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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN IV_PS_A ………………………. Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp 

CHA XỨ CÓ QUYỀN RA VẠ TUYỆT THÔNG CHO AI KHÔNG? ……… Lm. PX. Ngô Tôn Huấn 
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LTS: BBT CGVN và Đặc San GSVN hân hạnh giới thiệu trọn bộ 16 Văn Kiện Công Đồng 
Vatican 2, bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN, ấn bản mới nhất, có bán tại các 
Nhà Sách Công Giáo.  

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

 

 

SẮC LỆNH 
VỀ NHIỆM VỤ MỤC TỬ 

CỦA CÁC GIÁM MỤC TRONG GIÁO HỘI 
CHRISTUS DOMINUS 

Ngày 28 tháng 10 năm 1965 

tiếp theo 

 

CHƯƠNG III 
CÁC GIÁM MỤC CỘNG TÁC ĐỂ 

MƯU CẦU ÍCH CHUNG CHO NHIỀU GIÁO HỘI 

I. THƯỢNG HỘI ĐỒNG, CÔNG ĐỒNG 
VÀ ĐẶC BIỆT CÁC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 

36. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội, các Giám mục, những vị được đặt đứng đầu 
các Giáo Hội địa phương, được thôi thúc bởi sự hiệp thông trong tình bác ái huynh đệ và lòng 
nhiệt thành đối với sứ vụ phổ quát được uỷ thác cho các Tông đồ, đã đồng tâm hiệp lực phát 
triển thiện ích vừa chung vừa riêng của từng Giáo Hội. Do đó, các Công nghị, Công đồng giáo 
tỉnh, và Công đồng chung đã được triệu tập, trong đó các Giám mục quyết nghị những nguyên 
tắc đồng nhất phải tuân giữ trong các Giáo Hội khác nhau, hoặc về việc giảng dạy các chân lý đức 
tin, hoặc về việc quy định kỷ luật Giáo Hội. 

 

Thánh Công Đồng Chung này tha thiết ước mong định chế cao đẹp là các Thượng Hội Đồng 
và Công Đồng sẽ được củng cố với một năng lực mới, để hoạt động cách thích hợp hơn và 
hữu hiệu hơn, giúp cho đức tin được gia tăng và kỷ luật được tuân thủ trong các Giáo Hội, tuỳ 
theo hoàn cảnh của từng thời đại. 

 

37. Đặc biệt ngày nay, các Giám mục thường không thể chu toàn nhiệm vụ của mình cách thích 
đáng và có hiệu quả, nếu không liên kết ngày càng chặt chẽ hơn và hợp tác ngày càng mật 
thiết hơn với các Giám mục khác. Vì các Hội Đồng Giám mục – đã được thiết lập tại nhiều quốc 
gia – cho thấy bằng chứng rõ ràng về sự phát triển phong phú hơn của hoạt động tông đồ, nên 
Thánh Công Đồng xét rằng thật hữu ích nếu khắp nơi trên thế giới, các Giám mục trong cùng 
một quốc gia hay cùng một miền quy tụ thành một Hội Đồng, nhóm họp theo những kỳ hạn nhất 
định để nhờ việc chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm, cũng như trao đổi ý kiến, các ngài đồng tâm 
hiệp lực mang lại lợi ích chung cho các Giáo Hội. 

 

Vì thế, Thánh Công Đồng quy định những điều sau đây về các Hội Đồng Giám mục: 

 

38. 1) Hội Đồng Giám mục là một tập thể qui tụ các vị lãnh đạo Giáo Hội trong một quốc gia hay 
một địa phương, liên đới thực thi phận vụ mục tử để những thiện ích Giáo Hội muốn trao ban 
cho con người được thêm phong phú, nhất là nhờ các hình thức hoạt động tông đồ và những 
phương pháp thích hợp với hoàn cảnh hiện đại. 
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2) Trừ các vị Tổng Đại Diện, tất cả các Đấng Bản Quyền địa phương thuộc bất cứ Nghi chế 
nào, các Giám mục Phó, Giám mục Phụ tá và các Giám mục hiệu tòa đang đặc trách một 
nhiệm vụ do Tòa Thánh hay Hội Đồng Giám mục giao phó, đều là những thành viên của Hội 
Đồng Giám mục. Các Giám mục hiệu tòa khác, các vị Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng Rôma 
đang thi hành một nhiệm vụ đặc biệt tại địa phương, không phải là thành viên theo luật của Hội 
Đồng Giám mục. 

 

Các Đấng Bản Quyền địa phương và các Giám mục Phó có quyền biểu quyết; còn các Giám 
mục Phụ tá và các Giám mục khác là những đấng có quyền tham dự Hội Đồng, thì nội quy của 
Hội Đồng sẽ ấn định là các vị này có quyền biểu quyết hoặc chỉ có ý kiến tham khảo. 

 

3) Mỗi Hội Đồng Giám mục phải soạn thảo bản nội quy, được Tòa Thánh công nhận, trong 
đó – ngoài những phương tiện khác – phải tiên liệu các cơ quan chức năng giúp đạt đến mục 
tiêu cách hữu hiệu hơn, chẳng hạn như Ban thường trực của các Giám mục, các Uỷ ban Giám 
mục, Văn phòng Tổng Thư Ký. 

 

4) Các quyết định của Hội Đồng Giám mục, khi đã được biểu quyết hợp pháp và ít nhất hội 
đủ hai phần ba số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết trong Hội Đồng, và khi các 
quyết định đó được Tòa Thánh công nhận, thì có hiệu lực pháp lý, nhưng chỉ trong những 
trường hợp hoặc được ấn định bởi luật chung, hoặc được xác định do một chỉ thị đặc biệt của 
Tòa Thánh, được ban hành do ý Toà Thánh hay theo lời thỉnh cầu của Hội Đồng Giám mục. 

 

5) Tại những nơi có yêu cầu do hoàn cảnh đặc biệt, các Giám mục của nhiều quốc gia, với 
sự chấp thuận của Tòa Thánh, có thể họp thành một Hội Đồng. 

 

Hơn nữa, mối tương quan giữa các Hội Đồng Giám mục của các quốc gia khác nhau cần 
phải được phát huy để có thể thăng tiến cũng như bảo vệ công ích nhiều hơn. 

 

6) Thánh Công Đồng tha thiết ước mong các vị Lãnh đạo các Giáo Hội Đông phương, khi 
họp Công Nghị để củng cố kỷ luật của Giáo Hội mình và phát huy cách hữu hiệu hơn những 
công cuộc nhằm thiện ích tôn giáo, cũng nên lưu ý tới công ích của toàn lãnh thổ, nơi có nhiều 
Giáo Hội thuộc các Nghi chế khác nhau cùng hiện diện, bằng cách tham khảo ý kiến lẫn nhau 
trong những hội nghị liên Nghi chế, theo những tiêu chuẩn đã được Thẩm quyền quy định. 

 

II. RANH GIỚI CÁC GIÁO TỈNH 
VÀ VIỆC THIẾT LẬP CÁC GIÁO MIỀN 

39. Lợi ích của các linh hồn đòi hỏi phải phân chia ranh giới thích hợp, không những cho các 
giáo phận mà cả cho các giáo tỉnh, hơn nữa cũng nên thiết lập những giáo miền để đáp ứng 
hiệu quả hơn cho những nhu cầu Tông đồ tùy theo hoàn cảnh xã hội và địa phương, cũng như 
để việc liên lạc của các Giám mục được dễ dàng và hữu hiệu hơn, hoặc giữa các ngài với 
nhau, hoặc với các Giám mục Trưởng Giáo tỉnh, và với các Giám mục khác trong cùng một 
quốc gia, cũng như giữa các Giám mục với Chính quyền dân sự. 

 

40. Vì thế, để đạt được các mục tiêu kể trên, Thánh Công Đồng quyết định như sau: 

 

1) Ranh giới các giáo tỉnh cần phải được duyệt xét lại cách thích hợp và thẩm quyền cũng 
như đặc ân của các Tổng Giám mục phải được xác định theo những tiêu chuẩn mới và thích 
đáng. 

 

2) Phải coi đây là quy luật: tất cả các giáo phận và các địa hạt tương đương một giáo phận 
theo luật, phải thuộc về một giáo tỉnh nào đó. Vì vậy, các giáo phận hiện nay đang trực thuộc 
Tòa Thánh và không liên kết với một giáo tỉnh nào khác, thì hoặc là, nếu có thể được, phải hợp 
lại với nhau thành một giáo tỉnh mới, hoặc là phải sáp nhập vào một giáo tỉnh gần hơn hay 
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thuận tiện hơn, và phải tùy thuộc quyền của Tổng Giám mục Trưởng giáo tỉnh theo tiêu chuẩn của 
luật chung. 

 

3) Nơi nào lợi ích đòi hỏi, các giáo tỉnh hãy hợp lại thành giáo miền, được tổ chức theo các 
điều khoản quy định do luật. 

 

41. Các Hội Đồng Giám mục có thẩm quyền phải cứu xét vấn đề ranh giới các giáo tỉnh hay vấn đề 
thiết lập các giáo miền, theo những tiêu chuẩn về ranh giới các giáo phận đã được quy định ở các 
số 23 và 24, và phải đệ trình những ý kiến cũng như nguyện vọng của mình lên Tòa Thánh. 

 

III. CÁC GIÁM MỤC 
CÓ NHIỆM VỤ LIÊN GIÁO PHẬN 

42. Nhu cầu mục vụ ngày càng đòi hỏi một số công tác mục vụ phải được điều hành và phát 
huy cách đồng nhất, vì thế rất nên thiết lập một số cơ quan chức năng, có thể do các Giám mục 
đảm trách, để phục vụ tất cả hay nhiều giáo phận trong cùng một miền hay một nước. 

 

Thánh Công Đồng mong muốn giữa các Giám Chức hay Giám mục đảm nhận những phận 
vụ đó và các Giám mục giáo phận cũng như các Hội Đồng Giám mục, luôn có sự hiệp thông 
huynh đệ và đồng tâm hiệp lực chăm lo mục vụ dựa trên những tiêu chuẩn được xác định do 
bộ luật chung. 

 

43. Việc chăm sóc phần thiêng liêng cho các quân nhân cũng rất đáng lưu tâm, do những hoàn 
cảnh đặc biệt của nếp sống quân ngũ, vì thế trong mỗi quốc gia phải tùy khả năng thiết lập một 
Nha Tuyên úy Công Giáo. Vị Tổng Tuyên úy cũng như các tuyên úy đừng tiếc công sức dành 
cho công việc khó khăn này, trong tinh thần đồng tâm cộng tác với các Giám mục giáo phận1. 

 

Các Giám mục giáo phận hãy cung cấp cho vị Tổng Tuyên úy đủ số linh mục thích hợp với 
công tác nặng nhọc đó, đồng thời các ngài cũng hãy ủng hộ những sáng kiến nhằm phát triển 
lợi ích thiêng liêng cho các quân nhân2. 

CHỈ THỊ TỔNG QUÁT 

44. Thánh Công Đồng quyết định: trong việc duyệt lại Bộ Giáo Luật, phải xác lập những khoản 
luật thích hợp, theo các nguyên tắc đã được quy định trong Sắc Lệnh này, sau khi đã cân nhắc 
những nhận định do các Uỷ Ban hoặc các Nghị phụ đã đưa ra. 

 

Hơn nữa, Thánh Công Đồng cũng truyền phải biên soạn những văn bản Hướng Dẫn tổng 
quát về việc chăm sóc các linh hồn, để các Giám mục cũng như các linh mục chánh xứ sử 
dụng, giúp các ngài có những quy tắc chắc chắn để có thể chu toàn phận vụ mục tử của mình 
cách dễ dàng và thích hợp hơn. 

 

Cũng cần phải biên soạn một sách Hướng Dẫn riêng về việc chăm sóc mục vụ cho từng nhóm 
tín hữu đặc biệt, tùy theo những hoàn cảnh khác nhau của mỗi nước hay mỗi miền, đồng thời 
phải biên soạn một bản Hướng Dẫn về việc dạy giáo lý cho dân Kitô giáo, trong đó đề cập tới 
các nguyên tắc căn bản của việc dạy giáo lý, cách điều hành và việc biên soạn các sách liên 

                                                 
1
 x. S. C. CONSISTORIALIS: Instructio de Vicariis Castrensibus, 23.4.1951: AAS 43 (1951), 562-565; Formula servanda in 

relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda, 20.10.1956: AAS 49 (1957), 150-163; Decr. De Sacrorum Liminum 

Visitatione a Vicariis Castrensibus peragenda, 28.2.1959: AAS 51 (1959), 272-74; Decr. Facultas audiendi confessiones 

militum Cappellanis extenditur, 27.11.1960: AAS 53 (1961), 49-50. Xem thêm S. C. DE RELIGIOSIS: Instructio de 

Cappellanis militum religiosis, 2.2.1955: AAS 47 (1955), 93-97. 
2
 x. S. C. CONSISTORIALIS: Epistula ad Em.mos PP. DD. Cardinales atque Exc.mos PP. DD. Archiepiscopos, Episcopos 

ceterosque Ordinarios Hispanicae Ditionis, 21.6.1951: AAS 43 (1951), 566. 
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hệ. Trong khi biên soạn những Thủ bản Hướng Dẫn nói trên, cần phải quan tâm đến những 
nhận định do các Ủy Ban hoặc do các Nghị phụ đã đưa ra. 

Tất cả và từng điều được ban bố trong Sắc Lệnh này đều đã được các Nghị phụ Thánh Công 
Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với các Nghị 
phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và những gì 
đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng. 

Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 28 tháng 10 năm 1965 
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH 

Từ rầt xa xưa, hình ảnh người chăn chiên là hình quen thuộc. Đoàn chiên và người chăn 

chiên đã bước vào lịch sử cứu độ cách hết sức êm đềm, thân thiện như chính bản chất vốn có 

của con chiên và người dẫn dắt nó. Vì thế, có quá nhiều hình ảnh liên quan đến mục tử và 

chiên – Thiên Chúa và loài người.  

 

1. Thiên Chúa là Mục Tử Nhân Lành. 

- Ngay những trang đầu Kinh Thánh, văn hoá du mục đã gắn liền với ơn gọi của Thiên 

Chúa, khi Người trao cho con Người: Thiên Chúa tuyển chọn các tổ phụ Abraham, Ixaác, 

Giacóp, Môsê… từ nơi đồng cỏ, giữa đoàn chiên… Nhiều tiên tri lãnh nhận ơn kêu gọi của 

Thiên Chúa đang khi chăn dắt đàn chiên của mình… 

- Trải qua các thời kỳ: tổ phụ, thủ lãnh, tiên tri và quân chủ, Thiên Chúa không ngừng huấn 

luyện, đào tạo dân riêng. Chính Thiên Chúa trao ban sáng kiến cứu độ và dạy toàn dân đợi chờ 

ơn cứu độ. Thiên Chúa luôn đi bước trước trong sáng kiến để thiết lập giao ước và duy trì sự 

trung thành với giao ước.   

- Từng trang Kinh thánh, mỗi lần nhắc tới Đấng Thiên Sai của tương lai, Đấng Cứu Tinh, 

Đấng Mêsia, tất cả đều dùng hình ảnh người chăn chiên ám chỉ “Đấng nhân danh Chúa mà 

đến” sẽ là Mục Tử chăn dắt dân Thiên Chúa trong đường lối chính trực, công minh. 

- Đặc biệt, Thánh vịnh nhiều lần ca tụng Thiên Chúa là Chủ Chăn bênh vực, chăm lo cho 

dân Người:  

* “Lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là Đấng cho con được 

ngẩng đầu bất khuất” (Tv 3, 4). 

 

 MỤC TỬ: THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI 
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* “Con ẩn náu bên Ngài, xin cứu vớt và giải thoát con” (Tv 7, 2). 

* Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho 

tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên 

đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.  

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo 

vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, 

Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người 

những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Tv 23).  

Suốt bao nhiêu ngàn năm, hình ảnh chủ chăn và đoàn chiên vẫn là hình ảnh đẹp, trở thành 

chủ đề xuyên suốt lịch sử ơn cứu độ. 

Qua đó, Thiên Chúa bộc lộ chính mình là Mục Tử Nhân Lành, tràn tình yêu, đầy lẽ sống, 

luôn dịu dàng. Đấng là Mục Tử Nhân Lành không chỉ sẵn sàng mà còn không ngừng trao ban 

cho con người là đoàn chiên mà Người chăn dắt chính bản thân Người qua sự quan phòng 

lãnh đạo quyền năng, nhân từ, rộng lượng.  

Thiên Chúa thể hiện, chính Người gầy dựng đàn chiên, tức dân riêng của Người. Thiên 

Chúa không ngừng gìn giữ, bảo vệ họ, để dù trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhất là 

những lúc họ quỵ ngã trong tội, họ phản bội và vô ơn với Người, hay khi họ phải mang thân nô 

lệ, bị chà đạp quyền sống, lầm lũi hoang mang trong sa mạc đằng đẳng bốn mươi năm, hoặc bị 

phác lưu tủi nhục… Tất cả chỉ đặt dấu ấn của một mình Thiên Chúa, Đấng dẫn dắt, chăm sóc 

bằng bàn tay uy lực và từ ái.  

 

2. Chúa Giêsu, hiện thân của Thiên Chúa nơi trần gian. 

Chúa Giêsu là nguồn mạc khải trọn vẹn về Chúa Cha và của Chúa cha, để qua Người, khi 

thể hiện mình là Mục Tử Nhân Lành, Chúa Giêsu cho biết, từ nơi Người, Chúa Cha đón nhận 

chúng ta, yêu thương chúng ta, tha thứ cho chúng ta, ban cho chúng ta sự sống thần linh để 

chúng ta sống và sống dồi dào.  

- Bởi chính Chúa Giêsu là Mục Tử, nên Chúa ưu ái với các mục tử. Ngay buổi bình minh 

của Tân Ước, trong đêm Chúa giáng sinh, chỉ các mục đồng mới trở thành những người đầu 

tiên lãnh nhận tin mừng giáng sinh và sứ mạng loan báo tin vui cứu độ Con Thiên Chúa đã 

giáng trần.  

- Chúa Giêsu, vốn là Thiên Chúa, lại chấp nhận trở thành một trong những thân phận hèn 

kém, mong manh như chúng ta. Người hoàn toàn vâng thánh ý Chúa Cha để hòa mình với trần 

gian sống khiêm nhường trong gia đình Nagiaret nghèo khó. 

- Chúa Giêsu, một đời làm người nơi dương thế, là một đời kể từ khi sinh ra, sống, chết, 

sống lại, được vinh thăng trên trời là để mang ơn cứu độ cho chúng ta.  
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Nhất là trong những năm ra đi công khai, Chúa Giêsu luôn tận tụy rao giảng Tin Mừng 

nước trời, Tin mừng tình yêu. Chúa đồng sớt chia và chấp nhận mọi khó khăn, mệt nhọc, mọi 

phản ứng chống đối.  

Nhiều lần Chúa chạnh lòng thương những ai bơ vơ không người chăn dắt. Chúa thực hiện 

nhiều phép lạ chữa lành nhiều bệnh tật. Chúa yêu thương quan tâm những người nghèo, 

người bị bỏ rơi, người bị gạt ra bên lề đời sống tôn giáo và xã hội… 

- Chúa Giêsu chăm sóc, bảo vệ đoàn chiên cho đến tận cùng. Không ai có thể cướp chiên 

khỏi tay Chúa. Không ai có thể lấy đi sự sống đời đời mà chiên nhận được từ nơi Chúa.  

- Nhiều lần Chúa Giêsu khẳng định: Ta Là Người Chăn Chiên Tốt Lành. Chúa không chỉ 

minh họa sự tốt lành bằng dụ ngôn Con chiên lạc và người chăn tìm kiếm rồi vui mừng vác 

chiên lên vai trở về, mà đến khi hoàn tất hành trình dương thế, chính Chúa sẵn sàng hiến thân 

nhận lấy cái chết tủi nhục trên thánh giá cứu chuộc đàn chiên mà Chúa lãnh nhận trách vụ 

chăn dắt.  

Chúa Giêsu vui nhận thánh giá để nói lên tình yêu có một không hai trên cõi đời. Đó là tình 

yêu của một vì Thiên Chúa cao sang hạ cố chính mình, chết cho loài thụ tạo mà mình dựng 

nên. 

Mãi mãi Chúa Giêsu tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng đoàn dân bằng chính thịt máu 

Người. Đó là sáng kiến độc đáo mà Chúa Giêsu thiết lập để mãi mãi tiếp tục hiện diện giữa 

đoàn dân của Người bằng phương cách bí tích. Nhờ Thánh Thể, Chúa ở lại và đồng hành với 

dân Người cho đến muôn đời. 

 

3. Chúng ta là mục tử cho nhau. 

Cách đây hơn hai năm, tôi chít lên đầu vành khăn tang tiễn đưa người ông của mình, một 

linh mục cao niên, nhưng qua đời khá đột ngột. Kế tiếp, tôi tiễn đưa người bạn mới ngoài năm 

mươi tuổi, làm linh mục chưa đầy hai mươi năm. Chẳng lâu sau, tôi tiếp tục bàng hoàng chia 

tay một linh khác trong giáo phận nhà, cũng chưa tròn sáu mươi. Vài ngày trước , tôi lại tham 

dự thánh lễ an táng một linh mục giáo sư Đại Chủng viện mới ngoài sáu mươi…  

Tất cả đều giống nhau: Họ rời trần thế quá đột ngột, trong khi tất cả còn đang hoạt động, 

sức sống vẫn căng tràn, độ nhanh nhạy trong những giải quyết, những liên đới, những quyết 

đoán… đều chưa có dấu hhiệu suy giảm… 

Những cái chết như thế, gieo trong lòng người ở lại không ít thương đau, tiếc nhớ. Chỉ có 

niềm an ủi trong đức tin mới có thể xóa nỗi nghẹn ngào cho bất cứ ai có liên quan thân tình với 

người nằm xuống. 

Tuy thời gian có thể sẽ làm lành mọi vết thương, và lớp bụi của nó có thể phủ lấp để đẩy 

mọi thứ vào quá khứ, thậm chí vào quên lãng. Nhưng với người hay hoài niệm, chắc phải cần 

đến độ dài năm tháng… 
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Sở dĩ người còn ở lại khó quên là vì tất cả họ đã từng hiện diện bằng một đời tận tụy trong 

chức năng mục tử. Họ noi gương Chúa Giêsu Mục Tử để thi hành cách tốt nhất, triệt để nhất 

ơn gọi làm mục tử của mình.  

Nói như thánh Augustinô: “Cho anh chị em, tôi là giám mục, cùng với anh chị em tôi là Kitô 

hữu”, tôi nhận ra nơi họ hình ảnh sống động của Augustinô hôm nay. Bởi họ đã từng sống ơn 

gọi linh mục vì anh chị em, và làm Kitô hữu với anh chị em.  

Tuy nhiên, chúng ta đừng giới hạn chức năng mục tử cho giám mục, linh mục mà thôi, 

nhưng tất cả chúng ta là mục tử cho nhau. Trong từng vai trò theo khả năng mà ơn gọi của 

mình đòi hỏi, có thể là cha mẹ, anh chị em, bè bạn, những người thân thuộc, những người ở 

gần bên nhau, những người có trách nhiệm về người khác…, đều có nghĩa vụ lôi kéo nhau về 

đàng lành, noi gương đời sống thánh thiện, gây ảnh hưởng về một lối sống công chính cho 

nhau… 

Là mục tử cho nhau, chúng ta cùng nhìn lên Chúa Giêsu Mục Tử mà học nơi Người tinh 

thần vâng phục trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của đời mình, để luôn luôn đặt thánh ý Thiên 

Chúa lên trên mọi sự, mọi quyết định, mọi hành động. 

Chúa ta học nơi Chúa Giêsu lòng khiêm nhường, hiền hậu và sự hy sinh dâng hiến, dù 

phải dâng hiến cả bản thân, cả cuộc sống, cả quyền lợi tư riêng của mình. 

Chúng ta học nơi Chúa Giêsu đời sống công chính, để luôn luôn tiến đi chỉ trên một con 

đường, đó là sự thánh thiện mà thôi. 

Ước mong, mỗi chúng ta là mục tử cho nhau, sẽ giúp đỡ nhau để cùng tiến về hạnh phúc 

vĩnh cửu như Chúa muốn. 

 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 
 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

  

 

Suy niệm Chúa nhật Chúa Chiên Lành  

(Ga 10, 1-10) 

 
  

"Đức Chúa phán thế này: Này Ta chống lại các mục tử, Ta sẽ đòi lại chiên Ta nơi tay chúng 

" (Ez 34, 10). Các mục tử đã làm gì để Thiên Chúa nổi giận và đòi lại chiên đây? Qua miệng 

ngôn sứ Ezêkiel, Thiên Chúa còn nói mạnh hơn nữa : "Ta sẽ không để chúng chăn chiên Ta 

nữa. Các mục tử sẽ không còn được chăn nuôi lấy mình chúng nữa. Ta sẽ giựt lấy chiên khỏi 

mõm chúng, khiến chiên Ta không còn là mồi ngon cho chúng ăn thịt nữa " (Ez 34, 10). À thì ra, 

các mục tử chỉ để ý đến lợi ích của mình, không dám xả thân vì để cứu chiên, nay Chúa đòi lại 

XIN CHÚA BAN NHIỀU TÔNG ĐỒ MỞ NƯỚC CHÚA 
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chiên và Ngài tuyên bố : "Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta, và Ta sẽ chăm nom đến chúng 

" (Ez 34, 10). Thiên Chúa chăm nom chiên như thế nào? Ngài phán : " Như người mục tử chăm 

nom đàn chiên của mình vào ngày nó ở giữa chiên phiêu bạt thế nào, cũng vậy Ta sẽ chăm 

nom chiên của Ta. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi nơi chúng tán loại, vào ngày mây mù đen tối. Ta sẽ 

đem chúng ra khỏi các dân. Ta sẽ thâu họp chúng lại từ các xứ. Ta sẽ dẫn chúng về lại thửa 

đất của chúng. Và Ta sẽ chăn nuôi chúng trên núi Israel " (Ez 34, 13-14). 

Những "ngọn núi Israel " theo các tác giả Thánh Kinh là nơi an nhàn, có suối nước trong 

lành, không có gì độc hại và nguy hiểm, nơi ấy có đồng cỏ non tốt tươi, màu mỡ (x. Ez 34, 13-

15). Nếu ta muốn an toàn thoải mái, hãy đến đó tận hưởng.   "Đức Chúa phán: Chiên thất lạc, 

Ta sẽ tìm kiếm. Chiên tản mác, Ta sẽ lùa về. Chiên xây xát, Ta sẽ băng bó. Chiên bệnh hoạn, 

Ta sẽ bổ sức " (Ez 34, 16). Những ngọn núi chúng ta vừa nói ở trên còn ám chỉ dòng suối chảy 

Tin Mừng được rao giảng từ các Tông Đồ cho đến tận cùng thế giới : " Tiếng vang đã dội khắp 

hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển " (Ps 18, 5). 

Thật là hình ảnh cụ thể tuyệt đẹp và đầy cảm động về một Vì Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa 

đã làm đối với chúng ta là những tạo vật, những con chiên của Ngài. Chúa Giêsu, Con Thiên 

Chúa làm người, được Chúa Cha phái đến, cũng tuyên bố : " Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các 

chiên Ta và các chiên Ta biết Ta" (Ga 10, 14 ).  

Hôm nay, mỗi người chúng ta tự hỏi : tôi có phải là chiên của Chúa không, nếu phải thì tôi 

có biết Chúa không, biết thì biết thế nào ? "Biết" ở đây, không có nghĩa là "biết" nhờ đức tin, 

nhưng là "biết" nhờ đức mến. "Biết" không có nghĩa là "biết" được diễn tả qua thái độ tin, 

nhưng là "biết" được diễn tả qua việc làm. Chính thánh Gioan Tông Đồ đã viết điều này và làm 

chứng ở nơi khác : "Ai nói mình biết Thiên Chúa mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó 

là kẻ nói dối" (1 Ga 2, 4). 

Chúa Giêsu còn nói về các con chiên : " Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và 

chúng theo Tôi, Tôi cho chúng được sống đời đời và chúng sẽ không bao giờ hư mất " (Ga 10, 

27). 

Vậy, ai chân thành đi theo Chúa Giêsu thì được nuôi dưỡng nơi đồng cỏ xanh tươi muôn 

đời. Đồng cỏ của đoàn chiên đây là gì nếu không phải là cảnh thiên đàng luôn xanh ngắt, khiến 

tâm hồn ngập tràn niềm vui, nơi có Thiên Chúa luôn hiện diện, nơi đây chiên theo Chúa và làm 

theo ý Chúa sẽ được hân hoan mừng lễ cùng với bao công dân Nước Trời.  

Trên đây là những lý do với nhiều lý do khác mà Giáo hội gọi Chúa nhật thứ IV Phục Sinh 

là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, đồng thời mời gọi con cái mình suy nghĩ đặc biệt về hình ảnh 

của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Vị Mục Tử Tối Cao đã hy sinh Mạng Sống Mình vì đoàn 

chiên. Chúa Giêsu muốn không chỉ có các mục tử  tiếp bước, Người muốn những người nam 

nữ dâng mình cho Chúa trong đời thánh hiến, đến lượt mình, cũng xả thân mình để bảo vệ đàn 

chiên, đưa các con chiên lạc trở về.  

Vì thế, chủ đề ngày thế giới cầu cho ơn kêu gọi năm nay được Đức Thánh Cha đưa ra là : 

"Được Thần Khí Dẫn Dắt Cho Việc Truyền Giáo " như một dấu nhấn đối với người rằng "không 

thể không có sự cổ võ cho ơn gọi hoặc sứ mạng Kitô Giáo tách ra khỏi đời sống cầu nguyện 

chiêm niệm liên lỉ". Đức Thánh Cha nói : "Dấn thân cho việc truyền giáo không phải là một điều 

gì thêm vào đối với đời sống Kitô Giáo như một kiểu trang trí, mà thay vào đó là một yếu tố thiết 

yếu của chính niềm tin. Một mối quan hệ với Thiên Chúa", và Ngài khích lệ mối quan hệ sâu 

sắc này với Chúa, " trên hết vì sự khẩn xin từ trên cao những ơn gọi mới cho đời sống linh mục 

và đời thánh hiến ". Ngài nhắc lại rằng, ngang qua “Phép rửa, mọi Kitô Hữu là một 

‘Christopher’, một người mang lấy Đức Kitô, cho anh chị em của mình”. 

Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI viết rằng : "Ngày nay vẫn vậy, sống trong cộng 

đồng các môn đệ là Giáo Hội, Chúa Giêsu Kitô kêu gọi đi theo Người". Ngài cũng đặc biệt mời 

giới trẻ "hãy trau dồi nét hấp dẫn các giá trị, các mục tiêu nâng cao, các chọn lựa triệt để, để có 

thể phục vụ tha nhân theo chân Chúa Giêsu". Chúa Giêsu không ngừng lặp đi lặp lại "Hãy đến! 
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Hãy theo ta". Theo Chúa Giêsu "có nghĩa là nhấn chìm ý muốn của chính mình vào thánh ý 

Chúa Giêsu, dành ưu tiên cho thánh ý Người và đặt Chúa Giêsu ở vị trí đầu so với tất cả những 

gì làm nên cuộc sống chúng ta : gia đình, công việc, những lợi ích ca nhân và bản thân". 

Xin cho giới trẻ hôm nay đang ở giữa biết bao những gợi ý nông cạn và phù phiếm, tạm 

thời, biết chuyên tâm trau dồi nét hấp dẫn đối với các giá trị, các mục tiêu cao thượng, những 

chọn lựa triệt để, hầu phục vụ tha nhân theo chân Chúa Giêsu. Đáp trả quảng đại và mau lẹ 

tiếng Chúa Kitô kêu gọi đi theo Người sát sao hơn nữa, đặc biệt với các thế hệ mới. Amen. 

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A 

Cv 6:1-7; Tv 33; 1Pr 2:4-9; Ga 14:1-12 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh  

 

Màu nhiệm hiêp nhất với chúa Kito là trung tâm điểm phụng vụ của Chúa Nhật V Phục Sinh 
này. Bài đọc I sách tông đồ công vụ (6:1-7) cho chúng ta thấy sự khác biệt  giữa nhiệm vụ của 
các tông đồ trong cộng đồng dân chúa tiên khởi tùy theo sinh hoạt. Những người Hellenist 
không nhất thiết phải là người Do Thái xa quê hương nhớ cố quốc, mà là người Do Thái gốc 
Palestine nói tiếng Hy Lạp. Người Hebrew là người Do Thái gốc Palestine nói tiếng Do Thái hay 
tiếng Aramic và có thễ cũng nói cả tiếng Hy Lạp. Cả hai loại người này đều thuộc về cộng đồng 
Kito giáo Do Thái ở Jerusalem. Sự sung khắc giữa họ đã làm thay đổi diện mạo của cộng đồng 
hầu giúp cho nhu cầu của cộng đồng được thực hiện một cách linh hoạt hơn.  

PHỤC VỤ LỜI CHÚA  

CỘNG ĐỒNG NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG 

 

 

http://saltandlighttv.org/blog/wp-content/uploads/2014/05/Jesus-cropped.jpg
http://saltandlighttv.org/blog/wp-content/uploads/2014/05/Jesus-cropped.jpg
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Nhiệm vụ chính của 12 tông đồ (C. 2-4) là “phục vụ Lời Chúa” gồm rao truyền Tin Mừng và 
giảng giải giáo huấn chúa Giesu. Đọc câu 2 chúng ta thấy các tông đồ nói: “Chúng tôi bỏ việc 
rao giảng Lời Chúa mà lo đi giúp bàn thì không phải lẽ.” Một số nhà chú giải Kinh Thánh nghĩ 
rằng tiếng ‘giúp bàn’ ở đây không phải là phục vụ bàn ăn mà là giữ sổ sách phân phát thức ăn 
cho các thành viên của cộng đoàn. Theo yêu cầu của các tông đồ, các đệ tử chọn 7 người là 
“Stephen, một người có nhiều niềm tin và đầy ơn Chúa Thánh Thần, Philip, Prochorus, Nicanor, 
Timon, Parmenas và Nicolaus. Các môn đệ cầu nguyện rồi đặt tay lên họ” (c.5-6). Mục đích 
chính của  đoạn này là để giới thiêu Stephen, một khuôn mặt nổi bật trong cộng đoàn, người đã 
giảng một bài dài và rồi chịu tử vì đạo đã được ghi lại ở đoạn 7 sách công vụ tông đồ. Sau khi 
Stephen và 6 người kia được tuyển chọn thì không thấy giới thiệu họ thi hành công tác như đã 
chỉ định (c.2-3). Đúng ra là có hai người là Stephen và Philip được giới thiệu là thầy giảng về 
sứ điệp chúa Kito. Stephen đứng đầu làm đại diện cho 7 đệ tử. Theo truyền thống  thì đây là 
nguồn gốc công tác mục vụ của chức “phó tế”, dù sự phân biệt đặc thù này không thấy ghi 
trong Công vụ tông đồ. 

Ngoài công tác bác ái, Stephen còn thi hành nhiệm vụ rao truyền Tin Mừng nơi dân của 
ông là dân Hellenists. Luca nhấn mạnh Stephen là người “đầy ân sủng và quyền năng”(c.8), đã 
nhân danh chúa Giesu cắt nghĩa luật Maisen và luật Thiên Chúa. Stephen đọc lại Cựu Ước 
dưới ánh sáng đức Giesu chịu chết và phục sinh.  

Một trong những bài học đầy uy dũng mà chúng ta học được ở Stephen là công tác bác ái 
không bao giờ được tách khỏi việc tuyên xưng niềm tin. Rõ ràng Stephen là một trong bảy vị 
được trao phó thi hành công tác bác ái. Vì bác ái không thể tách khỏi niềm tin, nên cùng với 
bác ái, Stephen đã tuyên xưng đức Kito chịu đóng đanh trong khi ông chịu tử vì đạo. Bác ái và 
tuyên xưng niềm tin luôn luôn là một.  

CHÚA KITO LÀ ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG  

Bài đọc 2 thư 1 thánh Phero (2:4-9) đã trình bày một hình ảnh độc đáo về đức Kito. Người 
là đá tảng góc tường, là nền móng của lâu đài thiêng liêng của cộng đồng Kito giáo (c.5). Đối 
với những ai không tin thì đức Kito là một trở ngại, là đá tảng làm người ta vấp ngã (c.8). Đức 
Kito là “viên đá sống động” của “ngôi nhà thiêng liêng” cũng sẽ biến đổi chúng ta thành những 
“viên đá sống động” (c.5). Mỗi khi chúng ta tụ họp nhau lại trong Giáo Hội thì chúng ta -như là 
cộng đồng đức tin, những “viên đá sống động” của tòa nhà Thiên Chúa-  sẽ được gọi là “tòa 
nhà thiêng liêng” thực sự mà Chúa Giesu Kito là “đá tảng góc tường”, trong đó “những của lễ 
thiêng liêng của Người dâng lên đã được Thiên Chúa chấp nhận” (c.6).  

MỘT CỘNG ĐỒNG NHỮNG VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG  

Trong một cuộc hành hương đất thánh, tôi được dịp thăm quang cảnh Capernaum nằm ở 
phía Tây Bắc biển Galilee, với sự hướng dẫn của một linh mục chuyên viên Kinh Thánh. Ngài 
giảng một bài tuyệt vời về “Bánh Hằng Sống” giữa những đổ nát hoang tàn của hội đường ở 
thế ky 3 tại trung tâm thành phố. Sau đó ngài dẫn chúng tôi qua những khu phố nhỏ hẹp nơi 
nhà của đức Giesu ở Galilee, chỉ cho chúng tôi cách người ta xây nhà ở trong thành phố bằng 
những viên đá nhỏ màu hơi đen. Họ không dùng vữa hồ để gắn những viên đá lại với nhau. 
Ngài nói người ta gọi những viên đá đó là “viên đá sống động”. Người ta sắp xếp, ghép, du di, 
cọ sát những viên đá đó với nhau làm sao cho thật khít khao một cách hoàn hảo. Đọc bài đọc 
này chúng tôi mường tượng y chang quang cảnh thực tế đó. Hình ảnh Giáo Hội ngày nay -cộng 
đồng những viên đá sống động- nhờ sự cọ sát với nhau để trở nên hữu dụng, tạo thành toàn 
thể ngôi lầu đài. Chỉ khi chúng ta cọ sát với nhau như vậy chúng ta mới học được đức bác ái 
thực sự và là cộng đồng đích thực. Chỉ khi chúng ta có khả năng lớn lên, phát triển, thay đổi và 
thích hợp, sống thực sự  hài hòa với nhau một cách lâu dài bền vững.  

ĐỨC GIESU LÀ THẦY KẾ HOẠCH XÂY DỰNG  
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Trong bài đọc 2, thánh Phero gợi ý “anh em là những viên đá sống động, hãy để cho Chúa 
dùng làm ngôi nhà thiêng liêng là những tư tế.” Chúng ta hiến dâng mình cho Thiên Chúa như 
những viên đá sống động, vậy ngôi nhà thiêng liêng đang được xây dựng là gì? Qua bài Tin 
Mừng hôm nay (Ga 14:1-12), thánh Gioan trình bày không phải cái nhà mà là lâu đài có nhiều 
phòng. Có nên nghĩ đó là “Nhà Cha” như thiên đàng và các phòng là nơi chờ đón chúng ta khi 
lìa trần để về đó ở không?  Có lẽ đó cũng là một cách diễn nghĩa hay và sống động. Chúng ta 
nên để nó thấm nhập tâm hồn chúng ta, nhất là những lúc cảm thấy cô đơn và giao động khi 
mất người mình yêu. Nhưng không nên giới hạn ý nghĩa này vào chuyện mất mát.  

Đức Giesu không chỉ quan tâm về đời sau mà còn cả hiện tại. Trong bữa tiệc ly, Người đã 
nói với các môn đệ về “những chỗ ở” này. Người cũng nói về thời điểm ngay lúc bấy giờ. Các 
môn đệ và Giáo Hội sơ khai cần biết rõ họ có khả năng thi hành sứ mệnh và mục vụ của mình 
sau khi đức Giesu về với Cha người. Người nói “Đừng để tâm hồn mình bi giao động…vì trong 
nhà Cha ta có nhiều phòng ở”. Không phải một phòng mà rất nhiều! Chúa ra đi trước để chuẩn 
bị nhiều phòng cho chúng ta, cho cả những người “ngoài” cộng đồng Giáo Hội. Vào ngày của 
Người, Chúa Giesu sẽ xuất hiện theo cách thức của Người để chuẩn bị một phòng cho tất cả 
mọi người, đặc biệt những ai không chuẩn bị phòng trước. Kế hoạch xây dựng lâu đài của đức 
Giesu là thiết lập một tòa nhà vĩ đại có nhiều phòng cho nhiều loại dân Chúa khác nhau. Các 
phòng này được xây dựng bằng những viên đá sống động.  

TIÊN TRI NGÀY CHÚA RA ĐI  

Trong mùa Phục Sinh, rất nhiều lần chúng ta được nghe lại lời Chúa Giesu nói về sự ra đi 
của Người: Lên trời về cùng Chúa Cha.  Trước tiên nơi bàn tiệc ly: “Khi đức Giesu biết giờ của 
người đã đến để rời thế gian về cùng Cha…Người biết rằng Cha người đã đặt tất cả mọi sự 
trong tay người, và Người đến từ Thiên Chúa sẽ trở về với Thiên Chúa…” (Ga 13:1-3). Đức 
Giesu biết cái chết của Người đã gần kề, nhưng Người còn nhìn xa hơn nữa và nói Người lên 
trời cùng Chúa Cha: “Bây giờ tthầy về với đấng đã sai thầy” (Ga 16:5); “Thầy về với Cha thầy, 
các con sẽ không nhìn thấy thầy nữa” (Ga 16:10). Lúc bấy giờ các môn đệ hoàn toàn không 
hiểu Chúa có ý nói gì mà quá huyền bí như vậy: “Thầy ra đi và thầy sẽ trở lại với các con”, rồi 
người lại thêm: “Nếu các con yêu mến thầy thì các con sẽ vui mừng vì thầy về cùng cha thầy, vì 
Cha thầy cao trọng hơn thầy” (Ga 14:28). Sau khi Chúa phục sinh, các môn đệ mới vỡ lẽ hiểu 
ra là Chúa nói tiên tri về  việc Chúa Lên Trời.  

Câu Toma hỏi đức Giesu: “Thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu thì làm sao mà 
chuẩn bị đường đi?” diễn tả nỗi ưu tư của mỗi người chúng ta khi ý thức được trách nhiệm của 
mình về đời sống mà Thiên Chúa đã ban cho, sống làm sao cho phải đạo đẹp lòng Chúa. Khi 
đức Giesu xác định “Ta là Đường” tức là Người xác định phương hướng của Kito giáo đồng 
thời của mỗi người chúng ta (Cv 9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22). Trong Giáo Hội sơ khai, người 
Kito hữu được gọi là “Người theo Đường”.  

NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA VIỆC LOAN TRUYỀN NIỀM TIN  

Dưới ánh sáng những bài đọc hôm nay, chúng ta thử coi lại tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) 
cho thượng hội đồng các Giám Mục họp vào tháng 10 năm 2012 ở Vatican về “Tân Phúc Âm 
Hóa trong viêc loan truyền Niềm Tin Kito Giáo”,  phần nói về “Những hoa trái của việc loan 
truyền Niềm Tin (#17)”  

“Mục đích của toàn thể tiến trình loan truyền niềm tin là biến Giáo Hội thành một cộng đồng 
chứng nhân của Phúc Âm. Đức Phaolo VI nói: “Giáo Hội là một cộng đồng các tín hữu, cộng 
đồng hy vọng sống và hiệp thông, công đồng tình yêu huynh đệ; Giáo Hội cần liên tục lắng 
nghe những điều mà Giáo Hội tin, những lý do để hy vọng, giới răn mới về tình yêu. Giáo Hội là 
dân Chúa đang ngụp lặn trong thế gian, thường bị lôi cuốn bới những thần tượng. Giáo Hội cần 
phải luôn luôn lắng nghe lời rao truyền những “công việc đầy quyền năng của Thiên Chúa” đã 
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biến đổi Giáo Hội thành Chúa; Giáo Hội cần phải luôn luôn được Chúa kêu gọi đến với nhau và 
hiệp nhất. Tóm lại, việc đó có nghĩa là Giáo Hội cần được liên tục phúc âm hóa nếu Giáo Hội 
muốn giử được sư tươi mát, hăng say và sức mạnh để tuyên xưng Phúc Âm.”  

“Hoa trái của kế hoạch phúc âm hóa đang tiến hành được phổ quát hóa trong Giáo Hội như 
là dấu chỉ quyền năng ban sự sống của Phúc Âm, tạo một hình thức cụ thể để đáp ứng với 
những thách đố của thời đại chúng ta. Gia đình cần phải trở thành những dấu chỉ thực sự của 
tình yêu và chia sẻ, với khả năng để hy vọng theo như sự cởi mở của nó trong cuộc sống. Sức 
mạnh thì cần thiết để xây dựng cộng đồng có tinh thần toàn cầu thực sự và khả năng đối thoại 
với những tôn giáo khác. Can đảm cũng cần thiết để giữ vững sáng kiến về công bằng xã hội 
và tình đoàn kết đặt người nghèo khó vào trung tâm điểm của những ưu tư của Giáo Hội. Niềm 
vui cũng cần được hiển hiện hơn trong việc dâng hiến đời mình cho ơn gọi làm linh mục hay 
cuộc đời tận hiến. Giáo Hội chuyển đổi Niềm Tin của mình thành một Giáo Hội của “Tân Phúc 
Âm hóa” sẽ có khả năng trong mọi tình trạng chứng tỏ rằng Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo 
Hội và biến đổi lịch sử của Giáo Hội, của cá nhân người Kito hữu và của toàn thể dân Chúa và 
nền văn hóa của họ.”  

ĐÔI LỜI KẾT: SUY NIỆM TRONG TUẦN  

Bác ái và tuyên xưng niềm tin luôn luôn đi đôi với nhau. Làm sao những cố gắng và hoạt 
động bác ái cũng như những chương trình công lý xã hội có thể giúp chúng ta cơ hội thực sự 
để tuyên xưng đức Giesu Kito và sứ điệp của Người cho những người mà chúng ta giúp đỡ?  

Làm sao cộng đồng Kito hữu lại là những “viên đá sống động”, những chỗ ở trong Giáo Hội 
có thể cung cấp những con người với một cảm nghiệm thiêng liêng được?  Tới mức độ nào thì 
chương trình niềm tin của chúng ta có được một đối tượng khách quan không chỉ là liên kết 
thiêng liêng với sự thật chúa Kito mà còn kiến tạo một cảm nghiệm gặp gỡ cá nhân, hiệp thông 
và “sống” màu nhiệm chúa Kito?  

Làm sao những toán bàn luận và lắng nghe Lời Chúa lại có thể trở thành khí cụ chung cho 
đời sống Kito hữu trong cộng đồng chúng ta? Làm sao cộng đồng chúng ta có thể biểu hiện 
được trung tâm điểm của Bí Tích Thánh Thể (tôn kính và thờ lạy), rồi dựa vào đó sắp đặt cuộc 
sống và sinh hoạt cho cộng đồng?  

Những kết quả/hoa trái chính nào đạt được trong Giáo Hội chúng ta nhờ truyền bá niềm 
tin? Cá nhân trong cộng đồng Kito giáo đã được chuẩn bị thế nào để nhận biết những hoa trái 
đó hầu bảo tồn và nuôi dưỡng chúng? Thiếu sót lớn nào mà chúng ta không thu lượm được? 

Những trở ngại, gian nan và gương xấu nào cản trở việc loan truyền này? Cộng đồng đã 
học được gì trong những hoàn cảnh như vậy hầu rút tia những bài học thích hợp cho việc tân 
canh đời sống tinh thần và sứ mệnh của mình? 

 NTC 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

   

Từ thứ hai ngày 8 / 5 đến thứ bảy ngày 13 / 5 

 NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN IV / PS / A 
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Thứ hai ngày 8 / 5 – Gio 10 , 11 – 18 

Nội dung Tin Mửng 

 Chúa Giê-su xác nhận mình là Mục Tử nhân lành ... 

 Người phân tích trạng thái khác biệt giữa Mục Tử nhân lành và người chăn 

chiên thuê: - Mục Tử nhân lành thì hy sinh mạng sống vì chiên / người  chăn thuê thì 

bỏ chiên mà chạy khi sói đến ; - Mục  Tử nhân lành thì biết chiên và chiên biết Người 

/ người chăn thuê thì không thiết gì đến chiên... 

 Chúa Giê-su cho biết Người vẫn tiếp tục làm tất cả những gì có thể để đưa 

về đoàn những con chiên lạc... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Khi ấy ,  Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng : Tôi chính là Mục Tử 

nhân lành . Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên . Người làm thuê , 

vì không phải là  mục tử , và vì chiên không thuộc về anh , nên khi thấy sói đến , anh 

bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn.” ( cc. 11 & 12) 

 “ Tôi chính là Mục Tử nhân lành . Tôi biết chiên của tôi , và chiên của tôi 

biết tôi , như Chúa Cha biết tôi , và tôi biết Chúa Cha , và tôi hy sinh mạng sống mình 

cho đoàn chiên.” ( cc. 14 & 15) 

 “ Tôi còn còn có những chiên khác không thuộc ràn này . Tôi cũng phải đưa 

chúng về . Chúng sẽ nghe tiếng tôi . Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.” ( 

c.16) 

Một vài suy nghĩ 

Mục Tử và đoàn chiên : chủ đề được Phụng Vụ Mùa Phục Sinh nhắc lại để khẳng định với 

chúng ta rằng : Đức Giê-su – vị Mục Tử nhân lành – đã làm tất cả những gì có thể - kể cả cái 

chết trên thánh giá – để mang lại cho chúng ta sự sống...và Người vẫn liên tục hành động vì sự 

sống còn của đoàn chiên cho đến ngày tận chung : đấy là hy sinh cho đoàn chiên đã “ biết” 

Người và tìm cách đưa chiên lạc ...chưa “ biết”  Người ... về  với đoàn ...Ước mong sao – qua 

hành động và lời nói – chúng ta mang lại những hương hoa có hấp lực để  đưa về với Chúa 

những anh chị em quanh chúng ta... 

Câu chuyện cổ tích  

Ấy là câu chuyện cô bé tốt bụng – do cha mẹ mất sớm – nên phải đi ở cho hai mẹ con một 

gia đình khá giả nọ... 

Một hôm ra bờ suối gánh nước , gặp một bà lão rách rưới xin được uống nước...Cô múc 

một bát nước trong , mát mẻ ... giữa lòng suối và bưng đến tận miệng cho bà cụ...Uống xong, 

bà cụ tươi cười : Con rất tốt bụng...Ta sẽ chúc lành cho con...Từ nay, mỗi lời con thốt ra sẽ là 

một bông hoa ngào ngạt hương... 
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Thấy cô gánh nước về , mẹ con chủ nhà quát mắng nhưng cô vẫn tươi cười dù vất vả... 

Cô bé  nói : Con xin lỗi bà ...Và những bông hoa thơm phức mùi hương bay ra... 

Mẹ con chủ nhà ngạc nhiên bèn tra hỏi ... 

Vậy là cô con gái chủ nhà dành lấy đôi thùng tất tả đi ra suối... 

Một con bé rách rưới bẩn thỉu trờ tới xin nước uống... 

Cô gái đỏng đảnh tru tréo : Mày cút đi ...Dơ bẩn quá ...Tao mà múc nước cho mày uống 

à?... 

Con bé rách rưới mỉm cười : Chị ơi ! Chị xấu bụng quá ! Từ nay những lời chị nói sẽ là 

những con rắn từ miệng chị chui ra ... 

Cô gái xanh mặt chạy về ... Bà mẹ săn đón hỏi dồn : Sao rồi con ? 

Cô gái vừa há mồm đáp : Mẹ à ... thì hai con rắn từ miệng cô bò ra ... Bà mẹ hoảng hốt vừa 

la vừa chạy... 

Hương hoa hay rắn rít ở mỗi lời chúng ta nói ...là dấu chứng chúng ta sống Lời Chúa hay 

buông thả tự do ... 

  

Thứ ba ngày 9 / 5 -  Gio 10 , 22 – 30 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su tiếp tục quảng diễn chủ đề về Mục Tử và chiên khi người Do 

Thái vặn hỏi Người – không phải với mục đích để biết – nhưng để tìm kẽ hở ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Đức Giê- su đáp : “ Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin . 

Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi , những việc đó đã làm chứng cho tôi. Nhưng 

các ông không tin , vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi .” ( cc. 25 & 26) 

 “ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi . Tôi ban 

cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp 

được chúng khỏi tay tôi. ( cc. 27 & 28) 

Một vài suy nghĩ 

Chủ đề Mục Tử nhân lành và đoàn chiên được Chúa Giê-su tiếp tục quảng diễn và được 

Phụng Vụ sau Sống Lại cho chúng ta nghe không còn phải là chuyện tranh cãi giữa Chúa và 

người Do Thái nữa , nhưng là để chúng ta – những người đã sống lâu trong đức tin và những 

người vừa được thanh tẩy – chúng ta hân hoan nhận ra mình ở trong đoàn chiên của Chúa và 

được Chúa Cha cũng như Đấng Sống Lại bảo vệ và chăm sóc... 
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Một phiên tòa của lòng nhân hậu đã từng xảy ra ở Indonesia 

Trong phòng xử án , chủ tọa trầm ngâm ... 

Cụ bà bị buộc tội ăn cắp tài sản và phải bồi thường 1 triệu rupiah... 

Bà cụ mếu máo bào chữa : Sở dĩ bà phải đi nhổ sắn trộm là vì gia đình quá đỗi 

nghèo...Con trai thì bệnh nặng ...Cháu thì suy dinh dưỡng... 

Người chủ ruộng sắn thì nhất quyết buộc phải kết án... 

Chánh án thờ dài : Thưa bà , xin lỗi bà ... 

Ông ngừng một chút để nhìn người đàn bà khốn khổ : Thế nhưng pháp luật là pháp 

luật...Tôi đại diện cho pháp luật thì tôi phải nghiêm mình...Nay tôi tuyên bố phạt bà đền cho chủ 

ruộng 1 triệu rupiah...Nếu bà không thể đền bù ... thì sẽ phải ở tù hai năm...Tuy nhiên... 

Ông chánh án nhìn xuống cử tọa :  Tôi xin tuyên bố phạt tất cả các công dân có mặt trong 

phiên tòa này – kể cả tôi...Mỗi người sẽ bị phạt 50.000 rupiah...vì  sống trong một thành phố 

văn minh như chúng ta đây mà lại để cho một bà cụ già nua , khốn cùng phải đi nhổ sắn trộm 

để mua thuốc cho con bệnh nặng , mua sữa cho cháu bị suy dinh dưỡng... 

Nói rồi viên chánh án cởi mũ của mình ra , bỏ vào đó 50.000 rupiah...và trao cho cô thư ký 

đi quanh một vòng căn phòng xử án...Món tiền phạt mang tính quyên góp ấy đã vượt khung 1 

triệu rupiah...và bà lão vui mừng ... 

Một phiên tòa nghiêm minh xét về mặt luật pháp và nhân bản xét về mặt tình người, vì – 

thật ra – mỗi chúng ta đều chịu trách nhiệm về cuộc sống quanh mình... 

  

Thứ tư ngày 10 / 5 – Gio 12 , 44 – 50 

Nội dung Tin Mừng 

 Diễn văn của Chúa Giê-su về Lời và bản án ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ , thì không phải chính tôi xét 

xử người ấy , vì tôi đến không phải để xét xứ thế gian , nhưng để cứu thế gian.” ( c. 

47) 

 “ Ai từ chối tôi và không dón nhận lời tôi , thì có quan tòa xét xử người ấy ; 

chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.” ( c. 48) 

Một vài suy nghĩ 

Lời chúng ta nghe sẽ xét xử chúng ta ... Nghĩa là sao ? Nghĩa là chúng ta nghe và sống để 

Lời trở thành hiện thực giúp làm chứng ...Hai nhiệm vụ của Lời : 
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 Hướng dẫn và thay đổi cuộc sống từng ngày ... 

 Kiện toàn mặt đất  trần gian hầu xứng đáng đón Đấng Giáng Lâm ... 

Đến với Chúa khi được gọi – dĩ nhiên không cần nói chúng ta cũng đã hiểu – chúng ta chỉ 

có hai bàn tay trắng...Sự xét xử của Lời là ở chỗ Lời được phán ra và bản thân chúng ta đã 

thực hiện Lời phán ấy như thế nào ...Đương nhiên là mỗi người mỗi cách , nhưng nội dung của 

Lời vẫn chỉ là một : mầu nhiệm phong phú của Lời phán và sự đa diện của hiệu quả... 

Một mẩu chuyện 

Một nhân viên bán hàng, một thư ký và một giám đôc cùng nhau ra ngoài ăn trưa...Họ bất 

ngờ vớ được một cây đèn dầu cổ ... Chà xát để bớt bụi...và Thần Đèn hiện ra... 

--Mỗi người một điều ước , nhanh lên ! 

Cô thư ký đương nhiên là lẹ miệng hơn ai hết : Con muốn được ở Bali lướt sóng và không 

cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ thứ gì trên đời này nữa ... – Bùm ! Cô thư ký biến mất ... 

Anh chàng nhân viên bán hàng nôn nóng : Con ...con...Con muốn được nằm dài trên bờ 

biển Hawaii , có nhân viên mát-xa riêng , uống thỏa thích ly cocktail cùng với người yêu của 

con ... – Bùm ! Anh chàng nhân viên bán hàng mất dạng... 

--Còn anh thì sao ? Thần Đèn hỏi anh giám đốc ... 

Anh giám đốc thở dài : Con muốn hai người ấy quay về phòng làm việc ngay sau bữa ăn 

trưa này!!! 

  

Thứ năm ngày 11 / 5  -  Gio 13 , 16 – 20 

Nội dung Tin Mừng 

 Phụng Vụ  sau Phục Sinh nhắc lại bài học Phục Vụ và việc Chúa rửa chân 

cho các môn đệ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Thật Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp 

Thầy , và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” ( c. 20) 

Một vài suy nghĩ 

Nhắc lại sự kiện Rửa Chân và giáo huấn về Phục Vụ mục đích để các Tông Đồ thấm thía 

hơn và để chúng ta – trong hôm nay -  chúng ta suy gẫm và sống...Anh bạn có dịp đi dự họp 

Nhóm Tinh Thần về trầm trồ thuật lại chuyện một Linh Mục trong Nhóm tổ chức dịp kỷ niệm 50 

năm Linh Mục của mình một cách hoành tráng không thể tưởng...Nguyên cái khung rạp để 

khách dự tiệc đã lên tới con số trên 300.000.000 đ và một người anh em trẻ đang phụ trách một 

Giáo Xứ ở một tỉnh lẻ đã chép miệng : Phải chi sau tiệc mình được cái khung này để hình thành 
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ngôi nhà nguyện cho giáo họ vùng sâu vùng xa vốn là những người thuộc diện đi kinh tế mới 

thủa nào và không còn đủ điều kiện để trở lại quê cũ nữa ...Nghe nói số thư mời gửi anh em 

Linh Mục không thôi đã trên 800 và mỗi bì thư kèm theo món quà 500.000đ...Thư mời các 

Giám Mục thì quà kèm là 5.000.000đ...Khoảng cách giữa sự “ tháp nhập” và sự “ viên 

mãn”...đâu có phải là ngắn đâu...Thảo nào mà ...Sự hoành tráng này là chuyện bình thường đối 

với những đại gia ( ! ) trong xã hội...Nó chỉ không quen mắt lắm với giới nhà Đạo thôi ... 

Một mẩu chuyện 

Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc... 

Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ...Mọi người chung 

quanh đều lấy làm tiếc cho ông... 

Bất ngờ ông liền ném luôn chiếc dép thứ hai ra ngoài cửa sổ...Mọi người sửng sốt ... 

Gandhi giải thích : Chiếc dép còn lại này – dù đắt đỏ mấy đi chăng nữa – nhưng với tôi...nó 

chẳng còn giá trị gì...Quăng ra đấy để may ra có ai đó lượm được...Họ sẽ có cả đôi...và sẽ lợi 

ích cho họ hơn... 

  

Thứ sáu ngày 12 / 5  - Gio 14 , 1 – 6 

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su tuyên bố việc Người rời bỏ các Tông Đồ là để về với Chúa 

Cha và nhằm dọn chỗ cho các Tông Đồ... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Trong nhà Cha Thầy , có nhiều chỗ ở ; nếu không , Thầy đã nói với anh 

em rồi , vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” ( c. 2) 

 “ Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em , thì Thầy lại đến và đem anh em về với 

Thầy , để Thầy ở đâu , anh em cũng ở đó .” ( c. 3) 

Mẩu chuyện 

Ngày xưa có một ông vua nọ cai trị một vùng đất bao la và phồn vinh...Một ngày kia , nhà 

vua muốn ngao du sơn thủy đồng thời có dịp tận mắt chứng kiến sự phồn vinh của đất nước 

mình...Thời gian rất lâu, nhà vua trở lại hoàng cung và phàn nàn vì đôi chân của mình đau rát... 

Ông ra lệnh bọc tất cả các con đường trong vương quốc bằng da để có thể đi lại mà không 

đau rát bàn chân... 

Vợ người hầu của nhà vua đã dũng cảm đứng ra tâu : Thưa bệ hạ , sao bệ hạ không dùng 

một miếng da nhỏ để bọc lấy đôi chân mình...thay vì tốn kém tiền bạc cho việc bọc da mọi nẻo 

đường như thế ? 
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Ngộ ra , nhà vua đã cho đóng một đôi giày ... 

  

Thứ bảy ngày 13 / 5 – Gio 14 , 7 – 14 

 Chúa Giê-su nói rõ cho các môn đệ về tương quan giữa Ngưởi và Chúa 

Cha... 

Những Lời đáng ghi nhớ 

 “ Thầy ở với anh em bấy lâu , thế mà anh Phi-lip-phê , anh chưa biết Thầy 

ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha . Sao anh lại nói : Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa 

Cha.” (c.9) 

 “ Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy 

sao ? Các lời Thầy nói với anh em , Thầy không tự mình mà nói ra . Nhưng Chúa Cha 

, Đấng luôn ở trong Thầy , chính Người làm những việc của mình.” ( c. 10 ) 

Một vài suy nghĩ 

“ Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” ( c. 11) – các môn đệ Chúa lúc đó còn 

mù mờ...chứ chúng ta hôm nay thì chúng ta nắm vững rồi...Cái khác biệt giữa “ lúc đó” và “ 

hôm nay” vẫn là chuyện hôm nay thì đã vững , đã rõ ... nhưng lại không sống điều mình đã 

vững , đã rõ ... Dĩ nhiên bối cảnh xã hội – càng ngày càng áp lực – làm cho điều đã vững , đã 

rõ...ngày càng nhẹ cân hơn những lo toan khác...và cũng làm cho cuộc sống từng ngày trở nên 

thảm khốc hơn, vì mất nền và mất hướng... 

Mẩu chuyện 

Mark đang trên đường từ trường học về nhà ...Cậu thấy phía trước có một bạn học sinh 

trạc tuổi mình làm rớt bọc đồ trên vai...và sách vở , áo len , găng tay , cây gậy bóng chày cùng 

với cái đầu câm...văng tứ tung ...Mark chạy lại nhặt giúp anh bạn học sinh ấy đồng thời cũng 

tình nguyện mang giùm cậu ta ít đồ đạc, vì cả hai cùng đi về một hướng...Trên đường, anh bạn 

tự giới thiệu tên mình là Bill,rất mê các trò chơi điện tử và đang gặp nhiều rắc rối trong các môn 

học ở trường đồng thời cũng vừa chia tay với người bạn gái của mình... 

Họ cùng đến nhà Bill và Bill mời Mark vào chơi...Họ cùng nhau xem một số phim hoạt hình, 

trao đổi vui với nhau nhiều chuyện ... 

Từ đấy – trên đường cùng đi cùng về - họ trở thành đôi bạn cùng tốt nghiệp cấp II và cấp III 

đồng thời giữ tình bạn với nhau nhiều năm sau này nữa... 

Trước khi thời gian trung học kết thúc, Bill hẹn Mark và trong lúc tâm tình , Bill nói : Có bao 

giờ cậu tự hỏi vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ hôm cậu gặp  lần đầu trên đường tớ về nhà 

không ? Hôm ấy tớ dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường, vì tớ không muốn để lại một 

đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ...Tớ đã đánh cắp một số thuốc ngủ của mẹ và hôm đó 

là ngày tớ chán chường trở về nhà để tự tử... 
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Nhưng sau khi gặp cậu , nói chuyện cười đùa với cậu , tớ đã nhận ra rằng : nếu tớ tự giết 

chính mình , tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như tớ đã có với cậu và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ 

hội sau đó nữa...Cậu thấy đấy , Mark , khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vặt rơi vãi trên đường 

ngày hôm đó, cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa : Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ ... 

 
  

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp . 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 
 

Hỏi:  xin cha giải đáp  giúp mấy thắc mắc sau đây : 

1. Ở xứ kia bên Việt Nam, Cha xứ cứ hăm ra  vạ tuyệt thông cho ai đi dự tiệc 

cưới của đôi hôn phối nào  không  kết hôn hợp pháp trong Giáo Hội. Cha  xứ có quyền 

này không ? 

2. Có thể xưng mãi  một tội hay  không ? 

3. Ai được  phép hưởng ân xá của Giáo Hội ? 

Trả lời: 

1- Vạ Tuyệt Thông ( anthema=excommunication)  là hình phạt nặng nhất mà Giáo Hội 

 bất đắc dĩ  phải  áp dụng trong những trường hợp gia trọng  như  bội giáo ( apostasy)  ly giáo( 

schism)  và  lạc giáo ( heresy) ( can.751)  hành hung Đức Thánh Cha ( can. 370&1) giết người 

hay giết thai nhi , tiết lộ bí mật trong tòa giải tôi ( can. 1388& 1) v.v 

Vạ tuyệt thông có hai loại là tiền kết  ( latae sententiae) và hậu kết ( ferendae 

sententiae): 

A- Vạ tiền kết  là vạ đương nhiên  hay tự động  ( automatically incurred) có hiệu lực  khi 

vi phạm  điều đã cấm, và chỉ dành cho Tòa Thánh quyền tháo gỡ mà thôi.  Những trường hợp 

bị vạ tuyệt thông  tiền kết   gồm có những lỗi phạm sau đây: 

1 -Hành hung đức Thánh Cha ( can. 370& 1) 

2 - Không có phép Đức Thánh Cha mà dám  truyền chức Giám mục cho ai. Cả               

      Người truyền chức và người chịu chức đều đương nhiên mắc vạ. ( can.1382) 

3 - Vi phạm ấn tòa giải tội. ( Seal of confessions) tức  linh mục tiết lộ cho ai 

 CHA XỨ CÓ QUYỀN RA VẠ TUYỆT THÔNG CHO AI KHÔNG? 
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tội  đã nghe của hối nhân trong tòa giải tội (can.1388& 1) 

  

4 - Ném bỏ Mình Thánh hay đem về nhà với mục đích phạm thánh ( Sacrilege) 

        ( can. 1367) 

5. Người bội giáo =apostate  là người  hoàn toàn chối bỏ đức tin KitôGiáo 

         Tà giáo hay  rối Đạo= Heretic= là người  chối bỏ một số  tín điều hay giáo lý của 

của Giáo Hội. 

Ly giáo ( schimatic) là người công khải bỏ Đạo để gia nhập đạo hay giáo phái khác. Tất 

cả 3 tội này đều bị vạ tuyệt thông tiền kết. ( can. 751) 

6. Phá thai hay giúp phá thai có kết quả ( can. 1398) 

Như đã nói ở trên, vạ  tiền kết  là vạ  đương nhiên hay tự động ( automatically 

incurred) có hiệu lực cho ai  lỗi phạm điều đã cấm, và chỉ  Tòa Thánh mới có quyền  tháo 

gỡ hay tha  vạ này  mà thôi.Nhưng riêng trường hợp phá thai và phụ giúp phá thai, thì 

Đức Thánh Cha Phanxicô  đã cho phép các linh mục trên toàn thế  giới từ nay được tha 

tội này.   

B- Vạ tuyệt thông hậu kết ( ferendae  sententiae) 

Vạ này được áp dụng cho những người ngoan cố  không  chịu sửa lỗi nặng  mặc dù đã 

được thẩm quyền Giáo Hội khuyến cáo  vô hiệu quả. ( can 1347 &1) .Cụ thể, cách nay trên 20 

năm , nhân  vụ “ lôn xộn “ ở San Jose, California, Đức Giám mục địa phương đã ngăm đe  ra 

vạ tuyệt thông cho một vài người chủ chốt nếu họ không chấm dứt  “ tranh đấu” và vâng phục 

giáo quyền địa phương. 

Như thế, chỉ có Giám mục mới có quyền ra vạ tuyệt  thông hậu kết cho ai không vâng 

phục  để sửa lỗi đã phạm dù đã được khuyến cáo ít là một lần. 

Ngoài ra,  không linh mục nào, dù là chánh  hay phó xứ,  được phép đe dọa ra vạ  tuyệt 

thông cho ai. Sở dĩ phải nói điều này là  vì theo câu hỏi trên, có  linh mục chánh xứ  đã dọa vạ 

tuyệt thông  cho những ai  đi dự tiệc cưới của đôi  hôn phối chưa kết hôn trong Giáo Hội. Chưa 

kết hôn trong Giáo Hội mà ăn ở với nhau như vợ chồng thì tạm thời không được lãnh nhận các 

bí tích Thánh Thể và Hòa giải chứ không  thể  bị  “ trục  xuất ra khỏi  hiệp thông với Giáo Hội” 

 với vạ tuyệt thông tiền hay hậu kết được,  vì không có giáo luật nào cho phép phạt vạ như 

vậy.  
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Lại càng vô lý hôn nữa là đe dọa  vạ tuyệt thông cho ai đi dự tiệc cưới của họ. Đây là 

 một lạm dụng đáng tiếc về  hình phạt vạ tuyệt thông cần được sửa chữa trong Giáo Hội địa 

phương. Cũng cần nói thêm là ngày nay Giáo Hội đã cho phép hôn nhân hỗn hợp ( mixed 

marriage ) nghĩa là một người Công Giáo có thể được phép kết hôn với người theo đạo  khác, 

nhưng phải xin phép chuẩn ( dispensation) ở Tòa Giám mục . Khi đã có phép chuẩn cho phía 

có Đao Công Giáo rồi  thì hôn phối được phép cử hành ở nhà thờ  như mọi đôi hôn phối khác. 

 Có điều khác biệt là chỉ  người có Đạo mới được  rước Mình  Thánh trong lễ cưới mà thôi.Hôn 

nhân này là hợp pháp trong Giáo Hội nên không ai được phép chỉ trích hay đe dọa vạ tuyệt 

thông” cho người đi dự tiệc cưới của họ. 

Tóm lại,  khi nói đến vạ tuyệt thông, tiền hay hậu kết, có nghĩa là hình phạt tạm thời 

không được hiệp thông với Giáo Hội trong mọi lãnh vực thực hành đức tin như  cầu nguyện và 

 lãnh nhận các bí tích  bao lâu chưa được tha vạ.Như vậy,  phải hết sức thận trọng khi nói đến 

vấn đề này để không làm hoang mang cho giáo dân về kỷ luật và hình phạt  bất đắc dĩ  này 

 của Giáo Hội 

 

2- Có thể xưng mãi một tội hay không ? 

   Là con người , ai cũng yếu đuối trong bản tính. Thêm vào đó là  những  cám dỗ của 

ma quỉ và gương xấu, dịp tội đầy rẫy trong môi trường xã hội , tức hoàn cảnh sống của mỗi 

người,  nên người ta dễ sa  phạm tội  nặng hay nhẹ. 

Chính vì  biết rõ như vậy, nên Chúa Kitô - trước khi về Trời-  đã  ban bí tích hòa giải cho 

các Tông Đồ  để các ngài  và những người kế vị  thay mặt Chúa  tha tội cho mọi người trong 

Giáo Hội như Chúa đã truyền cho các ngài: 

“anh  em tha tội cho ai, thì người ấy được tha 

Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị căm giữ” ( Ga 20 : 23) 

Chúa đầy lòng  thương xót và hay tha thứ. Đúng, nhưng con người không được lợi 

dụng lòng thương xót tha thứ này để cứ phạm tội rồi đi xưng tội. Xưng tội vì lỡ sa ngã do bản 

tính yếu đuối, vì ma quỷ và thế gian cám dỗ. Nhưng cũng phải cố gắng  hết sức về phần mình 

và nương nhờ vào ơn Chúa để tránh phạm tội hầu được sống trong  tình thương và ơn nghĩa 

với Chúa. Đó là điều Chúa mong muốn nơi mỗi người tín hữu chúng ta. Sở dĩ  nói Chúa mong 

muốn chứ  không ép buộc , vì con người còn có ý muốn tự do (free will)  mà Thiên Chúa luôn 

tôn trọng  cho  con người  xử dụng  để hoặc tự do chọn Chúa và xa tránh sự dữ, sự tội,  hay 

khước từ Chúa để tự do sống theo ý muốn của mình và làm những điều trái nghịch với tình 

thương, công bình và thánh thiện của Chúa. 
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Nếu chọn Chúa thì phải quyết tâm sống theo đường lối của Chúa là con đường dẫn đưa 

đến hạnh phúc Nước Trời. Đó là con đường cứu rỗi  mà ít người muốn đi qua  như   Chúa Giê 

su đã trả lời cho  một người hỏi Chúa Giêsu  xem có phải  rất ít người được cứu rỗi  hay 

không,  Chúa đáp : 

“ Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì  tôi nói cho anh  em biết: có 

nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được.” ( Lc 13: 24) 

Cửa hẹp mà Chúa muốn nói ở đây là kỷ luật mà chúng ta phải khép mình vào để không 

chạy theo những quyến rũ  của  tiền  bạc, danh lợi chóng qua ở đời này cùng  những thú vui 

vô luân vô đạo là con đường rộng thênh thang mà nhiều người thích  đi trên đó,  nhưng không 

biết là sẽ  đi vào cõi chết đời đời. Cụ thể, đó là những kẻ  tôn thờ chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa 

vật chất và  khoái lạc ( hedonism) khiến họ đang  đi tìm tiền của  cách bất chính để làm giầu, 

như  buôn bán gian lận, mở sòng  bài bạc, nhà điếm, sản xuất sách báo và phim ảnh dâm ô 

đồi trụy, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm ( child prostitution) rất 

khốn nạn và tội lỗi ở khắp nơi trên thế giới tục hóa ngày nay. 

Nếu người có niềm tin Thiên Chúa mà cũng đi vào con đường đó , nghĩa là cũng ăn 

gian nói dối, cờ bạc đỏ đen, thay vợ,  đổi chồng, dâm ô trác táng,  bất công với người khác và 

lãnh cảm trước sự nghèo đói của anh  chị em đồng loại,  thì dù có mang danh là người Công 

giáo, vẫn đi lễ ngày Chúa nhật, vẫn kêu tên Chúa Kitô  và hát Alleluia, Alleluia  như  anh  em 

Tin Lành,  thì cũng vô ích mà thôi, căn cứ vào  chính lời  Chúa Giêsu  đã nói  rõ với các môn 

đệ Người  như sau: 

 “ 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, Đấng ngự trên trời mới được 

vào mà thôi.” ( Mt 7 : 21)  

Thi hành ý muốn  của Cha trên trời có nghĩa là xa tránh tội lỗi và mọi cách sống mâu 

thuẫn với Tin Mừng Cứu Độ để bước đi theo Chúa Kitô, là “ con đường, là sự thật và là sự 

sống.” ( Ga 14: 6) 

Như thế, trong thực hành, nếu không cố gắng khép mình vào kỷ luật nội tâm và nương 

nhờ ơn Chúa nâng đỡ, để xa tránh tội lỗi và trở nên hoàn thiện mỗi ngày, thì  hãy  nghe lại lời 

Chúa cảnh cáo như sau trong Sách Khải  Huyền: 

 “ Ta biết các  việc ngươi làm. Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi 

ngươi lạnh hẵn hay nóng hẵn đi.Nhưng vì ngươi hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên 

Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 15-16) 
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Nói khác đi, nếu đi xưng tội mà không có quyết tâm chừa tội để cứ sa đi ngã lại, cứ 

xưng mãi một tội quen phạm thì sẽ  trở thành  là người chẳng nóng, chẳng lạnh, cứ hâm hâm, 

nửa nóng nửa lạnh, như Chúa cảnh cáo trên đây.Và như vậy chắc chắn không thể sống đẹp 

lòng Chúa và đáng được cứu độ. Chúa nói:  “ Ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt  13: 43; Mc 4: 23; 

Lc 8: 8). 

 

3. Ai được lãnh ơn xá ? 

Ân xá ( Indulgences) là ơn Giáo Hội lấy từ kho tàng ơn Cứu Độ của Chúa Kitô để tha các 

hình phạt hữu hạn ( temporary punishment) của các tội nặng nhẹ đã được tha qua bí tích hòa 

giải.( x SGLGHCG số 1471) 

Nghĩa là,  sau khi xưng tội cách ngay lành ( không dấu tội nào) và được tha qua bí tích 

hòa giải, thì hối nhân phải làm việc  đền tội do cha giải tội giao cho. Việc đền tội này có mục 

đích tẩy  xóa sạch những hậu quả do tội để lại trong tâm hồn hối nhân, dù mọi tội  nặng nhẹ đã 

được tha. Nếu ai không làm đủ việc đền tội này khi còn sống thì phải đền phạt trong luyện tội ( 

purgatory) sau khi chết.( x SGLGHCG, số 1030-1031) 

Và đây là lý do Giáo Hội ban ơn xá để tha hình phạt hữu hạn nói trên. 

Ơn ( Ân ) xá có thể là toàn phần,  hay còn gọi là Ơn đại xá ( full indulgences) để tha hết 

mọi hình phạt hữu hạn , hay từng  phần ( partial indulgence) để tha một phần hình phạt trên ( 

x.giáo luật số  993) 

Ơn xá có thể lãnh nhận cho chính mình hoặc nhường lại cho các linh hồn trong Luyện tội 

, nhưng không thể nhường cho người khác còn sống ( x. giáo luật số 994). 

Muốn lãnh nhận ơn xá cách có hiệu quả thì phải sạch tội trọng và làm một số việc lành 

như  xưng tội , dự lễ, rước Mình Thánh Chúa, viếng nhà thờ và đọc các kinh lậy Cha, Kinh 

mừng, Sáng danh, Kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh cha. 

Ân xá được ban trong những dịp trọng đại như Năm Thánh ( Jubilee Year), 

Kỷ niệm thành lập Giáo Phận, hay Dòng Tu, viếng nghĩa trang trong tháng cầu cho các 

linh hồn ( tháng 11) hoặc dự lễ mở tay của tân linh mục… 

Chỉ có Đức Thánh Cha, hoặc thẩm quyền tối cao dưới quyền ngài,  mới có quyền ban ân 

xá cho Giáo Hội hoàn vũ hay Giáo Hội địa phương ( Giáo phận) ( giáo luật số 995). 

Giáo phận  hay Dòng Tu nào muốn  hưởng  đặc  ân  này nhân kỷ niệm trọng đại  của 

mình,  thì phải xin phép nơi thẩm quyền tối cao của Tòa Thánh. 

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

 

Lm Phanxicô Xavê  Ngô Tôn Huấn 
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VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

HOA CHUÔNG THÁNG CỦA MẸ 

  

 

Tháng năm rộ trắng hoa chuông, 

Tháng hoa của Mẹ tình thương dạt dào. 

Mẹ thuơng nhân loại biết bao! 

Không ngừng mắt Mẹ hướng vào nhân gian. 

Can-Vê nước mắt tuôn tràn 

Cho hoa nhuộm trắng bạt ngàn khắp nơi. (*) 

Nước mắt Mẹ hiệp lời hiến tế 

Cùng Con Mẹ làm của lễ hy sinh: 

“Xin Cha tha thứ rủ tình, 

Họ không hiểu biết việc mình trái sai.” 

 
HOA CHUÔNG THÁNG CỦA MẸ 
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Chúng con những đứa lạc loài 

Vẫn hoài phạm thượng, miệt mài vinh hoa, 

Vẫn còn chia rẽ bất hoà, 

Vẫn còn xâu xé, đạp chà nhân luân. 

Lời Cha dạy, vẫn bất tuân, 

Vẫn chưa giác ngộ, mưu toan ác tà. 

Tình thương Mẹ vẫn bao la: 

Ngăn Cha thịnh nộ xin Cha khoan hồng. 
 
  

Lạy Mẹ đồng công! 

Mẹ là nguồn mạch cậy trông, 

Con xin Mẹ cứ rộng lòng xót thương, 

Xin cho con đến ẩn nương, 

Mẹ là thang tới Thiên Đường của con. (*) 
 
  

Ben. Đỗ Quang-Vinh 

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

(*) Hoa Chuông hay Hoa Linh Lan, tên tiếng Pháp là Muguet, tiếng Anh còn được gọi là Our 

Lady's tears (Nước mắt của Mẹ) do truyền thuyết cho rằng hoa xuất hiện từ những giọt nước 

mắt của Đức Mẹ  trên đồi Can-Vê, khi Chúa Con chịu chết trên Thập Giá. Vì vậy còn có tên là 

May Lily (huệ tháng Năm), May Bells (hoa chuông tháng Năm), Ladder-to-Heaven (thang tới 

thiên đường). Sách Diễm Tình Ca (2:1) gọi là "Lily of the valley“ 

“You are the rose of Sharon, 

and the lily of the valleys" 

(Em là đoá thủy tiên 

Giữa Sa-rôn đồng vắng, 

Em là bông huệ trắng 

Trong thung-lũng khắp miền) 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 

Chiều thứ ba ngày 2 tháng Năm, tôi có một buổi chiều tối với các em con người chú, chú 
và thím đã qua đời cách đây vài năm, các em muốn tôi thăm gia đình để họp mặt và chia sẻ 
tình thương với nhau, cho con cháu biết và có dịp gặp gỡ bác. Cô con gái lớn của chú làm bác 

  
"NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI…" (Tựa đề một tình ca của Phạm Đình Chương) 
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sĩ ở một bệnh viện lớn trong thành phố đã nghỉ hưu, hiện đang làm theo hợp đồng. Thế nhưng 
buổi họp mặt phải ngưng lại sớm vì các em cùng bạn bè gọi nhau ra phi trường đón thi hài cha 
giáo Giuse Maria Đỗ Đình Ánh. Sở dĩ có việc này vì các em từng là những giáo lý viên của Giáo 
Xứ thời cha giáo Giuse Maria Đỗ Đình Ánh lãnh sứ vụ Linh Mục rồi về làm phó xứ phụ trách 
Thiếu Nhi và Giáo Lý. 

 

Tin cha giáo Giuse Maria về với Chúa đột ngột 
trong chuyến đi làm việc tại Nhật nhanh chóng loan đi 
trong Tổng Giáo Phận Sàigòn, theo chương trình thì 
thi hài của ngài về Việt Nam sáng sớm ngày thứ sáu 
28 tháng Tư, nhưng do chưa hoàn tất các thủ tục cần 
thiết nên tối ngày 2 tháng Năm mới về đến Tân Sơn 
Nhất. Các em của tôi vì tình mến thương và mối 
tương quan mật thiết với ngài đã dành cho ngài 
những cảm tình nồng hậu tiếc thương. 

 

Hiểu biết những khó khăn do việc tôi lãnh nhận 
sứ vụ Linh Mục trong âm thầm, cha cố Đa Minh chánh xứ nhà, nơi cha mẹ tôi cư ngụ, đã đón 
nhận tôi về phục vụ trong Giáo Xứ như một người con tinh thần của ngài, nơi đây tôi được tôi 
luyện và trải nghiệm mục vụ dưới sự dẫn đắt dày dạn kinh nghiệm của cha cố, cũng nơi đây tôi 
được gặp gỡ cha giáo Giuse Maria, sống chung với cha giáo trong những năm đầu sứ vụ Linh 
Mục của cả tôi và ngài. 

 

Xuất thân từ Hội Dòng Salésien trước khi gia nhập Chủng Viện, cha giáo Đỗ Đình Ánh 
và tôi nhanh chóng thiết lập tương quan theo tinh thần Tu Sĩ và đời sống cộng đoàn giữa môi 
trường Giáo Xứ, Giáo Phận. Những năm tháng ấy cha giáo Giuse Maria để lại trong tôi hình 
ảnh người Tu Sĩ khiêm tốn, tận tụy và nhiệt thành với đàn chiên Chúa 
giao. Hai mươi lăm năm trôi qua, những Giáo Lý Viên ngày xưa nay 
đã cao tuổi như cô em tôi và những Linh Mục, Tu Sĩ, bạn bè của cô 
vẫn dành cho ngài những cảm tình kính yêu đã chứng minh điều đó.  

 

Trong số các bạn trẻ tham gia việc Giáo Lý của Giáo Xứ có 
những người đã dấn thân vào đời tu cũng như sứ vụ Linh Mục. Nhớ 
ngày ấy, cha giáo Giuse Maria như đã tạo ra một nếp sống có phần 
khắc khổ khiến nhiều lần cha cố kêu lên trách mắng các bạn trẻ học 
theo kiểu cha giáo sẽ bị mất sức. Những lần ngồi vào bàn ăn, cha giáo 
chỉ ăn rau, nước mắm với cơm, nhưng lại chia sẻ và mời cha cố cùng 
chúng tôi ăn các món ăn có phần ngon hơn của bàn ăn, cha cố vừa 
thương vừa trách: “Ông Ánh chỉ ăn rau mà mời người ta ăn thịt” ! Khá 
nhiều các bạn trẻ “theo kiểu ông Ánh” ngày nay đã là Tu Sĩ, Linh Mục 
của Giáo Hội. 

 

Nhiều lần tôi chứng kiến một số các bà mẹ lớn tuổi vào gặp cha cố than phiền về việc 
cha giáo quá dễ dãi với bọn trẻ để nó đùa giỡn, nghịch ngợm với ngài, cha cố chỉ cười và trả lời 
“để tôi nói với ông ấy”. Không biết cha cố có nói riêng hay không nhưng mối tương quan giữa 
"ông ấy" và các em bé vẫn cứ hồn nhiên và thân thiết, chúng chạy quanh ngài đùa vui giữa sân 
Nhà Thờ, chúng hò hét ngoài hành lang cửa phòng ngài, chạy cả vào phòng ngài chơi trốn tìm, 
ồn ào cả một góc nhà xứ, có lần cha cố bảo: “Hễ cha phó về là biết ngay”. Nhớ lời Cha Thánh 
Don Bosco nói: “Hãy lấy đi tất cả nhưng trao trẻ nhỏ lại cho tôi”. 
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Là một Linh Mục chịu chức “chui”, được tham gia mục vụ tại Giáo Xứ nhà, tôi nhận được 
tình huynh đệ chan hòa khiêm tốn đầy yêu thương của cha phó xứ, trên dưới ba năm sống với 
nhau, chúng tôi không hề có điều gì phiền lòng nhau, những vấn đề khó khăn của cuộc sống 
chúng tôi chia sẻ và bàn bạc nâng đỡ nhau tận tình. Không chỉ cá nhân tôi, có ít nhất hai ba 
Linh Mục khác đồng cảnh ngộ như tôi đã được vào Giáo Xứ dưới sự bảo trợ của cha cố để làm 
mục vụ bên cạnh cha phó Giuse Maria và được ngài đón nhận trong yêu thương chan hòa. 
Chúng tôi thân thiết với nhau cho đến ngày hôm nay. 

 

Cha giáo Ánh về Đại Chủng Viện, sau 
đó tu học tại Rôma, chúng tôi xa nhau, nhưng 
khi tôi có dịp đến Rôma để làm việc hoặc 
tham dự các khóa tu nghiệp, chúng tôi lại gặp 
nhau, vẫn tính tình đôn hậu, vẫn cung cách 
khiêm tốn, vẫn tinh thần khắc khổ, cha giáo 
thăm hỏi, chia sẻ và nâng đỡ tôi rất nhiều. Rời 
Rôma, cha Ánh về lại Đại Chủng Viện Thánh 
Giuse Sàigòn, rồi sang làm Thư Ký Văn 
Phòng Tổng Giám Mục.  

 

Thời điểm này chúng tôi bắt đầu lâm 
vào tình cảnh khó khăn của Tỉnh Dòng, một trong những điều quan trọng là làm sao biết được 
lập trường, ý kiến thật của vị mục tử đứng đầu Tổng Giáo Phận, những biến chuyển tại nơi điều 
hành Tổng Giáo Phận, về những biến cố căng thẳng giữa anh em chúng tôi trong công cuộc 
lên tiếng về công lý, công bằng và tự do.  

 

Với công việc đang đảm nhận, cha Ánh là người có thể nói nắm khá vững về những điều 
tôi bận tâm. Nơi ngài, tôi nhận được sự chia sẻ, đồng cảm thật khiêm tốn, ngài nâng đỡ tôi quá 
nhiều, ngài ủng hộ chúng tôi trong lập trường dấn thân, thậm chí khuyến khích chúng tôi vững 
dạ an lòng với ơn gọi đã được chọn lựa, ngài cam kết tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Ngài 
bảo tôi rằng: “Trong Giáo Hội phải có người nói chứ, các đấng im lặng nhưng ủng hộ việc của 
các cha đấy”. 

 

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau lâu giờ nhất và nói chuyện nhiều với nhau, đó là lúc 
chúng tôi hẹn nhau vào mừng cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trước ngày lãnh sứ vụ Giám Mục Phụ 
Tá Tổng Giáo Phận Sàigòn, thay mặt gia đình thiêng liêng, cha giáo Giuse Maria đã chúc mừng 
vị tân cử, tôi vẫn nhận ra nét khiêm tốn, giản dị, yêu thương và nồng hậu nơi cha giáo Giuse 
Maria. 

 

Trong thân phận con ngườì không ai thoát khỏi tội lỗi, tôi không vội “phong thánh” cho cha 
giáo Giuse Maria Đỗ Đình Ánh, nhưng vào ngày Hội Thánh cầu nguyện và thúc đẩy ơn gọi dâng 
hiến đời Linh Mục, hình ảnh Chúa Giêsu, Người Mục Tử nhân lành, khiêm tốn, hiền hòa, tận tụy 
với đoàn chiên, thấp thoáng trong gương mặt người anh em tôi vừa được Chúa gọi về, tôi chia 
sẻ đôi dòng này với ngài và với mọi người như một lần quyết tâm cố gắng học nơi Thầy Chí 
Thánh Giêsu tấm gương mục tử nhân lành. 

 

Xin cầu nguyện cho anh em Mục Tử chúng tôi. 

 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 6.5.2017, theo Ephata 744 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

       
Nguyên tác:  

APPRENDRE À PRIER POUR APPRENDRE  
À AIMER  

(JACQUES PHILIPPE) 
 

Bản tiếng Anh:  
THIRSTING FOR PRAYER  

(HELENA SCOTT) 
 

Bản tiếng Việt:  
KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN  
(LM. MINH ANH, GP. HUẾ) 

 

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN  
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DẪN NHẬP  

 

 

Đã có nhiều cuốn sách rất hay nói đến việc cầu nguyện. Vậy có nhất thiết cần thêm 

một cuốn nào nữa chăng? Thực sự thì không. Về chủ đề này
3
, tôi đã viết một cuốn cách 

đây vài năm, nên tôi không định viết thêm cuốn nào khác. Ấy thế, tôi vẫn cảm thấy một 

cái gì đó thôi thúc phải viết cuốn này, dù có nguy cơ lặp lại một số điểm, bởi hy vọng có 

thể giúp một số người nào đó bền bỉ hơn trên con đường cầu nguyện cá nhân hay mới 

khởi sự bước đi trên con đường này. Thường đi giảng tĩnh tâm ở nhiều nước khác nhau, 

tôi không chỉ bị đánh động bởi niềm khát khao cầu nguyện dấy lên hôm nay nơi rất nhiều 

người từ mọi lối sống và những loại hình ơn gọi khác nhau, tôi còn bị đánh động bởi nhu 

cầu cần có những biển chỉ đường cụ thể giúp họ kiên vững và trổ sinh hoa trái trong đời 

cầu nguyện. 

 

Điều mà thế giới cần nhất hôm nay là cầu nguyện. Chính cầu nguyện sẽ sản sinh 

mọi cuộc canh tân, chữa lành, cải tổ sâu xa và hiệu quả mà tất cả chúng ta đều mong 

mỏi cho xã hội hôm nay. Thế giới chúng ta đang hấp hối, và cách duy nhất may ra có thể 

chữa lành nó là phải với tới trời cao. Điều hữu ích nhất Giáo Hội có thể làm hôm nay là 

khơi lên nơi con người nỗi khát khao cầu nguyện và dạy cho con người cầu nguyện. 

 

Giúp người ta có được cảm thức cầu nguyện, kiên trì trên đường cầu nguyện, một 

con đường lắm chông gai, là quà tặng lớn nhất chúng ta có thể trao cho họ. Người cầu 

nguyện là người có được mọi sự, bởi chính trên nền tảng đó, Thiên Chúa có thể tự do 

bước vào đời sống họ, hoạt động trong họ và làm những dấu lạ điềm thiêng từ ân sủng 

của Người. Càng ngày, tôi càng xác tín, mọi sự đều phát sinh từ cầu nguyện, và trong số 

những lời mời gọi của Thánh Thần, thì đây là lời mời gọi đầu tiên và khẩn thiết nhất mỗi 

người phải đáp trả. Được đổi mới trong cầu nguyện là được đổi mới trong mọi khía cạnh 

của đời sống, là tìm lại một tuổi xuân mới. Hơn bao giờ hết, Thiên Chúa Cha đang tìm 

kiếm những kẻ sẽ thờ phượng Người trong Thần Khí và sự thật (x. Ga 4, 24). 

 

Trong lĩnh vực này, rõ ràng, tất cả chúng ta không nghe cùng một tiếng gọi hay có 

cùng một khả năng. Nhưng chúng ta phải làm những gì mình có thể, vì Thiên Chúa sẽ 

trung thành với chúng ta. Tôi biết nhiều giáo dân, dù bận bịu với gia đình và công việc, 

vẫn cầu nguyện hai mươi phút mỗi ngày và lãnh nhận cũng ngần ấy ân huệ như các thầy 

dòng cầu nguyện mỗi ngày năm giờ. Thiên Chúa vô cùng ước ao tỏ mình ra cho tất cả 

chúng ta thấy gương mặt người Cha của Người, hầu Người có thể trở nên ánh sáng, linh 

dược và hạnh phúc của chúng ta, dẫu chúng ta nghèo hèn và bé mọn đến đâu. Và điều 

này đặc biệt đúng, bởi chưng, thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy khó khăn. 

 

Quả là hữu ích để nói về cầu nguyện, bởi nó bao gồm mọi khía cạnh của đời sống 

thiêng liêng cũng như đời sống con người. 

 

Vậy với tập sách này, tôi xin đưa ra một số đề nghị rất đơn giản, trong tầm với của 

mọi người, để cổ võ những ai muốn đáp lại lời mời gọi cầu nguyện, hướng dẫn họ tiến 

bước trên đường cầu nguyện, hầu đạt được cứu cánh của cầu nguyện, đó là sự gặp gỡ 

nội tâm sâu xa với Thiên Chúa. Từ đó, có thể tìm thấy cách hữu hiệu, trong việc trung 

                                                 
3. Times for God (2008), Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh dịch, 2016) 
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thành cầu nguyện, sức mạnh và bình an mà họ cần có để đời sống những ai khát khao 

cầu nguyện sẽ... như Thiên Chúa mong muốn. 

 

Nhất thiết tôi sẽ nói đến cầu nguyện cá nhân.  

 

Cầu nguyện cộng đoàn, đặc biệt là tham dự phụng vụ của Giáo Hội, là chiều kích 

căn bản của đời sống Kitô hữu, tôi không có ý xem nhẹ điều đó. Tuy nhiên, một cách thiết 

yếu, tôi sẽ bàn đến việc cầu nguyện riêng tư, bởi đó là nơi mà cách chung, người ta 

thường gặp nhiều khó khăn nhất. Ngoài ra, nếu không có cầu nguyện cá nhân, thì cầu 

nguyện cộng đoàn có nguy cơ trở nên hoàn toàn hời hợt, và không thể hiện được vẻ đẹp 

và giá trị của nó. Một đời sống phụng vụ và bí tích không được hun đúc bởi những cuộc 

gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa và không nhằm chuẩn bị cho sự gặp gỡ đó... chỉ có thể trở 

nên nhạt nhẽo và cằn cỗi.  

 

Thế giới đang trải qua những thời kỳ khó khăn và có thể sẽ khó khăn hơn nữa. 

Ngoài ra, một lý do nữa khiến chúng ta phải bén rễ sâu trong cầu nguyện, đó là đáp trả 

lời mời gọi của Đức Giêsu trong Tin Mừng: 

 

Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp 

xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người (Lc 21, 36). 

 

Còn tiếp nhiều kỳ 

 

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 15 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69  

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN    
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487071912.doc 
 
 

 

LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC  
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487212022.doc  
 

 

DÀNH GIỜ CHO CHÚA     

Nguyên tác: Du temps pour Dieu (Jacques Philippe)  
Bản tiếng Anh: Time for God (Helena Scott) 
Bản tiếng Việt: Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh) 

   ...Xin mở file kèm  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487071912.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487212022.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
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ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG  
Sẽ không làm sao hiểu được con người nếu tách nó khỏi một tiếng gọi trở nên người hơn. Vậy 
tiếng gọi đó đến từ đâu? Đâu là nguồn cội của nó? Đây là câu hỏi then chốt của một cuộc đời. 
Dẫu đứng trong quan điểm Kitô giáo, tôi vẫn tin rằng, những suy tư sau đây vẫn có một điều gì 
đó để nói với bất cứ ai thành tâm thiện chí.  
...Xin mở file kèm  
 

 

 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 
THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER  
“Đừng sợ những mưu chước, những công kích của ma quỷ, kẻ có thể đến cướp phá và chiếm 
cứ thành phố linh hồn con. Không, đừng sợ, nhưng hãy như những chiến sĩ đang dàn quân 
trên mặt trận, võ trang bằng thanh kiếm đức ái của Thiên Chúa. Thanh kiếm này là ngọn roi 
quất vào chúng” (Thánh Catarina Siêna). ...File kèm  

 

Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An - Searching for and Maintaining Peace  
Cần biết rằng, con đường dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi 
nơi chúng ta thì ngắn hơn, hiệu năng hơn và thật hiển nhiên, dễ dàng hơn khi chúng ta học biết 
dần dần cách thức giữ lấy bình an thẳm sâu trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ, lúc 
bấy giờ, tâm hồn đã phó mặc cho sự dẫn dắt của Thánh Thần, và với ân sủng của Người, 
Thiên Chúa có thể hành động nhiều hơn những gì mà tâm hồn có thể thực hiện bằng sức riêng 
của mình. ...File kèm  

 

TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 
ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hưởng được hạnh phúc đích thực. 
Nhưng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 
kèm  

 

Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit  
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit được hiệu đính từ một tập sách rất khó 
đọc dạng ronéo. Sau một thời gian dài tìm tác giả cũng như người dịch, tôi được Đức Ông 
Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý  Á Châu, cho biết: các sách có tên tác giả D. 
Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, được thính giả ghi lại 
trong thời gian khó khăn khi chưa có internet (D: Đài; Wahrheit: Chân Lý); và nay, được phép 
ngài cho phổ biến, tôi chân thành giới thiệu tập sách bổ ích Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình 
Kitô này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân. Lễ 
Thánh Mônica, 27.8.2009. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) ...File kèm  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1427231730.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
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Thầy Dạy Khát Khao - Le Maître du désir  
Con người muốn sống. Con người được tạo dựng để sống. Không chỉ tự nhiên tìm cách bảo 
tồn sự sống, nhưng chúng ta còn muốn phát triển nó, làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc 
hơn, tươi đẹp hơn, thanh cao hơn, mạnh mẽ hơn; tắt một lời, sống động hơn. “Vì chưng, gánh 
nặng nặng nề nhất là tồn tại mà không sống” (Victor Hugo). Sống có ý nghĩa gì nếu không có 
niềm vui sống? ...File kèm  

 

HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude  
Những lời ghi chép trong tập này được viết vào những năm 1953 và 1954 vào thời điểm mà tác 
giả, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và nhờ sự rộng lượng của các Bề Trên, có thể tận dụng 
những cơ hội đặc biệt dành cho việc tĩnh tâm và suy niệm; từ đó, mới có đề tựa tập sách như 
trên. Điều này không muốn nói rằng, những lời ghi chép đó mang tính chủ quan hay tự thuật. 
Chúng không hề được nhắm đến như một tường trình về những cuộc phiêu lưu tinh thần. Đối 
với tác giả, không có cuộc phiêu lưu nào để viết, và nếu có, nó cũng sẽ không phó mặc cho 
việc in ấn trong bất kỳ trường hợp nào. Đây chỉ là những suy tư về đời sống chiêm niệm, 
những hiểu biết bằng trực giác mà dường như có một tầm quan trọng cơ bản vào một lúc nào 
đó trong quá khứ. ...File kèm  

 

Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích - “A Catholic 
Perspective on The Purpose Driven Life”  
Là một linh mục Công giáo Rôma, từ hơn 50 năm nay, tôi vẫn thường lướt qua những phim 
ảnh và những cuốn sách được yêu chuộng như là nguồn tài liệu khả dĩ có thể sử dụng cho việc 
giảng dạy và viết lách. Sự hiếu kỳ đó đã dẫn tôi đến với quyển sách của Mục sư Rick Warren.  
...File kèm  

 

Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhưng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhưng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hướng, 
trào lưu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 

BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN  
Người ta có thể ngạc nhiên khi những ý tưởng sâu sắc lại được tìm thấy trong những tác phẩm 
thi ca của các nhà thơ hơn là của các triết gia; bởi lẽ, nhà thơ vận dụng hết mọi nỗi niềm và 
khai thác tối đa khả năng tưởng tượng. Như đá lửa, trong chúng ta, có những hạt giống của 
ánh sáng. Qua lý trí, triết gia khơi dậy chúng, đang khi nhà thơ làm cho chúng chiếu toả rạng 
ngời hơn nhờ đặc ân tưởng tượng. Descartes, Cogitationes Privatae ...File kèm  

 

ĐI TRÊN NƯỚC - WALKING ON WATER  
Cầu nguyện, yêu thương, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức sắp giải thoát bạn khỏi những 
ảo giác. Một khi đời sống đức tin triển nở, thật tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng khi nó trệch hướng, 
thì đó là bệnh hoạn, một dịch tể phải tránh. Khi ảo giác rơi rụng, con tim không còn bị tắc 
nghẽn, tình yêu sẽ nở hoa. Đó cũng là lúc hạnh phúc chợt đến và bắt đầu có sự đổi thay. Và 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
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rồi, chỉ khi đó, bạn mới biết Thiên Chúa là ai...  ...File kèm  

 

TAKING FLIGHT - BAY LÊN ĐI!  
Đã một thời, Tony de Mello, một linh mục dòng Tên dạy đàng thiêng liêng không ngừng đánh 
động tâm hồn bao người khắp năm châu; bởi lẽ, ngài quá yêu đời, yêu cuộc sống - một cuộc 
sống thực tế, sôi nổi và tràn đầy niềm vui. Những chuyện kể đầy mê hoặc, đầy nhiệt huyết, 
đậm nét hài hước và những hiểu biết sâu sắc của ngài về bí quyết hạnh phúc, về việc khám 
phá bản ngã đích thực của mỗi người - tất cả đã tạo nên một tác động đầy phấn khích cho bất 
cứ ai đã từng nghe ngài. Ngài đến cho những tâm hồn được giải thoát, cho người vô cảm biết 
yêu thương, đem ý nghĩa cho tất cả những gì làm nên một nẻo đường thiêng liêng trên đó bao 
người đang tiến bước. ...File kèm  

 

SADHANA - MỘT NẺO ĐƯỜNG DẪN TỚI THIÊN CHÚA - Linh Thao Kitô Giáo Theo Lối 
Đông Phương  
 Nguyên bản tiếng Anh chúng ta đang có là Sadhana toàn tập, không rút gọn, như tác giả đã 
lưu ý (complete and unabridged). Vì thế, bạn sẽ có một bản dịch đầy đủ. Ước mong sao, chúng 
ta cùng khám phá những chiều kích mới mẻ của kho tàng hiểu biết và tinh thần bên trong chính 
mình, qua việc ý thức đem toàn thể con người - thân xác, linh hồn, con tim, lý trí, ký ức và 
tưởng tượng - đi vào cầu nguyện, đi vào chiêm ngắm Đấng đang ngự ở đó. ...File kèm  

 

HUẾ CỔ VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI  
“Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (J. B. Roux) được chuyển dịch như một 
đóng góp nhỏ nhân dịp Kỷ Niệm 15 Năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử 
Đạo Việt Nam (1988-2003) với tựa đề “Vết Tích Chứng Nhân Đức Tin Của Huế Cổ”. Nay, nhân Kỷ Niệm 
20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách được tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
...File kèm  

  

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 
Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy, pss. 
Tác Phẩm Chúa Vẫn Thương 

Những phương thế cộng tác: Đau khổ, điều kiện của đời sống! 

 

         

 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
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Phần hai 

CHÚNG TA CỘNG TÁC  VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA (tiếp theo) 

 

4. Những phương thế cộng tác 

Đau khổ, điều kiện của đời sống! 
Chúa chấp nhận để chúng ta chìm đắm trong đau khổ của Chúa là để chúng ta làm việc 

hữu hiệu cho công cuộc hoán cải, thanh tẩy, thánh hóa của nhiều linh hồn liên kết với chúng ta. 
Thông hiệp vào Khổ Nạn cứu thế của Chúa Giêsu là những lúc phong phú nhất của đời chúng 
ta.  
 

Năm tháng qua mau, cái còn lại của cuộc đời chúng ta là tình yêu giúp chúng ta hiến 
dâng và đau khổ. Trên trần gian này không có gì phong phú mà không trải qua đau khổ được 
khiêm tốn đón nhận và nhẫn nại chịu đựng kết hiệp với Chúa. 
 

Cầu nguyện, đau khổ và hiến dâng  
Chúng ta hãy đau khổ với khổ đau của Chúa Giêsu, không phải chỉ những đau khổ trong 

chuỗi ngày trần thế, nhất là trong cuộc khổ nạn, mà là tất cả mọi đau khổ của mọi chi thể của 
nhiệm thể Chúa Giêsu. Ba tông đồ thân tín đã chứng kiến vinh hiển của Chúa Giêsu trên núi 
Tabôrê, nhưng lại đã thiếp ngủ trong khi Chúa đổ mồ hôi máu trong Vườn Giếtsêmani. Đừng 
đoán xét sự phong phú thiêng liêng theo những tiêu chuẩn nhân loại. Chúa muốn tình yêu của 
chúng ta mạnh hơn đau khổ của chúng ta. Khi chúng ta yêu say đắm, đau khổ của chúng ta trở 
lên có thể chịu được và chúng ta cám ơn Chúa. Chúng ta càng dùng tình yêu để chịu đựng 
những gì Chúa khiến chúng ta phải đau khổ, thì càng có Chúa chịu đau khổ ở trong chúng ta. 
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Những ai chịu đau khổ kết hiệp với Chúa là những nhà truyền giáo tích cực của thế giới. 
Nếu chúng ta thấy được thế giới như Chúa thấy từ bên trong, chúng ta sẽ hiểu cần có những 
người thiện chí để Chúa tiếp tục chịu đau khổ và chịu chết cho thế giới được nên đạo đức và 
được sống. 

Trước bao nhiêu ích kỷ, xa hoa, kiêu ngạo làm cho các linh hồn không thể nhận được ơn 
thánh, thì lời giảng, chứng tá thôi không còn đủ nữa, mà cần phải có thánh giá. Để có sức 
mạnh làm một hy sinh, chúng ta đừng nhìn cái hy sinh lấy đi, nhưng hãy nhìn vào Chúa và sức 
mạnh Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta qua Thánh Thần.  
 

Vì thế Chúa cho phép chúng ta có thử thách thiêng liêng, sự khô khan khủng khiếp là 
điều kiện thanh tẩy và thêm công nghiệp. Nhưng cảm được sự hiện diện, lòng tốt, tình yêu của 
Chúa là một nâng đỡ quý báu, chúng ta có quyền ao ước và xin Chúa. Chúng ta không mạnh 
hơn chúng ta tưởng đâu. Nếu không có sự an ủi, nâng đỡ của Chúa, liệu chúng ta có can đảm 
trụ được bao lâu ? 
 

Hãy đến cùng Chúa với lòng cậy trông. Chúa biết chúng ta hơn chúng ta biết mình, vì 
Chúa ở trong chúng ta. Hãy xin Chúa trợ giúp, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta và chúng ta sẽ học 
nâng đỡ kẻ khác. Chúng ta hãy trung thành dâng cho Chúa những hy sinh tự ý, tuy chẳng đáng 
chi bao nhiêu, nhưng rất quý nếu chúng ta trung thành, vì nó sẽ đem lại cho chúng ta sự trợ giúp 
lớn hơn của ơn Chúa khi đến “giờ” của một đau khổ lớn hơn. 

 
Khi chúng ta phải đau khổ, chớ gì phản ứng đầu tiên của chúng ta là kết hợp với Chúa, 

thứ hai là hiến dâng tất cả với tình yêu. Rồi đừng quá nghĩ đến chúng ta, nhưng hãy nghĩ đến 
Chúa. Khi chúng ta cảm thấy khốn cùng và yếu đuối, chúng ta hãy chạy đến bên Chúa nhiều 
hơn nữa.  
 

Đường lối của Chúa nhiều lúc làm chúng ta chưng hửng. Chúa biết lắm, nhưng nó vượt 
quá lý luận của con người. Chỉ có khiêm tốn thuận phục mà càng ngày chúng ta càng tìm thấy 
được bình an và phong phú thiêng liêng. Bị hạ thấp, bị cho ra rìa, không được dùng đến... 
không có nghĩa là vô dụng đâu, ngược lại thì có. Ít người hiểu được sức mạnh cứu chuộc của 
đau khổ liên kết với đau khổ của Chúa. Chúng ta sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng chúng ta không 
chịu đau khổ quá sức đâu, vì có ơn Chúa nâng đỡ. 
 

Không thể sống đời dâng hiến trọn vẹn mà không ít nhiều hiến tế. Tinh thần tế hiến là 
tinh thần hiến dâng. Người nào không hiểu điều đó thì chỉ có một đời dâng hiến bị cắt xén. 
Phản kháng thử thách là quên đi kho tàng Chúa đặt vào đôi tay của mình. Chỉ có hy sinh đáng 
giá. Không có hy sinh, mọi hoạt động dù có quảng đại mấy cũng vô hiệu.  
 

Dĩ nhiên, không phải ngày nào cũng là Giếtsêmani, ngày nào cũng là Núi Sọ, nhưng 
người sống đời dâng hiến chính danh sẽ gặp hoặc cái này hoặc cái kia vào những lúc nào đó 
của cuộc sống. Nhưng chính những lúc như vậy là những lúc quý báu và phong phú nhất. 
 

Những năm cuối đời, tuổi già kéo theo bao bệnh tật, là thời gian phong phú cho việc phục 
vụ Giáo Hội và thế giới. Hãy chấp nhận tình trạng đó và dạy cho những người chung quanh biết 
rằng họ có bí quyết sức mạnh thiêng liêng không thể nghi ngờ được.  
 

Ai đau khổ với Chúa là thắng. Ai đau khổ một mình là thua. Chính vì vậy mà Chúa năng xin 
chúng ta tập trung tất cả đau khổ của nhân loại và liên kết với đau khổ của Chúa để chúng có giá trị 
và hiệu quả. Hãy hoàn tất trong thân xác chúng ta phần còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa 
cho Giáo Hội. Trong những lúc này, chúng ta hãy an tĩnh nhiều, cảm thông và tốt bụng. Chớ gì đó là 
kỷ niệm người ta sẽ giữ về chúng ta. 
 

Chúng ta hãy ở khiêm tốn ! 
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Chúa cần đến lòng khiêm tốn của chúng ta nhiều hơn là những hoạt động bên ngoài của 
chúng ta. Chúa sẽ sử dụng chúng ta như Chúa thấy thế nào sẽ là tốt cho Chúa. Chúng ta hãy 
mềm mỏng, hãy sẵn sàng cho ý muốn của Chúa. Dần dần, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta những gì 
Chúa chờ đợi ở chúng ta. Chúa sẽ làm việc qua chúng ta và người ta sẽ cảm nhận được Chúa ở 
trong chúng ta mỗi ngày một hơn, và qua chúng ta, Chúa sẽ thông ban ánh sáng và ân sủng. 
 

Những khó khăn do con người gặp phải hầu hết do lòng kiêu ngạo của con người mà ra. 
Chúng ta hãy xin Chúa ơn khỏi những khoe khoang của con người, rồi chúng ta sẽ cảm thấy 
được tự do để đến với Chúa và được đầy Chúa. Chúa thích khi chúng ta cảm thấy chúng ta 
không là gì, chẳng quan trọng chi, lại yếu ớt cả về mặt thể lý. Chúng ta đừng sợ chi, vì chính 
Chúa là phương thuốc, là sự trợ giúp và là sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta ở trong tay Chúa, 
Chúa biết Chúa dẫn chúng ta đi đâu. 
 

Chúa dẫn chúng ta đi qua sỉ nhục. Chúng ta hãy chấp nhận nó với tình yêu và tín thác. 
Đó là món quà đẹp nhất Chúa có thể cho chúng ta. Nếu chúng ta thấy được mọi sự như Chúa 
thấy, có lẽ chúng ta còn muốn chịu sỉ nhục nhiều hơn. Chớ gì chúng ta biết được những gì 
chúng ta mang lại qua các sỉ nhục của chúng ta liên kết với sỉ nhục của Chúa! Bao nhiêu thời 
giờ mất đi, bao nhiêu khổ nhọc uổng phí, bao nhiêu công trình đổ đi, chỉ vì con sâu kiêu ngạo 
hay khoe khoang đục ruỗng bên trong! 
 

Chúng ta đừng lo âu về sự suy giảm một số năng lực nào đó của chúng ta, trí nhớ chẳng 
hạn. Chúa không xét đoán giá trị con người qua hiệu năng của nó đâu. Tình yêu Chúa có đó để 
bù đắp những khiếm khuyết, ngay cả những sai lầm của con người. Đó là giới hạn tuổi tác của 
con người, nó giúp chúng ta hiểu cái gì qua đi và phụ tùy. 
 

Là bình thường thôi, đôi khi chúng ta không hiểu: những ý hướng thẳng thắn nhất bị bẻ 
cong và người ta gán cho chúng ta những tình cảm hay những quyết định không do chúng ta. 
Chúng ta hãy ở bình an và đừng để cho những thứ đó tác động gì trên chúng ta. Chúa cũng đã 
từng phải chịu như vậy và cái đó giúp phần cứu độ thế gian. 
 

Chúng ta hãy ở hiền lành  
Cơ hội khẳng định sự thẳng thắn của chúng ta có nhiều thôi, nhưng cái lô-gic của Thiên 

Chúa không phải là cái lô-gic của con người. Hiền lành và nhẫn nại là con cái của tình yêu đích 
thực, luôn khám phá được những lý do giảm khinh và tái lập công lý trong vô tư. Chúng ta hãy 
năng hiệp thông vào sự hiền lành của Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại: “Phúc cho những ai hiền 
lành vì sẽ được đất làm cơ nghiệp” và luôn làm chủ được mình. Còn tốt hơn thế nữa là họ đã 
được Chúa và dễ dàng mạc khải Chúa cho người khác. 
 

Lòng khiêm tốn giúp linh hồn dễ gặp được Chúa và có được ánh sáng mới cho mọi vấn đề 
của cuộc sống thuờng nhật. Lúc ấy Chúa thực sự là trung tâm đời sống chúng ta. Chính là cho Chúa 
mà chúng ta hành động, nói năng và cầu nguyện. Không phải chúng ta sống mà là Chúa sống trong 
chúng ta. Chúa trở thành TẤT CẢ cho chúng ta và chúng ta tìm thấy Chúa trong tất cả những ai 
chúng ta đang có vấn đề. Bấy giờ sự tiếp đón của chúng ta sẽ niềm nở. Lời nói của chúng ta phản 
ánh được tư tưởng của Chúa, sách vở chúng ta viết sẽ diễn tả trung thành tinh thần của Chúa. 
 

Chúa cần những sỉ nhục của chúng ta hơn là những thành công của chúng ta, những từ 
bỏ của chúng ta hơn là những thỏa mãn của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể kiêu ngạo về 
cái không thuộc về chúng ta? Tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta có, đều là 
cho chúng ta mượn như những nén bạc trong Phúc âm. Ngay cả sự cộng tác của chúng ta mà 
Chúa lấy làm quý giá cũng chỉ là kết quả ân sủng Chúa ban. Và khi nào Chúa sẽ thưởng những 
công nghiệp của chúng ta thì thật ra Chúa tôn vinh những ân huệ của Chúa mà thôi. 
 

Chúng ta hãy tín nhiệm vào Chúa 
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Chúng ta còn phải làm việc nhiều cho Chúa. Chúng ta đừng sợ, đừng lo lắng về những mâu 
thuẫn, những chống đối, những hiểu lầm, những vu khống, những bóng tối, những mây mù, những 
nghi nan. Mọi sự sẽ đến và mọi sự sẽ qua. Nhưng tất cả sẽ làm mạnh thêm Đức Tin của chúng ta và 
cho chúng ta cơ hội làm phong phú thêm ơn cứu độ cho bao nhiêu thế hệ sau chúng ta. 
 

Chúa muốn cuộc đời chúng ta là một chứng tá của lòng tín nhiệm. Chúa là Đấng không 
bao giờ làm cho ai thất vọng và thường ban thưởng cho hơn cái đã hứa. Chúa đang có mặt 
đây và Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì Chúa là tình yêu và Chúa dùng chúng ta nhiều 
hơn chúng ta nghĩ và Chúa thương chúng ta vô hạn. 
 

Vì chúng ta tự cảm thấy mình yếu đuối, chúng ta sẽ được mạnh bằng sức mạnh của 
Chúa, quyền năng bằng quyền năng của Chúa. Chúng ta đừng cậy dựa vào chúng ta, nhưng 
hãy cậy dựa vào Chúa. Đừng cậy dựa vào lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng hãy cậy dựa 
vào lời cầu nguyện của Chúa. Đừng cậy dựa vào hoạt động và ảnh hưởng của chúng ta, 
nhưng hãy cậy dựa vào hoạt động và ảnh hưởng của Chúa. Chúng ta đừng sợ, hãy tín nhiệm 
vào Chúa. 
 

Khi chúng ta yếu đuối, nghèo hèn, trong đêm tối, hấp hối, trên thập giá, hãy lấy của lễ của 
Chúa mà dâng. Hãy kết hợp lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Chúa. Hãy kết 
hợp công việc của chúng ta với công việc của Chúa, niềm vui của chúng ta với niềm vui của 
Chúa, khổ nhọc của chúng ta, nước mắt của chúng ta, đau khổ của chúng ta với khổ nhọc, nước 
mắt và đau khổ của Chúa. Chúng ta hãy kết hợp cái chết của chúng ta với cái chết của Chúa. 
 

Nhiều cái bây giờ còn là “mầu nhiệm” đối với chúng ta, nhưng sẽ là ánh sáng và là lý do 
tạ ơn trong vinh quang. Những năm tháng còn lại chúng ta phải sống trên trần gian không kém 
phong phú đâu. Đó chỉ là một chút như mùa thu, mùa trái trăng và lá vàng rơi rụng, như ánh tà 
dương trước lúc lặn xuống chân trời. Nhưng chính trong Chúa mà chúng ta dần dần biến đi, 
chính trong đại dương tình yêu của Chúa mà chúng ta tìm được chỗ đời đời của chúng ta, 
chính trong cuộc sống vinh hiển của Chúa mà chúng ta đưa linh hồn tràn ngập ánh sáng của 
chúng ta vào. 

Mỗi ngày chúng ta hãy sẵn sàng hơn lên. Hãy tín nhiệm. Chúa đã dẫn chúng ta qua 
những con đường bất ngờ, nhưng không bao giờ Chúa bỏ chúng ta. Chúa đã dùng chúng ta 
theo cách của Chúa để thực hiện kế hoạch tình yêu đẹp đẽ lớn lao mà Chúa Ba Ngôi đã kết dệt 
từ muôn thuở. Chúng ta hãy tin chắc rằng sự Chúa hiền lành nhân hậu không ngăn cản Chúa 
cư xử công bằng, vì Chúa nhìn thấy mọi sự chính xác trong sâu thẳm và Chúa cân đo tốt hơn 
bất cứ người nào, để thấy cố gắng nào của chúng ta đáng thưởng, dù nhỏ nhặt đến đâu. 
Chúng ta đừng sợ, hãy rao giảng lòng cậy trông, tinh thần lạc quan và chúng ta sẽ gặt hái trong 
các tâm hồn những đà mới của lòng quảng đại. Sự sợ hãi chỉ gây buồn thảm và co rút lại. Niềm 
vui tín thác làm triển nở và reo vui. 
 

Chúng ta hãy thiết tha cầu xin lòng cậy trông, cho chúng ta và cho kẻ khác. Chúng ta hãy 
xin cho Giáo Hội, cho các ơn gọi, cho tất cả những người có tất cả và những người không có gì, 
cho những ai làm mọi việc hay nghĩ mình làm được mọi việc và cho những ai chẳng làm gì hay 
nghĩ là mình chẳng làm được gì. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai tự hào về sức lực, tuổi 
trẻ, tài năng và cho những người cảm thấy bị sa sút, giới hạn, bị bỏ đi. Chúng ta hãy cầu nguyện 
cho những người mạnh khỏe, những người đau yếu tàn tật, già nua tuổi tác. Nhất là chúng ta hãy 
cầu nguyện cho những người đang hấp hối và những người sắp ly trần. 
 

Sau cơn bão tố, yên lặng lại đến. Chúa không phải là Đấng dẹp yên cuồng phong khi các 
tông đồ kêu xin sao? Vậy hãy cậy trông luôn luôn và trước hết. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta 
hãy nghĩ rằng Chúa đang đau khổ với chúng ta. Chúa luôn gởi Chúa Thánh Thần đến đúng lúc. 
Nếu chúng ta tiếp đón Ngài, Ngài sẽ giúp chúng ta đem nhiều tình  yêu vào thử thách đó và 
cung cấp cho thánh giá ấy một hiệu quả tối đa. 
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Lòng tín nhiệm là hình thức tình yêu tôn vinh Chúa và làm Chúa cảm động nhất. Không có 
gì làm phiền lòng Chúa cho bằng sự ngờ vực trong trái tim muốn yêu Chúa. Chúa muốn chúng ta 
vui vẻ phụng sự Chúa. Ngay cả khi phải đau khổ, chúng ta đừng sợ gì vì Chúa luôn có đó, và ơn 
Chúa nâng đỡ chúng ta làm cho đau khổ đó ích lợi cho anh chị em chúng ta. 
 

Chúng ta có lý khi hành động chống lại sự bi quan. Lịch sử còn đó để minh chứng rằng 
Chúa có thể làm nổi lên điều thiện từ giữa sự dữ. Không nên xét đoán theo bề ngoài. Thánh 
Thần Chúa hành động cách vô hình trong con tim. Ngay giữa thử thách tai họa, công trình của 
Chúa vẫn được thực hiện và vương quốc nội tâm vẫn được trải rộng. 
 

Chúng ta hãy tín nhiệm dâng mình cho Chúa, ngay cả đừng tìm biết xem Chúa dẫn 
chúng ta đi đâu. Hãy nắm chặt lấy Chúa, nhắm mắt đi về phía trước, hoàn toàn phó thác cho 
Chúa. Hãy tin tưởng đứng sau lưng vị Đại Diện của Chúa, Đấng kế vị Phêrô. Không có gì nguy 
hiểm cho bằng cắt đứt khỏi Phẩm Trật Giáo Hội.  
 

Hãy tín nhiệm Chúa mỗi ngày một hơn lên. Ánh sáng của chúng ta chính là Chúa. Không 
có Chúa, chúng ta chỉ là tối tăm, yếu đuối, vô hiệu. Với Chúa, không một khó khăn nào mà 
chúng ta không chiến thắng thoát ra. Nhưng chúng ta đừng khoe khoang nhé. Hãy luôn hành 
động lệ thuộc vào Chúa. 
 

Chúng ta hãy tín nhiệm Chúa, đôi khi Chúa cần đến đau khổ của chúng ta, nhưng chúng 
ta đừng quên rằng không bao giờ chúng ta phải chịu quá sức, vì có ơn Chúa nâng đỡ chúng ta. 
Chúa luôn cho chúng ta đủ các yếu tố vật chất lẫn tinh thần mà chúng ta cần để chu toàn nhiệm 
vụ Chúa ủy thác, chẳng hạn như sức khỏe, tiền bạc, sự cộng tác, ơn nói năng, suy nghĩ, viết 
lách. Tất cả đó tùy thuộc vào Chúa, ngày qua ngày làm phong phú hoạt động và đau khổ của 
chúng ta. 
 

Chúng ta hãy dẫn dắt những kẻ Chúa ủy thác cho chúng ta trong con đường tình yêu rất 
giản dị, phó thác vào lòng yêu thương của Thiên Chúa. Chúa luôn dẫn dắt chúng ta, và một 
cách nhiệm mầu, tay Chúa hằng nâng đỡ và ngăn cản chúng ta cho khỏi ngã. Vậy chúng ta hãy 
tín nhiệm trọn vẹn nơi Chúa, trong khiêm tốn và ý thức rõ ràng về sự yếu hèn của chúng ta. 
Chúng ta hãy giữ mãi sự trẻ trung trong tâm hồn và cho dù điều gì xảy đến đi nữa, chúng ta 
hãy tự nhủ: “Chúa Giêsu yêu tôi luôn luôn có mặt.” 
 

Chớ gì Bình An và Niềm vui của Chúa ở trong chúng ta: Chúng ta hãy giữ tâm hồn 
bình an luôn. Hãy tin tưởng và bình an về quá khứ đã được thanh tẩy. Hãy tin vào lòng nhân 
hậu của Chúa. Hãy tin tưởng và bình an về hiện tại. Chúng ta không cảm thấy Chúa luôn có 
mặt với chúng ta, dẫn dắt chúng ta và luôn luôn can thiệp đúng lúc sao? Chúng ta hãy tin tưởng 
và bình an về tương lai. Cuối đời chúng ta sẽ năng động, trong sáng và phong phú. Chúa dùng 
chúng ta cả lúc chúng ta sợ trở nên vô dụng nữa đó. 
 

Chúng ta hãy múc lấy niềm vui trong Chúa. Hãy khao khát được ngụp lặn hơn trong niềm vui 
và tỏa chiếu niềm vui ra chung quanh. Hãy tham gia vào niềm vui trên trời, niềm vui của Chúa chúng 
ta. Hãy quên chúng ta đi và nghĩ nhiều hơn đến niềm vui của kẻ khác, dưới đất cũng như trên trời. 
Không cần phải giàu có hay mạnh khỏe mới hạnh phúc. Niềm vui là ân huệ Thánh Tâm Chúa ban 
cho tất cả những ai sống cho người khác, vì niềm vui ích kỷ không kéo dài. Chỉ niềm vui tự hiến tồn 
tại. Đó là đặc trưng niềm vui của các thánh. Hãy năng xin Chúa một khí sắc vui vẻ, mát mẻ và tươi 
cười. 
 

Hãy nhìn Chúa đang nhìn chúng ta và hãy tươi cười với Chúa. Bằng nguyện gẫm, chúng 
ta nhìn Chúa, mỉm cười với Chúa, không nói gì, và chúng ta đâu có mất thì giờ. Chúa muốn 
chúng ta vui vẻ khi phụng sự Chúa, vui vẻ khi chúng ta cầu nguyện, vui vẻ khi chúng ta làm việc, 
vui vẻ khi chúng ta nhận lãnh, vui vẻ ngay cả khi chúng ta phải đau khổ. Chúng ta hãy vui vẻ vì 
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Chúa, hãy vui vẻ để làm vui lòng Chúa, chúng ta hãy vui vẻ bằng cách thông hiệp vào niềm vui 
của Chúa. 
 

Chúng ta đã biết rõ, niềm vui đích thực chính là Chúa. Tại sao bao nhiêu người cứ buồn 
bã trong khi Chúa tạo dựng họ cho niềm vui? Những người này bị đè nặng dưới những lo âu về 
đời sống vật chất; những kẻ khác bị lòng kiêu ngạo, tham lam, ghen ghét thống trị; những kẻ 
khác nữa là nạn nhân của nhục dục; sau cùng là những người không hiểu sư phạm của đau 
khổ để rồi chống lại, thay vì đặt nó lên vai Chúa, để Chúa nâng đỡ và dạy cho biết cách vác 
thập giá mình, thay vì để bị nó nghiền nát. 
 

Chúng ta hãy cầu xin cho niềm vui của Chúa lớn lên trong trái tim con người, trước hết 
là trong trái tim linh mục và tu sĩ. Chính họ phải là những trạm chuyển tiếp tuyệt vời của niềm 
vui Chúa cho những ai đến gần họ. Chớ gì họ biết được điều xấu họ đã làm và đã gây ra cho 
nhau, khi không mở rộng lòng cho niềm vui của Chúa. Chưa ai nói đầy đủ cho họ bao giờ rằng 
tất cả những gì làm cho họ cay đắng buồn phiền không đến từ Chúa, và niềm vui, kể cả niềm 
vui trong Đức Tin và niềm vui trong thập giá là con đường đưa đến Chúa và làm cho Chúa lớn 
lên trong họ. 
 

Để tồn tại và tăng trưởng, niềm vui cần được đổi mới không ngừng trong chiêm niệm, 
trong thực hành hy sinh cách quảng đại và thường xuyên, trong chấp nhận với tình yêu những 
sỉ nhục xảy đến. 
 

Chúng ta hãy dâng cho Chúa tất cả niềm vui trên mặt đất, niềm vui thể chất của trò chơi 
hay thể thao, niềm vui tinh thần của người kiếm tìm mà gặp được, niềm vui của trí khôn, niềm 
vui của con tim, và nhất là niềm vui của linh hồn. Chúng ta hãy thờ lạy Niềm Vui Vĩnh Cửu là 
chính Chúa trong Nhà Tạm. Chúng ta hãy nuôi mình bằng niềm vui của Chúa và hãy phát đi 
những làn sóng niềm vui cho những người buồn phiền, cô đơn, mệt mỏi, kiệt lực, bị nghiền 
tán…, chúng ta sẽ giúp được nhiều anh chị em của chúng ta. 
 

Chúng ta hãy sống tốt, niềm nở, hảo ý 
Chúng ta chỉ nên có những ý tưởng, những lời nói đầy hảo ý, ngay cả khi chúng ta phải 

sửa sai. Hãy nói về đức tính, đừng nói về khuyết điểm của người khác. Chúng ta hãy yêu 
thương tất cả họ, hãy đưa tay ra cho họ, hãy gởi cho họ làn sóng hạnh phúc, sức khỏe, thánh 
thiện. Tất cả sẽ nên tốt hơn, nếu họ cảm thấy được yêu mến hơn. 
 

Tại sao lại không tìm làm vui lòng người khác, không tỏ ra dễ chịu với họ? Quên chính 
mình, quên những âu lo của mình để nghĩ đến người khác, đến những gì làm họ vui thích, gieo 
rắc một ít niềm vui chung quanh, đó không phải là góp phần băng bó vết thương và làm dịu 
những cơn đau sao? Chúa đặt chúng ta bên cạnh các anh chị em chúng ta để chúng ta tập 
hiến dâng trọn vẹn hơn. 
 

Chúng ta hãy mỉm cười với tất cả mọi người, ngay cả khi chúng ta cảm thấy khó chịu. 
Công nghiệp lớn hơn đó. Chúa sẽ ban ơn cho nụ cười của chúng ta. Mỗi ngày hãy cố gắng 
niềm nở hơn với kẻ khác. Đó là hình thức bác ái của chúng ta. Điều đó đòi hỏi từ bỏ, nhưng 
chúng ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc một chọn lựa vì tha nhân. Chúa không thua lòng quảng 
đại của chúng ta đâu. 
 

Nếu các kitô hữu cư xử tốt với nhau, bộ mặt trần gian chắc đã thay đổi. Đó là một chân 
lý sơ đẳng, nhưng người ta dễ quên quá! Một chút thiện cảm chân thật đủ để lại gần các linh 
hồn và mở rộng con tim. Bất cứ ở đâu, chúng ta hãy cố gắng làm chứng tá cho sự niềm nở của 
Chúa đối với mọi người. Sự niềm nở này là căn bản của kính trọng, yêu thương, lạc quan và tín 
nhiệm.  
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Chúng ta hãy nhìn thấy một cái gì tốt hơn trong mỗi con người, ít ra là đoán chừng. Bác ái 
huynh đệ là mức tăng trưởng của Chúa trong thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho bác ái 
huynh đệ được lớn lên, như thế là chúng ta giúp Chúa tăng trưởng. Ai không chia sẻ gánh nặng 
của người khác không đáng có anh chị em. 
 

Một nụ cười dễ thương, một đón tiếp niềm nở, một chút lo lắng cho người khác, một ý 
muốn kín đáo chỉ nói điều tốt về người khác, ... là những cái có thể mang lại chiếu sáng và sưởi 
ấm. Chúng ta hãy ở tốt với người khác. Không bao giờ Chúa quở trách chúng ta quá tốt đâu. 
Điều đó đòi hỏi chúng ta từ bỏ, nhưng chúng ta hãy tin rằng Chúa kể là chúng ta làm cho chính 
Chúa, và đó sẽ là một niềm vui cho Chúa khi trả lại gấp trăm cho chúng ta. 
 

Chúng ta hãy năng cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta cơ hội sống tốt với tha 
nhân. Chúa không xin chúng ta cái không thể, cả cái khó cũng không. Hãy ước ao cho mọi 
người quanh chúng ta được hạnh phúc, được an ủi, được khích lệ. Đó là yêu tha nhân trong 
tinh thần và trong chân lý, không phải cách trừu tượng và lý thuyết. Trong những chi tiết khiêm 
tốn của cuộc sống thường nhật, một lòng bác ái trung thực được kiểm chứng, đó là kéo dài và 
diễn tả lòng bác ái của Chúa. 
 

Con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa là để yêu và được yêu. Khi nó là nạn nhân 
của một bất công, thiếu dịu dàng hay kính trọng, con người thu mình lại và tìm bù trừ trong hận thù 
hay độc ác. Dần dần người trở nên lang sói với người. Đó là cánh cửa mở rộng cho bạo lực và đủ 
thứ chiến tranh. 

Chúng ta hãy năng nghĩ đến những tâm hồn quẫn bách trên khắp thế giới. Quẫn bách thể 
lý: nạn nhân chiến tranh, buộc phải tìm lánh nạn xa quê hương, nạn nhân bão lụt, động đất, bệnh 
hoạn tật nguyền, hấp hối … Quẫn bách tinh thần: nạn nhân của tội đầu tiên, bị bỏ rơi, nạn nhân 
của đêm tối, những người ngã lòng lại chỉ gặp dửng dưng khinh miệt từ những kẻ đáng ra phải 
giúp đỡ họ, những vợ chồng quá mệt mỏi vì cuộc sống và đau khổ gây nên cho nhau, những 
người mất hứng thú chiến đấu và không muốn sống… 
 

Chúng ta hãy năng phát đi những làn sóng thiện cảm, niềm nở, khích lệ. Chúa sẽ biến 
đổi chúng thành những ơn an ủi kiến tạo can đảm cho tha nhân. Chúng ta hãy giúp Chúa làm 
cho con người được hạnh phúc hơn. Hãy là chứng tá cho Tin Mừng. Chúng ta hãy cho những 
người thấy chúng ta lại gần chúng ta, nghe chúng ta, cảm nghĩ được là có một Tin Mừng cho 
họ. 
 

Mặc dầu những khốn cùng và chối bỏ đó, Chúa vẫn lạc quan. Chúng ta hãy yêu với trái 
tim Chúa, để được thấy với cái nhìn của Chúa. Chúa không nhìn các việc như chúng ta nhìn đâu. 
Nếu các kitô hữu mỗi ngày biết khao khát một chút bác ái cho những ai họ sẽ gặp hay sẽ chuyện 
vãn trong ngày, thì tình bác ái huynh đệ sẽ giá trị hơn bài diễn thuyết hay rao giảng hùng hồn! 
 

Chúng ta hãy có lòng tốt 
Lòng tốt được làm nên bởi niềm nở, nói tốt, với dịu dàng và khiêm tốn. Lòng tốt diễn tả bởi 

sự tế nhị trong đón tiếp, sẵn sàng phục vụ, ưu tư đến hạnh phúc của kẻ khác. Lòng tốt bắt nguồn 
từ Thánh Tâm Chúa. Lòng tốt cho đi và tha thứ đến độ quên đi những xúc phạm, dường như 
chúng đã không xảy ra. Lòng tốt khích lệ, an ủi, đem lại can đảm và kín đáo giúp người khác 
vượt hơn mình. Lòng tốt mạc khải Chúa hữu hiệu hơn những bài diễn thuyết hùng hồn, những 
bài giảng chải chuốt hay ho. Lòng tốt làm bằng đơn sơ, dịu dàng, bác ái tạo nên bầu khí thiện 
cảm. 
 

Chúng ta hãy năng cầu xin lòng tốt ấy hợp cùng với Mẹ Maria. Chúa sẽ không bao giờ 
chối từ. Chúng ta hãy là một tia sáng, một diễn tả sống động về lòng tốt của Chúa. Hãy đem lòng 
tốt ấy vào trong tâm hồn chúng ta để nó tỏa sáng trên mặt chúng ta, trong mắt chúng ta, trong nụ 
cười của chúng ta, qua cả giọng nói của chúng ta và cả cách cư xử của chúng ta. Ở đâu có tinh 
yêu và bác ái, Chúa sẽ có mặt ở đó để chúc lành, thanh tẩy và làm cho phong phú. 
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Chúng ta hãy sống trong tâm tình tạ ơn 
Chính chúng ta hãy là lời tạ ơn sống động trong Chúa. Chúng ta hãy là một lời cảm ơn vang 

vọng, liên lỉ, vui tươi. Hãy nói Cám Ơn về tất cả những gì chúng ta đã nhận và hiểu biết. Hãy nói Cám 
Ơn về tất cả những gì chúng ta đã nhận và đã quên đi. Hãy nói Cám Ơn về tất cả những gì chúng ta 
đã nhận và không hề hay biết. 
 

Chúng ta có khả năng lãnh hội. Hãy mở rộng khả năng ấy cho lời tạ ơn không ngừng 
của chúng ta và chúng ta sẽ nhận lãnh nhiều hơn nữa, để có thể phân phát nhiều hơn, thế cho 
người khác. 
 

Cầu xin. Lãnh nhận. Cảm ơn. 
Chúng ta hãy cho đi, truyền thông, chia sẻ và cám ơn vì đã có được cái gì để cho. Chúng 

ta hãy cám ơn Chúa vì đã chọn chúng ta và qua chúng ta mà tự hiến cho những người khác. 
Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì nỗi khổ đau đã giúp Chúa hoàn tất trong xác thịt chúng ta điều còn 
thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa cho thân mình Chúa là Giáo Hội. Chúng ta hãy nên một với 
Chúa trong lời tạ ơn dâng lên Chúa Cha. 
 

Chúng ta hãy sống mỗi lúc một hơn trong lời tạ ơn, vì Chúa ban tràn đầy cho chúng ta. 
Hãy năng cám ơn Chúa về tất cả mọi sự và cho tất cả mọi người. Lúc đó chúng ta sẽ thúc đẩy 
lòng bác ái của Chúa chan hòa khắp thế giới, vì không gì làm cho Chúa sẵn sàng cho đi khi 
thấy người ta chăm chỉ chờ đợi sẵn sàng đón nhận ơn huệ Chúa ban. Như thế chúng ta càng 
trở nên hiến tế tạ ơn sống động. Phải, chúng ta hãy cám ơn Chúa đã dùng chúng ta, vừa dịu 
dàng vừa mạnh mẽ, theo cách của Chúa, để phục vụ cho Nước Trời. 
 

Những gì chúng ta đã lãnh nhận cho đến hôm nay không là gì cả, bên cạnh tất cả những 
gì Chúa còn dành cho chúng ta từ bây giờ cho đến cuối đời trên trần gian, vì lợi ích của nhiều 
anh chị em của chúng ta, nhất là trong ánh sáng vinh hiển, khi được Chúa thâm nhập hoàn 
toàn, chúng ta trở nên cháy sáng tình yêu bao la của Chúa. Lúc ấy, trong khiêm nhường tuyệt 
đối, chúng ta nhận thấy tự mình chúng ta không là gì cả, ngoài một con người tội lỗi đáng 
thương, lụy phục mọi yếu hèn nhân loại mà chúng ta chỉ được thanh tẩy nhờ lòng từ bi thương 
xót hải hà của Chúa. Bấy giờ sẽ vang lên trong sâu thẳm bản thể chúng ta lời kinh magnificat 
và chúng ta sẽ trở thành lời kinh Te Deum sống động hiệp cùng Đức Mẹ và tất cả những người 
được chọn của thiên đàng. 
 

Ngay từ bây giờ chúng ta hãy năng dâng trọn đời sống chúng ta cho Chúa Cha, trong cử 
chỉ hiến dâng đầy tín thác kết hiệp với hiến tế của Chúa Giêsu, trong Chúa Thánh Thần. Phải, 
chúng ta thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi, và chúng ta phải tận dụng thời gian còn lại để giảm 
thiểu việc chúng ta thuộc về mình, để làm lớn lên việc chúng ta thuộc về Chúa Ba Ngôi. Dưới 
ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần không ngừng lặng lẽ mời gọi, chúng ta hãy phó mình cho 
Chúa Cha qua Chúa Giêsu, và hãy để chúng ta tràn ngập, ngụp lặn trong sự hiện diện dịu dàng 
của Chúa Ba Ngôi. 
 

Chúng ta hãy nghĩ đến Chúa Ba Ngôi hơn nghĩ đến chúng ta. Chúng ta hãy sống cho 
Chúa Ba Ngôi hơn là sống cho chúng ta. Như thế, những nhiệm vụ ủy thác cho chúng ta không 
những sẽ được chu toàn cách dễ dàng, mà chúng sẽ còn thực sự hữu ích cho Giáo Hội. Chỉ 
một mình Chúa có thể bổ túc những thiếu sót của chúng ta, làm cho thêm phì nhiêu và can 
thiệp đúng lúc để ngăn chặn hay sửa chữa những sai lầm quá đáng của chúng ta. Không có 
Chúa, chúng ta chẳng thể làm được chi, nhưng kết hợp với Chúa thì không có gì mà chúng ta 
không thể dùng để phục vụ hữu hiệu Giáo Hội và thế giới. 
 

Chúng ta hãy có lòng biết ơn về những ơn đã nhận lãnh, và về những ơn Chúa đã ban 
qua chúng ta. Nhưng trong Đức Tin, chúng ta cũng hãy cám ơn Chúa về tất cả những sỉ nhục, 
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những giới hạn, những đau khổ thể xác và tinh thần của chúng ta. Trong cõi đời đời, chúng ta 
sẽ thấy được ý nghĩa đầy đủ của chúng và tim chúng ta sẽ nhảy mừng kinh ngạc về đường lối 
sư phạm tế nhị của Thiên Chúa. 
 

Chúng ta cũng hãy cám ơn Chúa về tất cả mọi người, quen biết cũng như không quen 
biết, những anh chị em hôm nay bị lãng quên mà Chúa đã cho chúng ta làm bạn đồng hành. 
Nhờ lời cầu nguyện của họ nối kết với lời cầu nguyện của Chúa, nhờ sự giúp đỡ tinh thần và 
thiêng liêng, kỹ thuật và vật chất của họ, họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, và chính Chúa đã 
ban họ cho chúng ta vào những lúc thích hợp. 
 
Trong khi hội nhập vào lòng biết ơn của Chúa về những gì chúng ta phải đau khổ, cũng như 
những gì chúng ta đã làm, chúng ta đặt mình vào nguồn phong phú nhất các ân huệ thiêng 
liêng của Chúa, đồng thời chúng ta cũng đạt được mọi ơn can đảm và nhẫn nại mà chúng ta 
cần. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
  

 
 

  

Cảnh một lò hơi ngạt đang hoạt động để 

giết người 

  

Cách nói khác: TÌM GẶP GIÁNG KIỀU 

CỦA NHÂN LOẠI  

Học đạo là một trong ba chân kiềng quan 

trọng của việc sống đạo, đối với tất cả mọi 

Kitô hữu, ở khắp nơi trên thế giới nói chung, 

và với mỗi Cursillista, người đã học khóa ba 

ngày của Phong trào Cursillo nói riêng. Kiềng 

ba chân đó là: 

Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo. 

Bởi lẽ, nếu ta không học hỏi liên tục, hầu 

hiểu biết về quyền năng tuyệt đối, và lòng yêu 

thương vô bờ bến của Thiên Chúa đối với 

chúng ta, để chúng ta có lòng tin tưởng sắt 

son mạnh mẽ nơi Ngài, thì làm sao ta có lòng 

Cậy trông, và đặc biệt là lòng Yêu mến Thiên 

TÌM NGUỒN CẢM HỨNG THÚ VỊ TRONG VIỆC HỌC ĐẠO - ĐỀ TÀI III: KHÍ TRỜI, TẶNG 
PHẨM VÔ GIÁ, TẠO HÓA BAN TẶNG NHƯNG KHÔNG CHO CON NGƯỜI, CÙNG MUÔN 
LOÀI. 
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Chúa được! 

Ông bà ta đã nói: “Vô tri bất mộ” là như thế. Và hơn nữa, sự học không có trang cuối 

cùng. Càng học trí tuệ càng được mở mang, và ta lại càng nhận rõ hơn mình quá nhỏ bé trước 

vũ trụ bao la này. Sự học giúp ta biết mình hơn, biết người hơn, và biết khiêm tốn hơn… 

  

Thánh Vịnh chương 19 (18) câu 2 đã dạy chúng ta: 
 
  

“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, 

không trung loan báo việc tay người làm”. 
  

Câu Thánh Vịnh trong Kinh Thánh thật ngắn gọn, nhưng hàm chứa ý nghĩa bao la, sâu 

thẳm đã mời gọi chúng ta cùng ra sức tìm hiểu để thấy được phần nào quyền năng vô biên, và 

vinh quang cao cả của Thiên Chúa ở ngay trong các tạo vật, do Ngài yêu thương con người mà 

tạo dựng. 

Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến: KHÍ TRỜI 
  

Ta cùng nhìn lại trận động đất kinh hoàng có cường độ lên tới 7,3 độ Richter ở thủ đô Port-

au-Prince, Haiti, một đất nước nghèo nhất ở Tây bán cầu, cách nay hơn bảy năm. Đó là ngày 

12.1.2010, ngày đã làm chết hơn hai trăm ngàn người. Con số người chết chưa ngừng ở đó. 

Người ta nói có thể lên tới nửa triệu người. Khoảng một triệu rưỡi người lâm vào cảnh màn trời 

chiếu đất, vì hơn 70% nhà cửa của thủ đô Port-au-Prince bị sập. 
  

Có một điều kỳ lạ là sau hơn mười ngày xẩy ra trận động đất, đoàn cứu hộ của Israel ngày 

22.01.2010 đã tìm thấy hai người còn sống: Bà cụ Marie Carida Roman 84 tuổi, trên người có 

nhiều vết thương đã có dòi; một thanh niên 21 tuổi có tên là Emmanuel Buco. Anh cho biết đã 

phải uống nước tiểu của chính mình để sống. Tuy không có lương thực, nằm trong đống gạch 

đổ nát, nhưng khí trời vẫn đến được với họ. Họ vẫn hít thở khí trời bình thường. Như thế, nếu 

thiếu lương thực con người còn có thể sống hơn mười ngày, nhưng nếu thiếu khí trời dù chỉ 

trong vài phút, con người sẽ mất sự sống. 
  

Qua thông tin báo chí, chúng ta thấy hàng năm ở đất nước ta có nhiều vụ chìm đò cướp đi 

sinh mạng của bao cháu học sinh trên đường đến trường, khi các cháu phải qua sông bằng 

những chiếc đò ngang ọp ẹp. Nhiều nơi, thậm chí không có đò mà còn phải đi bằng mảng bè 

tre, nứa hoặc đu dây. Một cây cầu bêtông vững chắc bắc qua sông vẫn là ước mơ nhiều đời 

của bao gia đình ở những bến đò nghèo khó, nơi vùng quê xa xôi tăm tối. 
  

Nhưng ngay cả khi con người có những con tầu to lớn, vững chắc, hoành tráng, sang trọng 

thì vẫn có thể xẩy ra thảm họa chết người. Con tầu Titanic gặp nạn chìm xuống lòng Đại Tây 

Dương cướp đi sinh mạng hơn 1.500 du khách, vì họ đã không còn được hít thở khí trời. 
  

Lịch sử ngành hàng hải của nhân loại còn ghi lại những trang sử thật hãi hùng, đến nay 

vẫn chưa hết bàng hoàng, mà điển hình, vào lúc 23 giờ 40 phút ngày 14.04.1912, tầu Titanic 

còn thơm mùi sơn, mới xuất xưởng, lần đầu tiên đưa hơn 2000 du khách đi từ đất nước sương 

mù (Anh quốc) sang Bắc Mỹ đã va vào tảng băng trôi, hai giờ sau đó tầu chìm xuống đáy biển. 

Trại giam tử thần Auschwitz với những phòng hơi ngạt số1, số 2, số 3. Do Đức Quốc 

xã lập nên ở Ba lan đã giết hàng triệu người Do Thái… 
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Trở lại trang lịch sử hãi hùng, đau thương của nhân loại 1940 đến 1945. Vào những năm 

đó hàng triệu tù nhân, trong đó có tới 90% là người Do Thái đã bị Đức Quốc xã giết chết bằng 

cách đẩy họ vào những phòng hơi ngạt. Nơi đó khí trời không con trong lành, lượng khí Oxy bị 

giảm xuống không còn 100cm3 không khí có 21cm3 oxygen &79cm3 nitrogen như bình 

thường, lượng khí đôc Carbonic tăng lên. Điều đó đã được các sử gia và báo chí ghi lại:  

“Chỉ tính riêng trong 6 tháng, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1942, phát xít Đức đã sát hại 

600.000 người, trong đó có 550.000 người Do Thái tại lò ngạt này… “Lao động là tự do” là khẩu 

hiệu lớn treo ngay trên lối vào cổng trại Auschwitz. Nhưng nghiệt ngã thay, tù nhân ở đây phải 

lao động quần quật suốt 12 tiếng một ngày trong những điều kiện hết sức tồi tệ, bị vắt kiệt sức 

lực cho tới chết. 

Tự do là thứ xa xỉ nhất, hoàn toàn biến mất trong trại Auschwitz-Birkenau. Ngay cả những 

sinh hoạt tối thiểu như ngủ, nghỉ cũng đều bị giám sát rất chặt. Thậm chí khi đi vệ sinh, tù nhân 

cũng bị theo dõi ngặt nghèo. 

Tháng 7 năm 1941, thực hiện kế hoạch hủy diệt toàn bộ dân tộc Do Thái ở châu Âu 

(khoảng 11 triệu người) của trùm phát xít Hitler, trại giam Auschwitz chính thức trở thành “lò 

giết người hàng loạt” lớn nhất trong lịch sử loài người. 

Các tù nhân bị nhồi nhét chật cứng trong những toa tàu ngột ngạt, được chở đến 

Auschwitz từ mọi vùng lãnh thổ châu Âu do Đức chiếm đóng bằng đường sắt. Khi nhập trại, 

mọi vật dụng có giá trị đều bị tịch thu. Phụ nữ buộc phải cắt tóc ngắn. Tóc của tù nhân được 

dùng để sản xuất tất dài. 

 

Núi giày dép của nạn nhân bị sát hại 

Một trong những thủ đoạn xảo quyệt nhất của phát xít Đức, đó là: trước khi hành hình các 

tù nhân, chúng giả vờ trao cho họ valy ghi tên tuổi, gieo cho họ một ảo tưởng về hy vọng được 

thả ra ngoài. Sau đó, chúng bảo các nạn nhân đi tắm rửa sạch sẽ để tẩy trừ chấy rận, thậm chí 

một số người còn được phát xà phòng và khăn tắm. 

Bị mắc lừa, các tù nhân hồ hởi cởi bỏ quần áo ở phòng ngoài và bước đến phòng hơi ngạt, 

địa điểm được ngụy trang như phòng tắm. Trên đường đi đều có các bảng chỉ dẫn đến “phòng 

tắm” hoặc “tắm hơi”. 

“Căn nhà nhỏ màu đỏ” có 2 phòng. Boongke 1 chứa 800 người, boongke 2 chứa 1.200 

người. Khi phòng hơi ngạt đầy người, cửa phòng bị khóa chặt. Những viên Zyklon-B, do Viện 

Vệ sinh của SS cung cấp được vận chuyển tới trại bằng xe cứu thương, được thả vào phòng 

qua những lỗ thông hơi trên tường. Khí độc bắt đầu lan tỏa. 
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Khoảng 1/3 nạn nhân chết ngay tức khắc. Chừng vài phút sau, những người bị nhốt bên 

trong sẽ chết như ngả rạ. Chết nhanh hay chậm phụ thuộc vào vị trí người ấy đứng gần lỗ 

thông hơi hay không. Mặc dầu những bức tường bê tông dày ngăn cách nhưng ở bên ngoài 

vẫn nghe thấy những tiếng la hét, rền than của những tù nhân khốn khổ… 

 

Những viên thuốc được bỏ vào trong phòng hơi ngạt để nạn nhân chết nhanh hơn 

Những đợt hành quyết hàng loạt đầu tiên tại Auschwitz diễn ra vào đầu tháng 9 năm 1941 

khi 900 tù nhân bị giết bằng khí độc Zyklon B trong tầng hầm của Block 11.” (PN News 01-07-

2016) 

 

 

Bên ngoài trại tập trung Auschwitz hiện nay 

Như thế, con người cần làm việc vất vả, chạy trước, chạy sau để có cơm ăn, áo mặc. Còn 

không khí được trời ban tặng nhưng không cho con người một cách hào phóng.Tất cả mọi 

người không phân biệt giầu nghèo, địa vị xã hội, từ nhà tỉ phú cho đến người ăn xin trên hè 

phố, từ bác nông dân chân lấm tay bùn, ngày đêm trên đồng ruộng, đến người có quyền cao 

chức trọng, luôn có xe đưa đón đều hưởng không khí bình đẳng như nhau (100cm3 không khí 

có 21cm3 oxygen &79cm3 nitrogen). 
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Ngày nay có lẽ ở nông thôn hay chốn sơn khê không khí lại trong lành hơn thành thị, bởi lẽ 

ở đó ít bị ô nhiễm môi trường. Như thế, bữa tiệc không khí mà nhân loại đang được hưởng 

quan trọng cần thiết biết chừng nào! Có bao giờ chúng ta tự hỏi bữa tiệc đó do ai ban tặng? Và 

ta đã tìm ra Đấng ban tặng để cảm tạ, để tri ân chưa? Đặt câu hỏi trên tôi lại liên tưởng đến một 

chi tiết khá thú vị: chàng Tú Uyên sinh nghi trong câu truyện thơ nôm, khuyết danh, Bích Câu 

Kỳ Ngộ của Việt Nam.  
  

Trước năm 1975, truyện Bích Câu Kỳ Ngộ được giảng dạy ở các trường Trung học Phổ 

thông. Bích Câu Kỳ Ngộ với 648 câu thơ lục bát đưa người đọc đến câu  chuyên tình giữa 

chàng Tú Uyên, một thư sinh nghèo, mô côi cha mẹ, nhưng rất lãng mạn với một tiên nữ tên là 

Giáng Kiều ở đất ngàn năm văn vật, Hà Nội. Câu chuyện như sau: Chàng thư sinh Tú Uyên 

gặp một thiếu nữ tuyệt đẹp trong lần đi vãn cảnh chùa Ngọc Hồ. Chàng đi theo, rồi nàng biến 

mất khi đến Quảng Văn Đình, nay là cửa Nam Hà Nội. Từ đó, chàng tương tư, sầu mộng. 

  

Một ngày kia Tú Uyên mua được bức tranh người trong mộng rồi treo ở thư phòng. Mỗi 

bữa ăn chàng dọn hai chén, hai đôi đũa, mời người trong tranh ra ăn. Một hôm khi ở trường về, 

chàng thấy trên bàn đã có sẵn mâm cơm đàng hoàng “Bát trân”*, chàng sinh nghi. Hôm sau đi 

học, chàng bỏ về bất chợt, bắt gặp người trong tranh bước ra, nàng tự xưng là Giáng Kiều. Sau 

đó hai người kết duyên thành vợ thành chồng và sinh được Chân Nhi.  Sau chàng và nàng về 

trời để Chân Nhi ở lại trần gian. 
  

Ta cùng đặt giả thuyết: Nếu như Tú Uyên khi ở trường về thấy trên bàn đã 

  

“Một khi ra việc trường văn 

Trở về đã thấy bát trân sẵn sàng 

So xem phong vị khác thường 

Mùi hoa sực nức, mùi hương ngạt ngào”                                                           

                              (Bích Câu Kỳ Ngộ) 
  

Chàng không hề sinh nghi, cho rằng tự nhiên mà có, lại đang đói bụng, cứ ăn đã thì chắc 

hẳn chẳng bao giờ chàng gặp được Giáng Kiều. Nhưng Tú Uyên đã không tin tự nhiên mà có, 

chàng sinh nghi, bỏ công sức tìm hiểu cho ra lẽ, biết nguyên nhân, ai là người đã mang đến 

bữa ăn thịnh soạn “bát trân”cho chàng. 

Tú Uyên tự hỏi và quyết định: 

                

 “Bếp trời sẵn đó hay sao? 

Của đâu thấy lạ lòng nào chả nghi 

Sáng mai cứ buổi ra đi 

 Liệu chừng thoát trở lại về thử coi” 

                                       (BCKN)   

                                 

Ta thấy, suy nghĩ của chàng chính là suy nghĩ của người còn đủ lý trí bình thường. Cái gì 

cũng có nguyên nhân của nó. Chính vì thế mà chàng gặp được người trong mộng Giáng Kiều. 

  

 “Bổng đâu thấy sự lạ đời 

Trong tranh sao có bóng người vào ra                            

Nhân nhân mày liễu mặt hoa 

 Này người khi trước đâu mà đến đây” 

                                              (BCKN)  
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Ta có thể khẳng định rằng: không khí là một báu vật, nếu thiếu nó sự sống trên trái đất này 

không còn nữa. Không khí không phải con người làm ra, không phải của nước giầu viện trợ cho 

nước nghèo như vốn ODA, cũng không phải của tổ tiên để lại. Vậy thì khí trời từ đâu mà có? Ta 

cũng suy nghĩ như Tú Uyên: “Của đâu thấy lạ lòng nào chả nghi”. Suy nghĩ và tìm nguyên nhân 

chứ đừng nói tự nhiên mà có như một số người, ắt hẳn ta sẽ tìm được Giáng Kiều của nhân 

loại như Tú Uyên tìm được Giáng Kiều cho chàng. 
  

Giáng Kiều của nhân loại chính là ông Trời, là Tạo Hòa, là Thượng Đế, là Đấng toàn năng 

tạo dựng vũ trụ muôn loài. Tất cả đang vận hành trong một trật tự kỳ diệu mà khoa học đang cố 

gắng hé mở để đem lại hạnh phúc cho con người ngày một nhiều hơn. 
  

Ngày nay trước vũ trụ bao la cùng với những diều kỳ diệu trong con người thì phần 

biết được của con người chỉ như chiếc lá trong rừng cây, như hạt cát trong sa mạc, như 

giọt nước giữa đại dương. Đúng như người xưa đã nhận định: Càng biết nhiều bao 

nhiêu càng cảm thấy nhỏ bé bấy nhiêu 
 
  

CHỜ MONG! 

Chờ mong Chúa, mãi chờ mong, 

Chờ mong nhân loại một lòng nhận ra, 

Một Thiên Chúa, người là cha, 

Tạo dựng vũ trụ bao la muôn loài 

Một Thiên Chúa, vua đất trời, 

Yêu thương nhân loại Ngôi Hai làm người 
 
  

Chờ mong Chúa mãi chờ mong 

Chờ mong nhân loại thật lòng thương nhau 

Đừng gian dối, đừng oán thù 

Đừng làm điều ác hiểm sâu hại người 

Cùng nhau xây dựng nước trời 

Ở ngay trần thế thắm tươi cuộc đời 

                                                                                                                      

“Hồng ân Thiên Chúa bao la 

Muôn đời con sẽ ngợi ca danh người” 
 
  

 Ghi chú: Theo wikipediA thì bát trân của người Việt là tám món ăn quí nhất của 

người Việt ngày xưa bao gồm: 

Nem công, Chả phượng, Da tây ngưu, Bàn tay gấu, Môi đười ươi, Thịt chân voi, 

Yến sào, Gân nai,  

          

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

ÐỘC CHẤT TRONG NHÀ  
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Thưa đây không phải là “rung cây nhát khỉ”, hù dọa để bán sản phẩm đặc chế, kiếm lợi 
nhuận làm giầu, mà là sự thực một trăm phần trăm. Trong căn nhà thân yêu mà ta đang ở 
chứa đủ loại hóa chất có thể đưa tới dị ứng, nhức đầu, mất khẩu vị, mất ngủ, suy yếu hệ 
miễn dịch, bệnh nhiễm do vi khuẩn, nấm độc...Ấy là chưa kể những rủi ro trầm trọng hơn 
như ung thư, sinh con khuyết tật. 

Ðúng vậy, hàng năm, tại Hoa Kỳ có tới hơn 2 triệu trường hợp trúng độc được báo cáo 
trong số đó trên 90% là do tiếp xúc với hóa chất nguy hại ngay tại nhà ở của dân chúng. 

Trong thông điệp gửi quốc dân nhân tuần lễ phòng chống độc chất vào tháng 3 năm 
2006, Tổng Thống Hoa Kỳ Goerge W. Bush nhấn mạnh về nguyên nhân tử vong thường 
thấy nhất từ chất độc trong nhà là hơi carbon monoxide. Ðây là một loại hơi không mùi 
không mầu phát ra từ bếp lò, bếp gas, xe hơi. Mỗi năm có tới 500 người chết vì hơi độc này, 
nhất là vào mùa đông tháng giá. 

Từ hơn một nửa thế kỷ vừa qua, có trên 75,000 hóa chất tổng hợp được ghi danh với 
cơ quan Môi Trường Hoa Kỳ để phụ vào việc chế tạo đồ gia dụng. Trong số các chất này, 
chỉ có một số rất ít được phân tích coi xem có gây ra rủi ro cho sức khỏe hay không. 

Ý thức được sự trầm trọng của vấn đề, ngày 16 tháng 9 năm 1961, Quốc Hội Hoa Kỳ đã 
biểu quyết chọn tuần lễ thứ ba của tháng Ba hàng năm là Tuần Lễ Phòng Chống Ðộc Chất 
(National Poison Prevention Week). Mục tiêu của tuần lễ là nhắc nhở mọi người lưu tâm tới 
rủi ro gây ra do hóa chất có hại để cùng nhau giảm thiểu bệnh hoạn, thương tích, tử vong vì 
trúng độc cũng như giảm chi phí y tế và tạo ra một cộng đồng an toàn. 

Theo Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Hoa Kỳ (CDC), mỗi người Mỹ ở mọi lứa tuổi đều 
mang một lượng đáng kể của 148 hóa chất, trong đó có vài hóa chất đã bị cấm từ hai thập 
niên về trước vì có tác dụng nguy hại. Các chất tổng hợp có hại như PVC có trong hầu hết 
đồ gia dụng như thuốc trừ sâu bọ, chất tẩy rửa, xăng nhớt, chất hòa tan và cả trong dược 
phẩm. 

Nếu đi thanh tra một vòng trong nhà, ta thấy hóa chất có hại hiện diện khắp các phòng. 

Ở trong bếp là các dung dịch lau chùi bếp, bàn ghế, chậu rửa chén bát, xà phòng rửa 
nồi niêu soong chảo, chén bát. Các dung dịch này thường có các hóa chất như sodium 
hypochloride trong chất làm trắng; chlorine có thể gây khó khăn cho sự hô hấp; phenol hoặc 
cresol trong dung dịch sát trùng gây tiêu chẩy, chóng mặt, xỉu; amoniac lau kính làm cay 
mắt, nhức đẩu. 

Trong buống tắm, nhiều mỹ phẩm có chứa các hóa chất có hại. Nghiên cứu công bố trên 
New England Journal of Medicine ngày 1 tháng 2 năm 2007 mới đây cho biết  mỹ phẩm gội 
đầu có tinh dầu thảo mộc lavender gây ra chứng to vú đàn ông (gynecomastia). Mỹ phẩm gội 
đầu thường có cresol, formaldehyde, glycol; kem mềm da có phenol, glycols; trong keo xịt 
tóc có butane, nhựa formaldehyde. Mới đây, chất Sudane trong kem đánh răng xuất xứ 
Trung Hoa cũng được nhắc nhở tới. Các chất này đểu gây rủi ro cho sức khỏe. 

Màn cửa, vải bọc ghế tại phòng ngủ, phòng khách có chất nhựa formaldehyde để khỏi 
nhăn nheo. Thảm lót nhà làm bằng sợi hóa chất đã được xịt thuốc trừ nấm, sâu bọ. Bàn ghế 
làm bằng gỗ ép có xịt thêm hóa chất formaldehyde cho cứng, bền. 

Nhà để xe thì “hầm bà làng” đủ các loại hóa chất từ bình xăng cho máy cắt cỏ, xăng dầu 
máy xe hơi, sơn, nước làm lỏng sơn, khói xe hơi, chất trừ muỗi kiến, phân bón hoa bón 
cỏ...và thùng rác. 
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Ngoài ra, gạch men bóng có chất chì, chromium, manganese dioxide trong sơn mầu, 
gạch mầu, glycol ether trong các sản phẩm về ảnh, sơn mài...đều có thể gây rủi ro cho sức 
khỏe.  

Ðộc chất xâm nhập cơ thể qua da, qua hô hấp hít thở, qua đường tiêu hóa. 

Với trẻ em, hậu quả trúng độc trầm trọng hơn vì nhiều lẽ: 

·        Trẻ em thở nhanh hơn người lớn và số lượng không khí vào phổi nhiều hơn 

·        Kích thước bé nhỏ của các em sẽ chịu nhiều hậu quả hơn người lớn với cùng một 
số lượng hóa chất. 

·        Hơi độc thường nặng hơn không khí, tập trung nhiều ở phía dưới, mà các em lại 
thấp nên lãnh đủ 

·        Các em chưa đủ khả năng loại bỏ độc chất trong cơ thể như người lớn 

·        So với trọng lượng cơ thể, các em ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn, hít thở nhiều 
hơn, hấp thụ qua da nhiều hơn nên mang vào nhiều độc chất từ thực phẩm, không khí ô 
nhiễm 

Chẳng hạn như với kim loại chì: một lượng nhỏ chì có thể gây ra khó khăn học hỏi cho 
em bé mà không có ảnh hưởng gì tới người trưởng thành. Chỉ với 10mg chì trong 10 ml máu 
của một em bé 2 tuổi là đủ để làm giảm chỉ số thông minh của cả người lớn lẫn trẻ em. 

Phụ nữ có thai cũng có rủi ro sinh con khuyết tật khi nhiễm các hóa chất trong nhà. 

Người già, cơ thể yếu cũng bị nhiều hậu quả không tốt.  

Giảm thiểu rủi ro do hóa chất 

1- Mua sản phẩm 

Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm gia dụng không có hóa chất nguy hại mà ta 
có thể lựa chọn. 

Thay vì dùng các chất tẩy rửa có thể gây rủi ro như chlorine, nên thay thế với washing 
soda và borax, vừa rẻ mà cũng vừa có công hiệu 

Mua chất lau chùi đa dụng, tức là có thể lau chùi nhiều đồ dùng khác nhau, để 
giảm thiểu số lượng hóa chất trong nhà. 

- Khi mua, cần đọc kỹ thành phần hóa chất và hàng chữ cảnh báo trên nhãn hiệu như: 

- Ðộc chất (TOXIC) là những chất gây độc hại rất cao 
  
- Hiểm nghèo (DANGER) là những chất rất dễ cháy, ăn mòn và độc 
  
- Cẩn thận (CAUTION, WARNING) có độc tính trung bình 

- Mua vừa đủ số lượng cần dùng và dùng trong một thời gian ngắn. 
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- Tránh sản phẩm chứa trong bình có áp suất cao (aerosol) vì bình có thể nổ và bụi hóa 
chất rất nhỏ, dễ hít vào phổi. 

- Khi mua sơn, chọn loại sơn nước thay vì sơn dầu  

2- An toàn khi dùng 

·        Giữ trong bình nguyên thủy với nhãn hiệu 

·        Mang thiết bị bảo vệ: kính che mắt, quần áo chống thấm, bao tay 

·        Dùng ở nơi thoáng khí. Nếu dùng trong nhà, mở cửa sổ và chạy quạt để xua đẩy 
hơi độc ra ngoài. Trong khi làm việc, nên thường xuyên ra ngoài trời hít thở không khí trong 
lành 

·        Không dùng quá số lượng chỉ dẫn của nhà sản xuất 

·        Không pha trộn hai ba chất với nhau trừ khi có hướng dẫn của nhà sản xuất. 

·        Không ăn uống, hút thuốc lá nơi làm việc có hóa chất. Một chút hóa chất dính trên 
ngón tay có thể vào miệng. 

·        Nếu đang mang thai, không nên tiếp cận với hóa chất độc hại để tránh hậu quả 
xấu cho thai nhi. 

·        Không nên mang kính sát mắt (contact lenses) khi làm việc với chất hòa tan, vì 
hóa chất có thể ngấm vào nhựa của kính. 

·        Dùng bình phun nước tay (pump spray) hơn là bình phun dưới áp suất (aerosols). 
Aerosol tạo ra bụi nước dễ hít vào phổi cũng như tỏa ra nhiều hóa chất bay hơi trong không 
khí, gây ô nhiễm 

·        Lau rửa sạch sẽ dụng cụ, nơi làm việc sau khi dùng  

3- Cất giữ 

·        Ðể chất độc hại trên chỗ cao, có khóa, xa tầm với của trẻ em 

·        Cất trong đồ chứa nguyên thủy với nhãn hiệu gốc 

·        Không cất giữ chất có hại trong bình thực phẩm 

·        Ðậy nắp thật kín, tránh bốc hơi, đổ ra ngoài 

·        Ðể riêng rẽ những chất kỵ nhau, chất dễ cháy xa chất làm hao mòn. 

·        Giữ bình đựng hóa chất nơi khô ráo, tránh sét gỉ. 

·        Cất chất dễ cháy xa nơi có nhiệt hoặc tia lửa. 

·        Không để hóa chất cùng chỗ với thực phẩm, nước uống.  

4- Vứt bỏ 
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Dùng không hết thì phải vứt bỏ. Mà vứt bỏ cũng phải hợp lý, hợp pháp để tránh chất độc 
làm ô nhiễm môi trường. Chẳng hạn, khi ta vứt bỏ một bình thuốc diệt sâu bọ vào thùng rác. 
Rác này sẽ được mang ra khu phế thải. Chất độc có thể ngấm vào lòng đất và làm ô nhiễm 
một mạch nước. 

Nên tìm hiểu quy luật tại mỗi địa phương về việc vứt bỏ các chất có hại, chứ không nên 
bỏ hết vào thùng rác.  

Vài chất để lau rửa 

Trước khi có các hóa chất gây hại, con người đã tận dụng các chất ít độc để lau chùi 
nhà cửa, đồ đạc, như là: 

- Baking soda, giấm, xà phòng gốc thực vật đều rất tốt, có thể dùng thay cho chlorine và 
phosphate. Baking soda là sodium bicarbonate, có thể dùng để lau bóng mà không sây sát 
đồ vật, và có thể để khử mùi hôi ở thảm, tủ lạnh 

- Nước trái chanh có chất acid citric, rất tốt để tẩy mùi hôi và để chùi kính, tẩy vết dơ trên 
quần áo, đồ nhôm và đồ sứ. Nước chanh cũng làm trắng vải khi phơi ra nắng. 

- Giấm chứa acid acetic, có thể dùng để loại bỏ chất béo, vết sét gỉ, nấm mốc; đánh 
bóng đồ kim loại, tẩy mùi hôi, lau gạch đá 

- Washing soda là chất sodium carbonate decahydrate được dùng để chùi rửa chất béo 
dính trên lò nướng thịt cá, bếp lò 

- Borax là một khoáng chất hòa tan trong nước. Borax có thể dùng để loại bỏ mùi hôi, 
diệt nấm mốc, tăng công dụng của xà phòng, tẩy vết sơn, làm chất dụ khị kiến, gián để tiêu 
diệt. 

- Alcohol isopropyl là chất khử trùng rất tốt 

- Xà phòng thường là chất rửa sạch rất tốt để tắm rửa, gội đầu, giặt quần áo... 

- Dầu olive, dầu hạt lanh (safflower) để làm da mềm, ướt 

- Ðánh răng bằng muối hoặc baking soda 

- Gội đầu bằng nước bồ kết, tóc vừa mượt vừa thơm.  

Với các chất kể trên , ta có thể chế biến thành dung dịch tẩy rửa, chùi bóng, giặt rũ khá 
an toàn mà lại rẻ tiền với nhiều công dụng khác nhau. Như là: 

·        Dầu thực vật pha thêm vài giọt nước chanh lau bàn ghế rất bóng 

·        Pha giấm với nước lã để át mùi hôi trong bếp tốt hơn là các chất có mùi thơm bán 
trên thị trường. 

·        Giấm pha với nước lã lau cửa kính rất sạch 

·        Lau chùi bàn trong bếp: pha nửa ly giấm, nửa ly amoniac, hai thìa baking soda và 
hai lít nước là có dung dịch lau chùi rất sạch. 
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·        Vết sắt gỉ trên quần áo: thấm vết dơ với dung dịch gồm 1 thìa nước chanh, ½ thìa 
muối rồi phơi nắng 

·        Bát đĩa sứ có vết dơ: trộn baking soda với nước cho nhão, quệt lên đồ sứ để một 
lúc rồi rửa sạch 

Trừ kiến: rắc chút bột ớt ở chỗ kiến ra vào là đủ tiêu diệt kiến 

- Ðinh ốc sét gỉ: dùng nước uống có hơi như coca cola để rửa cho sạch 

·        Lau sàn nhà: một ly giấm pha với hai gallon nước là dung dịch rất tốt để lau nhà, 
vừa thơm vùa duy trì gạch men sáng bóng. 

·        Lau bóng bàn ghế với dung dịch gồm hai phần dầu thực vật và một phần nước trái 
chanh. 

·        Lá cây có sâu bọ: xịt nước xà phòng rồi xả với nước lã. 

·        Trừ mốc meo trong phòng tắm, bếp: xịt với hỗn hợp 50cc giấm, hai thìa cà phê 
muối pha trong 100cc nước lã 

·        Lau bếp lò: hai thìa xà phòng + 2 thìa borax +  100cc nước ấm 

·        Bàn chải sơn dính cứng: ngâm trong nước giấm nóng 

·        Vết mồ hôi trên áo giặt sạch bằng baking soda 

·        Mùi hôi trong tủ lạnh: để một hộp baking soda mở nắp trong tủ lạnh 

·        Rửa bồn cầu tiêu: Hòa lẫn Borax và nước trái chanh thành nhão như thuốc đánh 
răng. Bôi hợp chất lên vòng dơ ở bồn cầu, để như vậy trong hai giờ, rồi cọ cho sạch. 

·        Bồn tắm, đá hoa: nước ấm pha nửa ly baking soda, nửa ly giấm 

·        Lau chùi đồ bằng đồng: trộn nước chanh và baking soda thành hợp chất nhão, bôi 
lên đồ đồng rồi rửa sạch với nước sau năm phút. 

·        Vết rượu vang trên khăn bàn: muối pha với chút nước 

·        Giặt quần áo: xà phòng thường là đủ sạch, vì đa số quần áo mặc một lần rối thay, 
nên không dơ bẩn lắm. Chất tầy (detergent) có hóa chất dầu, phosphates có thể gây dị ứng. 

·        Nếu có thể, nên phơi quần áo ngoài tròi, vùa tiết kiệm nhiên liệu vừa không mau 
hư quần áo. Cứ nhìn những sợi vải trong máy sấy: đó là từ quần áo mà ra, do đó quần áo 
mau hư khi sấy. Váo mùa đông, rũ cho quần áo hết nhăn rồi phơi. Hơi nóng từ máy sưởi sẽ 
làm quần áo khô đồng thời trong nhà cũng có hơi nước từ quần áo bay ra. 

·        Giới hạn dùng chất tẩy (bleach). Nếu cần làm trắng quần áo, dùng chất không có 
chlorine 

·        Mua quần áo không cần giặt khô. Dry clean dùng hóa chất perchlorethylene có thể 
gây ra ung thư 
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·         Nên tránh gói thực phẩm bằng tờ nhựa mỏng làm bằng PVC vì thực phẩm có thể 
hút hóa chất PVC. Nên gói bằng giấy thường hoặc để thực phẩm trong đồ đựng bằng sứ 

·        Nếu có thể, dùng thực phẩm trồng bón bằng chất hữu cơ để giảm thiểu hóa chất 
vô cơ có hại 

·        Rửa sạch rau trái để loại bỏ hóa chất từ phân bón hoặc hóa chất diệt sâu bọ 

·        Ðừng nấu thực phẩm đựng trong đồ chứa bằng nhựa trong lò vi ba, để tránh hóa 
chất lẫn với thực phẩm 

·        Theo các nhà chuyên môn, không nên dùng xà bông có chất tiêu diệt vi khuẩn để 
tránh sự nhờn thuốc của vi khuẩn. Chỉ cần rửa tay với nước và xà bông thường là đủ rồi. 

·        Không nên dùng ống đo nhiệt độ cơ thể có chất thủy ngân, để tránh vỡ ống, gây 
ngộ độc 

·        Không dùng thuốc nhỏ mắt, nước rửa kính mắt sát tròng, thuốc xịt mũi có chất 
“thimerosol”, là một loại thủy ngân 

·        Tạo thói quen bỏ giày dép ngoài cửa trước khi vào nhà. Giày dép mang nhiều hóa 
chất như thuốc trừ sâu bọ. Ðể một miếng thảm trước cửa để chùi chân. Theo kết quả nghiên 
cứu của CDC, có tới 34 loại hóa chất có hại dính trong giày dép rồi mang vào thảm trong 
nhà 

·        Hút bụi thảm và sàn nhà thường xuyên để loại các hóa chất nằm sâu dưới thảm  

Cấp cứu 

Sau đây là vài phương thức có thể áp dụng khi chẳng may trúng hóa chất có hại 

1- Chất độc lên da 

Cởi bỏ quần áo dính hóa chất, xả nước lạnh trên da khoảng 10 phút. Sau đó nhẹ nhàng 
rửa sạch với xà phòng và nước. 

2- Chất độc bắn vào mắt 

Xả nước ấm vào mắt nhiều lần. Yêu cầu nạn nhân chớp mắt liên hồi trong khi xả nước 
để rửa sạch hóa chất dính trong mắt. Ðừng dụi mắt cũng như lấy ngón tay banh mi mắt ra. 

3- Hít thở hóa chất 

Lập tức dời nạn nhân ra nơi thoáng khí, mở rộng cửa sổ và cửa ra vào. Nếu nạn nhân 
không thở, áp dụng hô hấp nhân tạo. 

4- Nuốt phải chất độc 

Ngoại trừ khi nạn nhân bất tỉnh, lên cơn kinh phong hoặc không nuốt được, cho họ uống 
ngay một ly sữa hoặc nước rồi kêu cấp cứu hỏi coi có cần làm cho nạn nhân ói mửa hay 
không. Trong nhà nên luôn luôn có một lọ 30 cc thuốc gây ói mửa Syrup ipecac và chỉ cho 
nạn nhân dùng sau khi hỏi ý kiến bác sĩ hoặc trung tâm chống độc chất.  

Kết luận 
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Thực là nghịch lý khi nói rằng có hóa chất độc trong căn nhà ấm cúng mà mọi người 
đang trú ngụ tới 60% thời gian của mỗi ngày. Nhưng xin thưa đó là điều có thật. Người viết 
đã nêu ra một số bằng chứng. 

Rất mong các nhà chuyên môn khoa học đồng hương góp ý thêm để bà con người Việt 
mình tránh được những rủi ro gọi là “không đâu” này. 

Bác sĩ Nguyễn Ý-Ðức   Texas- Hoa Kỳ 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
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.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

