất 

béo và năng lượng, ngoại trừ đậu nành và đậu phộng lại có nhiều chất béo tốt ở dạng chưa bão 

hòa. 

 

Đậu có ít năng lượng  nhưng chứa nhiều nước. 

 

Một trăm gram đậu nấu chín cung cấp khoảng 100-130 Calori và 7 gram chất đạm, tương đương 

với số đạm trong 30 gram thịt động vật. Đậu nẩy mầm có nhiều đạm hơn đậu nguyên hạt. Khi ăn 

chung đậu với các loại hạt, đạm của đậu có phẩm chất tương đương với đạm động vật. 

 

Người Bắc Mỹ và người châu Âu ít chú ý đến các loại đậu vì phải mất nhiều thời gian để nấu hoặc 

phải ngâm đậu trước khi nấu.  

 

Để tiết kiệm thì giờ, dùng đậu chế biến nấu sẵn đựng trong hộp rất tiện lợi: chỉ cần đổ bớt nước mặn 

trong đậu hoặc  rửa đậu cho bớt mặn rồi nấu. 

 

Nhưng người Nam Mỹ và Á Châu xem các loại hạt đậu là một thành phần quan trọng của lương 

thực.  

 

Ở Châu Mỹ La Tinh, từ Mễ Tây Cơ xuống đến Trung Mỹ, Nam Mỹ, đâu đâu cũng thấy có đậu đen 

và đậu đỏ (black and red beans) trong các bữa ăn.  

 

Ở Ấn Độ, đậu lăng (lentil) được ăn trộn với gạo và rất phổ biến. Nhật Bản có loại đậu màu nâu gọi là 

azuki được ăn với cơm.  

 

Ưu điểm của đậu: 

 

1. Đậu chứa một loại chất xơ gọi là pectin. Chất xơ này có khả năng hút nước và nở ra trong dạ dày 

khiến người ta có cảm giác no không thèm ăn. Nó cũng làm chậm tiến trình hấp thụ thực phẩm 

trong ruột, giúp bệnh nhân tiểu đường tránh được sự tăng gia quá mau đường huyết, và cơ thể khỏi 

phải tiết ra nhiều insulin.  

 

Các loại đậu chứa nhiều pectin có thể giữ vai trò quan trọng trong sự làm giảm lượng cholesterol 

trong máu, còn tốt hơn cả loại cám yến mạch (oat bran). 

 

Trong các loại đậu, đậu nành được xem là hữu hiệu nhất để giảm cholesterol và triglyceride trong 

máu.  

 

Nghiên cứu ở Ý và Thụy Sĩ cho thấy là, bệnh nhân có  cholesterol cao, mà ăn  nhiều chất đạm từ 

đậu nành thay thế cho thịt cá, thì mức cholesterol của họ giảm xuống đến 31%. Kết quả này xem ra 

còn tốt hơn tác dụng của các loại thuốc giảm cholesterol đắt tiền bán trên thị trường.  

 

Bác sĩ James Anderson thuộc Đại học Kentucky, khuyên bệnh nhân mỗi ngày ăn một cốc đậu pinto 

nấu chín để hạ cholesterol.  
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2. Cũng theo bác sĩ Anderson, ăn đậu thường xuyên giảm nhu cầu Insulin để chữa bệnh tiểu 

đường, vì đậu làm đường trong máu tăng lên rất chậm. 

 

3. Gần đây các nhà khoa học lại mới t́m ra một tác dụng vô cùng bổ ích của các hạt đậu, đó là khả 

năng chống ung thư. Đậu có chứa chất acid phytic, một chất chống oxy hóa rất mạnh, có thể chận 

đứng tiến trình ung thư hóa của tế bào.  

 

Ngoài ra, khảo cứu trên một số động vật trong phòng thí nghiệm cho thấy đậu, nhất là  đậu “pea” và 

đậu lăng “lentil” có chứa chất ức chế protease là chất có khả năng phòng chống ung thư da, vú và 

gan ở động vật. Thử nghiệm ở người cũng thấy tác dụng tương tự về phòng chống ung thư vú và 

nhiếp hộ tuyến.  

 

Chuyên gia về ung thư Anne Kennedy cho chuột ăn một hóa chất gây ung thư, nhưng khi chất ức 

chế protease được bôi vào miệng chuột thì ung thư không xẩy ra.  

 

4. Đậu giúp đại tiện đều đặn, dễ dàng vì phẩn to hơn, mềm hơn, từ đó giảm thiểu được các nguy cơ 

ung thư ruột già và trực tràng. Đó là kết quả các nghiên cứu của Tiến sĩ Sharon Fleming, Đại học 

Berkeley, California. 

 

5. Một khoa học gia Ấn Độ là SN. Sanyaldan nhận thấy dân số của người Tây Tạng không thay đổi 

trong suốt 200 năm. Thực phẩm chính của họ là một loại đậu. Sau nhiều năm tìm hiểu, ông ta thấy 

rằng đậu này có khả năng ngăn ngừa sinh đẻ nhờ hóa chất m-xylohydroquinone. Ông ta thử cho 

phụ nữ dùng chất này thì tỷ lệ sinh đẻ giảm hẳn, còn với nam giới thì chất này cũng làm cho số 

lượng tinh trùng giảm. Nhận xét này đang được nghiên cứu kiểm chứng thêm. Ngoài ra có lẽ tác 

dụng của nó không mạnh bằng các dược phẩm ngừa thụ tinh hiện có, nên ít ai để ý đến... 

 

Coi vậy thì các loại đậu đều rất tốt cho cơ thể. Chúng tôi nghĩ là ông có thể làm theo như lời khuyên 

của vị bác sĩ gia đình. Nhưng cũng xin đừng quên dùng thuốc hạ đường huyết đều đặn và dành thời 

gian để vận động cơ thể mỗi ngày. 

 

Chúc ông mọi sự bình an. 

 

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.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
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http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

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

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

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

 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

