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QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG (Tông Đồ Giáo Dân) 

 

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


 

2 

Công Đồng Chung Vatican 2; Dân Chúa Việt Nam khi dành thời gian đọc lại các Hiến Chế, Sắc 
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APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 
Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

CHƯƠNG V 

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG 

23. Việc tông đồ của giáo dân, cá nhân hay tập thể, phải được đặt vào đúng chỗ trong công 
cuộc tông đồ của toàn thể Giáo Hội; hơn nữa, việc liên kết với những người đã được Chúa 
Thánh Thần đặt lên cai quản Giáo Hội Chúa cũng là một yếu tố thiết yếu của việc tông đồ Kitô 
giáo (x. Cv 20,28). Trong khi đó, việc cộng tác giữa các tổ chức tông đồ khác nhau cũng rất cần 
thiết và phải được hàng Giáo phẩm điều hành cách hài hòa. 

 

Vì muốn cổ võ tinh thần hợp nhất để tình bác ái huynh đệ được toả sáng trong mọi hoạt 
động tông đồ của Giáo Hội, để đạt được các mục đích chung cũng như để tránh những cạnh 
tranh nguy hại, cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau và sự phối hợp thích đáng giữa các tổ chức 
tông đồ trong Giáo Hội, miễn là đặc tính riêng của mỗi tổ chức vẫn được duy trì1. 

 

Điều đó rất thích hợp mỗi khi có một công tác đặc biệt trong Giáo Hội đòi phải có sự hòa hợp 
và cộng tác tông đồ giữa hàng giáo sĩ dòng và triều, giữa tu sĩ và giáo dân. 

 

24. Bổn phận của hàng Giáo phẩm là phải hỗ trợ cho hoạt động tông đồ của giáo dân, đề ra 
các nguyên tắc và giúp các phương tiện thiêng liêng, điều phối việc tông đồ của họ để sinh ích 
chung cho cả Giáo Hội, cũng phải lo giữ cho giáo thuyết và những chỉ thị của Giáo Hội được 
tuân hành. 

 

Có nhiều thể thức liên lạc giữa việc tông đồ giáo dân với hàng Giáo phẩm tùy theo hình thức 
và mục tiêu của mỗi hoạt động tông đồ. 

 

Quả thật, đã có nhiều sáng kiến hoạt động tông đồ trong Giáo Hội được khởi xướng do giáo 
dân tự ý thành lập và điều hành tốt đẹp. Nhờ những hoạt động tông đồ như thế, trong nhiều 
hoàn cảnh, Giáo Hội có thể chu toàn sứ mệnh của mình cách tốt đẹp, và do đó hàng Giáo 
phẩm thường ca ngợi và cổ võ các sáng kiến đó2. Tuy nhiên, không một khởi xướng hoạt động 
nào được lấy danh nghĩa công giáo nếu không có sự ưng thuận của giáo quyền hợp pháp. 

 

Có một số tổ chức tông đồ giáo dân, dưới hình thức này hay hình thức khác, đã được giáo 
quyền công khai chấp nhận. 

 

Ngoài ra, vì nhu cầu ích chung của Giáo Hội, giáo quyền có thể lựa chọn và cổ võ cách đặc 
biệt cũng như đảm nhận trách nhiệm đối với một số tổ chức hay hiệp hội tông đồ có tôn chỉ trực 
tiếp hướng đến mục đích thiêng liêng. Như thế, khi tổ chức công việc tông đồ theo nhiều cách 
thức khác nhau cho hợp với hoàn cảnh, hàng Giáo phẩm liên kết một hình thức tông đồ giáo 
dân nào đó cách chặt chẽ hơn với phận vụ tông đồ của mình, tuy nhiên phải bảo toàn nguyên 
vẹn bản chất và sự khác biệt giữa hai bên, và như thế, giáo dân vẫn duy trì được khả năng cần 
thiết để hoạt động theo sáng kiến của mình. Trong nhiều văn kiện của Giáo Hội, hành động trên 
đây của hàng Giáo phẩm được gọi là sự ủy nhiệm. 

 

Sau cùng, hàng Giáo phẩm có thể trao cho giáo dân một vài phận vụ vốn gắn liền với nhiệm 
vụ của chủ chăn, chẳng hạn việc dạy giáo lý, cử hành phụng vụ, hay chăm sóc các linh hồn. Vì 
được ủy nhiệm, nên khi thi hành nhiệm vụ, người giáo dân phải hoàn toàn tuân phục sự điều 
khiển của giáo quyền thượng cấp. 

                                                 
1
 x. PIÔ XI, Thông điệp Quamvis Nostra, 30.4.1936: AAS 28 (1936), tr. 160-161. 

2
 x. S.C. CONCILII, Resolutio Corrienten, 13.11.1920: AAS 13 (1921), tr. 137-140. 
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Trong những vấn đề liên quan đến các hoạt động và định chế thuộc lãnh vực trần thế, hàng 
Giáo phẩm có nhiệm vụ phải giảng dạy và giải thích cách trung thực những nguyên tắc luân lý 
phải tuân theo trong lãnh vực này. Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng và bàn hỏi với các nhà 
chuyên môn, hàng Giáo phẩm có quyền thẩm định hoạt động này hay định chế kia có phù hợp 
hay không với các nguyên tắc luân lý và phán quyết những gì phải làm để bảo vệ và cổ võ 
những lợi ích thuộc lãnh vực siêu nhiên. 

 

25. Các Giám Mục, các cha xứ, các linh mục dòng triều phải nhớ rằng hoạt động tông đồ là 
quyền lợi và bổn phận chung của tất cả mọi tín hữu không phân biệt giáo sĩ hay giáo dân, và 
giáo dân có trách nhiệm phải góp phần trong việc xây dựng Giáo Hội3. Vì thế, các ngài phải 
cùng với giáo dân làm việc trong Giáo Hội và cho Giáo Hội với tình huynh đệ, phải dành sự 
quan tâm đặc biệt cho những giáo dân đang tham gia công tác tông đồ4. 

 

Phải chọn những linh mục có khả năng và được huấn luyện đầy đủ để giúp đỡ các tổ chức 
tông đồ đặc biệt của giáo dân5. Khi thi hành tác vụ do hàng Giáo phẩm uỷ thác, các ngài đại 
diện cho hàng Giáo phẩm trong hoạt động mục vụ của mình; các ngài phải phát huy mối liên hệ 
thích đáng giữa giáo dân và hàng Giáo phẩm, trong khi vẫn luôn trung thành với tinh thần và 
giáo lý của Giáo Hội; phải chú tâm nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và tình thần tông đồ nơi 
các đoàn thể công giáo đã được trao phó; các ngài phải luôn hiện diện trong các hoạt động 
tông đồ với sự góp ý khôn ngoan và cổ võ những sáng kiến của các đoàn thể. Qua việc tiếp 
xúc thường xuyên với giáo dân, các ngài phải quan tâm tìm kiếm những hình thức có thể đem 
lại nhiều kết quả hơn cho hoạt động tông đồ; phải cổ võ tinh thần hiệp nhất ngay trong đoàn thể 
mình phụ trách cũng như giữa đoàn thể này với các đoàn thể bạn. 

 

Sau cùng, các tu sĩ nam nữ phải quý trọng các hoạt động tông đồ của giáo dân; theo tinh 
thần và nội qui của mỗi hội dòng, họ phải sẵn lòng giúp cho các hoạt động tông đồ giáo dân 
được phát triển6; đồng thời cũng phải tận tình nâng đỡ, trợ giúp và bổ túc các công việc của 
linh mục. 

 

26. Trong mỗi giáo phận, phải quan tâm tối đa đến việc thành lập các ban cố vấn gồm các giáo 
sĩ, tu sĩ và giáo dân cùng tích cực cộng tác để hỗ trợ các hoạt động tông đồ của Giáo Hội, trong 
lãnh vực Phúc âm hoá và thánh hóa mọi người, hoặc trong lãnh vực từ thiện bác ái, xã hội hay 
các hoạt động khác. Các cố vấn này có thể giúp điều phối hoạt động của các hội đoàn và các 
chương trình tông đồ giáo dân, trong khi vẫn tôn trọng bản chất và quyền tự quản của các thành 
phần có liên quan7. 

 

Nếu có thể, cũng nên thiết lập những ban cố vấn như thế ở cấp giáo xứ, liên giáo xứ, liên 
giáo phận và ngay cả ở cấp quốc gia hay quốc tế8. 

 

Hơn nữa, phải thiết lập bên cạnh Tòa Thánh một văn phòng đặc trách hỗ trợ và phát huy 
hoạt động tông đồ giáo dân, được coi như cơ quan trung ương có đủ phương tiện thích hợp để 
phổ biến thông tin về các chương trình hoạt động tông đồ, đồng thời nghiên cứu các vấn đề 
thời đại trong lãnh vực này để tư vấn cho hàng Giáo phẩm và cho chính những người giáo dân 
đang dấn thân trong hoạt động tông đồ. Các phong trào và các tổ chức tông đồ giáo dân hiện 
có trên khắp thế giới phải được coi là thành viên của văn phòng này, trong đó có cả giáo sĩ, tu 
sĩ và giáo dân cùng cộng tác. 

 

27. Vì có chung một gia sản Tin Mừng và do đó có cùng một bổn phận là làm chứng cho Chúa 
Kitô, người công giáo nên và thường phải cộng tác với các Kitô hữu khác, hoặc cá nhân với cá 

                                                 
3
 x. PIÔ XII, Huấn từ gửi Hội nghị Giáo dân từ các Dân tộc cổ võ cho hoạt động tông đồ, 5.10.1957: AAS 49 (1957), tr. 927. 

4
 x. CĐ VATICAN II, Hiến Chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 37. 

5
 x. PIÔ XII, Tông huấn Menti Nostrae, 23.9.1950: AAS 42 (1950), tr. 660. 

6
 x. CĐ VATICAN II, Sắc Lệnh về Canh tân thích nghi đời sống dòng tu Perfectae Caritatis, 8. 

7
 x. BÊNÊDICTÔ XIV, De Synodo Diocesana c. I, III, ch. IX, số VII-VIII: Opera omnia in tomos XVII distributa, bộ XI (Prati 

1844), tr. 76-77. 
8
 x. PIÔ XI, Thông điệp Quamvis nostra, 30.4.1936: AAS 28 (1936), tr. 160-161. 
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nhân, hoặc giữa các cộng đồng Giáo Hội, trong các hoạt động cũng như trong các hội đoàn 
trên bình diện quốc gia hay quốc tế9. 

 

Vì cùng chung những giá trị nhân bản, nên người Kitô hữu đang theo đuổi mục đích tông đồ 
cũng thường xuyên phải cộng tác với những người tuy không theo Kitô giáo, nhưng vẫn nhìn 
nhận những giá trị nhân bản đó. 

 

Nhờ sự cộng tác năng động và khôn ngoan này10, vốn có tầm quan trọng đặc biệt trong các 
hoạt động thuộc lãnh vực trần thế, người giáo dân làm chứng cho Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc 
thế giới và làm chứng cho tình đoàn kết đại đồng của cả gia đình nhân loại. 

(Còn tiếp) 

 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

Chúa nhật XXI thường niên năm - A 

(Mt 16,13 - 19) 

"Phần các con, các con bảo Thầy là ai?"(Mt 16, 15) là câu hỏi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ 

Chúa để trắc nghiệm sự hiểu biết của họ về danh tính của chính Chúa Giêsu, trên hành trình từ 

thượng lưu Galilê đi xuống. Hẳn đã nhiều lần người ta đặt cho các môn đệ câu hỏi về Chúa 

Giêsu, nay chính Thầy Giêsu hỏi họ về Ngài, một câu hỏi rất cụ thể được Chúa đặt ra, và chờ 

họ trả lời. Và này, Simon Phêrô đã thay mặt cả nhóm thưa : "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa 

hằng sống" (Mt 16, 16). Câu trả lời thật rõ ràng. Ở đây, Đức tin của Giáo Hội phản chiếu một 

cách trọn vẹn. Chúng ta cũng thế, chúng ta được soi sáng cách đặc biệt do lời tuyên xưng của 

Phêrô. 

Đáp lại lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu trả nói: "Hỡi Simon con ông Giona, con có 

phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự 

trên trời" (Mt 16, 17). 

Phêrô thật có phúc! Phúc của Phêrô phát xuất từ mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa 

Cha, chính Chúa Cha mạc khải cho ông. Đây là mạc khải chân lý nội tại, và đời sống của chính 

Thiên Chúa. Phêrô, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đã trở thành chứng nhân tuyên xưng 

một chân lý siêu phàm. Lời tuyên xưng của ông là nền tảng đức tin của Giáo Hội Chúa : "Trên 

đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy" (x. Mt 16, 18). Dựa vào đức tin và lòng trung thành 

của Phêrô, Giáo Hội của Chúa Kitô được thiết lập. Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ý thức rõ điều 

ấy, như sách Công Vụ Tông Đồ đã viết, khi Phêrô bị giam trong ngục. Hội Thánh khẩn thiết 

dâng lời khẩn nguyện lên cùng Chúa cho ông (x. Cv 12, 5), vì sự hiện diện của Phêrô vẫn cần 
                                                 
9
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, 15.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 456-457; x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về 

Hiệp Nhất Unitatis Redintegratio, 12. 
10

 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Hiệp Nhất Unitatis Redintegratio, 12; xem thêm Hiến Chế tín lý về Giáo Hội Lumen 

Gentium, 15. 
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thiết cho cộng đoàn trong những giai đoạn đầu của Hội Thánh : Chúa đã sai thiên thần của 

Người đến mà giải thoát họ khỏi tay những người bách hại (x.12, 7-11). Điều này đã được viết 

trong ý định của Thiên Chúa mà Phêrô, sau khi thừa nhận với anh em mình trong đức tin, đau 

khổ tử vì đạo ở Rôma, cùng với Thánh Phaolô, vị Tông Đồ dân ngoại, cũng thoát chết nhiều 

lần. 

Hôm nay, lời tuyên xưng đức tin của Phêrô tại địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, vào giai 

đoạn công khai sứ vụ cuối cùng, chuẩn bị bước vào cuộc thương khó dẫn tới cái chết đau 

thương và phục sinh của Chúa. Sau khi hóa bánh và cá ra nhiều, Chúa Giêsu đã quyết định 

cùng với các môn đệ tách khỏi dân chúng, sang bờ bên kia để huấn luyện các ông.  

Hai ngày Chúa nhật trước, chúng ta nghe nói về Phêrô xin Chúa cho đi trên mặt nước, 

đang đi thì ông chìm dần xuống, Chúa cứu ông lên kèm theo lời quở trách : "Người hèn tin, tại 

sao lại nghi ngờ?" (Mt 14,31 ). Hôm nay, Chúa khen ông : "Hỡi Simon con ông Giôna, con có 

phúc" (Mt 16,17). Phêrô có phúc là vì ông đã mở lòng mình ra để đón nhận mặc khải của Thiên 

Chúa và nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ. Câu hỏi: "Người ta bảo Con 

Người là ai? " (Mt 16, 13) được đặt ra trong dòng lịch sử cùng một câu hỏi : "Phần các con các 

con bảo Thầy là ai?" (Mt 16, 15). Và một lúc nào đó chúng ta cũng phải trả lời những câu hỏi : 

Chúa Giêsu là ai đối với tôi và tôi là ai đối với Chúa?  

"Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16, 16), là câu trả lời của Phêrô sau khi 

được Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình về chính mình. Nếu ngày hôm nay Chúa Giêsu hỏi 

chúng ta : "Phần các con, các con bảo Thầy là ai ? " Chúng ta có thể trả lời Chúa một cách rõ 

ràng và chính xác như Phêrô. Nhưng nếu Chúa hỏi : Thầy là ai đối với mỗi người chúng ta ? 

Mỗi người phải suy nghĩ, nhìn vào chính tâm hồn mình để trả lời câu Chúa hỏi. Câu trả lời này 

hết sức riêng tư, không ai giống ai. Đối với người này, Chúa là gia nghiệp, Chúa là bạn trăm 

năm, là sức mạnh mỗi khi gặp thử thách ; đối với người kia, Chúa là Đấng ai ủi khi buồn 

phiền,v.v…  

Bây giờ chúng ta hãy hỏi ngược lại Chúa: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy con là ai ? Chúa xếp 

con vào loại người nào ? 

Tin Mừng hôm nay đặt ra cho mỗi người chúng ta hai câu hỏi quan trọng : Chúa Giêsu là ai 

trong cuộc đời chúng ta ? Và chúng ta là ai dưới cái nhìn của Chúa Giêsu ? Mỗi người chúng ta 

phải tự trả lời, không ai trả lời thay cho chúng ta được. Khi chúng ta khám phá ra Chúa Kitô, là 

chúng ta khám phá ra chính bản thân, và căn cội của chính mình. Bước vào trong quan hệ cá 

nhân với Chúa Kitô, Đấng sẽ mạc khải cho chúng ta căn tính của chính mình, đó là điều Phêrô 

làm. Khi nghe lời Chúa, bước đi với Chúa, ta thực sự trở nên chính mình. Điều quan trọng 

không phải là việc thực hiện ý muốn của riêng ta, nhưng là ý Chúa, cuộc sống sẽ trở nên đáng 

tin hơn. Và nếu ta thực sự muốn được kiện toàn bản thân mình, không có cách nào khác ngoài 

việc mở rộng đường cho Chúa Kitô. 

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Amen. 

  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
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CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A 

Is 56:1,6-7; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28  

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

 

 

  

  Chúa Nhật này Giáo Hội đặc biệt chú trọng đến Niềm Tin và việc Phúc Âm Hóa cho toàn 

thể nhân loại. Tiên tri Isaia đã nói: “…nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc” (Is 56:7). 

Thánh Phaolo chấp nhận cho dân Israel phân bì với ông mà cứu rỗi được ít người dân ngoại thì 

ông cũng vui mừng (Rm 11:14). Chúa Giesu đã chữa lành con gái của một bà dân ngoại vì bà 

có niềm tin vào Chúa (Mt 15:28). Đức Phan Sinh với Niềm Vui Tin Mừng/ Evangelii Gaudium đã 

đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mệnh Phúc Âm Hóa cho mọi dân tộc trên thế giới. 

  

LỜI KÊU GỌI TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC PHANXICO 

Trong cuộc họp tiền cơ mật hội của hội đồng hồng y trước khi bầu tân Giáo Hoàng vào 

tháng 3 năm 2013, hồng hy Tổng Giám Mục Buenos Aires đã đưa ra một xác định rất đặc biệt 

vào sáng ngày 7-3-2013. Vắn gọn, chỉ chừng 4 phút đồng hồ, Hồng Y  Jorge Mario Bergoglio 

nói về Phúc Âm Hóa với 4 mục tiêu rõ ràng. Ngài nói, nếu Giáo Hội có tinh thần tự kiểm thì việc 

thi hành sứ mệnh của mình sẽ có ảnh hưởng rất tốt. Ngài đưa ra hai ý niệm:  

1- Trước khi phúc âm hóa, Giáo Hội đã có một ước vọng là muốn vong thân. Giáo Hội 

được kêu gọi vong thân và đi tới tận biên thùy, không phải chì biên thùy địa dư mà cả biên thùy 

của sự hiện hữu của mình. Đó là những bí ẩn của tội lỗi, của đau khổ, của bất công, của dốt 

 HÃY CÙNG NHAU VƯỢT QUA BIÊN THÙY 
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nát và dửng dưng về tôn giáo, của những trào lưu trí thức và của tất cả mọi nỗi khốn cùng dưới 

mọi hình thức. 

     2- Nghĩ về một Giáo Hoàng tương lai. Ngài phải là một người -do sự chiêm nghiệm và thờ 

kính đức Giesu Kito- có thể giúp Giáo Hội thoát khỏi biên cương hiện hữu của mình, giúp Giáo 

Hội trở thành mẹ của hoa trái, đạt được sự sống từ “niềm vui ngọt ngào và êm ái của việc phúc 

âm hóa.” 

Hồng y Bergoglio đã hỏi những hồng y đang tụ họp trong phòng họp là “Quí huynh đệ có 

muốn vượt thoát khỏi những trói buộc và những khuôn mẫu bệnh hoạn đang ngăn cản chúng ta 

loan báo Tin Mừng Phúc Âm và mời gọi tha nhân vào với Giáo Hội không?” “Quí huynh đệ có 

thích thú chuyển giao niềm tin của mình và giúp những người ngoài chưa có niềm tin nhận biết 

và tin đức Giesu Kito không?” “Quí huynh đệ có thực sự và thực tâm là những nhà truyền giáo 

không?” 

Chỉ bốn phút ngắn ngủi góp ý trong phòng họp đã giúp chúng ta hiểu được con người sau 

này trở thành giáo hoàng danh hiệu PHANXICO, một mục tử “giúp Giáo Hội thoát ra ngoài 

Vatican đi tới biên thùy hiện hữu của mình, biến Giáo Hội thành mẹ của hoa trái” nhờ niềm vui 

ngọt ngào và êm ái của việc phúc âm hóa.”  

  

Ý NGHĨA BÀI PHÚC ÂM HÔM NAY  

Bài Phúc Âm hôm nay rõ ràng nói về đức Giesu đã vượt khỏi ý nghĩ của mình để đi tới biên 

thùy. Để hiễu rõ ràng hơn sức mạnh và ý nghĩa của bài Phúc Âm, chúng ta nên để ý đến ý 

chính bản văn của Mathieu. Thánh sử kể lại câu chuyện đức Giesu đối với cộng đồng Kito giáo 

Do Thái trong thời kỳ rối loạn, một cộng đồng đang phấn đấu để giữ lại những truyền thống của 

lịch sử Do Thái giáo và lưỡng lự trước một viễn tượng tương lai đầy hứa hẹn nhưng phải thay 

đổi tận gốc rễ. 

Theo Mathieu, khi khởi đầu sứ vụ công khai, đức Giesu đã nhấn mạnh là nhiệm vụ của 

Người chỉ có mục đích đến với chiên lạc trong nhà Israel (Mt 10:6; 15:24). Nhưng cũng theo 

Mathieu, đức Giesu dự tính sẽ đổi kế hoạch, vượt qua mục đích là dân Israel đế đến với những 

Israel và những người chưa nhận biết Tin Mừng gọi chung là Dân Ngoại mà hình như lúc đó họ 

cũng đang theo con đường dẫn tới Tin Mừng. Trước tiên có ba nhà thiên văn đã nhìn sao trên 

trời rồi đi tìm đấng Thiên Sai (Mt 2:1-12). Sau đó một viên đội trưởng thành Capernaum đến 

cầu xin đức Giesu chữa lành người đầy tớ đang bị bệnh nặng (Mt 8:5-13). Vì lời khẩn khoản 

cầu xin của viên đội trưởng, đức Giesu đã động lòng thương và nghĩ tới một viễn tượng tương 

lai phải vượt quá biên giới Israel. Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện hai người bị quỉ ám ở miền 

Gardena khi đức Giesu vừa qua bên kia bờ hồ, vùng đất của người lạ (Mt 6:28-34).  

  

CÂU CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ DÂN NGOẠI  

Trong bài Phúc Âm hôm nay, cuộc gặp gỡ giữa đức Giesu và người đàn bà xứ Syro- 

Phoenico (Mt 15:21-26) đã xẩy ra bên ngoài lãnh thổ Israel, trong miền Tyre và Sidon ở 

Nam Lebanon. Một người ngoại quốc đến với một người Do Thái và tỏ lòng cung kính xin được 
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thương sót: “Thưa thầy, con vua David, xin thương tôi! Con gái tôi bị quỉ ám rất khổ sở” (Mt 

15:22). Bà ta xin đức Giesu đến chữa cho con gái bà khỏi bệnh.  

Chúa đã không nghe lời đề nghị của bà và muốn tránh xa người đàn bà ngoại quốc ấy: “Ở 

đây, tôi là người ngoại quốc, tôi không thể can thiệp giúp bà được.” Nhưng người đàn bà vẫn 

năn nỉ: “Thưa Thầy! xin Thầy thương và giúp tôi” (Mt 15:25). Chúa lại trả lời:“Không nên đem 

thức ăn dành cho con cái mà vất cho chó!”(Mt 15:26). Lời nói của Chúa xem ra có vẻ bất nhẫn, 

quả là xúc phạm khi coi người khác như con vật chỉ được ăn thức ăn thừa! Chúng ta không 

cảm thấy bối rối vì lời nói thô lỗ, lạnh lùng và bất nhẫn ấy của đức Giesu trước nhu cầu cấp 

thiết của người đàn bà này hay sao? 

Bà ta quá thất vọng và đau khổ vì người con bị quỉ ám, một đau khổ đang đày đọa cả con 

lẫn mẹ và lan ra cả cộng đồng. Hai mẹ con bà đơn thuần chỉ muốn một cuộc sống bình thường, 

không phiền muộn, không lo lắng, không khổ đau. Đức Giesu hiểu rõ sứ mệnh của người, 

không liên quan tới người đàn bà này, nhưng sau cùng người được sai đến với chiên lạc của 

nhà Israel thì lại bị chính dân tộc của người từ chối!  

  

TIN VÀ KHÔNG TIN 

Qua câu chuyện Phúc Âm khó tin này, ta thấy hai cảnh tượng trái ngược nhau: Thế giới 

của người đàn bà đang bối rối vì con gái sắp chết và thế giới của đức Giesu, một ngôn sứ Do 

Thái bị chính dân Do Thái từ chối. Trong cảnh đối nghịch đó, một ý tưởng mới nảy ra, không 

phải cho hai phía đó, nhưng cho toàn thể cộng đồng. Người đàn bà Syro-Phoenico gọi đức 

Giesu là “Thầy”, có nghĩa là “Chúa” và khiêm tốn nhận mình là chó nằm dưới gầm chạn, ước 

mong và sung sướng được ăn thức ăn dư thừa của chủ, của sứ mệnh và quyền lực của 

đức Giesu. Đức Giesu động lòng thương và bà đã nhận được  điều mà chính dân tộc của 

Người lại từ chối.  

       

ĐỨC GIESU THAY ĐỔI KẾ HOACH VÀ VƯỢT QUA BIÊN THÙY  

Đức Giesu đã rất ngạc nhiên vì niềm tin của người  đàn bà dân ngoại. Vì lòng kiên nhẫn 

khẩn khoản nài xin của bà, người xa lạ này ở biên thùy đã buộc đức Giesu phải nghĩ lại và thay 

đổi chương trình sứ vụ của mình. Bà đã được tham dự vào ơn cứu chuộc của đấng thiên sai đã 

được ban cho tất cả những ai tin vào Chúa và giữ các giới răn của Người bất kể nguồn gốc, xã 

hội hay chính kiến.  

Cách đối sử sau cùng của đức Giesu với ngườ đàn bà nói lên tình yêu vô giới hạn của 

Thiên Chúa. Qua sự bền bỉ và khẩn khoản của người đàn bà xứ Syro-Phoenico, đức Giesu đã 

ý thức về tình yêu và phục vụ. Người đã trải rộng sứ mệnh của Người vượt quá dân tộc người, 

tôn giáo người và quốc gia của người. 

Tuy nhiên, phải nhận định rằng dù sứ mệnh chính thức của đức Giesu có vượt qua giới 

hạn những chiên lạc của nhà Israel, và dù đức Kito phục sinh có ủy thác sứ mệnh đó cho các 

môn đệ và họ đã đặt chân đến mọi quốc gia, Giáo Hội sơ khai vẫn có nhiều rối loạn, tranh dành 

và chương trình mục vụ thì nghèo nàn, cho dù cộng đồng sơ khai đã cố gắng rất nhiều. Giáo 
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Hội ngày nay hẳn cũng có những cảm nghiệm tương tự, cũng tranh dành, ghen ghét, hận thù, 

ích kỷ với những đau khổ nhọc nhằn khi chúng ta cố gắng đem sứ điệp Phúc Âm đến tận cùng 

thế giới, đến vòng đai của thời đại chúng ta.   

  

“NIỀM VUI TIN MỪNG” ĐÃ GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO GIÁO HỘI  

Có thể vì ý thức được tình trạng đó, nên Giáo Hội đã ban sứ điệp Niềm Vui Tin Mừng. 

Trong những tháng đầu của sứ vụ thánh Phero, đức Giáo Hoàng, người đến từ tận cùng trái 

đất, đã viết một sơ đồ tuyệt vời cho sứ mệnh của Giáo Hội với nhan đề “Niềm Vui Tin Mừng 

/Evangelii Gaudium”. Đoạn #20 ghi như sau: 

Lời Chúa luôn luôn chứng tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa thúc dục những ai tin vào 

người thì “hãy bước tới”. Abraham nhận được lời kêu gọi đi tới miền đất mới (St12:1-3). 

Maisen nghe tiếng Chúa gọi “Hãy đi, Ta gửi ngươi đi (Xh3:10) và dẫn dân của ngươi đi về đất 

hứa (Xh 3:17). Với Geremiah, Thiên Chúa nói:”Ta gửi ngươi đến với tất cả những ai, thì ngươi 

phải đến” (Gr1:7). Lệnh truyền của chúa Giesu cho chúng ta  ngày nay là “hãy đi và làm môn 

đệ” vẫn còn vang vọng trong những khung cảnh mới và luôn luôn thúc dục Giáo Hội thực thi 

những sứ mệnh mới về truyền bá Tin Mừng, và tất cả chúng ta đều được kêu gọi tham dự vào 

công tác truyền giáo mới với danh hiệu“đi tới” này. Mỗi Kito hữu và mỗi cộng đồng phải nhận 

thức rõ ràng con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra, nhưng chúng ta cũng phải biết lắng nghe 

tiếng gọi của Người để đi tới, khởi đầu từ vùng dễ dãi, hầu đạt cho được nhu cầu về ánh sáng 

Phúc Âm ở “tất cả mọi biên thùy”. Ai biết được điều gì sẽ xẩy ra khi chúng ta mở rộng lòng 

chúng ta hướng về Thiên Chúa và để Lời Chúa hoạt động trong chúng ta? Ai có thể tưởng 

tượng được cái gì sẽ xẩy ra khi chúng ta phá tan những trói buộc và xiềng xích đã ngăn cản 

chúng ta không cho đi tới những biên thùy địa dư của địa phương và biên thùy hiện hữu của 

thời đại chúng ta? Chúng ta có thể gặp những kẻ xa lạ và những người ngoài làm xáo trộn cuộc 

sống của chúng ta, buộc chúng ta ngừng lại trên đường đi và và bị chất vấn những câu hỏi hắc 

búa. Chúng ta có thể kết thúc -giống như đức Giesu- là ca ngợi niềm tin vẫn còn mãnh liệt nơi 

những kẻ xa lạ và người bên ngoài này, rồi cuối cùng chính họ lại truyền bá Tin Mừng cho 

chúng ta!       

Bài đọc 2 thư thánh Phaolo gửi tin hữu Roma (Rm 11:13-15, 29-32) cho thấy những người 

Do Thái không tin là những người đã lót đường cho việc giảng dạy Tin Mừng cho dân ngoại, 

giúp họ chấp nhận niềm tin dễ dàng hơn ở bên ngoài biên cương và khung cảnh của văn hóa 

Do Thái. Qua sứ mệnh của mình đối với dân ngoại, Phaolo cũng hy vọng là đồng bào Do Thái 

của ông phải ghen tỵ với ông. Do đó ông đã nhanh chóng rao truyền Tin Mừng khắp vùng Địa 

Trung Hải. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, những người Do Thái không tin được dùng để 

thông truyền ánh sáng niềm tin cho dân ngoại. Đồng thời dân Israel vẫn là dân được Thiên 

Chúa luôn luôn yêu mến, luôn luôn là đối tượng của sự quan phòng đặc biệt mà mầu nhiệm 

của nó một ngày kia sẽ được tỏ lộ. Israel cùng với dân ngoại là những kẻ bị đẩy vào chỗ đầy 

thói hư tật xấu (Rm 1) thì lại được giải thoát –vì tội không vâng lời. Kết thúc thư (11:32) , 

Phaolo nhắc lại tư tưởng gửi tín hữu Roma: “Nơi nào tội lỗi nhiều thì ân sủng lại càng đổ tràn 

vào nhiều.” (Rm 5:20). 
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SUY NIỆM:  

Trước những bất công, đàn áp, ức hiếp, khổ đau, phiền muộn dưới bất cứ hình thức nào, 

hoàn cảnh nào…chúng ta có bao giờ vô cảm, dửng dưng, lạnh lùng ngoảnh mặt đi và nói: 

“Chuyện đó không phải việc của tôi.”? Cách sống đó có hợp với ý của Đức Phanxico, và nhất là 

ý đức Giesu Kito là phải “Đi tới và bước qua giới hạn biên thùy của mình để dấn thân, hợp lực 

với đức Kito làm việc Phúc Âm Hóa hay không?”. Niềm tin của chúng ta có sánh được với niềm 

tin của người đàn bà dân ngoại xứ Syro-Phoenico không?  

Fleming Island, Florida 

August 17, 2017 

NTC  

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

O. Wide đã khẳng định: “Mỗi vị Thánh có một quá khứ, mỗi tội nhân có một tương lai”. Câu 

nói này được áp dụng triệt để cho cuộc đời của Thánh Augustino, một con người sống với 

nhiều nỗi đam mê. Có những đam mê đã kéo theo một đời sống lệch lạc và truỵ lạc, cũng có 

những đam mê giúp ngài sống thật và sống thánh. Tất cả được bộc bạch trong cuốn Tự Thuật, 

một trước tác của ngài. 

  

Lược qua tác phẩm, chúng ta ghi nhận hai điểm nổi bật nơi đam mê của thánh nhân: danh 

vọng và sắc dục. Thông thường, chỉ có những đau khổ hay mất mát lớn lao cách nào đó mới 

khiến con người giảm trừ hay chấm dứt đam mê quá đà hoặc bất chính; thánh nhân cũng 

không phải trường hợp ngoại lệ. Nhưng với ơn Chúa, ngài đã “lột xác” trải qua một cuộc biến 

đổi ngoạn mục mà đó cũng là một phần thao thức ngài muốn trình bày trong tác phẩm Tự thú 

này.  

  

Trước tiên, chúng ta bàn đến đam mê danh vọng nơi ngài. Đam mê này được chính thánh 

Augustino nhìn nhận, thích trổi vượt hơn người khác, vì vậy vinh dự của ngài là làm đẹp lòng 

người khác . Thật ra, nếu ngài có trí khôn và tài giỏi thì việc trổi vượt hơn người hay được 

người khác khen ngợi, đó là điều chính đáng. Nhưng ngài đã lừa dối giáo sư, giấu giếm cha mẹ 

vì ham chơi, say mê những vở kịch nhảm nhí, điên cuồng; bắt chước các trình diễn đó rồi sinh 

ra kiêu hãnh, tìm tiếng khen… Chúng ta nghe chính ngài tự thú: “Về các loại cám dỗ khác, còn 

có một cách nào đó dò xét được mình, còn về loại này (đam mê danh vọng), thì hầu như không 

có cách nào cả” . Nói như thế, ngài tỏ ra bất lực nhưng kỳ thực với ơn Chúa, ngài nỗ lực rất 

nhiều. Ngài ý thức đam mê này quá quy về bản thân nên ngài hướng ra tha nhân, ngài viết: 

“Con thấy rõ là các tiếng khen của người ta đã làm cho con chăm chú đến lợi ích của con” . 

ĐAM MÊ CỦA THÁNH AUGUSTINO 
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Điều này được chứng thực qua việc ngài dùng tài hùng biện để thuyết phục người khác tìm đến 

chân lý. 

  

Quả thật, với vinh dự sinh viên thủ khoa môn này, ngài nhanh chóng trở thành nhà hùng 

biện. Đam mê này đã khiến ngài tìm đến Cicéron là tác giả cuốn Hortensius. Chính tác phẩm 

này làm thay đổi nguyện vọng và ước muốn của thánh nhân, muốn quay về sự khôn ngoan bất 

tử. Bắt đầu ngài tìm đọc Kinh Thánh nhưng cảm giác vô vị. Có thể nói, đây chỉ là một cảm xúc 

nhất thời vụt tắt. Nhưng dù sao, ngài cũng biểu hiện một cảm thức đam mê đi tìm Chân, Thiện, 

Mỹ. 

  

Đam mê chân lý là một điều đáng ước ao nhưng chân lý là một thực tại không dễ thủ đắc vì 

lý trí đã ra tối tăm vì “vết thương tội lỗi”. Một khi lý trí sai lầm, chân lý ấy biến thành một loại 

nguỵ biện. Do đam mê hiếu tri đi tìm chân lý, thánh Augustino vương phải bè rối mà ngài ví như 

người có cặp mắt mù tối vướng phải cạm bẫy giăng trên đường. Bè rối ấy âm mưu đẩy khoa 

học lên đến đỉnh điểm để loại tôn giáo khỏi đời sống con người. Sự thể càng thêm trầm trọng 

khi một Giám Mục tên là Faustus cũng theo bè rối này. Với tài hùng biện và lối nói dí dỏm đã 

làm say mê thánh nhân khiến ngài càng xác tín về những “chân lý” sai lầm; dầu là những gì 

thánh nhân tiếp xúc chỉ là nguỵ biện. Nhưng điều tệ hại là một khi nhổ hết cỏ mọc hoang, mảnh 

đất tâm hồn trở nên trống rỗng vì không có một giáo lý lành mạnh khác trồng vào cho đến khi 

ngài gặp được Giám mục Ambrôsiô, từ những bài giảng hùng hồn và không kém phần hùng 

biện của Đức Cha này, ngài đã nhận ra được chân lý mình phải tin nhận. 

  

Nhưng cuộc trở về của ngài không phải một sớm một chiều. Chúng ta nghe ngài tâm sự: 

“Sự xấu kinh niên có sức mạnh trên con hơn là sự lành mới mẻ đối với con. Cái giây phút mà 

con sẽ được thay đổi càng gần tới, thì làm cho con càng sợ hãi; nó không làm cho con lùi bước, 

cũng chẳng đổi chiều, nhưng là lưỡng lự” . Đây là một cuộc chiến giằng co nội tâm nhưng “giờ 

Chúa đã đến”. Ngài tỏ ý muốn bằng chính dấu chỉ bên ngoài. Ngài viết: “Việc dạy học quá vất 

vả đã làm cho phổi con yếu đi, con khó thở và sự đau ngực chứng tỏ có vết thương” . Nỗi đau 

này đồng nghĩa với việc từ bỏ nỗi đam mê hùng biện là mối cản trở lớn khiến ngài không thể 

hợp nhất với Giáo Hội. Thêm một dấu lạ khác nữa, “Chúa hành hạ con với cái bệnh đau răng 

nguy kịch đến nỗi làm cho con không nói được nữa. Trong lòng con nảy ra ý nghĩ là kêu gọi các 

bạn có mặt tại nhà, cầu xin Chúa cho con… Nhưng chúng con vừa quỳ gối để khẩn khoản cầu 

xin thì cơn đau biến mất…Và tự đáy lòng, con cảm thấy một sự khuyến cáo của Chúa và vui vẻ 

trong đức tin”. 

  

Từ những lời tự thuật trên, chúng ta có thể xác tín rằng đức tin là hồng ân Chúa ban và 

“giờ Chúa đến” thì không ai có thể ngăn cản được! Vì ý muốn của Chúa là ý muốn quyền năng, 

nghĩa là muốn gì thì được vậy ! 

  

Hành trình đi đến đức tin của thánh nhân còn nếm trải một nỗi đam mê chết người là đam 

mê sắc dục. Có thể nói, nó chi phối toàn bộ cuộc sống của ngài. Augustino đã tự thú: “Con 

không biết phân biệt sự sáng sủa của tình yêu và sự tối tăm của nhục dục. Cả hai tình yêu đều 
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bốc cháy lẫn lộn trong con, lôi kéo tuổi xuân khờ dại của con qua những ghềnh dốc đam mê và 

dìm con xuống vực thẳm các nết xấu… Sự dâm đãng đã làm con dao động và xiêu té, phung 

phí và tiêu tan sức lực” . Ngài và các bạn của ngài ganh đua nhau không phải tập tành nhân 

đức hay nghiên cứu tri thức mà lại so kè xem ai làm chuyện xấu xa đồi bại hơn. Có lúc, vì muốn 

hơn chúng bạn, ngài phải nói dối, ngài tâm sự: “Con sợ bị khinh thị vì vô tội, bị coi hèn hạ hơn 

vì trong sạch”. 

  

Ngài mô tả đam mê nhục dục: “Chúng xuất hiện lờ mờ trước mặt khi con tỉnh thức, nhưng 

trong giấc ngủ, chúng gợi lên không những cảm giác thú vui, mà còn sự ưng thuận và như có 

cả hành động nữa”. Ở đây, có sự can dự của tiềm thức; những hình ảnh đập vào mắt, chúng 

ám ảnh toàn diện con người nên dịp tội và ưng thuận là khoảng cách mong manh. Đến nỗi, khi 

nghĩ về những điều này, ngài thốt lên: “Trước thánh nhan Chúa, con là một bí mật cho con và 

đó chính là sự yếu đuối của con” . Quả thật, đam mê nào cũng đi kèm với khoái lạc, mà đam 

mê nhục dục chi phối toàn bộ sinh hoạt con người nên khi muốn từ bỏ ngay đối tượng đam mê, 

khoái lạc lại khuấy động, cảm xúc trào dâng, giác quan dễ tìm lại cảm giác cũ. Với những nguy 

hiểm rình chờ, ngài chỉ còn cách kêu cầu Chúa: “Con đã nói cho Chúa nhân lành biết hiện trạng 

yếu đuối của con: con vui mừng mà run sợ về những ơn Chúa đã ban, con khóc lóc về những 

 thiếu sót trong con, con hy vọng Chúa sẽ hoàn tất nơi con lòng thương xót của Chúa, cho tới 

sự bình an trọn vẹn, mà mọi quan năng bề trong bề ngoài của con được hưởng nơi Chúa”. 

  

Chúng ta vừa lược qua những đam mê của thánh Augustino, xem ra rất con người xác thịt 

nhưng nhờ ơn Chúa, ngài đã chuyển hướng biến nó thành phương tiện mang ơn cứu độ. Chắc 

hẳn, đây sẽ là sứ điệp về niềm hy vọng cho mỗi chúng ta, rằng: chúng ta vẫn sống hoài nỗi 

đam mê mà không làm nguôi ngoai khát vọng nên thánh. Một hành trình đến đức tin, một hành 

trình dài nên thánh đòi buộc ngài phải xét mình luôn, ngài tâm sự: “Con thường xuyên kiểm 

điểm về cái yếu đuối tội lỗi của con dưới những hình thức đam mê”. Và xác tín như thánh Phao 

lô: chính lúc tôi yếu là lúc tôi mạnh. 

  

Phải chăng chính khi ngài trải qua những đêm tối lầm lạc, đam mê nhiều phen mà Giáo hội 

đã có một hướng nhìn đúng đắn và cởi mở từ học thuyết đam mê của ngài ? 
 
  

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

1. Năm nay, tôi được 62 năm tuổi linh mục. Làm linh mục được 62 năm, thời gian đó phải 

coi là quí. Tôi rất cảm tạ Chúa về ơn quí trọng đó Chúa đã thương ban cho tôi. 

 ĐƯỢC GỌI VÀO CON ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 
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2. Nhìn lại 62 năm linh mục, tôi thấy ơn gọi của tôi là: “Hãy theo Chúa”. Chúa Giêsu đã gọi 

tôi, như xưa đã gọi các môn đệ đầu tiên của Người (Mt 4, 18-24). Chính Chúa Giêsu đã chủ 

động gọi tôi. 

3. Khi tôi đi theo Chúa Giêsu, thì Chúa nói điều kiện tôi phải có để theo Chúa “Ai muốn 

theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). 

4. Theo Chúa Giêsu là gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. “Thầy là cây nho, các con là 

cành nho… Ai ở lại trong Thầy, thì người ấy sinh được nhiều hoa trái” (Ga 15, 1-6). 

5. Ở lại trong Chúa Giêsu, kết hợp mật thiết với Người trong những hoàn cảnh vinh quang 

của Người, thì tương đối dễ. Nhưng sẽ không dễ chút nào, trong những hoàn cảnh Người chịu 

khổ đau. 

6. Tôi có kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm sâu sắc nhất là hoàn cảnh Chúa Giêsu bị rơi vào 

cảnh đau đớn, cô đơn tột độ, rồi Chúa gọi tôi hãy chia sẻ với Người. 

7. Tối thứ Năm tuần thánh, Chúa Giêsu cầu nguyện ở Vườn Cây Dầu. Tại đó, Người đã rơi 

vào cảnh buồn phiền, sợ hãi và cô đơn ghê gớm. Đến nỗi Người đã phải thốt lên: “Tâm hồn 

Thầy buồn đến chết được”. Rồi Người nói với Chúa Cha: “Nếu có thể, xin cho con khỏi 

phải uống chén đắng này” (Mc 24, 34-36). 

8. Trong 62 năm qua, tôi đã được Chúa Giêsu gọi tôi vào cảnh đau buồn, sợ hãi, cô đơn đó 

của Người. Chỉ trong những thời gian ngắn. Tôi đã cảm thấy rất thấm thía đau khổ đó ghê gớm 

thế nào. Chia sẻ với Chúa Giêsu đau khổ trong tinh thần gắn bó mật thiết với Người, quả là 

điều không dễ. Phải nhờ ơn Chúa. 

9. Nhất là trên cây Thánh Giá, Chúa Giêsu với những đau đớn ghê gớm trong thân xác và 

trong tâm hồn, Người đã lại thốt lên một lời than thở diễn tả sự cực khổ của Người: “Lạy Cha 

sao cha nỡ bỏ con”. (Mc 15, 34). 

10. Tôi cũng đã được Chúa gọi chia sẻ nỗi đau cô đơn cùng độ đó của Người. Chỉ một chút 

mà thôi. Nhưng quá đủ để tôi cảm thấy là bước theo Chúa, nên giống Chúa, không dễ chút 

nào. Phải nhờ ơn Chúa. 

11. Trong những trường hợp như vậy, tôi mới nhận ra rằng: Cái gía Chúa phải trả, để cứu 

Hội Thánh và cứu nhân loại, là tình yêu hy sinh đến tận cùng. 

12. Rồi từ đó tôi lại hiểu thêm. Trong suốt 62 năm đời linh mục của tôi, Chúa cũng đã dùng 

tình yêu hy sinh đó, mà cứu tôi. Trong tình yêu đó cũng có phần đóng góp của nhiều người. Họ 

đang cùng với Chúa, mà cứu tôi, bằng những hy sinh đầy đau đớn. Tôi chịu ơn họ. 

13. Và rồi cũng từ đó, tôi hiểu rõ hơn ơn gọi của tôi, đó là: Hãy cùng với Chúa Giêsu mà 

cứu đoàn chiên và đồng bào tôi, bằng tình yêu hy sinh cho đến cùng độ. 

14. Do đó, tôi hiểu những việc tôi đã làm trong 62 năm linh mục một cách chính xác hơn 

theo ánh sáng mầu nhiệm Thánh Giá. 

Nghĩa là, nếu không tỉnh thức, thì nhiều việc tôi làm, bề ngoài coi như có giá trị cứu rỗi các 

linh hồn, làm sáng danh Chúa. Nhưng thực sự là không có giá trị đó. 
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15. Đến đây, tôi mới hiểu rõ hơn những lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Trong ngày ấy, 

nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng 

nhân danh Thầy, mà nói tiên tri, mà trừ quỉ, mà làm nhiều phép lạ đó sao? Nhưng bấy giờ 

Thầy sẽ nói với họ rằng: Ta không biết các ngươi. Hãy xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn 

làm điều gian ác”. (Mt 7, 22-23). 

16. Tôi thấy đời linh mục phải rất tỉnh thức, kẻo có những khổ đau mà không phải hy sinh vì 

Chúa. Cũng như có những tình yêu lại thiếu vắng hy sinh có giá trị của Thánh Giá. 

17. Nhìn lại 62 năm linh mục, tôi nhận thấy tôi có bổn phận phải bước theo Chúa Giêsu 

trên đường Thánh Giá một cách chân  thực và trung tín. 

18. Tôi phải quan tâm cách riêng đến những người đau khổ, cô đơn. Có thể họ đang là 

những của lễ, Chúa dùng để cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ hiện nay. 

19. Nhiều khi chúng ta tưởng chúng ta cứu họ, nhưng thực sự họ mới là những kẻ cứu 

chúng ta, do những đau khổ hy sinh họ chịu vì Chúa. 

20. Vinh dự của chúng ta là Thánh Giá Đức Kitô (1Cr 2,2). Thánh Giá đó là những khổ đau, 

những nhọc nhằn, những cô đơn, những nhục nhã, những cuộc chiến nội tâm cam go, những 

từ bỏ mình hằng ngày, vác Thánh Giá mà vẫn vui, vì được hy sinh cho người khác. 

Thực là xấu hổ, nếu tôi bỏ vinh dự của Thánh Giá, để tự hào về những hưởng thụ. 

21. Trong suốt 62 năm qua, khi sống mầu nhiệm Thánh Giá, tôi đã nhớ rất nhiều đến 

gương sáng của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, của Thánh Gioan Vianey cha sở xứ Ars, của 

cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ký 

ức về 62 năm linh mục vang lên những bài ca về Thánh Giá. 

22. Những ngày này khi sống mầu nhiệm Thánh Giá, tôi nhớ cách riêng đến các chứng 

nhân của Thánh Giá tại Việt Nam hôm nay. 

23. Họ hiện đang sống chung quanh tôi. Họ được Chúa yêu thương. Họ được Chúa dùng 

để cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, với những bước nhỏ, âm thầm mà dũng cảm, 

nhất là trong sự họ chu toàn bổn phận của mình. Thánh giá của họ là rất nhiều. 

24. Cách riêng, với các linh mục tại Việt Nam hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi họ hãy là 

chứng nhân của Thánh Giá một cách khôn ngoan theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. 

Tình hình càng phức tạp, các linh mục càng cần phải cầu nguyện và tình thức, để nghe 

được Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đang muốn các chủ chăn hãy vác Thánh Giá thay 

cho đoàn chiên, chứ đừng bắt họ vác Thánh Giá thay cho mình, hoặc là gây cho họ những đau 

khổ không cần thiết. 

Long Xuyên, ngày 6.8.2017 

+ Gm. Gioan B Bùi Tuần 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Hỏi: xin cha nói rõ  thêm  về những tội phạm điều răn thứ sáu của Chúa 
 
  

Trả lời: 

              

Điều răn thứ sau cấm làm sự dâm dục. 

 

Đây là điều răn mà con người ngày nay vấp phạm nhiều nhất , vì chưa bao giờ hết, tội 

phạm điều răn này lại qui mô và đa dạng như thực trạng sống của con người ở khắp nơi trong 

thế giới tục hóa và vô luân ngày nay. 

  

Thật vậy,  Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ và trao phó cho họ trách nhiệm 

“sinh sôi nảy nở cho nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất.” ( x. St 1:28) 

  

Và để thưởng công và giúp họ chu toàn ơn gọi và nhiệm vụ quan trọng này cách tốt đẹp, 

Thiên Chúa đã ban cho người nam và người nữ quà tặng giới tính (sexuality) được phép 

thoả mãn trong tình yêu vợ chồng kết hợp chính đáng qua bí tích hôn phối.  
  

Trong giới hạn này, tính dục giúp cho “người nam và người nữ hiến thân cho nhau qua 

những hành vi riêng và độc chiếm dành cho vợ chồng. Trong tinh thần đó, tính dục 

không phải là một cái gì thuần tuý sinh học (biological) nhưng nó liên hệ đến phần sâu 

xa nhất của nhân vị con người. Nó chỉ được thực hiện cách nhân bản thật sự khi nó là 

thành phần cấu tạo tình yêu làm cho người nam và người nữ hiến thân trọn vẹn cho 

nhau và cam kết gắn bó với nhau cho đến chết.” (x. SGLGHCG, số 2361). 
  

Như thế có nghĩa là chỉ trong tình yêu hôn nhân, người ta mới được phép sử dụng và 

thoả mãn tính dục mà thôi. 
  

Đức cố Giáo Hoàng  Piô XII, trong diễn  từ ngày 29-10-51 đã nói: “Chính Đấng Tạo Hoá 

đã thiết lập cho vợ chồng cảm thấy sự vui thú và thoả mãn về thể xác và về tâm hồn 

trong chức năng sinh sản này. Vậy vợ chồng không được làm gì sai trái khi tìm kiếm và 

hưởng thú vui này. Họ nhận lãnh những gì Đấng Tạo Hoá đẵ dành cho họ. Tuy nhiên, vợ 

chồng phải biết giữ mình trong những giới hạn của một sự điều độ chính đáng.” 

(x.Sđd,số 2362) 
  

Nói khác đi, chỉ trong đời sống vợ chồng kết hợp đúng nghĩa qua bí tích hôn phối, người 

nam và người nữ mới được phép hưởng thú vui phái tính cho mục đích sinh sản con cái, hoà 

hợp tâm hồn và tăng cường tình yêu phu phụ, đồng thời cũng nói lên “sự quảng đại và phong 

phú của Đấng Sáng Tạo” đã nối kết và chúc phúc cho họ trong tình yêu hôn nhân. 

  

Dầu vậy, vợ chồng vẫn được khuyên phải thực hành đức khiết tịnh (chastity) là đức giúp 

“chế ngự những đam mê và thèm muốn của giác quan bằng lý trí.” (x.Sđd, số 2341) . 
  

Sau đây là những tội nghịch điều răn thứ sáu trong Mười Điều Răn Chúa đã truyền dạy: 
  

 

 NÓI THÊM VỀ TỘI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ SÁU 
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Động lực chính đưa đến lỗi phạm điều răn này là khát vọng dâm ô (lust) hay tà dâm 

(fornification), tức những ước muốn về thú vui xác thịt hoàn toàn ở  ngoài mục đích giới tính mà 

Thiên Chúa ban cho con người thụ hưởng để chu toàn mục đích của hôn nhân và để ca tụng 

“sự quảng đại và phong phú của Ngài”. Tà dâm lẫn lộn giữa giới hạn được phép hưởng thú 

vui phái tính và phạm vi không được phép tìm thú vui này. 
  

Tà dâm đưa đến ngoại tình (adultery) tức vi phạm giao uớc hôn phối đòi buộc vợ  chồng 

phải chung thủy yêu nhau và trọn vẹn thuộc về nhau cả tâm hồn lẫn thể xác. Tà dâm đưa đến 

thông dâm (fornication) tức giao du tính dục giữa những người chưa kết hôn hoặc giữa người 

đã kết hôn và người chưa kết hôn. Tà dâm dẫn đến hiếp dâm (rape) một tội cướp đoạt thân 

xác của phụ nữ để thoả mãn thú tính trái với ý muốn của nạn nhân. Tà dâm cũng đưa  đến bán 

và mua dâm, một tội làm thương tổn nặng nề đến phẩm giá của người phụ nữ vì biến họ thành 

những công cụ mua vui bất chính (illegitimate instruments for pleasures). Tà dâm cũng làm cho 

người ta mù quáng không biết xấu hổ khi phạm tội loạn luân (incest), một hình thức dâm loạn 

giữa những phần tử cùng huyết tộc trong gia đình.Cụ thể, một tin ỏ trong nược cho biết ông nội 

và người cha đã hiếp dâm cháu và con gái của mình, một tôi dâm loạn chỉ xẩy ra trong một xã 

hội vô luân, vô đạo mà thôi.! Đáng buồn thay ! 
  

Sau hết, trong thời đại suy thoái đạo đức này, tà dâm đang xô đẩy nhiều người đã mất hết 

lý trí và lương tâm đạo đức đi tìm thú vui xác thịt man rợ nơi những bé gái dưới tuổi vị 

thành niên, gây thương tật cả thể xác và tâm hồn cho những nạn nhân bất hạnh bị mua bán 

vào hoạt động cực kỳ tội lỗi khốn nạn này. Đây chính là một trong những bộ mặt đáng ghê sợ 

của “văn hoá sự chết” đang thịnh  hành ở nhiều nơi trên thế giới ngày nay. 
  

Phạm tội nghịch điều răn thứ sáu có hai hình thức chính sau đây: 
  

1- bằng hành động: tức là trực tiếp làm những điều dâm ô, vô luân như hiếp dâm, thông 

dâm, ngoại tình, loạn luân, thủ dâm (masturbation), mua bán dâm... 
  

2- bằng tư tưởng: nghĩa là ước muốn làm những điều dâm ô này. Đây chính là điều Chúa 

Giêsu đã cảnh cáo xưa kia: “Anh  em nghe Luật dạy rằng: chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy 

bảo anh  em: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người 

ấy rồi.” (x. Mt 5:27-28) 
  

Ngoài hai hình thức trên, còn một hình thức nữa là gián tiếp xúi dục người khác tìm thú 

dâm ô qua tranh ảnh, sách báo và quảng cáo thô lỗ về phái tính. Đó là những hoạt động 

khiêu dâm bằng phương tiện truyền thông như sách báo, Video, DVD, mang đầy nội dung dâm 

ô thác loạn đã và đang đầu độc biết bao nhiêu người lớn nhỏ tìm đọc và xem những phim ảnh 

đồi bại vô luân này.  
  

Thêm vào đó, còn phải kể đến những quảng cáo cho những nơi ăn chơi ở các bãi biển, 

hộp đêm, hay quảng cáo nhớp nhúa, thô lỗ về phái tính như sửa chữa bộ phận sinh dục của 

nam nữ, nghệ thuật làm tình, thuốc kích thích v.v…Những hành động này không nhằm phục vụ 

cho sức khoẻ và hạnh phúc của con người mà thực chất chỉ để xô nhanh nhiều người xuống hố 

truỵ lạc để kiếm tiền mà thôi. Chắc chắn đây là tội làm gương mù gương xấu phải lên án trong 

phạm vi điều răn thứ sáu, vì  đây chính là tội mà Chúa Giêsu đã từng nghiêm khắc lên án: 

“...Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ 

cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá và cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là 

để nó sống làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn này vấp ngã.” (Lc 17: 1-2) 
  

Cũng được kể vào tội “làm cớ cho người ta vấp ngã” những người cố ý ăn mặc hở hang, 

nói chuyện tục tĩu khiêu  gợi lòng thèm muốn bất chính về xác thịt cho người khác. 
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Tóm lại, thú vui phái tính chỉ được phép tận hưởng trong tình yêu hôn nhân chân chính mà 

thôi. Tìm thú vui này ngoài phạm vi hôn nhân là điều sai trái nặng nề vì đi ngược lại với ý muốn 

của Thiên Chúa khi tạo dựng con người có phái tính và mời gọi người nam người nữ cộng tác 

với Chúa  trong chương trình sáng tạo và làm chứng cho tình yêu vô biên của Người  đối với 

toàn thể nhân loại.  
  

Tà dâm  hay dâm ô  là khao khát  hỗn loạn về phái tính, nên không được phép thực hành 

trong mọi trường hợp, kể cả giữa vợ chồng. Nói rõ hơn  , cho  dù  là vợ chồng thì cũng không 

được phép xem những phím ảnh khiêu dâm, lui tới những nơi xấu xa và làm những việc không 

phù hợp với mục đích hiệp thông, tăng cường tình yêu phu phụ và sinh sản con cái. 

  

Người tín hữu Chúa Kitô chắc chắn phải xa tránh mọi hình thức của tội nghịch điều răn thứ 

sáu nói trên đây để xứng đáng là men, là muối và là ánh sáng  của Chúa Kitô giữa một thế giới 

gian tà sa đọa này. 

  

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

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 
 

Trần Mỹ Duyệt 

Hôn nhân dị chủng là hôn nhân mà người của quốc gia này kết hôn với người của một 

quốc gia khác. Khác ngôn ngữ, khác văn hóa, khác truyền thống, khác lịch sử dân tộc.  Đối với 

giới trẻ Việt Nam ngày nay, một trong những sinh hoạt xã hội có liên quan đến đời sống hôn 

nhân gia đình là hôn nhân dị chủng. Nó không chỉ là một thử thách lớn đối với người trẻ mà còn 

cho cả giới phụ huynh nữa. 

 1. Khác biệt ngôn ngữ. 

Ngôn ngữ là một phương tiện chuyên chở của văn hóa và tư tưởng con người. Ngôn ngữ 

là một phần trong văn hóa của một dân tộc. Thiếu khả năng tiếp nhận và truyền đạt tư tưởng 

không những không phát triển được sự thông cảm liên kết với người khác mà còn trở thành 

nạn nhân của xã hội, của thế giới chung quanh. Người ta thường cảm thấy xa lạ, bị cô lập, và 

bị hiểu lầm giữa thế giới chung quanh vì thiếu khả năng diễn đạt tư tưởng, trao đổi và cảm 

thông với người khác bằng tiếng nói. 

 
HÔN NHÂN DỊ CHỦNG 
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Trong lãnh vực tình cảm, những dấu hiệu được tìm thấy qua việc thiếu khả năng truyền đạt 

tư tưởng là mặc cảm tự ty, cô đơn, nghi ngờ, và thiếu tự tin. Những thái độ này xảy ra vì người 

ta đã không làm chủ được tình cảm của mình qua việc truyền đạt bằng ngôn ngữ. 

Trong tâm lý học, khả năng diễn tả tư tưởng đi liền với khả năng của lý trí. Mức độ phát 

biểu của một người tùy thuộc vào trình độ hiểu biết và ngôn ngữ của người đó dùng khi nói 

năng và giao tiếp. Vì thế, ngôn ngữ được chia thành hai cấp bậc: Ngôn ngữ bình dân dành cho 

những người bình dân với những từ ngữ và lối diễn tả bình dân. Và ngôn ngữ bác học được sử 

dụng giữa những thành phần trí thức và hiểu biết. Tuy cùng một câu truyện, một sự việc nhưng 

những chữ dùng, cách diễn tả lại khác nhau giữa người bình dân và người có trình độ kiến 

thức cao.    

Đối với đời sống hôn nhân, khả năng diễn tả tư tưởng của người chồng hoặc người vợ, và 

khả năng hiểu được người phối ngẫu nghĩ gì và muốn gì là một điều hết sức quan trọng và cần 

thiết để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Phần lớn những cuộc cãi vã, chửi bới, và ẩu đả 

nhau trong gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái đều đến từ những bất đồng ý kiến, và 

hiểu lầm nhau. Từ ngữ chuyên môn gọi là miscommunication - hiểu lầm nhau, hoặc theo cách 

diễn tả bình dân là khắc khẩu. Trong những trường hợp ấy, việc trao đổi và chuyển đạt ý kiến 

của mình với người mình muốn nói là một cách thức giải quyết tốt đẹp nhất. Nhưng nếu ta 

không thấu suốt, không lưu loát, và không hiểu một cách đầy đủ, hoặc có khả năng thuyết phục 

với kho tang ngữ vựng dồi dào, thì sự hiểu lầm kia sẽ ngày càng trở nên trầm trọng và sẽ đi 

đến chỗ bế tắc hoặc đổ vỡ. 

Nói, nghe, đọc và viết được tiếng Anh, tiếng Pháp hay một ngôn ngữ nào đó chưa bảo đảm 

là đã thấu hiểu văn hóa của ngôn ngữ ấy. Nói, nghe, đọc và viết tiếng Anh, tiếng Pháp trong 

tầm nhìn và hiểu biết về văn hóa của người Hoa Kỳ, người Anh hoặc người Pháp là hai điều 

hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng áp dụng cho một người ngoại quốc khi nói và sử dụng tiếng 

Việt.    

2. Khác biệt văn hóa. 

Nói tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Ðức trôi chảy, hoặc ngay cả được lớn lên và được giáo dục 

ở Mỹ, ở Pháp, hay ở bất cứ một quốc gia nào chỉ chứng minh được khả năng ngôn ngữ của 

một người. Tuy không gặp trở ngại khi nói năng, trò truyện hoặc trao đổi về mặt ngôn ngữ, 

nhưng đó không phải là đã hoàn toàn hiểu và thấu triệt được văn hóa của nước đó. 

Văn hóa, bằng một định nghĩa thông thường, thì đó cái làm cho tôi là người Việt Nam là 

văn hóa Việt Nam, và cái làm cho người khác là người Mỹ là văn hóa Mỹ, là người Pháp là văn 

hóa Pháp. Văn hóa còn được định nghĩa một cách rộng rãi hơn, đó là cơm ăn, nước uống, áo 

mặc, khí trời, khung cảnh gia đình, dòng tộc và huyết thống, phong tục, tập quán, truyền thống, 

và lịch sử của một dân tộc. Những cái đó quyện lẫn với nhau và vào nhau để làm nên một 

người Việt Nam, Mỹ, hay Pháp. 
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Ảnh hưởng văn hóa Việt Nam trong một người là cái mà không thể tìm thấy nơi một người 

Hoa Kỳ, Pháp, Anh, hay Ðức. Trong khi thẩm định một hội chứng tâm lý chẳng hạn, yếu tố văn 

hóa và nòi giống bao giờ cũng được ghi nhận là quan trọng. Thí dụ, khi tìm về lịch sử của bệnh 

nhân, bao giờ cũng ghi: Khoa, 5 tuổi con trai, có khả năng đi đứng bình thường, người Mỹ gốc 

Việt. Cha mẹ sinh tại Việt Nam và định cư tại Hoà Kỳ năm 1975. Hoặc: Antonio, 12 tuổi con trai, 

ngồi xe lăn, người Mễ. Gia đình di dân tới Hoa Kỳ được 10 năm. 

Trước năm 1975, tôi có gặp một sĩ quan người Hoa Kỳ. Anh đã tình nguyện ở lại Việt Nam 

sau thời gian quân ngũ. Anh học tiếng Việt và có bằng cử nhân Văn Chương Việt Nam. Anh nói 

tiếng Việt một cách sành sõi và biết nhiều tiếng lóng. Anh đọc và cắt nghĩa thơ Hồ Xuân Hương 

một cách rất mùi mẫm. Một lần anh tâm sự với tôi là để hy vọng hiểu được văn hóa Việt Nam, 

anh đã làm quen với những món ăn Việt Nam như tiết canh, lòng lợn, thịt chó, nước mắm và 

mắm tôm… anh đã tự ép mình ăn những món ấy. Kết quả, anh đã phải vào nhà thương 3 lần, 

lần cuối cùng là 3 tháng vì xáo trộn tiêu hóa, tiêu chảy và kiết lỵ, một chút là bỏ mạng. Ðó là cái 

giá để làm quen với văn hóa Việt Nam mà anh đã trả. 

Nhưng rồi càng ngày, trong khi giao tiếp, anh ta càng tỏ ra cho biết là anh vẵn không thể 

nào ăn cơm, canh, và rau muống chấm tương hay cà pháo chấm mắm tôm thay bánh mì, thịt 

bò. Anh cũng chưa thể làm quen với nước chè, nước dừa hay rượu đế như anh vẫn thường 

thích uống Coca-Cola, 7Up, hoặc bia. Anh yêu tiếng Việt, nhưng anh vẫn thấy ngọt ngào, và 

thoải mái hơn khi nói truyện với người đồng hương của anh bằng Anh ngữ. 

Một thiếu nữ Việt Nam mặc chiếc áo dài với khăn đống trên đầu hoặc chiếc nón trong tay là 

một tác phẩm tuyệt vời mà chỉ tìm thấy ở quê hương và con người Việt Nam. Nhưng nếu một 

thiếu nữ hay phụ nữ Hoa Kỳ, Pháp, Anh mặc áo dài và đội khăn đống, cầm chiếc nón lá trong 

tay thì đấy chỉ là một thời trang và kiểu cách vay mượn. Cũng thế một người Hoa Kỳ, Pháp, hay 

Anh với bộ râu quai nón mặc một bộ vét và đi giầy trông đẹp và lịch sự khác hẳn với một người 

Việt Nam mặc bộ vét, đi giầy với bộ râu chòm phất phơ.  

Trong lãnh vực văn chương, thi ca, có nhiều tác phẩm viết về Việt Nam do những tác giả 

ngoại quốc, nhưng nội dung các tác phẩm ấy cũng chỉ nói lên một điều đó là những gì được 

trình bày chỉ là lối nhìn và phán đoán của một người Pháp, người Mỹ, hay người Anh về Việt 

Nam. Nó giống như câu truyện 5 người mù xem voi. Rất phiến diện và chủ quan. 

Khác biệt về văn hóa là một cái gì mà khả năng ngôn ngữ hay tiếng nói vẫn không thể hóa 

giải. Không phải bây giờ, mà đến đời con, đời cháu, những khác biệt ấy mới là một câu hỏi và 

trở thành một đề tài mà chúng muốn tìm hiểu. 

Trong một khảo cứu về sự hội nhập văn hóa và tâm lý cho thấy rằng, vì nhu cầu hội nhập, 

vì nhu cầu sinh tồn hay vì những thôi thúc của môi trường sống, những nhóm di dân khi đến 

một quốc gia nào đó đã tìm mọi cách vượt qua những khó khăn về ngôn ngữ để đi vào dòng 

chính. Hành động này đã dẫn đến tình trạng chối bỏ cội nguồn, và quên quá khứ của mình. Họ 

muốn mình là người Mỹ, người Pháp, người Ðức, người Anh một trăm phần trăm. Nhưng rồi 
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sau đó, chính con hoặc cháu họ, tức thế hệ thứ 2 và thứ 3 của di dân lại tìm về nguồn gốc của 

mình và tự hỏi: “Tôi là ai? Tôi làm gì ở đất nước này? Và tổ tiên tôi là những ai? Họ ở đâu và tại 

sao đến xứ sở này?” Con, cháu, hoặc chắt những người Việt tại hải ngoại sau này cũng có 

những câu hỏi và sự tìm hiểu tương tự như thế về dòng dõi và xuất xứ của tổ tiên mình như 

vậy. 

3. Khác biệt trong triết lý sống. 

Nói chung, những khó khăn trong đời sống của một cuộc hôn nhân dị chủng được tổng 

hợp trong triết lý sống của người chồng và người vợ. Như vừa trình bày, triết lý sống này lại 

được hình thành và ảnh hưởng bởi mỗi nền văn hóa khác nhau. 

Truyền thống gia đình và luân lý gia đình tuy vẫn là cái gì mà mọi nền văn hóa đều tôn 

trọng, nhưng ở mỗi nền văn hóa đều có những nét khác nhau và đặc thù. Cấu trúc gia đình 

người Việt ảnh hưởng sâu đậm truyền thống đại gia đình. Ngược lại, phần lớn các quốc gia Âu 

Mỹ theo chế độ tiểu gia đình. Đối với người Việt Nam việc kết hôn, lập gia đình là một việc 

trọng đại liên quan đến cả dòng họ. Nhưng đối với đa số người Âu Mỹ, việc này chỉ là hành 

động có tính cách cá nhân, giữa hai người yêu nhau. 

Khác biệt về triết lý sống là kết quả của những khác biệt về nhân sinh quan và vũ trụ quan. 

Một người con rể hay con dâu ngoại quốc sẽ không hoặc khó lòng cảm nhận được sự gần gũi, 

gắn bó của truyền thống gia đình Việt Nam. Một người con dâu hay con rể Việt Nam cũng sẽ 

không thoải mái khi giao tiếp với những người trong gia đình của chồng hay vợ là người ngoại 

quốc. Ðó là chưa nói tới những hình thức cảm nhận tình tự dân tộc dựa trên những phong tục, 

tập quán về hôn nhân, gia đình. 

Cha mẹ Việt Nam thường lấy việc săn sóc và lo lắng cho con cái như một lẽ sống của 

mình. Phải hỏi, phải lo lắng không những vấn đề công ăn, việc làm, việc học hành, việc vợ 

chồng mà còn cả khả năng sinh sống của con. Nhưng do những khác biệt văn hóa và triết lý 

sống, họ đang gặp phải những ngãng trở lớn lao khi con trai hay con gái họ lập gia đình với một 

người ngoại quốc, hoặc đang cố bắt chước lối sống của những người bản xứ. Đối với lớp trẻ 

này, hành động ấy lại là một lo lắng thái quá, và là một xúc phạm đến đời tư của chúng. 

Người Việt Nam, nhất là những bậc cao niên tại hải ngoại vẫn thường kể cho nhau những 

câu truyện cười ra nước mắt về con dâu, con rể hay cháu nội, cháu ngoại của mình mang hai 

dòng máu. Ðối với các vị cao niên này thì không bao giờ có thể hiểu được rằng họ phải xin 

phép trước mới được phép đến thăm cháu. Hoặc phải rửa tay sạch sẽ trước mới được bế 

cháu. 

Triết lý sống của người Việt còn đặt nặng trên tình tự dân tộc, quê hương như triết lý Trống 

Ðồng, huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ, huyền thoại các vua Hùng dựng nước. Những 

chiến thắng anh dũng của tiền nhân qua các thời đại lịch sử. Những cái này đã thẩm thấu, đi 

vào xương tủy và tạo nên con người Việt, văn hóa Việt. Sự hòa nhập vào một dòng văn hóa 
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khác, sự hòa nhập vào đời sống của một người khác mầu da, tiếng nói, phong tục và tập quán 

đòi hỏi nhiều suy nghĩ. Thành quả lệ thuộc không những trên các yếu tố khách quan, mà còn 

bao gồm cả các yếu tố chủ quan trong đó có những khác biệt văn hóa và triết lý sống của mỗi 

dân tộc.   

 (Trích trong Tâm Lý Giáo Dục của cùng tác giả)  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 

Đấy là tên của tác phẩm sẽ dược ra mắt quý độc giả vào tháng 9 tới đây... 

Tác giả Chiêu Hạ  - Linh Mục Trần Văn Hiệu – người anh em ngồi cạnh trong bàn cơm Nhà 

Nghỉ Dưỡng Linh Mục Nha Trang đã cho biết về tác phẩm ấy như vậy...Bút hiệu Chiêu Hạ nghe 

đâu là do từ câu nói lái của một em bé hàng xóm của Nhà Xứ khi nhìn thấy Cha Quản Xứ của 

mình : Cha Hiệu – Chiêu Hạ !!! Cũng có thêm một vài chi tiết khác nữa về bút danh này...Mấy 

ông viết lách thường là vậy : rất nhiều “ huyền thoại”  cho cái tên trên bìa sách viết và in ... 

Người viết cũng được cho mượn bản thảo VÒNG ĐỜI  một buổi trưa để lướt qua với yêu 

cầu của tác giả : coi giùm lỗi chính tả ...do đánh máy ... 

Thú thật là giấc ngủ trưa cố hữu đã chỉ cho phép người viết lướt được vài ba trang về cái 

VÒNG ĐỜI của tác giả Chiêu  Hạ ... Nhưng chung chung là những trải nghiệm thực tế của tác 

giả...mà – khi sách ra mắt độc giả - thì những ai thích sẽ đọc và sẽ cảm nhận ...Nói trước và nói 

huỵch toẹt tất cả ra ...thì còn gì là hấp dẫn nữa – nhất là ở thời buổi mà chuyện đọc sách là 

chuyện ít ai ham... 

Cho nên điều muốn chia sẻ thì chỉ là cái tựa của tác phẩm  :  VÒNG  ĐỜI ! 

Người ta có thể hiểu về cái VÒNG  ĐỜI  này theo nhiều ý nghĩa lắm : 

 Ấy là cái vòng hiện hữu từ khi chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay... 

 Ấy là cái vòng sinh tồn từ giây phút lao vào cuộc sống cho đến ngày nghỉ 

hưu...Anh em Linh Mục thì sẽ là cái vòng từ khi nhận bài sai về một giáo xứ cho đến 

khi nhận bài sai về Nhà Hưu...mà Giáo Phận Nha Trang “ mỹ miều”  hơn với cái tên 

Nhà Nghỉ Dưỡng... 

 Ấy là cái vòng lẩn quẩn chuyện danh , chuyện lợi , chuyện tiền , chuyện 

nghĩa , chuyện tình  ... 

 Ấy là cái vòng của những bước lên voi  và những lần xuống chó... 

  
VÒNG ĐỜI 
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 Và – từ những thứ vòng lẩn quẩn  ấy – con người bị cuốn hút vào cái vòng 

hỷ , nộ , ái, ố ...suốt một đời cho đến những ngày hưu nhiều khi vẫn chưa dứt nổi để 

có thể đi vào con đường thẳng ro của Nước Trời ... 

Tóm lại cái VÒNG  ĐỜI  của tác giả Chiêu Hạ nó bao gồm nhiều nhiều những cái vòng như 

thế , và một con người – trong tác phẩm thì tác giả hay dùng đại danh từ TÔI – sẽ loay hoay – 

khí thành công , lúc thất bại , khi vui , lúc buồn – nhưng lúc nào TÔI  vẫn là TÔI ở giai đoạn cuối 

VÒNG...và cũng chẳng biết lúc nào thì cái VÒNG sẽ khép lại : đấy không còn là quyền của con 

người nữa mà là của Đấng nhìn thấy hết , nghe thấy hết và sắp xếp mọi sự đúng mức , đúng 

lượng và đúng chỗ : Đấng Quan Phòng ... 

Có một cái thú của người viết là sáng sáng được bơi ra khá xa ngoài khơi , nằm ngửa trên 

sóng nước , ngắm những vầng mây trời chuyển động và thâm thía câu thơ : 

Thiên thượng phù vân như bạch y 

Tu du hốt biến vi thương cẩu   ( Đỗ Phủ) 

Nghĩa là : Trên trời có đám mây nổi trông như cái áo trắng...Phút chốc bỗng biến thành con 

chó xanh... 

Trong Cung Oán Ngâm Khúc thì tác giả Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều cũng đặt trên môi 

miệng người cung nữ : 

Lò cừ nung nấu sự đời 

Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương 

Có vẻ như bức tranh vân cẩu của cụ Ôn Như nó thấm thía hơn , nó nặng nề hơn , nó thâm 

trầm hơn , nó VÒNG ĐỜI  hơn ... 

Sao vậy ? 

Bởi vì nó phải chịu đựng cái Lò Cừ ... và cái Lò Cừ này có lúc nào ngưng chuyện nung nấu 

sự đời đâu ... 

Những người tin Chúa và yêu Chúa cũng phải chao đảo trong cái Lò cừ nung nấu sự đời 

này , cũng đắng chát gậm nhấm bức tranh vân cẩu này , nhưng hoàn toàn không tang thương 

chút nào, ngược lại ý thức rằng mỗi ngày sống là một ngày của thao trường  mà thánh Phao-lô 

– vận động viên cừ khôi – đã nên gương : 

Anh em chẳng biết sao : trong cuộc chạy đua trên thao trường , tất cả mọi người đều chạy , 

nhưng chỉ có một người đoạt giải . Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng . 

Phàm là tay đua , thì phải kiêng kỵ đủ điều , song họ làm như vậy là để đoạt những phần 

thưởng chóng hư , trái lại chúng ta nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát . Vậy tôi đây cũng 

chạy như thế , chứ không chạy mà không xác tín ; tôi đấm như thế , chứ không phải đấm vào 
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không khí . Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng , kẻo sau khi rao giảng cho người khác , 

tôi lại bị loại.  ( 1 Co 9 , 24 – 27) 

Khi nói chuyện tác phẩm VÒNG ĐỜI  của tác giả Chiêu Hạ trong bàn ăn trưa , mấy ông cụ 

Nhà Nghỉ Dưỡng đùa đùa đến chuyện ba vòng 1 – 2 – 3 ...đang là  đề tài “ nóng”  của giời trẻ 

hôm nay – và cũng là của các Đấng Bậc trong Nhà Chúa nữa , vì sự thè lè là dấu chỉ của cái 

VÒNG ĐỜI có thế bị rút ngắn ! Tôi nghiệp : ít ai chịu để cho cái VÒNG ĐỜI  của mình bị rút 

ngắn lắm- dù đã ở vào tuổi thất , tuổi bát ... 

Tò mò một chút về số đo lý tưởng 3 vòng của cả nữ lẫn nam thì thấy thế này : 

Nữ cao 1m60 thì chuẩn của 3 vòng là  : 82 cm - 58 cm  - 85 cm ... 

Và nữ cao 1m50 :  77cm  - 53 cm -  81cm ... 

Nam cao 1m80 thì :  101 cm  - 81 cm  -  97 , 6 cm... 

Nam cao 1m70 thì :  109 , 3 cm -  81 cm  -  97 , 6 cm... 

Bản thân người viết chiều cao nhỉnh hơn 1m50 chút xíu – nghĩa là ở “ ngoại hạng” và 

đương nhiên vòng 2...thuộc dạng mà anh em vẫn ghẹo là “ thè lè” ...Tuy nhiên đến nay thì cũng 

đã ở cái tuổi 72 rồi đồng thời tin chắc như đinh đóng cột rằng : không một thứ thần dược nào 

có thể làm cho sự thè lè bớt đi được...chứ đừng mơ đến con số 81...Thôi thì đành vậy : VÒNG 

ĐỜI đã như thế ... cứ để nó như vậy...may ra thêm được vài ba năm nữa chăng...Điều duy nhất 

là “ sinh hoa kết quả” để khi Chủ Vườn đến thấy có trái , có trăng  ( Lc 13 , 9) ...Và đấy cũng là 

sự trải qua cái VÒNG ĐỜI ở tuổi gần đất xa trời – khi mà mọi sự đã được rũ bỏ sạch sẽ  ... 

Loay hoay với cái VÒNG  ĐỜI của tác giả  Chiêu Hạ ... thì tình cờ lại được đọc bài thơ 

DÒNG ĐỜI của tác giả Thái Quang Đáng trên mạng , được Nhạc Sĩ  Mai Đằng phổ nhạc... 

Nhưng đời lính xa nhà , dòng đời đưa đẩy 

Biết rượu chè , chơi bời và đèn mầu trác táng... 

Hò hẹn hết và thư lơi dần ... 

Ấy đấy cái DÒNG  ĐỜI này – nó cũng nằm trong cái VÒNG  ĐỜI kia – để rồi có những mất 

mát lớn lắm trong cuộc đời của một con người và trong dòng lịch sử của một dân tộc...Mất mát 

của một con người lâu dần sẽ chỉ còn là hoài niệm : 

Giờ lắng đọng , thấy mình đã lầm lỗi 

Nhưng lòng anh thật vẫn không quên 

Nhất là khi nghe bài “ La Nuit” 

Hay những bài của Francoise Hardy 

Nên đặt bút , buông vội vài dòng nhớ em 
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Nhưng mất mát của một dân tộc thì vô cùng : cái vô cùng thật tội nghiệp mà ông nhạc sĩ họ 

Trịnh đã từng cay đắng : 

Gia tài của Mẹ - một bọn lai căng 

Gia tài của Mẹ - một lũ bội tình 

Nếu hiểu như triết gia duy vật thời cổ đại Heraclitus ( 535 TCN – 475 TCN) : Không ai có 

thể tắm hai lần trên cùng một giòng sông ...thì cái nỗi đắng cay ấy nó cũng khác lắm lắm giữa 

khoảng cách từ khúc sông kia cho đến khúc sông này ... 

Thôi thì – với những người tin – chúng ta loay hoay như thế nào đó trong cái VÒNG ĐỜI 

Chúa muốn mình lao vào... để rồi cuối cùng chúng ta được nghe Chúa nói với mình :  

“ Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc , hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các 

ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa . Vì xưa Ta đói , các ngươi đã cho ăn ; Ta khát , các ngươi 

đã cho uống ; Ta là khách lạ , các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng , các ngươi đã cho mặc ; 

Ta đau yếu , các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù , các ngươi đã hỏi han . Bấy giờ những người 

công chính sẽ thưa rằng : “ Lạy Chúa , có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn , khát 

mà cho uống , có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước , hoặc trần truồng mà cho mặc 

? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù , mà đến hỏi han đâu ? Đức Vua sẽ 

đáp lại rằng : Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh 

em bé nhỏ nhất của Ta đây ,  là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy .” ( Mt  25 , 34 – 40) 

Trong tâm tình chia sẻ ấy , xin được giới thiệu tác phẩm VÒNG  ĐỜI của Linh Mục Chiêu 

Hạ - Trần Văn Hiệu sẽ ra mắt độc giả tháng 9 tới đây ... 
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CHƯƠNG V 

Cầu Bàu 

 

“Sức mạnh của cầu nguyện  

lớn lao biết bao 

Nó như một hoàng hậu luôn tự do đi vào diện kiến 

long nhan đức vua,  

có thể đạt được mọi thỉnh cầu của mình”.
11

 

 

“Ta muốn việc cầu nguyện của con mênh mông như 

thế giới”.
12

 

 

Cầu xin là điều đến với chúng ta cách bộc phát nhất: khi túng quẫn, chúng ta dễ dàng 

hướng lòng lên Chúa để xin Người trợ giúp. Dĩ nhiên, cầu nguyện không chỉ có thế. Nếu chúng 

ta muốn trở thành “người thờ phượng trong thần khí và sự thật” mà Thiên Chúa Cha tìm kiếm và 

muốn việc cầu nguyện dẫn chúng ta đi vào hiệp thông sâu xa với Người, thì trên hết nó phải là 

lời ngợi khen và tôn sùng. 

Cầu xin và cầu bàu có một vị thế hoàn toàn hợp pháp trong đời sống Kitô hữu, như Thánh 

Kinh cho thấy cách hiển nhiên. Thánh Phaolô dạy rằng, “Vậy tiên vàn mọi sự, tôi truyền phải 

dâng lời khẩn xin, cầu nguyện, kỳ đảo, tạ ơn cho hết mọi người” (1 Tm 2, 1) và có nhiều đoạn 

tương tự khác. Thánh Vịnh là trường dạy cầu nguyện cho Israel, cho Giáo Hội và dù kết thúc chỉ 

bằng Thánh Vịnh ngợi khen, nó cũng chứa đựng nhiều lời cầu xin Thiên Chúa trợ giúp cho 

người cầu nguyện thay cho những người khác. 

Không có ý nghiên cứu sâu về vấn đề này, tôi chỉ nói một đôi điều về việc cầu bàu trong 

chương này. Loại cầu nguyện này là một trong những lối diễn đạt đẹp nhất niềm tín thác vào 

Chúa và tình yêu dành cho tha nhân. 

“Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn 

vinh nơi người Con” (Ga 14, 13). Những lời này của Đức Giêsu thực sự mời gọi chúng ta thưa 

lên với Thiên Chúa nhu cầu của những ai gần gũi chúng ta, của Giáo Hội, và của toàn thế giới. 

Khi làm thế (cùng với sự ca ngợi và hiến dâng đời sống), chúng ta thực hiện đầy đủ chức “tư tế 

cộng đồng” của mọi tín hữu mà Công Đồng Vaticanô II đã một lần nữa nêu bật... và còn lâu 

chúng ta mới hiểu được ý nghĩa và nội dung trọn vẹn của nó. 

Để suy gẫm về ơn gọi này, chúng ta cần chiêm ngắm những con người cầu bàu tốt lành 

được tìm thấy trong Cựu Ước. 

                                                 
11. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Thủ Bản C, folio 25 recto. 
 
12. Lời của Đức Giêsu ngỏ cùng Chị Maria Ba Ngôi, trong Consens à n’être rien (Paris: Arfuyen), 77. 
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Chúng ta có thể nghĩ đến Abraham. Trong sách Sáng Thế, ông “mặc cả” với Thiên Chúa 

về con số tối thiểu của những người công chính mà Sodom phải có để cứu thành tội lỗi khỏi bị 

phá hủy mặc dù tội lỗi của nó thật đáng kinh tởm.
13

 

Chúng ta có thể nghĩ đến một vài giai đoạn khác nhau trong cuộc đời Môisen - chẳng hạn 

thời gian khi dân Chúa đi qua sa mạc, Dân Được Chọn bị Amalek (đối với Do thái giáo, đây là 

hiện thân tối thượng của sự dữ)
14

 tấn công. Joshua và các người của ông chiến đấu trên cánh 

đồng cho đến lúc hoàng hôn, đang khi Môisen cầu nguyện liên lỉ trên đỉnh đồi, tay giang ra và 

được Aaron và Hur đỡ lấy khi ông quá mỏi mệt. Việc cầu nguyện của ông đã đạt được chiến 

thắng. 

Đoạn xúc động nhất trong tất cả các đoạn chắc chắn là đoạn bàn về sự cầu bàu của 

Môisen cho dân sau khi họ phản bội Thiên Chúa với tượng bò vàng (Xh 32, 1-14). Suốt 40 ngày 

Môisen ở trên núi Khôrếp, nơi Thiên Chúa trao cho ông các bia lề luật, dân Chúa phạm tội thờ 

ngẫu tượng và theo truyền thống Do Thái, những tội khác phát sinh từ đó (tranh chấp, trụy lạc). 

Nổi cơn lôi đình, Chúa bảo Môisen hủy hoại dân bất trung này và làm cho Người một dân mới. 

 “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai 

Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con 

bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: “Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên 

từ đất Ai Cập”. Ðức Chúa lại phán với ông Môisen: “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân 

cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt 

chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn” (Xh 32, 7-

10). 

Nhưng Môisen làm hết sức có thể để xoa dịu cơn giận của Thiên Chúa bằng những lý lẽ 

hợp tình hợp lý:  

Ông Môisen cố làm cho nét mặt Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa: “Lạy 

Ðức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay 

mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao: Chính 

vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi 

mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ 

đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với 

các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban 

cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa 

hưởng miền đất ấy đến muôn đời”. Ðức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người 

như Người đã đe (Xh 32, 11-14). 

Trong cuộc đối thoại này, như các thầy Do Thái đã đúng đắn chỉ ra, chúng ta tìm thấy mọi 

đặc tính của một cuộc tranh luận giữa hai người bạn hoặc hai vợ chồng. Thiên Chúa phán với 

Môisen, “Hãy để Ta,” trước khi Môisen thậm chí mở miệng, và như khi một trong những đứa con 

cư xử không đúng đắn thì cha mẹ nói với nhau: “Coi con ông đã làm gì kìa!”, bên này đã liên kết 

dân tộc tội lỗi với bên kia: “dân của Ngài, dân mà Ngài đã đưa ra khỏi Ai cập”. 

Đúng thế, ngay từ đầu, Thiên Chúa đã được chuẩn bị để tha thứ cho Israel, nhưng Người 

muốn sự tha thứ đó được thông ban ngang qua sự cầu bàu của tôi tớ và bạn của Người là 

Môisen. Thiên Chúa đã không làm gì mà không nói với các tôi tớ Người là các ngôn sứ về điều 

                                                 
13. Ga 18, 22-23. 
 
14. Người ta nói rằng trong sách Xuất Hành Chúa chiến đấu với Amalek từ thế hề này đến thế hệ khác (Xh 17, 16), mà 
không nói đến bất kỳ quốc gia nào khác. 
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đó. Trước đó, khi nghĩ đến việc phá hủy thành Sodom, Thiên Chúa tự nhủ: “Ta có nên giấu 

Abraham về những việc Ta sắp làm chăng?” (St 18, 17). 

Một lúc sau trong chương này, chúng ta thấy Môisen lại cầu bàu cho dân ông cách cảm 

động hơn nữa, thậm chí xin Thiên Chúa xóa tên ông khỏi sách sự sống nếu Người không tha 

thứ cho dân. 

Vì thế, Môisen trở lại với Đức Chúa và thưa: “Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn! Họ đã 

làm cho mình một tượng thần bằng vàng! Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ! 

Bằng không, thì xin Ngài xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết” (Xh 32, 31-32). 

Môisen đã trở thành bạn của Thiên Chúa. Trong Lều Hội Ngộ, “Ðức Chúa đàm đạo với ông 

Môisen, mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau” (Xh 33, 11). Tương quan tình bạn với Thiên 

Chúa đã làm cho lời cầu nguyện của Môisen có một sức mạnh lớn lao. 

Tất cả chúng ta được mời gọi đi vào tình bạn này với Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Đức 

Giêsu nói với các Tông Đồ: 

“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy 

gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho 

anh em biết” (Ga 15, 15). 

Khi đọc câu này trong Tin Mừng, tôi thường tự nhủ, Đức Giêsu thực sự đã tự đưa mình 

vào “thế bí” khi nói điều này với chúng ta. Ta có thể từ chối điều gì đó mà người đầy tớ xin, 

nhưng không thể từ chối người bạn bất cứ điều gì. 

Tình bạn này ẩn tàng một niềm khát khao đích thực, đó là phải trung thành, về phía chúng 

ta. Đức Giêsu nói trong câu tiếp theo, “Anh em là bạn của Thầy nếu anh em làm những gì Thầy 

truyền dạy anh em”. 

Thế nhưng, ở đó, có một mầu nhiệm tốt đẹp, một cánh cửa nguy nga mở ra để ban sức 

mạnh cho lời cầu của chúng ta. 

Chúng ta được mời gọi thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự, bởi thánh ý đó là sự sống và 

hạnh phúc của chúng ta, và cũng bởi một niềm vui sâu xa cần được tìm thấy khi thi hành ý 

muốn của người mà chúng ta yêu thương và hoàn toàn tin tưởng. Nhưng thật thú vị khi hiểu 

rằng, đây không phải là một cái gì đó mang tính một chiều: Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta thực thi 

thánh ý Người để rồi, Người cũng có thể làm theo ý muốn của chúng ta, để Người có thể có 

được niềm vui của việc đáp trả lời cầu khẩn của chúng ta. Một trong những giáo phụ sa mạc nói: 

Vâng phục đáp lại vâng phục. Nếu ai đó vâng phục Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ đáp lại 

lời kêu xin của người đó.
15

 

Không lâu trước khi Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu qua đời, chị đã nói với sự đơn sơ và 

liều lĩnh quen thuộc: 

Thiên Chúa nhân lành của chúng ta sẽ phải thỏa mãn mọi ước nguyện của tôi ở trên thiên 

đàng, vì tôi đã không bao giờ làm theo ý mình trên trần gian.
16

 

1. Thiên Chúa không từ chối ban điều gì cho kẻ không từ chối Người điều gì 

Có một đoạn gây ngạc nhiên trong những gì mà cha Jean Jacques Olier, một nhân vật quan 

trọng trong việc canh tân chức linh mục ở Pháp vào thế kỷ XVII (người sáng lập tu hội Xuân Bích, 

                                                 
15.  Trích trong J.-C.Guy, Paroles des anciens, Apothegmes des Pères du Désert (Paris: le Seuil, 1976). 
 
16.  Derniers entretiens, 13/07/1897. 
 



 

29 

người đóng vai trò hàng đầu trong việc thành lập các chủng viện và canh tân các giáo xứ). Trong bộ 

luật dành cho chủng viện, mà ngài xem như là nơi ưu tiên hàng đầu cho việc đào tạo cầu nguyện, 

ngài nói về tầm quan trọng của cầu nguyện và nhu cầu căn bản của việc đào tạo các linh mục 

tương lai ở đó
17

. Dựa trên một đoạn của Thánh Grêgôriô Cả, ngài mở rộng: 

Theo thánh Grêgôriô Cả, trước khi trở thành linh mục, lẽ ra một người đàn ông phải đạt 

đến sự thân quen với Thiên Chúa đến nỗi Người không thể từ chối anh ta điều gì: để rồi 

người đó được đưa vào cuộc đối thoại với Người và nếu như người đó không có kinh 

nghiệm về việc có một quyền năng trên mình để làm vơi đi cơn giận của bản thân thì 

không nên trở thành linh mục, cũng không được phép trở thành một mục tử trong Giáo 

Hội, vì một trong những nhiệm vụ chính của mục tử sau nhiệm vụ công chính hóa bản thân 

và yêu thương tha nhân, họ còn có nhiệm vụ làm dịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và hoà 

giải thế gian với Người nữa.  

Các bề trên chủng viện hôm nay sẽ làm gì từ tiêu chuẩn này để chấp nhận một người tiến 

tới chức linh mục? Với chúng ta, cách nói này có thể gây sốc, nhưng rõ ràng điều này muốn ám 

chỉ đến lời cầu khẩn của Môisen cùng một sự hiểu biết đúng đắn và tốt đẹp về vai trò cầu thay 

nguyện giúp của linh mục. Như thế, nhiệm vụ trước tiên của linh mục là không ngừng van nài 

Thiên Chúa tỏ lòng từ nhân với dân Người. 

Những đoạn ý nghĩa khác từ Cựu Ước khuyến khích chúng ta cầu thay nguyện giúp: 

chẳng hạn, đoạn dưới đây, mời gọi chúng ta đừng để Thiên Chúa nghỉ ngơi cho đến khi Người 

thực hiện mọi lời hứa về ơn cứu độ Giêrusalem: 

“Giêrusalem hỡi, trên tường thành ngươi, Ta đã đặt lính gác, suốt ngày đêm, chúng sẽ 

chẳng bao giờ nín lặng. 

Hỡi những người có phận sự nhắc nhở Ðức Chúa, anh em đừng nghỉ ngơi. 

Cũng đừng để Ðức Chúa nghỉ ngơi bao lâu Người chưa tái lập, chưa đặt Giêrusalem làm 

lời khen ngợi trên khắp địa cầu” (Is 62, 6-7). 

Câu trước câu này là sự diễn đạt tuyệt diệu về tình yêu vợ chồng giữa Thiên Chúa và 

Israel: 

“Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ, 

Ðấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. 

Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, 

ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ” (Is 62, 5). 

Cuộc đối thoại với Thiên Chúa trong cầu nguyện có thể được áp dụng trên các bình diện 

khác: bình diện bằng hữu, kết hiệp hôn nhân, tương quan giữa cha và con. Trong Tin Mừng, khi 

dạy chúng ta về kinh “Lạy Cha”, Đức Giêsu đặt nặng sức mạnh của lời cầu dâng lên Cha trên 

trời bởi những ai Người nhận làm nghĩa tử: 

“Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, 

phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những 

kẻ xin Người” (Mt 7, 11). 

Cầu bàu cho ơn cứu độ toàn thế giới là một phần căn bản của sứ mạng Giáo Hội. Dù nói 

với tư cách là người bạn, người vợ, hay con cái của Thiên Chúa, thì chúng ta còn phải không 

ngừng van xin Người tỏ lòng nhân từ với thế gian. Chúng ta tìm thấy vô số gương sáng trong 

đời sống các thánh với vai trò là kẻ cầu bàu, vai trò là mẹ là cha thiêng liêng tốt lành được diễn 
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tả trong vai trò cầu bàu đó. Chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Đaminh, người dành trọn hàng đêm 

để cầu xin Thiên Chúa với những lời này: Lạy Thiên Chúa của con, lạy lòng nhân từ của con, tội 

nhân sẽ trở thành gì? Trước khi vào dòng Carmel, khi còn là thiếu nữ, Thánh Têrêxa Hài Đồng 

Giêsu đã cầu nguyện quá sốt sắng cho một tên giết người là Pranzini để hắn hoán cải vào chính 

lúc hắn leo lên đoạn đầu đài; và trong tiểu sử của mình, chị gọi người mà báo chí gọi là quái vật 

đó là “đứa con đầu lòng của tôi”. 

Trong số nhiều ví dụ khác, những ví dụ tương tự, tôi không thể cưỡng lại cám dỗ trích một 

đoạn nhật ký thiêng liêng của Thánh Faustina Kowalska, người mà Đức Giêsu đã tiết lộ bí mật 

về Trái Tim nhân từ của Ngài. Ở đây chúng ta tìm thấy một phiên bản hiện đại và rất nữ tính về 

việc “mặc cả thánh” rất giống với việc mặc cả của Abraham và Môisen: 

Sáng nay, sau khi hoàn thành các bài tập linh thao, tôi đã bắt đầu đan ngay lập tức. Tôi 

cảm nhận một sự tĩnh lặng trong tâm hồn; tôi cảm nhận Đức Giêsu đang nghỉ trong đó. Ý 

thức sâu xa và ngọt ngào về sự hiện diện của Thiên Chúa thôi thúc, tôi thưa với Chúa: “Ôi 

Ba Ngôi Chí Thánh ngự trong tâm hồn con, con xin Người: xin hãy ban ơn hoán cải cho 

nhiều linh hồn như số các mũi khâu mà con sẽ đan hôm nay với chiếc kim đan này”. Rồi tôi 

nghe những lời này trong tâm hồn mình, ‘Hỡi con gái Ta, yêu cầu của con quá cao’. 

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rằng đối với Chúa cho nhiều thì dễ hơn cho ít”. ‘Thế đấy, ban 

cho một linh hồn thật nhiều thì dễ cho Ta hơn ban ít, nhưng việc hoán cải của một 

tâm hồn tội lỗi đều đòi hỏi lắm hy sinh’. “Ôi, lạy Chúa, con xin dâng Chúa hết lòng hết 

dạ công việc này của con; sự hiến dâng này đối với con xem ra không quá nhỏ cho một số 

lớn linh hồn như thế; Chúa biết rằng trong ba mươi năm Chúa đã cứu các linh hồn chỉ 

bằng loại công việc này. Và vì sự vâng phục thánh cấm con thực hiện những việc sám hối 

và hành xác gắt gao, vì thế con xin Ngài, lạy Chúa: xin hãy chấp nhận những sự hư không 

thuần tuý này, được đóng dấu của lòng vâng phục, như những điều cao cả”. Rồi tôi nghe 

vọng lại trong tâm hồn tôi: ‘Con gái yêu quý của Ta, Ta chiều theo ý con’.
18

 

2. Cầu bàu, một nơi chiến đấu và lớn lên 

Trong khi Thiên Chúa muốn liên kết chúng ta với công trình cứu độ của Người ngang qua 

sứ vụ cầu thay nguyện giúp mà Người giao cho các Kitô hữu, thì cầu bàu cũng là phương thế 

lớn lên và thanh luyện cá nhân. Cầu bàu là nơi của ân sủng và niềm vui nhưng cũng là nơi chiến 

đấu và hoán cải. 

Khi cầu nguyện cho những người chúng ta yêu thương và những người gần gũi chúng ta, 

chúng ta thực hành việc cầu bàu cách tự nhiên. Dĩ nhiên không có gì sai lỗi, nhưng nó có thể để 

chúng ta khép mình trong một vòng tròn khá nhỏ. Tâm hồn chúng ta cần được mở rộng đến kích 

cỡ của tâm hồn Thiên Chúa. Vậy, cần mở tâm hồn chúng ta ra để đón nhận những chủ thể khác 

hầu có thể cầu bàu cho họ, những người mà có thể chúng ta không nghĩ tới nhưng Thiên Chúa 

lại muốn tín thác họ cho chúng ta. Điều này có thể mở rộng tâm hồn chúng ta và khai mở các 

chân trời của cuộc sống chúng ta một cách tuyệt diệu. Cầu bàu không chỉ là cầu xin cho ai đó là 

một phần tử của vũ trụ chúng ta mà còn đi vào trong sự cầu bàu của Đức Giêsu, Đấng không 

ngừng trình bày cho Cha Ngài mọi nhu cầu của nhân loại. 

Tôi đã gặp nhiều người, đôi khi qua những cách thức họ không ngờ tới, nhận được một lời 

mời gọi mạnh mẽ từ Chúa Thánh Thần để đưa vào lời cầu nguyện của mình những ý chỉ và lễ 

dâng: cầu cho các linh mục, cầu cho người trẻ đang khủng hoảng, cầu cho các Kitô hữu bị bách 

hại, cầu cho người Do Thái, một vài phạm trù đặc biệt cho các tội nhân, cho những người đã 
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qua đời... Sự cởi mở trước những mời gọi của Chúa Thánh Thần có thể mang đến ý nghĩa và 

hoa trái tốt lành cho đời sống cho bao tâm hồn mà với họ, sẽ vô dụng biết bao khi thiếu mất điều 

đó và xem ra không có gì tồi tệ hơn. Vậy hãy cầu xin Thiên Chúa soi rọi để có thể nhận ra 

những tâm hồn mà Người muốn trao phó cho tình yêu và lời cầu nguyện của chúng ta. 

3. Khi Thiên Chúa xem ra không nghe chúng ta    

Một câu hỏi thường dấy lên liên quan đến việc cầu thay nguyện giúp: Nói làm sao những 

lúc Thiên Chúa xem ra đang điếc đặc trước lời cầu nguyện của chúng ta? Với họ, có một cái gì 

đó không đúng với những gì Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng rằng, với lòng tin, chúng ta sẽ 

nhận được mọi điều cầu xin. Đâu là ý nghĩa của những lúc mà lời cầu nguyện không được đáp 

ứng? Thật không dễ để chịu đựng cũng như hiểu được những câu hỏi này; và tôi nghĩ ở đó luôn 

luôn phải nói đến một vài yếu tố về mầu nhiệm sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đang 

khi tôn trọng điều đó, tôi cũng mạo muội đưa ra vài nhận xét. 

Không một lời cầu nguyện nào của chúng ta bị lãng quên cả. Sớm muộn gì, mỗi lời cầu xin 

cũng được đáp ứng; có lẽ điều đó sẽ không xảy ra theo cách thức cũng như thời điểm mà 

chúng ta tưởng tượng, nhưng điều đó sẽ xảy ra vào lúc Thiên Chúa muốn trong kế hoạch của 

Người, một chương trình vốn vượt quá mọi hiểu biết của con người. Lời cầu của chúng ta không 

luôn được đáp ứng như chúng ta mong mỏi, nhưng việc bày tỏ chúng luôn luôn mang chúng ta 

đến gần Thiên Chúa, dẫn chúng ta tiến vào hành trình nội tâm của mình, đồng thời lôi kéo một 

ân sủng nào đó mà một ngày kia chúng ta sẽ xem thấy tỏ tường và điều đó sẽ khiến chúng ta 

choáng ngợp.     

Một ví dụ trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Ba lần Thánh 

Phaolô cầu xin Thiên Chúa giải thoát ngài khỏi “cái dằm nơi thân xác” nhưng Chúa phán, “Ơn 

của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 

12, 9). Lời khẩn cầu của Thánh Phaolô không được đáp ứng cách vật chất, nhưng chúng chẳng 

vô ích – còn hơn thế nhiều! Sự việc ấy giúp Phaolô đi vào trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa 

và cho ngài có khả năng trầm mình sâu sắc hơn vào sự khôn ngoan của Người. Điều quan 

trọng nhất trong việc cầu thay nguyện giúp không luôn luôn là cầu xin một cái gì đó nhưng đúng 

hơn là cầu xin một sự gắn bó với Thiên Chúa được thiết lập và phát triển qua việc cầu xin đó. 

Sự liên kết này luôn luôn mang lại hoa trái cho chính chúng ta và cả những người mà chúng ta 

cầu nguyện cho họ.  

Thiên Chúa không luôn luôn đáp lại theo cách chúng ta mong muốn, bởi lẽ, một đôi khi, 

chúng ta cần nhận ra, trong những thời khắc đặc thù nào đó, chúng ta không thể điều khiển 

Thiên Chúa được. Đó là những gì mà tất cả những người theo đa thần giáo đã làm trong phụng 

tự của họ. Chúng ta có thể có được mọi sự từ Thiên Chúa bằng niềm tín thác và cầu nguyện, 

nhưng Thiên Chúa vẫn mãi là người chủ tuyệt đối của những quà tặng của Người, những quà 

tặng không tính đến công nghiệp và hoàn toàn được cho không tùy theo ý thích của Người chứ 

không theo ý của chúng ta. 

Thiên Chúa không để cho mình phải khuất phục trước bất cứ một loại hình điều khiển, tống 

tiền, tính toán hay yêu sách nhân loại nào. Thật hữu ích khi chúng ta trải nghiệm lúc này lúc 

khác sự thực này, nhờ đó, mối quan hệ của chúng ta với Người sẽ thật đơn sơ, tín thác, gần gũi 

và tự nhiên như những đứa con trai con gái của Người; tuy nhiên, cùng lúc, chúng ta vẫn trân 

trọng quyền năng tuyệt đối của Người. Thiên Chúa không phải đệ trình cho ai cả. Đây là một 

trong những nghịch lý của đời sống Kitô giáo: chúng ta được mời gọi sống trong tương quan trìu 

mến vốn trao cho chúng ta toàn quyền trên trái tim người cha của Người, nhưng chúng ta chỉ có 

thể đi vào mối tương quan mật thiết đó với lòng kính phục tuyệt đối, đôi lúc gây đau đớn trước 

sự siêu việt cao cả và tự do của Người. Trong thư gửi tín hữu Rôma (9, 20), suy tư về thái độ 
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không tin của một phần dân Israel, Thánh Phaolô cảm thấy đau đớn, ngài nói, “Hỡi người, bạn 

là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra 

tôi như thế này?”. 

Chúng ta chẳng có thể thi hành một “quyền” nào đối với Thiên Chúa. Đôi lúc chúng ta có 

cảm giác, bởi chúng ta đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực quá nhiều vì Người, nên Thiên Chúa nợ 

chúng ta một điều gì đó - chúng ta có một quyền nào đó đối với phúc lành và ân sủng của 

Người. Dụ ngôn Tin Mừng về những người đầy tớ vô dụng nhắc chúng ta rằng, không phải như 

thế. Khi chúng ta hoàn tất một điều tốt nào đó, khi chúng ta đã chu toàn nhiệm vụ, chúng ta phải 

cảm tạ Chúa về điều đó, nhưng coi chừng kẻo trông mong điều đó mang lại cho chúng ta bất cứ 

loại đặc quyền nào. Những việc lành phúc đức làm được không mang lại cho chúng ta bất cứ 

một quyền nào trên Thiên Chúa hay trên người khác, dẫu chúng ta thường nghĩ như vậy hoặc 

đôi lúc thừa nhận hay không thừa nhận điều đó. 

Vì thế, sẽ ích lợi biết bao khi chúng ta luôn duy trì một ý thức sống động về sự nhưng 

không tuyệt đối trước những quà tặng của Thiên Chúa. Bằng không, tương quan của chúng ta 

với Thiên Chúa cũng như với người khác có thể trệch đường và bấy giờ, cái lý của tình yêu trở 

thành cái lý của những tính toán nhân loại. Khi Thiên Chúa nhậm lời, thì đó không phải là do 

công trạng hay giá trị nào nơi chúng ta mà là do lòng nhân từ và tình yêu được trao ban cách 

nhưng không của Người. Việc nhậm lời cầu xin không phải là một điều gì đó Thiên Chúa mắc 

nợ chúng ta, nhưng là một quà tặng. 

Việc cầu nguyện của chúng ta phải kiên trì, tin tưởng, thậm chí liều lĩnh... nhưng phải luôn 

tràn ngập sự khiêm tốn tùng phục thánh ý Thiên Chúa. Những lời nài van của chúng ta thường 

được kèm theo những nỗi mong chờ nào đó của con người vốn không luôn hoàn toàn tinh 

tuyền. Đau khổ của chúng ta vì không nhận được câu trả lời tức khắc đòi hỏi phải chịu đựng, 

kiên trì; lời mời gọi kiên nhẫn, thực hiện trong chúng ta một tiến trình thanh luyện và đào sâu và 

tiến trình này sẽ làm cho lời cầu xin của chúng ta chân thật hơn, phù hợp hơn với sự khôn 

ngoan của Thiên Chúa và do đó, rốt cuộc trở nên hiệu quả hơn cũng như sâu sắc hơn. Toàn bộ 

tiến trình thanh luyện, giáo dục khát vọng và ước muốn của chúng ta là một yếu tố quan trọng 

của sự trưởng thành thiêng liêng và như thế, trưởng thành trong việc cầu nguyện nữa.  

Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu 

nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng 

những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn 

nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa (Rm 8, 26-

27). 

Để kết luận những suy tư này, tôi xin lưu ý, một trong những phương thế hiệu quả nhất để 

đảm nhận công việc thanh luyện này cũng như để lớn lên trong sự khiêm tốn và tin tưởng, là 

thực hành việc cầu thay nguyện giúp theo thể thức tạ ơn, dù kết quả của nó là gì. Thật ấn tượng 

khi chúng ta thấy trong các bức thư của mình, Thánh Phaolô luôn nối kết việc cầu xin với việc tạ 

ơn trong cùng một chuyển động duy nhất: 

“Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Ðồng thời, 

cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng 

lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Ðức Kitô; chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị 

giam giữ” (Cl 4, 2-3). 

“Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van 

xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện”(Pl 4, 6). 

“Vậy tiên vàn mọi sự, tôi truyền phải dâng lời khẩn xin, cầu nguyện, kỳ đảo, tạ ơn cho hết 

mọi người” (1Tm 2, 1). 
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Chớ gì việc cầu thay nguyện giúp luôn được thực hiện cùng với việc tạ ơn. Được như thế, 

việc cầu nguyện của chúng ta sẽ có được chiều sâu, chân lý và hoa trái sung mãn... bởi lẽ, nó là 

một nguồn phúc lành cho chúng ta và cho những người khác. Để thanh luyện tâm hồn và làm 

cho chúng ta cảm nghiệm được mối phúc “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5, 8) thì không có gì mạnh mẽ hơn việc tạ ơn và sống lòng biết ơn. 

Chúc tụng danh Chúa đến muôn đời! Amen. 

 

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  

 

 

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 

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
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
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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  

 

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, 

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
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
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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 
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 

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
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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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 
 
 

 
 

 SỨ ĐIỆP TỪ CUỘC KHỔ NẠN  

(tiếp theo) 
 
 

 21. Chúa Giêsu chịu kết án tử hình 
Con hãy suy niệm trong giây lát nỗi đau đớn của Trái Tim vô cùng dịu dàng và tế nhị của 

Thầy khi thấy không được xót thương bằng Baraba, và khi thấy mình bị khinh miệt đến đỗi ấy, 
Thầy bị đâm xé tận đáy tâm hồn bởi những tiếng la hét của đám đông đòi giết Thầy. 
 

Thầy hồi tưởng lại những dịu dàng của Mẹ Thầy khi Người ôm siết Thầy vào lòng, 
những lao nhọc và những chăm sóc của Cha Nuôi phải chịu vì thương yêu Thầy... Thầy cũng 
nhớ lại những ân huệ đã tuôn xuống đầy dẫy cho đám dân này: ánh sáng cho người mù, sức 
khỏe cho người bệnh, tay chân cho người tàn tật, thức ăn cho đoàn lũ trong sa mạc, sự sống 
cho kẻ chết. 

SỨ ĐIỆP TỪ CUỘC KHỔ NẠN  (tiếp theo) 

 

 

         

 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401283235..pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12549
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401281679.doc
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Và giờ đây, các con hãy ngắm nhìn Thầy trong cảnh trạng bi đát nhất, hơn bất cứ ai 

khác, là đối tượng cho người đời căm thù và bị kết án chết như một tên trộm cướp phi nhân. 
Đám đông đã đòi giết Thầy... và Philatô đã tuyên án tử! 
 

Hỡi các linh hồn Thầy yêu thương, các con hãy lưu tâm đến nỗi khổ của Trái Tim Thầy. 
 
 

22. Sự tuyệt vọng của Giuđa, 
Những lời kêu gọi của Lòng Thương Xót 
 
Sau khi phản bội Thầy ở Vườn Cây Dầu, Giuđa bỏ đi, lang thang và trốn tránh, không thể 

nào dập tắt được tiếng lương tâm đang tố cáo nó về tội phạm thánh kinh tởm nhất ấy. Và khi bản 
án tử hình tuyên ra chống lại Thầy lọt đến tai nó, thì Giuđa phải tuyệt vọng khủng khiếp nhất, và 
nó đã đi treo cổ tự tử. 
 

Ai có thể hiểu được nỗi đau đớn kịch liệt và sâu xa của Trái Tim Thầy, khi Thầy nhìn 
thấy linh hồn đã trải qua bao nhiêu tháng ngày trong Trường Tình Yêu của Thầy đang lao vào 
sự hư mất đời đời! Nó đã đón nhận giáo lý của Thầy, đã học những bài Thầy dạy, và thường 
rất năng nghe miệng Thầy thốt ra lời tha thứ cho những tội nặng nề nhất! 
 

Hỡi Giuđa, tại sao con không đến sấp mình dưới chân Thầy, để Thầy cũng tha thứ cho 
con nữa?! Nếu con không dám đến gần Thầy vì sợ những kẻ cuồng bạo đang hằm hằm vây 
quanh Thầy, ít ra con hãy nhìn Thầy, con sẽ gặp được ngay ánh mắt Thầy đang chăm nhìn 
con. 
 

Hỡi các con là những kẻ dầm mình trong sự xấu, và trong một thời gian lâu dài sống lạc 
loài, lánh lút vì cớ tội ác của các con, nếu tội lỗi các con phạm đã làm trái tim các con ra chai lì 
và mù quáng, nếu để thỏa mãn dục vọng mà các con đã phải rơi vào những gương xấu nặng 
nề nhất, thì khi linh hồn các con báo cáo về tình trạng của nó, và khi những nguyên do hay biến 
diễn của tội lỗi bỏ rơi các con, các con đừng để sự tuyệt vọng xâm chiếm các con. Bao lâu con 
người còn được chút hơi thở sự sống, bấy lâu nó còn có thể chạy đến Lòng Thương Xót và 
van xin Ơn Tha Thứ. 
 

Nếu các con còn trẻ, và những vô trật tự của tuổi trẻ các con đã làm các con ra hư hỏng 
trước mắt thế gian, các con đừng sợ! Cả khi thế gian đủ lý do để kết tội các con, khinh miệt các 
con và bỏ rơi các con, thì Chúa Trời các con không để linh hồn các con làm mồi ngon cho hỏa 
ngục đâu. Trái lại, Người tha thiết ước ao các con đến gần Người, để Người tha thứ cho các con. 
Nếu các con không dám thưa với Người, các con hãy hướng mắt nhìn Người và dâng lên Người 
tiếng than thở của lòng các con, các con sẽ sớm thấy Bàn Tay rất nhân lành và từ phụ của 
Người dẫn dắt các con đến Nguồn Tha Thứ và Sự Sống. 
 

Nếu các con đã cố tình trải qua phần lớn cuộc đời các con trong sự vô đạo hay dửng 
dưng tôn giáo, và bỗng chốc gần bên ngưỡng cửa đời đời, sự tuyệt vọng ra sức làm các con 
mù quáng, các con đừng để bị lừa dối, bởi vì hãy còn thời giờ để được tha thứ, cả khi các con 
chỉ còn sống được một giây nữa thôi, thì các con cũng có thể chuộc lại đời sống vĩnh cửu trong 
chính giây phút ấy. 
 

Nếu cuộc sống các con trải ra trong sự vô tri và lầm lạc, nếu các con đã là cớ gây nên 
những tai hại lớn lao cho nhân quần xã hội, cho cả Đạo thánh nữa, và nếu bởi một hoàn cảnh 
nào đó mà cuối cùng các con nhận ra mình đã lầm lạc, thì các con cũng đừng để bị nghiền nát 
dưới sức nặng của tội lỗi và sự ác các con đã gây nên. Trái lại, chớ gì linh hồn các con, khi đã 
ngập tràn tâm tình thống hối, hãy lao mình vào biển cả tin cậy phó thác và chạy đến với Đấng 
luôn luôn đợi chờ các con để tha thứ hết mọi lầm lỗi suốt cuộc đời các con. 
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Thầy cũng muốn nói về linh hồn trước kia đã sống trung thành tuân giữ Luật Thầy, 

nhưng lần hồi đã ra nguội lạnh, để rồi cuối cùng lơ là trong một cuộc sống dễ dãi tiện nghi. Có 
thể nói nó đã quên linh hồn nó và những khát vọng hướng thiện. Thiên Chúa đòi hỏi nó nhiều 
cố gắng hơn, nhưng vì bị mù quáng bởi những lầm lỗi hằng ngày, nó đã rơi vào băng giá của 
sự lơ là còn tệ hại hơn là những băng giá của tội lỗi, vì lương tâm nặng nề và say ngủ không 
còn cảm thấy hối hận, mà cũng chẳng nghe được tiếng Chúa nữa. 
 

Đột nhiên một dao động mạnh đến thức tỉnh nó. Nó nhìn thấy cuộc sống mình trở nên vô 
ích và trống rỗng cho đời sống vĩnh cửu. Nó đã đánh mất biết bao ơn lành! Và ma quỉ không 
muốn buông con mồi, nó ra sức khai thác sự lo âu của nó, nhận chìm nó trong sự chán nản 
buồn phiền, ngã lòng, và dần dần dìm đắm nó trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng! 
 

Hỡi các linh hồn Thầy dấu yêu, các con đừng nghe theo kẻ thù tàn bạo đó. Hãy mau 
chạy đến sấp mình dưới chân Thầy, và lòng đầy đau đớn, các con hãy van xin Thầy thương 
xót, và đừng sợ. Thầy tha thứ cho các con. Các con hãy lấy lại đời sống sốt mến, các con sẽ 
tìm lại được những công nghiệp đã mất, và ơn Thầy sẽ không thiếu cho các con. 
 

Cuối cùng Thầy ngỏ lời với các linh hồn tuyển chọn của Thầy. Có ai trong họ đã trải qua 
nhiều năm liên tục thực hành Qui Luật và những bổn phận tu hành của mình không? Có chứ. 
Đó là linh hồn Thầy đã ban ơn cách riêng và được giáo huấn bằng những lời khuyên dạy của 
Thầy, là linh hồn lâu nay trung thành với tiếng nói của Ơn thánh và sự soi sáng của Chúa 
Thánh Thần. Và giờ đây, vì một dục vọng nhỏ nhen, một dịp hiểm nghèo không xa lánh, một sự 
nuông chiều bản năng, một sự cố gắng cần thiết không làm, mà nó đã trở nên nguội lạnh dần 
dần, đã rơi vào một cuộc sống tầm thường, phàm tục, và cuối cùng thờ ơ!... 
 

A, nếu một ngày kia, nhờ nguyên do nầy hay nguyên cớ khác, mà các con thoát khỏi 
được cơn mê ngủ, các con nên biết rằng lúc ấy Satan, vì ganh tị việc lành của các con, nên sẽ 
tấn công các con bằng mọi cách. Nó sẽ xui khiến các con nghĩ rằng đã quá muộn và mọi sự 
đều vô ích. Nó sẽ gieo đầy lòng các con sự sợ hãi và ghê tởm, khi khám phá thấy tình trạng 
linh hồn các con. Nó sẽ siết cổ các con, không cho các con nói. Nó sẽ bịt mắt các con, không 
cho các con nhìn được ánh sáng. Nó sẽ nỗ lực bóp chết trong các con niềm trông cậy và sự 
bình an. 
 

Tốt hơn các con hãy nghe Lời Thầy nói với các con những gì các con phải làm: Vừa khi 
Ơn thánh đụng đến các con, và cả trước khi giao chiến, các con hãy chạy đến Trái Tim Thầy mà 
van xin nhỏ xuống linh hồn các con một giọt máu. Phải, các con hãy chạy đến cùng Thầy. Các 
con hãy biết rằng Thầy luôn luôn hiện diện trong cánh tay hiền phụ và từ mẫu của Bề trên các 
con, dù các ngài có thế nào đi nữa! 

 
Thầy có mặt ở đó, ẩn mình dưới bức màn Đức Tin. Các con hãy vén bức màn đó lên, và 

bày tỏ cho Thầy với trọn niềm tin cậy, những nỗi khổ đau, những sự khốn cùng, những sa ngã 
của các con. Các con hãy yêu mến đón lấy Lời Thầy, và đừng sợ gì về quá khứ, vì Trái Tim Thầy 
đã nhận chìm quá khứ của các con trong biển cả của Lòng Thương Xót, và tình yêu Thầy đang 
chuẩn bị cho các con những Ơn Mới. 
 

Kỷ niệm về cuộc sống quá khứ của các con chỉ còn là một lý do để các con hạ mình, hầu 
làm tăng thêm công nghiệp cho các con. Và nếu các con muốn dâng cho Thầy một chứng cớ 
tình yêu lớn lao hơn, thì các con hãy tin cậy vào sự tha thứ của Thầy. Các con hãy tin tưởng 
rằng tội lỗi của các con không bao giờ vượt quá lòng thương xót của Thầy, vì lòng thương xót 
của Thầy là vô hạn. 
 

23. Trên đường lên Núi Sọ 
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Con hãy theo Thầy trên đường lên Núi Sọ, dưới sức nặng của Thập giá. 
 

Đang khi sự hư mất đời đời của Giuđa dìm đắm Trái Tim Thầy trong vực thẳm sầu 
muộn, thì những tên lý hình, vô cảm trước sự đau đớn của Thầy, lại đang tâm đặt lên đôi vai bể 
nát của Thầy thập giá cứng và nặng, mà chẳng bao lâu nữa, Mầu Nhiệm Cứu Chuộc thế gian 
sẽ được hoàn tất trên đó. 
 

Hỡi các thiên thần trên trời, các con hãy chiêm ngắm vị Thiên Chúa mà các con hằng 
sấp mình thờ lạy. Các con hãy nhìn xem Đấng sáng tạo mọi kỳ công trên trần gian, nay đang 
tiến lên Núi Sọ, dưới cây gỗ thánh và diễm phúc, vì nó sắp đón nhận hơi thở cuối cùng của 
Ngài. 
 

Và nầy, hỡi các linh hồn muốn trung thành noi gương Thầy, các con cũng hãy ngắm 
nhìn Thân Thể Thầy bị tả tơi bởi bao cực hình, đang bước đi kiệt lực, đẫm ướt mồ hôi và máu, 
đang đau đớn mà chẳng một ai cảm thương. Đoàn lũ tháp tùng Thầy, quân dữ vây quanh Thầy 
như đàn sói đói chực cắn xé con mồi ... và cũng chẳng một ai thương hại Thầy! 
 

Thầy mệt quá lẽ rồi, mà thánh giá lại quá nặng, khiến Thầy lảo đảo quị ngã dọc đường. Các 
con hãy nhìn xem những con người bất nhân đó lôi Thầy dậy một cách tàn nhẫn: kẻ nầy kéo tay, kẻ 
kia lôi áo, mà áo đã dính chặt vào các vết thương, đứa nầy siết cổ, đứa khác giật tóc, những kẻ khác 
lại đấm đá túi bụi vào Thầy... Thập giá lại ngã đè lên mình Thầy, nghiền nát Thân Thầy dưới sức 
nặng của nó... Đá đường chỉa rách mặt mũi Thầy, cát bụi quện máu làm tối mắt Thầy và dính đầy 
mặt Thầy. Thầy thành kẻ bị khinh miệt nhất thế gian! 
 

24. Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ 
 
Các con hãy tiến lên với Thầy. Vài bước nữa, các con sẽ được gặp Mẹ cực thánh của 

Thầy. Trái Tim Mẹ bị đâm thâu vì khổ đau. Các con hãy suy xét cực hình của Hai Trái Tim nầy. 
Về phần Mẹ của Thầy, kẻ mà Mẹ yêu thương hơn hết mọi sự là chính Con của Người. Mẹ đau 
khổ vì đã không thể nâng đỡ Thầy được. Trái lại, Mẹ rõ biết rằng sự hiện diện của Người càng 
tăng thêm khổ đau cho Thầy. 
 

Đối với Thầy, người mà Thầy yêu quí nhất trên đời là chính Mẹ của Thầy. Không những 
Thầy không thể an ủi Mẹ, mà tình trạng tang thương của Thầy như Người thấy đó, đâm nát 
lòng Mẹ, bằng sự đau đớn như chính sự đau đớn của Thầy, vì khổ hình mà Thầy chịu trên thân 
xác thì Mẹ lại mang nó trong Trái Tim Người. 
 

Ôi, đôi mắt Mẹ dán chặt vào Thầy, cũng như đôi mắt Thầy đã mờ tối vì máu đẫm không 
hề rời được Mẹ. Không một lời nào được thốt ra, nhưng biết bao nhiêu điều đã được nói lên 
giữa hai Trái Tim trong cuộc hội ngộ đau thương nầy! 
 

Thiên Chúa đã mạc khải cho tâm trí Mẹ biết tất cả những cực hình Thương Khó của 
Thầy. Vài môn đệ của Thầy, mặc dù trốn tránh xa xa vì sợ người Dothái, cũng tìm cách thâu 
lượm tin tức về những gì đang xảy ra để báo cho Mẹ hay. Từ khi biết bản án tử hình của Thầy 
được công bố, Mẹ ra đi để gặp Thầy và không rời Thầy một giây phút nào nữa, cho đến lúc 
Thầy được mai táng trong mồ. 
 

25. Ximong Xyrênê giúp Chúa vác thánh giá 
 
Đoàn người vẫn tiến bước trên đường lên Núi Sọ. Bọn người ác đức đó sợ Thầy chết 

dọc đường trước khi đến nơi hành quyết, lại được thúc đẩy bởi một mưu tính thâm độc chứ 
không phải vì cảm thương, nên đã đồng ý với nhau tìm một người vác giúp thập giá với Thầy. 
Chúng thuê ép với giá tiền tượng trưng một người kế cận đó tên là Ximong. Con hãy ngắm 
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nhìn Thầy trên đường lên Núi Sọ, vai vác thánh giá nặng. Con hãy nhìn phía sau Thầy: ông 
Ximong đang giúp Thầy vác thánh giá. 
 

Trước tiên con hãy suy nghĩ hai điều nầy. Một là lòng vụ lợi: dù thiện chí, Ximong cũng 
chỉ là một người làm thuê, vì ông theo Thầy và chia sẻ gánh nặng thập giá của Thầy, chính là 
để lãnh một khoản tiền đã được thỏa thuận trước. Cũng vì thế mà khi cảm thấy thấm mệt, ông 
liền để sức nặng thập giá đè lên vai Thầy hơn nữa, khiến Thầy còn phải quị ngã thêm hai lần 
dọc đường; hai là vai trò phụ: Ximong được thuê vác một phần thôi, chứ không vác nguyên cả 
thập giá của Thầy. 
 

Chúng ta hãy đề cập đến ý nghĩa tượng trưng của hai cảnh huống nầy: Ximong được 
tượng trưng, nghĩa là ông hy vọng được một mối lợi nào đó về công việc mà ông bị ép làm. 
Nhiều linh hồn đi theo Thầy cũng bằng kiểu ấy. Chắc chắn họ chấp nhận giúp Thầy vác thập 
giá, nhưng lòng họ vẫn lo âu mong được an ủi và nghỉ ngơi... Họ bằng lòng đến theo Thầy, và 
chính trong mục đích ấy, họ cố gắng theo đuổi đời sống trọn lành, nhưng họ lại không chịu từ 
bỏ lợi ích riêng tư, là cái đang đứng ở hàng đầu đối với họ. Cũng chính vì thế mà khi thánh giá 
trở nên quá nặng, họ liền lảo đảo và để buông rơi thánh giá của Thầy. 
 

Họ tìm cách nào để chịu khổ ít nhất có thể được. Họ đo lường tính toán mức độ phải bỏ 
mình, trốn tránh sự sỉ nhục nầy, xa lánh sự mệt nhọc kia hoặc công việc nọ, và có lẽ còn nhớ 
lại với nhiều nuối tiếc những gì họ đã từ bỏ, rồi họ cố tìm kiếm bù trừ ít ra một số thỏa thích nào 
đó. 
 

Nói tóm lại, có nhiều linh hồn quá vụ lợi và quá ích kỷ: Theo Thầy là để cho họ hơn là 
cho Thầy. Họ chỉ chấp nhận những gì mà họ không thể tránh được, hoặc những gì mà họ bị bó 
buộc một cách gắt gao thôi. Những linh hồn nầy chỉ giúp Thầy vác một phần nhỏ thập giá thôi, 
họ liệu kiếm vừa đủ công nghiệp cần thiết tối thiểu để được rỗi linh hồn. Nhưng trong cuộc 
sống vĩnh cửu, họ sẽ thấy họ còn xa biết bao nhiêu ở đàng sau trên đường về! 
 

Trái lại, vô số linh hồn không những bị thúc bách vì khát khao phần rỗi của mình, mà còn 
hơn nữa, vì tình yêu đối với Đấng đã chịu đau khổ cho họ: họ quyết định theo Thầy tiến bước 
trên đường lên Núi Sọ. Họ ôm ấp đời sống trọn lành và hiến thân phụng sự Thầy, không phải 
chỉ để vác phụ một phần, song là mang lấy cả thánh giá. Mục đích duy nhất của họ là để cho 
Thầy nghỉ ngơi và an ủi. Họ đáp ứng lại tất cả những gì mà Thánh Ý Cha Thầy đòi hỏi, và họ 
chỉ tìm làm vui lòng Thầy. Họ không nghĩ đến phần thưởng, cũng chẳng quan tâm đến công 
nghiệp họ sẽ được, cũng không lo đến mệt nhọc hay đau khổ có thể do đó mà ra. Ước vọng 
duy nhất của họ là chứng tỏ cho Thầy tình yêu của họ và an ủi Trái Tim Thầy. 
 

Thánh giá của Thầy được gởi đến cho họ dưới hình thức của bệnh hoạn, hoặc ẩn mình 
trong một nhiệm vụ trái sở thích và khả năng của họ, hoặc mặc lấy dáng vẻ bề ngoài của sự bị 
bỏ quên hay một sự chống đối nào đó về phía những người chung quanh, nhưng họ luôn luôn 
nhận ra và chấp nhận thánh giá đó với sự tuân phục trọn vẹn của ý chí. 
 

Đôi khi vì quá yêu mến Trái Tim Thầy và quá tha thiết đối với các linh hồn, họ đã làm 
việc nầy việc nọ mà họ nghĩ là tốt đẹp nhất, nhưng vì đó họ phải chuốc lấy đủ điều thống khổ 
và sỉ nhục. Bấy giờ những linh hồn chỉ do tình yêu soi sáng nầy cũng khám phá ra thánh giá 
Thầy trong sự thất bại chua cay đó, họ tôn thờ và ôm ấp lấy thánh giá Thầy, và dâng cho vinh 
hiển Thầy tất cả những sỉ nhục đến với họ. Những linh hồn ấy mới thực sự vác trọn gánh nặng 
của thánh giá Thầy, không vì lợi ích hay phần thưởng nào khác ngoài Tình Yêu. Chính họ làm 
cho Trái Tim Thầy được an nghỉ và vinh hiển. 
 

Các con hãy nắm chắc điều nầy là nếu sự hy sinh và những đau khổ của các con chậm 
lâu sinh hoa kết quả, cả khi xem ra không mang lại kết quả nào, thì cũng không phải phí công 
vô ích đâu. Một ngày kia mùa gặt hái sẽ hết sức phong phú. 
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Linh hồn yêu mến đích thực không tính toán việc nó làm, không cân lường đau khổ nó 

chịu. Linh hồn ấy không mặc cả sự mệt nhọc hay công việc, nó không chờ đợi phần thưởng, 
nhưng mải miết theo đuổi tất cả những gì mà nó tin là đem lại nhiều vinh hiển nhất cho Chúa 
Trời của nó. 
 

Và bởi vì nó hành động cách chân thành, nên dù kết quả có thế nào đi nữa, nó không 
tìm cách biện hộ hay phản kháng về ý hướng của mình. Vì nó hành động bởi tình yêu, nên 
những cố gắng và lao nhọc của nó luôn luôn đạt tới vinh hiển cho Thiên Chúa. Cũng vì thế, khi 
bị dèm pha, ngược đãi và nhục mạ, nó chẳng vùng vẫy, chẳng lo âu bối rối và mất bình an. Lý 
do duy nhất cho mọi hành động của nó là Tình Yêu và Tình Yêu là mục đích độc nhất của nó. 

 
Đó là những linh hồn không chờ đợi tiền công. Họ chỉ tìm sự an ủi, nghỉ ngơi và vinh 

hiển cho Thầy. Chính họ đã nhận lấy thánh giá của Thầy và vác trọn cả gánh nặng thánh giá ấy 
trên đôi vai hèn yếu của họ. 
 
Còn tiếp 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

Cùng các bạn trẻ, 

  

Hôm nay chúng ta cùng dành cho nhau một ít thời gian để cùng nhau bàn CHUYỆN 

CHÚNG MÌNH, chuyện của những người già đã đi qua, chuyện của những người trẻ đang 

bước tới, và cũng là chuyện muôn đời của nhân loại. 

  

Vâng, con người sống đâu chỉ là chuyện ăn, uống, ngủ nghỉ, làm việc, làm giàu, làm ông 

kia bà nọ… mà còn một chuyện luôn luôn là đáng quí, đó là chuyện của trái tim, chuyện của 

tình cảm.  

  

Nếu định nghĩa “con người” là một hữu thể gồm cả cái “con” và cả cái “người”, thì cái con, 

hay cái người đều là động vật, mà động vật nào cũng có trái tim vậy. Nhưng ‘trái tim của con 

người’ hẳn nhiên phải khác ‘trái tim của con vật’, tình cảm của con người cũng phải hẳn nhiên 

khác tình cảm của con vật, và nhất là đời sống của con người hẳn nhiên phải khác đời sống 

của con vật. Thế mà, chỉ trong một con người, lại gồm cả cái con và cái người. Sống theo cách 

sống của cái con thì ra cái con. Sống theo cách sống của cái người thì ra cái người.  

  

Chúng ta biết đó, cách sống của cái con không có lý trí thì có vẻ dễ dàng thoải mái hơn là 

cách sống của cái người có lý trí. Bởi vậy mà con người ta thời nay muốn cổ xúy cho nhau 

sống theo cách cái con cho được thoải mái, không cần phải tự khắc chế, tự ép mình trong vòng 

lễ giáo, mỹ tục, thuần phong cho mệt xác. Thích làm gì cứ làm, miễn là ta khoái, miễn là ta vui, 

miễn là ta thỏa mãn…một cách sống của cái con, nếu không nói là duy vật. 

CHUYỆN CHÚNG MÌNH (CHUẨN BỊ HÔN NHÂN CHO NGƯỜI TRẺ) 
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Vì thế, các bạn trẻ thân mến, trước khi nói chuyện chúng mình, tôi muốn mời gọi mọi người 

nơi đây hãy tự xác nhận một lần cho dứt khoát, là: chúng ta đang nghiêng về nửa cái con hay 

nửa cái người? Chúng ta muốn sống phần nào nhiều hơn? Nếu trong lòng ta đang nghiêng về 

nửa cái con, thi hãy tự xem lại, có xứng đáng là một loài người ưu việt thống trị loài cầm thú 

không? Tại sao ta có thể để cho cái thú tính trong ta nó thống trị, và điều khiển cuộc đời ta 

được? Ta phải là người. Là loài người không những có trái tim mà còn có cả khối óc, có lý trí, 

có sự khôn ngoan của con người. 

  

Hơn thế nữa, nếu chúng ta là “người Công giáo”, thì giá trị cuộc sống này không chỉ là 

“người”, mà còn là “cuộc sống của con cái Thiên Chúa, với ơn “nghĩa tử’ đã được phục hồi nhờ 

Máu Chúa Giê-su Ki-tô, nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô”. 

  

Với ý thức sâu sắc rằng: chúng ta là con người, là người con, con cái của Thiên Chúa, 

chúng ta sẽ nghiêm túc mà bàn với nhau chuyện chúng mình muôn đời của nhân loại, để rút ra 

những bài học quý giá cho chính chúng ta, trong hành trình bước tới những chặng đường mà 

cha ông chúng ta đã đi qua. 

  

Những chặng đường của chuyện chúng mình, của trái tim, của tình cảm ấy là: 

  

-Gặp gỡ, Tìm hiểu, Yêu nhau 

-Quyết định kết hôn, Đính hôn, Bí tích Hôn phối 

-Ân sủng Bí Tích: nên một, nên thánh, đón nhận sự sống mới, Gia đình, Hội Thánh nhỏ 

giữa lòng đời . 

 

1. Gặp gỡ, tìm hiểu, yêu nhau 

 

Trước khi vào phần này, xin được đọc câu truyện ngắn: 

  

Một cô gái được phép cha mẹ đi xem phim tại rạp. Cô chưa vào rạp, ngồi ở quán nước chờ 

bạn đến. Đang uống nước, có anh kia gợi chuyện làm quen. Sau vài phút trò chuyện giới thiệu 

tên tuổi, việc làm…, anh chàng mở lời đường mật ngay: “Anh yêu em rồi, Hằng ơi. Em tuyệt 

vời. Em yêu anh nhé?”.  Cô gái nói: “Không đâu anh ơi. Em còn bé lắm”.  Bạn cô gái cũng vừa 

đến. Cả bọn vào xem phim. Dĩ nhiên là anh chàng kia cũng vào xem phim luôn, chưa bỏ cuộc. 

Đã vậy, anh xin được ngồi bên Hằng. Vừa xem phim, anh chàng cũng vừa đôi câu bâng quơ 

với Hằng. Mấy lần tay chàng như vô tình choàng qua vai Hằng. Hằng nhẹ nhàng cầm tay anh 

ném ra sau: “Đừng anh. Em còn bé lắm”. Một lúc sau, bất ngờ, Hằng lạnh cả người, vì nghe 

thấy tay anh đang len vào trong đùi Hằng. Hằng thoắt đứng lên, chỉ tay vào mặt anh ta: “Xin lỗi 

ông, tui cũng lớn rồi nhé. Đừng giở trò”. Rồi Hằng kéo cả đám bạn ra về…. 
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Tôi muốn các bạn nghe truyện ngắn này, để hỏi các bạn xem, có phải cách gặp gỡ, tìm 

hiểu và yêu nhau của thời nay là như thế không? 

  

Có lẽ câu trả lời là: không hẳn vậy. Có thể có. Mà cũng có thể không. Tùy người sống nửa 

cái con hay sống nửa cái người. 

Chuyện gặp gỡ, tìm hiểu và yêu nhau, nghe nói ông bà ta ngày xưa gặp nhau phải cách 

nhau một cái đòn gánh, không được hôn nhau, không được nắm tay nhau, hay đụng chạm vào 

nhau vì sẽ có bầu.. . Nghe như chuyện đời xửa đời xưa. Cổ lổ sĩ quá. Nhưng xét cho cùng, thì 

ông bà ta xưa cũng chỉ vì muốn gìn giữ cho nhau một giá trị nhân bản. Chữ trinh đáng giá ngàn 

vàng. Cho nên có gặp gỡ, có tìm hiểu trước khi yêu nhau thì cũng phải cho đàng hoàng, cho 

phải phép, để mà giữ cho nhau trong sáng, tuyệt đẹp cả hồn lẫn xác.  

  

Nghe chuyện này, có một bạn trẻ kia tâm sự: “Thưa cha, thời nay tụi con gặp gỡ, tìm hiểu 

và yêu nhau cũng rất trong sáng lắm cha à! Chỉ có hơn ông bà chút xíu thôi là: “yêu nhau trong 

sáng mà phang nhau trong tối”.  

Bất ngờ quá, ông cha chẳng hiểu thế nào là “phang nhau trong tối”. Một lúc sau mới hiểu. 

Cha thầm nghĩ, thực vậy sao? Vậy mà, có đứa nào xưng cái tội “phang nhau trong tối” bao giờ 

đâu. 

Thì ra, không những tuổi trẻ bây giờ sống với nhau cách tự nhiên như cái con, mà còn 

không biết như thế là có tội nữa, lại còn mất cảm thức về tội nữa. Thực là chuyện thời sự đáng 

quan ngại.  

Nói gần nói xa cũng không qua nói thật. Các bạn trẻ thân mến, cách sống tự nhiên duy vật 

hiện nay đúng là điều mà Giáo hội rất quan ngại, cha mẹ của các bạn rất quan ngại, và ước 

mong các ban cũng phải biết quan ngại. Hãy sống thế nào để chuyện “gặp gỡ, tìm hiểu và yêu 

nhau” trong giai đoạn tiền hôn nhân của các bạn sẽ lắng đọng lại trong cuộc đời của các bạn 

những kỷ niệm hồng thật xinh đẹp, thật tốt lành, thánh thiện, xứng đáng với kỷ niệm của loài 

người. Đừng khát khao mơ ước và làm thành những kỷ niệm của loài thú yêu nhau…kỷ niệm 

ấy muôn đời là những kỷ niệm đớn đau trong đời. 

Vì thế, các ban trẻ thân mến, tôi muốn nói lên nỗi lòng của những người yêu thương các 

bạn, có bổn phận phải chăm lo cho các bạn, chịu một phần trách nhiệm đối với cuộc đời của 

các bạn, đó là nỗi lòng của Giáo Hội, nỗi lòng của Cha Mẹ các bạn, nỗi lòng của những người 

đi trước, nỗi lòng của những người yêu nước yêu dân tộc, nỗi lòng của những người anh em 

con cùng một cha trên trời. Nỗi lòng ấy xin được tỏ bày như sau đây: 

  

-hãy nhớ mình là người: một loài thụ tạo xinh đẹp, tốt lành và đẳng cấp vượt lên trên mọi 

loài thụ tạo khác, một loài thụ tạo giống hình ảnh Chúa, có trí khôn, có hiểu biết và có tự do 

phân biệt và chọn lựa điều tốt điều xấu, điều dữ điều lành. Và hãy sống cho ra người đáng quí. 

-hãy nhớ mình là con cái của Thiên Chúa, những người con đã được phục hồi ơn nghĩa tử, 

và những người con chưa được phục hồi ơn nghĩa tử, tất cả đều là huynh đệ trong tình thân ái 

thanh cao. 
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-hãy nhớ mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là hồng ân của Chúa Thánh Thần, luôn có 

tác động của Chúa Thánh Thần với ơn khôn ngoan để xây dựng một tương quan nhân loại 

bình an và hạnh phúc. 

-hãy tìm hiểu nhau để cảm thấu điều tương hợp và cũng như cảm thấu điều chưa tương 

hợp trong mỗi con người, để tôn trọng nhau đúng mức. 

-hãy quý trọng và gìn giữ Đức Khiết Tịnh của bạn, và của người khác. Vì tâm hồn, thân xác 

của chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa ngự trị. Và còn vì giá trị của một con người ở chỗ: 

con người ấy có biết gìn giữ cái ngàn vàng đúng lúc cần phải giữ, và cho đi đúng lúc cần phải 

cho đi. 

-hãy biết rằng việc của xác thịt không phải là việc của những người không phải vợ chồng 

của nhau. Và càng không phải là việc tiêu khiển, giải trí, xả strees, hay việc có thể thực hiện tùy 

ý ta thích, tùy lúc ta muốn, vì cách sống ấy của con gà con vịt, không phải của con người. 

-hãy tập trưởng thành trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc chọn lựa và thực hành. Đức 

khôn ngoan là tiêu chuẩn trưởng thành của bạn. Hãy khôn ngoan mà nhận ra chân giá trị của 

việc mình chọn lựa thực hiện. Đừng dại dột, ảo tưởng mà chuốc họa vào thân, ít nhất là hiểm 

họa tự làm mất giá trị đời mình trong mắt người bạn đời tương lai của mình. Họ sẽ thỏa mãn 

đó, rồi họ sẽ khinh thường đó. 

  

Với những bạn trẻ công giáo, thì xin các bạn hãy nhớ sống kết hiệp với Lời Chúa, với 

Thánh Thể Chúa, với ân sủng các Bí Tích. Lòng tin tưởng và mến yêu Chúa sẽ là nội lực giúp 

các bạn trưởng thành trong giai đoạn gặp gỡ, tìm hiểu và yêu được một người xứng hợp, để 

cùng nhau tiến tới hôn nhân.  

 

2. Quyết định kết hôn, Đính hôn, Bí tích Hôn Phối 

 

Chuyện chúng mình lại được tiếp tục với giai đoạn quan trọng trong đời, đó là chúng mình 

đi đến quyết định kết hôn, thông báo với gia đình xin đính hôn và chuẩn bị cho một Thánh Lễ 

Hôn Phối, một lần cho vạn thuở, một người cho muôn thu. 

  

Người Nga có câu: “Trước khi ra trận, hãy cầu nguyện một lần; trước khi xuống tàu, hãy 

cầu nguyện hai lần; trước khi kết hôn, hãy cầu nguyện ba lần. 

  

Các bạn nghĩ sao về câu nói này? 

  

Quyết định kết hôn với một người, đồng nghĩa với việc quyết định chấm dứt mọi tương 

quan mang tính tìm hiểu để đi đến hôn nhân với bất cứ một ai khác. Đồng thời, cũng là quyết 

định chấp nhận sống chung trọn đời trọn kiếp với duy nhất một người mà mình đã chọn từ hôm 

nay. 
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Chắc hẳn người mình muốn kết hôn với, cũng còn nhiều khiếm khuyết, nhiều bất toàn, 

nhưng đã quyết định, là chấp nhận. Một lần chọn, là muôn đời không thay đổi.  

  

Quyết định kết hôn là quan trọng như vậy, thì không thể là một quyết định nóng vội, nhất 

thời, hay ngẫu hứng được, nhưng phải là một quyết định chín chắn, cẩn trọng và nhất là phải 

có ơn Chúa trợ giúp, thì mới có thể được. Bởi vậy, phải cầu nguyện đến ba lần.  

  

Nói ba lần ở đây, phải hiểu là cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện chân thành, cầu nguyện sốt 

sắng, để việc chọn lựa, để quyết định của chúng mình không thể là một quyết định sai lầm 

được. 

  

Sau khi có quyết định kết hôn, chúng mình về trình thưa ba mẹ đôi bên đê theo lễ tục Việt 

Nam, tiến hành lễ đính hôn, như một bước tới gần hơn chuyện trăm năm kết ước. 

  

Thời gian đính hôn, chúng mình có cơ hội để gặp gỡ, tìm hiểu về gia đình của nhau, về nếp 

sống của gia đình nhau, và cũng là thời gian xây dựng cho mình một uy tín trong lòng đôi bên 

cha mẹ. Vì thương con gái, cha mẹ vợ thương chàng rể. Vì quí con trai, cha mẹ chồng quí con 

dâu. Đây là cơ hội để chúng mình xóa dần những khoảng cách của đôi bên gia đình, xóa dần 

những ngộ nhận, xóa dần những định kiến để đôi bên cha mẹ hài hòa vui vẻ và nhất là xây 

dựng một tương quan họ tộc thân thiết. Bởi thế, chúng mình hãy rất chân thành như đã yêu 

chân thành, rất ngoan ngoãn không chỉ để làm vui lòng cho cả ba bên bốn họ, mà chuẩn bị cho 

chính mình sẽ là thành viên mới trong một đại gia đình. 

  

Chân thành, chín chắn, và trưởng thành quyết định phải là chuẩn mực của thời gian này.  

 

Có câu chuyện này, hai người kia yêu nhau, đi đến quyết định kết hôn, cha vợ hỏi chàng rể 

tương lai: “Con có suy nghĩ kỹ chưa, có cầu nguyện chưa mà con định cưới con gái tui làm vợ”. 

Anh chàng trả lời ngay; “Thưa bác, kỹ rồi. con hứa là con sẽ hầu hạ em nó mà”. Sau đó, mọi 

việc hôn lễ tiến hành tốt đẹp. Hai người nên vợ chồng. Ba tháng sau ngày cưới, cô con gái về 

nhà khóc lóc thưa mẹ: “Nó làm biếng lắm, không chịu làm ăn, chỉ biết chơi bời, về nhà còn đánh 

đập con nữa, con không chịu nỗi mẹ ơi!” Cha vợ cho mời chàng rể đến, hỏi: “Con hứa gì với 

ba? Có phải con hứa hầu hạ em nó không? Chàng rể trả lời: “Thưa ba, con hứa và con đã làm 

đúng lời hứa. Con hầu nó ba tháng nay rồi. Bây giờ hết hầu là đến hành hạ, vậy là đúng thôi. 

Con có làm sai lời hứa đâu”. 

  

Câu chuyện vui trên đây, phần nào cho thấy quyết định sai lầm hay nóng vội, ngẫu hứng, 

và nhất là quyết định mà không cầu nguyện, không cộng tác với ơn Chúa, hẳn là sẽ có kết quả 

tương tự. 

  

Đối với các bạn trẻ công giáo, thì thiết tưởng, thời gian đính hôn này, là thời gian còn phải 

biết siêng năng đọc kinh sáng tối, xưng tội rước lễ, cầu nguyện với Chúa luôn, để;  
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-một là nhờ ơn Chúa phù giúp cho việc quyết định sáng suốt;  

-hai là ơn Chúa làm thay đổi con người của nhau để tương hợp nhiều hơn, yêu nhau nhiều 

hơn, tha thứ, chịu đựng nhiều hơn, và được nên vợ chồng thánh thiện;  

-ba là, nhờ ơn Chúa giúp, để luôn giữ mình trong trắng tinh tuyền, giữ giá trị, cho tới ngày 

trao hiến toàn thân xác cho nhau.   

 

3. Bí Tích Hôn Phối, gia đình mới, Hội thánh thu nhỏ, 

 Chuyện chúng mình lại diễn tiến tới ngày lãnh Bí Tích Hôn Phối 

  

“Không còn là hai, nhưng là một thân xác”. (Mt 19, 5) 

  

Chúa Giê-su đã nâng hôn nhân tự nhiên lên hàng bí tích, để thánh hóa việc kết hợp của hai 

con người, hai thân xác nên toàn thiện, như sự kết hợp giữa Chúa Ki-tô và Giáo Hội.   

  

Gọi sự kết hợp vợ chồng là toàn thiện, vì đã được Chúa chúc phúc để hai người yêu 

thương nhau, nối tiếp công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, và cùng nhau xây dựng một cộng 

đoàn đức ái toàn hảo.  

  

Từ nay, chúng mình sẽ khao khát đón nhận kết quả của tình yêu vợ chồng chính là con cái, 

quà tặng của Thiên Chúa, mà chúng mình đã cộng tác với ngài bằng một tình yêu chân thành. 

  

Việc có con cái là mục đích thánh thiện của việc vợ chồng. Bởi vậy, nếu việc vợ chồng 

không vì mục đich thánh thiện ấy, lại vì một sự thỏa mãn riêng tư, thì việc kết hợp trở nên khập 

khiểng và là lỗi khiết tịnh trong đời sống vợ chồng. Việc ấy làm mất đi vẻ đẹp thánh thiện của 

hôn nhân, và là mầm mống dẫn đến việc ngoại tình, ly hôn, đổ vỡ, tan nát hạnh phúc gia đình.  

  

Có nhiều cha mẹ lo cho con cái lãnh Bí Tích Hôn Phối để chúng nó khỏi phạm tội điều răn 

thứ sáu. Hãy cẩn thận. Đừng nhầm lẫn. Bí tích Hôn Phối không phải là một cách hợp thức hóa 

để việc thỏa mãn tính dục thành vô tội, nhưng là ban ân sủng để những người sống đời hôn 

nhân trao hiến cho nhau cách thánh thiện, tinh tuyền, và bền vững.  

  

Sự kết hợp toàn thiện ấy là họa ảnh một tình yêu hy hiến của Đức Giê-su trao ban cho 

nhân loại. Tình yêu trao ban, không phải tình yêu vị kỷ. Tình yêu thanh khiết, không phải loại 

tình yêu thụ hưởng cảm xúc thấp hèn.  Sống Lời Chúa và sống với Tình Yêu Thánh Thể Chúa, 

sẽ giúp chúng ta có một sự kết hợp toàn thiện.  

  

Từ việc có con cái, chúng mình đã có một gia đình mới, được gọi là một Hội Thánh Thu 

Nhỏ, với ba tính chất, như tính chất của Hội Thánh: 
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Gia đình: một cộng đoàn phụng vụ, nghĩa là; một cộng đoàn gồm những người thờ phượng 

Thiên Chúa, cho vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. 

 

Gia đình: một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương bền vững: ai cũng phải bỏ cái tôi kiêu căng 

ích kỷ, để khiêm nhượng vị tha, thấu cảm, quảng đại, thứ tha, hy sinh, dâng hiến chung 

thủy…một cộng đoàn đức ái Ki-tô giáo gương mẫu. 

 

Gia đình: một cộng đoàn Loan báo Tin mừng: nhờ cách sống Tin Mừng trong gia đình, mỗi 

người và cả gia đình trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa. 

  

Các bạn trẻ thân mến,  

  

CHUYỆN CHÚNG MÌNH, chuyện của những người già đã đi qua, chuyện của những người 

trẻ đang bước tới, và cũng là chuyện muôn đời của nhân loại… sẽ là câu chuyện mà chính các 

bạn sẽ viết tiếp, sẽ trình bày tiếp, cho chính các bạn, cho cuộc đời sau này, bằng chính cuộc 

sống hôn nhân và gia đình mà các bạn sẽ trải nghiệm trong hồng ân của Chúa sau này nhé. 

 

Để kết luận,  

  

Tôi chỉ muốn nhắc lại cho các bạn một điều: 

  

Nếu dòng đời đang chảy xuôi theo những trào lưu duy vật, làm hạ thấp giá trị của chúng ta 

từ cái người ra cái con, Thì chính các bạn, hãy là những người anh dũng lội người dòng chảy, 

để giữ cho mình giá trị con người, giá trị con cái của Thiên Chúa, nghĩa tử của Thiên Chúa”. 

  

Chúc các bạn tràn đầy hồng ân Chúa trong giai đoạn chuẩn bị vào cuộc sống hôn nhân và 

gia đình. 

PM. Cao Huy Hoàng, 15-8-2017 

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Ðang đắm mình trong giấc ngủ say, đột nhiên ông Vân thấy bắp chân co giựt liên hồi rồi 
đau nhức từ gót chân lên đầu gối, đau chịu không nổi, như cắt thịt đứt da. Ông nhăn nhó ôm 

CHUỘT RÚT 
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chân la làng. Bà Vân nằm bên cạnh vội vàng nhổm dậy, kiếm hộp dầu cù là thoa thoa, bóp 
bóp, an ủi. 

Mấy phút sau, cơn đau giảm dần nhưng bắp chuối còn mỏi. Ông bà Vân không ngủ trở 
lại được, bèn rủ nhau dậy nấu nước sôi pha trà Thái Nguyên uống, nhắc lại chuyện đời xưa 

Sáng hôm sau lật đật đi bác sĩ để tìm hiểu nguyên do, điều trị. Từ mấy tuần lễ nay, chân 
ông cứ bị đau thắt như vậy nhiều lần. 

Thưa đó là ông Vân đã bị chứng “chuột rút” ở bắp thịt dưới chân. 

Ông Vân chẳng phải là người duy nhất với “nửa đêm thức giấc đau chân” như vậy. 
Cùng lúc đó có cả triệu người khác cũng đang ôm chân nhăn nhó. Con chuột nó rút cơ bắp 
chuối của quý thân hữu và nó không chịu nhả ra, cơ liên tục co cứng, gây đau. 

Tiếng Hồng Mao gọi là “leg cramp”, người mình gọi giản dị là “Chuột Rút” hoặc “Vọp 
bẻ”.  

Vậy Chuột Rút là gì? 

Chuột rút là sự co thắt đột ngột, ngoài ý muốn và gây đau ở một bắp thịt làm cho sự cử 
động khó khăn.  

 Chuột rút có thể xẩy ra ở bất cứ bắp thịt nào, nhưng thường thấy ở bắp chuối giữa đầu 
gối và cổ chân, bắp thịt đùi và hông (cơ đùi trước và đùi sau giữa đầu gối và hông), dọc theo 
bàn tay, bàn chân và cơ bụng. Cơ co có thể chỉ lâu vài giây đồng hồ tới vài phút nhưng cũng 
có thể hết đi rồi co trở lại. 

Bệnh thường xẩy ra vào ban đêm khi đang ngủ hoặc sau khi vận động, sử dụng cơ bắp 
lâu dài. 

Bệnh thấy ở mọi giới mọi tuổi nhưng nhiều hơn ở lớp trẻ và lão niên trên 65 tuổi             

Nguyên Nhân 

Nguyên nhân của chuột rút chưa được biết rõ, có thể là là do vận động quá mức hoặc 
trong tình trạng tĩnh tại quá lâu như khi ngủ ban đêm, khi ngồi lâu cùng vị trí. 

a- Chuột rút ban đêm có thể vì: 

- Ban ngày đứng lâu trên mặt bằng cứng, cơ bắp không hoạt động, cứng nhắc 

- Có tật ở bàn chân, như trường hợp không có độ cong của mu bàn chân, gót chân nằm 
phẳng trên mặt đất (flat-foot) khiến cho bắp thịt luôn luôn căng 

- Thiếu nước trong cơ thể 

- Người hơi mập, chân chịu sức nặng liên tục 

- Mang giầy quá chật, gót quá cao 

- Mất cân bằng chất điện giải trong máu 
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- Tác dụng của một số dược phẩm như thuốc statin, prednisone, thuốc lợi tiểu chữa cao 
huyết áp làm giảm K và magnesium trong máu, 

- Thiếu K, Na. vì ói mửa, tiêu chẩy, đổ nhiều mồ hôi 

- Chuột rút trong các bệnh tiểu đường, Parkinson, đường huyết thấp, thiếu hồng cầu, 
bệnh tuyến giáp hoặc nội tiết, bệnh thận đang lọc máu... 

- Rối loạn tuần hoàn, bệnh mạch máu chi dưới khi đi lại nhiều  

b- Chuột rút sau khi vận động thường thấy ở các bắp thịt lớn, kéo dài tới vài chục 
giây đồng hồ. Nguyên do có thể vì: 

- Cơ bắp mệt mỏi 

- Vận động quá lâu, quá mạnh 

- Vận động khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh 

- Mất chất điện giải trong cơ thể như K, magnesium, muối natri, calcium. 

- Tích tụ acid lactic trong bắp thịt sau khi vận động lâu dài. 

- Mới đây có giải thích cho rằng, rối loạn dẫn chuyền tín hiệu giữa cơ bắp và dây thần 
kinh bị rối loạn, cho nên dù não bộ muốn cơ thư giãn sau khi co nhưng cơ vẫn tiếp tục co, 
gây ra đau. Theo giải thích này, người ngồi làm việc lâu, ngồi không ngay ngắn đúng vị thế 
cũng hay bị chứng co cứng cơ đau nhức này.   

c- Sách Danh Từ Y Học do bác sĩ Lê Khắc Quyến soạn có ghi nhiều chứng chuột rút 
liên quan tới một số nghề nghiệp khác nhau như chuột rút thợ cạo, chuột rút người đánh 
máy, chuột rút văn sĩ, chuột rút người hầu bàn, chuột rút điện báo viên, chuột rút người vắt 
sữa bò, chuột rút diễn giả... Ðây là những công việc mà người thực hiện phải dùng đi dùng 
lại một số bắp thịt. Riêng trường hợp chuột rút nhà diễn giả, chắc là hăng say, miệng dính 
chặt vào micro, nói thao thao bất tuyệt, nên con chuột trong bắp thịt lưỡi mệt mỏi, co 
cứng.            

Ðiều trị 

Thường thường chuột rút không kéo dài lâu và không gây ra hậu quả trầm trọng. Tuy 
nhiên, khi đang lái xe, điều khiển máy móc hoặc đang bơi lội thì tai nạn có thể xảy ra. Sau 
đây là một số phương thức nên áp dụng để giải tỏa cơn đau: 

- Nhẹ nhàng thoa bóp bắp thịt bị co 

- Khi chuột rút ở bắp chuối, nhè nhẹ vươn duỗi cơ theo chiều đối ngược: kéo đầu ngón 
chân và bàn lên phía trần nhà, hướng về đầu gối. 

- Khi co cơ bắp đùi, nhờ người kéo thẳng chân ra, nâng cao gót chân đồng thời ấn đầu 
gối xuống. 

- Khi co cơ xương sườn, nên hít thở sâu để thư giãn cơ hoành đồng thời xoa bóp nhẹ 
các bắp thịt quanh ngực 

- Tắm nước nóng để thư giãn bắp thịt 
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- Thong thả đạp xe đạp chừng dăm phút trước khi đi ngủ 

- Ðặt một cái chăn ở cuối chân giường để các ngón và bàn chân khỏi chúi xuống trong 
khi ngủ. Bàn chân chúi xuống làm căng thẳng bắp chuối. 

- Mang giày thích hợp, không bó chặt bàn chân, gót giày không quá cao. 

- Bơi lội cũng giúp vươn duỗi cơ bắp, giảm co cứng cơ. 

- Mang tất đàn hồi hơi ép vào mạch máu để tránh máu ứ đọng ở tĩnh mạch hạ chi. 

Có người nói để một cục xà bông dưới khăn phủ giường để tránh chuột rút. Xin quý thân 
hữu áp dụng thử coi và “công bố” kết quả cho bà con biết mà làm theo. 

Thuốc Quinine sulfate được coi như khá công hiệu để điều trị chuột rút, nhưng có nhiều 
tác dụng ngoại ý không tốt (ù tai, rối loạn thị giác, chóng mặt, buồn nôn, giảm tiểu cầu, rối 
loạn nhịp tim), cho nên cần được sự hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ khi dùng. Vì lẽ đó, từ 
năm 1995, Cơ quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ cấm bán tự do các loại thuốc bổ (tonic) có 
chất quinine. Ðang có thai, bệnh thận, bệnh tim không được dùng quinine. 

Dược phẩm có hoạt chất diphenhydramine hydrochloride (benadryl), sinh tố E, thuốc thư 
giãn cơ (equanil, miltown), veramil hydrochloride (Calan, Isoptin, Verelan), chloroquine 
phosphate (Aralen Phosphate) và hydroxychloroquine sulfate (Plaquemil sulfate) cũng có đôi 
chút công hiệu.  

Phòng ngừa  

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên xin hiến vài mẹo vặt để phòng tránh: 

- Uống nước đầy đủ. Liên hệ nhân quả giữa thiếu nước và chuột rút chưa được biết rõ, 
nhưng khi cơ thể thiếu nước thì chuột rút xẩy ra. Vì thế, cần uống nước đầy đủ trước, trong 
khi và sau khi tập luyện cơ thể và trước khi đi ngủ buổi tối. 

- Thư giãn cơ bắp trước và sau mỗi lần vận động cơ thể. 

- Tập vươn duỗi chân mỗi buổi sáng, trước khi ăn và trước khi đi ngủ vào buổi tối: 

a- Ðứng thẳng cách xa tường 15 cm, gót chân chạm đất 

b- Giữ gót chân chạm mặt đất, ngả mình về phía trước, hai bàn tay chống lên tường 

c- Ðẩy hai bàn tay lên trên, giống như lau tường, càng cao càng tốt 

d- Giữ nguyên vị trí trong 30 giây, rồi buông tay xuống, thư giãn. 

Nhắc lại các động tác trên năm lần. 

- Khi ngồi, co bàn chân về phía đầu gối càng cao càng tốt. Làm như vậy để máu dễ 
dàng lưu thông ở bắp chuối 

Trước khi vận động cơ thể, nên dành mươi phút “hâm nóng” toàn thân và “vươn duỗi” 
cơ bắp để tránh chuột rút.  

Chuột rút bắp chân khi có thai 
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Phụ nữ có thai thường hay bị chuột rút vào tháng thứ sáu của thai kỳ và kéo dài khi 
bụng ngày càng lớn. Khó khăn thường xảy ra vào ban đêm. 

Nguyên nhân chưa được biết rõ. Có ý kiến cho là vì : 

- Thiếu calcium, phospho, magnesium, 

- Do các cơ ở dưới chân phải mang sức nặng quá lâu của dạ con, thai nhi nên mệt mỏi 
hoặc 

- Thai nhi và tử cung lớn dần, cơ và dây chằng tử cung căng giãn 

- Sức nặng và độ lớn của tử cung ảnh hưởng lên các mạch máu ở hạ chi.  

Ðể tránh khó khăn này: 

- Không nên đứng hoặc ngồi tréo chân quá lâu 

- Vươn duỗi bắp thịt cẳng chân (bụng chân, bắp chuối) nhiều lần trong ngày và trước khi 
đi ngủ. 

- Cử động khớp cổ chân, các ngón chân trong khi ngồi, ăn cơm, đọc sách báo hoặc coi 
TV 

- Chậm rãi đi bộ nếu bác sĩ không cấm 

- Tránh làm việc quá mệt mỏi, nằm nghỉ khi cần 

- Uống nước đầy đủ. 

- Tắm nước ấm trước khi đi ngủ để thư giãn bắp thịt  

Nếu đang bị chuột rút, có thể thoa bóp bắp thịt hoặc chườm với bình nước nóng; vươn 
duỗi bắp chuối, kéo bàn chân và ngón chân về phía ống quyển, nhẹ nhàng đi lại để bắp thịt 
thoải mái, tránh chúi đầu ngón chân khi thả lỏng bắp thịt... 

Có ý kiến cho là dùng thêm calcium hoặc magnesium cũng giúp giảm thiểu chuột rút, 
nhưng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. 

Nếu chuột rút kéo dài, xảy ra nhiều lần thì nên đi bác sĩ để tìm ra căn nguyên và điều trị, 
vì đôi khi có thể là do cục máu hạ chi  

 

Hội chứng Chân - Không - Nghỉ (Restless Leg Syndrome) 

Ðây là một rối loạn chuyển động của chân mà nguyên nhân chính chưa được biết rõ. 
Khoảng từ 3 tới 15% dân chúng bị hội chứng này. 

Người bệnh than phiền có cảm giác khó chịu, rần rần như có con vật gì đó bò ở dưới da, 
nhất là khi nằm ngủ ban đêm hoặc ngồi lâu. Ðể giải tỏa khó chịu, họ phải liên tục cử động 
chân bằng cách đi lại, vươn duỗi chân. Bệnh nhân ngủ không yên và không ngồi lâu, như đi 
xa trên máy bay hoặc xe hơi. 
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Nguyên nhân gây ra hội chứng chưa được xác định. Có ý kiến cho là do rối loạn hệ thần 
kinh, thiếu hóa chất dopamine ở não bộ, do gen di truyền hoặc cơ thể thiếu khoáng sắt. 

Một số yếu tố liên hệ tới hội chứng này là: 

- Giới tính: thường thấy ở nữ giới nhiều hơn nam giới. 

- Tuổi tác: hội chứng tăng với tuổi: rất ít ở tuổi thiếu niên, nhiều hơn sau 65 tuổi. 

- Liên hệ gia đình: 2/3 người bệnh có liên hệ gia đình và thường xẩy ra trước tuổi 40. 

- Phụ nữ có thai:  Khoảng 20% phụ nữ mang thai than phiền bị rối loạn này, nhưng sau 
khi sinh con thì hết bệnh. 

- Lo âu có thể gây ra sự bất an, đứng ngồi không yên tương tự như hội chứng Chân 
Không Nghỉ. 

- Lọc máu: Nhiều người lọc máu vì thận suy cũng than phiền bị hội chứng này. Sau khi 
được thay thận thì hội chứng hết. 

- Hội chứng cũng thấy trong các bệnh như viêm xương khớp, tiểu đường, mập phì, 
nghiện rượu, thiểu năng tuyến giáp, thiếu hồng cầu, bệnh cơ bắp, thương tích não bộ tủy 
sống... 

- Một số dược phẩm như thuốc chống trầm cảm, chống dị ứng, chống suyễn, chống 
nghẹt mũi, lợi tiểu...cũng có thể gây ra hội chứng. 

- Cơ thể thiếu chất sắt, magnesium, folic acid... 

- Cơ thể mệt mỏi, nhiều căng thẳng, tiếp xúc quá lâu với lạnh. 

- Caffeine, nicotine, chất rượu đều có thể gây ra hội chứng. 

Hậu quả của hội chứng chân luôn luôn chuyển động là mất ngủ và bệnh nhân luôn luôn 
ở trong tình trạng “đứng ngồi không yên”, gây ra mệt mỏi. 

Bệnh có thể điều trị được. Trước hết là chữa nguyên nhân hoặc các rủi ro đưa tới bệnh. 

 Thuốc ropinirole (Requip) đã được chấp thuận để chữa HCCKN. 

Ngoài ra các thuốc gabapentin (Neurontin), clonidine, carbidopa-levodopa, tramadol 
(Ultram) cũng có vài công hiệu. 

Tất cả các thuốc này cần được bác sĩ chỉ định, hướng dẫn cách dùng, theo dõi kết quả 
cũng như tác dụng ngoại ý. 

Bác sĩ Nguyễn Ý-Ðức   Texas-Hoa Kỳ 

 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

http://www.bsnguyenyduc.com/
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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.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/

