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

 
VỀ MỤC LỤC 

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

GAUDIUM ET SPES 
Ngày 7 tháng 12 năm 1965 

                                                 
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. 

 
 

 

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31


 

3 

PHẦN THỨ HAI 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHẨN THIẾT 

46. Lời mở đầu 

 

Sau khi trình bày về phẩm giá nhân vị cũng như về một số bổn phận cá nhân hay xã hội mà 
con người được gọi để chu toàn trong vũ trụ, giờ đây, dưới ánh sáng của Tin Mừng và kinh 
nghiệm nhân loại, Công Đồng muốn mọi người lưu tâm đến một số yêu cầu khẩn thiết của thời 
đại đang ảnh hưởng rất nhiều đến nhân loại. 

 

Giữa nhiều vấn đề đang được mọi người ngày nay quan tâm, nên đặc biệt ghi nhận những 
điểm sau đây: hôn nhân và gia đình, văn hóa nhân loại, đời sống kinh tế, xã hội và chính trị, 
hòa bình và sự liên đới trong gia đình các dân tộc. Cần phải để cho những nguyên tắc và ánh 
sáng phát xuất từ Chúa Kitô chiếu giãi trên từng vấn đề, để nhờ đó, các Kitô hữu được hướng 
dẫn và tất cả mọi người được soi sáng trong công cuộc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề 
vô cùng phức tạp ấy. 

CHƯƠNG I 
PHẨM GIÁ CAO QUÝ 

CỦA HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

47. Hôn nhân và gia đình trong thế giới ngày nay 

 

Sự an lành của con người cũng như của xã hội nhân loại và Kitô giáo có liên hệ chặt chẽ với 
tình trạng tốt đẹp của cộng đồng hôn nhân và gia đình. Do đó, cùng với tất cả những ai biết quí 
trọng cộng đồng hôn nhân và gia đình, người Kitô hữu thực sự vui mừng trước sự hỗ trợ đa 
dạng đang giúp con người ngày nay tiến tới trong việc đề cao cộng đồng yêu thương ấy, cũng 
như trong thái độ tôn trọng sự sống, đồng thời cũng giúp các đôi vợ chồng và các bậc làm cha 
mẹ trong sứ mệnh cao cả của họ. Các Kitô hữu vẫn mong đợi và nỗ lực để mang lại những 
thành quả tốt đẹp hơn. 

 

Tuy nhiên, phẩm giá của định chế hôn nhân không phải ở đâu cũng tỏa sáng, nhưng đã bị lu 
mờ bởi chế độ đa thê, nạn ly dị, bởi thứ tình yêu mà người ta gọi là tự do luyến ái, và những 
hình thức lệch lạc khác. Hơn nữa, tình yêu hôn nhân rất thường bị hoen ố bởi tính ích kỷ, chủ 
trương duy khoái lạc và những lạm dụng bất hợp pháp trong việc ngăn cản sinh sản. Ngoài ra, 
các hoàn cảnh hiện tại về kinh tế, xã hội, tâm lý và chính trị đang gây nên những xáo trộn trầm 
trọng nơi gia đình. Sau hết, tại một vài nơi trên thế giới, thật đáng lo ngại khi nhận thấy những 
vấn đề nẩy sinh do tình trạng gia tăng dân số. Tất cả những điều ấy đang là mối ưu tư đè nặng 
tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, có một điều chứng tỏ sức mạnh và sự bền vững của định chế hôn 
nhân và gia đình, đó là các biến đổi sâu xa của xã hội hiện tại, mặc dù gây ra nhiều khó khăn, 
nhưng cùng lúc, bằng cách này cách khác, lại cho thấy bản chất đích thực của định chế ấy. 

 

Bởi vậy, khi trình bày rõ ràng hơn một vài chủ điểm trong giáo lý của Giáo Hội, Công Đồng 
muốn soi sáng và khích lệ các Kitô hữu cũng như những ai đang cố gắng bảo toàn và cổ võ 
phẩm giá tự nhiên cũng như giá trị thiêng liêng cao cả của đời sống hôn nhân. 

48. Sự thánh thiện của hôn nhân và gia đình 

 

Đấng Tạo Hóa đã thiết lập và ban những qui luật riêng cho cộng đồng của sự sống và tình 
yêu đầy thân mật giữa đôi vợ chồng. Cuộc sống chung đó được gầy dựng do giao ước hôn 
nhân, nghĩa là do sự ưng thuận không thể rút lại của từng cá nhân. Như thế, bởi một hành vi 
nhân linh, trong đó, hai vợ chồng tự hiến cho nhau và đón nhận nhau, nhờ sự an bài của Thiên 
Chúa, phát sinh một định chế vững chắc có giá trị ngay cả đối với xã hội. Vì lợi ích của lứa đôi, 
của con cái và của xã hội, mối dây liên kết linh thiêng này không thể đặt dưới sự phân xử tùy 



 

4 

tiện của con người. Thật vậy, chính Thiên Chúa là Đấng tác tạo hôn nhân, vốn được thiết lập 
với nhiều giá trị và mục đích khác nhau2; những điều ấy hết sức quan trọng đối với sự tiếp nối 
nhân loại, sự phát triển cá nhân và phần rỗi đời đời của mỗi thành phần trong gia đình, cũng 
như đối với phẩm giá, sự bền vững, an bình và thịnh vượng của chính gia đình và của toàn thể 
xã hội loài người. Tự bản chất, chính định chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng qui hướng về 
việc sinh sản và giáo dục con cái như chóp đỉnh cao quý của hôn nhân. Như thế, bởi giao ước 
hôn nhân, người nam và người nữ “không còn là hai, nhưng là một xương thịt” (Mt 19,6), họ 
phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự kết hợp mật thiết trong con người và hành động, để cảm 
nghiệm và đạt đến sự hiệp nhất với nhau ngày càng trọn vẹn hơn. Sự hợp nhất thân xác, hành 
vi tự hiến của hai người cho nhau, cũng như lợi ích của con cái, đòi buộc đôi vợ chồng phải 
hoàn toàn trung tín và thúc đẩy họ kết hợp với nhau bất khả phân ly3. 

 

Chúa Kitô ban dồi dào ơn phúc cho tình yêu đa dạng ấy, một tình yêu phát xuất từ nguồn 
mạch tình yêu Thiên Chúa và được tác thành theo gương kết hợp giữa Chúa Kitô và Giáo Hội. 
Thật vậy, như xưa, Thiên Chúa đến với dân Ngài trong một giao ước yêu thương và trung 
thành4, ngày nay, Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Giáo Hội5 cũng đến với đôi vợ chồng qua 
bí tích Hôn Phối. Người còn ở lại với họ để hai vợ chồng mãi mãi trung thành yêu thương nhau 
bằng sự tự hiến cho nhau, như Người đã yêu thương Giáo Hội và đã nộp mình vì Giáo Hội6. 
Tình yêu vợ chồng đích thực được kết nhập trong tình yêu Thiên Chúa, được hướng dẫn và 
thêm phong phú nhờ quyền năng cứu chuộc của Chúa Kitô và hoạt động đem lại ơn cứu rỗi 
của Giáo Hội, để hai vợ chồng được dẫn dắt cách hữu hiệu đến cùng Thiên Chúa, cũng như 
được nâng đỡ và kiên cường trong nhiệm vụ cao cả làm cha mẹ7. Bởi đó, vợ chồng Kitô hữu 
được củng cố và như thể được thánh hiến8 bằng một bí tích riêng biệt để đảm nhận các bổn 
phận và sống đúng phẩm giá bậc sống của họ, nhờ sức mạnh của bí tích này, trong khi chu 
toàn bổn phận hôn nhân và gia đình, đồng thời sống theo tinh thần của Chúa Kitô để tất cả đời 
sống được thấm nhuần đức tin, cậy, mến, họ càng ngày càng nên trọn lành nơi bản thân và 
thánh hóa lẫn nhau, và như thế, họ cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa. 

Từ đó, nhờ có gương sáng của cha mẹ và lời cầu nguyện trong gia đình, con cái, và tất cả 
những ai thuộc về gia đình, sẽ đi vào con đường nhân ái, cứu độ và thánh thiện dễ dàng hơn. 
Về phần đôi vợ chồng, bởi đã lãnh nhận phẩm giá và chức vụ làm cha mẹ, sẽ tận tâm chu toàn 
bổn phận giáo dục, nhất là về phương diện tôn giáo, vì họ là những người đầu tiên phải đảm 
nhận bổn phận này. 

 

Con cái là những phần tử sống động trong gia đình nên cũng góp phần vào việc thánh hóa 
cha mẹ theo cách thức riêng của mình. Thật vậy, con cái sẽ đáp đền công ơn cha mẹ với lòng 
biết ơn, thái độ hiếu thảo và lòng tin tưởng, họ sẽ theo đạo làm con mà phụng dưỡng cha mẹ 
trong những lúc khó khăn cũng như trong tuổi già cô quạnh. Mọi người hãy tôn trọng đời sống 
góa bụa được can đảm tiếp nhận như một tiếp nối ơn gọi hôn nhân9. Các gia đình hãy quảng 
đại san sẻ cho nhau những của cải thiêng liêng. Như thế, mỗi gia đình Kitô hữu, vì xuất phát từ 
hôn nhân, là hình ảnh và được tham dự vào giao ước yêu thương giữa Chúa Kitô và Giáo 
Hội10, nên sẽ biểu hiện trước mặt mọi người sự hiện diện sống động của Đấng Cứu Thế trong 
thế giới và bản chất đích thực của Giáo Hội qua tình yêu, qua sự quảng đại chấp nhận sinh sản 
con cái, qua nếp sống hợp nhất và trung tín của đôi vợ chồng, cũng như qua sự cộng tác thân 
ái của mọi thành phần trong gia đình. 

49. Tình yêu vợ chồng 

 

Lời Chúa đã nhiều lần mời gọi những người sắp kết hôn hãy nuôi dưỡng thời kỳ đính hôn 
bằng một tình yêu trong sạch và những người đã thành vợ chồng hãy nâng đỡ cuộc sống lứa 

                                                 
2
 x. T. AUGUSTINÔ, De bono conjugali: PL 40, 375-376 và 394; T. TÔMA, Summa Theol., Suppl. Quaest. 49, art. 3 ad 1; 

Decretum pro Armenis: DS 702 (1327); PIÔ XI, Thông điệp Casti Connubii: AAS 22 (1933), tr. 543-555; DS 2227-2238 

(3703-3714). 
3
 x. PIÔ XI, Thông điệp Casti Connubii: AAS 22 (1930), tr. 546-547; DS 2231 (3706). 

4
 x. Os 2; Gr 3,6-13; Ez 16 và 23; Is 54. 

5
 x. Mt 9,15; Mc 2, 19-20; Lc 5,34-35; Ga 3,29; 2 Cor 11,2; Ep 5,27; Kh 19,7-8; 21,2 và 9. 

6
 x. Ep 5,25. 

7
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 11. 35. 41. 

8
 x. PIÔ XI, Thông điệp Casti Connubii: AAS 22 (1930), tr. 583. 

9
 x. 1 Tm 5,3. 

10
 x. Ep 5,32. 
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đôi bằng một tình yêu không rạn nứt11. Nhiều người hiện thời vốn coi trọng tình yêu đích thực 
giữa vợ chồng, biểu hiện bằng nhiều cách theo những tập tục lành mạnh của mỗi thời đại, mỗi 
dân tộc. Tình yêu ấy có đặc tính nhân linh cao cả vì từ một nhân vị hướng đến một nhân vị 
khác bằng một tình cảm tự ý, nên bao gồm hạnh phúc toàn diện của con người, do đó tình vợ 
chồng có thể đem lại một phẩm giá đặc biệt cho những biểu lộ của thể xác và tâm hồn, và 
khiến chúng trở nên cao quí như những yếu tố và dấu hiệu đặc thù của tình yêu đôi bạn. Bởi 
một ơn ban đặc biệt của ân sủng và tình thương, Chúa đã đoái thương chữa trị, cải thiện và 
nâng cao tình yêu ấy. Một tình yêu kết hợp yếu tố nhân loại với yếu tố thần linh như thế phải 
thấm nhuần cả đời sống, và hướng dẫn đôi vợ chồng biết tự do trao hiến cho nhau, qua những 
tâm tình và cử chỉ trìu mến12; hơn nữa, chính nhờ những hành vi quảng đại của mình mà tình 
yêu giữa hai người được hoàn thiện và tăng trưởng. Tình yêu vợ chồng, do đó vượt xa xu hướng 
nhục dục thuần túy, và xu hướng này, nếu được tôn thờ một cách ích kỷ, sẽ mau chóng tan biến 
và kéo theo những hậu quả thảm hại. 

 

Tình yêu âu yếm đó được biểu lộ và hoàn thiện cách đặc biệt qua những động tác riêng của 
hôn nhân. Bởi vậy, những hành vi thực hiện sự kết hợp thân mật và thanh khiết của đôi vợ 
chồng đều cao quí và chính đáng. Được thi hành cách thực sự nhân linh, những hành vi ấy 
biểu hiện và khích lệ sự trao hiến hỗ tương, nhờ đó hai người làm cho nhau thêm phong phú 
trong niềm hoan lạc và lòng biết ơn. Vì được kết ước từ sự tin tưởng lẫn nhau và nhất là vì đã 
được thánh hiến bởi bí tích của Chúa Kitô, nên tình yêu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian 
nan, luôn trung thành bất khả phân ly cả nơi thể xác lẫn trong tâm trí, và do đó loại hẳn mọi 
hình thức ngoại tình và ly dị. Phải nhìn nhận phẩm giá nhân vị bình đẳng giữa vợ và chồng 
trong tình yêu thương nhau trọn vẹn, để nhờ đó biểu hiện rõ ràng tính cách duy nhất của hôn 
nhân đã được Chúa xác nhận. Để kiên trì gánh vác những bổn phận của ơn gọi Kitô hữu này, 
cần phải có một nhân đức phi thường: vì thế, đôi vợ chồng đã được ân sủng củng cố để sống 
thánh thiện, sẽ ân cần nuôi dưỡng và cầu xin cho được một tình yêu vững bền, một tâm hồn 
đại lượng và một tinh thần hy sinh. 

 

Tuy nhiên, tình yêu vợ chồng chân chính sẽ được quí trọng hơn và người ta sẽ nghĩ tưởng 
về hôn nhân cách lành mạnh hơn, nếu các đôi vợ chồng Kitô hữu nêu rõ chứng tá về sự trung 
thành và hòa hợp trong tình yêu cũng như trong việc chăm lo giáo dục con cái, và nếu họ biết 
góp phần vào công cuộc chấn hưng thật cần thiết về văn hóa, tâm lý và xã hội, để mang lại lợi 
ích cho hôn nhân và gia đình. Phải biết giáo dục hợp thời và hợp cách các thanh thiếu niên về 
phẩm giá, phận sự và hành vi thể hiện tình vợ chồng, tốt nhất là trong chính khung cảnh gia 
đình. Nhờ vậy, những người trẻ học biết quí trọng sự trong trắng, để khi đến tuổi thích hợp, có 
thể từ thời đính hôn đúng đắn tiến tới hôn nhân. 

50. Sự sinh sản trong hôn nhân 

 

Hôn nhân và tình yêu vợ chồng, tự bản tính, qui hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. 
Con cái là ơn huệ cao quí nhất của hôn nhân và đóng góp rất nhiều vào niềm hạnh phúc của 
cha mẹ. Thiên Chúa đã phán: “Đàn ông ở một mình không tốt” (St 2,18). Ngài là Đấng “...từ 
buổi đầu, đã dựng nên con người có nam có nữ” (Mt 19,4), vì muốn cho con người được dự 
phần đặc biệt vào công trình tạo dựng, nên đã chúc lành cho người nam và người nữ khi phán: 
“Các ngươi hãy sinh sản và tăng số thêm nhiều” (St 1,28). Từ đó, thái độ quí trọng đích thực 
tình yêu vợ chồng cũng như tất cả định hướng của đời sống gia đình phát xuất từ thái độ ấy, 
đều nhằm giúp đôi vợ chồng, trong khi vẫn không loại bỏ các mục đích khác của hôn nhân, biết 
sẵn sàng cộng tác cách can đảm với tình yêu của Đấng Tạo Hóa và Cứu Thế, Đấng đang 
muốn nhờ họ làm cho gia đình Ngài ngày càng phát triển và phong phú hơn. 

 

Khi thực thi bổn phận truyền sinh và giáo dục với nhận thức đó chính là sứ mệnh riêng của 
mình, đôi vợ chồng nhận ra họ là những người đang cộng tác và diễn đạt tình yêu của Thiên 
Chúa Tạo Hóa. Vì thế, họ sẽ chu toàn bổn phận với ý thức trách nhiệm vừa của con người, vừa 
của những Kitô hữu, và, trong thái độ tôn kính tuân phục Thiên Chúa, với sự đồng ý và nỗ lực 
chung, họ sẽ cùng đưa ra một phán đoán chính xác, bằng cách xét đến thiện ích của họ cũng 
như của con cái đã sinh ra hay tiên liệu sẽ có, nhận định về những điều kiện vật chất cũng như 
tinh thần của tình trạng sinh sống theo từng thời điểm, sau hết cũng biết quan tâm đến thiện ích 
của gia đình, của xã hội trần thế và của chính Giáo Hội. Chính đôi vợ chồng phải chịu trách 
                                                 
11

 x. St 2,22-24; Cn 5,18-20; 31,10-31; Tb 8,4-8; Dc 1,1-3; 2,16; 4,16-5,1; 7,8-11; 1 Cr 7,3-6; Ep 5,25-33. 
12

 x. PIÔ XI, Thông điệp Casti Connubii: AAS 22 (1930), tr. 547-548; DS 2232 (3707). 
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nhiệm cuối cùng về phán đoán ấy trước mặt Thiên Chúa. Trong cách thế hành động, vợ chồng 
Kitô hữu hãy ý thức là mình không thể làm theo sở thích, nhưng phải luôn luôn tuân theo tiếng 
nói của lương tâm phù hợp với lề luật Chúa, luôn vâng phục Huấn quyền của Giáo Hội, người 
có thẩm quyền giải thích luật Chúa dưới ánh sáng Tin Mừng. Luật Chúa tỏ rõ ý nghĩa đầy đủ 
của tình yêu vợ chồng, bảo vệ và mang lại cho tình yêu ấy phẩm chất nhân bản trọn vẹn đích 
thực. Như thế, trong khi luôn tin tưởng vào Chúa Quan Phòng và vun đắp tinh thần hy sinh13, 
các vợ chồng Kitô hữu tôn vinh Đấng Tạo Hóa và tiến tới sự hoàn thiện trong Chúa Kitô, khi 
chu toàn bổn phận sinh sản cách quảng đại, trong ý thức trách nhiệm của con người và của 
những Kitô hữu. Trong số những đôi vợ chồng theo phương thức ấy để chu toàn bổn phận 
Thiên Chúa trao phó, phải đặc biệt kể đến những người sau khi thận trọng suy xét và cùng 
nhau chấp thuận, đã quảng đại nhận lãnh trách nhiệm dưỡng dục cách xứng đáng số con cái 
khá đông14. 

 

Tuy nhiên, hôn nhân không phải được thiết lập chỉ để truyền sinh mà thôi, nhưng chính đặc 
tính bất khả phân ly của giao ước giữa hai người và lợi ích của con cái đòi hỏi tình yêu tương 
giao của đôi vợ chồng phải được biểu lộ, thăng tiến và triển nở một cách chính đáng. Cho nên, 
ngay trong trường hợp không có con như hằng tha thiết mong mỏi, hôn nhân vẫn tồn tại như 
một cộng đồng hiệp thông suốt đời, và vẫn bảo toàn giá trị cũng như đặc tính bất khả phân ly 
của mình. 

51. Tình yêu vợ chồng và việc tôn trọng sự sống con người 

 

Công Đồng vẫn biết rằng, trong cuộc sống gia đình vốn cần phải được xây dựng cách tốt 
đẹp, các đôi vợ chồng thường gặp trở ngại do một số điều kiện sinh sống hiện nay, và có thể 
lâm vào những hoàn cảnh khiến họ không thể gia tăng số con cái, ít là trong một thời gian, và 
đó là lúc việc duy trì tình yêu trung thành và sự chung sống trọn vẹn cũng gặp nhiều khó khăn. 
Khi đời sống thân mật vợ chồng bị gián đoạn, sự chung thủy thường bị đe dọa và lợi ích con 
cái có thể bị sút giảm: vì lúc ấy, việc giáo dục con cái cũng như sự can đảm để chấp nhận có 
thêm một người con đều đang bị thử thách. 

 

Có những người dám đưa ra những giải pháp không chính đáng để giải quyết vấn đề, đến 
độ không ngần ngại sử dụng cả hành động sát nhân; nhưng Giáo Hội nhắc lại rằng không thể 
có mâu thuẫn thực sự giữa những lề luật của Thiên Chúa liên quan đến việc truyền sinh và 
những luật liên quan đến việc phát triển tình yêu vợ chồng đích thực. 

 

Thật vậy, Thiên Chúa là Chúa sự sống, đã trao cho con người nhiệm vụ cao cả là bảo toàn 
sự sống, và họ phải chu toàn bổn phận ấy theo cách thức xứng hợp với con người. Do đó, 
ngay từ lúc thụ thai, sự sống phải được bảo toàn hết sức cẩn thận; phá thai và sát nhi là những 
tội ác ghê tởm. Dục tính cũng như khả năng sinh sản của con người trổi vượt một cách kỳ diệu 
hơn những gì có nơi những sinh vật cấp thấp; do đó, những hành vi đặc thù của đời sống vợ 
chồng, được thực hiện đúng theo phẩm giá đích thực của con người, đều phải được hết sức 
tôn trọng. Vì thế, khi phối hợp tình yêu vợ chồng với việc sinh sản có trách nhiệm, phải ý thức 
rằng giá trị luân lý của hành động không chỉ tùy thuộc vào ý hướng chân thành và việc thẩm 
định các lý do, nhưng phải được xác định theo những tiêu chuẩn khách quan, được ấn định do 
chính bản tính của nhân vị và của hành động nơi con người ấy; những tiêu chuẩn ấy, trong bối 
cảnh của một tình yêu đích thực, sẽ tôn trọng ý nghĩa trọn vẹn của sự trao hiến và sinh sản con 
cái; điều đó không thể thực hiện được nếu không thực tâm vun trồng đức khiết tịnh trong bậc vợ 
chồng. Trong việc điều hòa sinh sản, con cái của Giáo Hội trung thành với những nguyên tắc vừa 
viện dẫn, không được dùng những phương pháp mà Huấn quyền đã bác bỏ khi giải thích luật 
Thiên Chúa15. 

 

                                                 
13

 x. 1 Cr 7,5. 
14

 x. PIÔ XII, Huấn từ Tra le Visite, 20.1.1958: AAS 50 (1958), tr. 91. 
15

 x. PIÔ XI, Thông điệp Casti Connubii: AAS 22 (1930), tr. 559-561: DS 2239-2241 (3716-3718); PIÔ XII, Huấn từ cho Đại 

hội Hiệp hội các Nữ Hộ Sinh Ý, 29.10.1951: AAS 43 (1951), tr. 835-854; PHAOLÔ VI, Huấn từ cho các Nghị phụ Hồng Y, 

23.6.1964: AAS 56 (1964), tr. 581-589. Theo lệnh của Đức Giáo Hoàng, một số vấn đề cần tìm hiểu sâu xa hơn đã được trao 

cho một ủy ban đặc trách nghiên cứu về dân số, gia đình, tỉ lệ sinh sản, để sau khi có được kết quả, Đức Giáo Hoàng sẽ đưa ra 

quyết định. Thánh Công Đồng vẫn giữ giáo huấn hiện thời của Giáo Hội, không có ý đưa ra ngay những giải pháp cụ thể. 
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Ngoài ra, mọi người đều phải ý thức rằng đời sống nhân loại và bổn phận lưu truyền sự sống 
ấy không thể bị hạn hẹp cũng như không thể lượng định và giải thích theo tiêu chuẩn trần thế, 
nhưng luôn qui chiếu về định mệnh vĩnh cửu của con người. 

52. Bổn phận của mọi người trong việc thăng tiến hôn nhân và gia đình 

 

Gia đình là trường học phát triển nhân tính. Nhưng để gia đình có thể sống trọn vẹn và chu 
toàn sứ mệnh của mình, cần phải biết tạo nên mối tâm giao đầy chân tình, vợ chồng phải cùng 
nhau bàn định công việc cũng như cha mẹ phải nhiệt tình cộng tác trong việc giáo dục con cái. 
Sự hiện diện đầy năng động của người cha giúp ích rất nhiều cho việc đào tạo con cái, nhưng 
cũng phải làm sao để cho người mẹ vẫn giữ được vai trò chăm sóc gia đình, vì con cái, nhất là 
khi còn thơ bé, rất cần đến sự chăm sóc ấy; trong khi vẫn không coi nhẹ sự thăng tiến hợp lý 
của người phụ nữ trên bình diện xã hội. Phải giáo dục con cái thế nào để khi đến tuổi trưởng 
thành chúng có thể chọn bậc sống và theo ơn gọi, ngay cả ơn gọi tu trì, với ý thức trách nhiệm 
đầy đủ; và nếu kết hôn, chúng có thể lập gia đình riêng trong những điều kiện luân lý, xã hội và 
kinh tế thuận lợi. Bổn phận của cha mẹ hay người giám hộ là hướng dẫn những người trẻ trong 
việc lập gia đình, biết dùng lời khuyên nhủ khôn ngoan sao cho họ sẵn sàng nghe theo; tuy 
nhiên, phải cẩn thận tránh không dùng áp lực trực tiếp hay gián tiếp để ép buộc trong việc kết 
hôn hay chọn lựa người bạn đời. 

 

Như thế, gia đình trở thành nền tảng của xã hội vì là nơi mà nhiều thế hệ gặp gỡ và giúp 
nhau nên khôn ngoan sáng suốt hơn, cũng như giúp nhau hòa hợp những quyền lợi cá nhân 
với những đòi hỏi khác của cuộc sống xã hội. Bởi đó, tất cả những người có ảnh hưởng trên 
các cộng đoàn và tập thể xã hội phải góp phần hữu hiệu trong việc thăng tiến hôn nhân và gia 
đình. Chính quyền dân sự phải nhìn nhận, bênh vực và phát huy bản chất đích thực của hôn 
nhân và gia đình, phải bảo vệ nền luân lý chung và giúp cho gia đình được sung túc, đó là 
những bổn phận mà chính quyền phải coi như một sứ mệnh thiêng liêng phải chu toàn. Cũng 
phải bảo đảm cho cha mẹ quyền sinh sản và giáo dục con cái ngay tại gia đình. Phải định liệu 
những khoản luật và đề xuất nhiều sáng kiến để bảo vệ và nâng đỡ thiết thực cho cả những 
người bất hạnh vì thiếu vắng cuộc sống gia đình. 

 

Các Kitô hữu, bởi biết sử dụng cách hữu ích thời giờ hiện tại16 và biết phân biệt những thực 
tại trường tồn với những gì là ngoại tại chóng qua, phải tích cực đề cao những thiện ích hôn 
nhân và gia đình bằng chứng tá của chính đời sống cũng như bằng hành động hợp tác với 
những người thiện chí, và như thế, sau khi giải quyết những khó khăn, họ sẽ đem đến cho các 
gia đình những gì cần thiết và thuận lợi, phù hợp với thời đại mới này. Muốn đạt được mục đích 
ấy, rất cần đến cảm thức Kitô giáo của các tín hữu, lương tâm luân lý ngay thẳng của mọi 
người, cũng như sự khôn ngoan và khả năng chuyên môn của những ai am tường các môn 
thần học. 

 

Các vị thông thạo khoa học, nhất là các khoa sinh học, y học, xã hội và tâm lý học, có thể 
giúp ích rất nhiều cho hôn nhân và gia đình cũng như cho sự an bình trong lương tâm nhiều 
người, nếu họ hợp lực nghiên cứu để cố gắng làm sáng tỏ hơn nữa những điều kiện thuận lợi 
cho việc điều hòa sinh sản cách lương thiện. 

 

Phần các linh mục cũng cần phải được học hỏi đầy đủ về các vấn đề thuộc lãnh vực gia 
đình, có bổn phận nâng đỡ ơn gọi của các đôi vợ chồng trong đời sống hôn nhân và gia đình 
bằng những phương thức mục vụ đa dạng, như rao giảng lời Chúa, lễ nghi phụng vụ hay 
những hỗ trợ khác về mặt tu đức, đồng thời phải nhân hậu và nhẫn nại nâng đỡ họ trong lúc 
gặp khó khăn, và khích lệ họ trong tình bác ái để giúp họ kiến tạo những gia đình luôn rạng rỡ 
hạnh phúc. 

 

Các tổ chức hoạt động tông đồ, nhất là những hiệp hội gia đình, phải cố gắng bằng lý thuyết 
và hành động nâng đỡ các thanh thiếu niên và các đôi vợ chồng, nhất là những đôi mới kết 
hôn, đồng thời huấn luyện cho họ về đời sống gia đình, xã hội và việc tông đồ. 
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 x. Ep 5,16; Cl 4,5. 
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Sau hết, chính các đôi vợ chồng, được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa hằng sống và 
được an định trong trật tự hài hoà của các nhân vị, hãy luôn hợp nhất với nhau trong tình yêu 
thương, đồng tâm hiệp ý và thánh hóa lẫn nhau17, để trong khi bước theo Chúa Kitô là nguyên 
lý sự sống18, giữa bao niềm vui cũng như hy sinh trong ơn gọi, và qua tình yêu chung thủy, họ 
trở nên chứng nhân của mầu nhiệm tình thương mà Chúa đã tỏ ra cho thế giới qua sự chết và 
sự sống lại của Người19. 

Còn tiếp nhiều kỳ 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
ĐỨC GIÁO HOÀNG  

PHANXICÔ 
LAUDATO SI’ 

 

 

THÔNG ĐIỆP VỀ 
“VIỆC BẢO VỆ NGÔI NHÀ CHUNG” 
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 x. Sacramentarium Gregorianum: PL 78, 262. 
18

 x. Rm 5,15 và 18; 6, 5-11; Gl 2,20. 
19

 x. Ep 5,25-27. 
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Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi dịch 
từ bản tiếng Pháp của Vatican.va 

 
CHƯƠNG MỘT 

CÁI ĐANG XẢY RA TRONG NGÔI NHÀ  CHÚNG TA 
 
  
17. Những suy tư thần học hay triết học về tình trạng con người và vũ trụ có thể xem ra như 
một sứ điệp lặp đi lặp lại và trừu tượng, nếu như chúng không được tái trình bày từ một sự đối 
chiếu với bối cảnh hiện thời, trong những gì mới mẻ đối với lịch sử nhân loại. Vì thế, trước khi 
nhìn xem đức tin mang đến cách nào những động lực và những đòi hỏi mới trước thế giới mà 
chúng ta đang thuộc về, tôi xin đề nghị dừng lại một chút để xem xét cái gì đang xảy ra trong 
ngôi nhà chung của chúng ta. 
  
18. Việc liên tục tăng tốc những thay đổi của nhân loại và của hành tinh, ngày nay liên kết với 
sự gia tăng nhịp độ sống và làm việc, trong cái mà một vài người gọi là “rapidación”. Dẫu sự 
thay đổi nằm trong động năng của những hệ thống phức tạp, thì sự nhanh chóng mà các hoạt 
động của con người áp đặt lên nó hôm nay đi ngược với sự chậm chạp tự nhiên của tiến hóa 
sinh học. Thêm vào đó là các mục tiêu của sự thay đổi nhanh chóng và bền bỉ ấy không tất yếu 
nhắm vào lợi ích chung, vào sự phát triển lâu dài và trọn vẹn của con người. Sự thay đổi là một 
điều đáng ao ước, nhưng nó trở thành gây lo lắng khi đi đến chỗ làm hư hoại thế giới và phẩm 
chất sống của một phần lớn nhân loại. 
  
19. Sau một thời gian tin tưởng vô lý vào sự tiến bộ và vào khả năng của con người, một phần 
xã hội đang bước vào một giai đoạn ý thức mạnh mẽ hơn. Người ta nhận thấy có một sự nhạy 
cảm tăng dần đối với môi trường cũng như với việc bảo vệ thiên nhiên, một mối quan tâm chân 
thành và đầy đau đớn đối với những gì đang xảy ra cho hành tinh chúng ta. Ta hãy làm một 
vòng – chắc chắn không đầy đủ – quanh các vấn đề ấy, vốn đang gợi lên nỗi bất an cho chúng 
ta, những vấn đề mà chúng ta không còn có thể chuồi xuống dưới thảm. Mục tiêu không phải là 
thâu thập nhiều tin tức hay thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, nhưng là có một ý thức đau đớn, 
dám biến đổi những gì đang diễn ra trong thế giới thành nỗi khổ riêng và như thế là thừa nhận 
sự đóng góp mà mỗi người có thể mang lại. 
 
 I. Ô NHIỄM VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 Ô nhiễm, rác rưởi và văn hóa thải bỏ 
  
20. Có nhiều hình thức ô nhiễm ảnh hưởng từng ngày đến con người. Việc phơi mình trước 
những chất ô nhiễm trong không khí sinh ra một loạt hậu quả  trên sức khỏe – đặc biệt của 
những người nghèo nhất – gây nên hàng triệu cái chết trẻ. Những con người ấy bị bệnh, ví dụ 
vì hít thở bụi dày đặc đến từ việc đốt than củi mà họ dùng để nấu ăn hay để sưởi ấm. Thêm 
vào đó là sự ô nhiễm tác hại đến mọi người do các phương tiện giao thông, các loại khói công 
nghiệp, các kho trữ những chất góp phần axít hóa đất và nước, các loại phân bón, thuốc diệt 
côn trùng, diệt nấm mốc, diệt cỏ và các hóa chất nông nghiệp độc hại nói chung. Thứ kỹ thuật 
gắn liền với các lĩnh vực tài chính, tự cho mình là giải pháp độc nhất cho các vấn đề, thực tế 
không có khả năng nhìn thấy bí nhiệm của các liên hệ đa dạng vốn có giữa vạn vật, và vì thế 
đôi khi giải quyết một vấn đề lại tạo nên vấn đề khác. 
  
21. Cũng phải xem xét sự ô nhiễm do các chất thải gây nên, kể cả các rác bẩn nguy hiểm có 
mặt trong nhiều môi trường khác nhau. Mỗi năm có hằng trăm triệu tấn rác thải được sản xuất, 
mà phần đông không dễ phân hủy do tác nhân sinh học : chất thải gia đình và thương mại, chất 
thải do phá hủy, chất thải bệnh viện, điện tử và kỹ nghệ, những chất thải độc hại cao và phóng 
xạ cao. Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, xem ra càng ngày càng trở nên một bãi rác 
khổng lồ. Tại nhiều nơi trên hành tinh, các người già tiếc nhớ những phong cảnh xưa mà nay 
thấy mình ngập rác rưởi. Như các rác thải công nghiệp lẫn các sản phẩm hóa học được sử 
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dụng trong các thành phố và trong nông nghiệp có thể gây nên hậu quả tích tụ sinh học trong 
cơ thể của người dân chung quanh, điều này cũng vẫn xảy ra khi tỷ lệ hiện diện của một độc 
chất trong một nơi là thấp. Biết bao lần người ta chỉ đưa ra những biện pháp khi nhiều hậu quả 
không thể đảo ngược cho sức khỏe con người đã xảy ra rồi. 
  
22. Những vấn đề ấy liên kết chặt chẽ với thứ văn hóa thải bỏvốn ảnh hưởng đến những con 
người bị loại trừ cũng như những vật mau biến thành rác rưởi. Ví dụ hãy ý thức rằng phần lớn 
giấy sản xuất rađã bị phung phí và không được tái chế.Cũng nên thừa nhận rằng hoạt động 
của các hệ sinh thái tự nhiên là mẫumực : cây cỏ tổng hợp những chất nuôi dưỡng loài ăn cỏ ; 
loài này đến phiên mình lại nuôi dưỡng loài ăn thịt, loài ăn thịtcung cấp cặn bã hữu cơ với số 
lượng lớn để sinh ra một thế hệ thực vật mới. Ngược lại, hệ thống công nghiệp vào cuối chu kỳ 
sản xuất và tiêu thụ,đã không phát triển khả năng hấp thu và tái sử dụng cặn bã và rác thải. 
Người ta chưa đi đến chỗ chấp nhận một mô hình sản xuất vòng tròn, đảm bảo được tài 
nguyên cho mọi người cũng như cho những thế hệ tương lai, biết hạn chế tối đa việc sử dụng 
các tài nguyên không thể tái tạo, kiềm chế việc tiêu thụ chúng, tối đa hóa hiệu suất khai thác 
chúng, tái sử dụng và tái chế chúng. Tiếp cận vấn đề này sẽ là một cách chống lại thứ văn hóa 
thải bỏ mà cuối cùng gây tai họa cho cả hành tinh, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng những tiến 
bộ theo chiều hướng này còn rất lâu mới đủ. 
  
Khí hậu như tài sản chung 
  
23. Khí hậu là một tài sản chung của mọi người và cho mọi người. Ở mức độ toàn cầu, đó là 
một hệ thống phức tạp, liên quan đến nhiều điều kiện thiết yếu của cuộc sống con người. Có 
một sự nhất trí khoa học rất vững chắc cho thấy rằng chúng ta đang đứng trước một sự đun 
nóng đáng ngại của hệ thống khí hậu. Suốt những thập niên vừa qua, việc đun nóng này đã đi 
kèm với việc liên tục dâng cao mức nước biển, ngoài ra khó mà không liên kết nó với việc gia 
tăng nhiều biến cố khí tượng thái quá; còn thêm sự kiện là người ta không thể gán một nguyên 
nhân xác định cách khoa học cho từng hiện tượng đặc thù. Nhân loại được kêu gọi phải ý thức 
việc cần thực hiện nhiều thay đổi kiểu sống, sản xuất và tiêu thụ, để chống lại việc đun nóng ấy 
hay ít nhất chống lại những nguyên nhân con người đã gây nên nó hay gia tăng nó. Vẫn biết có 
nhiều nhân tố khác (như hiện tượng núi lửa, những thay đổi quỹ đạo và trục của trái đất, chu kỳ 
mặt trời), nhưng nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng phần lớn việc đun nóng toàn cầu trong 
những thập niên vừa qua là do sự tập trung quá lớn các loại khí gây hiệu ứng nhà kính (đi-ô-xít 
các-bon, mê-tan, ô-xít ni-tro-gen và nhiều loại khác) phát sinh chủ yếu do hoạt động của con 
người. Nếu cứ tập trung trong khí quyển, chúng sẽ ngăn sức nóng của các tia mặt trời phản 
chiếu bởi trái đất biến mất không gian. Điều này đặc biệt được củng cố do mô hình phát triển 
dựa trên việc sử dụng thái quá các chất đốt hóa thạch, vốn làm nên trái tim của hệ thống năng 
lượng thế giới. Sự kiện ngày càng thay đổi các cách sử dụng đất đai, nhất là nạn phá rừng cho 
nông nghiệp, cũng có nhiều tác động. 
  
24. Đến lượt mình, việc đun nóng có nhiều ảnh hưởng lên chu kỳ của thán khí. Nó tạo nên một 
vòng lẩn quẩn, làm cho hoàn cảnh trầm trọng thêm nữa, sẽ gây ảnh hưởng lên việc sử dụng 
các tài nguyên thiết yếu như nước uống, năng lượng cũng như việc sản xuất nông nghiệp của 
những vùng nóng nhất và sẽ gây nên việc tiêu diệt một phần sự đa dạng sinh học của hành 
tinh. Việc tan các khối băng của hai cực và của những vùng núi cao đe dọa giải phóng khí mê-
tan với nguy cơ lớn, và việc phân hủy chất hữu cơ đông lạnh có thể làm gia tăng hơn nữa việc 
phát tán khí đi-ô-xít các-bon. Cũng vậy, việc biến mất các khu rừng nhiệt đới cũng làm tình 
trạng thêm trầm trọng, vì chúng góp phần làm dịu bớt việc biến đổi khí hậu. Sự ô nhiễm do đi-ô-
xít các-bon tạo ra gia tăng tính a-xít của các đại dương, gây nguy hại cho chuỗi lương thực 
trong biển. Nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục, thế kỷ này có thể sẽ chứng kiến nhiều biến đổi 
khí hậu chưa từng có và sự tàn phá vô tiền khoáng hâu các hệ sinh thái, với nhiều hậu quả 
nặng nề cho chúng ta tất cả. Ví dụ việc dâng cao mực nước biển có thể tạo nhiều hoàn cảnh 
hết sức nặng nề nếu người ta tính đến sự kiện một phần tư dân số thế giới sống bên bờ biển 
hay rất gần biển, và phần lớn các đại đô thị đều nằm ở vùng duyên hải. 
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25. Việc biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu với nhiều hậu quả trầm trọng về môi trường, 
xã hội, kinh tế, phân phối cũng như chính trị,và làm nên một trong những thách đố quan trọng 
nhất hiện thời cho nhân loại. Những hậu quả tồi tệ có lẽ sẽ giáng xuống suốt các thập niên tới 
trên những nước đang phát triển. Nhiều người nghèo sống trong những nơi đặc biệt chịu ảnh 
hưởng của nhiều hiện tượng liên can tới việc nung nóng, và các phương tiện sinh sống của họ 
phụ thuộc mạnh mẽ vào những khu bảo tồn thiên nhiên và những dịch vụ của hệ sinh thái như 
nông nghiệp, ngư nghiệp và các tài nguyên rừng. Họ không có những hoạt động tài chính lẫn 
những tài nguyên khác, giúp họ thích nghi với các ảnh hưởng khí hậu cũng như đương đầu với 
các hoàn cảnh thảm hại, và họ cũng ít nhận được các dịch vụ xã hội lẫnsự bảo vệ. Ví dụ các 
biến đổi khí hậu cũng tạo nên những cuộc di trú của động vật và thảo mộc vốn không thể luôn 
thích ứng, và điều đó ảnh hưởng lên các phương tiện sản xuất của những người nghèo nhất 
vốn cũng bị buộc phải di cư với một sự bấp bênh lớn lao cho tương lai họ và tương lai con cái 
họ. Việc thêm lên số người di tản chạy trốn cảnh khốn cùng gia tăng do sự thoái biến môi 
trường thật là thê thảm; những kẻ di cư này không được công nhận là những người tỵ nạn bởi 
các thỏa ước quốc tế và họ phải mang gánh nặng cuộc sống trong sự bấp bênh trôi giạt chẳng 
có chút che chở pháp lý nào. Khổ thay, có một sự dửng dưng chung trước những thảm cảnh 
như thế vốn đang xảy ra lúc này trên nhiều phần khác nhau của thế giới. Sự thiếu phản ứng 
trước bi kịch này của anh chị em chúng ta là một dấu chỉ của việc đánh mất ý thức trách nhiệm 
đối với đồng loại vốn là nền tảng của mọi xã hội dân sự.  
  
26. Rất đông kẻ nắm giữ nhiều tài nguyên và quyền lực kinh tế hay chính trị, xem ra chỉ nỗ lực 
giấu giếm các vấn đề hay che đậy các triệu chứng bằng cách thu nhỏ một vài tác động tiêu cực 
của việc biến đổi khí hậu. Nhưng nhiều triệu chứng cho thấy rằng các hậu quả ấy không ngừng 
xấu đi nếu chúng ta cứ duy trì các mô hình sản xuất và tiêu thụ như hiện nay. Vì thế phải khẩn 
cấp triển khai nhiều chính sách, để trong các năm tới, việc thải chấtđi-ô-xít các-bon và nhiều khí 
ô nhiễm cao phải được giảm thiểu triệt để, chẳng hạn bằng cách thay thế việc sử dụng các chất 
đốt hóa thạch và gia tăng các nguồn năng lượng tái tạo. Trong thế giới, việc tiếp cận các năng 
lượng sạch và tái tạo đang ở một mức độ hạn chế. Cũng cần phát triển nhiều kỹ thuật tích lũy 
thích hợp. Dù vậy, trong một số nước, nhiều tiến bộ bắt đầu có ý nghĩa đã được thực hiện, mặc 
dù còn lâu mới đạt tới một mức độ đầy đủ. Cũng đã có vài đầu tư vào các phương tiện sản xuất 
và chuyên chở sử dụng ít năng lượng và đòi hỏi ít nguyên liệu, như trong lãnh vực xây dựng 
hay tu bổ nhà cửa để cải thiện hiệu quả năng lượng. Nhưng những thực hành tốt đẹp này còn 
lâu mới được phổ biến. 
 
 II. VẤN ĐỀ “NƯỚC” 
  
27. Nhiều dấu chỉ khác về hoàn cảnh hiện tại liên hệ tới việc cạn kiệt các tài nguyên thiên 
nhiên. Chúng ta ý thức rõ rằng không thể duy trì mức độ tiêu thụ hiện thời của các nước phát 
triển nhất và của các khu vực giàu có nhất trong các xã hội, nơi thói quen xài phí và vứt bỏ đạt 
tới những mức chưa từng thấy. Các giới hạn tối đa của việc khai thác hành tinh đã bị vượt qua 
rồi mà chúng ta vẫn không thể giải quyết được vấn đề nghèo đói. 
  
28. Nước sạch và uống được là một vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu, vì nó cần thiết cho sự 
sống con người cũng như nâng đỡ các hệ địa sinh thái và thủy sinh thái. Những nguồn suối 
nước ngọt cung ứng cho các khu cấp nước, khu nông nghiệp, ngư nghiệp và cả kỹ nghệ. Trong 
một thời gian dài, dự trữ nước tương đối ổn định, nhưng ở nhiều nơi cầu vượt quá cung dài 
dài, với nhiều hậu quả nặng nề trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Nhiều thành phố lớn, vốn cần một 
lượng nước dự trữ quan trọng, đang chịu nhiều thời kỳ giảm tài nguyên này, vốn không luôn 
luôn được quản lý một cách bình đẳng và bất thiên vị trong những lúc gay cấn. Việc thiếu nước 
máy được ghi nhận đặc biệt tại Phi Châu, nơi nhiều khu vực dân cư lớn không thể tiếp cận với 
nước uống trong lành, hay phải chịu đựng những cơn hạn hán, gây khó khăn cho việc sản xuất 
lương thực. Trong một số quốc gia, nhiều vùng xài nước một cách dư giả nhưng đồng thời lại 
có nhiều vùng khác thiếu nó cách trầm trọng. 
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29. Một vấn đề đặc biệt nghiêm trọnglà vấn đề phẩm chất nước khả dụng cho những người 
nghèo, khiến gây nên nhiều cái chết mỗi ngày. Các bệnh tật liên can tới nước thường thấy nơi 
những người nghèo, kể cả những bệnh do các vi sinh vật và các chất hóa học gây nên. Tiêu 
chảy và dịch tả, vốn liên kết với các dịch vụ vệ sinh và với việc cung cấp nước không phù hợp 
để tiêu thụ là một nhân tố rõ ràng khiến trẻ em đau và chết. Các mạch nước ngầm ở nhiều nơi 
bị đe dọa bởi ô nhiễm gây ra do một vài hoạt động khai thác nông nghiệp và công nghiệp, nhất 
là trong những xứ không có điều chỉnh và kiểm soát đầy đủ. Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến các 
bãi rác của những nhà máy. Các chất tẩy và các sản phẩm hóa học mà dân chúng sử dụng tại 
nhiều nơi trên thế giới tiếp tục đổ vào nhiều dòng sông, ao hồ và biển cả. 
  
30. Trong khi phẩm chất nước khả dụng thường xuyên hư hỏng, nhiều nơi gia tăng xu hướng 
tư hữu hóa tài nguyên có hạn ấy, biến nó thành hàng hóa chịu các quy luật thị trường. Trong 
thực tế, tiếp cận nước uống được và an toàn là một nhân quyền hàng đầu, cơ bản và phổ quát, 
vì nó quyết định sự sống còn của con người,và như thế là một điều kiện cho việc thực thi các 
nhân quyền khác. Thế giới này mang một món nợ lớn lao đối với những người nghèo đã không 
có được nước uống, vì như thế là từ khước không cho họ quyền sống vốn bắt rễ trong phẩm 
giá bất khả chuyển nhượng của họ. Món nợ này được giải quyết một phần qua nhiều đóng góp 
kinh tế quan trọng để cung cấp nước uống và vệ sinh cho những người nghèo khổ nhất. Nhưng 
người ta nhận thấy có sự phung phí nước không những trong các xứ đã phát triển mà còn 
trong các xứ kém phát triển có được nhiều nguồn dự trữ lớn. Điều này cho thấy vấn đề nước 
một phần cũng là vấn đề giáo dục và văn hóa, vì ý thức về sự trầm trọng của các thái độ ấy 
thiếu hẳn trong một bối cảnh bất công lớn lao. 
  
31. Một sự thiếu nước trầm trọng sẽ gây nên việc tăng giá các lương thực cũng như giá các 
sản phẩm khác nhau vốn lệ thuộc vào việc sử dụng nước. Một vài nghiên cứu đã báo động khả 
năng thiếu nước trầm trọng trong vài thập niên tới, nếu người ta không cấp bách hành động. 
Các tác động trên môi trường có thể ảnh hưởng đến hàng tỷ con người, và có thể dự kiến rằng 
việc kiểm soát nước của những đại doanh nghiệp đa quốc sẽ trở thành một trong những nguồn 
xung khắc chính yếu của thế kỷ này [23]. 
 
 III. VIỆC MẤT SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC 
  
32. Những tài nguyên của trái đất cũng là đối tượng phá hoại do quan niệm cho rằng kinh tế 
cũng như hoạt động thương mại và sản xuất đều dựa trên tính tức thời. Việc biến mất các khu 
rừng và nhiều thảo mộc khác đồng thời kéo theo việc biến mất các loài mà trong tương lai có 
thể là những tài nguyên hết sức quan trọng, không những đối với việc cung cấp thực phẩm 
nhưng còn đối với việc chữa lành bệnh tật và nhiều dịch vụ khác nhau. Các loài khác nhau 
chứa nhiều gen mà có thể là những tài nguyên chủ chốt để cung cấp trong tương lai cho một 
số nhu cầu của nhân loại hay để điều chỉnh một vài vấn đềcủa môi trường. 
  
33. Nhưng không đủ nếu chỉ nghĩ đến các loài khác nhau chỉ như những “tài nguyên” có thể 
khai thác mà quên rằng chúng có một giá trị tự nội. Mỗi năm biến mất hàng nghìn loài thảo mộc 
và động vật mà chúng ta sẽ không còn có thể biết, mà con cái chúng ta sẽ không có thể thấy vì 
đã mất đi vĩnh viễn. 
  
Đại đa số biến mất vì nhiều lý do gắn liền với một hoạt động của con người. Vì chúng ta, hàng 
ngàn loài sẽ không còn tôn vinh Thiên Chúa qua sự hiện hữu của chúng, và sẽ không thể 
chuyển thông cho chúng ta sứ điệp riêng của chúng. Chúng ta không có quyền làm như vậy. 
  
34. Có lẽ, chúng ta băn khoăn khi biết được sự diệt vong của một loài động vật có vú hay một 
loài chim, vìchúng được thấy rõ hơn. Nhưng các loài nấm, rong tảo, sâu bọ, côn trùng, bò sát 
và vô số vi sinh vật khác nhau cũng cần thiết cho sự vận hành tốt của các hệ sinh thái. Vài loài 
ít ỏi, thường khó nhận ra, đóng một vai trò cơ bản để tạo sự cân bằng cho một nơi.Đã hẳn con 
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người phải can thiệp khi một hệ thống địa lý đi vào tình thế nguy kịch; nhưng ngày hôm nay, 
trong một thực tại quá phức tạp như thiên nhiên, mức độ can thiệp của con người lại như sau: 
các thảm họa lâu dài do con người gây ra đang kêu mời một sự can thiệp mới từ phía họ, đến 
nỗi hoạt động của con người có mặt khắp nơi, với mọi nguy cơ mà điều đó bao hàm. Thường 
xuất hiện một vòng lẩn quẩn là sự can thiệp của con người nhằm giải quyết một khó khăn nhiều 
khi lại làm cho hoàn cảnh thêm trầm trọng.Ví dụ nhiều chim chóc và côn trùng vốn biến mất do 
các chất độc nông nghiệp được kỹ thuật tạo ra, thì hữu ích cho chính nền nông nghiệp đó và 
việc biến mất của chúng sẽ phải bị thay thế bằng một sự can thiệp kỹ thuật khác mà có lẽ sẽ 
sinh ra nhiều hậu quả tai hại khác nữa. Những nỗ lực của các khoa học gia và kỹ thuật gia cố 
tìm cách mang đến nhiều giải pháp cho các vấn đề do con người tạo ra, đều đáng khen ngợi và 
đôi khi đáng thán phục. Nhưng khi nhìn vào thế giới, chúng ta nhận thấy rằng mức độ can thiệp 
của con người như thế, mà thường để phục vụ cho tài chính và chủ nghĩa tiêu thụ, làm cho thế 
giới chúng ta đang sống thật ra trở nên bớt phong phú và bớt xinh đẹp hơn, luôn giới hạn hơn 
và xám xịt hơn, trong khi cùng lúc sự phát triển của kỹ thuật và của các sản phẩm tiêu thụ tiếp 
tục tiến triển vô giới hạn. Như thế xem rachúng ta muốn thay thế một vẻ đẹp bất khả thay thế 
và bất khả thu hồi bằng một vẻ đẹp khác do chúng ta tạo ra. 
  
35. Khi phân tích ảnh hưởng lên môi trường của một xí nghiệp, người ta thường xem xét các 
hiệu quả trên đất, nước và khí, nhưng lại không luôn bao gồm một nghiên cứu cẩn thận về ảnh 
hưởng của nó lên sự đa dạng sinh học, như thể việc biến mất vài loài hoặcvài nhóm động vật 
hay thảo mộc là một cái gì đó ít quan trọng. Các con đường, các khu trồng trọt mới, các lưới 
rào, các đập chắn và các công trình xây dựng khác dần dần chiếm lấy các điểm phân bố và đôi 
khi phân mảnh chúng, khiến cho các quần thể động vật không còn có thể di trú hay di chuyển 
tự do, đến nỗi vài loài bị đe dọa tuyệt diệt. Cũng có nhiều cố gắng ngược lại có thể ít nhất giảm 
bớt ảnh hưởng của các công trình này –như việc tạo những hành lang sinh học- nhưng người 
ta nhận thấy sự chú ý và sự phòng ngừa như thế chỉ có trong một ít quốc gia. Khi khai thác kiểu 
thương mại một số loài, người ta đã không luôn nghiên cứu hình thức tăng trưởng của chúng, 
để tránh sự giảm thiểu quá mức của chúng, khiến gây nên sự mất quân bình trong hệ sinh thái. 
  
36. Việc bảo vệ các hệ sinh tháigiả thiết một cái nhìn vượt trên cái tức thời, vì khi người ta chỉ 
tìm một năng suất kinh tế nhanh chóng và dễ dàng, thì việc phòng giữ chúng thật sự chẳng 
khiến ai quan tâm. Nhưng giá của những thiệt hại do thói dửng dưng ích kỷ gây nên, còn cao 
hơn nhiều mối lợi ích kinh tế có thể thuđược từ đó. Trong trường hợp vài loài biến mất hay bị 
thiệt hại nặng nề, chúng ta nói đó là những giá trị vượt trên mọi tính toán. Như thế chúng ta có 
thể thành những chứng nhân thinh lặng cho bao bất công nặng nề, khi một số người chủ 
trương đạt được những mối lợi quan trọng bằng cách bắt phần còn lại của nhân loại, hiện tại 
cũng như tương lai, phải trả những phí tổn quá cao cho việc thoái biến môi trường. 
  
37. Một vài quốc gia đã tiến triển trong việc bảo vệ hữu hiệu một số nơi và một số vùng –trên 
đất và trong biển– nơi người ta cấm mọi sự can thiệp của con người mà có thể thay đổi diện 
mạo của chúng hay làm hư hỏng cấu tạo nguyên thủy của chúng. Trong việc bảo vệ sự đa 
dạng sinh học, các chuyên gia nhấn mạnh việc cần phải chú tâm đặc biệt đến những vùng có 
nhiều loài khác nhau nhất, đến những loài đặc hữu hiếm hoi hay có một mức độ bảo vệ hữu 
hiệu kém cỏi. Vài nơi đòi hỏi một sự bảo vệ đặc biệt vì tầm quan trọng lớn lao của chúng đối 
với hệ sinh thái toàn cầu, hay vì chúng làm thành những dự trữ nước quan trọng và như thế 
bảo đảm cho nhiều dạng sống khác. 
  
38. Ví dụ ta hãy nói đến các buồng phổi của hành tinh đầy đa dạng sinh học như vùng 
Amazonie và lưu vực sông Congo, hay những diện tích lớn chứa nước và các băng hà. Người 
ta không phải không biết đến tầm quan trọng của những địa điểm này đối với toàn thể hành tinh 
và đối với tương lai nhân loại. Các hệ sinh thái của các rừng nhiệt đới có sự đa dạng sinh học 
hết sức phức tạp gần như không thể thiết lập danh mục trọn vẹn, nhưng lúc các khu rừng này 
bị đốt cháy hay bị san bằng để phát triển những khu canh tác thì trong vài năm vô số loài bị 
biến mất, khi chúng không biến thành những hoang địa khô cằn. Tuy nhiên, một sự quân bình 
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tế nhị phải được đặt ra khi người ta nói về những nơi này, vì người ta cũng không thể bất biết 
các lợi lộc kinh tế quốc tế khổng lồ, mà với cớ bảo vệ các nơi ấy, có thể phương hại đến các 
chủ quyền quốc gia. Thực tế, có nhiều “đề nghị quốc tế hóa vùng Amazonie mà chỉ phục vụ 
những lợi ích kinh tế của các công ty đa quốc” [24]. Thật đáng khen ngợi công việc của các cơ 
quan quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự biết gây nhạy cảm cho dân chúng và biết cộng tác 
với tinh thần phê phán bằng cách cũng sử dụng các cơ chế áp lực hợp pháp, để mỗi chính 
quyền hoàn tất nhiệm vụ riêng biệt và bất khả chuyển giao là bảo vệ môi trường cũng như các 
tài nguyên tự nhiên của quốc gia mà không bán mình cho những lợi lộc bất chính địa phương 
hay quốc tế. 
  
39. Việc thay thế hệ thực vật hoang dại bằng những vùng trồng cây lại mà thường là độc canh, 
không mấy khi là đối tượng cho một việc phân tích thích đáng. Thực vậy, việc thay thế này có 
thể gây ảnh hưởng trầm trọng cho một sự đa dạng sinh học mà các loại cây mới trồng không 
chấp nhận. Những khu vực ẩm ướt, bị biến thành đất canh tác, cũng mất đi sự đa dạng sinh 
học mà chúng đã từng đón nhận. Trong vài vùng duyên hải, việc biến mất các hệ sinh thái làm 
nên bởi các rừng sú vẹt gây nhiều lo lắng. 
  
40. Các đại dương không những làm nên phần lớn nước của hành tinh, nhưng cũng làm nên 
phần lớn sự đa dạng các sinh vật mà nhiều loại trong đó chúng ta còn chưa biết và đang bị 
nhiều nguyên nhân khác đe dọa. Mặt khác, sự sống trên các sông, hồ, biển và đại dương, vốn 
nuôi sống phần lớn dân số địa cầu, đang thấy mình bị ảnh hưởng bởi việc khai thác hỗn loạn 
các nguồn cá, gây nên sự giảm thiểu triệt để của một vài loài. Nhiều hình thức đánh cá có chọn 
lọc, vốnphung phí các loài bị bắt, đang tiếp tục phát triển.Các sinh vật biển mà chúng ta không 
lưu tâm đến, đang bị đe dọa đặc biệt, như một vài dạng phiêu sinh vật làm nên một thành phần 
rất quan trọng trong chuỗi lương thực biển, chúng rất cần thiết cho những loài nuôi sống chúng 
ta. 
  
41. Khi xâm nhập các vùng biển nhiệt đới và á nhiệt đới, chúng ta tìm thấy các rặng san hô; 
chúng tương đương với các khu rừng lớn của trái đất, vì chúng cho cư trú khoảng một triệu 
loài, gồm cá, cua, nhuyễn thể, bọt biển, rong tảo và nhiều loại khác. Nhiều rặng san hô trong 
thế giới nay đã cằn cỗi hay suy tàn dần: “Ai đã biến thủy giới kỳ diệu thành các nghĩa địa dưới 
biển mất hết sự sống và màu sắc?” [25] Hiện tượng này phần lớn là do sự ô nhiễm đã lan đến 
đại dương, hậu quả của việc phá rừng, của các kiểu độc canh nông nghiệp, của rác thải kỹ 
nghệ và của các phương pháp đánh cá mang tính hủy hoại, nhất là của các phương pháp sử 
dụng chất cyanure và thuốc nổ. Hiện tượng đó trầm trọng thêm do sự nâng cao nhiệt độ trong 
các đại dương. Tất cả điều này giúp chúng ta nhận thức rằng bất cứ hành động nào lên thiên 
nhiên cũng có thể có nhiều hậu quả mà thoạt nhìn chúng ta không nghĩ đến, và rằng một vài 
hình thức khai thác tài nguyên được thực hiện với giá của một sự suy tàn mà cuối cùng chạm 
tới cả đáy các đại dương. 
  
42. Cần đầu tư nhiều hơn nữa cho việc nghiên cứu để hiểu rõ hơn động ứng của các hệ sinh 
thái và phân tích trọn ven các thông số khác nhau của ảnh hưởng từ mọi biến đổi quan trọng 
của môi trường. Thật thế, mọi tạo vật đều liên kết với nhau, mỗi vật phải được nhấn mạnh giá 
trị với tình yêu và thán phục, và xét như là những hữu thể, tất cả chúng ta đều cần đến nhau. 
Mỗi vùng đất đều có một trách nhiệm trong việc bảo vệ gia đình này, và do đó cần kiểm kê chi 
tiết các loài mà nó đang cho trú ngụ, để phát triển nhiều chương trình và chiến lược bảo vệ, 
bằng cách chăm sóc phòng giữ đặc biệt các loài đang trên đường hủy diệt.  
 
 IV. HỦY HOẠI PHẨM CHẤT NHÂN SINH VÀ SUY THOÁI XÃ HỘI 
  
43. Nếu chúng ta để ý đến sự kiện con người cũng là một thụ tạo của thế giới này, có quyền 
sống và quyền hạnh phúc, hơn nữa còn có một phẩm giá trổi vượt; chúng ta không thể không 
xem xét các hậu quả của việc suy thoái môi trường, của mô hình phát triển hiện thời và của văn 
hóa thải bỏ trên cuộc sống con người. 
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44. Ngày nay, chẳng hạn chúng ta quan sát thấy sự tăng trưởng quá mức và hỗn loạn của 
nhiều thành phố vốn đã trở nên có hại cho cuộc sống tại đó, không những vì sự ô nhiễm do 
những chất thải độc gây ra, nhưng còn vì sự lộn xộn đô thị, những vấn đề vận tải và sự ô 
nhiễm do màu sắc lẫn tiếng ồn. Nhiều thành phố là những đại cấu trúc vô hiệu quả, tiêu thụ 
năng lượng và nước quá mức. Một vài khu phố, dù mới được xây dựng, đã đầy ứ và vô trật tự, 
chẳng có những không gian xanh đầy đủ.Các cư dân của hành tinh này không được tạo nên để 
sống mà luôn bị xâm lăng thêm mãi bởi xi-măng, nhựa đường, thủy tinh, kim loại, mất tiếp xúc 
thể lý với thiên nhiên. 
  
45. Ở một vài nơi, tại thôn quê cũng như trong thành thị, việc tư nhân hóa các không gian đã 
khiến cho các công dân khó tiếp xúc với những khu vực đặc biệt xinh đẹp. Ở vài nơi khác, 
người ta tạo nhiều đô thị “sinh thái” chỉ để phục vụ một ít người, tránh không cho những kẻ 
khác bước vào làm rối loạn sự yên tĩnh giả tạo. Một thành phố đẹp và đầy không gian xanh 
được bảo vệ kỹ thường ở trong vài khu vực “an toàn”, nhưng rất ít thấy trong những khu vực ít 
tề chỉnh hơn, nơi sinh sống của những kẻ bị gạt ra bên lề xã hội. 
  
46. Trong số những thành tố xã hội của việc thay đổi toàn cầu, có các hiệu quả của một vài 
canh tân kỹ thuật trên lao động, việc loại trừ khỏi xã hội, sự bất bình đẳng trong việc cung ứng 
và tiêu thụ năng lượng lẫn các dịch vụ khác, sự phân mảnh xã hội, sự gia tăng bạo lực và sự 
xuất hiện những hình thức gây hấn mới, việc buôn bán ma túy và việc gia tăng tiêu thụ các chất 
kích thích nơi giới trẻ, việc mất đi căn tính. Đó là những dấu chỉ giữa bao dấu chỉ khác cho thấy 
rằng sự tăng trưởng của hai thế kỷ gần đây, dưới mọi phương diện của nó, đã không mang ý 
nghĩa một sự tiến bộ đích thực trọn vẹn cũng như một sự cải thiện phẩm chất cuộc sống. Một 
số trong những dấu chỉ này đồng thời cũng là các triệu chứng của một sự suy thoái xã hội, một 
sự hủy bỏ âm thầm các mối dây hòa nhập và hiệp thông xã hội. 
  
47. Thêm vào đó là động năng của các phương tiện truyền thông xã hội và của thế giới kỹ thuật 
số. Trở thành có mặt khắp nơi, chúng không cổ vũ việc phát triển một khả năng sống khôn 
ngoan, suy tư sâu xa và mến yêu quảng đại. Các đại hiền nhân của quá khứ, trong bối cảnh 
này, hẳn gặp nguy cơ thấy minh triết của mình tắt dần giữa tiếng động của thông tin mà nay 
biến thành giải trí.Điều này đòi buộc chúng ta cố gắng để các phương tiện truyền thông đó biểu 
hiện một sự phát triển văn hóa mới của nhân loại, chứ không biểu hiện việc hủy hoại sự phong 
phú sâu xa nhất của loài người. Sự khôn ngoan đích thực, kết quả của suy tư, đối thoại và gặp 
gỡ cao thượng giữa con người, không thể đạt được bằng việc đơn thuần tích lũy các dữ kiện 
mà cuối cùng chỉ gây chán chê và làm lú lẫn, như một thứ ô nhiễm tinh thần. Đồng thời các liên 
hệ đích thực với người khác có xu hướng bị thay thế -với đủ mọi thách thức mà điều đó bao 
hàm- bằng một kiểu thông giao qua mạng internet. Điều này cho phép chọn lựa hay loại bỏ 
những liên hệ theo ý chí tự do của chúng ta, từ đó nảy sinh một kiểu xúc cảm giả tạo mới, liên 
hệ với các thiết bị hơn là với con người và với thiên nhiên. Những phương tiện hiện thời cho 
phép chúng ta chuyển thông và chia sẻ nhiều kiến thức và nhiều tình cảm. Tuy nhiên, đôi khi 
chúng ngăn cản ta đi vào tiếp xúc trực tiếp với nỗi khổ, mối lo, niềm vui của kẻ khác và với sự 
phức tạp trong kinh nghiệm cá nhân của họ. Vì thế chúng ta chớ nên ngạc nhiên rằng cùng với 
sự cung cấp ngập tràn các sản phẩm ấy, đang phát triển một nỗi không thỏa mãn sâu xa và 
buồn thảm trong các tương quan liên vị hay một sự cô lập gây thiệt hại nhiều. 
 
 V. BẤT BÌNH ĐẲNG KHẮP HÀNH TINH 
  
48. Môi trường nhân loại và môi trường tự nhiên cùng xuống cấp với nhau, và chúng ta sẽ 
không thể đương đầu cách thích hợp với sự suy thoái của môi trường, nếu không chú tâm đến 
các nguyên nhân có liên quan với việc suy thoái của con người lẫn xã hội. Thật vậy, sự hủy 
hoại môi trường và hủy hoại xã hội ảnh hưởng cách đặc biệt lên những gì yếu đuối nhất của 
hành tinh : “Kinh nghiệm chung của đời sống hằng ngày cũng như việc khảo sát khoa học cho 
thấy chính những người nghèo nhất phải chịu những hậu quả nặng nề nhất của mọi cuộc tấn 
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công vào môi trường” [26]. Ví dụ sự cạn kiệt các nguồn dự trữ cá gây hại đặc biệt cho những ai 
sống bằng việc đánh cá thủ công mà không có những phương tiện để thay thế việc này; sự ô 
nhiễm nước đụng chạm đặc biệt đến những người nghèo khổ nhất, không có khả năng mua 
nước đóng chai, và việc nâng cao mức nước biển ảnh hưởng chủ yếu đến những cư dân 
duyên hải khó nghèo không nơi di chuyển tới. Tác động của các rối loạn hiện thời cũng biểu lộ 
nơi những cái chết sớm của nhiều người nghèo, trong các xung đột do thiếu tài nguyên gây ra 
và qua nhiều vấn đề khác vốn không có đủ chỗ trong các nhật ký của thế giới [27]. 
  
49. Tôi muốn lưu ý rằng người ta thường không có một ý thức rõ ràng về các vấn đề đang ảnh 
hưởng đặc biệt tới những kẻ bị loại trừ. Họ là đại bộ phận của hành tinh, hàng tỉ người. Ngày 
nay, họ có mặt trong các tranh luận chính trị và kinh tế quốc tế, nhưng hình như các vấn đề của 
họ chỉ được đặt ra như một thứ phụ lục, như một câu hỏi thêm vào vì bị bó buộc hay theo kiểu 
ngoài rìa, khi người ta không xem các vấn đề ấy như một thiệt hại phụ đơn thuần. Trong thực 
tế, khi hành động cụ thể, họ thường bị xếp vào chỗ cuối. Điều này một phần do sự kiện nhiều 
người chuyên nghiệp, hướng dẫn công luận, nhiều phương tiện truyền thông và nhiều trung 
tâm quyền lực đều ở xa họ, trong những khu đô thị biệt lập, không tiếp xúc trực tiếp các vấn đề 
của những kẻ bị loại trừ. Những người này sống và suy nghĩ từ sự thoải mái của một mức độ 
phát triển và một phẩm chất sống vượt quá tầm của đa số dân chúng toàn cầu. Việc thiếu tiếp 
xúc thể lý và gặp gỡ như thế, đôi khi được cổ vũ do sự phân tán trong các thành phố của chúng 
ta, giúp trấn an lương tâm và che khuất một phần thực tại nhờ nhiều phân tích quanh co. Điều 
này đôi khi chung sống với một với một diễn từ “xanh”. Nhưng ngày nay chúng ta không thể 
ngăn cản mình thừa nhận rằng một tiếp cận sinh thái học đích thực luôn biến thành một tiếp 
cận xã hội, vốn phải tích hợp công lý vào trong các thảo luận về môi trường, để lắng nghe tiếng 
gào thét của trái đất cũng như tiếng gào thét của người nghèo. 
  
50. Thay vì giải quyết các vấn đề của người nghèo và nghĩ đến một thế giới khác hẳn, vài kẻ 
chỉ bằng lòng với việc đề nghị một sự hạn chế sinh sản. Không thiếu những áp lực quốc tế lên 
các nước đang phát triển: đó là đưa ra một số chính sách “sức khỏe sinh sản” như điều kiện 
cho những trợ giúp kinh tế. Nhưng “nếu đúng là việc phân bố không đều dân số và tài nguyên 
khả dụng tạo ra nhiều trở ngại cho việc phát triển và việc sử dụng lâu dài môi trường, vẫn phải 
công nhận rằng việc gia tăng dân số hoàn toàn tương hợp với một sự phát triển trọn vẹn và liên 
đới” [28]. Việc một số người kết án sự gia tăng dân số chứ không phải chủ nghĩa tiêu thụ quá 
đáng và chọn lọc là một cách tránh đương đầu với các vấn đề. Như thế, người ta chủ trương 
hợp pháp hóa mô hình phân phối hiện thời, trong đó một thiểu số tin rằng mình có quyền tiêu 
thụ trong một tỷ lệ không thể nào phổ cập cho tất cả, vì hành tinh thậm chí không thể có khả 
năng chứa rác thải của một kiểu tiêu thụ như vậy. Ngoài ra chúng ta biết rằng thiên hạ phung 
phí khoảng một phần ba lương thực được sản xuất, và rằng “khi người ta ném bỏ thức ăn, thì 
đó như thể là cướp đi lương thực từ bàn ăn của kẻ nghèo” [29]. Dù sao đi nữa, chắc chắn phải 
chú tâm đến sự mất cân bằng trong việc phân phối dân số trên lãnh thổ, ở mức độ quốc gia 
cũng như mức độ toàn cầu, vì sự gia tăng sức tiêu thụ sẽ dẫn đến nhiều hoàn cảnh phức tạp 
trong vùng,do các cụm vấn đề có liên hệ đặc biệt tới ô nhiễm môi trường, giao thông, tới xử lý 
rác thải, tới sự mất mát tài nguyên và phẩm chất cuộc sống. 
  
51. Sự bất bình đẳng không chỉ tác động đến từng cá nhân, nhưng cũng đến cả toàn thể nhiều 
nước, và buộc phải nghĩ tới một thứ đạo đức trong các liên hệ quốc tế. Quả thế, có một “món 
nợ sinh thái học” thật sự đặc biệt giữa vùng Bắc và vùng Nam – liên can tới nhiều sự bất bình 
đẳng thương mại với nhiều hậu quả trên lãnh vực sinh thái cũng như tới việc sử dụng mất cân 
đối các tài nguyên thiên nhiên mà theo lịch sử là đã được thực thi bởi một vài nước. Việc xuất 
khẩu những thứ nguyên liệu khác nhau để thỏa mãn các thị trường của vùng Bắc công nghiệp 
hóa, đã tạo nhiều thiệt hại cho địa phương, nhưgây ô nhiễm do chất thủy ngân trong việc khai 
thác vàng hay do đi-ô-xít lưu huỳnh trong việc khai thác đồng. Phải đặc biệt tính tới việc sử 
dụng không gian môi sinh của cả hành tinh,khi có vấn đề trữ các chất thải khí vốn đã được tích 
tụ suốt hai thế kỷ và đã tạo ra một hoàn cảnh hiện tác động mọi quốc gia trên địa cầu. Sự đun 
nóng gây ra do việc tiêu thụ kinh khủng của vài nước giàu, có nhiều hậu quả trên các vùng 
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nghèo nhất của trái đất, đặc biệt tại Phi Châu, nơi mà việc gia tăng nhiệt độ kèm với khô hạn 
đang gây ra nhiều sự tàn phá làm thiệt hại đến năng suất các loại cây trồng. Thêm vào đó là 
những thiệt hại gây ra do việc xuất khẩu sang các nước đang phát triển những chất thải cứng 
cũng như những chất lỏng độc hại và qua hoạt động gây ô nhiễm của các doanh nghiệp vốn 
được phép làm trong các nước kém phát triển những gì họ không thể làm trong các nước cấp 
vốn cho họ. “Chúng tôi nhận thấy rằng các doanh nghiệp năng hành động như thế đều là các 
công ty đa quốc, họ làm tại đây điều người ta không cho phép làm trong các nước đã phát triển 
hay còn gọi là thế giới thứ nhất. Thường thường, khi dừng các hoạt động của chúng và rút lui, 
các doanh nghiệp ấy để lại nhữngkhoản nợ lớn lao về con người và môi trường, như thất 
nghiệp, nhiều đám dân không sức sống, sự cạn kiệt một vài dự trữ tự nhiên, việc phá rừng, sự 
bần cùng hóa nông nghiệp và ngành chăn nuôi địa phương, nhiều hố sâu, nhiều đồi trọc, nhiều 
con sông bị ô nhiễm và một vài công trình xã hội mà người ta không thể duy trì” [30]. 
  
52. Món nợ bên ngoài của các nước nghèo đã trở thành một công cụ kiểm soát, nhưng nó 
không giống với món nợ sinh thái học. Bẳng nhiều cách khác nhau, các dân tộc đang phát triển, 
nơi có nhiều dự trữ quan trọng nhất của sinh quyển, tiếp tục nuôi dưỡng sự phát triển của các 
nước giàu nhất, bằng cái giá của hiện tại và tương lai của họ. Đất của những nước nghèo ở 
vùng Nam thường phì nhiêu và ít bị ô nhiễm, nhưng việc sở hữu các của cải và các tài 
nguyênđể thỏa mãn các nhu cầu sinh tử thì bị cấm cản đối với họ bởi một hệ thống các tương 
quan thương mạivà hệ thống sở hữu quái ác từ trong cơ cấu. Các nước đã phát triển cần góp 
phần thanh toán món nợ này, bằng việc giới hạn cách có ý nghĩa sự sử dụng năng lượng 
không thể tái tạo và mang nhiều tài nguyên đến cho những nước cần nhất, để hỗ trợ các chính 
sách và các chương trình phát triển lâu dài. Những vùng và những nước nghèo nhất có ít khả 
năng hơnđể chấp nhận các mô hình mới hầu giảm thiểu ảnh hưởng của các hoạt động con 
người trên môi trường, vì họ không được đào tạo để triển khai các tiến trình cần thiết và họ 
cũng chẳng có khả năng cáng đáng phí tổn cho việc này. Vì thế, cần phải giữ cho sáng suốt ý 
thức này là trong việc biến đổi khí hậu, có nhiều trách nhiệm khác nhau và – như các Giám 
mục Hoa Kỳ đã phát biểu – “phải tập trung đặc biệt vào các nhu cầu của những người nghèo 
khổ, yếu đuối và những người bị thương tổn, trong một cuộc tranh cãi vốn thường bị các lợi ích 
của những kẻ hùng mạnh nhất chế ngự” [31]. Cần củng cố ý thức này là chúng ta chỉ là một gia 
đình nhân loại duy nhất. Không có biên giới lẫn rào cản chính trị hay rào cản xã hội nào được 
phép tách lẻ chúng ta, và vì thế cũng chẳng có chỗ cho việc toàn cầu hóa sự dửng dưng vô 
cảm. 
 
 VI. SỰ YẾU ỚT CỦA CÁC PHẢN ỨNG 
  
53. Các hoàn cảnh ấy gây nên những tiếng rên siết của chị trái đất, liên kết với tiếng rên siết 
của những kẻ bị bỏ rơi trên gian trần, trong một sự gào thét đòi hỏi chúng ta phải có một hướng 
khác. Chưa bao giờ chúng ta lại ngược đãi và gây hại cho ngôi nhà chung của chúng ta như 
trong hai thế kỷ qua. Nhưng chúng ta được kêu gọi làm khí cụ của Thiên Chúa Cha, để hành 
tinh của chúng ta trở nên như Người đã mơ ước khisáng tạo nó, và để đáp ứngdự phóng của 
Người (về một thế giới) hòa bình, xinh đẹp và viên mãn. Vấn đề là chúng ta chưa có thứ văn 
hóa cần thiết để đối mặt với cơn khủng hoảng này; và cần phải xây dựng nhiều quyền lãnh đạo 
biết vạch ra những con đường vửa đáp ứng được những nhu cầu của các thế hệ hiện tại vừa 
bao gồm tất cả mọi người, mà không gây hại cho các thế hệ tương lai. Cần phải tạo ra một hệ 
thống chuẩn mực bao hàm nhiều giới hạn không thể vượt qua và đảm bảoviệc bảo vệ các hệ 
sinh thái, trước khi những hình thức quyền lực mới xuất phát từ mô hình kinh tế-kỹ thuật rốt cục 
san bằng không những chính trị, mà cả tự do và công lý. 
  
54. Sự yếu ớt của phản ứng chính trị quốc tế thật lạ lùng.Sự tùng phục của chính trị trước công 
nghệ và các nền tài chính lộ rõ trong sự thất bại của các Hội nghị thượng đỉnh thế giới về môi 
trường. Có quá nhiều lợi lộc riêng tư, và mối lợi kinh tế rất dễ dàng đi đến chỗ vượt thắng công 
ích và thao túng thông tin để khỏi thấy các dự phóng của nó bị ảnh hưởng.Trong chiều hướng 
này, Tài liệu Aparecida yêu cầu rằng “trong các cuộc can thiệp trên các tài nguyên tự nhiên, 
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chớ để ưu thắng các lợi ích của những nhóm kinh tế đang tàn phá một cách phi lý các nguồn 
sống” [32]. Sự liên minh giữa kinh tế và kỹ thuật rốt cuộc sẽ bỏ qua một bên cái gì không nằm 
trong lợi ích trực tiếp của cả hai. Như thế người ta chỉ hy vọng nghe được một vài tuyên bố hời 
hợt, một vài hành động từ thiện lẻ loi, thậm chí nhiều nỗ lực để cho thấy có một sự nhạy cảm 
đến môi trường, khi trong thực tế, mọi toan tính của các tổ chức xã hội nhằm thay đổi mọi sự sẽ 
bị xem như một sự phiền hà gây ra do những kẻ không tưởng lãng mạn hay như một sự 
chướng ngại cần phải lẩn tránh. 
  
55. Dần dần một số quốc gia có thể ghi nhận nhiều tiến bộ quan trọng, sự phát triển các cách 
kiểm soát hữu hiệu hơn và một cuộc chiến đấu chân thành hơn chống lại sự hư hoại. Có nhiều 
nhạy cảm sinh thái học hơn từ phía quần chúng, dù điều ấy không đủ để thay đổi các thói quen 
tiêu thụ có hại, vốn xem ra không nhường bước nhưng lại gia tăng và phát triển. Để nêu một ví 
dụ đơn giản, đó là điều xảy ra với việc gia tăng sử dụng và gia tăng cường độ của các máy 
điều hòa. Khi tìm một lợi nhuận trực tiếp, các thị trườngcàng kích cầu hơn nữa. Nếu có ai từ 
bên ngoài quan sát xã hội hành tinh, sẽ rất kinh ngạc trước một động thái như thế, vốn đôi khi 
xem ra là hành vi tự tử. 
  
56. Trong lúc ấy, các quyền lực kinh tế tiếp tục biện minh cho hệ thống toàn cầu hiện tại, trong 
đó đang ưu thắng một tư biện và một sự tìm kiếm lợi nhuận tài chính vốn có xu hướng bất biết 
mọi bối cảnh cũng như các hậu quả trên nhân phẩm và môi trường. Như thế, rõ ràng là sự suy 
thoái môi trường cũng như sự suy thoái con người và suy thoái đạo đức đều liên hệ mật thiết 
với nhau. Nhiều người sẽ nói rằng họ không cố ý thực hiện nhiều hành vi vô đạo đức, vì sự sao 
nhãng thường xuyên cất khỏi chúng ta lòng can đảm giải trình thực tế của một thế giới hữu 
hạn. Vì thế mà ngày nay “tất cả những gì mong manh như môi trường chẳng hạn, đều vô 
phương tự vệ trước các lợi ích của thị trường được thần thánh hóa, được biến thành quy luật 
tuyệt đối” [33]. 
  
57. Có thể thấy trước rằng, đối diện vớisự cạn kiệt một số tài nguyên, đang dần dần hình thành 
một kịch bản thuận lợi cho nhiều cuộc chiến tranh mới, được ngụy trang thành những yêu sách 
cao thượng. Chiến tranh luôn luôn gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho môi trường cũng như cho 
sự phong phú văn hóa của các dân tộc, và các nguy cơ sẽ trở nên khủng khiếp, khi người ta 
nghĩ đến các vũ khí hạt nhân cũng như các vũ khí sinh học. Quả thế, “bất chấp việc các thỏa 
ước quốc tế cấm chiến tranh hoá học, vi trùng và sinh học, trên thực tế, việc nghiên cứu vẫn 
tiếp tục trong các phòng thí nghiệm để phát triển nhiều vũ khí tấn công mới có thể thay đổi các 
dạng quân bình tự nhiên.” [34]. Chính trị cũng được đòi hỏi phải có một sự chú ý lớn lao hơn để 
phòng và chống các nguyên nhân khả dĩ gây ra nhiều xung khắc mới. Nhưng chính quyền lực 
liên kết với các lãnh vực tài chính lại chống lại nỗ lực này mạnh nhất và các dự án chính trị 
thường không có tầm nhìn rộng rãi. Tại sao hôm nay người ta lại muốn duy trì một quyền lực 
vốn sẽ để lại trong lịch sử cái kỷ niệm về sự bất lực can thiệp của nó khi từng có lúc khẩn cấp 
và cần thiết phải can thiệp? 
  
58. Trong một số nước, có nhiều tấm gương thành công tích cực trong việc cải thiện môi 
trường, như làm sạch một số con sông bị ô nhiễm suốt nhiều thập kỷ, trồng lại các cánh rừng 
bản địa, làm đẹp các phong cảnh nhờ nhiều công trình sạch hóa môi trường, nhờ nhiều dự án 
xây dựng nhà cửa có giá trị thẩm mỹ cao, hay còn nữa, nhờ nhiều tiến bộ trong việc sản xuất 
năng lượng không gây ô nhiễm, trong việc cải thiện sự chuyên chở công cộng chẳng hạn. Các 
hành động này không giải quyết được các vấn đề toàn cầu, nhưng chúng cũng xác nhận rằng 
con người còn có khả năng can thiệp cách tích cực. Vì con người đã được tạo dựng để yêu 
mến, nên giữa các giới hạn của nó, tất yếu bật lên nhiều cử chỉ quảng đại, liên đới và lưu tâm. 
  
59. Nhưng đồng thời, một khoa sinh thái học hời hợt hay bề ngoài cũng đang phát triển, nó 
củng cố một thái độ mơ mơ màng màng nào đó và một thói vô trách nhiệm đầy hí hửng. Như 
điều thường xảy đến trong những thời kỷ khủng hoảng sâu xa, vốn đòi hỏi nhiều quyết định can 
đảm, chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng những gì đang diễn ra thì không chắc chắn lắm. Nếu chúng 



 

19 

ta chỉ nhìn sự vật trên bề mặt, bên kia một vài dấu chỉ hữu hình về ô nhiễm và suy thoái, thì 
hình như chúng không trầm trọng mấy và hành tinh có thể tồn tại lâu dài trong những điều kiện 
như hiện nay. Thái độ lừng chừng này cho phép chúng ta tiếp tục duy trì các kiểu sống, kiểu 
sản xuất và tiêu thụ của chúng ta. Đó là cách con người thu xếp để nuôi dưỡng mọi thói xấu tự 
hủy diệt: bằng cách cố gắng không nhìn thấy chúng, chiến đấu để không thừa nhận chúng, 
bằng cách trì hoãn những quyết định quan trọng, hành động như thể đã chẳng có chuyện gì. 
 
 VII. NHỮNG Ý KIẾN KHÁC BIỆT 
  
60. Cuối cùng, ta hãy thừa nhận rằng có nhiều cách nhìn và đường hướng tư tưởng khác nhau 
đã được triển khai về hiện trạng và về những giải pháp khả dĩ. Ở một đầu, nhiều người ủng hộ 
bằng mọi giá huyền thoại tiến bộ và quả quyết rằng các vấn đề sinh thái họcsẽ được giải quyết 
một cách đơn giản nhờ nhiều áp dụng kỹ thuật mới, không cần những cân nhắc về đạo đức lẫn 
những thay đổi cơ bản. Ở đầu kia, nhiều kẻ khác nghĩ rằng qua bất cứ sự can thiệp nào của 
mình, con người cũng chỉ có thể hăm dọa và làm hại hệ sinh thái toàn cầu. Vì thế, cần thu hẹp 
sự hiện diện của con người trên hành tinh và ngăn cấm mọi kiểu can thiệp từ nó. Giữa hai thái 
cực này, nên suy nghĩ đến nhiều kịch bản khả dĩ cho tương lai, vì không phải chỉ có một lối 
thoát duy nhất. Điều này sẽ khiến sinh ra nhiều đóng góp khác nhau, có thể đi vào một cuộc đối 
thoại nhắm đến những câu trả lời trọn vẹn. 
  
61. Trên nhiều vấn đề cụ thể, theo nguyên tắc, Giáo hội không có lý do để đưa ra một tiếng nói 
dứt khoát, trái lại Giáo hội hiểu rằng phải lắng nghe, rồi cổ vũ cuộc tranh luận lương thiện giữa 
các khoa học gia, trong niềm tôn trọng các ý kiến khác biệt. Nhưng chỉ cần nhìn thực tế cách 
thành thật thì thấy rằng ngôi nhà chung của chúng ta đang bị hư hỏng nặng. Đức hy vọng mời 
gọi chúng ta thừa nhận rằng luôn có một lối ra, rằng chúng ta luôn có thể xác định lại mũi tàu, 
luôn có thể làm một điều gì đó để giải quyết các vấn đề.Tuy nhiên, nhiều triệu chứng về một 
điểm gãy đổ xem ra đã thấy được, xét vì tốc độ nhanh chóng của những biến đổi và của sự hư 
hoại. Chúng biểu lộ ra vừa trong nhiều thảm họa thiên nhiên cấp vùng vừa trong nhiều khủng 
hoảng xã hội hay cả khủng hoảng tài chánh, vì rằng các vấn đề của thế giới không thể được 
phân tích hay giải thích cách đơn lẻ. Một số vùng đang đặc biệt lâm nguy và, bất cần mọi dự 
đoán kiểu thuyết tai họa, chắc chắn hệ thống thế giới hiện thời dưới nhiều phương diện không 
còn có thể bảo vệ được nữa, vì chúng ta đã ngừng suy nghĩ đến các mục đích của hành động 
con người : “Nếu đưa mắt nhìn qua các vùng của hành tinh, sẽ thấy ngay rằng nhân loại đã 
không đáp ứng sự mong chờ của Thiên Chúa.” [35] 

 
Còn tiếp nhiều kỳ 

  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

Chúa Nhật II Mùa Vọng - A 

(Mt 3, 1-12)  

Bước vào Chúa nhật II Mùa Vọng với chủ đề : Populus Sion ... (Này hỡi Dân Sion…) Chúa 

sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan 

hủy... " (Ca nhập lễ)  làm cho tâm hồn chúng ta rạo rực hẳn lên. Khơi dậy trong ta một lịch sử 

của sự tha thứ và khám phá ra lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với con người. Lịch sử ấy có 

 HÃY THỐNG HỐI, VÌ NƯỚC TRỜI GẦN ĐẾN 
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những đòi hỏi như Gioan Baotixita mách bảo chúng ta : « Hãy sửa đường Chúa », nghĩa là : 

hãy hoán cải  tâm hồn đón chờ Chúa đến.  

Bài đọc I vang lên làm chúng ta nhớ đến sự mong chờ Đấng Cứu Thế đến của Dân Do 

Thái, Đấng mà ngôn sứ đã loan báo : "Từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ 

đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống… Ngài sẽ 

lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ 

hiền lành trong xứ sở... " (x. Is 11, 1-10). 

Tin Mừng theo Thánh Matthêu (3, 1-12) trình bày cho chúng ta nhân vật Gioan Tẩy Giả, vị 

tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, từ trong hoang địa, rao giảng kêu gọi dân Do Thái sám hối. Lời 

giảng tuy nghiêm nghị nhưng thu hút nhiều người. Gioan đã xuất hiện với những người đương 

thời như là hy vọng cuối cùng của một dân tuyệt vọng. Rất ít người nhận ra nhiệm vụ đích thực 

của ông là để " dọn đường cho Chúa", loan báo Chúa đến. 

Gioan xuất hiện như Tiếng kêu trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da 

thú. Ông không kêu gọi người ta trở nên nhà khổ tu giống như ông. Ông rao giảng rằng : "Hãy 

ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến ... chớ tự phụ nghĩ rằng : tổ tiên chúng tôi là Abraham. Vì 

ta bảo cho các người hay : Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái 

Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ 

vào lửa." Kết quả là : "Dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông 

Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan."  Lời của 

Gioan vẫn vang dội qua các thời đại và như một sứ điệp cấp bách gửi đến với chúng ta ngày 

hôm nay. 

Gioan Tiền Hô lớn tiếng  kêu gọi : "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Mùa Vọng 

năm nay, chúng ta đang sống như thế nào, nếu không phải là chuẩn bị tâm hồn, giục lòng tin, 

cử hành Phụng vụ cho sốt sáng để lãnh nhận Ân Sũng mà Chúa Kitô đã mang đến trong thế 

gian cho mọi người hưởng nhờ. Trong năm vừa qua, chúng ta đã đi trọn con đường đặc biệt cử 

hành Năm Thánh Lòng Thương Xót. Giờ đây, có thể nói là bốn tuần của Mùa Vọng là như "tiền 

đường" để bước tiếp vào những ngày thánh. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần bằng lời cầu 

nguyện, ngõ hầu Mùa Giáng Sinh sắp đến gặp thấy chúng ta sẳn sàng tiếp đón Ðấng Cứu Thế 

ngự đến!  

"Hãy ăn năn thống hối". Ðể gặp được Ðấng cứu thế, con người cần phải hoán cải chính 

mình, nghĩa là tiến đến cùng Chúa Kitô với đức tin tươi vui, bỏ đi những cách thức suy tưởng 

và nếp sống ngăn cản chúng ta sống theo Chúa cách trọn hảo.  

"Vì nước trời gần đến". Công Đồng Va-ti-ca-nô II dạy rằng : Chúng ta không biết được thời 

gian hoàn tất của trái đất và nhân loại, chúng ta cũng chẳng biết cách thức biến đổi vũ trụ. Chắc 

chắn hình ảnh của một thế gian lệch lạc vì tội lỗi sẽ qua đi, nhưng chúng ta được biết Thiên 

Chúa đã dọn sẵn một chỗ ở mới và một đất mới, nơi công bằng ngự trị. Hạnh phúc nơi ấy sẽ 

thỏa mãn và đắp đầy mọi ước vọng hòa bình trào dâng trong lòng con người. Khi ấy, sự chết sẽ 

bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ phục sinh trong Chúa Kitô và những gì được gieo vãi trong 

yếu hèn, mục nát, sẽ mặc lấy sự không hư nát ; tình yêu và các hoạt động bác ái sẽ tồn tại và 
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toàn thể tạo vật mà Thiên Chúa đã dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ 

phù vân. 

Chúng ta đã được cảnh giác là lời lãi cả thế gian mà chính mình hư mất nào ích lợi gì. 

Nhưng sự trông đợi đất mới không được làm suy giảm, trái lại phải kích thích nỗ lực phát triển 

trái đất này, nơi mà Thân Thể gia đình nhân loại mới đang tăng trưởng và tiên báo một vài hình 

ảnh của thời đại mới. Trích "Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng ", § 39, 1-3. 

Chúng ta hãy đặt vào tay Mẹ Maria Nữ Vương của niềm hy vọng mọi ước muốn tốt lành 

của chúng ta, để Mẹ giúp chúng ta sống Mùa Vọng này cho xứng. Cầu chúc cộng đoàn chúng 

ta thăng tiến luôn mãi với ơn Chúa. Amen. 

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Sống mùa Vọng này với kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima, chúng ta sẽ có một cái 

nhìn phải đổi mới chính mình và Hội Thánh mình trên Quê Hương ViệtNam.  

1. Để kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh năm nay. Hội Thánh dạy chúng ta hãy chuẩn bị tâm 
hồn một cách sốt sắng. Thời gian chuẩn bị kéo dài bốn tuần lễ. Thời gian đó quen gọi là mùa 
vọng. 

Suốt Mùa Vọng, tôi cầu nguyện và làm những việc mà Phụng Vụ chỉ dẫn. 

Kinh nghiệm trong Ơn Chúa Thánh Thần, tôi nhấn mạnh nhiều hơn đến mấy việc sau đây. 

Xin phép được chia sẻ vắn tắt. 

2. Việc thứ nhất là tăng cường những liên đới thương cảm. 

Phúc âm thánh Gioan dạy: “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một Người 

cho thế gian, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời 

đời” (Ga 3,16). 

Tôi hiểu: vì thương yêu tôi, nên Chúa giáng trần. Tôi tin Chúa giáng trần, là để cứu tôi. Tôi 

đón nhận Người bằng sự tôi tin vào tình yêu của Người, và bằng sự tôi thương người khác, 

như Người đã phán: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 

13, 34). 

SỐNG MÙA VỌNG 
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3. Theo kinh nghiệm, tôi thấy những việc yêu thương nhau giữa chúng ta, nếu muốn được 
là“như Chúa yêu thương chúng ta”, thì chúng ta phải có lửa yêu thương thực sự do Chúa 
chia sẻ cho. Lửa yêu thương đó được tôi gọi là thương cảm. 

4. Thương cảm là một tình yêu cho đi. Nó như lửa. Vui vì được hi sinh cho người khác. 
Cho đó là ý nghĩa đời mình. 

5. Tới đây, tôi nhớ tới những thương cảm, mà tôi đã nhận được từ bao người dành cho tôi. 
Những thương cảm đó rất sống động, tuy rất âm thầm, rất kín đáo, và rất bé nhỏ. Những 
thương cảm chân thành đó đã cứu tôi, đã giúp tôi nhận ra Chúa, đã đưa tôi về với Chúa, một 
Chúa là tình yêu hi sinh trên thánh giá. 

Cũng chính những thương cảm đó đã mở rộng lòng tôi ra, để tôi biết nhìn mọi người bằng 

cái nhìn yêu thương của Chúa. Phải nhận sự thực này là: đối với những người nghèo khổ bệnh 

tật, cô đơn, chúng ta tuy có giữ liên đới, nhưng thường vẫn thiếu thương cảm thực sự. 

6. Việc thứ hai là tăng cường những thứ tha, lấy yêu thương xoá bỏ hận thù. 

Tôi tin lời Chúa phán: 

“Thiên Chúa sai Con Một Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng 
là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17). 

Tôi tin như thế. niềm tin của tôi được thể hiện bằng sự chính tôi cũng biết bắt chước Chúa, 

mà tha thứ, mà không lên án. 

7. Tôi sẽ xin với Chúa Cha cũng một lời cầu của Chúa Giêsu xưa trên thánh giá: “Lạy Cha, 
xin tha cho họ, Vì họ làm nhưng không biết việc họ làm” (Lc 23,34). 

8. Suốt cuộc đời dài của tôi, tôi đã gặp được không ít những tấm lòng thứ tha quảng đại. 
Những tấm lòng đó đã giúp tôi sống nhẹ nhàng, chỉ có yêu thương, chứ không nặng nề với 
những hận thù và kết án.Những tấm lòng đó là những hạt giống Tin Mừng đang được gieo vào 
lịch sử Đất Nước tôi. Cần phải có thời gian, để những hạt giống đó nảy sinh ra cánh đồng an 
bình yêu thương. 

9. Nhưng cũng rất cần tôi phải tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa vào những cám dỗ xa 
lìa những cơ hội để tha thứ. Nếu tôi cứ khăng khăng quả quyết: chính họ phải xin lỗi chúng ta, 
thì chúng ta sẽ rất lầm, và dễ dánh mất cơ hội để hoà giải. 

10. Việc thứ ba là cùng với Mẹ Maria tăng cường những khám phá ra những tiềm năng tốt 
trong lịch sử mình đang sống và nơi những người xung quanh mình. 

Tôi luôn nhớ tới lời Chúa Giêsu nói từ trên thánh giá với môn đệ Gioan: “Đây là mẹ của 

con”(Ga 19,27). 

Chỉ một tiếng: “Mẹ của con” đã giúp tôi khám phá biết bao tiềm năng tốt trong lịch sử mà 

tôi đã và đang trải qua. 

11. “Mẹ” là cảm xúc gần gũi và ngọt ngào. Suốt đời tôi, nhất là trong mùa vọng, Mẹ Maria 
là tình yêu bao la đã và đang giúp tôi khám phá. Khám phá mà Mẹ giúp tôi thực hiện, thường 
kín đáo. Khám phá những sự lạ lùng Chúa làm trong thế giới các tâm hồn. Ngay tại 
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Việt Nam hôm nay, vẫn có rất nhiều tâm hồn được Chúa ban cho những ơn rất trọng đại. Họ là 
những tâm hồn bé nhỏ, khiêm nhường. 

Với Mẹ Maria, tôi nhìn thấy nơi nhiều đồng bào những điểm tốt, nhất là về nhân bản, nhân 

đạo, nhân cách. 

12. Sống mùa vọng, như tôi vừa chia sẻ trên đây, sẽ không ồn ào và hoành tráng. Giống 
như Mẹ Maria xưa, khi mang thai Chúa Cứu Thế, nhiều tâm hồn sống mùa vọng đã và đang 
âm thầm tỉnh thức và cầu nguyện. 

13. Nếu tôi thực sự cảm thấy mình còn xa những gì Chúa dạy tôi như trên, cái mình có vẫn 
còn quá ít, thì chính nhận thức đó sẽ giúp tôi nhận ra sự nghèo nàn của tôi, để càng tăng thêm 
hối cải và tin vào lòng thương xót Chúa. 

14. Hiện tình Việt Nam là rất phức tạp. Hiện tình thế giới là rất căng thẳng. Chính vì vậy, 
mà mùa vọng này đang là một mời gọi Chúa gửi đến chúng ta. Chúng ta cần trân trọng đón 
nhận lời mời gọi tha thiết này của Chúa. Tôi có cảm tưởng là: thế giới đang bước vào thời kỳ 
mà quỷ Satan được phép lộng hành. Chỉ Chúa mới trị được nó mà thôi. 

15. Năm 2017 sắp tới sẽ là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Nhân kỷ niệm này, 
chúng ta nên nhớ lại những cảnh báo, mà Đức Mẹ đã nói ởFatima. Cảnh báo về một tình hình 
khủng khiếp sẽ xảy ra cho thế giới và cho Hội Thánh. Chỉ Chúa mới cứu được thôi. 

Sống mùa Vọng này với kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima, chúng ta sẽ có một cái 

nhìn phải đổi mới chính mình và Hội Thánh mình trên Quê Hương ViệtNam. 

Đổi mới. Phải đổi mới ngay từ bây giờ. Kẻo sẽ quá muộn. Khiêm nhường biết mình cần đổi 

mới là bước đầu tốt. Tự mãn coi mình không cần đổi mới, là tự sa chìm xuống vực thẳm hư 

vong. 

16. Riêng tôi, tôi vui mừng cảm tạ Chúa, vì Chúa ban mùa Vọng này cho tôi, như một cơ 
hội chứa chan niềm vui và hi vọng. 

Niềm vui và hi vọng này sẽ được chia sẻ rộng rãi trên khắp Quê Hương Việt Nam yêu dấu. 

Niềm vui và hi vọng này cần có một cái nhìn sáng suốt và một tinh thần trách nhiệm cao. 

Niềm vui và hi vọng này là của chung mọi đồng bào thân yêu, không phân biệt ai, không 

loại trừ ai. Mùa Vọng là của mọi người. Xin hết lòng cảm tạ Chúa giàu lòng thương xót. 

  

Long Xuyên, ngày 24.11.2016 

+ Gm. GB Bùi Tuần 

 

VỀ MỤC LỤC 
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CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A (11/12/2016) 

[Is 35,1-6a.10; Gc 5, 7-10; Mt 11,2-11]  
 
  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ  

Rất nhiều giáo dân Việt Nam cho rằng mình không có khả năng rao giảng Tin Mừng cho 

người khác, thậm chí cho chính con cái trong nhà. Một trong những nguyên nhân tạo nên mặc 

cảm tự ti ấy là sự hiểu lầm về phương cách truyền giáo, do cách giáo dục đức tin và giảng dậy 

“bất cập” của Giáo Hội chúng ta trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Có lẽ chính vì muốn 

thay đổi não trạng ấy của các Ki-tô hữu Á Châu mà năm 2007 Liên Hội Đồng Giám Mục Á 

Châu (FABC) đã tổ chức một Hội nghị Truyền Giáo với chủ đề “Kể chuyện Đức Giê-su tại Châu 

Á.” Hội nghị này được tổ chức tại Chiêng Mai (Thái Lan) và được kéo dài tại nhiều quốc gia, 

nhiều giáo phận: “Kể chuyện Đức Giê-su tại Việt Nam” - “Kể chuyện Đức Giê-su tại Tây 

Nguyên”- “Kể chuyện Đức Giê-su tại 4 tỉnh Miền Trung bị ô nhiễm biển”   v.v….   

Trong bài Phúc Âm Chúa nhật III Mùa Vọng Năm A hôm nay, Chúa Giê-su nói với các môn 

đệ của ông Gio-an: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 

Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người 

chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì 

tôi." (Mt 11,5-6). 

“Kể chuyện Đức Giê-su” hay “thuật lại những điều mắt thấy tai nghe” vừa là vinh dự vừa là 

trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đoàn Ki-tô hữu chúng ta. Nếu người giáo dân nào cũng 

hiểu rằng “kể chuyện Đức Giê-su” hay “thuật lại những điều mắt thấy tai nghe” chính là rao 

giảng Tin Mừng, là truyền giáo thì sẽ có nhiều thay đổi cho bản thân họ cũng như cho các cộng 

đoàn Giáo Hội.     
 
  

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 35,1-6a.10): chính Thiên Chúa sẽ đến cứu 

anh em 

1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, 2 

hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. 

Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng 

bằng Sa-ron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên 

Chúa chúng ta. 3 Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn 

được vững vàng. 4 Hãy nói với những kẻ nhát gan: "Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của 

anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người 

sẽ đến cứu anh em." 5 Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. 6 Bấy giờ kẻ 

 THUẬT LẠI NHŨNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE … 
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què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, 

khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. 
 
  

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Gc 5,7-10): Anh em hãy bền tâm vững chí, vì 

ngày Chúa quang lâm đã gần tới.          

7 Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, 

họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa 

cuối mùa. 8 Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã 

gần tới. 9 Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử. Kìa Vị 

Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa. 10 Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh 

em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. 
 
  

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 11,2-11): Thầy có thật là Đấng phải 

đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?  

3 Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi 

Người rằng: 3 "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi 

ai khác?" 4 Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai 

nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người 

chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." 

7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "Anh em ra xem gì 

trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8 Thế thì anh em ra xem gì? Một 

người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà 

vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em 

biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: 

Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 

11 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng 

hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.          
 
  

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?) 

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa là: 

- Đấng thực hiện những thay đổi kỳ diệu trong thiên nhiên và tâm hồn con người. Các ngôn 

sứ nói chung và I-sai-a nói riêng có sứ mạng nhắc cho dân chúng luôn ghi nhớ sự thật đầy an 

ủi ấy. 

- Đấng đã sai Sứ Giả là Gio-an Bao-ti-xi-ta đến dọn đường cho Con Một Chúa là Chúa Giê-

su Ki-tô. 

- Chính Chúa Giê-su là Đấng đã đến trần gian để làm cho kẻ mù sáng mắt, kẻ què bưóc đi, 

kẻ cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại và người nghèo đuợc nghe Tin Mừng 

Cứu Độ. 
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- Đấng sẽ đến trong ngày Quang Lâm trong tư cách là Thẩm Phán xét xử muôn dân, muôn 

người. 
 
  

3.2 Sứ Điệp hay Giáo Huấn của Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?) 

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa là nhận ra và kể lại 

những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta hay cho người xung quanh 

mà chúng ta được nhìn tận mắt, được nghe tận tai. 
 
  

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI 

4.1 Sống với Thiên Chúa và Chúa Giê-su là Đấng đã/đang và sẽ thực hiện mọi kỳ công 

trong thiên nhiên và đời sống con người để chữa lành và cứu độ chúng sinh, nhất là chữa lành 

và cứu độ những người kém may mắn, bị thiệt thòi trong xã hội.  

Sống với Thiên Chúa và với Chúa Giê-su bằng một tấm lòng ngưỡng mộ yêu mến, một 

tâm tình biết ơn và lời cảm tạ.  
 
  

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa là nhận ra và kể lại những điều kỳ diệu 

mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta hay cho người xung quanh mà chúng ta được 

nhìn tận mắt, được nghe tận tai. 

Cụ thể là:  

(a) Muốn “kể chuyện Đức Giê-su” thì trước tiên chúng ta phải quen biết và là bạn hữu thân 

tình, môn đệ thân tín của Người. Cầu nguyện, đọc và học Thánh kinh là các phương thế cần 

thiết giúp chúng ta biết Chúa Giê-su và thân thiết với Người.  

Muốn “thuật lại những điều mắt thấy tai nghe” thì chúng ta phải biết nhìn và nghe bằng đức 

tin để thấy những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện trong xã hội và  lòng người thời nay.  

(b) Nhìn nhận tất cả những gì chúng ta LÀ và tất cả những gì chúng ta CÓ (gia đình,  tài 

năng, chức vụ, địa vị xã hội hay giáo hội, của cải, sức khỏe v.v..) đều là hồng ân của Thiên 

Chúa ban cho.  

(c) Luôn luôn dâng lên Thiên Chúa tâm tình và lời cảm tạ biết ơn về mọi hồng ân mà Thiên 

Chúa đã ban cho bản thân, gia đình, cộng đoàn, đất nước và dân tộc chúng ta và nhân loại. 

(d) Thường xuyên và khiêm tốn kể lại (tức chia sẻ với người xung quanh) những điều kỳ 

diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta và của người khác.  
 
  

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH  

5.1 «Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.» Cùng với Đức 

Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân, các nước trong 

thế giới hôm nay, nhận ra rằng Thiên Chúa sẽ thưởng phạt công minh các hành vi tốt xấu của 

mọi người, để ai nấy biết lánh xa tội ác và thực hiện những việc tốt lành thánh thiện.  

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!   
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5.2 «Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các 

ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, 

chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám 

Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân để mọi thành phần Dân Chúa biết kiên 

nhẫn và chịu dựng mọi gian nan, thử thách để xứng đáng làm con cháu của các ngôn sứ của 

Thiên Chúa. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!   
 
  

5.3 «Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù 

xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, 

kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.» Cùng với 

Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong 

cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người nhận ra những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa thực 

hiện trong đời sống và chung quanh họ, để họ kể lại cho người khác được nghe mà ngưỡng 

mộ Thiên Chúa. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!   
 
  

5.4 «Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con 

đến.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những 

người đang khao khát và ngóng đợi Đấng Cứu Thế, để họ gặp được các sứ giả dọn đường cho 

Người trong thế giới hôm nay. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!   
 
  

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                      

Sàigon ngày 02/12/2016 
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 Chúa chữa lành người bại liệt với công thức  :  “ Này anh , tội anh được tha 

cho anh rồi !” 

 Những người pha-ri-siêu khó chịu về công thức chữa lành ấy của Chúa . 

 Chúa thể hiện hiệu  quả của công thức chữa lành : “ Tôi bảo anh : Đứng 

dậy , vác giường mà đi về nhà !”  

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Thấy họ có lòng tin như vậy , Người bảo : “ Này anh , tội anh được tha 

cho anh rồi !” ( c.20) 

 “ Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy ? Trong hai điều : một là bảo :” Tội 

anh được tha cho anh rồi !” , hai là bảo : “ Đứng dậy mà đi “ – điều nào dễ hơn ? “ ( c 

. 22 & 23) 

 “ Vậy , để các ông biết : ở dưới đất này , Con Người có quyền tha tội .” – 

Đức Giê-su nói với người bại liệt : “ Tôi bảo anh : Đứng dậy , vác giường mà đi về 

nhà !” ( c . 24) 

Một vài suy nghĩ 

Đặt câu chuyện chữa lành người bại liệt qua đoạn  Tin Mừng  của thánh sử Luca này trong 

bối cảnh của Mùa Vọng , Phụng Vụ muốn chúng ta suy nghĩ  và sống công thức chữa lành 

của Chúa : “ Này anh , tội anh được tha cho anh rồi !” 

Thời gian của Mùa Vọng cũng là thời gian Giáo Hội kêu gọi chúng ta để Chúa chữa lành 

trên con đường về Nhà Cha ... 

Bệnh bại liệt thể xác là hậu quả của những bất ổn giữa các cơ năng , các cơ quan trong 

thân thể con người ... Nó cũng là hình ảnh của sự bại liệt tinh thần khi mà con người và cuộc 

sống chúng ta không được ổn định và không còn tuân theo sự hướng dẫn của Thánh Thần 

Thiên Chúa để hành động như ý Chúa muốn và như lời Chúa dạy ... 

Công việc của chúng ta là phải hâm nóng lại niềm tin , làm dậy lên nỗi khát khao được 

chữa lành ... và sẵn sàng để đi gặp Chúa ... 

Chúng ta sẽ nghe Chúa nói với mình  : “ Này anh , tội anh được tha rồi !” 

Một mẩu chuyện 

Tôi vội đi đến cửa hàng địa phương để mua mấy món quà Giáng Sinh vào những giây phút 

chót... 

Đang tìm những thứ cần mua thì nhìn thấy một cậu bé ghì chặt một búp bê dễ thương ... 

Cậu vuốt ve , âu yếm nó ...Tôi hơi tò mò không biết cậu bé muốn làm quà cho ai với con búp bê 

dễ thương ấy ...Cậu có vẻ đang khó khăn trao đổi với người cô của mình : “ Cô có chắc là cô 

không đủ tiền để mua con búp bê này không ? “ Người cô cau có : “ Cháu phải biết là cô không 

đủ tiền chứ !” Rồi cô ta dặn cậu bé đứng chờ , đừng chạy lung tung để cô có thể đi mua thêm 

vài thứ khác ... 
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Tôi tiến lại gần cậu bé để hỏi xem cậu ta mua búp bê cho ai ...Cậu bé trả lời : “ Cháu mua 

cho em gái cháu , vì nó rất thích được tặng một con búp bê nhân dịp Giáng Sinh và nó đoán là 

ông gia Noel sẽ tặng nó ...” Tôi bảo cậu ta là rất có thể ông già Noel sẽ đem đến cho em gái 

cậu một con búp bê , nhưng  cậu  bé bảo : “ Ông Già Noel không biết chỗ em cháu đang ở đâu 

...Cháu mua con búp bê này là để nhờ mẹ cháu chuyển cho em cháu ...” 

Nghe vậy , tôi tò mò : “ Thế em của cháu bây giờ ở đâu ? “  Cậu bé ngước mắt buồn buồn : 

“ Nó đã đi theo Chúa rồi ! Bố bảo rằng mẹ cũng sắp đi đến chỗ của em cháu ...Cháu có nói với 

bố là xin mẹ cháu khoan đi đã để cháu đi mua một con búp bê , gửi mẹ đem đến cho em cháu 

...” “ Thế cháu có cái gì trong túi xách kia kìa ?” “ Đấy là những bức tranh của cháu ... Cô có 

muốn xem không ?  Cháu vẽ để tặng mẹ và mẹ sẽ không quên cháu khi đi xa ...”  

Tôi lướt qua vài bức tranh của cậu bé ... rồi lôi ra một nắm tiền lẻ rủ  cậu  bé cùng đếm ... 

Đếm tiền xong, tôi trao cho nó ... Cậu bé vui mừng : “ Cám ơn Chúa và cám ơn cô ...Cháu vừa 

mới ước có được một số tiền để mua búp bê cho em ... thì Chúa cho ngay ... Cháu cũng muốn 

mua cho mẹ một bông hồng trắng nữa ... Mẹ thích lắm ...Số tiền này quá đủ để mua cả hai thứ 

...” 

Người cô của cậu bé trở lại ... Tôi tiếp tục đẩy xe đi ... trong khi đầu óc vẫn miên man :  tôi 

nhớ ra là mình đã đọc trên báo về một tai nạn giao thông do người tài xế say rượu điều khiển 

xe và đã làm chết một em bé gái , người mẹ thì bị thương nặng ...Không biết có gì đó liên quan 

đến câu chuyện của cậu bé này hay không ... 

Hai ngày sau , tôi đọc báo và biết rằng người phụ nữ xấu số đã qua đời ... Để thỏa mãn 

chút tò mò , tôi ghé tiệm mua một bó hồng trắng và đến nơi cử hành tang lễ cho người phụ nữ 

trẻ ...Ở đó , tôi thấy một người phụ nữ nằm trong quan tài , tay ôm một bó hồng trắng rất đẹp , 

bên cạnh đó là một con búp bê và những bức tranh của cậu bé mà tôi đã gặp trong cửa hàng ... 

Tôi đứng đó ... mà nước mắt tuôn trào ... 

Tôi thấy yêu quý những người thân thương của mình hơn và trân trọng những tình cảm 

thân thiết ... 

Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái thật tuyệt ... 

Thế mà chỉ vì một tích tắc vô trách nhiệm của một gã tài xế say rượu đã hủy hoại tất cả ... 

Ai đó đã từng nói rằng : “ Chúng ta sống được nhờ những gì chúng ta có , nhưng chúng ta 

tạo ra ý nghĩa cuộc sống mình bằng những gì chúng ta chia sẻ với người khác .” 

  

Thứ ba ngày  6 /  12  -  Mt  18 , 12  -  14 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa dùng dụ ngôn “ Tìm con chiên lạc” để bày tỏ  tấm lòng của Thiên 

Chúa đối với những người tội lỗi ... 
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Lời đáng ghi nhớ 

 “ Cũng vậy , Cha của anh em , Đấng ngự trên trời , không muốn cho một ai 

trong những kẻ bé mọn này phải hư mất .” ( c . 14) 

Một vài suy nghĩ 

Dĩ nhiên là 99 con kia đã được ở trong một tình trạng an toàn rồi ... và người chăn – dù 

muộn màng và biết rằng mình sẽ vất vả - nhưng cũng quyết tâm đi tìm cho bằng được con 

chiên bị lạc , bởi vì  “ Cha của anh em , Đấng ngự trên trời , không muốn cho một ai trong 

những kẻ bé mọn này phải hư mất .” ... Vâng,Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện , Toàn Mỹ ... nên 

Người cũng là  Đấng cầu toàn : một sự cầu toàn yêu thương và chăm sóc  - đặc biệt là với con 

người – thụ tạo nhân linh vô cùng quý giá ... Chính vì thế Người cất công đi tìm qua việc Nhập 

Thể và Nhập Thế của Đức Giê-su Ki-tô cứu thế , qua lòng nhiệt thành của tầng tầng lớp những 

con người chủ chăn trong Giáo Hội ...Dù muộn màng và biết rằng sẽ rất nhiều vất vả , nhưng 

lúc nào cũng có những bước chân dồn dập kiếm tìm , bởi vì “ Cha anh em , Đấng ngự trên trời , 

không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất .” ... 

Mẩu chuyện nho nhỏ 

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày đằng đẵng ... Bà kéo lê túi hàng trên 

sàn bếp ... Cậu con trai David tám tuổi đang hổn hển kể cho bà nghe việc làm của em mình lúc 

mẹ vắng nhà : Con đang chơi ở ngoài sân , bố thì lo nghe điện thoại ... Tom lấy bút màu viết lên 

tường , lên chính tờ giấy tường mẹ mới dán trong phòng  làm việc ấy !!!  Con đã nói với nó là 

mẹ sẽ bực mình lắm đấy !!! 

Người mẹ mệt mỏi than trời ... Bà rên rỉ và lên tiếng trách mắng con ... Bà giận dữ hỏi : “ 

Nó đâu rồi ?“Và quăng bỏ túi hàng giữa nhà bếp , bà sải chân bước vào phòng nơi cậu con 

đang núp ...Nó sợ hãi... 

Sau khi đã chì chiết nhai đi nhai lại  cả 10 phút về sự tốn công tốn của trong việc mua giấy , 

dán giấy để làm sạch tường phòng , Bà trách  cứ đứa con không biết quan tâm đến người trong 

nhà , không biết trân trọng công sức của người  khác ... Bà chạy lên phòng làm việc xem như 

thế nào ... 

Bà chết đứng trước bức tường giấy , đôi mắt rươm rướm :  những gì Bà đọc như một mũi 

tên xuyên qua tâm hồn làm mẹ của mình ...Nghuệch ngoạc một dòng chữ viết bằng cả con tim : 

“ Con yêu mẹ “ 

Đã bao thời gian qua , một cái khung ảnh rỗng được treo lên để bọc lấy dòng chữ viết ấy 

trên tờ giấy dán tường cũ kỹ ...Nó như một nhắc nhớ mọi người trong nhà : Hãy bỏ chút thời 

gian để đọc những dòng chữ trên tường ! 

  

Thứ  tư  ngày  7 / 12  - lễ thánh Am-brô-si-ô , Giám Mục , Tiến Sĩ Hội Thánh – Mt  11 , 

28 - 30 
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Nội dung Tin Mừng 

 Chúa kêu gọi chúng ta – những người mang vác nặng nề trong cuộc đời 

này – hãy đến với Chúa ... 

 Chúa mời gọi chúng ta học nơi Chúa bài học về sự hiền hậu và khiêm 

nhường ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Tất cả  những ai đang vất vả mang gánh nặng nề , hãy đến cùng tôi , tôi 

sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng .” (  c . 28) 

 “ Anh em hãy mang lấy ách của tôi , và hãy học với tôi , vì tôi có lòng hiền 

hậu và khiêm nhường .” ( c . 29) 

Một vài suy nghĩ 

Mang vác nặng nề  ... thì ai ai trong chúng ta – khi  mặc lấy thân phận người – chúng ta 

đều phải gánh nhận ... Thật ra thì – ngay từ thủa ban đầu – cũng là thân phận đấy , nhưng 

không thấy nặng nề gì , vì tất cả được thể hiện với Tình Yêu xuất phát từ Thiên Chúa và chưa 

hề bị nhiễm bất cứ thứ vết tích nào ...Trở nên nặng nề là khi con người – với sự cám dỗ của 

Thần Xấu – đã tự tay mình cắt đứt Tình Yêu nguyên tuyền và trong sáng ... Đức Giê-su – bản 

chất là Tinh Yêu nguyên tuyền – đã vâng phục Chúa Cha , tự nguyện gánh nhận sự nặng nề 

của thân phận người trong hiền hậu và khiêm tốn ... Người muốn chúng ta học sự hiền hậu và 

khiêm nhường của Người để Tình Yêu nguyên tuyền hơn , xứng với bầu khí nguyên tuyền của 

Nước Trời ...Gương sáng của thánh Am-brô-si-ô – với ơn gọi đặc biệt của ngài – cũng là nguồn 

cảm hứng cho chúng ta ... 

Thánh  Am-brô-si-ô , Giám Mục , Tiến Sĩ Hội Thánh 

Thánh nhân sinh vào năm  339 tại Trêve trong một gia đình công chức cao cấp thuộc đế 

quốc Roma ... Ngài học tại Roma và theo đuổi nghề nghiệp của mình ... Nhớ trí thông minh , 

tâm hồn ngay thẳng và tài hùng biện , ngài được ông hoàng Probus đề cử giữ chức tổng đốc 

hai miền Liguria và Emilia , miền Bắc nước Ý ... 

Sau khi Đức Giám Mục Milan qua đời , hàng giáo phẩm và giáo dân họp lại để để chọn một 

vị Giám Mục kế vị , nhưng – do bất đồng ý kiến – hai bên đã chống đối nhau kịch liệt ...Am-brô-

si-ô – với tư cách là chính quyền địa phương  - đã đến để hòa giải ... Bỗng một em bé lên tiếng 

: “ Ambrô-si-ô...  Giám Mục!”... và lạ thay , tất cả mọi người đều đồng ý bầu Ambrô-si-ô làm 

Giám Mục vào năm 374 ...Ngay sau đó , ngài được rửa tội ... và lần lượt lãnh nhận các chức 

thánh để rồi cuối cùng được tấn phong Giám Mục  Milan... 

Trong nhiệm vụ chủ chăn , Ambrô-si-ô đã mạnh dạn đứng lên bênh vực chân lý và kỷ luật 

của Giáo Hội , chống lại bè rối A-ri-ô và các bè rối khác ...Qua lời giảng thuyết cũng như những 

trước tác của mình , Am-brô-si-ô đã đưa nhiều người lạc giáo trở  về làm con cái Hội Thánh , 

trong đó phải kể đến Augustinô... 

Thánh nhân qua đời ngày 4 . 4 . 397 ... 
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Thứ năm ngày 8 / 12 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội   -  Lc  1 , 26  - 38 

Nội dung Tin Mừng 

 Trình thuật biến cố  Truyền Tin cho Đức Maria ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Mừng vui lên , hỡi Đấng đầy  ân sủng , Đức Chúa ở cùng  bà . “ ( c . 28) 

 “ Thưa bà Maria , xin đừng sợ , vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa .” ( c . 30) 

 “ Sứ thần đáp : “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà , và quyền năng Đấng 

Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà ; vì thế ,  Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con 

Thiên Chúa .” ( c . 35) 

 “ Vâng , tôi đây là nữ tỳ của Chúa , xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ 

thần nói .” ( c . 38) 

Một vài suy nghĩ 

Đức Maria vô nhiễm hay Đức Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông ... là một tín điều , nghĩa là  một 

chân lý thuộc phạm vi Đức Tin mà tất cả con cái Chúa lấy làm hạnh phúc vì sống đức tin của 

mình vào sự kiện Đức Maria không vướng mắc tội tổ tông truyền – và dĩ nhiên là cả tội riêng 

của thân phận thụ tạo – nên được Thiên Chúa chọn để làm Mẹ Chúa Giê-su và làm Mẹ loài 

người chúng ta ... 

Một người Mẹ trinh thai : một kỳ công của Thiên Chúa – một tuyệt tác phẩm của Người ... 

Thời hồng hoang , Thiên Chúa đã vui mừng thế nào ... thì khi chọn được một thụ tạo vừa 

lòng mình để thực hiện chương trình cứu chuộc , Thiên Chúa còn vui mừng gấp bội – bởi vì 

Người nhìn thấy - trong tầm nhìn quan phòng của Người - một tạo dựng mới bao gồm những 

con người kinh qua vũng lầy của thân phận để vươn lên trong Trời Mới và Đất Mới ... Từ bóng 

đêm của sa ngã đã hừng lên rạng đông của cứu rỗi...mà  chìa khóa của tất cả là lời “ Xin Vâng ” 

 gọn gàng của cô thiếu nữ thành Nazareth ... 

Đức Thánh Cha Pio IX  đã long trọng công bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 

tháng 12  năm 1854 ...Bốn năm sau , chính Đức Mẹ - khi hiện ra với Bernadetta tại Lộ Đức 

ngày 25 tháng 3 năm 1858 – đã xác nhận : “ Ta là Đấng  Vô Nhiễm Nguyên Tội “ ... 

Một  tâm sự do một người viết ... 

Trên đời này , chỉ có một người mãi mãi chờ bạn : đấy là Mẹ của bạn ... 

Câu hỏi đầu tiên và luôn sốt sắng mỗi khi tôi gọi điện : khi nào con về ? ... 

Quá ứ bận rộn và giải thích thế nào cũng cứ thấy hỏi lui hỏi tới “  khi nào con về ?” ...cho 

đến khi – không còn kiên nhẫn nữa – tôi hét lên thì mẹ mới im ... Thế nhưng chỉ vài ngày sau 

thôi lại cũng vẫn là câu hỏi ấy : klhi nào con về ? ... 
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Biết là có hỏi xong thì cũng vô ích , nhưng không thể nhịn được nên mẹ vẫn hỏi ...Tôi thấy 

mủi lòng nên một thoáng im lặng ... Vậy là bà tranh thủ để kể lể : “ Cây lựu sau nhà mới nở hoa 

, dưa hấu ngoài vườn cũng sắp chín , con về nhanh đi ...” ... “ Con bận thế này ... làm sao mà 

về được , mẹ ?” ... “ Sao không được con ? Thì con cứ nói là mẹ bị ung thư  chỉ còn sống được 

nửa năm thôi ... nên phải về chăm sóc...Có gì khó đâu nào ! ” ... 

“ Nho chín rồi con , lê cũng chín , về nhanh đi con !” ... Tôi nói : “ Có phải cái gì hiếm hoi 

lắm đâu mẹ...Ở đây thiếu gì ...Bỏ ra mấy chục nghìn thì có mà ăn đến  ốm !” ... Điện thoại chợt 

im lặng ... Biết mẹ buồn tôi vội vàng dỗ : “ Nhưng toàn là những thứ trái cây bón phân hóa học 

và thuốc trừ sâu không mẹ à ! Làm sao mà ngon như cây trái mẹ trồng được ...” Mẹ nghe và 

bật cười ... 

Một thứ bảy nọ , trời nắng như thiêu như đốt , tôi bật điều hòa ngồi trong phòng ... Đứa con 

gái của tôi cứ lẽo nhẽo đòi kem mút ... Tôi mở cửa bước ra đường ... Hơi nóng bốc lên thấu tận 

óc ...Tôi  đột nhiên nhìn thấy bóng mẹ từ đàng xa ...Nhìn bộ dạng , tôi biết mẹ vừa xuống xe , 

tay xách làn , lưng khoác một bịch nặng ... Bà tránh bên phải , né bên trái ... sợ người đi đường 

đụng vào đồ đạc của bà ...Tôi ứa nước mắt vẫy mẹ ... Vào đến nhà , bà đã  bày tất cả ra và 

thúc tôi : “ Ăn đi con , mẹ chọn lọc rất kỹ rồi ...” 

Vài ba ngày ... rồi bà trở về ...Tôi không thể hiểu nổi : không biết  làm sao mà – dù chưa 

một lần ra khỏi lũy tre làng – thế mà bà lại có thể tìm đến đây được ??? 

Mới về nhà được một tuần là mẹ đã gọi điện thoại nói quá nhớ tôi ...Tôi mỉm cười : “ Mẹ ơi ! 

mẹ kiên nhẫn một chút đi ...” Ngày hôm sau , dì Út  gọi : “ Con về ngay , mẹ con ốm nặng !” Tôi 

lật đà lật đật mua vé  lên chuyến xe cuối cùng ...Vừa về đến cổng làng , mẹ đã chầm chậm 

chạy ra đón tôi ...Tôi ôm chầm lấy mẹ , vừa khóc vừa nói : “ Mẹ nói bệnh cái gì ? Thế mà mẹ 

cũng nghĩ ra được à ?” 

Tôi trở lại thành phố sau những ngày được mẹ chăm sóc như thời còn nhỏ ... 

Vào một ngày cuối năm , dì Út lại gọi điện báo “: “ Mẹ con ốm nặng rồi , con mau về đi !” 

 Hai bà già lại làm gì đây ...Tôi mới nói chuyện với mẹ đó mà ... 

Dù vậy , tôi cũng bắt xe về ... Không thấy mẹ chạy ra cổng làng đón ...Tim tôi nhói đau ... 

Vào nhà , dì Út nói với tôi : “ Khi dì gọi điện cho con thì mẹ con đã không còn nữa ... Bà ra 

đi rất thanh thản ...Mẹ con đã được chẩn đoán ung thư từ 6 tháng trước , nhưng bà không nói 

với ai , vẫn vui vẻ , lac quan cho đến tận khi nhắm mắt... Thậm chí bà còn tự chuẩn bị chu đáo 

cho tang lễ của mình ...” 

  

Thứ sáu ngày  9 / 12  -  Mt   11 ,  16 – 19 

Nội dung Tin Mừng 



 

34 

 Chúa Giê-su trách cứ thái độ chống đối bừa bãi của con người mà không 

có những suy nghĩ nghiêm túc ... 

Lời đáng ghi nhớ 

 “ Thật vậy , ông Gioan đến , không ăn không uống , thì thiên hạ bảo : “ Ông 

ta bị quỷ ám !” Con Người đến , cũng ăn cũng uống như ai , thì thiên hạ lại bảo : “ 

Đây là tay ăn nhậu , bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi !”  ( c . 18 & 19a ) 

 “ Nhưng Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động .” ( c . 19b) 

Một vài suy nghĩ 

Sao mà những gì Chúa nói ngày đó nó gần gũi với hôm nay quá thế ... và những gì thiên 

hạ nghĩ và làm thời xa xưa ấy  ... cũng y chang những gì thiên hạ nghĩ và làm trong thời này ... 

Thì ra muôn thủa con người là như vậy : không thích những gì trái với suy nghĩ hay hành động 

của mình ... và luôn tìm cách để loại trừ ... 

Câu chuyện Ba Đồng Xu ... 

Họ là ba người bạn gắn bó : Valodia – Sasha – Tanhia ... 

Valodia và Sasha là hai người bạn trai hàng xóm đã từng chia sẻ mọi thứ từ khi còn rất nhỏ 

... 

Lên trung học , cả hai  đều thân thiết với Tanhia – người bạn gái có đôi mắt xám và mái tóc 

hạt dẻ ... rất nhí nhảnh... 

Khá nhiều lời đồn đoán về bộ ba này : kẻ thì bảo Valodia và Tanhia là một cặp , người lại 

cho rằng Tanhia thích Sasha hơn vì cậu ta đẹp trai , thanh nhã ... Cuối cùng thì mọi người chỉ 

biết một điều : cả ba gắn bó với nhau còn hơn ruột thịt ... 

Thật ra trong trái tim của Valodia và Sasha đều muốn Tanhia là của riêng mình , nhưng tình 

bạn của họ với nhau quá mạnh mẽ nên cả hai không bao giờ dám nghĩ tới việc thổ lộ lòng mình 

với Tanhia ... 

Tanhia cũng biết rõ rằng cả hai người bạn trai đều yêu mình , nhưng chưa một lần nào cô 

thiên vị ai trong hai người , vì cả Valodia và Sasha đều tốt và đáng trân trọng như nhau , hơn 

nữa họ lại là hai người bạn quá thân thiết và gần gũi ... 

Valodia và Sasha ra trường và đi làm ... 

Tanhia học năm cuối  trung học ... 

Họ vẫn vui vẻ , chơi đùa ... Tình cảm vẫn mặn nồng ... Chỉ có điều ít gặp gỡ nhau hơn thôi 

... 

Chiến tranh xảy ra và cả Valodia lẫn Sasha đều được gọi nhập ngũ ... 
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Buổi chiều cuối cùng , họ muốn có một bữa cơm dành cho nhau ... Mọi sự vẫn bình thường 

, tuy bầu khí có vẻ trầm lắng  hơn ...Cuối cùng thì Shasa cũng lên tiếng  : 

-Ngày mai bọn mình lên đường rồi ... mà ngày về thì không thể biết trước được ... Có lẽ 

Valodia cũng thế, và mình cũng vậy , chúng mình muốn nói với Tanhia rằng : chúng mình rất 

yêu Tanhia ... 

Không hề bối rối , Tanhia mỉm cười :  

-Em biết tình cảm của hai anh  dành cho em  từ lâu ...Em yêu cả hai anh , rất yêu và rất 

quý trọng tình bạn của hai anh , tình bạn của ba đứa chúng mình ...Em không muốn làm tổn 

thương một ai cả ... 

Valodia lên tiếng : 

-Tanhia , thú thật là anh rất muốn có em trong đời mình , nhưng anh không muốn mất đi 

tình bạn giữa chúng ta ...Thật là khó , nhưng cũng đã đến lúc chúng ta phải đối diện với  sự 

thật rồi ... 

-Sắp đến giờ phải chia tay , em có làm một chiếc bánh ngọt để chúng ta cùng ăn ...Trong 

chiếc bánh đó, em có đặt một đồng xu nhỏ ...Nếu anh nào ăn bánh mà trong đấy có đồng xu thì 

em sẽ yêu người may mắn đó ... Còn nếu bản thân em nhận được đồng xu... thì có nghĩa là 

mãi mãi chúng ta chỉ là bạn của nhau thôi ...Các anh đồng ý không ? 

Chẳng còn cách nào hơn , vậy là cả ba cùng đồng ý ... 

Tanhia bưng dĩa bánh đã cắt thành ba phần vào phòng ... Họ ngồi thinh lặng nhìn dĩa bánh 

... Tanhia nói : 

-Em quay chiếc dĩa nhé ... Khi dĩa ngừng thì mỗi người sẽ lấy phần bánh ngay trước mặt 

mình ... 

Chiếc dĩa ngừng , với bản chất nóng nảy và quyết đoán , Sasha chộp lấy phần bánh của 

mình ... rồi từ từ cho vào miệng ...Valodia và Tanhia lấy những phần tiếp theo ...Bỗng Sasha 

reo lên , lấy từ miệng mình một đồng tiền xu , quay qua ôm vai  Valodia và đứng lên bế bổng 

Tanhia ...Trong khi Sasha vui mừng tột độ ... thì Valodia lặng lẽ đứng lên vào nhà vệ sinh ... 

Anh quay ra , mỉm cười với hai người rồi xin về sớm để hai người ở lại tâm sự ...Tiễn anh ra 

cửa mà nước mắt Tanhia giàn giụa ... Cô ôm Valodia ... rồi bỗng òa khóc... 

Ba năm sau , Valodia về lại quê mình ...Anh vô cùng đau đớn vì người bạn từ thủa ấu thơ 

đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ...Tanhia cũng hết sức đau xót với tin này ...Valodia đến 

thăm Tanhia ... Vẫn là căn phòng ngày đó nhưng đã vắng tiếng cười thời tuổi trẻ ...Valodia chia 

sẻ với bạn mình về những gian khổ của cuộc đời quân nhân ... và cho Tanhia biết là trước khi 

nhắm mắt , Sasha đã lấy từ cái túi luôn treo trước ngực mình đồng xu năm nào và trao nó cho 

anh ... Sasha ra đi và chỉ muốn trao tình yêu của mình với Tanhia cho Valodia mà thôi ... 
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Tanhia lặng lẽ  đi ra phía cửa sổ ...Valodia đứng dậy ... Anh đến bên Tanhia , một tay đặt 

lên vai  , một tay móc trong túi ra hai đồng xu nhỏ ... Tanhia cũng xòe lòng bàn tay trái của mình 

: một đồng xu nữa ... 

Họ đã trở thành vợ chồng ... và hằng năm , đến ngày giỗ của Sasha , cả hai đến nghĩa 

trang thăm bạn mình với ba đồng xu mang theo ... 

Thế nhưng tại sao lại là ba đồng xu nhỉ ? 

Tanhia chia sẻ :  Hôm đó , tôi cố tình đặt ba đồng xu trong ba miếng bánh , vì tôi không 

muốn mất ai cả...Chỉ có Sasha , anh ấy quá chân thành và quá yêu tôi nên khi cắn phải đồng 

xu , anh đã reo ngay lên...Valodia thì lặng lẽ vào nhà vệ sinh để moi đồng xu ra khỏi miệng 

mình ... rồi âm thầm cho vào túi quần mình ...Còn tôi , khi thấy Sasha quá vui mừng như thế thì 

không còn đủ can đảm đưa đồng xu của mình ra nữa ...Nhưng cũng chính hôm đó , tôi biết 

rằng , trong đời tôi , tôi được chứng kiến một tình bạn vĩ đại và lòng cao thượng vô biên của 

Valodia ...vì tôi quá hiểu là trong túi của Valodia cũng có một đồng xu ... 

  

Thư bảy  ngày 10 / 12   -  Mt  17 , 10 - 13 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su loan báo cho các môn đệ  về Gioan Tẩy Giả và sứ mệnh của 

ông ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Đúng thế , ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự .” ( c . 11) 

 “ Nhưng Thầy nói cho anh em biết : Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận 

ra ông , nhưng đã xử với ông theo ý hô muốn . Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ 

như thế .” ( c . 12) 

Một vài suy nghĩ 

Gioan Bao-ti-xi-ta – Gioan Tiền Hô – Gioan Tẩy Giả : ba cái tên của một con người ... 

Gioan Tiền Hô ... vì ông là người đến trước để dọn đường , để hô hào sự dọn đường cho 

Đấng đến sau ... 

Gioan Tẩy Giả ... vì công cuộc dọn đường của ông không phải là chuyện chặt cây , quét 

rác trên những nẻo đường Đấng phải đến sẽ đi qua trong hành trình trần gian của Người từ 

thủa  thai nhi cho đến khi bị treo, nhưng là những con đường lòng ngập ngụa thói hư tật xấu 

mà ngày một ngày hai có thể trở nên rộng rãi thanh quang , hoặc cũng có thể mãi mãi tràn lan 

đá sỏi và gai góc ... 

Gioan Bao-ti-xi-ta lên tiếng ... Mỗi con người nghe và hết lòng để chỉnh đốn ... 

Đấy là ý  nghĩa  của Mùa Vọng ... 
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Một mẩu chuyện 

Cả lớp nhao nhao khoe quà mình nhận được từ ông Già Noel ... 

Một cô bé học trò ngồi thu lu trong góc phòng lớp ... 

Cô giáo  bước tới : “ Sao vậy con ? “ 

Cô bé ôm lấy cô  và òa lên khóc : “ Cô ơi ! Ông Già Noel không đến nhà con ...Có phải vì 

nhà con nghèo quá phải không cô ?” 

“ Không đâu con ... Có lẽ vì ông Già Noel quá bận và chưa kịp đến nhà con đấy thôi ...Con 

thích gì thì nói với cô đi ...Cô sẽ viết điều con thích , cột vào bong bóng , thả lên trời ... Ông Già 

Noel sẽ nhận được mà...” 

Quả bong bóng xanh  trong tay cô bé ... Cô giáo dẫn em ra ngoài sân và thả lên ... 

Sáng sớm hôm sau em chạy lại : “ Cô ơi ! Em có quà rồi : một chiếc áo mới !” Suốt buổi , 

cô giáo cứ thấy bé cười hoài ... 

Giáng Sinh năm sau , bé và cô giáo tiếp tục thả bóng lên trời ... 

Bé thưa cô “ Cô ơi ! làm sao để cám ơn ông Già Noel ?” ... Cô giáo mỉm cười : “ Niềm vui 

của bé chính là lời cám ơn tuyệt vời nhất .” 

Năm này , bé xin cô giáo viết cho ông Già Noel để ông tặng mẹ một cái áo ấm : “ Năm nào 

mẹ cũng mua áo cho con , còn mẹ thì không có áo ...Con cũng biết rằng ông Già Noel chỉ tặng 

quà cho trẻ em thôi , nhưng con yêu mẹ lắm ...Từ ngày bố bỏ đi , đêm nào mẹ cũng khóc ... 

Ông tặng quà cho mẹ và nói với mẹ con đừng khóc nữa ...” 

Mùa đông đó , mẹ nhận được một cái áo bông ... Bé cũng có quà kèm với một lá thư : “ Mẹ 

đã hứa với ông là không bao giờ khóc nữa ... Bé ngoan lắm ... Con búp bê này là quà của bé 

đây ...” Mắt bé rươm rướm nước  , tay ôm chặt con búp bê biết khóc , biết cười ... Mẹ và cô 

giáo , đôi mắt cũng ngân ngấn... 

Lớn lên , cô bé đã hiểu hết chuyện ngày xưa , nhưng năm nào cũng muốn thả  lên trời quả 

bong bóng xanh mang theo nụ hôn và những lời cảm ơn đến tất cả những “ ông Già Noel” trong 

cuộc sống – những con người đã nghĩ ra nhiều cách để mang hạnh phúc lại cho các trẻ em 

nghèo  : những con người biến cổ tích thành hiện thực ... 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp. 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Hỏi : xin cha giải thích rõ con người có được tự do dể sống và hành dộng theo Y 

Chúa muốn hay không ? 

Trả lời :                                             

Vấn đề tự do của con người được đặt ra vì có liên  quan mật thiết đến việc thưởng phạt 

của Thiên Chúa dành riêng cho con người trong ngày sau hết của một đời người hay trong 

ngày cánh chung -tức tận thế- của toàn thể nhân loại. 

Nghĩa là, , vấn đề thiết yếu đặt ra là con người có thực sự được tự do về mặt thiêng liêng 

 khi sống thân phận mình trên trần thế này không, vì nếu không có tự do chọn  lựa  trong tư 

tưởng cũng như bằng hành động bên ngoài thì sẽ không có vấn đề thưởng phạt của Thiên 

Chúa, Đấng chí công, vô tư nhưng  trọn tốt trọn lành. 

Thật vậy, căn cứ vào bằng chứng Kinh Thanh, câu hỏi trên có thể được giải đáp cụ thể như 

sau: 

Thiên Chúa tạo dựng con người với hai đặc tính cá biệt khác hẳn với mọi loài thụ tạo khác. 

Đó là có trí hiểu biết và ý muốn tự do (Intelligence and free will) mà Thiên Chúa chỉ ban riêng 

cho con người mà thôi. Nhờ trí khôn hiểu biết, con người khám phá ra Thiên Chúa qua công 

trình sáng tạo vụ trụ hữu hình và đặc biệt là tạo dựng con người là loài “linh ư vạn vật”. Nhờ 

quà tặng ý muốn tự do, Thiên Chúa tôn trọng cho con người được tự do chọn lựa sống theo lý 

trí, theo đường ngay lẽ phải hay theo đường nẻo gian tà bất chính. Đặc  biệt, khi đã nhận biết 

có Thiên Chúa thì con người có muốn tôn thờ và yêu mến Chúa và  sống theo đường lối của 

Chúa hay khước từ Người  để sống theo thế gian , đầu hàng ma quỷ  khiến mất hy vọng được 

cứu độ sau khi kết thúc hành trình con người trên trần thế này ?. 

 Sách Sáng Thế, cho ta biết, khi Thiên Chúa muốn thử thách tự do vâng phục của Adam và 

Eva, Người đã phán bảo họ như sau: 

 “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái cây của cây cho biết điều 

thiện điều ác thì ngươi không được ăn; vì ngày nào ngươi ăn, ngươi sẽ phải chết”.  (St 

2:16-17). 

Kết quả cho thấy là hai ông bà đã tự do chọn không vâng phục Thiên Chúa khi họ ăn trái 

cấm theo lời dụ dỗ của con Rắn.Phải nói họ tự do chọn lựa không vâng phục Thiên Chúa nên 

 
CON NGƯỜI CÓ TỰ DO ĐỂ HÀNH ĐỘNG TRONG PHẠM VI THIÊNG LIÊNG HAY 
KHÔNG? 
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họ đã chịu hậu quả trước tiên là “mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới 

kết là và làm khố che thân.” (St 3:7) 

 Nhận biết mình trần truồng là hậu quả nhãn tiền sau khi đã đánh mất “sự ngây thơ, công 

chính ban đầu (original innocence and justice)”, một  tình trạng ơn phúc giúp cho Adam và Eva 

có thể đứng vững trước mọi cám dỗ của xác thịt và ma quỉ. Nhưng họ đã tự đánh mất ơn phúc 

đó khi sa ngã vì đã sử dụng “ý muốn tự do = free will" chứ không vì bản chất yếu đuối do hậu 

quả của tội nguyên tổ như con người chúng ta ngày nay. 

Chính vì Evà đã sử dụng ý muốn tự do khi nghe lời dụ dỗ của con rắn để ăn trái cấm và 

đưa lại cho Adam ăn khiến hai người bị đuổi khỏi vườn địa đàng và chịu hậu quả của sự bất 

phục tùng Thiên Chúa là phải chết về mặt thiêng liêng vì mất tình thân với Chúa. 

Ngược lại,  khi Thiên Chúa thử thách lòng tin yêu của Abraham bằng cách đòi ông hy sinh 

con một là  I-xa-ác, ông đã xử dụng ý muốn tự do để quyết định tuân theo ý muốn của Thiên 

Chúa  khi dẫn con mình lên núi và định giết nó làm lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Nhưng 

Chúa đã kịp thời sai Sứ thần can thiệp để cứu mang sống của I-xa-ác vì đã thấy lòng tin yêu 

của Abraham.  Chính vì ông đã tự do chọn lựa vâng theo thánh ý Chúa nên Chúa đã phán bảo 

ông như sau: 

 “Ta lấy danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, 

con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi 

đông nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển….chính bởi  vì ngươi đã vâng 

lời Ta.” (St 22: 15-18) 

Như thể đủ cho thấy là ngay từ đầu Thiên Chúa đã cho con người có tự do thực sự để 

vâng nghe lời Ngài như Abraham hay bất tuân như Adam và Eva  khiến cho toàn thể nhân loại 

phải chịu chung hậu quả của sự chọn  lựa sai lầm của hai người. Nếu con người không có tự 

do lựa chọn  và chỉ biết làm theo mệnh lệnh  như những người máy Robbots thì Thiên Chúa đã 

không nói trước cho Adam và Eva biết về hậu quả mà họ sẽ phải lãnh nhận nếu họ ăn trái cấm. 

Vì cho họ có tự do lựa chọn nên Thiên Chúa đành để cho hai người phải chịu hậu quả của 

sự bất tuân là mất tình thân với Chúa và di hại đến toàn thể nhân loại cho đến ngày nay.  Mặt 

khác, cũng vì Thiên Chúa cho con người có tự do và tôn trọng cho con người sử dụng tự do đó 

mà Thiên Chúa đã ban những Giới Răn của Người  cho dân Do Thái trước tiên và cho toàn thể 

nhân loại ngày nay được tự do tuân giữ để được chúc phúc hay tự do bất tuân để bị luận phạt 

như ông Môsê đã nói với dân Do Thái xưa kia: 

“Anh  em hãy lo thực hành như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh  em đã truyền cho 

anh  em. Không đi trệch bên phải bên trái. Anh  em hãy đi đúng con đường mà ĐỨC 

CHÚA, Thiên Chúa của anh  em đã truyền cho anh  em để anh  em được sống, được 

hạnh phúc và được sống lâu trên mặt đất mà anh em sẽ chiếm hữu.” (Đnl 5: 32-33) 
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Nghĩa là nếu con người sử dụng ý muốn tự do của mình để  tuân giữ những giới răn của 

Thiên Chúa thì sẽ được chúc phúc ngay trong cuộc sống ở trần gian này trước khi được vui 

hưởng Thánh Nhan Chúa ngày mai trên Nước Trời. 

Cũng trong mục đích hướng dẫn con người biết khôn ngoan chọn  lựa khi sống trên đời 

này nên tác giả sách Huấn Ca (Sirach) đã được linh ứng (inspired) để đưa ra những lời khuyên 

nhủ như sau: 

“Từ nguyên thủy, chính  Chúa đã làm nên con người, 

 Và để nó tự quyết định lấy 

“Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn, 

Mà trung tín làm đẹp  ý Người. 

Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, 

Con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. 

Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, 

Ai thích gì sẽ được cái đó…”  ( Hc 15: 14-17) 

Lời khuyên trên cho ta thấy rõ là con người có tự do để làm điều lành và tránh điều dữ, 

điều trái với lương tâm, một cơ năng mà Thiên Chúa chỉ  ban riêng cho con ngươi để nhờ đó 

con người ở khắp nơi và thuộc mọi chủng tộc ngôn ngữ biết phân biệt giữa sự thiện và sự dữ 

để chọn lựa trong cuộc  sống trên trần gian này. 

 Như thế đủ cho thấy là  con người có tự do và Thiên Chúa tôn trọng cho con người sử 

dụng tự do này, nên vấn đề thưởng phạt mới chỉ được đặt ra cho con người mà thôi. 

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa: 

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa, lậy Chúa”  là được vào Nước Trời cả 

đâu.Nhưng chỉ ai thi hành  ý muốn  của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào 

mà thôi.” Mt 7: 21) 

Thi hành ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa là xử dụng ý muốn tự do  để chọn sống theo ý 

muốn của Cha trên trời, sống theo đường lối của Người là đường dẫn đến sự sống muôn đời, 

thay ví sống theo thế gian, làm những điều gian ác, tội lỗi dẫn đến sự chết của linh hồn vì phải 

xa lìa Chúa trong nơi gọi là “hỏa ngục”. Thiên Chúa không muốn phạt ai trong nơi đáng sợ này 

vì ‘Người muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2 :4) ). 

Nhưng vì con người có tự do để chọn lựa sống theo thánh ý Chúa hay quay lưng lại với 

 Người nên những ai đã và  đang chối bỏ Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình từ trong tư 

tưởng  ra ngoài hành động, và không hề muốn sám hối để xin Chúa thương xót, tha thứ,  thì 

chắc chắn họ đã tự chọn cho mình chỗ ở cuối cùng là hậu quả tất nhiên của ý muốn tự do ( 

free will), chứ không phải vì Thiên Chúa muốn phạt ai phải xa lìa Người vĩnh viễn. Nói khác đi, 
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nếu ai muốn dùng tự do của mình để theo đuổi một mục tiêu nào thì sẽ phải trả giá cho sự chọn 

lựa đó như Thánh Phaolô đã dạy như sau: 

 “Anh  em không biết sao? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai thì anh  em là nô 

lệ của người mà anh  em vâng phục: hoặc làm nô lệ tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô 

lệ phục vụ Thiên Chúa  thì sẽ được nên công chính.” (Rm 6: 16) 

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm ở đây một  lần nữa là mặc dù con người có tự do để quyết 

định làm điều lành tránh điều gian ác, điều tội lỗi, nhưng tự do ấy cũng gặp thách đố hay trở 

ngại to lớn là bản chất yếu đuối nơi con người do hậu quả của tội nguyên tổ. Nghĩa là, con 

người luôn bị dằng co giữa tiếng nói của lương tâm, của lý trí và những  khuynh hướng hay thế 

lực nghiềng chiều về đường xấu , đường tội lỗi  vẫn tồn tại  trong nhân tính để thách đố lương 

tâm và lý trí.  Đó chính là tình trạng “mâu thuẫn” mà con người luôn phải tranh đấu trong nội 

tâm để có thể sống theo sự dướng dẫn của  lý trí và lương tâm để biết dùng tự do của mình 

cách chính đáng, hữu ích. 

Thánh Phaolô cũng đã trải qua kinh nghiệm “khó khăn nội tâm” đó nên ngài đã phải thú 

nhận như sau: 

 “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm., nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. 

Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó  nhưng 

là tội vẵn còn trong tôi.” (Rm7: 19-20) 

Chính vì những khó khăn nội tại như vậy , kèm thêm sự cám dỗ mãnh  liết của ma quỉ “kẻ 

thù của anh  em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5:8), nên cho được 

đứng vững để tự do bước đi theo Chúa Kitô là "con Đường, là sự Thật và là sự Sống( cf.Ga 

14:6) chúng ta khẩn thiết  phải cần ơn Chúa để có thể can đảm chọn lựa những gì hữu ích cho 

phần rỗi của mình, vì “không có Thầy, anh  em chẳng làm gì được.” (Ga 15: 5). Nghĩa là nếu 

không có  ơn Chúa giúp sức thì ta khó lòng đứng vững  trước những khuynh hướng xấu của 

bản năng cộng thêm gương xấu đầy rẫy trong trần gian và mưu chước thâm độc của ma quỉ, 

kẻ nội thù  luôn tìm mọi cách để đẩy con người vào vòng tội lỗi và trở nên thù nghịch với Thiên 

Chúa.Vì thế, để cứu giúp con người, Thiên Chúa- với lòng thương xót vô biên- luôn sẵn lòng  

ban ơn cần thiết cho những ai muốn sống theo đường lối của Người để được  hạnh phúc muôn 

đời. 

Nhưng cho được cứu rỗi nhờ công nghiệp vô giá của Chúa Kitô, chúng ta cần tỏ thiện chí 

muốn dùng tự do để  để cộng tác với ơn Chúa trong quyết tâm từ bỏ tội lỗi, xa tránh những lối 

sống của “văn hóa sự chết” đang lan tràn ở khắp nơi trên thế giới ngày nay. Nếu không có thiện 

chí  và quyết tâm này thì Chúa không thể cứu ai được, vì Người phải tôn trọng tự do của con 

người, tự do đi đường sai trái gian tà  hay  tự do đi theo Chúa  dẫn đến sự sống hạnh phúc bất 

diệt mai sau trên Nước Trời . 
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Cụ thể, nếu người ta cứ ăn gian nói dối, lưu manh, lường gạt, trôm cướp ,giết người, giết 

thai nhi, dâm ô , ngoại tình, thay chồng đổi vợ, chiến tranh khủng bố, buôn bán phụ nữ và trẻ 

nữ để bán cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn, như thực trạng thế 

giới vô luân vô đạo hiên nay,..mà không kíp từ bỏ những sự gian ác, tội lỗi đó, thì Chúa không 

thể cứu ai được, vì họ đã tự do chọn sống như vậy mà không ăn năn sám hối từ bỏ để được 

tha thứ và cứu rỗi. 

Tóm lại, bằng chứng Kinh thánh cho ta biết con người có tự do thật sự để yêu mến và tôn 

thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, hay tự do khước từ Người, dửng dưng lời Người mời gọi vào 

tham dự Bàn Tiệc Nước Trời đã dọn sẵn cho những ai muốn  hưởng niềm vui bất tận là Chính 

Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô. 

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

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

  

Đêm qua trời mưa, những giọt nước mưa nặng hạt làm những hàng cây ủ rũ, cành lá xum 

xuê thường làm bóng mát cho người lúc trời nắng chang chang đến khó thở, giờ đây xơ xác 

như không còn sức sống. Những cây nhỏ cũng nằm bẹp sát mặt đất, nhưng rễ của chúng vẫn 

bám chặt lòng đất như người tình chung thuỷ. Cây, nói chung là loài thực vật hiền hoà, gần gũi 

với người, và đáp ứng mọi nhu cầu khi người cần đến. Và do đó, cây âm thầm chịu đựng tất cả 

những giận dữ của dông tố, cản gió, cản mưa như không muốn làm xao động giấc ngủ của 

người. 
  

Sau cơn mưa đêm, ngày mới lại bắt đầu, cũng là lúc cây trổi dậy, ngọn cây vươn thẳng, 

vươn cao, cành cây vươn dài, vươn xa như chưa từng bị đè nén bao giờ. Cây, sau mỗi lần bị 

tổn thương bởi dông bão, khi mặt trời lên, cây như làm lại từ đầu, lấy lại những gì đã mất : là vẻ 

quyến rũ kiêu sa, là sức hùng, là sức sống… ánh nắng mặt trời làm cho rễ cây bám chặt hơn, 

sâu hơn… và như thế càng vững vàng hơn, trưởng thành hơn sau mỗi lần “vấp ngã”.  
  

Rễ cây cắm sâu vào lòng đất như người có đời sống nội tâm. Không ồn ào, không khoe 

mẻ, ẩn chìm mà phong phú. Người ta khó hình dung được mỗi cây có bao nhiêu rễ và ở dưới 

lòng đất, rễ của cây sống như thế nào, hút nước làm sao, nhưng ai cũng có thể hiểu rằng : 

thân, cành, lá sẽ không sống được, không lớn, không mạnh, không trưởng thành nếu không 

nhờ rễ. Những hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ đến hình ảnh của bí tích Thánh Thể, và từ đó đã cho 

tôi nguồn cảm hứng để hoàn thành 2 bài hát dâng lễ : “THƯỢNG TIẾN DÂNG CHA” và “CỦA 

LỄ VẸN TOÀN”.  

  
“THƯỢNG TIẾN DÂNG LÊN - CỦA LỄ VẸN TOÀN” 
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Bằng những lời ca giản dị, tôi đã cố gắng để có thể thể hiện một thông điệp Tin Mừng tình 

yêu của Thiên Chúa đến với nhân loại. Đối với tôi, Mình Máu Chúa Giêsu vừa là lương thực 

nuôi dưỡng, vừa là chỗ dựa vững chắc cho con cái Chúa và Giáo Hội, đồng thời cũng là lễ vật 

vẹn toàn dâng lên Chúa Cha.  
  

Khi viết lên những lời ca này, tôi như đã được thêm kinh nghiệm sống với Thiên Chúa qua 

bí tích Thánh Thể, và cảm nghiệm rất sâu sắc về nhân loại nói chung và con người bé nhỏ, 

thấp hèn của tôi nói riêng. Cuối cùng, vẫn không sở hữu được cái gì khác ngoài bản thân yếu 

đuối và đầy tội lỗi của mình. Vì thế, tôi đã khao khát được dâng tất cả những gì là sâu thẳm, là 

quí giá của cuộc đời mình lên Chúa Giêsu là của lễ hoàn hảo, đẹp nhất và quí giá nhất… 
  

Khi đến giờ, Chúa Giêsu dâng Cha trọn mạng sống, sự sống xuất phát từ tình yêu, nên tình 

yêu buộc phải dâng hiến sự sống. Vì thế, Chúa         Giêsu đón nhận thập giá với tình yêu của 

một người con và vì yêu thương nên Ngài muốn hiến dâng mãi mãi. 
  

Khi hoàn toàn sống cho Cha, Chúa Giêsu cũng đã hoàn toàn sống cho con người. Chúa 

Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, Ngài dùng bánh rượu để dâng mình cho Cha và để con người 

khắp nơi, mọi thời, có thể như Ngài, dâng hiến cho Cha. Trong Bí Tích Thánh Thể, Ngài còn 

cho con người chính xác thân của Ngài. Nếu Mầu Nhiệm Nhập Thể, Chúa Giêsu đến, sống với 

con người, yêu mến và chia xẻ thân phận làm người với con người ; thì với Mầu Nhiệm Thánh 

Thể, Chúa Giêsu đến với con người như một phần của vũ trụ, để cho con người làm chủ, để 

cho con người “ăn” và cho con người thực hiện được ước mơ mà Adam và Eva xưa đã từng 

mơ ước là : “ăn để trở nên Thiên Chúa”. 
  

Thật vậy, khi Đức Giêsu trổi dậy từ cõi chết, thân xác của Người không còn bị giới hạn bởi 

thời gian và không gian, nên con người, tức chúng ta, có thể ăn và uống Máu – Thịt của Ngài 

bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu “một miếng bánh bất động đã trở thành nguồn của mọi 

sự chuyển động”.    
  

Dòng nhạc có vẻ trầm buồn, nhưng lời ca của tôi muốn diễn tả tâm hồn mình đơn sơ, 

khiêm tốn, đồng thời thể hiện nỗi khao khát mãnh liệt – rất bình thường và rất con người – là 

được làm con Thiên Chúa, được cùng với Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha tất cả những gì là 

bản chất con người, những gì thuộc về con người… 
  

Tôi ao ước và mong lời ca ấy, dòng nhạc ấy có thêm phần nào dù rất nhỏ để lột tả được 

cội nguồn tất yếu của Thiên Chúa là tình yêu vô biên, sâu thẳm… 

  

Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã nói với con người tất cả những gì là Thiên Chúa và qua 

Chúa Giêsu, con người nói với Thiên Chúa tất cả những gì là con người. Tôi và tất cả mọi 

người là những người con của Thiên Chúa, đã ngoi ngóp trong biển đời với nhiều hạnh phúc 

nhưng, cũng không thiếu những đau thương, những khó khăn, những vất vả… 
  



 

44 

Khi thả dòng suy tư và tìm chất liệu để sáng tác hai bài hát này, tôi đã cảm nghiệm và thấu 

hiểu rằng : nếu không có Chúa Giêsu, nếu không tin vào tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, thì cuộc 

đời này có gì đáng để cho ta phấn đấu ! 
  

Với tôi, thành công của tôi và của anh chị em có thể được ví như hoa, như lá, như cành 

của cây ; toả hương danh vọng dọc ngang giữa cuộc đời, sừng sững giữa trời cao… nhưng ít 

khi tôi hoặc mọi người ý thức được, có biết bao người đã âm thầm hy sinh cho tôi và mọi người 

những sức khoẻ, tài năng, trí tuệ, cùng những lời cầu nguyện vô giá được xem như những rễ 

cây âm thầm lặng lẽ, không ganh đua…  
  

Qua những kinh nghiệm ấy, và những lần sáng tác thêm những bài hát Thánh ca mới, đã 

giúp tôi nhận ra mình thật sự là mình hơn, bao lâu nay mình là một cái rễ cây nhỏ thật nhỏ 

được gắn kết với nhiều rễ cây khác là anh chị em trong một thân cây “GIÊSU” để hút lấy sự 

sống từ “GIÊSU” qua Bí Tích Thánh Thể. Và hơn bao giờ hết, giúp tôi ý thức rằng : Chúa Giêsu 

luôn là của ăn “miễn phí” bẻ ra mỗi khi tôi cần, âm thầm lặng lẽ can dự và chi phối cuộc sống 

tôi, Ngài là rễ của mầm sự sống hút lấy tình yêu từ Chúa Cha để nuôi dưỡng tôi… Nhưng ít khi 

tôi là tấm bánh bẻ ra cho anh chị em sống bên cạnh tôi, bẻ ra về thời gian, tức là bỏ ra một đôi 

phút để lắng nghe họ tâm sự những khó khăn cần được cảm thông, cần được cầu nguyện ; bẻ 

ra về lời nói, là nói những lời động viên khích lệ, nói những điều hay điều tốt ; bẻ ra về việc làm, 

là làm gương, là làm những việc bác ái… ; bẻ ra về sức khoẻ, hy sinh một chút giấc ngủ trưa, 

một buổi chơi thể thao, một giờ xem phim để làm cho xong một vài việc cỏn con mà người anh 

em đang mong đợi, đang cần tôi giúp… 
  

Tôi hoàn tất bài viết này vào cuối mùa mưa. Bên kia vùng Thái Bình Dương đang có những 

cơn mưa bão và lũ lụt hoàn hành Miền Trung Việt Nam. Bão lũ làm cho người dân thêm đau 

khổ và cuộc sống thêm u ám… Vũ trụ có những bí mật thật đáng yêu. Thiên tai lũ lụt xảy ra là 

điều không ai muốn, nhưng nếu đặt cho nó một chỗ nào đó trong lòng của chúng ta, trong niềm 

tin Kitô giáo của chúng ta, thì chúng ta sẽ nghe được những gì thiên nhiên nói, là hãy yêu 

thương, chia xẻ, cảm thông, là hãy quan tâm, gắn bó với nhau trong đau thương mất mát, là 

thật sự gắn bó cách mật thiết với Thiên Chúa.  
  

Ý niệm về việc bố thí, về lòng bác ái cũng là điều để chúng ta suy tư. Việc bố thí và lòng 

bác ái là hai điều khác nhau hoàn toàn. Bố thí là chúng ta cho những gì dư thừa, còn bác ái là 

chia sẻ cho người nghèo những gì mà chính ta cũng đang thiếu.  
  

Sau hết, cũng là vào những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, bắt đầu một năm phụng vụ 

mới bằng việc chuẩn bị đón Chúa Giêsu sinh ra. Ngài là Đấng Emmanuel luôn luôn ở với tôi, 

với anh, với em, với tất cả chúng ta. Đời sống của tôi, của tất cả mọi người là một sứ mạng cao 

cả và là hiện thân của Chúa Giêsu trong thời đại mới, là “tấm bánh” sẵn sàng bẻ ra cho nhân 

lọai.  
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Văn Duy Tùng 

Thượng Tiến Dâng Lên: 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1479350981.pdf 

Của Lễ Vẹn Toàn: 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1479351030.pdf 
  

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

       

Phạm Minh-Tâm 

  

Vào những năm đầu thập-niên 50, khi cuộc chiến-tranh Đông-dương đang hồi quyết-liệt, 

gia-đình tôi tản-cư về một vùng quê gần Phát-diệm tương-đối còn yên ổn. Đây là một làng 

Công-giáo toàn-tòng nên dân làng đọc kinh tối sáng rất chăm-chỉ và đều đặn. Tuy còn nhỏ, 

nhưng vì cứ theo gia-đình chạy loạn mãi nên cũng trưởng-thành mau về nỗi sợ-hãi và dễ bắt 

được những ý tình của sự bình-an. Một trong những điều làm tôi dễ thấm nhiễm nhất là nơi các 

kinh nguyện hàng ngày của người lớn theo đúng nghĩa là kinh nhật-tụng. Một trong những kinh 

nguyện đã được nghe mà cho dù tuổi thơ chỉ mơ-mơ hồ-hồ nhưng từng câu kinh được đều-

đều lập đi lập lại với âm-vang năn-nỉ, ỉ-ôi của người đọc cũng cho cả người đọc lẫn người nghe 

thấy được chút an-ủi và hy-vọng. Đó là kinh Dâng loài người cho trái tim vẹn sạch Mẹ Maria.  

 

Bây giờ, giữa không-khí mùa Giáng-sinh tưng-bừng trở lại với những lời kinh, câu nguyện; 

với những khúc hát ca-tụng sự bình-an của Trời Cao sẽ ban xuống cho con người trong đêm 

Thiên Chúa hạ-phàm, tôi bỗng dưng nhớ lại bản kinh này trong niềm tin bất-diệt vào Mầu-nhiệm 

nhập-thể của Ngôi Hai Cứu-độ;  vì nghe như có rất nhiều điều cần thiết phải nài xin khi nhìn 

thẳng vào sự thật.  

  

Những sự thật hiện nay mà ai nhìn cũng thấy.  Nhìn vào xã-hội Việt-Nam nơi anh em tôi 

đang sống thì đầy bất-công và nguy-nan. Nhìn về đất nước tôi đang bị một tập-đoàn cai-trị bằng 

sự tham-lam, hèn yếu và vong-bản, rồi cứ từng ngày từng ngày đưa dân-tộc đi vào bước 

đường làm tay sai cho ngoại-bang phương Bắc. Nhìn vào các chủ-chiên cứ như những người 

vô-trách-nhiệm, vô-tâm, vô-cảm trước đàn chiên để thuận theo thời-thế của quyền-lực hiện-hữu 

vì lẽ nào suy mãi không ra.  

  

BÌNH-AN TRONG SỰ THẬT 

 

 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1479350981.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1479351030.pdf
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Điạ-vị chăng... Trong một Giáo-hội địa-phương thì với vai-vế hiện có chẳng lẽ chưa đủ để 

thoả-mãn rồi sao? 

  

Danh-vọng cũng vậy, chung như địa-vị thôi. 

  

Còn quyền-lực... thì chính các vị đã tự làm cho mình thành bất-lực trước bạo-quyền, chứ 

với tuyệt-đại đa-số muôn dân thì cũng vẫn còn là bề-thế.  

  

Vậy chẳng lẽ vì các đặc-quyền đặc lợi nào nữa bên ngoài sự quan-phòng của Thiên Chúa 

trên tác-vụ chăn dắt…bên ngoài luật yêu thương sao... 

 

Trong một câu kinh được nghe đi nghe lại cách đây gần hai phần ba thế-kỷ mà giờ này vẫn 

còn như ghim vào đầu là “Lạy Nữ-vương Hoà-bình, xin cầu cho chúng con và cả thế-giới khỏi 

giặc-giã được bình-an, là điều muôn dân mong ước.  Bình-an trong sự thật, trong lẽ công-chính, 

trong đức mến yêu Chúa Cứu Thế… Xin cho Hội-thánh được bình-an và trọn quyền tự-chủ…” 
 
  

Bình-an trong sự thật 

 

Sự thật là hiện nay đất nước Việt-Nam mình nhiều nơi đang bị khốn-khổ, anh em đồng-bào 

mình kể từ sau ngày 30-4-1975 thì  từ  Bắc chí Nam đã, đang  và  còn  hấng  chịu  nhiều  cách 

 đau  thương. Xã-hội băng-hoại vì đạo-lý dân-tộc hoàn-toàn bị suy-đồi để bạo-lực phát-tác từ 

trong guồng máy chính-quyền đến ngoài dân chúng mà không ai lên tiếng bênh-vực và bảo-vệ.  

  

Sự thật là từng tập-thể dân lành bị bức-tử, cụ-thể như giáo-dân Đông-yên, như dân oan ở 

nhiều tỉnh, như các trường-hợp bị bắt-bớ giam cầm trái luật định chỉ vì dám dùng chính lương-

tâm cương-trực để đối lại với bạo-quyền… 

  

Tất cả những sự thật ấy đang đẩy sâu cuộc sống người dân mãi đi vào tuyệt-vọng. Người 

dân mong mỏi được bình-an mà không biết tìm từ đâu?  Từ những bài giảng trên toà theo 

khuôn mòn đã được lập đi lập lại hàng năm hay từ những cái đầu nghĩ suy rồi đưa bàn tay 

nhiệt-thành ra làm việc? Làm từ những việc nhỏ nơi từng anh em đang cần nối vòng tay rộng 

hơn, lớn hơn như Giê-rê-mi-a đã thuật lại ý muốn của Thiên Chúa:  

  

…Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; 

Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói 

Đừng sợ chúng, vì Ta ở với người để giải-thoát ngươi, 

- sấm ngôn của Đức Chúa 

Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: 

Đây ta đặt lời Ta vào miệng ngươi 

Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước 

để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng (Gr. 1, 6-10) 
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Bình-an trong lẽ công-chính 

 

Đây mới thực là bình-an của Chúa trên cuôc sống con người trần-thế của chúng ta. Và khi 

thu hẹp lại, áp-dụng vào thực-tế của đất nước Việt-Nam hiện nay thì lẽ công-chính ở đâu khi 

bất-công dẫy đầy, từ thượng tầng kiến-trúc tới hạ tầng cơ-sở. Từ đời đi vào đạo. Xã-hội trong 

tương-tranh quyền-lực thì đã đành, song trong Giáo-hội Việt-Nam cũng không phải không có 

cảnh giằng co phe này cánh nọ thì ai còn tay nào đưa lên đấm ngực và nhìn trời sám-hối “lỗi tại 

tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Một ý xin khác trong lời kinh “…Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban 

cho chúng con được bình an, nhất là ban ơn thay dạ đổi lòng người ta mở đường bàn soạn ký 

kết cuộc hoà bình cho bền vững…”  

  

Tuyệt-đại đa-số giáo-dân Việt-Nam cho đến giờ này vẫn còn chỉ là theo đạo, nghĩa là “cha” 

nói sao thì làm theo vậy, chứ chưa theo Lời Chúa để giữ đạo thì nói gì đến sống đạo, tức là 

thực-hành Lời Chúa. Thành vậy mà việc đấng bậc mình chỉ là gói gọn vào việc “đọc kinh xem 

lễ” cho nhiều; lải-nhải liên-tục những lời kinh đã thành câu “kệ” để tụng cách vô-nghĩa cho việc 

xin hết điều này, điều nọ …là đủ thì làm sao thay lòng đổi dạ người khác được. Tự thân mỗi 

người cần thay lòng đổi dạ trước đã. Hãy đọc kỹ đoạn Lời Chúa trong chương 25 của Tin 

Mừng theo thánh Mát-thêu để thấy ngày chung cuộc Thiên Chúa tính sổ với từng người ra sao. 

  

Bình-an nào đến khi các chị Mến-Thánh-giá Thủ-thiêm ngồi chong ngọn nến suốt đêm mà 

anh  em đồng-đạo không tiếp tay, mà các đấng làm thầy không lai-vãng để ngó đến thì “người 

ta” ngu gì rỗi hơi “mở đường bàn soạn ký kết”…Công-lý của Chúa nằm trong lương-tâm Công-

giáo, nằm trong lẽ đạo đã theo, phải giữ và đem ra sống bằng chính các việc làm của từng tín-

hữu, từng chức sắc trong Đạo thực-hiện như  Thư Chung của Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam 

mới đây đã nhận đó là “….phần trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta….”  Bao lâu cái 

phần trách nhiệm này được thực-thi thì bấy lâu sẽ có bình-an trong sự thật, trong lẽ công-

chính. 
  

Và trong đức mến yêu Chúa Cứu-thế 

 

Luân-lý Ki-tô giáo gói gọn cho hết thảy mọi ngưòi tin dễ làm là “mến Chúa và yêu người”. 

Hai việc này nói thì dễ song xem ra cũng khó xác-định giới-hạn rõ ràng để “mến” và “yêu”.  

  

Khi xưa, với quyền-năng sẵn có, nếu Chúa muốn cứu thế-gian thoát khỏi vòng tội-lỗi do 

ma-quỷ bày ra thì chỉ cần ngồi trên chín tầng mây xanh sai thiên-binh thòng cổ từng thằng quỷ 

về vặt đầu chúng như đầu tôm là xong; sao còn cần đến phải xuống thế làm người, lại còn 

sống cảnh nghèo cơ-cực nữa; rồi bị bắt, bị đánh đập và bị đóng đinh cho tới chết.  Chắc-chắn 

không phải Chúa bày ra rắc-rối như vậy đề chỉ mong người ta ngày nay trả lại bằng việc siêng 

năng “đi lễ, đi nhà thờ”; giữ hết các ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đầu tháng. Không ngại tốn 

tiền đi hành-hương Fatima, Lộ-đức. Đi viếng Thánh-địa. Đi thăm hết những nơi nào nghe nói có 
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phép lạ xẩy ra. Lại cũng không thiếu mặt trong các dịp tổ-chức chầu, lễ hay giảng về Lòng 

Thương-xót của Chúa mà lòng mình thì chẳng hề thương-xót ai. Lại có người còn lúc nào và ở 

đâu cũng xưng mình ra là vẫn giữ lệ không ăn thịt ngày Thứ Sáu hàng tuần, song những điều 

căn-bản của đức công-bằng thì không cần biết đến…Đại-khái tình “mến Chúa” là như thế thì 

Chúa có cần phải xuống trần, chấp-nhận hy-sinh bằng cái chết trên thập-giá hay không? 

 

Còn “yêu người” lại càng dễ thấy và khó làm hơn nữa. 

 

Tất cả những điều bất-công và phi-lý đang hàng ngày xẩy ra trong cuộc sống chung quanh 

và trước mắt từng giám-mục, từng giáo-sĩ, tu-sĩ, giáo-dân mà những người anh em trong cùng 

một khối “đồng-bào”, những con cái của Giáo-hội đang gánh chịu, có làm động lòng ai không? 

Sau khi vùng biển Vũng Áng bị nhiễm độc, người dân trong vùng bị tán-gia bại-sản, bị đói khổ 

vì nạn cá chết khởi đi từ ngày 06 tháng 4-2016, đã làm họ bị tuyệt đường sinh-lộ…thì những ai 

đã ra tay tương-trợ; những ai đã mở lời chia sẻ và tỏ-tình yêu mến bằng chính hành-động cụ-

thể nhất của nhóm chữ chia cơm sẻ áo, của tâm-tình lá lành đùm lá rách. Hay chỉ có những 

nhóm nhỏ bình-dân bá-tánh là biết xót thương nhau vì họ không ngại cái chữ Formosa liên-can 

đến nhà nước là chính-trị, hoặc nhắc đến cái tên đặc-khu Vũng Áng là đụng chạm đến bang-

giao của nhà nước với Tầu.   

  

Phải đợi đến sáu tháng sau, Miền Trung bị thiên-tai thì Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam mới 

ra thông-báo ngày 18-10-2016 kêu gọi giúp đỡ các nạn-nhân lũ-lụt. Còn như nếu không có 

biến-cố này thì lòng bác-ái và từ-tâm đối với nạn-nhân của thảm-hoạ môi-trường vẫn cứ theo 

dòng nghịch lũ trôi đi.  

  

Thì ra Lòng Thương-xót của Chúa mà được ban phát qua tay những kẻ Chúa đã giao 

quyền thừa-hành cũng bị cân đo đong đếm cho hợp thời-thế, cũng được tuyển chọn theo cảnh-

vực của từng biến-động. Nếu vậy đã chẳng hoá ra môn-đệ Chúa ngày nay cũng toàn là những 

người đã bỏ mất phần con cái sự sáng để chỉ còn là sự khôn-ngoan của con cái thế-gian, luồn-

lách như những con rắn.  

  

Xin cho Hội-thánh được bình-an và trọn quyền tự-chủ… 

 

Hội-thánh được bình-an không phải là trong đó các cơ-cấu đều có sự bảo-hộ và giám-sát 

của an-ninh nhà nước. Là luôn có công-an nhân-dân canh chừng từng đường đi nước bước 

một của giám-mục, tu-sĩ cũng như giáo-dân nào họ không vừa ý hay tin-tưởng. Là được cấp 

phép cho đi nước ngoài quyên góp để đem về xây cất vô-tổ-chức và vô-ý-thức. Vô-tổ-chức như 

kế-hoạch Núi Cúi mà bảo là để  đón  Đức Thánh Cha sang thăm vào năm 2017 và vô-ý-

thức  như  dự-án phá  bỏ tòa nhà lịch-sử  tại  Đại-chủng-viện Thánh Giu-se Sài-gòn do Hội 

Thừa-sai Paris khởi-công xây vào năm 1863,  để chỉ  với lý-do đơn giản là đáp ứng nhu-cầu 

hiện tại của Tổng-giáo-phận... Như vậy, chẳng những là đắc tội với tiền-nhân vì bức-tử quá-

khứ mà còn là một  việc phạm đến văn hóa nữa  như  Gamzatovich Gamzatov, một thi-sĩ người 

Nga, có nói một câu mà cho dù là những ai đang trong thời “đắc chí” cũng đừng nên quên, đó 
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là “Nếu bạn bắn vào quá-khứ bằng súng lục thì tương-lai sẽ bắn lại bạn bằng đại-bác”.  Là bị 

 mất đi một Viện-đại-học Công-giáo Đà-lạt và một  trường đào-tạo cao là Giáo-hoàng Học-viện 

để thay bằng tờ giấy phép của nhà nước cho  xây học-viện Công-giáo mà  hí-hửng đó là ân-

huệ  của  nhà  nước ưu-đãi...Tất cả  cứ  bị quậy loạn cả lên như thế thì làm sao có bình-an mà 

rồi vẫn tự-mãn là được phát-triển. 

 

Quyền tự-chủ cũng thế. Tại sao ngay từ buổi đầu đã có những giáo-phận không có Ủy-ban 

Đoàn-kết Công-giáo yêu nước như Giáo-phận Ban-mê-thuột thời giám-mục Nguyễn Huy Mai, 

như Giáo-phận Kontum thời giám-mục Hoàng Đức Oanh...mà những giáo-phận khác cứ  phải 

có? Phải chăng vì chủ chiên khác nhau cái nhìn cho vận sự chung mà cần đảm-lược hay vì 

bản-thân mà nhát-đảm cầu-an... 

 

Vinh-danh Chúa Cả trên trời, bình-an cho người lành dưới thế. 

  

Lời hát thiên-thần này thực ra phải hiểu sao đây? Phần nào cần trước để bổ-túc cho phần 

còn lại hay cả hai tương-tại nơi nhau...Song hiểu thế nào thì cũng chắc-chắn một điều là những 

người giữ vai trò chăn dắt mà thường cứ để bị quyến-rũ bởi quyền cao, chức trọng mà trở 

thành bon-chen, mưu-lược thì không phải là người lành dưới thế và lại càng không làm vinh-

danh được Chúa Cả trên trời vậy. 

  

Xin mượn lời thánh Phao-lô trong thư Ê-phê-sô 5, câu 11 để kết-luận: "Đừng cộng tác vào 

những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng”…để mong 

từng người Ki-tô hữu của Giáo-hội Việt-Nam  cùng nhau bắt tay đi tìm “Bình-an trong sự thật, 

trong lẽ công-chính, trong đức mến yêu Chúa Cứu Thế… “ 

Phạm Minh-Tâm 
 

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

Đặt vấn đề 

Đây là đề tài rộng, chúng tôi với khả năng hạn hẹp không có tham vọng trình bày một cách 

đầy đủ, ngọn ngành, từ tổng quát đến chi tiết vấn đề nêu trên. Nhưng vấn đề trên lại là một 

thực tại, chúng ta, những thầy cô giáo đang từng ngày từng giờ sống với nó, ta không thể chối 

bỏ và tránh né nó được. 

Từ nhận thức đó, chúng tôi mạnh dạn nhìn vào một vài khía cạnh trong vấn đề nêu trên 

theo khả năng khiêm tốn của mình. Hy vọng với sự đóng góp ý kiến của quí độc giả, chúng tôi 

tin tưởng rằng: vấn đề nêu trên sẽ được sáng tỏ hơn, giúp ích nhiều cho hành trình sống đạo 

VAI TRÒ CỦA THẦY CÔ GIÁO CÔNG GIÁO TRONG GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI HÔM NAY 
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của từng người chúng ta trong cuộc lữ hành ở trần gian, hầu giúp mang lại ích lợi thiêng liêng 

cho bản thân, cho xứ đạo, cho giáo hội và xã hội hôm nay. 

Vai trò thầy cô giáo Công giáo với Giáo hội 

Trước khi biết vai trò của thầy cô giáo Công giáo với Giáo hội, thiết tưởng ta cần biết và 

chú ý đến đôi nét cơ bản về Giáo hội. Điều đó giúp ta hiểu rõ vấn đề hơn:  

Bản chất của Giáo hội là: LOAN BÁO TIN MỪNG CHO MUÔN D N. 

Giáo hội: Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ (tài liệu học tập trong năm Thánh và Đại hội dân 

Chúa 2010). Thư Mục vụ hàng tháng, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, nguyên Chủ tịch ủy ban 

giáo dân của Giáo hội Công giáo Việt Nam thường nhắc đến: một Giáo hội Tham gia - Mầu 

nhiệm - Hiệp thông vì Sứ vụ trong tinh thần đồng trách nhiệm. 

Xin tóm lược như sau:  

Giáo hội Mầu nhiệm: 

Giáo hội có hai chiều kích. Đó là chiều kích nhân loại và chiều kích Thần linh. Chiều kích 

nhân loại thì Giáo hội có phẩm trật và hữu hình. Chiều kích Thần linh, Giáo hội là một cộng 

đoàn thiêng liêng và là nhiêm thể Chúa Kitô. 

Giáo hội hiệp thông: 

Sự hiệp thông trong Giáo hội thể hiên trên hai bình diện, một là hiệp thông với Thiên Chúa, 

hai là hiệp thông giữa các Kitô hữu với nhau. 

Giáo hội Sứ vụ: 

Sứ vụ của Giáo hội là: LOAN BÁO TIN MÙNG CHO MUÔN D N. 

Vai trò của thầy cô giáo Công giáo với Giáo hội. 

Mỗi thầy cô giáo Công giáo (Kitô hữu) đều là một thành phần của Giáo hội, nên cũng có nhiệm 

vụ loan báo tin mừng. 

Vai trò của Thầy cô giáo trong việc loan báo tin mừng thật quan trọng. Vì thầy cô giáo có điều 

kiện và môi trường thuận lợi để loan báo tin mừng nhiều hơn những người khác. 

Dựa vào phương pháp đào luyện của phong trào Cursillo, một phong trào của Giáo hội có 

hơn 10 triệu người trên thế giới đang hoạt động có hiệu quả, chúng tôi xin đưa ra một cách tóm 

gọn nội dung các bứơc cần thực hiện theo thứ tự để sống đạo tốt, và loan báo tin mừng có hiệu 

quả sau đây.  

Cầu nguyện (sùng đạo) như : đọc kinh, dự lễ, viếng Mình Thánh Chúa v.v . 
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Học đạo: học qua lời giảng của các vị chủ chăn, qua Kinh Thánh, Công đồng v .v. 

Hành đạo (Tham gia) Giáo dục không những quan trọng đối với mỗi người chúng ta, mà 

còn quan trọng với xã hội với quốc gia nữa. Không ai có thể thành người có tri thức mà không 

nhờ giáo dục. Không ai có thể trở thành Bác sĩ, Kỹ sư, Thầy giáo mà không qua giáo dục. 

Không một quốc gia nào hưng thịnh mà nền giáo dục lại què quặt được. Giáo dục đã quan 

trọng, vậy thầy cô giáo làm công việc giáo dục còn quan trọng biết bao. Người xưa đã nói: 

“Lương sư hưng quốc”. Thầy cô giáo Công giáo ngoài kiến thức đã được học ngoài xã hội lại 

phải có thêm kiến thức về đạo Công giáo nữa mới có thể giảng dạy cho nhiều người. Tùy theo 

hoàn cảnh, khả năng, thầy cô giáo có thể tham gia các sinh hoạt tôn giáo ở gia đình, Giáo họ, 

Giáo xứ, Giáo hạt, Giáo phận, Giáo hội vv. Tham gia LBTM cho mọi người trong môi trường 

mình sống. Cách LBTM hay nhất là làm CHỨNG NH N GIỮA ĐỜI. 

Đức Phaolô VI đã dạy chúng ta: 

“Các con có thực sự tin điều các con công bố không? Các con có sống điều các con 

tin không? Các con có thực sự rao giảng điều mà các con sống hay không?” 

Ngoài ra, chúng ta còn được chính Giáo hội dạy bảo. Giáo hội hơn ai hết đã nhận thấy 

những khó khăn của con cái mình đang gặp phải. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn lựa 

hướng đi rõ ràng cho Giáo hội qua thư chung 1980 là: “Sống Phúc m giữa lòng dân tộc để mưu 

cầu hạnh phúc cho đồng bào”. Đức Giáo Hòang Bênêdictô XVI năm 2009 đã nói với các Giám 

mục Việt Nam khi các Ngài đi viếng hai mộ thánh Phêrô và Phaolô tại Rôma: “Giáo hội chúa 

KiTô giữa lòng dân tộc”. Ngài còn dạy chúng ta phải “Đối thoại thẳng thắn, hợp tác chân thành”. 

Đặc biệt là phải sống chứng nhân giữa đời. Sống tích cực với ý tưởng minh bạch như thế, 

chúng ta sẽ không có gì phải sợ cả 

Vai trò của thầy cô giáo Công giáo trong xã hội: 

Đôi nét cơ bản về xã hội ta đang sống 

Xã hội ta đang sống là xã hội đang theo học thuyết Duy vật. Theo lý thuyết, họ không tin có 

Thiên Chúa, chỉ tin vào khoa học. Trong thực tế, qua mấy chục năm chung sống, tôi thấy họ tin 

vào ông Trời. 

Niềm tin đó, hôm nay lại được thể hiện rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong 

mục chỉ tiêu chất lượng giáo dục của một tờ báo ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Chiêu Dương đã 

viết: “…Ai cũng biết sản phẩm của giáo dục là loại sản phẩm đặc biệt. Đó không phải là những 

cục bột, hòn đất để người thợ mặc tình uốn rồng, nặn phượng. Sản phẩm của giáo dục là học 

sinh, là con người, là tổng hòa giữa thể chất và tinh thần. Đó là một công trình tuyệt mỹ, là kỳ 

tích của Tạo Hóa qua hàng tỉ năm. Vì thế không thể xem nó như những vật dụng bình thường 

như cái bàn, cái tủ. Học sinh, sản phẩm của giáo dục, là một thực thể phức tạp, tinh vi bởi vì 

gắn liền với thịt da ấy là cái tâm, cái trí, cái hồn huyền diệu”. 
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Trong suốt 50 năm qua người Công giáo ở Việt Nam chỉ được khoảng 7%, còn lại 93% 

chưa biết Chúa, nhưng gần như người Việt Nam ai cũng đều tin có ông Trời. Đây là một điểm 

rất thuận lợi để mời gọi anh em về với Chúa. Vì từ ông Trời đến Chúa không còn xa bao nhiêu 

nữa. 

Vai trò của thầy cô giáo Công Giáo trong xã hội 

Thầy cô giáo được xã hội trân trọng là: “kỹ sư tâm hồn”, thầy cô giáo đang làm một nghề 

cao quí hơn mọi nghề cao quí. Tại Việt Nam, Ngày 20 -11 hàng năm được xã hội dành riêng để 

biết ơn, để tôn vinh thầy cô giáo. Xã hội càng trân trọng chúng ta bao nhiêu thì vai trò của 

chúng ta đối với xã hội càng quan trọng và nặng nề bấy nhiêu, đòi ta phải cổ gắng hơn nữa. 

Thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. 

Thầy cô giáo Công giáo là Chứng Nhân Hy Vọng giữa đời. Trong điều kiện không cho phép 

chúng ta giảng đạo Chúa dưới mái trường, chúng ta cần thể hiện cho mọi người biết chúng ta 

là người Công giáo bằng cách sống chân thành với mọi người, sống ngay thẳng và sẵn sàng 

giúp đỡ mọi người trong điều kiện ta có thể. Một lần nữa tôi xin mượn phương pháp sống đạo 

của phong trào Cursillo để trao đổi với quí thầy cô. Để sống đạo và loan báo tin mừng có hiệu 

quả. Phong trào có phương châm: 

“Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em.” 

Một tay nắm lấy Chúa (mến Chúa): 

Phải luôn có tinh thần cầu tiến trong việc tìm hiểu Thiên Chúa. 

Thế kỷ thứ XIII Thánh Toma (1225-1274) Tiến sỹ Thần học nổi tiếng thời trung cổ viết ra 5 

lý chứng: Sự chuyển vận của vũ trụ; luật nhân quả; sắp xếp trật tự; bặc thang giá trị nơi vạn 

vật; cứu cánh của vạn vật, để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. 

Lý chứng vững vàng nhất, hùng hồn nhất vượt không gian và thời gian giúp nhân loại nhận 

ra Thiên Chúa và sự sống đời sau không gì hơn toàn bộ Kinh thánh Tân và Cựu ước bao gồm 

73 cuốn (46 cuốn cựu ước, 27 cuốn Tân Ước). 

Đây là lời mạc khải của Thiên Chúa cho nhân loại. Đây cũng là bộ sách giá trị nhất, lâu đời 

nhất, in nhiều nhất, bán chạy nhất, dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới cho đến ngày nay. 

Một tay nắm lấy anh em (yêu người). 

Muốn nắm lấy anh em, ta phải theo gương Chúa và giữ các điều Giáo hội dạy: 

Sống yêu thương: Sống với mọi người như anh em với nhau, vì chúng ta có một Cha 

chung trên trời 
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Sống công bằng: Sống chân thành, ngay thẳng, minh bạch.. 

Sống bác ái: Sẵn sàng giúp đỡ nhau khi có thể về tinh thần cũng như vật chất 

Lấy tinh thần KINH CẦU HÒA BÌNH của thánh Phanxicô Assisi làm mẫu mực cho cuộc 

sống của chúng ta. 

Ta luôn tỉnh thức cầu nguyện, vì thiếu cầu nguyên sẽ dẫn đến điều thánh Phaolô đã cảnh 

báo: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm; Sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm” (Roma 7, 19-

20). Ra sức rèn luyện để trở thành Chứng Nhân Tin Mừng và hy vọng cho mọi người ở muôn 

nơi. Việc nắm lấy anh em lúc này cấp bách hơn bao giờ hết, vì số người ngoại giáo trên quê 

hương Việt Nam còn tới 93% dân số 

Kết luận  

Tôi xin mượn lời dạy của Đức cố Giáo Hoàng Phaolô đệ VI: 

“Người thời đại mới hôm nay mong muốn thấy gương nhân chứng hơn là nghe lý 

thuyết, và nếu họ có lắng nghe lý thuyết thì chỉ vì đã thấy vị giảng thuyết là nhân 

chứng.”  

Inhaxiô Đặng Phúc Minh 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

Tác Phẩm: CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG  
Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy, pss. 

 

 

LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI  
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Phần thứ ba   

 CẨM NANG CHỈ ĐƯỜNG  

Hai  
  

LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI  
  
 

          Chúng ta có hai bản Kinh Lạy Cha, một của Matthêu và một của Luca (Mt.6, 9-15 và 
Lc.11, 2-4). Kinh Lạy Cha của Matthêu là một phần của Bài Giảng Trên Núi, Chúa dạy cho dân 
chúng và các môn đệ. Còn của Luca thì Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ khi các ông xin Chúa 
dạy cho các ông cầu nguyện. Như vậy xem ra Chúa Giêsu dạy kinh Lạy Cha nhiều lần, trong 
nhiều hoàn cảnh khác nhau và theo những công thức khác biệt. Có lẽ Ngài cũng thêm cả một 
phần chú giải chi tiết nữa. Như thế phải vừa chăm chỉ đọc vừa suy niệm sâu xa, chứ không 
phải học thuộc lòng rồi đọc như con vẹt!  
 
         Do đó, chúng ta hãy chậm rãi suy niệm lời kinh Phúc âm nầy. Chúng ta chọn bắt đầu từ 
cuối và đi lên cho đến tận đầu, bằng cách theo lối hành trình của đứa con trai hoang đàng 
(Lc.15, 11- 32). Chúng ta hãy đặt mình trong da thịt đứa con hư của dụ ngôn. Nó lìa xa cha để 
đi hoang phí cuộc đời của mình cách dại dột. Nó đã tìm thấy mình phá sản xác xơ. Vì phải chăn 
heo và đói, nó mới cảm thấy nhớ cha. Bấy giờ nó mới bắt đầu tìm đường trở về. 

 
Những kẻ thoát khỏi địa ngục 

          Xin cứu chúng con cho khỏi Sự Dữ 
 
          Đứa con lạc bước bắt đầu lên đường trở về với cha. Cuối cùng nó rứt khỏi Sự Dữ. Sự 
Dữ (chữ hoa) cũng chính là Satan và tất cả những gì làm chúng ta hư hỏng. Nhờ phép thanh 
tẩy và đức tin sống động, Chúa giựt thoát chúng ta khỏi cạm bẩy của hỏa ngục, để mở lối về 
thiên đàng cho chúng ta. Với Chúa Giêsu dẫn dắt, chúng ta có thể được tái sinh, chúng ta có 
thể bắt đầu lại tất cả, quét sạch đời sống quá khứ của chúng ta và khởi đi lại từ con số không.  
          

Lạy Cha chúng con, chúng con cám ơn Cha về ân huệ tự do quí báu dường ấy. Xin Cha 
dạy cho chúng con đừng phung phí nó. Xin Cha giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ hãi của 
chúng con. Chúng con cầu xin Cha cho tất cả những ai đang còn nô lệ cho Sự Dữ. Xin Cha 
cứu họ, xin Cha giải thoát họ, vì tình yêu của Cha.  

   
             Mạnh hơn Sự Dữ  
             Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ  
 
             Trên đường trở về, đứa con bị cám dỗ nhìn lại đàng sau. Tên Cám Dỗ rình chực những 
yếu đuối nhỏ nhất. Nhưng nó đã bị đánh bại trước, vì Chúa Kitô đã sống lại. Ngay một đứa trẻ 
còn mạnh hơn nó: Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu thuật lại khi lên bốn tuổi, ngài đã mơ thấy 
hai thằng quỉ nhỏ nhảy múa trước mặt ngài, dù chân chúng phải mang xiềng xích. Thánh nữ sợ 
quá, nhưng ngài đã thấy chúng còn sợ hơn ngài nữa, chúng chạy trốn khỏi cái nhìn của ngài và 
đi ẩn núp trong đống quần áo. Thánh nữ viết: “Tôi tin rằng Chúa Nhân Lành đã cho phép tôi 
nhớ lại chuyện đó để chứng tỏ cho tôi biết rằng một linh hồn trong tình trạng ơn nghĩa Chúa 
không việc gì mà phải sợ ma quỉ cả, chúng là những tên hèn nhát chỉ biết chạy trốn trước cái 
nhìn của một đứa trẻ con” (Chuyện Một Tâm Hồn).  
 
          Chúng ta cầu xin Cha chúng ta ban cho chúng ta cái nhìn trong sáng, để vượt qua các 
cơn cám dỗ mà không dừng lại một giây. Nhưng nhiều lần chúng ta đã có dừng lại! Chẳng hạn, 
trong một con đường đầy cửa tiệm, chúng ta thấy có cái gì hấp dẫn chúng ta. Chúng ta muốn 
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mua cái đó. Chúng ta dừng lại ngắm nghía. Chúng ta vào tiệm và chúng ta mua. Tại sao lại 
không? Nhưng khi ra khỏi cửa tiệm, chúng ta tự nhủ: “Thực ra, tôi chẳng cần cái nầy. Sự ham 
muốn của tôi lại đã chơi tôi một trận nữa rồi!” Đó là chưa nói tới những thứ quảng cáo đi qua 
con mắt mà thức dậy con heo trong lòng chúng ta!  
 
           Chính chúng ta là những kẻ chịu trách nhiệm. Thiên Chúa không bao giờ cám dỗ ai và 
Ngài cũng bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu cám dỗ quá sức chúng ta: 
“Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là 
Đấng Trung Tín, Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức, nhưng khi để anh em bị thử 
thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” (I Cr.10, 13). Lạy Cha, xin 
ban cho chúng con ơn can đảm chiến đấu cho tới tận cùng cuộc đời chúng con và được chiến 
thắng. 
 
         Tỏa chiếu dịu dàng 
 
         Xin tha thứ cho chúng con, như chúng con cũng tha thứ cho kẻ khác. Đứa con hoang 
đàng khó tưởng tượng được lòng tốt của cha nó, vì nó đã quá quen sống ích kỹ. Nó nghĩ rằng 
nó không còn đáng được gọi là con của cha nó nữa (x. Lc.15,19). Quá nhiều lần chúng ta quá 
cứng cỏi: cái nhìn cứng, trái tim cứng... Với người nọ, người kia, cái đó không thể tha thứ 
được! Trong khi Chúa, Ngài luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Nợ tình yêu mà chúng ta mắc Ngài, 
Ngài sẵn lòng bỏ qua, không tranh luận chi hết (x. Mt.18, 23-35).  
          

Ngay khi chúng ta gặp được lòng tốt vô biên của Chúa đối với chúng ta, chúng ta trở nên 
người biết xúc động: trái tim chúng ta chảy ra và chúng ta có thể tha thứ tất cả, thật là phép lạ! 
Với căn bản những ơn tha thứ đã cho đi đó, chúng ta lại có thể xin Chúa tha thứ cho chúng ta, 
như chúng ta tha thứ cho những ai làm chúng ta bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta không tha 
thứ, chúng ta sẽ cắt đứt sự lưu chuyển của lòng thương xót và mọi sự sẽ xảy ra dường như 
Thiên Chúa không còn tha thứ nữa...  
           

Trong lời cầu nguyện tư riêng, trong Bí tích tha thứ, trong việc phục vụ tha nhân, một ánh 
sáng dịu dàng làm cho chúng ta dần dần tỏa chiếu sự dịu dàng, ngay cả với những ai làm khổ 
chúng ta. Một thanh niên 19 tuổi chia sẻ: “Mỗi lần xưng tội, tôi muốn để quá khứ chìm đắm trong 
sự dịu dàng tỏa ra từ Trái Tim Chúa. Hôm nay, tôi tin rằng Chúa Giêsu muốn tôi luôn vẫn là kẻ 
kêu xin lòng thương xót của Chúa. Ngài muốn thiết lập chỗ ở trong các thương tích của tôi. Ngài 
muốn làm phát sinh từ những thương tích của tôi những lời ca hy vọng”. Vâng, “phúc cho những 
ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương” (Mt.5, 7). Lạy Cha toàn năng tốt lành, xin mở cho 
chúng con nguồn suối dịu dàng và chúng con sẽ nên nhân chứng cho anh chị em chúng con về 
lòng thương xót ngọt ngào của Cha. 

 
 

Những lữ hành khiêm tốn 
 

        Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Càng bước đi, đứa con hoang đàng 
càng cảm thấy đói. Nhưng nó không còn nhớ đến thức ăn của heo, để đón nhận một của ăn 
lành mạnh. Khi xin những cái đã có rồi, chúng ta lại ý thức được tất cả là hồng ân, ngay cả kết 
quả lao công của chúng ta. Chúng ta đốt lên như thế ngọn lửa báo hiệu: Sống không phải để 
ăn, mà ăn để sống! Là những lữ hành khiêm tốn, chúng ta lên đường với một hành trang tối 
thiểu. Về lương thực thì chỉ vừa đủ để sống còn, như man-na trong sa mạc. Dự trữ là vô ích...  
 

Nhưng lương thực không phải chỉ là cơm bánh. Thực đơn còn có những lời nuôi 
sống, nụ cười giải thoát, sự thinh lặng nhiệm mầu, những sự hiện diện phá tan nỗi đơn côi... 
Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống, hiến trao cho chúng ta mỗi ngày, cho đến tận 
thế. Được lãnh nhận qua hiệp lễ, Ngài dưỡng nuôi linh hồn, khi lời cầu nguyện mỗi ngày mở 
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ra cho tình huynh đệ. Chia sớt bánh trên bàn ăn lữ hành... Chia sẻ con tim tràn ngập yêu 
thương, thì bất hạnh thay đổi địa chỉ và trở thành hạnh phúc.   

 
          Lạy Cha, hôm nay trong sự hiện diện của Cha, chúng con nhận biết những hồng ân Cha 
đã ban cho chúng con, cho thân xác và linh hồn chúng con. Chúng con tha thiết khẩn nài Cha 
ban cho mỗi đứa con của Cha được hưởng nếm tình yêu của Cha. Xin Cha cho người đói 
được no nê và lại ban cho người no nê được đói khát tình yêu của Cha.  
 
          Lời Xin Vâng trọn vẹn 
          Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời  
 
          Đứa con hoang đàng càng lúc càng nghĩ tới cha nó. Nó không còn đòi lại gì hết. Nó dọn 
mình để lại sống hòa hợp với cha. Vâng, xin vâng, đồng ý, amen! Bao nhiêu lời cùng trùng hợp 
giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa và con người. Trong niềm tin, Mẹ Maria đã trao cho Chúa sử 
dụng trọn vẹn con tim mình. Tiếng xin vâng quyết định và hoàn hảo của Mẹ vang vọng đến vô 
tận, dưới đất cũng như trên trời. Mỗi người chúng ta hãy thinh lặng lắng nghe, đón tiếp cuộc 
thăm viếng và thưa lại cùng với Mẹ “Xin vâng như ý Chúa”.  
            

Càng tiến lại gần Chúa, chúng ta càng cảm thấy một sức lôi kéo mãnh liệt. Trong từ 
trường vinh quang của Chúa, chúng ta được nam châm hóa. Ý muốn ích kỷ của chúng ta dần 
dần bị xóa tan như những vì sao biến đi khỏi bầu trời khi ánh dương rạng sáng. Ý muốn dịu 
dàng của Chúa hòa tấu nhịp nhàng hai thế giới, hữu hình với vô hình. “Hởi con bé nhỏ, con hãy 
dừng lại, lặng yên và làm một cuộc hành hương dài đến tận đáy lòng con. Hãy tiến bước dọc 
theo tình yêu hoàn toàn mới mẻ của con, như người ta ngược suối lên tìm nguồn, và ở tận cuối, 
nơi sâu thẳm, trong nhiệm mầu vô biên của linh hồn con, con sẽ gặp được chính Cha, vì Cha 
được gọi là Tình Yêu”. Lạy Cha, với tất cả lòng tín thác, con đặt vào tay Cha tất cả tự do của 
con. 

 
          Thánh Thần của thời đại cuối cùng 
          Nước cha trị đến 
 
          Ước muốn của đứa con hoang đàng trở nên lo âu. Nó vội vã tiến về nhà cha. Nó 
không dám ước mơ vương quốc. Vương quốc của Chúa là Công Chính, Bình An và Vui 
Mừng trong Thánh Thần. Toàn thể tạo vật hết sức khát khao đạt tới viên mãn cuối cùng. Lạy 
Chúa, xin hãy đến! Lạy Thánh Thần, xin hãy đến, xin đừng trì hoãn! Thế giới đã quá khổ 
đau và máu tử đạo hằng kêu lên với Chúa ngày đêm. Mọi người công chính âm thầm chờ 
đợi một cuộc Hiện Xuống của Tình Yêu trên địa cầu. Mọi lời cầu nguyện chuyển cầu cùng 
hội tụ vào ngày giờ Mầu Nhiệm Thiên Chúa được mạc khải toàn bộ.  
 
         Như chiếc lưới bao la của người đánh cá, tiếng kêu của hằng tỉ người nghèo khắp trên 
hành tinh hằng vang vọng mọi nơi:  
          Cuối cùng, xin hãy đến 

Sự hiệp nhất của các Giáo hội kitô,  
Công lý cho những người bị ức hiếp,  
Hoà bình chân thật làm vô hiệu đạn bom,  
Sự trắng trong cho mọi nơi hư hỏng,  
Sức khoẻ đẩy lùi khổ đau và chết chóc,  
Ơn cứu rỗi đời đời cho những kẻ hư mất,  
Niềm vui hiệp thông huynh đệ.  
 

          Lạy Cha, xin lắng nghe những tiếng kêu hy vọng vang lên từ mặt đất hấp hối. Để Nước 
Cha trị đến mau chóng hơn, xin Cha lại ban cho Giáo Hội lòng hăng say truyền giáo của mình. 
Xin Cha dạy cho Giáo Hội biết theo trường của những người bé nhỏ và nghèo khó nhất, vì họ 
là những người lớn nhất trong Nước Chúa. 
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         Sự hoàn hảo của Chúa Con 
         Xin cho Danh Cha được thánh hoá 
 
         Giữa gia đình của mình, đứa con hoang đàng mỗi ngày một khám phá hơn được người 
anh cả. Nhưng không phải là người anh cả ghen tương (x. Lc.15, 25-32), mà là một người anh 
cả khác, đã làm cho nó và với nó, thành con đường trở về với Cha.  
 
         Làm sao thánh hóa Danh Chúa Cha mà không đi qua danh Chúa Con?! Lạy Chúa Giêsu, 
Người Con Cả xứng đáng của Chúa Cha, trái ngược người con cả của dụ ngôn, chính nơi 
Chúa mà Chúa Cha mạc khải tất cả bí mật tình yêu của Ngài. Chúa có thể nói lên sự thật với 
Cha rằng: “Mọi sự của con đều là của Cha, và mọi sự của Cha đều là của con” (Jn.17,10; 
Lc.15,31). “Con đã tỏ Danh Cha cho những người mà Cha đã đem ra khỏi thế gian để ban cho 
con’’ (Jn.17, 6). Mầu nhiệm của Danh, mầu nhiệm Ba Ngôi! Cha và Con là một: “Ai thấy Thầy là 
thấy Cha”, Chúa Giêsu nói với Philipphê như thế (Jn.14, 9).  

 
          Trước khi đi vào Nhà Cha, chúng ta hãy để sự hoàn hảo của Chúa Con thanh tẩy cho. 
Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Jn.14, 6). Không ai có thể làm vinh danh Chúa Cha 
mà không có Chúa Con, và cũng không ai có thể làm vinh danh Chúa Con mà không có Chúa 
Cha. Đó thực quả là công việc của Chúa Thánh Thần.  
 
          Con đường hoàn hảo là sức hút của một tình yêu luôn luôn lớn hơn, bởi vì nó luôn luôn 
khiêm tốn hơn. “Để thánh hóa Danh Cha, chúng ta chỉ biết ẩn náu trong Thập giá của Chúa Kitô. 
Tử đạo kitô là một kinh nghiệm thần bí, nơi một người nào đó, đàn ông hay đàn bà, trao hiến cho 
Chúa Kitô với một lòng tín thác khiêm tốn, lúc mà những khổ đau đến cao độ nhất. Bấy giờ, niềm 
vui phục sinh tràn ngập lấy họ. Có nhiều cách thế để được tử đạo” (Olivier Clément). Lạy Cha, xin 
ban cho thời đại chúng con những con người yêu Cha như thế. Trong họ, Danh Cha chiếu sáng 
như hạt kim cương với muôn ngàn mặt! 
 
          Nhà Cha 
          Lạy Cha chúng con ở trên trời 
 
          Đây là chặng cuối đường. Đứa con hoang đàng được mừng lễ tuyệt vời, với đàn ca và 
múa nhảy (x. Lc.15, 20-24). Hỡi công dân Nước Trời, chúng ta được ở trong Nhà Cha, ở đó 
mọi sự rất đơn giản và sẵn sàng đón tiếp bất cứ người nào, với điều kiện biết ngắm nhìn và 
chơi như một trẻ nhỏ. Người ta kể rằng trong giờ ra chơi, cha Gioan Bosco đến gặp Savio và 
hỏi: 

- Con định làm gì?  
- Con không biết. Cha muốn con làm chi?  
- Không, con hãy nói cái con muốn làm cơ.  
- Ô, con muốn chơi.  
- Vậy con có muốn chơi với Chúa không? Nếu con chơi với Chúa, là con làm một việc 

rất lớn lao chưa ai làm đó. Con hãy chơi với Chúa đi nhé. Ngài là một người bạn chơi tuyệt 
vời...  
          

Lạy Cha trên trời của con, trong khi chờ đợi ngày con được chiêm ngưỡng Cha, con tìm 
Cha trong lòng con, cái bầu trời nội tâm nhỏ bé nầy. Xin Cha dẫn dắt con trên con đường vĩnh 
cửu. 

 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Sinh tố là những chất hữu cơ cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì sức khỏe cơ thể.  

Sinh tố góp phần điều hành chức năng của các cơ quan, bộ phận trong người. 

Tên tiếng Anh của Sinh Tố là Vitamin, có nguồn gốc tiếng La Tinh “vita” có nghĩa là đời 

sống và amino là chất dinh dưỡng cần thiết. 

Hầu hết các sinh tố cần phải được cung cấp từ thức ăn, vì cơ thể con người không thể 

tổng hợp được, ngoại trừ hai sinh tố D và sinh tố K. Điều may mắn là trong thực phẩm có đủ 

các loại sinh tố. 

Mặc dù ta chỉ cần một lượng sinh tố rất nhỏ nhưng lượng nhỏ đó giữ vai trò rất quan trọng 

cho sự sống của cơ thể. Không có sinh tố thì những sinh vật cao cấp như loài người, không thể 

tồn tại. 

 Sau đây là một số công dụng của sinh tố: 

- Góp phần vào việc cấu tạo tế bào máu, xương và răng. 

- Điều hành có hiệu quả những chức năng của tim và hệ thần kinh, tăng cường thị lực của 

mắt. 

- Giúp cơ thể biến thực phẩm thành năng lượng. 

- Giữ vai trò xúc tác trong các hệ thống sinh hóa và có nhiệm vụ biến năng lượng để giúp 

các tế bào và các mô hoàn thành các chức năng rất cần thiết cho sức khỏe của con người; 

- Ngoài ra, sinh tố còn có tác dụng hỗ trợ cơ thể sử dụng các khoáng chất, chất đạm, chất  

bột đường  và nước. 

Có 13 loại sinh tố chính. Đó là sinh tố A, C, D, E, K và tám sinh tố thuộc nhóm B như B1 

(thiamin), B2  (riboflavin), B3 (niacin) , B5 (pantothenic acid) , B6 (pyridoxine), B12 cobalamin), 

folacin (acid foli) và biotin. 

 Đặc biệt, sinh tố A vừa có trong các thực phẩm từ động vật như thịt, trứng lại cũng có ở 

dạng  gọi là caroten trong thực vật. Khi được đưa vào cơ thể, caroten được biến thành sinh tố 

A. Caroten có nhiều trong  cà rốt, rau xanh, cà chua ..  Caroten còn là một chất chống oxy hóa 

rất hữu hiệu. 

SINH TỐ 
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Ngoài ra còn một số chất không là sinh tố nhưng có các chức năng gần giống như sinh tố ( 

vitaminlike substances). Chẳng hạn như  bioflavonoid, carnitine, coenzyme, inositol. 

Có hai nhóm sinh tố. Nhóm  hòa tan trong chất béo như các sinh tố A, D, E, và K và nhóm 

hòa tan trong nước gồm có sinh tố C và các sinh tố B. 

Sự phân biệt này rất quan trọng vì cơ thể tồn trữ sinh tố hòa tan trong chất béo ở gan và 

mô béo tương đối lâu hơn, nên tình trạng thiếu hụt các sinh tố nhóm này chậm xẩy ra. Còn 

những sinh tố hòa tan trong nước chỉ tồn tại một thời gian ngắn trong cơ thể và cần được bổ 

sung thường xuyên để tránh các bệnh gây ra do thiếu những sinh tố nhóm này 

Đa số sinh tố rất dễ bị sức nóng và ánh sáng hủy hoại. Do đo, trong việc tồn trữ và nấu 

nướng thực phẩm, một số sinh tố bị mất đi. Sự mất mát càng lớn khi thực phẩm tiếp xúc với 

ánh sáng, sức nóng hoặc không được ướp lạnh, cất giữ đúng cách. 

Sinh tố hòa tan trong mỡ béo ổn định hơn sinh tố hòa tan trong nước khi thực phẩm được 

nấu nướng. Ví dụ, khi  đun sôi thì lượng sinh tố hòa tan trong nước bị phân hủy trong nước 

nóng, cho nên muốn duy trì lượng sinh tố này thì không nên nấu quá lâu và chỉ nên nấu với ít 

nước. 

Mỗi sinh tố có nhiệm vụ riêng của nó. Trong một số trường hợp, vài loại sinh tố có tác dụng 

hỗ tương nhưng không thể thay thế cho nhau. 

Ví dụ: 

-        Sinh tố D có hiệu quả tốt hơn nếu dùng chung với sinh tố A. 

-        Cặp sinh tố D và A hoạt động tốt hơn nếu có sự hiện diện của sinh tố B; 

-        Sinh tố E được tăng hiệu năng khi đi chung với cặp sinh tố D và A; 

-        Sinh tố C có ảnh hưởng đến tác dụng của sinh tố A; 

-        Khi thiếu sinh tố B1 thì sự hấp thụ những sinh tố khác trong cơ thể gặp trở 
ngại. 

Mặc dầu cơ thể cần sinh tố, nhưng sinh tố không thể thay thế thực phẩm. Nếu thay thế 

được thì người ta đã không cần những bữa ăn rườm rà mà chỉ cần uống vài viên sinh tố bán 

trên thị trường. 

Không có thực phẩm thì sinh tố không được cơ thể hấp thụ vào các hệ thống sinh hóa để 

làm nhiệm vụ biến năng. Sinh tố không cung cấp năng lượng (calori) và không có khả năng tự 

nó làm tăng trưởng cơ thể như các chất đạm, chất béo, carbohydrate, khoáng chất và nước. 
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Vì vai trò quan trọng của sinh tố đối với cơ thể như đã nói ở trên, ta nên xét qua từng loại 

hoặc nhóm sinh tố để biết chúng có những chức năng gì cũng như nhu cầu của chúng ta đối 

với các sinh tố đó ra sao. 

Sinh tố được chia ra làm hai nhóm: nhóm hòa tan trong dầu mỡ như A,D,E và K; và nhóm 

hòa tan trong nước như nhóm sinh tố B, C, Folatin.. 

  

Sinh tố hòa tan trong dầu mỡ. 

Sinh Tố A 

Sinh tố A hòa tan trong chất béo và có nhiều trong thực phẩm như sữa, bơ, phó-mát, lòng 

đỏ trứng, gan, dầu cá. 

Một số thực vật  như cà rốt, cà chua, rau xanh ...có chất carotene hoặc tiền sinh tố A  

Provitamin A và sẽ được biến thành sinh tố A khi đưa vào cơ thể. 

1-Sinh tố A. 

 Có nhiều hình thức sinh tố A với tác dụng hơi khác nhau. Hai loại thông thường nhất là 

Retinol và Dehydroretinol. 

Dehydroretinol chỉ có ở cá nước ngọt và chim ăn cá đó nên không quan trọng lắm. 

Retinol có trong dầu cá biển, mỡ béo, gan, lòng đỏ trứng. 

Sinh tố A là chữ gọi chung cho cả hai loại. 

Sinh tố A có mầu vàng nhạt, không hòa tan trong nước nên không mất đi khi nấu nướng 

thực phẩm. 

 Sinh tố được hấp thụ ở ruột non dưới tác dụng của mật. Sự hấp thụ có thể bị trở ngại bởi 

dầu khoáng chất. Dầu này không hòa tan trong nước, thu hút sinh tố A và thải ra ngoài theo 

phân. Sinh tố không có trong nước tiểu vì không hòa tan trong nước. 

Trong cơ thể, sinh tố A được dự trữ nhiều nhất ở gan, một số nhỏ ở tế bào mỡ, phổi, thận. 

Công dụng 

 Sinh tố A : 

-Giúp mắt nhìn rõ trong ánh sáng mờ. 

-Giúp chế tạo và bảo trì da, răng, xương, tinh trùng, những mô mềm, những màng nhầy; 
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- Giúp sự sinh sản được bình thường. Mang thai mà thiếu sinh tố này trong ba tháng đầu 

có thể bị sẩy thai. 

-Có thể có tác dụng ngăn chận sự phát triển của tế bào ung thư. 

-Các cuộc nghiên cứu mới nhất cho thấy sinh tố A có khả năng giúp trẻ em chống  nhiễm 

độc, giúp thai nhi tăng trưởng tốt. 

Nguồn cung cấp 

 Sinh tố A có nhiều trong các thực phẩm gốc động vật như dầu mỡ cá thu, gan, cật, sữa, 

lòng đỏ trứng và các thực phẩm chế biến từ sữa như cà rem, phó mát. Gan bò nuôi bằng cỏ 

xanh và bò lớn tuổi có nhiều sinh tố A hơn bò non và bò ăn cỏ khô. Dầu gan cá là nguồn cung 

cấp sinh tố A nhiều nhất. 

Sinh tố A tổng hợp cũng công hiệu và an toàn như sinh tố từ động vật nhưng rẻ tiền hơn. 

Nhu cầu 

Nhu cầu mỗi ngày là 900mcg cho đàn ông, 700mcg cho đàn bà. Tối đa 3000mcg. 

Không cần tăng sinh tố A khi có thai, nhưng khi cho con bú sữa mẹ thì người mẹ cần tiêu 

thụ thêm khoảng 200mcg mỗi ngày. 

 Thiếu sinh tố A 

Thiếu sinh tố A con người dễ bị nhiễm trùng miệng, cuống họng; giảm thị giác, khô và đục 

giác mạc (cornea); cơ thể còi cọc, xương chậm mọc, răng yếu mau hư; da khô có vầy; kém khả 

năng thụ thai, thai nhi kém tăng trưởng. 

Tuy nhiên, tình trạng thiếu sinh tố A ít khi xẩy ra vì trong thực phẩm hàng ngày thường có 

đầy đủ sinh tố này. 

Thừa sinh tố A 

Dùng thêm nhiều sinh tố A có thể gây ra ăn mất ngon, nhức đầu, rụng tóc, mắt mờ, tính 

tình nóng nẩy, da khô, ngứa, tiêu chẩy, ói mửa, sưng gan. Người cao tuổi dùng trên 5000 mcg 

một ngày có thể bị suy gan. 

Đàn bà có thai không nên dùng quá 5000mcg/ ngày vì nguy cơ gây khuyết tật ở thai nhi. 

Tôt nhất là dùng những thực phẩm chứa nhiều sinh tố A thay vì dùng dạng chế biến. 

2. Caroten. 
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Có ba dạng caroten là alpha, beta và gamma, đều được gọi chung là tiền-sinh-tố A vì khi 

cơ thể hấp thụ những chất này sẽ biến đổi chúng thành sinh tố A. 

Carotene có nhiều trong thức ăn gốc thực vật như các loại rau màu lục đậm và các loại trái 

cây có mầu vàng cam đặc biệt là trong trái xoài, trái mơ, củ cà rốt, súp lơ, cà chua. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy beta carotene có thể ngăn ngừa bệnh ung thư nhờ tính chống 

oxy hóa, vô hiệu hóa gốc tự do trong các phản ứng chuyển hóa của cơ thể. 

Nghiên cứu ở Trung Hoa cho hay khi dùng chungvới sinh tố E, beta carotene có thể ngăn 

ngừa bệnh ung thư bao tử. Kết quả nghiên cứu khác cho thấy  beta carotene còn có khả năng 

giảm sự truyền bệnh AIDS từ mẹ sang con. 

Khác với sinh tố A, beta carotene không gây rủi ro khi được dùng với liều lượng lớn, bởi vì 

cơ thể chuyển chất này thành sinh tố A dần dần, tùy theo nhu cầu. Trường hợp dùng với lượng 

quá cao (thí dụ mỗi ngày ăn một kí cà rốt)  cũng chỉ làm cho da trở  nên vàng hay cam. Hiện 

tượng này sẽ mất đi khi ta điều chỉnh chế độ ăn. 

Mỗi ngày ta có thể dùng từ 10-20 mcg carotene mà không có ảnh hưởng xấu cho cơ thể. 

 Nguồn cung cấp  carotene gồm có: cà rốt, khoai lang, bí ngô, dưa canteloupe, bưởi hồng, 

rau bina (spinache), mận, broccoli và nhiều loại rau có lá màu lục đậm. Rau trái càng đậm màu 

lục và màu cam thì càng chứa nhiều carotene. 

 SINH TỐ D. 

Sinh tố D là chất bột mầu trắng, không mùi, hòa tan trong mỡ, không hòa tan trong nước, 

không bị phân hủy ở nhiệt độ cao và không bị oxy hóa. Do đó sinh tố này không bị mất đi trong 

khi chế biến hoặc cất giữ  thức ăn. 

Công dụng 

Sinh tố D rất cần cho sự tăng trưởng của xương và răng. Sinh tố duy trì chất calci và 

phosphor trong máu ở mức bình thường bằng cách điều hòa sự hấp thụ hai khoáng chất này từ 

thực phẩm. 

Nếu không có sinh tố D, calci trong thực phẩm không được ruột non hấp thụ, cơ thể sẽ lấy 

calci dự trữ trong xương ra để cung ứng cho nhu cầu khác của cơ thể. 

Một số nhà chuyên môn y tế cho rằng sinh tố D  có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột già, 

vú và các bệnh phong nhức khớp, nhưng vấn đề này vẫn còn đang trong vòng vi nghiên cứu. 

Nguồn cung cấp 
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Thực phẩm cung cấp rất ít sinh tố D, nhưng may mắn là thiên nhiên giúp chúng ta tạo ra 

loại sinh tố này qua tác dụng của ánh nắng mặt trời chiếu trên da. 

Các loại cá béo như cá trích (herring), cá thu (mackerel), cá hồi (salmon), cá ngừ (Tuna), 

cá sardine là nguồn cung cấp chính của sinh tố D. Cá ăn các sinh vật phù du (plankton) phơi 

mình trên mặt biển nắng chói. 

Gan, lòng đỏ trứng, bơ có một ít sinh tố D. 

Sữa người và sữa bò có rất ít sinh tố D. 

Rau trái hầu như không có hoặc chỉ có vài dấu vết sinh tố D 

 Vì thế, các  thứ sữa và thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh đều được bổ sung sinh tố D, 

chẳng hạn như  một lít sữa thường được bổ sung 10mcg sinh tố D (tương đương với  400 IU). 

Ngoài ra, ngũ cốc khô ăn sáng, bánh mỳ, margarine, nước trái cây cũng thường được cho thêm 

sinh tố D. 

Sinh tố D được ruột non hấp thụ với sự trợ giúp của mật. 

Sinh tố D được tạo ra khi ánh sáng mặt trời hoặc ánh đèn có tia cực tím chiếu lên da. Tia 

cực tím biến một hóa chất dưới da thành một loại sinh tố D rồi gan và thận tiếp tay biến thành 

sinh tố D hữu hiệu cho cơ thể. Ta chỉ cần phơi nắng 10- 15 phút, hai hoặc ba lần mỗi tuần là có 

đủ lượng sinh tố D cần thiết cho cơ thể. Vì lẽ đó, sinh tố này còn được gọi là “Sinh tố Ánh 

Nắng” Sunshine Vitamin). 

 Lượng sinh tố được tạo ra theo cách này thay đổi tùy theo thời gian và mức độ tiếp cận 

với ánh sáng. Da có mầu đậm cản ánh sáng tới 95%, quần áo và cửa kính, không khí ô nhiễm 

cũng cản tia tử ngoại vào da; mùa đông ít ánh nắng hơn mủa hè. 

Phần lớn sinh tố D được dự trữ ở tế bào mỡ, xương và thịt. Một số nhỏ ở gan, óc, phổi và 

thận. Phần không dùng tới hầu hết được bài tiết theo phân, chỉ có dưới 4% theo nước tiểu. 

Nhu cầu 

Mỗi ngày nên tiêu thụ khoảng 5mcg (tương đương khoảng 200 IU) và không nhiều quá 

10mcg (tương đương khoảng 400IU). 

Thiếu sinh tố D có thể đưa đến bệnh còi xương ở trẻ em, mềm xương (osteomalacia) ở 

người cao tuổi và  xơ cứng mạch máu. 

Trong bệnh còi xương, xương mềm và  biến dạng, xương ngực nhô về phía trước (pigeon 

breast), xương sọ chậm khép kín,  xương sống cong, răng sữa chậm mọc, răng khôn mỏng 

manh, men răng mau hư. Tất cả đều do thiếu calci và phosphor trong xương. 
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Dùng sinh tố D với liều lượng lớn như trên 50mcg trong một ngày (tương đương  2000 U.I)  

có thể nguy hiểm. Calci trong máu sẽ lên cao, kết tụ vào các tế bào tim, mạch máu, thận, phổi 

... và cao quá có thể đưa tới tử vong. 

Phụ nữ có thai và trẻ em sơ sinh dùng nhiều sinh tố D quá thì van tim thu hẹp, em bé bị 

chậm phát triển trí não và khuyết tật. Thường thường chỉ khi dùng sinh tố D dạng chế biến thì 

mới có nguy cơ này, cho nên cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. 

  

Sinh Tố D và Ánh Sáng Mặt Trời. 

  

Sinh tố D là một chất bột mầu trắng, không mùi, hòa tan trong mỡ, không hòa tan trong 

nước, không bị phân hủy ở nhiệt độ cao  và không bị oxy hóa. Do đó sinh tố này không bị mất 

đi trong chế biến hoặc cất trữ thức ăn. 

  

Sinh tố D có dưới nhiều dạng và mỗi dạng có tác dụng riêng. Calciferol là hình thức có tác 

dụng mạnh nhất. 

  

Gan và thận giúp chuyển hóa sinh tố D tiêu thụ trong thực phẩm hoặc do tác dụng của tia 

nắng sang dạng hormone 1.25 dihydrooxyvitamin D. Hormon này gửi tín hiệu cho ruột non để 

tăng hấp thụ calci và phosphor. 

  

Công dụng 

  

Sinh tố D rất cần cho sự tăng trưởng của xương và răng. 

  

Sinh tố duy trì chất calci và phospho trong máu ở mức bình thường bằng cách điều hòa sự 

hấp thụ hai khoáng chất này từ thực phẩm. 

  

Nếu không có sinh tố D, calci trong thực phẩm không được ruột non hấp thụ, cơ thể sẽ lấy 

calci dự trữ trong xương ra để cung ứng cho nhu cầu khác của các cơ quan, bộ phận. 

  

Một số chuyên viên y tế cho rằng sinh tố D  có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột già, vú 

và các bệnh phong nhức khớp, nhưng vấn đề này vẫn còn đang trong phạm vi nghiên cứu. 

  

Một số nghiên cứu khác cho là sinh tố D có khả năng duy trì tốt hệ miễn dịch, giúp tế bào 

tăng trưởng và phân sinh thành các loại đặc biệt 

  

Nguồn cung cấp 
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Thực phẩm cung cấp rất ít sinh tố D, nhưng may mắn là thiên nhiên giúp chúng ta tạo ra 

loại sinh tố này qua tác dụng của ánh nắng mặt trời chiếu trên da. 

  

Tia cực tím của nắng biến hóa chất ergosterol dưới da thành một loại sinh tố D rồi gan và 

thận tiếp tay biến thành sinh tố D hữu hiệu cho cơ thể. Chỉ cần phơi nắng 10-15 phút, hai hoặc 

ba lần mỗi tuần là có đủ lượng sinh tố D cần thiết. Vì lẽ đó, sinh tố này còn được gọi là “Sinh tố 

Ánh Nắng” Sunshine Vitamin). 

  

Điều cần lưu ý là: 

  

-Nên tắm nắng vào buổi sáng khi tia nắng còn dịu hoặc xế chiều khi nắng không gay gắt; 

  

-Không nên bôi quá nhiều kém chống nắng vì kem ngăn tia cực tím hấp thụ qua da. 

  

-Nên phơi mình trần càng nhiều càng tốt. 

  

-Cẩn thận để da khỏi bị cháy nắng và có thể gây ung thư da. 

  

Lượng sinh tố D do nắng tạo ra thay đổi tùy theo thời gian và mức độ tiếp cận với ánh 

sáng. 

  

Da có mầu đậm cản ánh sáng tới 95%, quần áo và cửa kính, không khí ô nhiễm cũng cản 

tia tử ngoại vào da; mùa đông ít ánh nắng hơn mủa hè. 

  

Các loại cá béo như cá trích (bloater, herring), cá thu (mackerel), cá hồi (salmon), cá ngừ 

(Tuna), cá sardine là nguồn cung cấp chính của sinh tố D. Cá ăn các sinh vật phù du (plankton) 

phơi mình trên mặt biển nắng chói. 

  

Gan, lòng đỏ trứng, bơ có một ít sinh tố D. 

  

Rau trái hầu như không có hoặc chỉ có vài dấu vết sinh tố D 

  

Sữa người và sữa bò có rất ít sinh tố D. Vì thế, các  thứ sữa và thực phẩm dùng cho trẻ sơ 

sinh đều được bổ sung sinh tố D, chẳng hạn như  một lít sữa thường được bổ sung 10mcg sinh 

tố D (tương đương với  400 IU). 

  

Ngoài ra, ngũ cốc khô ăn sáng, bánh mỳ, margarine, nước trái cây cũng thường được cho 

thêm sinh tố D. 

  

Sinh tố D được ruột non hấp thụ với sự trợ giúp của mật. 
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Phần lớn sinh tố D được dự trữ ở tế bào mỡ, xương và thịt, một số nhỏ ở gan, óc, phổi và 

thận. 

  

Phần không dùng tới hầu hết được bài tiết theo phân, chỉ có dưới 4% theo nước tiểu ra 

ngoài. 

  

Nhu cầu 

  

Viện Y học Hoa Kỳ đề nghị mỗi ngày nên tiêu thụ khoảng 5mcg (tương đương với 200 IU) 

và không nhiều quá 10mcg (tương đương với 400IU). 

  

Tuy nhiên, một số nhà dinh dưỡng khác, như bác sĩ người Canada Reinhold Vieth, lại cho 

rằng cơ thể cần số lượng sinh tố D cao hơn, khoảng 4000IU/ ngày. 

  

Thiếu sinh tố D 

  

Thiếu sinh tố D có thể đưa đến bệnh còi xương ở trẻ em (ricket), mềm xương 

(osteomalacia) ở người cao tuổi và  xơ cứng mạch máu. 

  

Trong bệnh còi xương, xương mềm và  biến dạng, xương ngực nhô về phía trước (pigeon 

breast), xương sọ chậm khép kín,  xương sống cong, răng sữa chậm mọc, răng khôn mỏng 

manh, men răng mau hư. Tất cả đều là do thiếu calci và phosphor trong xương. 

  

Thiếu sinh tố D xảy ra khi: 

  

*Tiêu thụ ít hơn số lượng được khuyến khích 

  

*Ít tiếp xúc với tia nắng 

  

*Thận không chuyển hóa sinh tố D sang dạng hormone 

  

*Cơ thể không hấp thụ được sinh tố D ở ruột 

  

Người dị ứng với sữa hoặc ăn rau thuần túy đề dễ bị thiếu sinh tố D. Trẻ em chỉ nuôi với 

sữa mẹ cũng thiếu sinh tố D, nếu các em không được dùng thêm calci phụ. 

  

Những trường hợp sau đây cần dùng thêm sinh tố D: 

  

-Em bé nuôi với sữa mẹ. 

  

-Người trên 50 tuổi. Lý do là da của họ không tổng hợp hữu hiệu được sinh tố D và thận 

cũng kém chuyển hóa sinh tố D thành dạng kích thích tố. 
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Theo thống kê, có từ 30-40% người cao tuổi bị gãy xương hông vì thiếu sinh tố D. Do đó 

lớp người này có thể được bảo vệ hơn, nếu dùng thêm sinh tố D. 

  

-Những người ít tiếp xúc với mặt trời như cư dân miền bắc cực, dân chúng mặc quần áo 

chùm kín cơ thể, người làm việc trong không gian không có mặt trời. 

  

-Người da mầu, có nhiều chất màu melanin bao phủ khiến tia tử ngoại không xâm nhập 

được vào da. 

  

Người có rối loạn hấp thụ chất béo như trong bệnh viêm ruột (bệnh Crohn), bệnh xơ nang 

tụy tạng (cystic fibrosis), bệnh gan, tụy tạng, giải phẫu cắt bỏ một phần bao tử hoặc ruột. 

  

Thừa sinh tố D 

  

Dùng sinh tố D với liều lượng lớn như trên 50mcg trong một ngày (tương đương 2000 U.I)  

có thể gây ra nôn mửa, táo bón, ăn không ngon, mệt mỏi, xuống cân, tăng lượng calci trong 

máu, rối loạn tâm trí. 

  

Quá cao calci trong máu có thể đưa tới rối loạn nhịp tim, kết tụ calci vào các tế bào tim, 

mạch máu, thận, phổi. 

  

Các nhà dinh dưỡng định mức độ tối đa sinh tố D mà cơ thể chịu đựng được là 25µ 

(1000IU) cho trẻ em tới 12 tháng; 50µ (2000IU) cho trẻ em, phụ nữ có thai và mẹ cho con bú 

sữa của mính. 

  

Một số nghiên cứu cho hay, phụ nữ có thai và trẻ em sơ sinh dùng nhiều sinh tố D quá thì 

van tim thu hẹp, bé bị chậm phát triển trí não và bị khuyết tật. Thường thường chỉ khi dùng sinh 

tố D phụ thêm thì mới có nguy cơ này. Vì thế, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. 

  

Sinh tố E 

  

Sinh tố E được các khoa học gia tại Đại học Berkeley, California khám phá ra cách nay hơn 

80 năm. Trong những thập niên vừa qua, sinh tố này đã là một trong những ngôi sao sáng 

trong số các chất dinh dưỡng. 

  

Có hai nhóm sinh tố E chính: nhóm tocopherols và tocotrienol với 4 isomers. 
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Trong hai nhóm này, nhóm alpha-tocopherol isomer có tác dụng mạnh nhất ở trong cơ thể. 

Cơ thể hấp thụ được cả tocopherol thiên nhiên và nhân tạo nhưng loại thiên nhiên trong thực 

phẩm có nhiều tác dụng tốt hơn. 

  

Sinh tố E (tocopherol) có dạng dầu sền sệt, mầu vàng nhạt, hòa tan trong chất béo hoặc 

cồn và không hòa tan trong nước. 

  

Sinh tố chịu đựng được sức nóng và acid nhưng bị phân hủy bởi tia tử ngoại hoặc oxygen. 

  

Đun nấu với nhiệt độ bình thường không làm mất sinh tố E, nhưng khi chiên rán chìm trong 

chất béo hoặc đóng hộp, sấy khô thì sinh tố E mất đi khá nhiều. 

  

Vai trò của sinh tố E trong cơ thể 

  

Trong cơ thể, vitamin E có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của các  tế bào, bảo vệ 

sinh tố A và chất béo khỏi bị oxy hóa, tạo hồng cầu, phòng ngừa sự hư hao của tế bào và giúp 

cơ thể sử dụng sinh tố K. 

          

Công dụng 

  

Sinh tố E được đề nghị để phòng ngừa hoặc điều trị một số vấn đề của sức khỏe do tác 

dụng chống oxy hóa của chúng. Tuy nhiên, cho tới nay kết quả các nghiên cứu đều chưa được 

thống nhất, chưa có tính cách kết luận hoặc mới có ý kiến trung dung (neutral), đôi khi tiêu cực 

(negative). 

          

Theo một số tác giả, sinh tố E là một chất chống oxy hóa rất hữu hiệu. Sinh tố bảo vệ các 

mô, giúp chế tạo và bảo vệ hồng huyết cầu; giúp cơ thể sử dụng sinh tố K. 

  

Vì là chất chống oxy hóa, một số tác giả cho biết sinh tố E có thể tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa 

các gốc tự do (free radicals) do đó có thể giữ một vai trò nào đó trong sự phòng ngừa ung thư 

và làm chậm tiến trình lão suy. Selenium và sinh tố E có thể thay thế, hỗ trợ cho nhau trong 

công dụng này. 

  

Nghiên cứu sơ khởi cho thấy sinh tố E có thể ngăn ngừa các chứng bệnh tim mạch, kể cả 

những chứng nhồi máu cơ tim hay tai biến động mạch não, vì nó làm giảm bớt sự kết tụ của 

cholesterol xấu LDL (low density lipoprotein) ở trong mạch máu. 

  

Một số nghiên cứu khác cho thấy sinh tố E có thể làm tăng tính miễn dịch bằng cách bảo 

vệ tế bào khỏi bị tổn thương, do đó sức đề kháng của cơ thể với các bệnh nhiễm trùng mạnh 

hơn. Đặc tính này có lẽ cũng giúp trì hoãn các triệu chứng của bệnh sa sút trí tuệ. 

  

Sinh tố E còn làm giảm nguy cơ bệnh cườm mắt (cataract) nhờ khả năng chống oxy hóa. 
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Các nghiên cứu trước đây cho thấy sự sinh đẻ của chuột khả quan hơn khi cho dùng sinh 

tố E. 

Trái với tin tưởng của nhiều người, sinh tố này không có vai trò gì trong việc làm đời sống 

tình dục người nam mạnh hơn. 

  

Nguồn cung cấp 

  

Nguồn cung cấp chính sinh tố E là thực phẩm gốc thực vật như dầu đậu nành, dầu hột 

bông gòn (cotton seed oil), dầu hướng dương (sunflower oil), dầu bắp, phó sản của các dầu 

vừa kể như margarine; trong mầm lúa mì (wheat germ); trong bắp, các loại hạt có vỏ cứng, hạt 

dưa (seed), quả ô liu, măng tây và các loại rau có lá màu lục. 

  

Thực phẩm gốc động vật có rất ít sinh tố E. 

  

Sinh tố E được hấp thụ ở ruột non với sự hỗ trợ của mật và chất béo. 

  

Sinh tố E lưu chuyển trong máu và được dự trữ trong tế bào mỡ, gan, bắp thịt, phần dư 

thừa được bài tiết qua phân. 

  

Không giống như sinh tố A và D, sinh tố E không gây ra triệu chứng ngộ độc khi ta dùng 

một số lượng cao. 

  

Tuy nhiên, đang uống thuốc Coumadin chống loãng máu cần cẩn thận, vì sinh tố E cao quá 

có thể làm xuất huyết nhiều hơn. 

  

Nhu cầu 

  

Nhu cầu sinh tố E thay đổi tùy theo tuổi tác, nam hoặc nữ, tình trạng sức khỏe và số lượng 

chất béo bão hòa mà người đó tiêu thụ. Chất béo bão hòa dễ bị oxy hóa vì thế cần tăng sinh tố 

E nếu ăn nhiều chất này. 

  

Liều (dose) sinh tố được ghi theo đơn vị milligram hoặc IU (International units). 1mg alpha-

tocopherol tương đương với 1.5 IU. 

  

Tại Hoa Kỳ, giới chức y tế dinh dưỡng đề nghị (Recommended Daily Allowance- RDA) là: 

-Nam nữ từ 14 tuổi và phụ nữ có thai ở mọi tuổi cần 15mg (hoặc 22.5IU), 

- Phụ nữ cho con bú sữa mẹ cần 19mg (hoặc 28.5IU) sinh tố E mỗi ngày. 

 Số lượng này đều có trong phần ăn hàng ngày nếu ta tiêu thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng 

trong thực phẩm. 

  

           Với trẻ em sơ sinh, không có RDA nhưng có đề nghị: 
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-Các em khỏe mạnh bú sữa mẹ từ lúc sanh tới 6 tháng cần 4mg/ngày (6IU/ngày); 

Từ 7-12 tháng cần 5mg/ngày (7.5 IU/ngày). 

  

          RDA cho trẻ em 

-Từ 1-3 tuổi: 6mg/ngày (7.5 IU); 

-Từ 4-8 tuổi: 7mg/ngày (10.5 IU) 

- Trẻ em từ 9-13 tuổi: 11mg/ngày (16 IU/ngày). 

          

Thiếu sinh tố E 

  

Thiếu sinh tố E rất ít khi xảy ra và có thể thấy trong bệnh nhân kém hấp thụ chất béo ở ruột 

như bệnh Crohn, sau giải phẫu, khi kém dinh dưỡng, khi tiêu thụ rất ít sinh tố E hoặc trong vài 

bệnh di truyền đặc biệt. 

  

Thiếu sinh tố trong thời gian lâu có thể đưa tới không vững trong việc đi đứng và không có 

phối hợp giữa các cơ bắp, yếu cơ bắp, giảm phản xạ (reflex). Thiếu kinh niên có thể đưa tới mù 

lòa, sa sút trí tuệ, thay đổi nhịp tim. 

  

Điều trị khi thiếu sinh tố E cần được bác sĩ xác định và theo dõi vì có nhiều chứng minh 

khoa học cho hay, dùng thêm sinh tố E có thể gây hậu quả không tốt cho cơ thể. 

  

An toàn của sinh tố E 

  

Cho tới nay, chưa có chứng minh khoa học về sự công hiệu của sinh tố E khi dùng quá liều 

để được cơ quan y tế đưa ra (RDA). Do đó, cần cân nhắc lợi hại trước khi quyết định dùng 

thêm sinh tố E. 

Dùng thêm trong thời gian ngắn với liều tối đa 1000mg/ ngày (tương đương với 1100 IU) 

được coi như tương đối an toàn và có thể có ích lợi. 

Ảnh hưởng lâu dài khi dùng nhiều sinh tố E vẫn chưa được làm rõ cho nên các giới chức y 

tế khuyên không nên dùng quá nhiều sinh tố này. 

Quá nhiều sinh tố E có thể đưa tới viêm da, đau bụng, tiêu chẩy, ói mửa, tăng rủi ro xuất 

huyết, chóng mặt, mệt mỏi, nhức đầu, mờ mắt… 

  

SINH TỐ K. 

Sinh tố K (còn gọi là sinh tố chống xuất huyết) hòa tan trong chất béo và có hai loại:  K1 có 

tự nhiên trong rau mầu lục và K2 được tổng hợp bởi các vi sinh vật trong ruột của người và 

động vật. Sinh tố K3 được tổng hợp bằng phương pháp khoa học. 

Công dụng 
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Sinh tố K có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể chống chẩy máu khi bị vết thương trên da thịt hay 

xuất  huyết trong cơ quan nội tạng. Sinh tố K giúp gan tổng hợp bốn yếu tố đông máu II, VII, IX 

và X mà khi thiếu các yếu tố này thì máu không đông được . 

 Nhiều nghiên cứu sơ khởi cho thấy sinh tố K có thể tăng cường sức chịu đựng của bộ 

xương  ở người cao tuổi. 

Nguồn cung cấp 

Các vi khuẩn trong ruột con người tạo khoảng 80% sinh tố K, số còn lại do thức ăn cung 

cấp. 

Sinh tố K có nhiều trong trà xanh, cây củ cải (turnip), bắp su (cabbage), su lơ (cauliflower), 

những loại rau có lá lớn, đậu nành và nhiều loại dầu thực vật, gan, thịt lợn. 

Sinh tố K chịu đựng được sức nóng và độ ẩm nhưng bị tia tử ngoại, acid, kiềm, oxygen 

phân  hủy. Việc nấu nướng thức ăn  thường không làm mất sinh tố K. 

Sinh tố K tổng hợp menadione hay K3 cũng có tác dụng như sinh tố K. 

Nhu cầu 

Mỗi ngày nên tiêu thụ từ 30 mcg-80 mcg tùy theo độ tuổi. Số lượng này đều có trong thực 

phẩm nên không cần phải uống thêm sinh tố K. 

Lý do thiếu sinh tố K thường là do uống nhiều thuốc kháng  sinh khiến vi khuẩn trong ruột 

bị tiêu diệt, hoặc không có khả năng hấp thụ sinh tố K từ thực phẩm. 

Trẻ sơ sanh chưa có vi sinh vật trong ruột, cũng thường hay thiếu sinh tố K nên sau khi 

sinh, được tiêm một lượng  nhỏ sinh tố này để ngừa chảy máu. 

 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
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http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 

 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

