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HIẾN CHẾ MỤC VỤ1 
VỀ GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY 

GAUDIUM ET SPES 
Ngày 7 tháng 12 năm 1965 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Sự liên kết mật thiết của Giáo Hội với toàn thể gia đình nhân loại 

Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và 

của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ 

Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng 

họ. Thật vậy, đây là cộng đồng gồm những con người được qui tụ trong Chúa Kitô, được Chúa 

Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhận Tin Mừng cứu rỗi 

được trao ban cho mọi người. Vì thế, cộng đồng nầy thực sự cảm nghiệm được mối dây liên 

kết mật thiết với con người và lịch sử nhân loại. 

2. Những người mà Công Đồng muốn ngỏ lời 

Vậy, sau khi đã tìm hiểu sâu xa hơn về mầu nhiệm Giáo Hội, Công Đồng Vatican II không chỉ 

ngỏ lời với những người con của Giáo Hội và tất cả những ai kêu cầu danh Chúa Kitô, nhưng 

còn với toàn thể nhân loại để trình bày cho mọi người biết quan điểm của mình về sự hiện diện 

và hành động của Giáo Hội trong thế giới hôm nay. 

Công đồng muốn nói đến thế giới của con người, tức là toàn thể gia đình nhân loại với tất cả 

những thực tại trong đó con người đang sinh sống. Thế giới ấy chính là nơi lịch sử nhân loại 

đang diễn biến, một thế giới mang đầy dấu ấn của nỗ lực hành động, của cả những thất bại và 

thành công của con người; một thế giới mà người Kitô hữu tin là đã được tình yêu của Đấng 

Tạo Hóa tác thành và gìn giữ, nhưng đã rơi vào ách nô lệ tội lỗi. Tuy nhiên, nhờ Chúa Kitô, 

Đấng đã chịu đóng đinh và sống lại để đập tan uy quyền Thần Dữ, thế giới ấy đã được giải 

thoát và nhờ đó được biến đổi theo đúng ý định của Thiên Chúa để đạt tới sự thành toàn viên 

mãn. 

                                                 
1
  Hiến chế Mục Vụ về “Giáo Hội trong thế giới ngày nay” tuy có hai phần rõ rệt nhưng làm thành một khối duy nhất.  
Hiến Chế được gọi là “Mục Vụ” vì sẽ dựa trên những nguyên tắc giáo lý để trình bày thái độ của Giáo Hội với thế giới và con người ngày nay. Do đó, phần 

I vẫn có chủ đích mục vụ, còn phần II chứa đựng nhiều điểm giáo lý. 

Trong phần I, Giáo Hội trình bày giáo lý về con người, về thế giới con người đang sống và về thái độ của Giáo Hội đối với con người và thế giới. Trong 

phần II, Giáo Hội khảo sát tường tận hơn những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống hiện nay và trong xã hội nhân loại, nhất là những thắc mắc, những vấn 

đề xét ra có vẻ khẩn thiết hơn trong thời đại chúng ta. Do đó, trong phần II, dựa trên những nguyên tắc giáo lý, nội dung không những bao hàm những yếu tố 

vĩnh cửu mà còn cả những yếu tố thời gian nữa. 

Vì thế, phải giải thích Hiến chế theo những nguyên tắc tổng quát của khoa chú giải thần học và đặc biệt trong phần II, phải lưu ý tới những hoàn cảnh tự 

bản chất gắn liền với những vấn đề được nêu lên, nhưng đang có những biến chuyển. 
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3. Việc phục vụ con người 

Ngày nay, tuy rất hãnh diện với những khám phá và năng lực của mình, nhân loại vẫn 

thường phải trăn trở với những câu hỏi về hướng chuyển biến hiện nay của thế giới, về chỗ 

đứng và vai trò của con người trong vũ trụ, về ý nghĩa của những nỗ lực cá nhân cũng như tập 

thể, và sau hết, về cùng đích của con người và muôn vật. Vì thế, với vai trò minh chứng và trình 

bày đức tin của toàn thể đoàn dân Thiên Chúa đã được Chúa Kitô qui tụ, Công Đồng nhận thấy 

rằng, để bày tỏ tình liên đới, sự tôn trọng và lòng quí mến đối với gia đình nhân loại mà đoàn 

dân Chúa là một thành phần, cách tốt nhất chính là thực hiện cuộc đối thoại với thế giới về 

những vấn đề đa dạng ấy, phải lấy ánh sáng Tin Mừng để chiếu soi, và phải đem đến cho nhân 

loại những năng lực cứu rỗi mà chính Giáo Hội, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đã nhận 

được từ nơi Đấng Sáng Lập. Thật vậy, việc phải làm là cứu rỗi bản thân con người và xây 

dựng xã hội loài người. Do đó, tiêu điểm chính của tất cả những gì Công Đồng trình bày sẽ là 

con người - dĩ nhiên là con người duy nhất và toàn diện với thể xác và linh hồn, tình cảm và 

lương tri, trí khôn và ý chí. 

Vì thế, khi công bố ơn gọi cao cả của con người và khẳng định là hạt giống thần linh đã 

được gieo vào trong con người, Thánh Công Đồng muốn dành cho nhân loại sự cộng tác chân 

thành của Giáo Hội nhằm thiết lập tình huynh đệ đại đồng phù hợp với ơn gọi ấy. Không do một 

tham vọng trần thế nào thúc đẩy, Giáo Hội chỉ nhắm một mục tiêu duy nhất, dưới sự hướng 

dẫn của Chúa Thánh Thần, là tiếp tục công trình của chính Chúa Kitô, Đấng đã đến thế gian để 

làm chứng cho chân lý, để cứu rỗi chứ không để luận phạt, để phục vụ chứ không để được 

phục vụ2. 

NHẬP ĐỀ 

TÌNH CẢNH CỦA CON NGƯỜI 

TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY 

4. Hy vọng và lo âu 

Để chu toàn phận vụ ấy, Giáo Hội phải luôn tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại 

và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng Tin Mừng; như vậy Giáo Hội mới có thể đưa ra 

câu giải đáp thích hợp với từng thế hệ cho những thắc mắc muôn thuở của con người về ý 

nghĩa cuộc sống hiện tại và mai sau, cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy. Do 

đó, cần phải nhận biết và thấu hiểu thế giới chúng ta đang sống, cũng như những mong chờ, 

những khát vọng và cả tính chất thường là bi thảm của nó. Có thể phác họa một vài nét chính 

yếu của thế giới ngày nay như sau: 

                                                 
2
 x. Ga 3,17; 18,37; Mt 20,28; Mc 10,45. 
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Nhân loại hiện nay đang sống trong một giai đoạn mới trên dòng lịch sử, trong đó những đổi 

thay sâu xa và mau chóng đang dần dần lan rộng khắp toàn thế giới. Những thay đổi được tạo 

thành do sự thông minh và hoạt động sáng tạo của con người đang trở lại ảnh hưởng trên 

chính con người, trên những phán đoán và ước vọng cá nhân hay tập thể nhân loại, trên cách 

suy tư và hành động đối với vạn vật cũng như đối với con người. Ở đâ chúng ta có thể nói đến 

một sự thay hình đổi dạng thật sự về mặt xã hội cũng như văn hóa, đang tràn vào trong cả đời 

sống tôn giáo. 

Cũng như trong bất cứ cơn khủng hoảng tăng trưởng nào, sự thay đổi này kéo theo những 

khó khăn không nhỏ. Chẳng hạn như khi triển khai rộng rãi năng lực của mình, không phải lúc 

nào con người cũng có thể làm chủ được sức mạnh đó. Khi tìm cách đi sâu hơn vào thâm tâm 

mình, con người nhiều khi lại cảm thấy hoang mang hơn về chính mình. Khi dò dẫm tìm hiểu 

sâu rộng hơn những luật lệ của đời sống xã hội, con người lại do dự không dám định đoạt 

hướng đi cho mình. 

Chưa bao giờ nhân loại lại dồi dào của cải, khả năng và quyền lực kinh tế như hiện nay; thế 

nhưng cho đến nay, một phần rất lớn nhân loại trên thế giới đang khốn cực vì đói ăn và nghèo 

khổ, và không biết bao nhiêu người còn trong tình trạng thất học. Chưa bao giờ con người ý 

thức mãnh liệt về tự do như ngày nay, nhưng trong khi đó, lại thấy xuất hiện những hình thức 

nô lệ mới về mặt xã hội cũng như tâm lý. Trong khi cảm nhận rõ rệt tính cách duy nhất của 

mình, đồng thời vẫn nhận ra sự lệ thuộc lẫn nhau trong mối liên đới cần thiết, thì thế giới lại bị 

xâu xé dữ dội bởi những thế lực đối chọi nhau; thật vậy, những bất đồng gay gắt về chính trị, 

xã hội, kinh tế, chủng tộc và ý thức hệ vẫn còn kéo dài mãi tới ngày nay và vẫn còn đó nguy cơ 

của một cuộc chiến có thể hủy diệt tất cả. Việc trao đổi các luồng tư tưởng vẫn phát triển, 

nhưng ngôn từ dùng để diễn đạt những khái niệm có tầm mức quan trọng lại mang ý nghĩa 

khác nhau tùy từng ý thức hệ riêng biệt. Sau hết, người ta nỗ lực đi tìm một cơ chế trần thế 

hoàn hảo hơn, nhưng lại không nghĩ đến sự phát triển tinh thần tương xứng. 

Do những hoàn cảnh phức tạp như thế chi phối, rất nhiều người đương thời khó có thể nhận 

chân được những giá trị trường cửu, đồng thời cũng không biết phải hoà hợp sao cho thích 

đáng những giá trị ấy với những điều mới được khám phá; do đó, họ cảm thấy ưu tư, luôn bị 

giằng co giữa hy vọng và lo âu, băn khoăn về những biến chuyển hiện nay của thế giới. Biến 

chuyển này đang thúc đẩy, hay đúng hơn, đòi buộc con người tìm câu giải đáp. 

5. Những biến chuyển sâu rộng 

Tình trạng dao động tâm hồn hiện nay và sự thay đổi những điều kiện sinh sống gắn liền với 

cuộc biến chuyển rộng lớn hơn, có khuynh hướng dành ưu thế cho các ngành toán học, khoa 

học tự nhiên và khoa học nhân văn trong phạm vi trí dục, còn ngành kỹ thuật vốn là con đẻ của 

khoa học thì ngày càng được trọng dụng trong lãnh vực hoạt động. Tinh thần khoa học này đang 
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tạo ra một nền văn hóa và những lối suy tư khác với trước kia. Ngành kỹ thuật phát triển đến mức 

đang làm thay đổi cả bộ mặt trái đất và đã tiến đến việc chinh phục không gian. 

Trí năng con người như đang nới rộng phạm vi hoạt động cả trong lãnh vực thời gian: trở về 

quá khứ nhờ khoa sử học, và đi đến tương lai với phương pháp dự liệu và kế hoạch tổ chức. 

Những tiến bộ trong các khoa sinh vật học, tâm lý và xã hội học, không những giúp con người 

hiểu biết chính mình hơn, mà còn cung cấp những phương pháp kỹ thuật để trực tiếp tác động 

tới đời sống các cộng đồng xã hội. Đồng thời, nhân loại mỗi ngày mỗi lưu tâm hơn đến việc tìm 

cách tiên liệu và kiểm soát vấn đề gia tăng dân số. 

Ngay cả lịch sử cũng đang tiến bước quá nhanh đến nỗi từng cá nhân riêng rẽ khó lòng theo 

kịp. Cả cộng đồng nhân loại có cùng một vận mệnh chung, không còn phân tán nơi nhiều dòng 

lịch sử khác nhau nữa. Như vậy, từ một quan niệm tĩnh về vũ trụ, nhân loại đã bước sang một 

quan niệm động và tiến hóa hơn, do đó phát sinh cách đặt vấn đề mới vô cùng phức tạp đòi 

phải có những phân tích và tổng hợp mới. 

6. Những biến đổi trong phạm vi xã hội 

Chính vì vậy, các cộng đồng truyền thống tại các địa phương, như gia tộc, “thị tộc”, bộ lạc, 

xóm làng, các dạng thức tập thể khác và các liên hệ trong cộng đồng xã hội đều thay đổi mỗi 

ngày mỗi sâu xa hơn. 

Loại hình xã hội kỹ nghệ dần dần trở nên phổ biến, đưa một số quốc gia đạt tới nền kinh tế 

thịnh vượng và làm thay đổi tận gốc rễ những quan niệm và hoàn cảnh đã có từ lâu trong đời 

sống xã hội. Cũng thế, nếp sống và sức cuốn hút của thành thị gia tăng mạnh mẽ, hoặc vì các 

thành phố ngày càng mọc lên nhiều và dân số ngày càng thêm đông, hoặc vì cách sống thành 

thị đang lan rộng tới cả thôn quê. 

Những phương tiện truyền thông xã hội mới mẻ và mỗi ngày một thuận tiện hơn, giúp con 

người theo dõi được các biến cố cũng như phổ biến hết sức nhanh chóng và rộng rãi những 

phương cách nhận thức và tư duy, do đó tạo ra nhiều phản ứng dây chuyền liên hệ tới nhau. 

Một hiện tượng không kém quan trọng khác, đó là có biết bao người, bởi nhiều lý do khác 

nhau, đã di cư và phải chấp nhận thay đổi cả cách sống. 

Do vậy, mối tương giao giữa con người với nhau không ngừng gia tăng thêm mãi, trong khi 

đó việc “xã hội hóa” tiếp tục tạo nên những liên hệ mới, nhưng lại không phải lúc nào cũng hỗ 

trợ đúng mức để giúp bản thân con người trưởng thành và mang lại tính cách cá nhân thực sự 

(nhân vị hóa) cho các mối liên hệ. 

Thật vậy, sự tiến hóa ấy thể hiện rõ nét hơn tại những quốc gia đã đạt được những thành 

quả phát triển kinh tế và kỹ thuật, đồng thời cũng thúc đẩy các quốc gia đang phát triển vươn 

tới trong khát vọng mong cho đất nước mình cũng có được những tiện ích từ công cuộc kỹ 

nghệ hóa và đô thị hóa. Các dân tộc ấy, kể cả những dân tộc dù đang bám chặt vào những 
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truyền thống cổ kính, vẫn cảm thấy bị thúc đẩy muốn thể hiện tự do một cách trưởng thành và 

xứng hợp với nhân vị hơn. 

7. Những biến đổi về tâm lý, luân lý và tôn giáo 

Sự thay đổi não trạng và cấu trúc xã hội thường dẫn đến việc đặt lại vấn đề đối với những 

giá trị đã từng được thừa nhận trước đó, nhất là nơi giới trẻ là những người thường thiếu kiên 

nhẫn; thêm vào đó, chính sự lo âu đã làm họ nổi loạn, và bởi nhận ra vai trò quan trọng của 

mình trong xã hội, nên họ càng mong muốn sớm được dự phần vào đời sống xã hội hơn. Do 

đó, không hiếm những bậc cha mẹ và nhà giáo dục đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong khi thi 

hành bổn phận của mình. 

Các định chế, luật pháp, những lối suy tư và cảm nghĩ của người xưa truyền lại, hình như 

không phải lúc nào cũng phù hợp với những gì đang xảy ra hôm nay, do đó, có sự xáo trộn 

trầm trọng trong phương thức và cả trong các qui tắc hành động. 

Sau hết, những hoàn cảnh mới cũng ảnh hưởng tới đời sống tôn giáo. Một đàng, khả năng 

phán đoán sâu sắc hơn đã giúp thanh lọc khỏi đời sống tôn giáo quan niệm ma thuật về thế 

giới và những điều mê tín vẫn còn đang lan tràn, điều ấy đòi hỏi càng ngày càng phải sống gắn 

bó với đức tin nơi chính bản thân mỗi người cách sinh động hơn; nhờ đó nhiều người đã có 

được cảm nghiệm về Thiên Chúa cách sống động hơn. Đàng khác, số người từ bỏ thực hành 

đời sống tôn giáo ngày càng đông. Khác với thời xưa, việc chối bỏ hoặc thái độ dửng dưng đối 

với Thiên Chúa hay tôn giáo không còn là một hành vi bất thường và có tính cách cá nhân nữa, 

vì ngày nay, nhiều người coi đó như một đòi hòi của tiến bộ khoa học hay của nền nhân bản 

mới. Tại nhiều nơi, quan niệm này không những được trình bày trong các trường phái triết học, 

mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới văn chương, nghệ thuật, lối giải thích của các khoa học nhân 

văn và lịch sử, cũng như ảnh hưởng tới cả dân luật khiến cho nhiều người hoang mang. 

8. Những chênh lệch trong thế giới ngày nay 

Sự biến chuyển quá mau chóng thường đưa đến tình trạng mất trật tự, và hơn nữa, ý thức 

càng ngày càng sắc bén hơn về những phân rẽ trong thế giới, đó là những yếu tố làm phát sinh 

hoặc gia tăng các mâu thuẫn và chênh lệch. 

Nơi chính bản thân con người thường xuất hiện sự thiếu quân bình giữa óc thực tiễn hiện 

đại và lối suy tư thuyết lý vốn không còn khả năng làm chủ và tổng hợp cách thích đáng toàn bộ 

tri thức. Cùng lúc, tình trạng mất quân bình cũng xuất hiện giữa mối bận tâm muốn có được 

những kết quả vật chất và những đòi hỏi của lương tâm luân lý, và trong nhiều trường hợp, 

giữa nếp sống tập thể và những điều kiện cần thiết cho suy tư cá nhân, nhất là cho sự chiêm 

niệm. Sau cùng là tình trạng mất quân bình giữa sự chuyên môn hóa các hoạt động nhân sinh 

và quan điểm chung về vạn vật. 
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Trong gia đình, nhiều rạn nứt xuất hiện, hoặc dưới áp lực nặng nề về nhân khẩu, kinh tế, xã 

hội, hoặc do những xung khắc giữa các thế hệ tiếp nối nhau, hoặc do những dạng thức mới 

trong những liên hệ xã hội giữa hai giới nam nữ. 

Ngoài ra, còn có nhiều cách biệt lớn lao giữa các chủng tộc cũng như giữa những giai cấp 

xã hội khác nhau, giữa những quốc gia cường thịnh và những quốc gia nghèo nàn yếu kém, 

sau cùng, giữa những tổ chức quốc tế được thiết lập trong khát vọng hòa bình của các dân tộc 

và ý đồ bành trướng ý thức hệ riêng hoặc những tham vọng ích kỷ mang tính tập thể xuất hiện 

nơi các quốc gia hoặc các cộng đồng xã hội. 

Từ đó, phát sinh ngờ vực và thù nghịch nhau, xung đột và thống khổ mà chính con người 

vừa là nguyên nhân vừa là nạn nhân. 

9. Những khát vọng phổ quát hơn của nhân loại 

Trong khi đó, con người càng thêm xác tín rằng nhân loại không những có thể và phải mỗi 

ngày mỗi củng cố thêm khả năng làm chủ vạn vật, mà còn phải thiết lập một trật tự chính trị, xã 

hội và kinh tế để phục vụ con người ngày càng đắc lực hơn, giúp mỗi cá nhân, mỗi tập thể 

khẳng định và thăng tiến phẩm giá riêng của mình. 

Bởi đó, rất nhiều người đang gay gắt đòi lại những của cải mà họ nhận thức rất rõ là đã bị 

cướp mất vì những đối xử bất công, hay vì không được phân phát đồng đều. Các nước đang 

phát triển cũng như các quốc gia mới giành được độc lập, đều mong muốn dự phần vào những 

lợi ích của nền văn minh hiện đại, không chỉ trong lãnh vực chính trị mà cả trong lãnh vực kinh 

tế, đồng thời cũng mong muốn được tự do thực thi vai trò của mình trong thế giới, tuy nhiên, 

giữa các quốc gia này và những quốc gia giàu mạnh và tiến bộ hơn, sự cách biệt cứ ngày càng 

gia tăng, và thông thường lại kéo theo sự lệ thuộc cả trong lãnh vực kinh tế. Những dân tộc cơ 

cực vì nạn đói khổ đang kêu gọi các quốc gia giàu có hơn. Nữ giới ở những nơi chưa được 

bình quyền với nam giới, đều đứng lên đòi hỏi quyền được bình đẳng trước pháp lý cũng như 

trên thực tế. Các công nhân và nông dân cũng muốn làm việc không chỉ để mưu sống nhưng 

còn để phát huy những năng lực bản thân, hơn nữa, họ còn muốn dự phần vào việc tổ chức 

đời sống kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, toàn 

thể các dân tộc đã xác tín mình có thể và phải thực sự phổ biến những thành quả của văn hóa 

tới mọi dân tộc. 

Đằng sau tất cả những đòi hỏi đó, tàng ẩn một ước vọng sâu xa và rộng lớn hơn: mọi cá 

nhân và tập thể đều khao khát một cuộc sống đầy đủ và tự do xứng hợp với con người, trong 

đó chính họ được sử dụng tất cả những gì mà thế giới ngày nay có thể cung ứng cách dồi dào. 

Trong lúc ấy, các quốc gia vẫn luôn gia tăng nỗ lực nhằm kiến tạo một dạng thức cộng đồng 

hoàn vũ. 
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Trong hiện trạng đó, thế giới ngày nay tỏ ra vừa mạnh lại vừa yếu, có khả năng thực hiện 

những điều tốt đẹp nhất và cả những điều xấu xa nhất, trong khi đó con đường trước mặt có 

thể dẫn tới tự do hoặc nô lệ, tiến bộ hoặc thoái hóa, huynh đệ hoặc hận thù. Ngoài ra, con 

người đã ý thức được chính họ phải định hướng cho đúng sức mạnh do chính mình tạo nên, 

những năng lực có thể đè bẹp họ hoặc phục vụ cho họ. Do đó con người vẫn đang tự tra vấn 

chính mình. 

10. Những vấn nạn sâu xa hơn của nhân loại 

Trong thực tế, những chênh lệch đang dày vò thế giới ngày nay gắn liền với một tình trạng 

mất quân bình cơ bản hơn nằm tận sâu đáy lòng con người. Thật vậy, ngay chính trong con 

người chất chứa nhiều yếu tố xung khắc nhau. Một đàng, vì là thụ tạo, con người nhận thấy 

mình có nhiều giới hạn, nhưng đàng khác, lại cảm thấy mình có những khát vọng vô biên và 

được mời gọi vươn tới một cuộc sống cao cả hơn. Bị thu hút bởi muôn vàn quyến rũ, con 

người luôn bị bó buộc phải lựa chọn và từ bỏ. Hơn nữa, vì yếu đuối và tội lỗi, nên nhiều khi con 

người làm điều mình không muốn và lại không làm được điều mình muốn3. Bởi đó, con người 

bị phân rẽ ngay trong chính bản thân mình, và đây cũng là nguyên nhân sinh ra bao nhiêu bất 

hòa lớn lao trong xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều người, hoặc vì đã thấm nhiễm cách sống theo chủ 

nghĩa duy vật thực hành, nên không còn nhận rõ được thảm trạng này, hoặc vì đang khốn khổ 

trong cuộc đời cơ cực, nên cũng không nghĩ tới điều đó. Nhiều người khác tự cho phép mình 

yên tâm với một số lý thuyết mà họ đưa ra để giải thích vũ trụ. Còn có những người lại chỉ 

muốn dựa vào nỗ lực thuần túy nhân loại để có được cuộc giải phóng thực sự và trọn vẹn cho 

con người, họ cho rằng, trong tương lai, sự thống trị của con người trên thế giới này sẽ làm 

mãn nguyện mọi ước vọng của con tim nhân loại. Cũng không thiếu những người do thất vọng 

trong cảm thức về cuộc sống nên đã tán dương sự táo bạo của những kẻ cho rằng sự hiện hữu 

của con người thật vô nghĩa, vì thế phải tự mình cố gắng vận dụng tài trí riêng để mang lại toàn 

bộ ý nghĩa cho sự hiện hữu ấy. Tuy nhiên, đối diện với cuộc tiến hóa hiện nay của thế giới, 

càng ngày càng có nhiều người nêu lên câu hỏi hoặc nhận thức lại cách sâu sắc mới mẻ về 

những vấn đề vô cùng căn bản như: con người là gì? Đâu là ý nghĩa của đau khổ, sự dữ, cái 

chết? Sao chúng vẫn tồn tại mặc dù đã có bao nhiêu tiến bộ? Những chiến thắng đạt được với 

một giá đắt như thế có ích gì không? Con người có thể đem lại gì cho xã hội và có thể trông đợi 

gì ở xã hội? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau cuộc sống trần gian này? 

Về phần mình, Giáo Hội tin rằng Chúa Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại vì mọi người4, nhờ 

Thánh Thần của Người đã trao ban ánh sáng và sức mạnh để con người có thể đáp trả ơn gọi 

cao cả của mình. Giáo Hội tin rằng dưới bầu trời này chẳng có danh hiệu nào khác được ban 

                                                 
3
 x. Rm 7,14tt. 

4
 x. 2 Cr 5,15. 
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cho loài người để nhờ đó mà họ được cứu rỗi5. Cũng thế, Giáo Hội tin rằng ý nghĩa then chốt, 

trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại đều ở nơi Đức Kitô là Chúa và là Thầy 

của Giáo Hội. Hơn nữa, Giáo Hội còn khẳng định rằng qua mọi thay đổi, có nhiều điều vẫn 

không đổi thay, những điều đặt trên nền tảng sâu xa nhất là chính Chúa Kitô, Đấng hôm qua, 

hôm nay và mãi mãi vẫn là một6. Vì thế, dưới ánh sáng của Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên 

Chúa vô hình, là trưởng tử giữa mọi loài thụ tạo7, Công Đồng muốn ngỏ lời với mọi người để 

làm sáng tỏ mầu nhiệm về con người và để cùng nhau tìm giải đáp cho những vấn đề chính 

yếu của thời đại chúng ta. 

 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 
   

Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên C. (Lc 16,19-31) 

Tưởng chừng thế giới ngày càng văn minh, nền kinh tế phát triển, khoa học kỹ thuật nâng 

cao nhiều mặt...thì con người bớt đi cảnh nghèo đói. Nhưng không, dường như cái nghèo cứ 

đeo bám con người trong mọi thời đại. Xã hội như càng phân cấp rõ rệt giữa người giàu và 

người nghèo. Ai giàu ngày càng giàu có. Kẻ nghèo ngày càng rơi vào cảnh khốn cùng hơn! 

Chắc hẳn không phải vì họ lười không làm việc, nhưng là họ không tìm được việc làm và cũng 

không có vốn liếng để đầu tư hay kinh doanh. Vì thế, con số người thất nghiệp, đói nghèo và 

hơn nữa là phải đi xin không hề ít. 

Ngay tại quê hương, nhiều lần tôi đã chứng kiến hàng chục người kéo đến nhà dòng để xin 

cơm. Đó là những anh em dân tộc thiểu số hoặc anh em ở Miền Trung, Bắc... họ bị mất mùa, 

không lương thực, không việc làm, nhất là phụ nữ và trẻ em. Thế nhưng cũng có nhiều khi gặp 

những chị, những anh đến xin không phải là xin ăn mà là xin tiền, xin thuốc men...Trong số họ, 

có những người thực sự là nghèo khó cần giúp. Nhưng cũng vài lần đã bị lừa khi họ cầm toa 

thuốc hay giấy nhập viện đến xin, và nhất định chỉ xin tiền chứ không chịu lấy thuốc hay đi đóng 

viện phí dùm. Làm sao để phân biệt ai nghèo thật ai giả? Không cho thì nếu trong số họ có 

những người khó nghèo thật thì sao? Thôi thà cho lầm còn hơn bỏ sót.  

Thế rồi, những tháng đầu sống trên đất Bắc Mỹ, tôi thật ngạc nhiên khi thấy một người đàn 

ông ăn xin. Ngày nào cũng sau giờ kinh tối của cộng đoàn là ông ta có mặt. Chẳng cần xin, như 

đã là thông lệ, một hai Soeur lo đi lấy bánh mì, bơ... và pha cà phê cho ông. Rồi cũng tới phiên 

                                                 
5
 x. Cv 4,12. 

6
 x. Dt 13,8. 

7
 x. Cl 1,15. 
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tôi lo việc này. Nếu chỉ là lấy và trao cho ông thì dễ dàng. Thế nhưng, cái khó chịu là cứ mỗi 

ngày lại phải có một cái lọ thủy tinh để đựng cà phê. Sau một vài tuần, tìm lục lọi hết trong nhà 

cũng không còn lọ và nắp đậy. Nói với một Soeur đề nghị ông ta giữ cái lọ lại để ngày mai 

mang đến mình sẽ đựng cho ông. Nhưng Soeur ấy trả lời "Ông ta không có nhà, mà mùa đông 

quá lạnh nên khi uống xong, không thể bắt ông ấy giữ cái lọ suốt cả ngày đêm được!" Thế đấy! 

Hết có ý kiến. Lại tiếp tục tìm mọi cách để có thể trao cho ông "Ăn Mày" kia lọ cà phê còn nóng 

hổi thơm tho đậy nắp hẳn hoi. 

Sau này, tôi còn gặp nhiều người ăn xin bên đường. Họ không nài nỉ ỉ ôi, nhưng chỉ chìa 

tay xin. Tôi vẫn cảm thấy thật lạ khi ở cái xứ văn minh giàu có này mà cũng có kẻ ăn mày ăn 

xin! Người ta nói cũng có những người xin vì thiếu thốn nghèo khổ, nhưng cũng nhiều kẻ vì 

uống và hút xách nên mặt dày chìa tay đi xin như thế! Vâng, cho hay không là quyền của tôi. 

Tin họ nghèo hay không là ở chính mình. Biết đâu trong số họ sẽ chẳng có đầy những "Anh 

Lazarô" đói lả lở loét, ăn mày không chừng! Chẳng hiểu được sao họ không đi làm để sinh 

sống, nhưng sự thật họ vẫn là những Lazarô, không nhà cửa, đi xin ăn. Còn tôi, nhà cửa ấm 

êm, cơm ăn ba bữa... Tôi không là phú hộ giàu sang, ăn uống xa hoa, mang mặc gấm vóc... 

Nhưng tôi được đầy đủ, ấm no. 

Có những người đàn ông đến nhà dòng nhấn chuông xin bữa ăn trưa hay chiều một cách 

ngon ơ! Đôi khi tôi ngập ngừng, chần chờ giữa những phản ứng và lòng quảng đại. Tôi nghĩ ai 

cũng có đôi tay sao không chịu đi làm mà lại đi xin ăn. Thế nhưng, Chúa Giêsu nói sau này 

những anh Lazarô ăn xin này sẽ ngồi trong lòng Tổ Phụ Abraham đấy! Còn phú hộ như tôi coi 

chừng ở trong địa ngục lửa thiêu đốt. Làm sao hiểu nổi. Con đâu có làm gì nên tội nhỉ? Như 

vậy có công bằng không đây Chúa ơi? Dừng lại nghe lời Chúa nói, con chợt nhận ra... một sự 

thật rất công bằng "Con ơi, con hãy nhớ lại, suốt đời con, con đã nhận được phần phước 

của con rồi; còn Lazarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazarô được an 

ủi ở nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ." 

Vâng, Chúa cho chúng ta biết số phận đời đời của chúng ta liên hệ mật thiết với cuộc sống 

của ta ở trần gian này. Nếu ta biết chia sẻ, làm phúc cho anh em mình thì ta sẽ được thưởng. 

Còn nếu ta khép lòng trước những cơn đói và những nỗi đau của đồng loại thì ta sẽ phải lãnh 

lấy phần phạt ở đời sau. Được thưởng hạnh phúc vĩnh cửu hay phải chịu khốn khổ đó là do 

chính chúng ta có biết để tâm yêu thương chăm sóc anh em đói nghèo quanh ta hay không, 

chứ không do ta là phú hộ giàu có. Giàu có mà keo kiệt, chỉ ăn uống sống xa hoa cho bản thân, 

không để mắt đến anh Lazarô nghèo đói ngay cửa nhà mình. Vô tâm, vô cảm và thờ ơ với tha 

nhân. Số phận đời sau của ta sẽ bị đổi ngược lại. Đó là công bằng. 

Phúc cho chúng ta vẫn còn được nghe Lời Chúa nhắc nhở. Như Tin Mừng Chúa Nhật tuần 

trước Chúa bảo "Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết 

bạc, họ sẽ đón anh em vào nơi ở vĩnh cửu."(Lc 16,9). Thế nên, đừng từ chối làm điều thiện, 

như lời sách Châm ngôn nhắn nhủ "Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói đi đi, mai trở 

lại rồi tôi sẽ cho anh"(Cn 3,28) Đừng bỏ qua hay tránh sang bên với những người anh em khó 
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nghèo ta gặp trên đường, nhưng hãy làm cho con đường ta đi nở đầy hoa bác ái yêu thương. 

Hãy cho đi với niềm vui và thực hiện việc bác ái với trái tim nhân hậu như lời thánh Phaolô dặn 

"Ai thực hành lòng thương xót thì hãy làm với niềm vui."(Rm 12,8) và như thế, chắc chắn 

Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta. 

Hạnh phúc cho ai biết xót thương người, biết "Chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo". 

Mỗi Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi trở nên người công chính, là " người biết cảm 

thương, rộng tay làm phúc cho kẻ khó nghèo."(x. Tv 111,5.9)  Chúng ta đang sống trong 

Năm Thánh Lòng Thương xót, hơn bao giờ hết, ta hãy thực thi lòng xót thương như Cha chúng 

ta là Đấng thương xót.  Hãy sống mối thương người cách cụ thể với anh em Miền Trung đang 

gặp hoạn nạn, đói nghèo..."Hãy biết chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người 

nghèo không nơi trú ngụ"(Is 58,7) vì đó là điều Thiên Chúa vui thích. "Người muốn lòng 

nhân từ chứ đâu cần lễ tế" (x. Mt 9,18)  

Chính Chúa đã đồng hóa với những người nghèo khó. Khi ta cho anh em cơm ăn, áo mặc 

hay đón tiếp họ vào nhà là ta đã làm cho chính Chúa Kitô (x. Mt 25,31-40) Ngày chung cuộc 

của mỗi người, khi đến trước Chúa, Người sẽ chỉ xét xử ta về đức bác ái yêu thương ta đã làm, 

hay không làm cho anh em ta. Vậy khoảng cách của ta với Tổ Phụ Abraham trong Nước Trời 

hạnh phúc sẽ tùy thuộc vào cách cư xử, lòng quan tâm chia sẻ của ta ngay nơi trần thế này. 

Xin cho mỗi chúng ta luôn biết quảng đại chia sẻ cơm áo, tình yêu thương với những người 

nghèo khổ và biết sống liên đới, thân tình với nhau vì tất cả chúng ta đều là anh chị em con 

cùng một Cha. 

Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng tay con, luôn giữ lại nắm khư khư tất cả, trước cửa nhà 

có người nghèo đói lả, xin dạy con biết chia sẻ vui lòng. Và xin Chúa mở rộng trái tim 

con người để con người quảng đại như Chúa, yêu thương như Chúa, cho người nghèo 

được nâng đỡ yêu thương và nuôi sống nhiều hơn. Amen. 

Dã Quỳ 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C   
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Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD  
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Hình cha chính Gioan Lasan NGUYỄN VĂN VINH 

  

 Bài suy niệm này chúng tôi dựa vào Tin Mừng Luca (Lc 16:1-13) nói về người quản lý bất 

trung để trình bày về một người quản lý đương đại của thế kỷ 20 không phải là bất trung, 

nhưng rất trung tín là cha chính Tổng Đại Diện giáo phận Hanoi Gioan Lasan Nguyễn văn Vinh. 

DỤ NGÔN NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT TRUNG 

Bài đọc Kinh Thánh hôm nay nói về cách dùng của cải vật chất như là một yếu tố chính 

trong đời sống đức tin. Ba kiểu nói trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cái tương phản giữa 

sự giàu có mau qua ở trần thế và giầu có vĩnh viễn trên trời.  

Câu chuyện dụ ngôn này (Lc 16: 1-8a) phải được hiểu theo phong tục Palestine. Người 

quản lý là người đại diện chủ để kinh doanh buôn bán sinh lời cho chủ. Nhưng người quản lý 

này đã tỏ ra bất trung vì đã phung phí, ăn cắp tài sản của chủ (1).  

Ông chủ phê phán người quản lý là bất nhân vì đã giả mạo giấy giao kèo giữa con nợ và 

chủ nợ bằng cách biểu con nợ ghi số nợ ít hơn thực sự để dành số tiền bớt đi đó cho mình 

hoặc để lấy lòng con nợ hầu có chỗ nương tựa khi cần vì anh ta biết mình sắp bị chủ cho nghỉ 

việc (3).  

Phần hai của bài Tin Mừng (Lc 16: 8b-13) là lời Chúa Giesu kết luận câu chuyện. Kết luận 

một (c.8b-9) khuyên chúng ta phải biết khôn khéo kiểu con cái thế gian làm giầu bất chính như 

trong dụ ngôn người quản lý bất trung khi nghĩ về những giờ phút cuối cùng của thời đại. Danh 

từ Giàu sang hay tiền của bất chính là nghĩa chữ Mammon tiếng Hy Lạp lấy từ tiếng Do Thái 

hay tiếng Aramaic, tiếng Chúa Giesu nói, có nghĩa là “điều mà người ta tin tưởng vào”. Như vậy 

sự giàu sang mà con người thường tin tưởng phải hiểu là của phi nghĩa.  Kết luận hai (c.10-12) 
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khuyên phải nhất mực trung thành với địa vị và trách nhiệm của mình. Kết luận ba (c.13) là một 

kết luận chung cho biết con người không thể làm tôi hai chủ được, tức vừa phụng sự Thiên 

Chúa vừa phục vụ tiền của. Phục vụ tiền của là đối nghịch với giáo huấn của Chúa Giesu, đấng 

khuyên chúng ta phải hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa là Cha của các môn đệ chúa Kito (Lc 

12: 22-39). Từ Mammon cũng ám chỉ một ngẫu thần. 

Ý NGHĨA THỰC CỦA DỤ NGÔN 

Ý nghĩa chính của dụ ngôn thì không rõ ràng cho lắm. Hình như có ý thúc giục các môn đệ 

phải có quyết định về nước trời khi gặp cơn nguy biến, bắt chước hành động của người quản lý 

khi phải đối đầu với những bất trắc trong cuộc sống. Con cái ma quỉ thì khôn ngoan hơn con cái 

sự sáng. Chúa Giesu khuyên các môn đệ phải biết dùng của cải thế gian chia sẻ với mọi người, 

nhất là nhưng người nghèo khổ và cần thiết. Nói tổng quát là dùng của cải theo như ước muốn 

của Thiên Chúa. Đây là bài học: Là thương gia thì phải khôn khéo để bảo đảm cho những lợi 

tức (mau qua) của mình. Là người theo Chúa Giesu thì phải biết khôn ngoan để bảo đảm cho 

những lợi tức (vĩnh cửu) nơi Thiên Chúa. Là Kito hữu, chúng ta là những người quản lý của cải 

/ tài năng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta; chúng ta không phải là chủ nhân của nó, mà chỉ là 

người giữ của cho Chúa. Trên nước trời, phần thưởng sẽ được trao cho những ai trung thành 

với trách nhiệm và những việc Chúa trao phó ở trần thế. 

CÁCH QUẢN LÝ CỦA CHA CHÍNH GIOAN LASAN NGUYỄN VĂN VINH (1912-1971)  

Cha chính Nguyễn văn Vinh là một quản lý rất trung thành với những tặng vật Chúa ban 

cho ngài qua những mầu nhiệm của Chúa. Ngài sinh ngày 2-10-1912 tại làng Ngọc Lũ, huyện 

Bình Lục tỉnh Ha Nam trong một gia đình đạo gốc rất ngoan đạo được mọi người trong làng 

kính nể. Ngay từ  thuở thiếu thời ngài đã rất thông minh và có khiếu âm nhạc nên đã được cha 

xứ hồi đó là cố Hương, người Pháp tên Depaulis để ý muốn cho ngài đi tu làm linh mục. Cố 

Hương đã đem ngài lên Hanoi học trường Puginier của các thầy dòng. Năm 1928 thầy nhập 

tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, Hà Tây. Thầy Vinh học rất xuất sắc nên năm 1930 thầy được 

đưa sang Pháp du học. Sau khi đậu tú tài toàn phần văn chương cổ điển, năm 1935 thấy Vinh 

nhập học Đại Chủng Viên Xuân Bich (St Sulpice), Paris. Ngày 20-6-1940 thầy thụ phong linh 

mục ở Limoges.  

     Lúc đó thế chiến thứ hai bùng nổ, cha Vinh không về nước được. Phải ở lại Pháp nên 

cha ghi danh học  đại học. Cha học văn chương và triết học tại đại học Sorbone, Paris, đồng 

thời học âm nhạc tại nhạc viện quốc gia Paris. Ngài học sáng tác, hòa âm và đàn piano, violin. 

Gặp thời buổi khó khăn lại chiến tranh cha phải vừa đi làm kiếm sống vừa đi học. Cha đã tốt 

nghiệp cử nhân giáo khoa văn chương và triết học ở Sorbone. Cha đã tham dự kỳ thi violin 

toàn quốc và đoạt hạng nhì. Người ta kể chuyện, đáng lẽ cha đoạt giải quán quân hạng nhất 

nhưng vì thể diện quốc gia cha bị xếp hạng nhì để lại hạng nhất cho một cô đầm. Sau đó cha 

Vinh gia nhập dòng khổ tu Biển Đức / Benedict tại đan viện Ste Marie. 
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 Vóc dáng vừa phải, mặt mũi xinh xắn, nước da trắng, đôi mắt sáng ngời, tính tình vui vẻ, 

hòa đồng với mọi người nhưng biểu lộ tư cách đứng đắn và tâm hồn cương trực, luôn luôn 

được đồng nghiệp nể trọng, mọi người kính mến yêu thương. 

 Năm 1947 cha Vinh về nước giúp địa phận, chú tâm xây dựng Giáo Hội Công Giáo Việt 

Nam phát triển. Lúc đó Đức Cha Thịnh / Francois Chaize là giám mục Hanoi bổ nhiệm cha làm 

chánh xứ Nhà Thờ Lớn Hanoi. Ngài xin phép lập tu hội dòng Biển Đức Việt Nam, nhưng vì nhu 

cầu của giáo phận cần cha nên việc lập dòng không thành. 

CHA VINH VÀ THIÊN TÀI ÂM NHẠC  

Có thiên bẩm về âm nhạc lại được huấn luyện có bài bản một cách chính thống tại kinh 

thành ánh sáng nên hồi đó Hanoi không có ai bằng cha Vinh về luật sáng tác nhạc và hòa âm. 

Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của Hanoi lúc đó tìm đến cha để học hỏi, nhất là các vị trong nhạc đoàn 

Lê Bảo Tịnh như nhạc sĩ Hùng Lân, Duy Tân, Nguyễn khắc Xuyên v.v.  Cha dạy về hòa âm cho 

nhiều nhạc sĩ lúc bấy giờ. Cha Vinh là một trong những nhạc sĩ tiên phong của nền thánh nhạc 

Việt Nam và là một nhạc sĩ toàn tài. Ngài chơi vĩ cầm và dương cầm tuyệt hảo. Ngài là người 

đầu tiên chơi vĩ cầm ở Hanoi mà lại là tay cừ khôi. 

Có thiên tài lại được huấn luyện một cách chính thống và bài bản nên các tác phẩm âm 

nhạc của ngài đa số là hòa âm trường ca, đều là những sáng tác để đời như: 

-Đội ơn Chúa -Hallelujah chorus (Hallelujah!) -Kinh Lạy Cha (Lạy cha chúng tôi) -Mở 

đường Phúc thật (Hóa công ngắm cảnh) –Tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi -Nguyện xin Chúa Cả- 

Ôi Giave -Ở dưới vực sâu (Thân lạy Giavi) –Đức Mẹ vô nhiễm –Thánh Tâm chúa Giesu -Tâm 

tôi ca một khúc ca -Chí làm trai (vở kịch Rebatissons notre maison) -Hè về (hòa âm cùng với 

Hùng Lân) -Jam albae sunt ad messem (lời cha Đinh Lưu Nhân) -Lời cầu xin (Lời cha Nguyễn 

Ngà) -Đức Mẹ Fatima (Lời cha Đỗ thiên Bình) -Lúa chín đầy đồng (Lời cha Đinh lưu Nhân) -

Mừng Á Thánh Dũng Lạc (Lời cha Trần đình Nam) -Nữ Vương các thánh tử đạo. Ngài cũng 

phổ nhạc các ca vịnh 8, 16, 23, 41, 115. Ngoài ra ngài còn viết những bài ca sinh hoạt như -

Sao Mai -Đời người, phổ nhạc bài -Bước tới Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan v.v…. 

Cha Vinh đã trình bày bản hợp tấu ‘Ở Dưới Vực Sâu’ trong cuộc đón tiếp phái đoàn VN do 

ông Hồ chí Minh dẫn đầu sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau năm 1946. 

Cha Vinh sau 1954 cũng hàng tuần sang dạy nhạc bên Đai Chủng Viện Thánh Gioan của 

địa phận Hanoi. Cha lập ban hát hợp ca Nhà Thờ Lớn, tổ chức và chỉ huy dàn đồng ca trong 

nhiều cuộc rước lễ và rước kiệu lớn như cuôc Cung Nghinh Thánh Thể từ nhà thờ Hàm Long 

về nhà thờ Lớn rất thành công, từ trước chưa bao giờ có. 

TINH THẦN QUỐC GIA DÂN TỘC CỦA CHA VINH 

 Cha chính Vinh, tuy du học Pháp từ hồi còn niên thiếu, lại ròng rã 17 năm trời nhưng tinh 

thần yếu nước độc lập quốc gia rất mạnh, không nệ Pháp như nhiều người khác. Khi làm 
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chánh xứ nhà thờ lớn Hanoi, năm 1951 con trai đại tướng De Lattre de Tassigni là đại úy 

Bernard tử trận. Trong thánh lễ an táng cầu hồn cho Bernard, theo nghi thức, cha Vinh xếp ghế 

ngồi của Thủ Tướng VN cao hơn của tướng De Lattre. Nhưng vì quen thói thực dân, De Lattre 

đòi ngồi trên cung thánh và thủ tướng VN Trần văn Hữu phải ngồi dưới lòng nhà thờ. Vì tự ái 

dân tộc, danh dự quốc gia, cha Vinh nhất định không chịu. Câu chuyện trở thành gây cấn. 

Tướng De Lattre vời cha Vinh tới dinh, tức giận đập bàn đe dọa. Cha Vinh cũng đập bàn  đáp 

trả, quyết không nhượng bộ, nhưng thủ tướng ngại khó nên tự nguyện rút lui. Sau đó để tránh 

căng thẳng phiền phức, Đức Cha Trịnh như Khuê thuyên chuyển cha Vinh về làm giáo sư Tiểu 

Chủng Viện Pio XII, phụ trách Anh Văn, Pháp Văn, Triết học và Âm nhạc, đồng thời dạy triết tại 

Chu văn An và đại học văn khoa. Ngài khiêm tốn vâng lời đức cha. 

NĂM 1954 CHA VINH XIN Ở LẠI MIỀN BẮC SỐNG VỚI CỘNG SẢN 

Năm 1954 hiệp định Geneve chia đôi đất nước, Đức Cha Khuê cử cha Vinh và cha Nhân 

đưa chủng sinh TCV Pio XII đi Nam, nhưng cả hai cha đều xin ở lại sống chết với giáo phận dù 

biết hoàn cảnh đầy khó khăn nguy hiểm trước mặt. Thế rồi Đức Cha bổ nhiệm cha Vinh làm 

cha chính tổng đại diện giáo phận Hanoi kiêm hiệu trưởng trường trung học Dũng lạc.   

Hoàn cảnh / không khí Giáo Hội miền Bắc lúc đó bắt đầu ngột ngạt, mọi sinh hoạt có vẻ 

khó khăn mặc dù bề ngoài chưa tỏ lộ rõ ràng, vì chế độ còn đang o bế dụ dỗ dân chúng nhất là 

giáo dân ở lại đừng đi Nam. Cha Vinh đoán trước được tình trạng Giáo Hội nên sau khi Hải 

Phòng đóng cửa, việc di chuyển Bắc Nam chính thức chấm hết, cha tổ chức lớp học giáo lý cho 

mọi người. Lúc đó lại có các cha trẻ du học ngoại quốc vừa mới về, rất năng động, thông minh 

và đạo đức cộng tác. Cha Nguyễn ngọc Oánh, du học Mỹ, cha Nguyễn văn Thông du học Bỉ và 

Pháp, cha Phạm hân Quynh du học Pháp. Lúc đầu lớp học được tổ chức thành từng nhóm 

ngay tại phòng khách tòa Giám Mục, sau vì số người tham dự quá đông lớp học lan ra cả lối đi 

và rồi cả ngoài sân. Việc học giáo lý rất hiệu quả, người khô khan trở nên đạo đức, ảnh hưởng 

lan tới cả giới sinh viên và giáo sư đại học, nhiều người xin trở lại đạo. Vì sợ ảnh hưởng, chính 

quyền cấm không cho hoạt động nữa với lý do mất an ninh. 

Chính phủ lúc đó lại ra chỉ thị đeo ảnh Hồ chí Minh thay Thánh Giá trong các lớp học. Vì 

cha Vinh là hiệu trưởng trung học Dũng Lạc, cha không đọc thông cáo, cũng không bỏ Thánh 

Giá nên năm 1957 trường bị đóng cửa. Cũng thời gian đó cha Vinh được đại học y khoa Hanoi 

mời dạy tiếng Latin. Nhưng Chu ân Lai đến Hanoi và một hôm vào thăm trường đại học thấy 

bóng dáng áo thâm chùng linh mục bèn nói với phái đoàn: Giờ này mà còn có linh mục dạy đại 

học quốc gia à? Sau đó trường không mời cha dạy nữa. Thực ra vụ trường Dũng Lạc, nếu cha 

Vinh có bỏ Thánh giá xuống treo hình ông Hồ lên thì rồi trước sau trường cũng bị đóng cửa và 

tịch thu như mọi cơ sở giáo duc, xã hội bác ái khác của Giáo Hội. 

CHA VINH BIẾT VIỆC CHA LÀM 

Năm 1957, muốn tỏ cho dân chúng và thế giới thấy là Công Giáo vẫn được tự do hành đạo 

và tổ chức lễ hội. Dịp lễ Giáng Sinh, nhà nước tự động cho người đến trang hoàng chăng đèn 
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kết hoa bên ngoài nhà thờ. Sau lễ họ đến nhà xứ yêu cầu thanh toán mọi chi phí kể cả tiền 

công rất nặng. Năm sau 1958 cũng vậy, trước lễ Noel, họ kéo một lực lượng hùng hậu có xe ô 

tô chở vật liệu tự tiện bắt thang lên tháp nhà thờ trang hoàng như năm ngoái. Cha xứ lúc đó là 

cha Trinh văn Căn không đồng ý, yêu cầu họ ngưng, nhưng họ vẫn tiếp tục ý định. Để phản đối 

cha Căn cho kéo chuông nhà thờ, giáo dân kéo đến đầy sân nhà thờ ủng hộ cha xứ, hai bên lời 

qua tiếng lại. Cha Căn gọi cha chính Vinh ra can thiệp. Sau một hồi tranh luận không kết quả, 

cha Vinh kéo những người đang leo thang xuống rồi ngài leo lên đưa hai tay lên cao, bàn tay 

nắm lại, hai cườm tay đặt lên nhau làm dấu hiệu còng tay số 8 và nói “Tự do thế này à!” Cuộc 

tranh luận kéo dài suốt buổi sáng. Việc trang tri không thành. 

Hôm sau cha Căn, cha Vinh và một số giáo dân bị cơ quan an ninh phỏng vấn rồi đem ra 

tòa. Kết quả tòa tuyên án: Cha Trịnh văn Căn, chánh xứ nhà thờ Lớn trách nhiệm tổ chức lễ 

Noel năm đó 12 tháng tù treo. Cha chính Vinh 18 tháng tù giam với tội danh vô cớ tập họp dân 

chúng trái phép, phá rối trị an, vu khống xuyên tạc chế độ và gây chia rẽ trong nhân dân! Sau 

đó cha Vinh bị giam ở hỏa lò, sau bị chuyển đi nhiều trại giam khác nhau như Chợ Ngọc, Yên 

Bái, cuối cùng là Cổng Trời, nơi dành riêng cho các tử tội, ai đến đó chỉ có chết mà thôi. 

 Khi ở trại giam Yên Bái, cha được ở chung với nhiều loại tù nhân có nhiều giáo dân, chủng 

sinh, tu sĩ và linh mục. Họ xin cha giải tội và rồi cha bị kỷ luật, biệt giam, chân bị cùm xà lim 

ngày đêm cả tháng trời. Mấy tháng sau được ra, cha lại ban phép giải tội thì cán bộ hỏi ngài: 

-Tại sao bị cùm, biệt giam như vậy mà anh vẫn phạm qui? 

Ngài đáp: 

-Cấm là việc của các ông, giải tội là việc của tôi. Còn sống ngày nào tôi phải thi hành bổn 

phận của tôi. 

Lòng trung thành quả càm của cha đối với Chúa và Giáo Hội thật là sắt son, biểu hiện qua 

cả lời nói và việc làm. Nếu ai đã từng nghe hoặc hát bài “Ở dưới vực sâu hay Thân lạy Giave” 

sẽ thấy dòng nhạc hùng tráng quyện vào lời của Cha thì biết sự cương quyết và trung thành 

của cha đối với Chúa thế nào! 

“…Dù gươm chém hay đầu rơi, 

      Lòng vàng đá không hề phai. 

      Dù gươm chém. hay đầu rơi….. 

CHA CHÍNH VINH VÀ NHỮNG BẠN TÙ 

Tù cộng sản thì đói là đương nhiên, đói, đói, lúc nào cũng đói. Hàng ngày mỗi bữa ăn chỉ 

một bát cơm hẩm độn sắn (khoai mì) với vài lá cải già muối…Một lần cha nhận được gói quà 

do cha quản lý nhà chung Hanoi, cha Cương gửi qua đường bưu điện, trong đó có ít thức ăn, 
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lương khô và vài đồ dùng cá nhân, ngài đem chia sẻ cho anh em trong nhóm, cả Công Giáo lẫn 

không Công Giáo, ăn chung. Anh em tù hình sự gọi ngài là “Bố”. 

Dù ở trong tù rất khắc nghiệt, cha vẫn can đảm bảo vệ người bị áp bức. Có lần một tù nhân 

bị đánh, ngài lên tiếng bênh vực, liền bị cán bộ xông đến giơ tay đánh, ngài đưa tay lên gạt thì 

lập tức anh này ngã khụy xuống. Từ đó trong trại đồn cha Vinh có võ, mọi người đểu nể vì. 

CHÔN XÁC KẺ CHẾT 

Cha Vinh không chỉ thương mến người sống mà ngay cả người chết cha cũng hết lòng. 

Cha xung phong làm việc tẩm liệm và chôn cất các tù nhân qua đời. Chôn xác kẻ chết là một 

trong 8 mối phúc thật Chúa dạy. Dưới đây là một phần bài viết của Phùng Quán về cha Vinh lúc 

ở trại Cộng Trời: 

Mặc dầu là một Phật tử, xin mời các hiền huynh và quý bạn đọc bài viết nói về Cha Chính 

Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh là một chứng nhân của thời đại, một linh mục Công Giáo Việt 

Nam can trường, hậu thế kính tôn và ghi ân ngài. 

  

(viết lại theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân)  

 

"… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không rõ. Người thì bảo anh 

ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh 

ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân, và cũng không có phong độ của người làm 

chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi 

rều, do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, bị vướng vào hàng rào của 

trại rồi mắc kẹt luôn ở đó. Nhìn anh ta, rất khó đoán tuổi, có thể ba mươi, mà cũng có thể năm 

mươi. Gương mặt anh ta gầy choắt, rúm ró, tàn tạ, như một cái bị cói rách, lăn lóc ở các đống 

rác. Người anh ta cao lòng khòng, tay chân thẳng đuồn đuỗn, đen cháy, chỉ toàn da, gân với 

xương. 

Trên người, tứ thời một mớ giẻ rách thay cho quần áo. Lúc đầu mình cứ tưởng anh ta bị 

câm vì suốt ngày ít khi thấy anh ta mở miệng dù là chỉ để nhếch mép cười. Thật ra anh ta chỉ là 

người quá ít lời. Gặp ai trong trại, cả cán bộ quản giáo lẫn phạm nhân, anh ta đều cúi chào 

cung kính, nhưng không chuyện trò với bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao, ở con người anh ta có 

một cái gì đó làm mình đặc biệt chú ý, cứ muốn làm quen… Nhiều lần mình định bắt chuyện, 

nhưng anh ta nhìnmình với ánh mắt rất lạ, rồi lảng tránh sau khi đã cúi chào cung kính. 

Hầu như tất cả các trại viên, kể cả những tay hung dữ nhất, cũng đều thương anh ta. 

Những trại viên được gia đình tiếp tế người để dành cho anh ta viên kẹo, miếng bánh, người 

cho điếu thuốc. 
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Ở trại, anh ta có một đặc quyền không ai tranh được, và cũng không ai muốn tranh. Đó là 

khâm liệm tù chết. Mỗi lần có tù chết, giám thị trại đều cho gọi "thằng khùng" (tên họ đặt cho 

anh ta) và giao cho việc khâm liệm. Với bất cứ trại viên chết nào, kể cả những trại viên đã từng 

đánh đập anh ta, anh ta đều khâm liệm chu đáo giống nhau. Anh ta nấu nước lá rừng, tắm rửa 

cho người chết, kỳ cọ ghét trên cái cơ thể lạnh ngắt cứng queo, với hai bàn tay của người mẹ 

tắm rửa cho đứa con nhỏ. 

Lúc tắm rửa, kỳ cọ, miệng anh ta cứ mấp máy nói cái gì đó không ai nghe rõ. Anh ta rút 

trong túi áo một mẩu lược gãy, chải tóc cho người chết, nếu người chết có tóc. Anh ta chọn bộ 

áo quần lành lặn nhất của người tù, mặc vào rồi nhẹ nhàng nâng xác đặt vào áo quan được 

đóng bằng gỗ tạp sơ sài. 

Anh ta cuộn những bộ áo quần khác thành cái gói vuông vắn, đặt làm gối cho người chết. 

Nếu người tù không có áo xống gì, anh ta đẽo gọt một khúc cây làm gối. Khi đã hoàn tất những 

việc trên, anh ta quỳ xuống bên áo quan, cúi hôn lên trán người tù chết và bật khóc. 

Anh ta khóc đau đớn và thống thiết đến nỗi mọi người đều có cảm giác người nằm trong áo 

quan là anh em máu mủ ruột thịt của anh ta. Với bất cứ người tù nào anh ta cũng khóc như vậy. 

Một lần giám thị trại gọi anh ta lên:  

- Thằng tù chết ấy là cái gì với mày mà mày khóc như cha chết vậy?  

Anh ta chấp tay khúm núm thưa:  

- Thưa cán bộ, tôi khóc vờ ấy mà. Người chết mà không có tiếng khóc tống tiễn thì vong 

hồn cứ lẩn quẩn trong trại. Có thể nó tìm cách làm hại cán bộ. Lúc hắn còn sống, cán bộ có thể 

trừng trị hắn, nhưng đây là vong hồn hắn, cán bộ muốn xích cổ, cũng không xích được. 

Thằng khùng nói có lý. Giám thị trại để mặc cho nó muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Nhưng 

mình không tin là anh ta khóc vờ. Lúc khóc, cả gương mặt vàng úa, nhăn nhúm của anh ta 

chan hòa nước mắt. Cả thân hình gầy guộc của anh ta run rẩy. Mình có cảm giác cả cái mớ giẻ 

rách khoác trên người anh ta cũng khóc… Trong tiếng khóc và nước mắt của anh ta chan chứa 

một niềm thương xót khôn tả. Nghe anh ta khóc, cả những trại viên khét tiếng lỳ lợm, chai sạn, 

"đầu chày, đít thớt, mặt bù loong" cũng phải rơm rớm nước mắt. Chỉ có nỗi đau đớn chân thật 

mới có khả năng xuyên thẳng vào trái tim người. Mình thường nghĩ ngợi rất nhiều về anh ta. 

Con người này là ai vậy? Một thằng khùng hay người có mối từ tâm lớn lao của bậc đại 

hiền?............. 

TRẠI CỔNG TRỜI 

Cũng cần nói qua về trại Cổng Trời. Trại tù Cổng Trời thuộc tỉnh Hà Giang liền với biên giới 

Việt Trung, nằm trong thung lũng giữa 2 ngọn núi, rừng cây âm u đầy ám khí, mây trời bao phủ 

hầu như quanh năm, không người ở chỉ có tù cải tạo và cán bộ coi tù. Ở đây khí hậu thất 

thường ban đêm và mùa Đông nhiệt độ thường dưới O. Địa thế đã hiểm trở, kỷ luật của trại là 
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kỷ luật hành hạ tù nhân cho chết. Là một địa ngục trần gian. Khi nhập trại, trưởng trại tù tuyên 

bố cho tất cả tù nhân biết: Các anh vào đây là để chết, không có ngày về. Ăn uống khắc khổ, 

hình phạt độc hiểm, xà lim, cùm với mục đích hành xác cho chết. Ai vào phòng kiên giam là nhà 

xác thì chắc chắn chết. Nôi qui lại rất nghiêm ngặt: “Đây là nhà tù -giám thị trại nói- không phải 

nhà thờ. Vậy cấm cầu kinh, cấm lần tràng hạt, cấm làm dấu thánh giá. Ban đêm không được 

ngồi (vì sợ ngồi để đọc kinh). Do đó cửa sổ luôn luôn mở, mây bay gió thổi qua cửa sổ mang 

theo cái lạnh chết người (theo Kiều duy Vĩnh, người tù trại Cổng Trời). Chúng ta thử nghe một 

tuyên bố của giám thị trại: “Hôm nay, tôi Nguyễn quang Sáng, chánh giám thị mới của trại, 

thông báo để các anh rõ: Trại Cổng Trời, công trường 25A Hanoi này là một trại đặc biệt. Trại 

đã sàng lọc cẩn thận lũ các anh, bọn đầu trâu trán khỉ, bọn phản động chống phá cách mạng 

một cách điên cuồng. Ở các trại dưới các anh không chịu cải tạo, lại còn ra sức truyền đạo và 

kích động người khác. Chúng tôi đây, chúng tôi cũng được chọn lọc, những phần tử ưu tú nhất, 

dầy dạn nhất, kinh nghiệm nhất để lên đây trừng trị, trấn áp lũ các anh. Tôi thay mặt ban giám 

thị báo cho các anh biết: Ban Giám Thị trai trực tiếp được Bộ chính trị và Ủy ban thường vụ 

quốc hội trao cho quyền hành đặc biệt là trừng trị thẳng tay những kẻ nào còn dám chống lại 

đảng và nhà nước. Cụ thể, tôi nhấn mạnh, là tôi sẽ cho đi ngủ với giun (nguyên văn) những kẻ 

nào không chịu cải tạo và cố tình chống đối. Hôm nay tôi xuống đây để hỏi anh Đỗ bá Lung 

(một thầy giảng xứ Ngọc Đồng, Hưng Yên)…. 

Sau vài câu hỏi, thầy Lung vẫn không chịu bỏ đạo, không theo nội qui cấm đọc kinh làm 

dấu thánh giá…Thầy Đỗ bá Lung được dẫn đi dưới hàng lưỡi lê để vào hầm đá lạnh thấu 

xương ngày đêm, không quần áo, lại bị xiềng cùm cả tay lẫn chân để chết. Thầy Đỗ bá Lung 

biết anh đi đâu và sẽ thế nào? Thầy quay lại nói nhỏ nhẹ với mọi người: “Thôi chào các bác, 

các anh ở lại. Tôi đi.” (Theo Kiều duy Vĩnh-Cổng Trời Cắn Tỷ) 

 Cha Vinh vì trung thành với bổn phận quyết giữ niềm tin vào Chúa Kito của một linh mục 

nên cũng chịu rất nhiều cực hình. Có lần một cán bộ cao cấp ở Hanoi lên trại Cổng Trời gặp 

cha Vinh và nói: “Đảng và chính phủ muốn tha anh về, nhưng với điều kiện phải cộng tác với 

linh mục Nguyễn thế Vịnh (Chủ tich ủy ban liên lạc Công Giáo tức Ủy ban những người Công 

Giáo yêu nước, sau này ở miền Nam là Ủy ban Công Giáo và dân tộc). Nếu đồng ý, anh có thể 

về Hanoi ngay bây giờ với tôi.”   Cha Vinh khẳng khái đáp: “Ông Vịnh có đường lối của ông 

Vịnh. Tôi có đường lối của tôi.” 

 Vì không thuyết phục được ngài nên bản án 18 tháng tù giam biến thánh 12 năm tù kiên 

giam, xà lim, biệt giam và án tử không qua một thủ tục pháp lý hay án lệnh nào.                      

CÁI CHẾT CỦA CHA CHÍNH VINH 

Cha chính Vinh chết năm 1971 chắc cũng tương tự như thầy giảng Đỗ bá Lung, không ai 

được biết. Sau 30-4-1975 Đức Cha Khuê hỏi chính phủ “Cha Vinh của tôi đâu rồi?” thì họ trả lời 

ít bữa nữa ông Vinh sẽ về. Nhưng chờ mãi không thấy. Cuối cùng nhà nước thông báo cho 

Đức Cha và cha quản lý nhà chung là cha Nguyễn tùng Cương ông Vinh chết rồi, và không 

được làm lễ áo đỏ cho ông.” Hài cốt của ngài sau đó đã được mang về quê, để trong nhà thờ 
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xứ Ngọc Lũ cho giáo dân thờ kính như một vị thánh tử vì đạo. Nghe nói ngài đã được Hội các 

cha Thừa Sai Paris (MEP) đề nghị phong thánh. 

Trong suốt cuộc đời ở mọi tình huống, cha chính Gioan Lasan Nguyễn văn Vinh luôn luôn 

trung kiên với ơn gọi, làm tròn trách nhiệm của mình. Ngài mạnh mẽ rao giảng Tin Mừng, làm 

chứng cho đức tin, tin tưởng nơi Thiên Chúa và Giáo Hội. 

Cha chính Vinh là một chứng nhân của thời đai, một linh mục Công Giáo Việt Nam tài giỏi 

đạo đức, thương người, yêu đất nước quê hương Viet Nam và can trường, hậu thế tôn kính và 

ghi ơn ngài. Ngài chính là hạt giống chết đi để làm nảy nở nhiều gấp bội những cây to bóng mát 

cho Giáo Hội Việt Nam. Ngài là gương sáng cho tất cả chúng ta, giáo dân và giáo sĩ noi theo. 

Xin cha chính Vinh cầu bầu Thiên Chúa và Mẹ Maria cho Giáo Hội Việt Nam được tư do 

thờ kinh Chúa, trợ giúp cho mọi người nhất là nhưng ai bị áp bức và khó nghèo. 

Fleming Island, Florida 

Sept 18, 2016 

NTC 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Trong hoàn cảnh thế gian tục hóa ngày nay, nhiều người có đức tin đã và  đang bị chao 

đảo vì những thách đố của thời đại: nào là chủ nghĩa vô thần ( atheism) chối bỏ mọi niềm tin 

tôn giáo, chủ nghĩa tương đối ( relativism) chối bỏ chân lý và  luân lý tuyệt đối, chủ nghĩa tục 

hóa ( vulgarism, secularism) lôi cuốn con người đi tìm tiền của và mọi thú vui vô luân vô đạo, 

chủ nghĩa tôn thờ khoái lạc ( hedonism) quyến rũ con người đi tìm và hưởng thụ tối đa mọi thú 

vui, bất chấp hậu quả ra sao cho đời sống tinh thần của cá nhân và  lan ra ngoài  xã hội quần 

chúng. 

Cứ nhìn vào thực trạng sống của con người ở khắp nơi, đặc biệt là ở các nước bắc Mỹ và 

Âu Châu,  người ta dễ dàng nhận diện bộ  mặt nhơ nhuốc của các chủ nghĩa nói trên. Đức cố 

Giáo Hoàng (nay là Thánh) Gioan-Phaolô II đã gọi bộ mặt đó là dấu chỉ của “ văn hóa sự chết 

= culture of death” để kêu gọi mọi tín hữu phải quảng bá và sống “Văn hóa của sự sống = 

Culture of life” tức Tin Mừng cứu độ của Chúa Cứu Thế Giêsu để chống lại ảnh hưởng  của 

Văn hóa sự chết đó. Đức Thánh Cha đương kim Phanxicô cũng đặc biệt  lưu ý mọi tín hữu 

chúng ta về chủ nghĩa tôn thờ tiền bạc (cult of money) của thế giới hiện nay, là  nguyên nhân 

THẾ NÀO LÀ SỐNG ĐẠO ĐÍCH THỰC ĐỂ MƯU ÍCH CHO MÌNH VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC 
NHẬN BIẾT CHÚA NHỜ GƯƠNG SỐNG CHỨNG NHÂN CỦA MÌNH?  
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của mọi bất công xã hội và dửng dưng trước mọi đau khổ , nghèo khó của biết bao người  xấu 

số trên thế giới. 

Là người có niềm tin Thiên Chúa, thì mục đích tối cao của đời mình  phải  là tìm Chúa để 

yêu mến Người trên hết mọi sự và ước muốn được cứu độ để vui hưởng Thánh Nhan Chúa 

trên cõi vĩnh hằng mai sau. 

Cho mục đích nói trên, thì người tín hữu phải thực tâm đầu tư tâm trí , khả năng và thì giờ 

vào việc tìm kiếm Thiên Chúa và yêu mến Người trong suốt hành trình đức tin của mình  trên 

trần thế này cho đến ngày nhắm mắt lìa đời. 

Cụ thể, phải sống Đạo cách nào để nói lên khát vọng tìm Chúa và Vương Quốc bình an, 

hạnh phúc của Người ?  

Có Đạo và sống Đạo là hai việc  nhìn qua có vẻ giống nhau , nhưng thực rất khác nhau về 

mọi khía cạnh. 

Thật vậy, có Đạo có nghĩa là mình đi theo một tôn giáo nào đang có mặt trên thế giới như 

Đạo Công Giáo  La Mã  ( Roman Catholicism), Chính Thông Đông Phương ( Eastern Orthodox 

Churches) Đạo Do Thái ( Judaism) Tin Lành ( Protestantism)  Đạo Phật ( Buddhism), Cao  Đài, 

Hòa Hảo,  Đạo Ấn Giáo ( Hinduism) Đạo Khổng ( Confucianism), Đạo Lão, ( Taoism) Thần Đạo 

(Shinto của Nhật bản)  Hồi Giáo  ( Islam). v..v.. 

Tin đồ các tôn giáo trên ở khắp nơi trên thế giới.Nhưng đông đảo nhất là tín đồ Kitô Giáo 

thuộc các Giáo Hội Công Giáo La Mã, Chính Thông Giáo Đông Phương   các nhánh Tin Lành, 

và Anh Giáo ( Anglican Communion) .Trong các Giáo Hội  và giáo phái  này , thì tín hữu Công 

Giáo chiếm đa số với trên một tỉ người đã gia nhập Giáo  Hội qua Phép Rửa. 

Con  số thì  đông và cơ sở thì to lớn và đồ xộ với các Thánh đường nguy nga từ  giáo đô 

La Mã cho đến các điạ phương nghèo khó, như các giáo xứ ở miền quê Việt Nam, nơi giáo dân 

phần  nhiều còn sống khó khăn về mặt kinh tế nhưng cũng xây được các nhà thờ rộng lớn và 

khang trang với vật liệu  mua từ nước ngoài như đá hoa cương, tháp chuông  và bàn thờ, đèn 

nến… 

Nếu chỉ nhìn qua những kiến trúc bề ngoài thì người du khách phải trầm trồ thán phục Giáo 

Hội Việt Nam về sức sống Đạo phong phú hơn nhiều nơi trong khắp Giáo Hội hoàn vũ 

Nhưng đấy chỉ là bề nổi , mặt  ngoài của việc sống đạo,  và vẻ huy hoàng  bề ngoài này 

không hẳn đã phản ảnh trung thực bề sâu và mặt chìm của lòng mộ đạo sâu sắc. Nghĩa là  phải 

sống Đạo cách đích thực có chiều sâu  để  khiến  cho Chúa Kitô không phải than trách  như    

Người đã  quở mắng bọn Biết phái xưa kia: 
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 “Dân này tôn tính Ta bằng môi bằng miệng  

Còn lòng  chúng thì  lại xa Ta.”( Mt 15: 8) 

Tôn kính bằng môi bằng miệng có nghĩa chỉ sống đạo cho có hình thức bề ngoài , như  vẫn 

 đi lễ, đọc kinh, hành hương v.v nhưng  tâm trí còn  bám chặt vào những thực tại trần thế như 

 tiền của,  danh vọng phù phiếm  hư hèn đến mức  làm nô lệ và tôn thờ  chúng  cùng  với mọi 

thú vui vô luân vô đạo, thay vì  phải tôn thờ một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự chóng qua ở 

đời này.  

Mặt khác, cũng phải sống Đạo cách nào  trước mắt người đời  “ để cho thiên hạ thấy 

những công việc tốt đẹp anh  em   làm mà tôn vinh Cha của anh  em , Đấng ngự trên 

Trời.” Như Chúa Giê su đã dạy các  môn đệ và dân chúng xưa kia. (Mt 5: 16).  

Thật vậy, có tên là người Công giáo phải đi đôi hay gắn liền với lòng tin yêu Chúa cách sâu 

đậm  đích thực  thì mới có giá trị  thuyết phục  và hy vọng được cứu rỗi như lòng Chúa mong 

muốn cho hết mọi người chúng ta. 

Trong hoàn cảnh thế giới tục hóa  ngày nay, chủ nghĩa vô thần, vô luân, tôn thờ tiền bạc 

(cult of money) và ham  mê khoái lạc (hedonism) đang chi phối mạnh mẽ  để lôi  kéo con người 

ra  khỏi  mọi niềm tin tôn giáo, nhất là niêm tin có Thiên Chúa là  Đấng trọn tốt trọn lành, đầy 

yêu thương và giầu lòng tha thứ. Chính vì Thiên Chúa là Đấng trọn  tốt trọn lành nên Người 

gớm ghét mọi tội lỗi và sự dữ,  như giết người, giết thai nhi để bán các cơ phận của thai nhi 

như mắt, tim phổi, thận  để làm giầu , như bọn cầm đầu tổ chức Planned Parenthood  đang 

làm ở Mỹ.  khủng bố, bắt cóc  chặt đầu con tin,  như bọn hồi giáo qua khích ( ISIS) đang làm 

Lybia, Syria, Irak,  Iran, Afghanistan; Pakistan;   dâm ô, trộm cướp, gian ác, bóc lột, thù nghịch. 

,nhất là  buôn bán phụ nữ và trẻ gái cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn 

 nạn…Do đó, muốn sống niềm tin cho có chiều sâu thực sự, thì người tín hữu Công giáo phải 

quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi  và các sự dữ nói trên cùng với lối sống của  người đời không có 

niềm tin, hay có mà không sống niềm tin ấy cách cụ thể. Phải xa tránh tội lỗi và những  cách 

sống  thiếu niềm tin  của biết bao người khác  để nói lên lòng yêu mến Chúa thực sự , tức yêu 

mến sự thiện, sự tốt lành, sự trong sạch, sự khôn ngoan,  sự  công chính… là những đặc tính 

cản bản thuộc  về  Thiên Chúa cực tốt cực lành. Cụ thể,  yêu mến Chúa thực sự  đòi hỏi mọi 

người tin có Chúa trước hết phải tuân giữ mọi Điều Răn của Chúa  như  Chúa Giê su đã dạy: 

           “ Ai yêu mến Thầy , thì sẽ giữ lời Thầy 

              Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy 

              Cha của Thầy và Thầy sẽ  đến và ở lại trong người ấy.” ( Ga  14: 23) 
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Hay rõ hơn nữa  

             “ Nếu  anh  em giữ các điều răn của Thầy 

              Anh  em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy 

               Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy 

              Và ở  lại trong tình thương  của Người,” ( Ga 15 : 10) 

Giữ  lời Thầy có nghĩa là thực thi những gì Chúa đã dạy , cụ thể  là  hai điều răn lớn và 

quan trọng nhất: đó  là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác như  yêu 

thương chính mình, như  Chúa Giê su đã nói với một luật sĩ kia. ( Mc 12: 28-31 ). 

Tuân giữ các điều răn của Chúa không  phải để làm lợi gì cho  Chúa  mà vì  lợi ích của 

chính con người mà thôi.Chúa tuyệt đối không  được  lợi lộc gì hay muốn tìm lợi lãi nào , khi ta 

tuân giữ các giới răn của Người. Chắc chắn như vậy. 

Nói khác đi, nếu ai cũng được tự do cướp vợ  giật chồng của nhau, tự do chiếm đoạt tài 

 sản của người khác, tự do ăn gian nói dối và tự do giết người và dâm đãng  thì thử hỏi thế giới 

này sẽ đi về đâu ?  

Xã hội có luật pháp và người tín hữu Chúa Kitô có các giới luật của Thiên Chúa , vậy mà 

vẫn còn đầy rẫy những  tội lỗi và sự dữ như  giết người, oán thù , giết thai nhi, trộm cướp, bóc 

 lột,  gian dâm và hiếp  dâm , bạo động và chiến tranh…Như vậy, thì thử hỏi :  nếu không có 

luật pháp xã hội và các giới răn của Thiên Chúa thì  đời sống con người và xã hội loài người 

 sẽ  thê  thảm đến mức nào  ? Vì thế, tuân giữ luật pháp của xã  hội và các giới răn của Chúa 

chỉ có lợi cho con người chứ không có lợi lộc gì cho Chúa hết.Cho nên, ta phải cảm tạ Chúa vì 

Người đã ban  lề  luật cho ta tuân giữ để được  hạnh phúc ngay từ đời này, và nhất là đời sau. 

Nói cách khác ,  nếu ai cũng biết tôn trọng mạng sống và danh dự của mình và của người 

khác, không ai thay vợ đổi chồng  vì ham vui bất chính, không ai lường gạt, bóc lột người khác, 

không ai tham tiền để mở sòng bạc, nhà điếm,  trồng cây thuốc phiện và cần sa , mở nhà tắm 

hơi  trá hình để hành nghề mãi dâm, không ai gian ác để giết người, giết thai nhi…thì  bộ mặt 

của thế giới này đã  không  quá tồi tệ  và ghê sợ như thực trạng  hiện nay. 

Vậy, là người Công giáo – tức người tin Chúa Kitô- nếu  muốn sống đức tin cách cụ thể và 

có sức thuyết phục người khác,  thì   phải  tuân giữ các giới răn  về  mến Chúa, yêu người, yêu 

sự thiện và công bình, không gian dâm, trộm cắp, không oán thù và làm chứng gian, là những 

thói hư tật xấu của biết bao người không có niềm tin Thiên Chúa , hay có mà không sống niềm 

tin ấy cách cân xứng. 
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Chính việc tuân thủ mọi giới răn của Chúa, thực thi công bình và bác ái, xa lánh mọi thói hư 

tật xấu của người đời không có niềm tin, sẽ giúp người có niềm tin có Chúa  phân biệt mình với 

nhưng người không có niềm tin,  và nhiên hậu cũng có  sức lôi kéo , mời gọi người khác nhận 

biết có Chúa nhờ gương sống nhân chứng của mình. 

Đây chính là sứ mệnh phúc âm hóa thế giới mà mọi tín hữu trong Giáo Hội có bổn phận thi 

hành để mang mang Nước Chúa và  góp phần  vào việc cứu rỗi người khác, vì  “ Thiên Chúa 

Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhân biết chân lý.” ( 

1 Tm 2 : 4). 

Nói khác đi, sống giữa  thế gian tục hóa, vô luân  vô đạo, , người tin hữu Công giáo phải 

 cố thực hành điều Thánh Phaolô đã khuyên dạy tin hữu  Phi-lip-phê  xưa là : 

“ …anh  em  hãy làm mọi việc  mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh  em sẽ 

trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì , và sẽ trở nên những con người vẹn 

toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh  em phải chiếu 

sáng như những vì sao trên vòm trời.” ( Pl 2:  14-15)   

Thế gian với quá nhiều gương xấu, dịp tội, quá nhiều  quyến rũ về tiền bạc  của cải vật chất 

, danh vọng  và mọi thú vui vô luân vô đạo,  là những  thách đố to lớn cho những ai muốn chọn 

 Chúa làm gia nghiệp để coi khinh , coi thường những  lợi lãi và danh lợi chóng qua ở trần gian 

này. 

Với những ai đang ham mê chạy theo những lôi cuốn đó của thế gian, thì  Lời Chúa sau 

đây là một cảnh cáo và thức tỉnh cho họ và cũng cho tất  cả những ai có niềm tin Chúa : 

“ …Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống ( mất linh hồn) thì 

 nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình.? ( Mt 16: 26; Mc 8:  36-

37; Lc 9 : 25) 

Thử hỏi : có ai được cả thế giới này làm lợi lãi đâu ? nhưng cho dù có chiếm được tất cả 

danh vọng và tiền bạc của trần thế này,  mà mất mạng sống  hay  mất linh hồn , tức phải xa lìa 

Chúa đời đời  trong nơi gọi là hỏa ngục, thì  được ích gì ? và những lợi lãi kia có thể  mua được 

phần rỗi cho linh hồn hay không? 

Đó là câu hỏi mà Chúa muốn mỗi người tín hữu chúng ta phải  luôn  suy nghĩ và hành động 

cho thích hợp.  

Cũng cần nói thêm là , sống trên trần gian này, ai cũng phải lo cho mình và người thân của 

mình có được đời sống ấm no cho phù hợp với nhân phẩm.  Trong mục đích và giới hạn  này, 

Chúa không dạy chúng ta phải nghèo đói, rách rưới  và vô gia cư thì mới  được chúc phúc và 



 

26 

cứu độ. Nghĩa là Chúa không cấm chúng ta đi tìm tiền bạc cho những nhu cầu chính đáng của 

thân xác  và giúp  thực thi bác ái với anh chị em kém may mắn vì  nghèo túng. Nhưng là người 

có niềm tin Thiên Chúa và tin có sự sống  mai sau trên Nước Trời , thì  phải coi trọng phần rỗi 

của linh hồn mình hơn hết, dựa trên lời khuyên dạy  sau đây của Chúa Giêsu: 

đó là :  “ hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách , một kho tàng chẳng thể 

hao hụt ở trên trời , nơi trộm cắp không bến bảng, mối mọt cũng không đục phá.” ( Lc 

 12: 33) . Nghĩa là tiên vàn ta phải tìm kiếm  “ Nước Thiên Chúa , còn các thứ kia Người sẽ 

thêm cho.” ( Lc  12: 31)  

Các thứ kia là cơm ăn,  áo mặc, nhà cửa, xe cộ, bảo  hiểm sức khỏe…là những thứ cần 

thiết cho đời sống con người bao lâu còn sống trên trần gian này. Và cầu xin Chúa ban cho 

những phương tiện sống cần thiết đó là  điều chính đáng  và đẹp lòng Chúa. 

Nhưng điều cần thiết và quan trọng hơn  là phải để hết tâm trí vào việc sống đạo  cho có 

chiều sâu thực sự, thể hiện cụ thể qua việc siêng năng cầu nguyện để nâng  lòng trí  lên với 

Chúa là cội nguồn của mọi vinh phúc và giầu sang vĩnh cửu. Tiếp đến , phải siêng năng lãnh 

nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa giải  tức là năng tham dự Thánh lễ để  tâm hồn được nuôi 

dưỡng  bằng lời Chúa và  Mình Máu  Chúa Kitô,  là suối nguồn thông ban ơn cứu độ của Chúa 

 cho ta  qua Giáo Hội, là Thân Thể Nhiệm mầu của Chúa Kitô trong trần gian. 

Sau nữa, cũng cần thiết phải  luôn chạy đến với Chúa qua bí tích Hòa giải  để được tha thứ 

mọi tội lỗi vì yếu đuối con người , trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội  hoàn toàn chối 

bỏ Thiên Chúa và tình thương của Người.( Mc 3: 29) 

Thêm vào đó, phải hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội thể hiện qua việc tuân thủ mọi giáo lý 

cúa Giáo Hội về hai lãnh vực rất quan trọng là tín lý và luân lý. Tín lý như tin có một Thiên Chúa 

với Ba Ngôi Vị, tin Chúa Ngôi Hai có hai bản tính là Thiên Chúa và là Con Người thật, tin Đức 

Maria trọn đời đồng trinh và lên trời cả hồn xác...Luân lý  như cấm phá thai, cấm hôn nhân 

đồng tính ( same sex marriage)  cấm thụ thai nhân tạo, chết êm dịu ( Euthanasia) và không 

được ly dị, không được  mê tín dị đoan  cờ bạc và mãi dâm… 

Nếu không cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các lợi ích thiêng liêng lớn lao qua các Bí 

Tích Thánh Thể và Hòa giải  và thi hành  giáo lý của Giáo Hội,  thì  đời sống đức tin sẽ không 

thể tăng trưởng  được. Và từ đó,  cũng không  giúp  gia tăng lòng yêu mến Chúa và khao khát 

những sự trên trời  mà hậu quả là  chỉ còn  mù quáng chậy theo những quyến rũ của trần gian 

với  đam mê tiền của và  mọi thú vui vô luân vô đạo, là bộ mặt  thật của “văn hóa sự chết” 

đang  chi phối biết bao triệu con người ở khắp nơi trên thế giới tục hóa, phi luân và phi nhân 

hiện  nay. 
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Tóm lại, là người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo, tất cả đều được mong đợi 

 sống đức tin, đức cậy và đức  mến cách  thực sự có chiều sâu  để nói lên quyết tâm chọn 

Chúa  làm gia nghiệp , là ưu tiên  nhất cho cuộc sống trên đời này để  chống lại mọi  quyến rũ 

về tiền bạc, danh lợi và vui thú bất chính  của trần gian  hầu  được cứu độ, được sống hạnh 

phúc vĩnh  cửu  và  được  “ thông phần bản tính Thiên Chúa,  sau khi đã thoát khỏi cảnh 

 hư  đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này.”  như Thánh Phêrô  đã khuyên dạy. ( 2 Pr 

 1 : 4).  

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
  

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV - C 

 (Lc 16, 1-13) 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cập đến một thứ rất quen thuộc và được sử dụng hàng 

ngày trong cuộc sống đó là “tiền”. Chẳng ai muốn nói tới tiền, vì đó là một chủ đề cấm kỵ. Tiền 

vừa là thứ được yêu thích, và cũng là thứ gây mặc cảm. 

Lời khuyên của Chúa Giêsu : “ … các con : Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn 

hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời” (Lc 16, 9), và 

câu kết đoạn Tin Mừng : “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” 

(Lc 16,13) khiến chúng ta phải suy nghĩ. 

Tiền chỉ là một mảnh giấy, một vật làm bằng kim loại vô tri vô giác, nhưng nó đã đuợc chọn 

làm tương giao đổi chác, chi phối chúng tq quá nhiều. Tiền giữ một vị trí quan trọng, khiến 

nhiều bậc thang có giá trị bị đảo lộn, nhiều người có cùng quan điểm “có tiền là có tất cả”.  

Đúng là có nhiều điều quan trọng ta không thực hiện được chỉ vì không có tiền, nhưng 

không thể nói rằng có tiền là có thể mua đuợc mọi thứ trên đời. Tiền chỉ là một công cụ để 

chúng ta trao đổi, tự bản chất tiền không nói lên một giá trị gì cả. Như thế, tiền không thể bảo 

đảm sự sung túc. Ví dụ: Trên con thuyền giữa đại dương, khi người ta không còn gì để ăn, thì 

một túi ngân phiếu cũng không giúp ích được gì. Tiền không thể thay thế được bất cứ nhu cầu 

nào. Người ta không thể sống bằng những con số tiền ở ngân hàng, nhưng bằng bánh và Lời 

 KHÔNG AI CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ NHỜ TIỀN  
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Chúa. Tiền không thể làm cho lúa lớn lên được, nó chỉ làm tăng thêm hiệu quả của công sức 

con người trong tương quan với thiên nhiên.  

Cuốn sách mang tựa đề “Happy Money: The Science of Smarter Spending”, (tạm dịch: Tiền 

hạnh phúc: Khoa học chi tiêu thông minh). Tác giả của cuốn sách này là hai nhà khoa học 

nghiên cứu hành vi nổi tiếng: Tiến sĩ Elizabeth Dunn và Tiến sĩ Michael Norton viết rằng : Tất 

cả chúng ta đều mắc một sai lầm về tiền khi cho rằng kiếm được càng nhiều tiền thì chúng ta 

càng cảm thấy hạnh phúc. Nếu muốn mua cho mình một cuộc sống trọn vẹn, vấn đề không 

nằm ở chỗ kiếm được bao nhiêu tiền, mà nằm ở cách bạn tiêu tiền.  

Khi nói đến sức mạnh và giá trị của đồng tiền, có nhiều ý kiến trái chiều, chúng ta từng 

nghe một số nhận định sau: 

Tiền có thể mua một ngôi nhà, nhưng không thể mua một mái ấm gia đình. 

Tiền có thể mua chiếc giường đẹp, nhưng không thể mua giấc mộng vàng. 

Tiền có thể mua chiếc đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. 

Tiền có thể mua quyển sách, nhưng không mua được kiến thức. 

Tiền có thể mua chức vụ, nhưng không mua được sự kính trọng. 

Tiền có thể trả cho bác sĩ, nhưng không thể mua được sức khoẻ. 

Tiền có thể mua máu đào, nhưng không thể mua được mạng sống. 

Tiền có thể mua xác thịt, nhưng không mua được tình yêu. 

Có người hỏi : tiền có mua được hạnh phúc không ? 

Số đông quả quyết rằng “không”. Có người cho rằng, tiền không mua được hạnh phúc 

nhưng nó có thể là công cụ mang lại hạnh phúc.  

Tại sao tiền bạc có thể mua đuợc rất nhiều thứ ngoại trừ hạnh phúc?  

Tiền thì không thể mua đuợc hạnh phúc vì hạnh phúc của con người không thể đo bằng 

thước, và càng lại không thể dùng giá trị của đồng tiền để mua hạnh phúc. Tiền là một thứ tiêu 

biểu cho giá trị vật chất, nên chỉ có thể mua những gì thuộc về vật chất. Còn hạnh phúc là một 

loại tiêu biểu cho giá trị tinh thần. Chẳng thế, Dunn và Norton cho rằng, làm cho người khác 

hạnh phúc trước và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc sau. Đây là một điều hiển nhiên, 

nhưng thật ngạc nhiên, quá nhiều người quên rằng, đây là điều phù hợp với tinh thần Kitô. 

Một câu hỏi lớn được đặt ra cho chúng ta : Tiền có thể cứu độ được con người không ? 

Giảng trong thánh lễ sáng thứ Sáu 20 tháng 9 năm 2013, Đức Phanxicô nhắc lại rằng : 

“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” bởi vì “một khi người ta 

dành tình yêu cho tiền và hướng về, thì tiền lôi kéo người ta xa rời Thiên Chúa”. Ngài kết luận : 
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“Không ai có thể được cứu độ bằng tiền”. Vì vậy, chúng ta phải chọn lựa, chúng ta không thể 

làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Chúng ta không thể. Hoặc là Thiên Chúa hoặc là 

tiền của.  

Mặc dù có nhiều nguyên nhân gây ra tội lỗi, nhưng thánh Phaolô nhấn mạnh rằng : “Cội rễ 

sinh ra mọi điều ác là lòng ham thích tiền bạc” (1Tm 6,10). Vì ham thích tiền mà một số người 

từ bỏ đức tin và gây nhiều đau khổ”. Thật vậy, sức mạnh của đồng tiền làm cho người tín hữu 

xa rời đức tin và thậm chí, tiền làm cho đức tin yếu dần và đưa người ta đến chỗ mất đức tin. 

Tiền là chỗ dựa không vững chắc, là thước đo lường sai và với sự hấp dẫn của nó, con người 

có nguy cơ bị tiền chế ngự. Thần Tiền tạo ra ảo giác rằng khi có tiền, tôi có thể có được mọi 

thứ, mọi ước muốn sẽ được thoả mãn, và qua đó, tiền làm cho chúng ta thành nô lệ. 

Thiên Chúa muốn gì nơi chúng ta ?  

Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phục thực sự. Ngài muốn chúng ta đi vào Giao Ước, chứ 

không phải là Bò vàng, Mammon, một giá trị biểu trưng sự an toàn tuyệt đối. Nếu không muốn 

trở thành nô lệ, cách thức duy nhất là chọn làm tôi Chúa và phục vụ Ngài. Chỉ có Thiên Chúa 

mới giải thoát được chúng ta.  

Trong Mười Điều Răn, không có điều răn nào nói về tiền bạc. Tuy nhiên, chúng ta có thể lỗi 

phạm điều thứ nhất, nếu chúng ta hành động vì tiền. Đó là tội thờ ngẫu tượng. Vì tiền trở nên 

thần tượng để chúng ta tôn thờ. Ma quỷ luôn cám dỗ người ta về: sự giàu có, thỏa mãn; tự phụ, 

cảm thấy mình quan trọng ; và kiêu ngạo. Và cuối cùng, tiền tạo ra sự tôn thờ ngẫu tượng. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con khỏi rơi vào cái bẫy của thần tượng bạc tiền và chọn Chúa, 

vì chỉ có Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con. Amen. 

 
   

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 
LTS. Cám ơn và Xin lỗi là hai tiếng nói (hay hai việc làm) mà con người có thể đem ra thực 
hiện với nhau trong mọi hoàn cảnh sống đều phù hợp, chính xác và luôn có hiệu quả tích cực. 
Vì thế BBT xin phép Linh mục tác giả được “sát nhập” cả hai bài viết dưới đây thành một bài 
liên tục để moị người càng dễ nhận ra sự kỳ diệu của hai tiếng Cám ơn và Xin lỗi. Chúng con 
xin chân thành cám ơn tác giả và mọi người đã đón nhận. 

 
 
 

  

CÁM ƠN  & XIN LỖI 
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 CÁM ƠN  

 

   

Lời ‘cám ơn’ mang một nét văn hóa rất đẹp và trân quí. Hai chữ ‘cám ơn’ diễn tả tâm tình tri 

ân. Đã nhận ơn, chúng ta cần báo ơn, cám ơn và trả ơn. Đã hàm ơn, chúng ta cần có thái độ 

mang ơn. Mọi nền văn hóa cổ kim đều quan tâm về thái độ cám ơn này, nhưng hình như bên 

Âu Tây, người ta thực hành lời cám ơn nhiều hơn. Để học làm người, ngay từ tấm bé, các cha 

mẹ và thầy cô đã dậy con trẻ những lời nói rất thân thương: “Con chào ông, chào bà; con cám 

ơn và con xin lỗi.” Những lời đơn sơ được ghi sâu tận đáy lòng, để bất cứ trong hoàn cảnh nào, 

ai cũng có thể bộc phát lời tốt đẹp này trên môi miệng. 

Cám ơn là một tâm tình biết ơn. Chúng ta thường dùng chữ ‘cám ơn’ trong văn viết, nhưng 

khi nói, dùng từ ‘cảm ơn’, thắm đượm tình cảm hơn. Thượng Đế trao tặng cho chúng ta một 

món qùa vô giá, đó chính là con người và sự sống. Hằng ngày, chúng ta vẫn thường đọc Kinh 

Cám Ơn: “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con 

không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người…”. Được ơn làm người là một hạnh 

phúc tuyệt vời. Chúng ta phải luôn ghi tạc trong lòng để ta ơn Thiên Chúa mọi nơi và mọi lúc: 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 107,1). 

Chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa cũng đã không ngừng dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa 

Cha: “Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con” (Jn 

11, 41). Trước khi từ giã cõi trần, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể để cảm tạ Chúa Cha 

và cho chúng ta cùng thông hiệp qua lời nguyện: “Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, 

trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà 

tưởng nhớ đến Thầy." (Lc 22, 19) và “Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ 

và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này” (Mt 26, 27). 

Noi gương Thầy Chí Thánh, chúng ta luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa, cám ơn 

Mẹ. Chúng ta còn có bổn phận biết ơn xã hội, tri ân Giáo Hội, đền ơn cha mẹ, biết ơn ân sư, 

báo ơn người đồng hành, cám ơn anh chị em, mang ơn bạn bè và cảm ơn mọi người. Cuộc đời 

của chúng ta là cả một chuỗi nhận ơn, hết ơn này tới ơn khác. Càng biết ơn, chúng ta càng trở 

nên người hơn. Từng giây phút sống, chúng ta chịu ơn, nên chúng ta có bổn phận phải cám 

ơn. Chúng ta quan sát thấy trong tất cả mọi tổ chức sinh hoạt lớn hay nhỏ, ở phần kết thúc, 

luôn luôn có những lời phát biểu bầy tỏ tâm tình tri ân và cám ơn. Đây là nét đẹp văn hóa mang 

đậm tình người.  
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Lời cám ơn không bao giờ dư thừa trong việc giao tế nhân sự. Lời cám ơn tạo nên sự liên 

đới ràng buộc, có qua có lại và có cho có nhận. Chúng ta hãy sống tâm tình biết ơn trong mọi 

nơi mọi lúc. Nhất là trong đời sống gia đình, mỗi người chúng ta đã nhận quá nhiều ân huệ từ 

những người thân yêu. Công cha như núi thái, nghĩa mẹ như nước nguồn. Phận làm con, 

chúng ta không bao giờ đáp đền ơn cha nghĩa mẹ cho đủ. Hôm nay, chúng ta hãy nói lời ‘cảm 

ơn’ cha mẹ của mình. 

Đẹp biết bao khi vợ chồng biết tôn trọng và cám ơn nhau. Khi lập hôn ước, vợ chồng thề 

hứa yêu thương và chung thủy với nhau suốt đời. Đời sống vợ chồng phải kinh qua từng giây 

phút. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ và mỗi hành động đều biểu tỏ thái độ sống chung. Vợ chồng đừng 

tiếc lời cám ơn nhau. Một ly cà phê, một chén trà ấm, một bữa cơm ngon, một bộ quân áo 

sạch, một sự sắp xếp gọn gàng và một bầu khí ấm áp yêu thương đều có công góp nhặt của 

vợ, của chồng. Chúng ta biết, chẳng có sự gì nhưng không từ trên trời rơi xuống cả. Khi ngồi 

vào bàn ăn, chúng ta đừng tiếc lời ‘cám ơn’ hay một lời khen ngụ ý. Lời ‘cám ơn’ như giọt 

sương sa làm tươi mát lòng người. 

Cha mẹ cũng đừng quên cám ơn con cái. Con cái là gia sản, là hy vọng và là niềm vui của 

cha mẹ. Cha mẹ cần cám ơn con cái của mình. Con cái vui vẻ, cha mẹ mừng rỡ. Chúng ta 

cũng cần cám ơn tất cả mọi người đang cùng hiện diện trong đời sống với chúng ta. Qua muôn 

vàn cách, chúng ta đã nhận lãnh và chịu ơn của tha nhân. Tâm tình ‘cảm ơn’ giúp chúng ta ý 

thức rằng cuộc sống này là một hồng ân vô cùng cao quý. 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được ơn làm người, có sự sống, có linh hồn, có trí 

khôn, có tài năng, có thời giờ và có nguồn sống. Chúng con xin tạ ơn Chúa mãi muôn ngàn đời. 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 

XIN LỖI.  

 

                                              

Một trong những ngôn từ đẹp và uy lực nhất trong cuộc sống, đó là lời ‘xin lỗi’. Chúng ta biết 

rằng ai cũng có lỗi lầm và sai phạm ít hay nhiều, vì vô tình hoặc hữu ý. Là người công giáo, mỗi 

khi tham dự thánh lễ, trong phần sám hối, chúng ta đọc Kinh Cáo Mình xưng thú tội lỗi: “Lỗi tại 

tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Lỗi tại tôi, nên tôi xin Thiên Chúa Toàn Năng và anh chị em 

tha lỗi. Lời Kinh rất đẹp và ấn tượng, nhưng điều quan trọng là tâm hồn của chúng ta có thật sự 

hối lỗi hay không? 
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Lời ‘xin lỗi’ trong mọi hoàn cảnh đều rất quan trọng. Xin lỗi là bước đầu của sự hòa giải, là 

cầu nối của sự cảm thông và là nền tảng của sự bình an trong tâm hồn. Xin lỗi là khải mở một 

chân trời mới trong tình người. Làm lỗi thi hãy mau xin lỗi. Lời ‘xin lỗi’, xem ra rất đơn giản, 

nhưng rất khó thực hiện. Nó đòi hỏi một thái độ khiêm nhu, hạ mình, thành thật và chạnh lòng. 

Người ta thường nói: “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại”. 

Thiên Chúa thưởng phạt công minh. Dân Do-thái, dọc theo lịch sử Ơn Cứu Độ, đã nhiều 

lần dân chúng phạm tội bất tuân và phản nghịch, nhưng khi họ biết hối lỗi quay về, Thiên Chúa 

đã thứ tha. Như câu truyện của Vua Đavid đã phạm tội ngoại tình và giết người, sau khi được 

cảnh tỉnh, Đavid đã cúi mình nhận tội hối lỗi và xin lỗi Chúa. Chúa đã thứ tha. Có rất nhiều 

gương sám hối của các vị thánh nhân như Phêrô, Phaolô, Augustinô….các ngài đã tỉnh thức 

nhận lỗi, sửa lỗi và xin lỗi. Các ngài đã trở nên những vị thánh vĩ đại. 

Nhiều khi chúng ta đã làm điều sai trái và phạm lỗi lầm, nhưng nếu bị người khác hạch hỏi 

hay chất vấn, chúng ta thường giận dữ, biện hộ, chối quanh, đổ lỗi hoặc tránh né. Chối tội như 

kiểu ông bà nguyên tổ Ađam và Evà. Sau khi phạm tội trái lệnh Thiên Chúa, Chúa hỏi tội: Ông 

Ađam đã đổ lỗi cho bà Evà và Evà đổ lỗi cho con rắn. Để tìm sự công bằng thưởng phạt, các tổ 

chức xã hội đã lập ra các nhà giam, nhà tù, nhà cải huấn, rồi có các luật sư và trạng sư…. để 

điều tra phân xử. Có nhiều người đã phạm tội, nhưng vì sợ, đã không đủ can đảm để khai báo 

sự thật. Họ tìm cách giấu diếm phi tang lỗi phạm. Tâm hồn họ chưa tìm sự bình an đích thực. 

Họ chưa thể thắng vượt mình. Thật vậy, thắng mình không luôn dễ. 

Sống chung với nhau trong gia đình hay ngoài xã hội, qua cách ứng xử hằng ngày, chúng 

ta không thể tránh khỏi mọi sự va chạm, hiểu lầm và gây gỗ. Dù sống bên nhau và gần nhau 

lâu, nhưng chưa hẳn đã cảm thông và hiểu nhau. Có nhiều điều rất nhỏ như một câu nói gắt 

gỏng, một lời diễu cợt, một câu viết mơ hồ hoặc một thái độ hờ hững có thể làm phật lòng 

nhau. Cách chữa lành hiệu qủa và nhanh nhất, đó là lời ‘xin lỗi’. Vậy thì: Ai là người phải xin lỗi 

trước? Ai là người phải làm hòa trước? Vấn đề căn cốt là cái ‘tôi’. Tự vấn: Tôi không làm gì sai. 

Tôi không phải xin lỗi ai cả. Cái ‘tôi’ tự ái thổi phồng. Thánh Luca nhắc nhở: “Sao anh thấy cái 

rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý 

tới?” (Lc 6, 41). 

Các bạn ạ, ai trong chúng ta cũng có lầm lỗi. Điều quan trọng là chúng ta có dám nhận lỗi 

và xin lỗi hay không. Thánh Gioan khẳng định: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, 

chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta” (1Jn. 1, 8). Biết mình là đầu mối 

sự khôn ngoan. Ai biết nhận lỗi và xin lỗi là người khôn và cao thượng. Lời ‘xin lỗi’ sẽ giúp phá 

vỡ tất cả các bức tường ngăn cách, ghen ghét, thù hận và hiểu lầm. Người dám nói lời xin lỗi là 

người thắng cuộc. Thắng mình và thắng người. Lời ‘Xin Lỗi’ cần có đối với tất cả mọi người 
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trong mọi hoàn cảnh, không phân biệt cấp bậc và vị thế, từ các nhà lãnh đạo cao nhất của xã 

hội, cũng như giáo hội, tới mọi thành phần dân chúng. 

Đẹp biết bao khi bề trên biết xin lỗi kẻ dưới, thầy xin lỗi trò, trò xin lỗi thầy, chồng xin lỗi vợ, 

vợ xin lỗi chồng, con cái xin lỗi cha mẹ, cha mẹ xin lỗi con cái, anh chị em xin lỗi nhau và bạn 

bè xin lỗi lẫn nhau. Gia đình sẽ sống trong bầu khí an vui, cộng đoàn sẽ lạc an và thế giới sẽ 

hòa bình. Nhận lỗi về mình là một cung cách cao đẹp. Biết rằng đôi khi sự gây lỗi có thể do 

hiểu lầm, thiếu hiểu biết, nông cạn, tự ái hay thiển cận trong vấn đề. Gây lỗi, chúng ta hãy xin 

lỗi. Chiếc bóng đầy hơi sẽ xẹp. Giây cung căng sẽ chùn. Cơn nóng giận sẽ nguôi. Sự háo 

thắng sẽ hạ. Cầu thông cảm sẽ nối và tình người sẽ hòa. 

Biết xin lỗi, chúng ta sẽ được lợi nhiều điều. Chúng ta sẽ tránh được biết bao đổ vỡ và nghi 

kỵ. Chúng ta sẽ thắng mình và thắng bạn. Cuộc sống sẽ an vui. Tâm hồn được thanh thản và 

an lạc. Quan trọng nhất là chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa: “Nếu chúng ta thú nhận 

tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy 

chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1Jn. 1, 9). 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

  
   

Giải “Viết Văn Đường Trường” do Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục Giáo phận Qui Nhơn 

khởi xướng và tổ chức, nhằm tìm kiếm và xây dựng đội ngũ các tài năng văn xuôi cho văn học 

Công giáo. Giải được tổ chức liên tục hằng năm trong 6 năm liền (2013-2018) dành cho thể loại 

truyện ngắn mang nội dung Kitô giáo, đến nay đã là năm thứ 4. Trãi qua 4 năm, như mục tiêu 

 
TỔNG KẾT GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016  
 

 



 

34 

ban đầu, BTC nhận thấy rằng: Chúng ta vẫn cần phát hiện thêm nhiều tài năng và phát huy 

năng lực sáng tạo của họ để đóng góp những tác phẩm giá trị cho nền văn học Công giáo. Đó 

chính là con đường làm cho Tin Mừng trở thành văn hóa dân tộc. Điều ấy rất cần, cho hôm nay 

và cả mai sau. Bởi hiện nay, văn hóa đang bị làm cho suy đồi bằng các trào lưu của chủ nghĩa 

thế tục, chủ nghĩa thực dụng, thiên về giải trí rẻ tiền, lai căng và thiếu hẳn giá trị nhân văn. Thứ 

văn hóa ấy dường như đang làm sụp đổ niềm tin, đưa người trẻ vào con đường lầm lạc…  

Chương trình này nhắm đến đối tượng trẻ nhằm xây dựng cho tương lai nên cuộc thi chỉ 

dành cho các tác giả dưới 40 tuổi. Năm nay trong danh sách dự thi có 81 tác giả (không kể 2 

người đã quá hạn tuổi) với các độ tuổi như sau: SN 1976-1980: 06 người, 1981-1985: 11, 

1986-1990: 23, 1991-1995: 39, 1996-1998: 02. Như vậy các tác giả độ tuổi 20-30 chiếm số 

lượng áp đảo (3/4) và hầu hết các giải thưởng đều rơi vào tay các cây bút trẻ này. Cái hiện 

tượng “tre già măng mọc” ấy quả thực là một điều rất đáng để vui mừng. Tôi nhớ ngoài đời có 

cuộc thi “Văn học tuổi 20” ở tầm quốc gia, tổ chức 4 năm một lần cho các tập truyện ngắn và 

tiểu thuyết (mà tác giả Khánh Liên của chúng ta đã có lần đoạt giải), rồi bỗng mường tượng 

cuộc thi của chúng ta có thể gọi là “Văn học Công giáo tuổi 20” chăng? “Tuổi 20” ở đây tượng 

trưng cho lực lượng trẻ, một lực lượng kế thừa mà ở lĩnh vực nào cũng cần phải gầy dựng. 

Cuộc thi lần IV này có 143 tác phẩm (năm ngoái là 144) với 81 tác giả (năm ngoái 95) đến 

từ 19 giáo phận: Bắc Ninh (5), Bùi Chu (2), Buôn Mê Thuột (1), Đà Lạt (3), Hà Nội (3), Hải 

Phòng (1), Huế (1), Hưng Hóa (2), Kontum (2), Long Xuyên (1), Nha Trang (15), Phát Diệm (3), 

Phú Cường (1), Qui Nhơn (12), Sài Gòn (7), Thanh Hóa (2), Vinh (12), Vĩnh Long (1) và Xuân 

Lộc (5).  Trong đó 4 giáo phận có số tác giả tham gia đông là: Nha Trang (15), Qui Nhơn (12), 

Vinh (12) và Sài Gòn (7). Như vậy, tuy số người tham gia có giảm nhưng độ lan tỏa của cuộc 

thi đã dần rộng khắp hơn, đến với nhiều nơi hơn. Đặc biệt vào giữa cuộc thi năm nay, với sáng 

kiến của anh Đình Chẩn và nhóm cộng sự, một trang Facebook “Giải Viết Văn Đường Trường” 

đã được thiết lập nhằm giới thiệu cuộc thi, đăng tải các tác phẩm dự thi, tạo sự tương tác rộng 

rãi với độc giả ở khắp nơi. BTC cũng mở thêm “giải bình chọn” để tạo nên không khí sôi nổi và 

hào hứng cho cuộc thi. Mới qua chưa được nửa năm, trang mạng này đã có hơn 30 ngàn lượt 

người vào truy cập. Hy vọng với đà này, cuộc thi năm sau sẽ rất “tưng bừng náo nhiệt” để “làm 

khổ” BTC hơn đúng như mong ước!  

Về qui trình chấm giải, BTC vẫn thực hiện một cách công tâm và kỹ lưỡng như các năm 

trước: Các bài dự thi hợp lệ đều được rọc phách, xóa những thông tin về tác giả và đánh mã 

số. Sau đó BTC sẽ đọc sơ tuyển, loại bớt những bài viết còn non yếu, chưa phải là truyện ngắn 

hoặc vi phạm những qui định của thể lệ. Kết quả của cuộc thi được lượng giá và xem xét dưới 

nhiều góc độ bởi những giám khảo thuộc nhiều thành phần khác nhau, có uy tín trong những 

lãnh vực liên quan. Các bài dự thi được tiến hành chấm qua 2 vòng với thang điểm cụ thể trên 

từng tiêu chí đã đề ra. Qua vòng chấm sơ khảo đã chọn ra được 55 tác phẩm vào vòng chung 
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khảo. Căn cứ vào tổng điểm của Ban chung khảo cùng với điểm trung bình cộng của Ban sơ 

khảo, BTC sẽ xem xét thêm các vấn đề khác và xếp hạng giải thưởng. 

Nhìn chung, các tác phẩm dự thi năm nay có cái nhìn đa dạng hơn, nội dung truyện khai 

thác khá phong phú các mảng đề tài sát với chủ đề cuộc thi. Các truyện đã phản ánh được 

phần nào những chân dung, sắc màu, cung bậc cuộc sống của con người, của xã hội và của 

đời sống Kitô hữu. Các cây bút năm nay viết khá đều tay, điểm tổng kết thường bằng nhau 

hoặc chỉ chênh nhau 0,25 điểm, nên đã “làm khó” cho BTC khi xếp hạng. Và cũng chính vì thế 

nên đã không chọn được truyện nào vượt trội hẳn lên để trao Giải Nhất. Nói như nhận định của 

Ban Giám khảo thì: Sự phân biệt giá trị giữa các truyện là ở nghệ thuật dựng truyện. Nhiều tác 

giả tỏ ra là những cây bút có nghề, và ngược lại, người mới tập viết văn thì không tránh được 

sự non tay trong xử lý các yếu tố của tác phẩm. Một số truyện còn ở dạng ký, tác giả chỉ mới 

ghi lại sự việc theo thứ tự thời gian, không gian như trong một bài tường thuật, tính truyện còn 

nhạt, gần như chỉ là một ghi chép của người trong cuộc, chưa có bóng dáng của sự sáng tạo. 

Cũng có truyện lời kể như văn nghị luận, tác giả nêu một nhận định trước rồi sau đó kể câu 

chuyện để chứng minh cho chủ đề ấy. Mặt khác, xét trong tương quan cấu trúc, tư tưởng là yếu 

tố quan trọng nhất của tác phẩm. Nếu truyện sai lệch về tư tưởng, thì các yếu tố khác, dù có 

hay, cũng không cứu vớt được. Các tác giả cần lưu ý về điều này, học hỏi thật sâu để thấm 

nhuần tư tưởng Công giáo khi viết truyện. Điều đáng mừng là trong hành trình đi tới của cuộc 

thi, nhiều tác giả đã khám phá sâu sắc đời sống Công giáo, không ngại đề cập đến những vấn 

đề xã hội nhạy cảm. Nhiều tác giả đã lên tiếng cảnh báo về thực trạng tha hóa đạo đức ngay 

trong gia đình Công giáo, nhưng nhiều tác giả cũng ghi nhận được những mẫu gương người 

Công giáo sống và loan báo Lòng Thương Xót của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ở góc nhìn nào, 

tác phẩm cũng để lại cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm. 

Kết quả cuối cùng đã có, với 21 giải thưởng sẽ được trao hôm nay gồm: 1 Giải Nhì, 3 Giải 

Ba và 17 Giải Triển vọng, kèm theo đó là 3 phần thưởng khích lệ với những lý do sẽ nói sau 

trong phần trao giải. Danh tính cụ thể của từng tác giả đạt giải và xếp hạng giải thưởng cũng sẽ 

được công bố trong phần trao giải. Các tác phẩm đạt giải và phần thưởng khích lệ được chọn 

in trong tuyển tập “Điểm hẹn Giêsu”. Chúng ta hãy đọc, hãy cùng cảm nghiệm và cùng trăn 

trở với các tác giả, để rồi bừng lên một niềm hi vọng cho tương lai văn học Công giáo. 

Với mục tiêu kép là tìm kiếm và xây dựng đội ngũ các tài năng văn xuôi cho văn học Công 

giáo, cuộc thi đã phần nào đạt được mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là xây dựng, tức là tạo 

điều kiện để các tác giả nối kết nhau, giao lưu và học hỏi nhau để tự đào tạo, tự trau dồi thêm 

tài năng, thì dường như kết quả vẫn còn khiêm tốn. Đây là điều mà Ban Tổ chức đang lo lắng 

vì thời gian đề ra cho cuộc thi chỉ còn hai năm nữa là kết thúc. Trong những năm vừa qua, một 

số tác giả đã liên tục tham gia mấy năm liền dù chưa đạt giải lần nào, nhờ đó đã tự nâng cao 

ngòi bút. Đây là kinh nghiệm về sự kiên trì tập luyện, và chắc rằng họ sẽ tiếp tục sáng tác lâu 
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dài về sau cả khi những cuộc thi đã lùi vào quá khứ. Hình thức thứ hai là gặp gỡ trao đổi để 

giúp nhau rèn luyện. Hình thức này cũng đã manh nha với cuộc họp mặt các tác giả giáo phận 

Nha Trang đầu năm 2016 cùng với sự giao lưu rộng rãi trên Fb Văn thơ Công giáo. Hình thức 

thứ ba mới được nhen nhóm trong cuộc họp mặt năm nay là tổ chức những cuộc tĩnh tâm, giúp 

các tác giả đào sâu những suy nghiệm tâm linh khi thường xuyên gặp gỡ Chúa. Hình thức thứ 

tư là mở ra cuộc vận động trau dồi tiếng Việt cho người trẻ, ước gì các tác giả sẽ có nhiều sáng 

kiến hữu hiệu để giúp đỡ các bạn trẻ quanh mình. Chính khi tìm cách giúp người khác, ta cũng 

sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình để tiến bộ rất nhanh. Mong rằng với hai năm còn lại 

của Giải Viết Văn Đường Trường, chúng ta sẽ chung tay góp sức để đội ngũ cầm bút Công 

giáo thêm đông đảo và có đủ thực lực hầu tạo nên một diện mạo mới thật sống động cho văn 

học Công Giáo. 

Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi. 

Tađêô Nguyễn Thanh Xuân 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Phần thứ hai  
  

 ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA THẾ NÀO? 

Bốn  
  

CHÚNG CON ĐANG LẮNG NGHE CHÚA 

 
 

Khi Chúa nói với chúng ta 
           
Chúng ta hãy nhường lời cho Chúa và đừng ngạc nhiên thấy tôi trích dẫn Kinh Thánh nhiều 
hơn. Hãy bắt đầu bằng lời kêu gọi của cậu bé Samuel. Chúa gọi hai lần rồi, nhưng Samuel vẫn 
tưởng là Thầy Hêli gọi: “Samuel chưa nhận biết Chúa và Tiếng Chúa chưa được mạc khải cho 
cậu. Chúa gọi cậu lần thứ ba. Cậu vội dậy, chạy đến bên Hêli và nói: “Con đây, vì Thầy gọi 
con.” Bấy giờ Hêli hiểu là Chúa gọi cậu bé liền nói với Samuel: “Con đi ngủ đi và nếu có người 
gọi thì con hãy nói: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe”. Và Samuel đi về 
chỗ ngủ. Chúa lại đến và gọi cậu như những lần trước: “Samuel, Samuel!” Samuel thưa: “Lạy 
Chúa, xin hãy nói, tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (I Sm.3, 7-10)  
 
          Đó là chỉ dẫn tuyệt vời để chúng ta nối mạng vào tần sóng của Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy 
phán, tôi tớ Chúa đang lắng nghe”. Chúng ta đừng ngại năng xin như vậy khi chúng ta cầu 
nguyện một mình. Nhưng chúng ta cũng sẽ sớm gặp phải khó khăn, vì tất cả chúng ta đều khó 
lắng nghe kẻ khác, Đấng Khác. Phản ứng đầu tiên là chúng ta lắng nghe chính mình và bắt kẻ 
khác lắng nghe chúng ta nữa: “Nghe đây, nghe đây...” Với Chúa, chúng ta cũng có khuynh 
hướng muốn đảo ngược câu trả lời của Samuel: “Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe, vì tôi tớ Chúa 
đang nói!” Tiến bộ của việc cầu nguyện cá nhân của chúng ta hệ tại chỗ loại bỏ dần dần tật hay 
nói của chúng ta, mà để Chúa được tự do bộc lộ.  
 
          Cái khó khăn khác cản trở chúng ta dễ dàng lắng nghe là Lời của Chúa không như 
những lời khác. Cậu bé Samuel đã có kinh nghiệm đó, cậu lầm tưởng Tiếng Chúa với tiếng của 
thầy Hêli. Đối với chúng ta ngày nay cũng thế. Chúng ta cần một người có kinh nghiệm phục vụ 
Lời Chúa để giúp chúng ta nhận ra ngôn ngữ của Chúa và hiểu rõ điều Chúa muốn nói với 
chúng ta. Một cách nào đó, cuốn sách nầy giúp chúng ta điều đó. Nhưng chúng ta cũng có thể 
sử dụng nhiều phương thế khác nữa.  
 
          May mắn thay, so với Samuel, chúng ta có lợi điểm vô cùng lớn lao là chúng ta nhận 
được Lời Chúa qua Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta không bao giờ có được lời nói hay thị kiến như 
các tiên tri và một số vị thánh. Nhưng nếu chúng ta chịu khó, chúng ta cũng hưởng nếm được 
Lời Chúa ngọt ngào đến độ thói ham nói của chúng ta tự nó phải im lặng. Chúng ta sẽ chăm 
chú lắng nghe Đấng Độc Nhất, hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Chúng ta có muốn thanh luyện 
trái tim chúng ta đến mức độ cao là tránh được tất cả mọi nhiễu âm, mọi tiếng động tận đáy 
thẳm, để nắm bắt được tiếng nói vô cùng tinh tế và khác lạ của Chúa không? Chúng ta lắng 
nghe sự ngọt ngào của ca khúc nầy:  
          
           “Như một hơi gió nhẹ mỏng manh, 
           Lời Chúa được trao ban, 
           Như một bình đất thợ gốm, 
           Tình Chúa uốn nắn nên con, 
           Lời Chúa thì thầm, 
           Như là bí mật tình yêu...”  
 
          Chúng ta hãy mở sách Thánh Kinh của chúng ta ra. Chúa nói với chúng ta bằng nhiều 
cách, nhưng không bao giờ “nói trong không khí”. Lời Chúa không phải để cho văn chương, mà 
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đúng hơn cho hành động. Lời Chúa tác tạo nên thế giới, Lời Chúa cũng tác tạo nên từng biến 
cố. Điều xảy đến cũng giống như mưa dầm hay trời đẹp nắng: “Như mưa và tuyết từ trời rơi 
xuống sẽ không lên trời mà lại nhuần tưới đất đai, làm cho nó ra phì nhiêu, làm nẩy sinh hạt 
giống cho người gieo có hạt và làm cho người ta có cơm bánh ăn, thì Lời từ miệng Ta phán ra 
sẽ không trở lại với Ta mà không mang lại kết quả, không thực hiện điều Ta muốn và làm trọn 
sứ mệnh Ta giao phó” (Is. 55,10-11).  
 
          Thánh Kinh chỉ là gom góp lại bằng chữ viết những dấu vết của Lời hành động ấy. Nhưng 
chính nhờ Thánh Kinh mà chúng ta có thể theo dõi được tất cả mọi diễn biến của lịch sử thánh. 
Như một tình sử vĩ đại, Thánh Kinh thuật lại cho chúng ta từng chi tiết của đại gia đình Thiên 
Chúa. Trong bằng ấy trang sách, chúng ta khám phá được cách Thiên Chúa mặc khải tình yêu 
của Ngài và cách con người đáp lại, về mặt tốt cũng như về mặt xấu, tích cực cũng như tiêu cực. 
Từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, công trình vĩ đại của Lời Chúa làm đảo lộn khoa địa lý, lịch sử, 
văn chương, tôn giáo. Tất cả Thánh Kinh đều nói về Thiên Chúa, từ câu đầu tiên của sách Sáng 
Thế Ký cho đến câu cuối cùng của sách Khải Huyền.  
 
          Không cần phải dài dòng phô trương về cuốn sách phi thường nầy, tôi sẽ chỉ con đường 
thực tiễn để đi vào thôi, bởi vì không thể đi vào một công trình như thế mà không có chuẩn 
bị. Khởi đi từ chúng ta nhé. Chúng ta đã có một cuốn Kinh Thánh rồi chứ? Chúng ta có năng 
mở ra đọc không? hay là để bụi lấm trong một xó? Coi như là chúng ta có mở đọc đi. Trước 
tiên, sự hiểu biết Lời Chúa khởi đi từ việc đọc đi đọc lại hoài. Ví như học một ngoại ngữ. Càng 
ngày người ta càng gởi đám trẻ đi ra ngoại quốc để có một cuộc bơi ngôn ngữ. Thánh Kinh 
cũng đòi hỏi một cuộc xuất ngoại tương tự. Sau một thời gian dài, chúng ta mới cảm thấy dễ 
dàng quen thuộc với Thánh Kinh. Chúng ta đừng ngạc nhiên về điều đó. Lời Chúa không phải 
như những điều chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày đâu. Khi giao tiếp với lời phàm nhân chúng ta, 
Kinh Thánh có một ngôn ngữ mới, rất độc đáo, đó là ngôn ngữ Thánh Kinh. Tất cả những ai 
muốn đối thoại với Thiên Chúa đều phải học biết cái ngôn ngữ đó.  
           

Chúng ta phải tổ chức việc đọc Thánh Kinh như thế nào? Chúng ta đừng tìm đọc cách 
may rủi vì tò mò, nghĩa là mở trúng chỗ nào thì đọc chỗ đó. Chúng ta hãy đọc một cách liên tục 
hơn. Không nhất thiết phải đọc thật nhiều chú giải để có một hiểu biết tri thức về Thánh Kinh. 
Những dẫn nhập và ghi chú ở các sách Thánh Kinh hiện thời nghĩ cũng đủ cho chúng ta, vì việc 
học hỏi muốn nói đây dựa vào một sự tìm kiếm thiêng liêng. Nó giả thiết Đức Tin thúc đẩy 
chúng ta đọc một cách ham thích thánh thiện.  

 
          Thực ra, Thánh Kinh vừa mạc khải vừa giấu kín một bí mật diệu kỳ. Việc đọc Thánh Kinh 
trở nên say mê khi chúng ta đọc như một thám tử tìm giải quyết một điều bí ẩn. Điều bí ẩn nào 
vậy? Đó là bí ẩn của Đấng Thiên Sai, tức là Chúa Giêsu Kitô. Tất cả Cựu Ước chuẩn bị cho 
nhân vật bí mật nầy đến. Cựu Ước phác họa ra rất nhiều nét, khó hài hòa nơi một khuôn mặt 
duy nhất. Rồi trong Tân Ước, Chúa Giêsu tự mạc khải dần dần như là lời giải đáp của điều bí 
ẩn. Đời sống và lời giảng dạy của Chúa Giêsu cuối cùng vẽ nên một gương mặt diệu kỳ, đến 
đỗi gương mặt đó vừa hoàn tất vừa vượt quá cách lạ lùng tất cả những lời đã báo trước. Chỉ 
khi nào chúng ta cảm nhận được như thế thì Thánh Kinh mới thực sự trở nên Lời của Chúa 
cho chúng ta. Thánh Kinh không còn là một tài liệu của quá khứ nữa, nhưng là một Mạc Khải 
cho hôm nay, một sứ điệp nóng bỏng, một ánh sáng mãnh liệt chiếu soi mọi chi tiết của cuộc 
đời chúng ta. Và chúng ta sẽ hiểu được lời quả quyết nầy của thánh Jérôme: “Không biết Kinh 
Thánh là không biết Chúa Kitô”.  
 
          Chúng ta còn phải làm gì nữa? Chúng ta hãy lấy Kinh Thánh làm sách gối đầu giường. 
ĐTC Phanxicô và theo gương ngài, Ban biên Tập trang mạng conggiaovietnam.net đã trao tặng 
nhiều cuốn Phúc Âm Bỏ Túi. Chúng ta hãy cầm Thánh Kinh trong tay như một vật gì quí giá đáng 
kính trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện trước khi đọc, để Chúa soi lòng mở trí cho chúng ta hiểu 
được Thánh Kinh, như Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ sau khi Ngài sống lại (Lc. 24, 45).  
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          Trước hết, chúng ta hãy chọn đọc trọn vẹn các sách của Tân Ước. Trong Cựu Ước, 
chúng ta chọn đọc các sách gần với Phúc Âm hơn, chẳng hạn sách Giáo sĩ, Khôn Ngoan, 
Daniel, Jonas, Zacaria, Malakia. Chúng ta đừng lo lắng, nếu chúng ta không hiểu hết tất cả. 
Chúng ta cứ đọc với tin tưởng và bền tâm. Đôi khi một chữ, một câu nào đó sẽ nói với chúng 
ta. Lúc đầu, chúng ta đừng đòi hỏi nhiều hơn. Dần dần chúng ta sẽ nhận được hương vị của 
Lời. Và Lời sẽ trở nên bánh nuôi sống cho chúng ta. 
 
          Chúng ta hãy tập suy niệm 
           
Việc đọc Thánh Kinh liên tục nhất thiết phải có như là nền tảng, nhưng chưa đủ. Chúng ta hãy 
đặt việc suy niệm lên hàng đầu. Trong khi tập suy niệm Lời Chúa, chúng ta sẽ cảm được trọng 
lượng của các từ và sự đánh động của Thánh Thần. Đây là những điểm chính yếu để thực 
hành việc suy niệm Thánh Kinh cách lợi ích:  
 

Chúng ta chọn một bản văn   
 
Tốt nhất nên chọn bản văn trước khi bắt đầu cầu nguyện. Hoặc là bản văn phụng vụ 

ngày hôm đó, hoặc là một đoạn trong sách Thánh Kinh chúng ta đang đọc liên tục. Đừng lấy 
may rủi, mà hãy khiêm tốn theo chương trình phụng vụ. Đó còn là cách lắng nghe Chúa, thay vì 
lắng nghe chính mình! Chọn một bản văn ngắn chừng nào tốt chừng đó: tối đa một trang, tối 
thiểu vài chữ. Không phải để chúng ta ăn cho được nhiều, mà là để chúng ta thưởng thức.  

 
Chúng ta hãy kêu xin Chúa thánh Thần  
 
Thánh Phaolô đã nói rằng chữ viết giết chết, chính Thánh Thần mới làm cho sống. Để 

biết đọc và biết nghe Đấng phán dạy qua sách thánh, chúng ta cần sự soi sáng thần linh. Vậy 
chúng ta hãy cầu xin Chúa để Ngài ban cho chúng ta ‘một con tim biết lắng nghe’ (1 R.3,9). 
Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta tới ‘chân lý toàn vẹn’ (Jn.16,13).  
 

Chúng ta hãy đọc hết sức chậm rãi  
 
Chúng ta hãy đọc bản văn, không phải một lần, mà là nhiều lần, cả với lớn tiếng nữa. 

Nếu gặp một bản văn chúng ta đã biết rồi, thì chúng ta cần buộc mình phải đọc chậm lại. Nếu 
cần, chúng ta hãy chép lại, như thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã chép lại Tân Ước. Chúng ta 
đừng chỉ đưa mắt đọc, mà phải ghi khắc vào tim chúng ta, như là một lá thư tình vậy. Trong suy 
niệm, không nên vội vã, để khỏi mất một mãnh vụn nào của Lời Chúa.  
 

Chúng ta hãy suy nghĩ với cả trí khôn  
 
Chúng ta hãy tìm liên kết các chữ, các câu chúng ta đọc với những chữ, những câu khác 

của Thánh Kinh. Chẳng hạn khi Chúa Giêsu xin bà Samaritana uống nước (Jn.4,7), chúng ta có 
thể nhớ tới lời kêu của Ngài trên thập giá “Ta khát” (Jn.19,28) và lưu ý là có thể tìm thấy các chữ 
đó trong các Thánh Vịnh 69,22 và 22,16. Các ghi chú và tham chiếu bên lề Thánh Kinh giúp 
chúng ta liên kết các chữ, các ý tưởng và các hình ảnh.  
 

Chúng ta hãy nhìn xem bằng trí tưởng tượng  
 
Điều nầy có giá trị, nhất là đối với những cảnh hoạt động hay dụ ngôn. Nhờ trí tưởng tượng 

hay ký ức -nếu chúng ta đã đi Thánh Địa-, chúng ta có thể dựng lại khung cảnh (hình thức, nhân 
vật, màu sắc, tiếng nói, cử động...). Chúng ta có thể bị chia trí. Nhưng can đảm lên. Lâu dài, chúng 
ta cũng sẽ quen dần.  

  
Chúng ta hãy mở trói con tim chúng ta 
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Chúng ta đừng chỉ hài lòng với việc đọc, suy nghĩ, nhìn thấy. Chúng ta hãy phản ứng lại 
bằng cách đối thoại với Chúa. Chúng ta hãy bộc lộ với Ngài tình cảm của chúng ta khi gặp 
những đoạn văn đánh động chúng ta nhất. Như các môn đệ trên đường Êmau (Lc.24,32), tim 
chúng ta trở nên sốt nóng nhờ đón nhận một mặc khải tốt đẹp như thế. Chớ gì nhờ bản văn, 
niềm tin, hy vọng và tình yêu của chúng ta vươn lên Chúa. Chúng ta hãy thưa với Ngài sự tôn 
thờ, các yêu cầu, các vấn nạn của chúng ta. Nếu câu nào làm thức tỉnh trong chúng ta một 
vang vọng sâu xa, chúng ta hãy để nó chậm lại và kéo dài. Và một khi sự thinh lặng của tình 
yêu được thiết lập trong chúng ta, chúng ta đừng nói gì nữa hết, chúng ta hãy đón nhận nó như 
một ân huệ vô cùng quí báu. Chúng ta hãy thưởng thức trong bình an sự ngọt ngào của Chúa.  
 

Chúng ta hãy cho ý chí chúng ta dấn thân 
 
“Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ 

phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng 
người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi 
và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ” (Dt.4,12-13). Phải, Lời Chúa sẽ không 
để cho chúng ta yên. Nó sẽ lật ngữa, xô đẩy và làm tỏa ra một cuộc sống mới. Nó đã hoán cải, 
đã lật ngược đến tận căn một thánh Phaolô, một thánh Phanxicô Atxidi và bao nhiêu vị thánh 
khác. Chúng ta hãy để cho Lời Chúa phê phán, kiểm điểm, uốn nắn chúng ta. Chúng ta hãy rút 
ra từ suy niệm ít nhất một áp dụng  thực hành làm biến đổi cách suy nghĩ hay hành động của 
chúng ta.  

 
Chúng ta hãy ghi khắc vào ký ức  
 
Cuối cùng, chúng ta hãy ghi khắc vào ký ức điều chúng ta vừa suy niệm. Trong khi cám 

ơn Chúa, chúng ta hãy cẩn thận mang theo chúng ta một lương thực đi đường: một câu, một 
chữ, một hình ảnh, hay một quang cảnh nào đó. Lắm khi đừng ngại học thuộc lòng một đoạn 
ngắn, với đối chiếu của nó: “Mẹ Maria đã trung thành giữ những điều đó trong lòng” (Lc.2,51). 
Chúng ta sẽ tiêu hóa Lời Chúa đến đỗi nó trở thành lời và cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta 
hãy sống dấu thánh giá chúng ta làm trước khi nghe Lời Chúa: trên trán, trên miệng và trên 
ngực, hay nói khác đi, Lời Chúa trong óc, trên môi và trong trái tim: “Phúc cho ai lắng nghe Lời 
Chúa và gìn giữ lấy” (Lc.11,28). 
           
 

Theo nhịp các Thánh Vịnh  
           
Chúng ta không phải là người đầu tiên sống sự nhai lại Lời Chúa đâu. Từ thời Giao Ước Cũ, 
biết bao nhiêu người tin đã suy niệm các biến cố Lịch Sử Cứu Độ, và dưới sự linh ứng của 
Chúa Thánh Thần, họ đã viết lên bao lời cầu nguyện. Có thể nói rằng chính Chúa đã cẩn thận 
hướng dẫn họ để những lời cầu nguyện của con người của họ cũng trở nên Lời của Chúa. Căn 
bản những lời cầu nguyện đó là nội dung của 150 Thánh Vịnh. Giáo Hội dùng Thánh vịnh để 
cầu nguyện với hai ý nghĩa, hai cung cách: nói với Chúa Kitô hoặc cầu nguyện nhân danh Chúa 
Kitô. Nhưng phải nhờ đến Chúa Thánh Thần mới hiểu và đi đúng những tầm vóc Chúa muốn. 
Chúng ta hãy theo nhịp các thánh vịnh. Chúng ta sẽ không tìm được ở đâu khác một lời cầu 
nguyện sống động hơn, hiện thực hơn, tha thiết hơn và sáng tạo hơn.  
 
          Văn hào Dothái  André Chouraqui nói: “Một cuốn sách nhỏ, 150 bài thơ, 150 bước giữa cái 
chết và cuộc sống, 150 tấm gương phản chiếu những nổi loạn và thất trung, những cơn hấp hối và 
những cuộc phục sinh. Hơn là một cuốn sách, đó là một con người sống động đang nói với chúng 
ta, đang đau khổ, đang khóc than, đang dẫy chết, đang sống lại, đang ca hát, ở bên bờ vĩnh cữu, 
và người nắm lấy chúng ta, mang chúng ta đi, chúng ta và muôn thế hệ, từ khởi đầu cho đến tận 
cuối”.  
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          Đa số những ca khúc hiện đại lấy hứng từ đó. Và nếu chúng ta có tài nhạc sĩ hay thi sĩ, 
chúng ta cũng nên sáng tác, làm phong phú thêm cho lời cầu nguyện cá nhân của chúng ta.  
 
          Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? 
          Thưa phải tuân theo Lời Chúa dạy. 
          Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, 
          Xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. 
          Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, 
          Để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung, 
          Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, 
          Thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. 
          Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, 
          Các quyết định miệng Ngài phán ra. 
          Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng 
          Hơn là được tiền rừng bạc bể. 
          Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, 
          Đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa, 
          Con vui thú với thánh chỉ Ngài 
          Chẳng quên lời Ngài phán dạy. 
                                                         (TV. 118, 9-16)  
 
   
           Người trẻ trực diện với Lời Chúa  
           
 “Lời Chúa là một lời cầu nguyện? Phải, và còn hơn thế nữa. Vui sướng biết bao khi khám phá 
được Thiên Chúa hằng sống nhờ Lời sống động của Ngài, và được đối thoại với Đấng hằng yêu 
thương tôi mỗi phút giây. Kỳ diệu thay, nhờ suy niệm Lời Chúa mà tôi nhận ra được chính mình, 
được nuôi dưỡng và hướng dẫn trên đường đến với Chúa Kitô, được mạc khải thấy sự khốn 
cùng hằng luôn thúc đẩy tôi đến với lòng thương xót của Chúa”.  
 
          “Việc suy niệm của tôi luôn bắt đầu khó, lắm khi tôi phải đọc cả chục kinh Kính Mầng để 
lấp đầy lỗ trống. Nếu không có Mẹ Maria, thường tôi mất cả khắc đồng hồ để lắng nghe mình 
suy tư. Chính tôi nói, chính tôi kể lại cuộc đời tôi, bộc lộ tình cảm của mình... Sau giai đoạn khởi 
đầu đó, tôi cố gắng đi xa hơn, khởi từ ý tưởng Thiên Chúa thổi vào tai tôi, tôi có thể dừng lại ở 
một chữ, một câu đến cả mươi lăm phút. Rồi các lời cứ tuần tự theo nhau, mỗi lời có một chỗ, 
một lợi ích được Chúa vén dần cho thấy, chẳng khác chi khi khám phá ra một mặt kim cương, 
ta còn thích thú quay xem những mặt khác... Mầu nhiệm Lời Chúa thật vô cùng”. 
 
Còn tiếp 
  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

       

Ngày 8/9/2016, cùng với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể Lễ Sinh Nhật Đức Maria, 

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan cũng mừng sinh nhật 80 năm thành lập Đan viện 

1936 - 2016 

ĐAN VIỆN CHÂU SƠN NHO QUAN MỪNG 80 NĂM THÀNH LẬP  
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Trong dịp này, Đan viện Châu Sơn Nho Quan đã long trọng đón tiếp các nam nữ đan sĩ 

trong Hội Dòng về tham dự kỳ tĩnh huấn. Cũng là dịp có mặt đầy đủ các Viện phụ, Viện mẫu, 

Bề trên và các thành viên đại diện các cộng đoàn trong Hội dòng quy tụ về Đan viện Châu Sơn, 

trong ngày đại lễ mừng sinh nhật 80 năm thành lập cộng đoàn. 

 

Trước đó, vào tối 7/9/2016, Đan viện Châu Sơn Nho Quan đã tổ chức đêm diễn nguyện và 

giao lưu văn nghệ cùng với Hội dòng. Qua ba phần diễn nguyện, các anh em trẻ trong cộng 

đoàn đã diễn tả lại một cách sống động bằng những tiểu phẩm hết sức công phu và ý nghĩa ba 

giai đoạn lịch sử phát triển Đan viện Châu Sơn Nho Quan: Giai đoạn thành lập 1936 – 1950; 

giai đoạn thử thách 1951 – 1988; giai đoạn hồi sinh phát triển 1989 – nay. Phần thứ tư là giao 

lưu văn nghệ, với sự đóng góp rất nhiều tiết mục của các cộng đoàn Đan viện Châu Thủy, Đan 

viện Phước Lý; đặc biệt ba cộng đoàn Nữ Đan viện Vĩnh Phước, Phước Hải và Phước Thiên. 

Tất cả đã làm cho đêm giao lưu văn nghệ thật sinh động, thánh thiêng và ý nghĩa. Cuối buổi 

giao lưu văn nghệ là một vài tâm tình chia sẻ của Viện phụ Hội trưởng, Viện mẫu. Các cộng 

đoàn trong Hội dòng gửi tặng cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan những món quà ý nghĩa trong 

ngày mừng Sinh Nhật 80 năm thành lập. Cha Viện trưởng Đaminh Savio Nguyễn Tuấn Hào đã 

đại diện cộng đoàn đáp lời cám ơn, và gửi tặng các thành viên tham dự kỳ tĩnh huấn món quà 

là bức chân dung cha Tổ phụ Biển Đức Thuận (do tự tay anh em trong cộng đoàn tác tạo nên), 

và một cuốn sách “Sống lòng thương xót theo gương Mẹ Tê-rê-xa” của Đức nguyên TGM 

Giuse Ngô Quang Kiệt. Đêm giao lưu văn nghệ kết thúc bằng giây phút hồi tâm cầu nguyện, do 

Đức nguyên TGM Giuse chủ sự, và ban phép lành, cuối cùng là buổi liên hoan nhẹ với nhau. 
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Thánh lễ Mừng Sinh Nhật Đức Maria, Đan viện Châu Sơn Nho Quan Mừng kỷ niệm 80 

khai sinh cộng đoàn (8/9/1936 - 8/9/2016) 

 

 

Thánh lễ diễn ra lúc 9h30 ngày 8/9/2016 tại Thánh đường Đan viện. Hiện diện trong thánh lễ 

này có Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – chủ tế (hôm nay 

cũng chính ngày kỷ niệm 7 năm, ngài được thụ phong giám mục, trở thành chủ chăn Giáo phận 

Phát Diệm 2009). Đồng tế với Đức cha Giuse, có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt – Giám mục 

Giáo phận Bắc Ninh, Đức nguyên TGM Giuse Ngô Quang Kiệt và cha Viện trưởng Đaminh 

Savio Nguyễn Tuấn Hào – Đan viện Châu Sơn Nho Quan; cùng với Viện Phụ Hội trưởng Gioan 

Thánh Giá Lê Văn Đoàn – Cộng đoàn Phước Sơn, Viện phụ Bosco Trần Văn Thành – Cộng 

đoàn Châu Thủy, Viện phụ Giuse Khang Nguyễn Long Tiên – Cộng đoàn Thiên Phước, Viện 

phụ Phê-rô Khanh Trần Như Hảo – Cộng đoàn Phước Vĩnh, cha Viện trưởng Martino Porres 

Nguyễn Tiến Dũng – Cộng đoàn An Phước, cha Viện phó Martino Porres Nguyễn Văn An –  

Cộng đoàn Châu Sơn Đơn Dương, Cha Anphongso nguyễn Xuân Thái – đại diện Cộng đoàn 

Fatima – Thủy Sĩ; và quý cha trong Hội Dòng, quý cha trong giáo hạt Vô Hốt, quý cha đến từ 

các giáo xứ trong và ngoài Giáo phận Phát Diệm. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của tân Viện 

mẫu Gioan Thánh Giá Phạm Ghy Tạc – Nữ Đan viện Vĩnh Phước, chị Viện trưởng Timotheo 

Nguyễn Thị Nhẫn – Nữ Đan viện Phước Hải, chị Viện trưởng Cecilia Nguyễn Thị Oanh – Nữ 

Đan viện Phước Thiên, quý nam nữ đan sĩ thuộc các cộng đoàn trong Hội dòng Xi-tô Thánh 

Gia. Ngoài Hội dòng, còn có sự hiện diện của quý chị tổng phụ trách, quý bề trên và các nam 

nữ tu sĩ các hội dòng thuộc giáo tỉnh Hà Nội, quý ông bà cố của các cha các thầy và quý vị ân 

nhân của Đan viện Châu Sơn Nho Quan. 
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Trong bài giảng lễ, Viện phụ Hội trưởng Gioan Thánh Giá đã diễn giải bài Tin Mừng Mt1,1-

16.18-23, ngài mời gọi Cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan suy gẫm gia phả của Chúa Giê-su; với 

một bản gia phả rất dài từ thời Ap-ra-ham đến thời Đức Giê-su, để thấy được những kỳ công vĩ 

đại mà Thiên Chúa đã thực hiện. Tất cả bản gia phả đó đều quy hướng về Chúa Giê-su, và 

Ngài là trung tâm điểm, là quyết định cho cả một gia phả có giá trị. Vì Ngài là Đức Ki-tô – Đấng 

cứu độ trần gian. Vì thế, Cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan cũng phải trở về nguồn, cảm tạ Thiên 

Chúa, cám ơn các thế hệ cha anh đi trước đã tiên phong đặt nền móng xây dựng cộng đoàn. 

Bổn phận anh em cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan phải viết tiếp trang sử mới, trang sử đó phải 

quy hướng về Đức Giê-su Ki-tô, và là trung tâm của đời sống cầu nguyện, giúp cho mọi người 

đến nơi đây gặp gỡ được Đức Ki-tô. Muốn vậy, anh em phải biết noi gương Mẹ Maria, luôn biết 

sống khiêm nhường, và luôn xin vâng theo thánh ý Chúa, để cho mọi kế hoạch của Chúa được 

thực hiện nơi cộng đoàn này cách tốt đẹp. 
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Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Sau thánh lễ, cha Viện trưởng Đaminh Savio 

đại diện Cộng đoàn Đan viện cám ơn Đức cha chủ tế, và dâng lên ngài bó hoa tươi thắm chúc 

mừng 7 năm ngài thụ phong giám mục; đồng thời cám ơn cộng đoàn phụng vụ. Vào lúc 11 giờ 

30 phút là bữa tiệc huynh đệ. Mọi thành phần tham dự chung chia niềm vui với Đan viện Châu 

Sơn Nho Quan trong ngày trọng đại mừng kỷ niệm 80 năm khai sinh cộng đoàn. Trong buổi tiệc 

có “chương trình văn nghệ bỏ túi” đã được quý cha, quý thầy và quý sơ tham gia các tiết mục 

một cách sôi động và nhiệt tình. Với niềm hân hoan vui mừng, Cộng đoàn Đan viện Châu Sơn 

Nho Quan cảm tạ tình thương Thiên Chúa, đã đoái thương gìn giữ Đan viện được kiên vững và 

phát triển mạnh mẽ trong suốt 80 năm qua. Mặc cho biết bao thăng trầm gian khổ xảy đến, có 

những giai đoạn mà các cha anh đã phải chia ly kẻ Bắc người Nam. Số cha anh bám trụ lại 

Đan viện đã bị bắt bớ tù đày, đã đổ những giọt máu hy sinh nơi cảnh tù ngục; các ngài đã ngã 

xuống nơi miền đất này, một thời được mệnh danh là “rừng thiêng nước độc”. Quả thực, các 

cha anh đi trước đã như hạt giống gieo vào lòng đất, phải mục nát đi để làm nảy sinh và phát 

triển thành những hạt giống khác. Hạt giống đó ngày nay đã đơm hoa kết trái, và không ngừng 

vươn lên trong vườn ươm của Giáo hội. Ước mong qua dịp kỷ niệm này, Đan viện Châu Sơn 

Nho Quan tiến lên một bước phát triển mới, xứng tầm với sứ mệnh “trưởng nữ” của Hội Dòng 

Xi-tô Thánh Gia, là điểm hẹn của các tâm hồn khát khao tìm kiếm Thiên Chúa; và chính Đức Ki-

tô là trung tâm của mọi cuộc gặp gỡ nơi đây. 

  

Lm. Trần Tiến (chuyển tin)    

 
  

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

   

Rằng: hay thì thiệt là hay, 

Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào! (ĐTTT, 489-490). 

Vui là vui gượng kẻo là, 

Ai tri âm đó mặn mà với ai !  (ĐTTT, 1247-1248) 
 
  

Nỗi xót xa đó của Kiều trong cuộc sống tha hương, hẳn nhiều người trong cộng đồng 

người Việt hải ngoại chúng ta đã từng cảm nhận.  Nhưng, nếu đại thi phẩm của Nguyễn Du 

không  phải chỉ là câu truyện tình cảm, mà còn là một sứ điệp văn hóa, thì hoàn cảnh xa quê 

 
SỨ ĐIỆP VĂN HÓA NƠI CUỘC SỐNG THA HƯƠNG 
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của chúng ta hôm nay không chỉ là khổ đau, nhưng còn là cơ duyên để tiếp cận được một sứ 

điệp về ý nghĩa và thân phận con người. 

 

Trong khổ đau của kẻ xa nhà, chúng ta khiêm tốn nhớ lại những bậc thánh hiền, những vị 

đã từng chuyển đạt những chân lý hướng dẫn nếp sống văn hóa của chúng ta. Chúng ta sẽ 

ngạc nhiên khi nhận ra rằng đời sống và chân lý mà các vị ấy chuyển đạt luôn gắn liền với hoàn 

cảnh lưu đày nơi thân phận làm người. 

 

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ biệt quê nhà và cung điện. Và nơi vùng đất xa lạ, sức mạnh Ánh 

Sáng bên kia bờ đã thốt nhiên đến với kẻ tha hương, tôn vinh người ấy thành Phật, dẫn đưa 

người giác ngộ đến gặp muôn người. 

 

Lão Tử cảm hứng được Ánh Sáng kỳ bí vượt lên trên ánh sáng trí năng hiểu biết của 

« thiên hạ », của bất cứ ai chỉ thấy việc trước mắt. Ngài mặc nhiên giới thiệu mình là người của 

vùng đất xa lạ, theo lối nói thi ca của các bậc thánh hiền còn gọi là « Cõi Bên Kia Bờ », là «Tâm 

duy vi », hoặc  là « Thời Xa Xưa ». Đạo, hay nói cách khác là Con Đường hoàn thành nhân tính 

mà  Ngài có phận vụ truyền đạt, không còn là tập tục nhất thời, lề luật giả tạo do trí óc và ý 

muốn chướng khí của con người bày ra, nhưng  là Đạo Thường được soi dọi bởi Ánh Sáng 

của vùng đất « tha hương, xa lạ » nầy.  

 

Khổng Tử không tự sáng chế, không tôn vinh nhân nghĩa do con người tùy nghi định đoạt, 

không cổ súy « cái tâm duy nguy » mà mỗi người tự tìm kiếm theo sở thích. Nhưng, Ngài chỉ 

truyền lại sứ điệp về ý nghĩa nhân tính của « Đạo Tâm duy vi », của « Đạo  Thời Thánh Hiền 

Ngày Xưa », Thời mà tai con người không nghe được, mắt con người không thấy được. 

 

Hầu như đồng thời với các thánh hiền Đông phương nầy, thi hào Sophocle của Hy Lạp đã 

nói rõ hơn nữa về thân phận lưu đày của con người, qua thi phẩm « Œdipe-Vua ». Œdipe là 

nguyên tượng con người tự mãn chỉ biết ỷ lại vào tài trí của mình để tự định nghĩa nhân tính. 

Mang ánh sáng trí năng trong tay, người « hiểu biết » Œdipe là « Vua », kẻ tự mình làm nên 

chính mình và làm chủ quê hương mình. Nhưng Œdipe đó ngu muội không biết ngay cả lý lịch 

thật của mình, không biết chính mình đã giết cha ruột và lấy cả mẹ ruột làm vợ. (Mẹ ở đây tiêu 

biểu cho nguồn suối yêu thương sinh thành của cha, Mẹ sinh thành ấy nay bị biến làm vợ, là 

hình ảnh của dục vọng muốn mình là chúa tể cho chính mình). Con đường tìm lại ý nghĩa nhân 

tính linh thiêng và chân thật, con đường giúp  Œdipe nhận ra lý lịch của mình trong mối tương 

giao phụ-tử  với người cha mà mình không thấy, con đường cứu độ đó chính là con đường tha 

hương, lưu đày ra khỏi vùng đất mà kẻ lầm lạc tưởng là quê thât của mình. Với ánh sáng kỳ 

diệu của đôi mắt mù lòa, ánh sáng « huệ nhãn » vượt lên trên ánh sáng của hiểu biết con 

người, Œdipe rời xa quê cũ, khiêm tốn lần mò từng bước trong cuộc sống tha hương, nhớ nhà, 

nhớ quê nơi cư ngư của người cha ẩn mặt, để hoàn thành trong khổ đau nhân tính kỳ bí và linh 

thiêng.  
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Và Socrate, người thầy của văn hóa Tây phương, lại là kẻ lưu đày ngay trên quê hương 

Athènes. Vì truyền bá sứ điệp về ý nghĩa nhân tính thần thánh mà ông đã trực giác được nhờ 

nguồn Ánh Sáng đến từ Bờ Bên Kia, Socrate bị xã hội đương thời, nhất là giới tự xưng là tài trí 

khôn ngoan,  kết tội là kẻ làm hư hỏng con người, bôi nhọ Thần Thánh mà họ sùng bái. Cuối 

cùng vì trung kiên với sứ mệnh truyền đạt chiều kích « linh ư vạn vật » của nhân tính mà người 

hiền Socrate  bị tòa án của chính quê hương mình tuyên án phải chết. 

 

Abraham trong Kinh Thánh, Abraham tổ phụ của những ai tin vào mối Giao-Ước thần thánh 

giữa Thiên Chúa siêu việt và con người, mối tương giao kỳ bí làm nên yếu tính linh thiêng của 

nhân tính, Abraham đó là người dứt bỏ quê nhà cũ để tiếp nhận ân phúc làm kẻ tha hương và 

lưu đày, làm kẻ vượt qua cuộc sống tự nhiên để đi vào mầu nhiệm của con người được nâng 

lên hàng thần thánh. 

 

Và hiện thân của kẻ tha hương lưu đày nỗi bật là Con Người Giêsu, Người từng nói : 

« Chim có tổ, chồn có hang, riêng Tôi là kẻ không có chổ tựa đầu ». Người đó tha hương nơi 

quê mình, bị dân mình ruồng bỏ. Người đó bị treo lên khỏi đất và kêu lên « Tôi khát, Tôi nhớ 

Thiên Chúa Cha tôi ». Và trong Cơn Khát, Nỗi Nhớ đó, Ngài « hoàn thành công trình cứu độ 

nhân loại », giúp con người vượt qua thân phận chỉ là « thể phách » hay chết, đi vào nguồn 

Sinh Lực của chiều kích « tinh anh », siêu nhiên . Sinh Lực đó là Sinh Lực yêu thương làm cho 

người trở thành thần thánh. 

 

Trong khổ đau của hoàn cảnh tha hương hôm nay, chúng ta  nhớ quê nhà, và hơn hết nhớ 

nguồn sinh lực làm nên hồn sống của Hồng Bàng Thị, dòng tộc của chúng ta, dòng tộc cao cả, 

to lớn (Hồng) và toàn vẹn, chung khắp (Bàng). Trong bản văn huyền thoại khai sinh dân tộc 

nầy, người Mẹ Âu Cơ được Thần dấu mặt Lạc Long Quân  đưa ra khỏi vùng đất của  một Đế-

Lai chỉ biết say mê kim ngân, châu ngọc…, và cho  làm kẻ tha hương ở Long Trang, quê 

hương thần thánh. Từ mối tương giao « Thần-Người » ấy phát sinh ra dòng tộc cao cả và 

chung khắp, dòng tộc con người « linh ư vạn vật » qua hình ảnh một trăm con phi thường : 

không ăn , không uống mà tự nhiên trường đại. Người Mẹ Âu Cơ và trăm con phi thường ấy 

múc lấy nguồn sống linh thiêng cao cả nơi nhân tính mình khi ngày đêm biết quay về nơi 

Tương Dạ, nơi Tâm Duy Vi « Thần gặp Người », khi ngày đêm khao khát và thương nhớ Thần 

dấu mặt Lạc Long Quân cư ngụ Bên Kia Bờ.  

 

Nỗi nhớ nhà, nhớ quê của cuộc sống tha hương chúng ta hôm nay mong sẽ cống hiến một 

cơ duyên giúp người đồng bào trong cũng như ngoài nước nhớ lại sứ điệp của nỗi nhớ căn 

nguyên nơi tâm sâu kín của mỗi người,  nhớ lại giá trị thiêng liêng của yêu thương và tình 

nghĩa làm nên hồn dân tộc và hơi thở của văn hóa. 

Nguyễn Đăng Trúc 

 Phát biểu trong ngày ra mắt sách « NHỮNG KHUÔN MẶT VĂN HÓA VIỆT NAM 
PARIS, 1995-2015 » do Câu Lạc Bộ Văn Hóa VN PARIS phát hành Ngày 18-09-2016, 
Salle Conférence Hermès, Paris XIIIe. 
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VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

  

Ngày ra mắt  18-09-2016, Salle Conférence Hermès, Paris XIIIe 

 

 
 
  

Trong ngày ra mắt sách « NHỮNG 

KHUÔN MẶT VĂN HÓA VIỆT NAM 

PARIS, 1995-2015 » hôm nay, xin có đôi 

lời giới thiệu tác phẩm qua bốn câu hỏi 

do GSTS Nguyễn Đăng Trúc đặt ra.  
 
  

1. Những khuôn mặt Văn Hóa 

Việt Nam Paris đã được chuẩn bị và 

thực hiện thế nào? 

« Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam 

Paris » đã được thành lập vào năm 1994, 

qui tụ những thành viên đa số thuộc giới 

trí thức văn nghệ sĩ, trong đó có một số 

người thuộc Văn Bút VN Hải Ngoại, hội 

thơ Ba Lê Thi Xã, văn nghệ sĩ tự do 

Paris… 

  

Được tái tín nhiệm đảm trách Câu Lạc 

Bộ Văn Hóa Việt Nam Paris vào tháng 04 

năm 2014, Thi sĩ Đỗ Bình cảm thấy mình 

đã lãnh một trách nhiệm nặng nề, mà thách đố lớn nhất là vấn đề : « Làm sao giữ vững và phát 

triển Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam Paris » ? Ông đã mời một số thành viên cộng tác, giúp ý 

kiến chuẩn bị tìm giải đáp.  
  

Công việc suy tư và chuẩn bị này đã được thực hiện theo Phương pháp quản trị của Tôn 

Tử,  của Hội Tiêu Chuẩn Pháp Quốc và của Chỉ Dẫn của Bộ Đại Học Pháp về trình bày và viết 

tiểu luận thạc sĩ hay luận án tiến sĩ.  

  

Việc chuẩn bị thứ nhất là khẳng định đường hướng văn hóa của Câu Lạc Bộ Văn Hóa, theo 

ba ý nghĩa văn hóa của những nhà văn hóa truyền thống Việt Nam để lại : Góp phần xây dựng 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM NHỮNG KHUÔN MẶT VĂN HÓA VN PARIS 1995-2015 DO CÂU 
LẠC BỘ VĂN HÓA VN PARIS PHÁT HÀNH 
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đất nước, quốc gia và văn hóa dân tộc của con người Việt Nam 1- như một kẻ sĩ (Nguyễn Trãi), 

2- như người biên soạn sách vở (Lê Quí Đôn, Phan Huy Chú). 3- biên soạn sách vở về mọi vấn 

đề liên hệ đến cuộc sống thường ngày của người Việt Nam (Đào Duy Anh).  

  

Việc chuẩn bị thứ hai là thiết kế một dự án làm việc trong môi trường văn hóa Việt Nam tại 

 hải ngoại Paris trong hai thập niên 1995-2015..  

  

Việc chuẩn bị thứ ba là thành lập một nhóm làm việc có tổ chức phân minh trong ba lãnh 

vực : 1- Ban Điều Hành tổng quát với Chủ Nhiệm Đỗ Bình, 2- Ban Biên Tập với Chủ Biên Trần 

Văn Cảnh và 3- Ban Thực Hiện với Trưởng Ban Nguyễn Quí Toàn. 

  

Sau 6 tháng làm việc, nhóm đã qui tụ thêm được một số văn hữu nhiều khả năng, trách 

nhiệm và tích cực, tham gia. Nhờ đó, một dự án đã được thiết kế và thực hiện về một tuyển tập 

lấy tên là « Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris, 1995-2015 ». 
 
  

2. Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris ghi nhận những ai? 

  

Trong phần đầu buổi chiều Văn Học Nghệ Thuật hôm nay, chúng ta vừa nghe và sẽ nghe 

những giới thiệu chi tiết và cá biệt về từng tác giả đã đóng góp vào tuyển tập « Những Khuôn 

Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris, 1995-2015 ». Trong phần giới thiệu chung này, chúng tôi xin giới 

thiệu một cách chung và tổng quát về chân dung tập thể của « Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt 

Nam Paris, 1995-2015 ».  
  

Tuyển Tập « Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris, 1995-2015 » là một tác phẩm, 

sau hai năm chuẩn bị, đã ghi nhận chân dung của những nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu 

văn học và văn hóa Việt Nam thuộc Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam tại Paris, trong những năm 

từ 1995 đến 2015. Không phải là chân dung kinh tế xã hội, theo kiểu « Chân dung kinh tế và xã 

hội của những tác giả viết sách ở Pháp », như bản phúc trình của Bộ Văn Hóa và Truyền 

Thông Pháp đã cho phổ biến ngày 16 tháng 03 năm 2016 [] vừa qua. Nhưng là chân dung văn 

hóa.  
  

Họ là ai ? 

  

Nhóm thứ nhất, họ là những tác giả đã hay đang sinh hoạt trong Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt 

Nam Paris, đã đáp lời mời của Chủ Nhiệm Đỗ Bình và Chủ Biên Trần Văn Cảnh, mà gửi những 

công trình của họ để góp phần thực hiện tác phẩm « Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt Nam 

Paris, 1995-2015 » này. Đó là 26 tác giả sau đây : Nhà văn Hồ Trường An, GSTS Hà Ngọc Bích, 

Nhà Văn Nhà Thơ Đỗ Bình, nhà thơ Hương Bình, GSTS Trần Văn Cảnh, TS Phạm Trọng 

Chánh, BSGS Phạm Tu Chính, Thi sĩ BS Phương Du Nguyễn Bá Hậu, LS Trần Thanh Hiệp, Nhà 

báo Nguyễn Bảo Hưng, GS Trịnh Khải, GSTS Phạm Đình Liên, Nữ sĩ Quỳnh Liên, GSTS Lê 

Mộng Nguyên, Nhà văn Trần Tam Nguyên, GS Phạm Thị Nhung, Thi sĩ GS Hàm Thạch, Nhà 
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biên khảo Nguyễn Thanh, GSTS Vũ Quốc Thúc, Nhà văn GS Nguyễn Thùy, Nhà văn Từ Thức, 

Nhà báo Lê Trân, GSTS Từ Trì, GSTS Nguyễn Đăng Trúc, Nhà phê bình TS Liễu Trương, GS 

Phan Thị Trọng Tuyến. 
  

Nhóm thứ hai, họ là những người đã hoặc đang ở Paris và đã hay đang biên soạn sách vở, 

mà nay, được những thành viên Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam Paris tìm hiểu và nhắc nhớ đến, 

để vinh danh và ghi khắc tên tuổi họ vào lịch sử văn học. Đó là những vị sau đây : bác sĩ giáo sư 

thi sĩ Vân Uyên Nguyễn Văn Ái, nhà văn Văn Bá bác sĩ Nguyễn Văn Ba, giáo sư thi sĩ bác sĩ 

Bằng Vân Trần Văn Bảng, bác sĩ thi sĩ Phương Du Nguyễn Bá Hậu, học giả tiến sĩ Thái Văn 

Kiểm, nhạc sĩ giáo sư Lê Mộng Nguyên, nữ sĩ Vân Nương, nữ sĩ Minh Châu Thái Thị Hạc Oanh, 

nhà văn học Võ Phiến ở Mỹ, nhà thơ Thân Thị Ngọc Quế, nhà văn Kiệt Tấn, nhà văn học 

Nguyễn Thùy, GS Võ Thu Tịnh, học giả Nguyễn Trường Tộ, nhà văn Tiểu Tử ; Những nhà văn 

nữ Paris hiện nay, như Mạch Nha, Miêng, Phạm Thị Trọng Tuyến, Trần Diệu Tâm, Đỗ Quỳnh 

Giao, Đặng Mai Lan, Mai Ninh.  
 
  

3. Những nét nào là chân dung chung và chính yếu của Những Khuôn Mặt VHVN 

Paris? 

  

Đọc xong những bài trong tác phẩm « Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris, 1995-

2015 », không những một nội dung tổng quát của Văn Hóa Việt Nam đã được tỏ lộ về tinh thần 

kẻ sĩ, về công việc nghiên cứu và biên soạn sách vở và về cuộc sống hằng ngày hiện nay của 

người Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam hải ngoại ; Nhưng còn một nội dung chủ yếu cụ thể 

và đặc trưng mà người đọc chăm chú sẽ dễ dàng khám phá và nhận ra, đó là « chân dung 

chung của người làm văn hoá trong Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris ».  

  

Nhiều đề tài và nhiều tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả mọi tác giả đều đã đề cập, nhiều ít, 

xa gần, đến chủ đề « Tha Hương », là nét chân dung đặc trưng chính yếu chung, với ba mầu rất 

đậm và rõ nét. Một cái tha hương hiện thực của tâm tình hoài nhớ, thương mến, mong chờ quê 

hương tươi sáng và của cảnh sống giữ thơm quê mẹ, bảo trì và phát triển văn hóa dân tộc, hội 

nhập quê người. Một cái tha hương vươn lên của tình thương, đi từ tình thương gia đình, đến 

tình thương Nước Việt, Người Việt, Tiếng Việt, tiến lên tình thương nhân loại. Và một cái tha 

hương thăng tiến về tâm linh, tìm về chân, thiện, mỹ, hướng lên tâm linh và thiêng liêng.  
  

Rõ rệt « Những khuôn mặt Văn Hóa Việt Nam Paris, 1995-2015 » đã hoà nhập với những 

tác phẩm văn, thơ, nghiên cứu về văn học và văn hóa Việt Nam khác trên thế giới, mà khai phá 

ra một nội dung mới trên diễn đàn văn học Việt Nam cho thời hậu chiến, 1975-2015.  

  

Khác với văn thơ thời tiền chiến 1930-1945 và văn thơ thời chiến 1945-1975, văn thơ thời 

hậu chiến 1975-2015 nở rộ ra ở hải ngoại, trong đó có Paris, với dòng văn thơ THA 

HƯƠNG và TÌNH THƯƠNG Nước Việt, Người Việt, Tiếng Việt. 
 
  



 

51 

4. Những dự án khác cho tương 

lai sau Những khuôn mặt Văn Hóa 

Việt Nam Paris ? 

  

Từ « Những Khuôn Mặt Văn Hóa 

Việt Nam Paris, 1995-2015 », những 

viễn tượng tương lai như đã được mở 

ra cho những công trình văn học, văn 

hóa tương lai.  

  

Trước nhất là những viễn tượng 

không gian địa lý, với những vấn nạn đã 

được gợi ra : Có cần phải nhìn ra 

« Những khuôn mặt Văn Hóa Việt Nam 

Hải Ngoại, 1975-2016 » ? Có cần phải 

nhận rõ « Những Khuôn Mặt Văn Hóa 

Việt Nam trên toàn thế giới hiện nay, 

1975-2017 » ? 

  

Thứ đến là những viễn tượng thời 

gian lịch sử và những viễn tượng biến 

chuyển về nội dung và chủ đề văn hóa, 

văn học, mà những vấn nạn sẽ từ từ 

được ý thức, nhận ra và đặt thành vấn 

đề. 

 

Paris, ngày 18.09.2016 

Trần Văn Cảnh, Chủ biên 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Kính gửi bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

Chúng tôi thấy quảng cáo Đông Trùng Hạ Thảo là một thần dược, chữa được nhiều bệnh 

nan y. Xin bác sĩ vui lòng giúp chúng tôi tìm hiểu coi xem có đúng như vậy hay không, trước khi 

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 
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mua về dùng. Chúng tôi tuổi cũng gần 70, chỉ bị bệnh tiểu đường mà thôi. Liệu có nên uống 

thuốc này thay vì chích insulin. 

Thành thực cảm ơn Bác sĩ. 

Trần Ngọc Tân 

Thưa ông, 

Trước hết, xin thưa với ông là Y khoa học thực nghiệm hiện nay vẫn tin rằng, bệnh tiểu 

đường chỉ có thể kiểm soát được bằng các loại Âu dược như thuốc chích Insulin và các loại 

dược phẩm uống để hạ đường trong máu cộng thêm giữ gìn ăn uống và vận động cơ thể. 

Còn về loại “thần dược” mà ông hỏi thì thực ra chúng tôi cũng có rất ít hiểu biết, mà chỉ 

thấy trên truyền thanh truyền hình, báo chí. Nhờ ông hỏi cho nên chúng tôi vào internet tìm đọc 

và chia sẻ với ông và độc giả như sau. 

Trên internet, có một số bài nói về sản phẩm này, mà đa số do các tác giả từ Đông phương 

viết. Điều này cũng dễ hiểu vì sản phẩm ông nói tới có nguồn gốc từ các quốc gia châu Á và đã 

được dân chúng nơi đây dùng từ nhiều ngàn năm về trước. Sản phẩm được gọi là “Đông 

Trùng, Hạ Thảo”, tiếng Việt mình có thể gọi là “mùa Đông là côn trùng mà mùa Hạ trở thành 

loại thảo”. 

Nguyên lai như sau. 

Một loại trùng có tên khoa học khó đọc khó nhớ là Cordicep Sinensis, mà chúng tôi xin tạm 

gọi là “Trùng Đặc Biệt” và một loại nấm cũng đặc biệt, “Nấm Đặc Biệt”. 

Cả hai đều mọc tự nhiên dưới mặt đất ở các vùng núi cao cả mấy ngàn mét, tại các quốc 

gia giá lạnh Châu Á như Tây Tạng, Hi Mã Lạp sơn, Vân Nam bên Tầu, Nepal… 

Trùng nằm dưới đất cả dăm năm và sống bằng chất dinh dưỡng từ rễ cây trong suốt mùa 

Hạ để sửa soạn cho giấc ngủ trong mùa Đông. Cũng trong tiết Đông này, trùng tiêu thụ một số 

lớn Nấm Đặc Biệt”. Nấm sống nhờ và lớn lên trong cơ thể côn trùng khiến cho trùng này chết vì 

“bội thực”. 

Tới đầu Xuân vào Hạ, một loại nấm khác mọc ra từ đầu của Trùng, lớn lên thành hình một 

củ rễ dài ngắn trên dưới mươi cm, lớn ½ cm. 

Đó là nguồn gốc tạo thành của “Đông Trùng Hạ Thảo”, mùa đông là côn trùng, mùa hạ là 

loại thảo. Cái tên cũng rất là hấp dẫn và mang tính cách hơi huyền bí. 
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Và thổ dân hái mang về dùng, như một thực phẩm hoặc để chữa mấy bệnh thông thường 

và họ thấy tốt cho sức khỏe.Tiếng lành đồn xa, dân chúng nô nức tìm kiếm, trước là tự dùng 

sau mang bán lấy tiền. 

Một số khách du lịch tới thăm phong cảnh các nơi đó, thấy dân chúng dùng và nói là có thể 

chữa bệnh, bèn dùng thử, gật gù tấm tắc khen, về nhà viết lại. Đi xa về phải có câu chuyện gì 

hấp dẫn kể lại làm quà với bà con ở nhà. Và, từ đó tiếng lành đồn xa, dân chúng khắp nơi tò 

mò, mua về dùng thử. 

Kỹ nghệ sản xuất Đông Trùng Hạ Thảo ngày nay 

Vì là một sản phẩm hiếm, lâu năm mới thành hình cho nên nguồn cung cấp cạn dần, mà 

người tìm kiếm ngày càng đông. Càng hiếm thì càng quý, và giá cả cũng tăng theo, tùy nơi sản 

xuất và tùy cách “khuyến mãi”, hình thức trình bày. Đã có nhiều thương nhân “đánh hơi” được 

đây là một nguồn tài chánh lớn có thể làm giầu, cho nên họ đã nghĩ ra cách trồng các loại nấm 

này, bán cho người muốn có sức khỏe tốt. 

Vào đầu thập niên 1980, Trung Hoa đã bắt đầu nuôi một loại nấm Cordyceps sinensis nhân 

tạo, khác với C. sinensis thiên nhiên và giới thiệu nấm này có tác dụng mạnh hơn. 

Hiện nay đã có nhiều quảng cáo giới thiệu về sản phẩm này, căn cứ vào kinh nghiệm của 

người dùng. 

Có những giới thiệu rằng ĐTHT có thể chữa được rất nhiều thứ bệnh, từ tim, phổi, thận tới 

ngoài da, tình dục, tăng cường khả năng miễn dịch, giúp sống trường thọ... 

ĐTHT đã được giới thiệu như là một Tiberian Viagra…rằng đã được nhiều nghiên cứu 

công nhận giá trị chữa bệnh…nhưng rất tiếc chúng tôi chưa có cơ duyên đọc kết quả nghiên 

cứu khoa học nào về sản phẩm này. 

Một vài bài viết nêu ra thành phần hóa học chung chung của sản phẩm, như là: 

“Theo Y học Trung Quốc, Đông Trùng Hạ Thảo là 1 trong “Tam bảo Trung Hoa”, gồm nhân 

sâm, ĐTHT và nhung hươu. ĐTHT có 17 acid amin, có D-mannitol, có lipid, có nhiều nguyên tố 

vi lượng và khoáng chất như Al, Si, K, Na.... Quan trọng hơn là nó nhiều hoạt chất sinh học như 

cordiceptic acid, cordycepin, adenosine, hydroxyethyl-adenosine và nhóm hoạt chất HEAA 

(Hydroxy-Ethyl-Adenosine-Analogs). Bên cạnh đó, nó còn chứa nhiều loại vitamin (trong 100g 

ĐTHT có 0,12 g vitamin B12; 29,19 mg vitamin A; 116,03 mg vitamin C, ngoài ra còn có vitamin 

B2, vitamin E, vitamin K...)”. 

Tuy nhiên chúng tôi không thấy nói rõ kết quả này là do khoa học gia nào tìm ra.  

Trong khi đó thì lại có bài viết nói rằng: “Sách Y học cổ truyền Trung Hoa coi ĐTHT là vị 

thuốc có tác dụng “Bổ phế ích can, bổ tinh điền tủy, chỉ huyết hóa đàm”, “Bổ phế ích thận, hộ 
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dưỡng tạng phủ”, “Tư âm tráng dương, khư bệnh kiện thân”, có thể chữa được “Bách hư bách 

tổn”… 

Trên Internet, chúng tôi thấy có một bác sĩ chuyên về điều trị ung thư Hoa Kỳ, Brian D. 

Lawenda, đưa ra ý kiến như sau về tác dụng liên quan tới tính miễn dịch cùa ĐTHT: 

“Cordiceps Sinensis đã được giới thiệu và dùng như một loại kích thích hệ miễn dịch, (cũng 

như chống ung thư, chống oxi hóa). Nhưng xin hãy lưu ý là có nghiên cứu lại nói rằng sản 

phẩm này cũng có tác dụng làm giảm khả năng miễn dịch. Tại sao vậy? Có thể là có nhiều loại 

nấm khác nhau: có thứ tăng có thứ lại giảm khả năng miễn dịch tùy theo cách trồng và cách thu 

hái đông trùng hạ thào.. Thành ra phải hết sức cẩn thận khi mua về dùng”. 

Mà bệnh nhân ung thư lại có tính miễn dịch khá thấp sau khi được điều trị với thuốc hóa 

học”. Và vị bác sĩ này giới thiệu nên mua một sản phẩm đông trùng hạ thảo của một thân hữu 

chủ nhân một công ty chuyên nuôi trồng các loại nấm… 

Một người khác là nhà chuyên môn về massage trị liệu, bà Christa Miller viết về Cordiceps 

như sau: 

“Cordiceps là một loại nấm mọc ra và lớn lên từ cơ thể con carterpilars. Mặc dù khoa học 

hiện nay chưa xác định công dụng của nó nhưng cordiceps đã được nhiều nhà chuyên môn 

dược thảo và một số khoa học gia phương Tây tin tưởng đây là một cây thảo rất mạnh để giúp 

cơ thể tăng cường sức khỏe với nhiều cách khác nhau”. 

Kết luận 

Tóm lại, mặc dù Đông trùng Hạ thảo đã được dùng từ nhiều ngàn năm như một sản phẩm 

có ích lợi cho sức khỏe nhưng xin nhắc nhở là trước khi dùng thảo mộc này hoặc bất cứ dược 

thảo nào, nên thông báo cho bác sĩ gia đình biết: 

- Là mình đang dùng dược phẩm nào và đang bị dị ứng với bất cứ dược phẩm hoặc chất 

dinh dưỡng phụ thêm nào; 

- Đang có thai hoặc dự trù sẽ có thai trong tương lai gần; 

- Đang cho con bú sữa của mình; 

- Đã từng bị các bệnh về tinh thần như Trầm cảm, ung thư nhũ hoa, bị loét dạ dày 

- Đang điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch… 

Cũng xin nêu ra là, các “quảng cáo” về dược thảo cũng đều có chú thích như sau: 

NOTE: “These claims have not been evaluated by the FDA. Our products are not intended 

to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Health decisions are much too important to be 
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made without the advice of a Doctor or other Health Care Practitioner. We invite and encourage 

you to share this information with your doctor. We are happy to share all of our research 

materials with any doctor who asks”. 

Tiếng Việt dịch như sau: 

“Các giới thiệu này chưa được kiểm chứng bởi cơ quan FDA. Các sản phẩm của chúng tôi 

đều không có mục đích để chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc phòng ngừa bất cứ loại bệnh 

nào. Quyết định về sức khỏe quá quan trọng để thực hiện khi chưa có ý kiến của bác sĩ y khoa 

hoặc các nhà chuyên môn y tế. Chúng tôi xin và khuyến khích quý vị chia xẻ các dữ kiện này 

với bác sĩ gia đình. Chúng tôi cũng sẵn sàng chia xẻ kết quả các nghiên cứu của chúng tôi với 

bất cứ y khoa bác sĩ nào muốn có”. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

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

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

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 

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

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
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Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

http://www.conggiaovietnam.net/

