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CÂU CHUYỆN DÀI VỀ DỊ ỨNG ………………………………………. Bác Sĩ NguYỄN Ý ĐỨc, MD 

 

 

 

 

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II  

Bản dịch của Ủy Ban Gíao Lý Đức Tin, HĐGMVN 
 

LTS: BBT CGVN và Đặc San GSVN hân hạnh giới thiệu trọn bộ 16 Văn Kiện Công Đồng 
Vatican 2, bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN, ấn bản mới nhất, có bán tại các 
Nhà Sách Công Giáo.  

 
Suốt hơn 10 năm qua trên Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam chúng con đã trung thành phổ biến bản 
dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua 
các thời kỳ, chúng con xin tiếp tục công việc tối cần thiết này nhưng với một bản dịch hoàn 

Bán nguyệt san – Số 312 – Chúa nhật 22.10.2017 

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

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

PRESBYTERORUM ORDINIS 
Ngày 7 tháng 12 năm 1965 

CHƯƠNG III 

ĐỜI SỐNG LINH MỤC 

I. CÁC LINH MỤC 
ĐƯỢC MỜI GỌI NÊN HOÀN THIỆN 

12. Nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, các linh mục nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Linh 
mục, trở thành thừa tác viên của Đầu để xây dựng và kiến thiết toàn Nhiệm Thể của Người là 
Giáo Hội, với tư cách là những cộng tác viên của hàng Giám mục. Chắc chắn, ngay từ khi 
được thánh hiến nhờ bí tích Rửa tội, các ngài đã lãnh nhận ấn tích cũng như ơn gọi và ân sủng 
cao trọng như tất cả các Kitô hữu, để mọi người, dù bản tính nhân loại yếu hèn1, có thể và phải 
hướng đến sự hoàn thiện, như lời Chúa đã nói: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con 
ở trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Nhưng các linh mục còn có lý do đặc biệt phải đạt tới 
sự hoàn thiện này, vì khi được thánh hiến cho Thiên Chúa theo một cách thức mới nhờ việc 
lãnh nhận chức thánh, các ngài trở nên những khí cụ sống động của Đức Kitô tư tế vĩnh cửu, 
để tiếp tục thực hiện qua các thời đại công trình kỳ diệu của Đấng đã lấy quyền năng cao cả mà 
tái lập toàn thể xã hội con người2. Vì thế, khi trở thành hiện thân của Đức Kitô theo chức vụ của 
mình, mỗi linh mục cũng nhận được những ơn riêng, để khi phục vụ dân được trao phó cho 
ngài cũng như phục vụ toàn thể Dân Chúa, các ngài có thêm khả năng vươn đến sự hoàn thiện 
của chính Đấng đã trao tác vụ cho các ngài, và để sự yếu đuối của xác thịt phàm nhân được 
chữa lành nhờ sự thánh thiện của Đấng đã vì chúng ta mà trở nên vị Thượng Tế “thánh thiện, 
vô tội, vẹn toàn, tách biệt khỏi các tội nhân” (Dt 7,26). 

 

Đức Kitô, Đấng Chúa Cha đã thánh hóa, thánh hiến và sai xuống trần gian3, “đã tự hiến vì 
chúng ta, để cứu chúng ta khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện đoàn dân được Ngài 
tuyển nhận, dân nhiệt thành làm việc thiện” (Tt 2,14), và như thế, Người đã trải qua cuộc khổ 
hình để đi vào vinh quang của Người4; cũng thế, sau khi được Chúa Thánh Thần xức dầu 
thánh hiến và được Đức Kitô sai đi, các linh mục hãm dẹp xác thịt nơi bản thân và trao hiến 
trọn vẹn chính mình để phục vụ nhân loại, và như thế, các ngài có thể tiến tới trên đường thánh 
thiện, nhờ đó được nên phong phú trong Đức Kitô để đạt đến con người hoàn thiện5. 

 

Như vậy, khi phục vụ Thần Khí và đức công chính6, các ngài được vững mạnh trong đời 
sống thiêng liêng, miễn là biết ngoan ngoãn nghe theo Thánh Thần Chúa Kitô, Đấng ban sự 
sống và đang dẫn dắt các ngài. Thật vậy, các ngài hướng tới đời sống hoàn thiện nhờ chính 
những thánh vụ được cử hành hàng ngày, cũng như nhờ tất cả những tác vụ được thực thi 
trong tình thông hiệp với Giám mục và các linh mục khác. Hơn nữa, chính sự thánh thiện của 
linh mục giúp mang lại hoa trái dồi dào cho thừa tác vụ của các ngài: thật vậy, dù ơn Chúa có 
thể hoàn tất công trình cứu rỗi qua những thừa tác viên bất xứng, nhưng Thiên Chúa vẫn thích 
bày tỏ kỳ công của Ngài qua những con người, nhờ sẵn sàng nghe theo sự thúc đẩy và hướng 
dẫn của Chúa Thánh Thần, bằng sự kết hiệp mật thiết với Đức Kitô và bằng đời sống thánh thiện, 
có thể nói như thánh Tông Đồ: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” 
(Gl 2,20). 

 

Vì thế, để đạt tới những hiệu quả mục vụ trong việc canh tân Giáo Hội, để truyền bá Tin 
Mừng trên toàn thể địa cầu cũng như để đối thoại với thế giới ngày nay, Thánh Công Đồng tha 

                                                 
1
 x. 2 Cr 12,9. 

2
 x. PIÔ XI, Thông điệp Ad Catholici Sacerdotii, 20.12.1935 AAS: 28 (1936), tr. 10. 

3
 x. Ga 10,36. 

4
 x. Lc 24,26. 

5
 x. Ep 4,13. 

6
 x. 2 Cr 3,8-9. 
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thiết khuyên tất cả các linh mục hãy dùng mọi phương tiện thích hợp mà Giáo Hội trao cho7 để 
luôn nỗ lực tiến cao hơn mãi trên đường thánh thiện, nhờ đó các ngài trở nên những khí cụ 
ngày càng thích hợp hơn cho việc phục vụ toàn thể Dân Chúa. 

 

13. Thành tâm và kiên trì thi hành phận vụ của mình trong Thần Khí của Đức Kitô chính là cách 
thức giúp các linh mục đạt đến sự thánh thiện. 

 

Là thừa tác viên Lời Chúa, hằng ngày các ngài đọc và nghe chính Lời mà các ngài sẽ phải 
dạy lại cho người khác; vì chính khi sẵn sàng đón nhận lời Chúa, các ngài càng lúc càng trở 
nên những môn đệ hoàn thiện hơn của Chúa Kitô, như lời thánh Phaolô Tông Đồ nói với 
Timôthêô: “Con hãy chuyên cần, hãy chú tâm vào các điều đó, để mọi người nhận thấy những 
tiến bộ của con. Hãy thận trọng trong cách sống và trong lời giảng dạy: hãy kiên trì trong những 
điều ấy. Vì như thế, con sẽ cứu được chính mình và cả những ai nghe lời con giảng dạy” (1 Tm 
4,15-16). Thật vậy, khi tìm những phương cách thích hợp để có thể thông ban cho kẻ khác 
những điều mình đã chiêm niệm8, các ngài cảm nếm cách sâu sắc hơn “sự phong phú không 
thể khám phá hết được của Chúa Kitô” (Ep 3,8) và sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của 
Thiên Chúa9. Bởi nhớ rằng chính Chúa là Đấng soi trí mở lòng cho người nghe10, và quyền 
năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chính mình11, nên khi trao ban Lời 
Chúa, các ngài liên kết mật thiết với Đức Kitô là Thầy và để cho Thánh Thần của Người hướng 
dẫn. Khi thông hiệp với Đức Kitô, các ngài thông phần vào tình yêu của Thiên Chúa, mầu 
nhiệm được giấu kín từ muôn thuở12 nay đã được mạc khải trong Đức Kitô. 

 

Như thừa tác viên của Phụng vụ Thánh, nhất là trong Hiến tế Thánh lễ, các linh mục đặc biệt 
là hiện thân của Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến mình làm lễ vật thánh hóa nhân loại; và như thế, 
các ngài được mời gọi sống theo điều các ngài đang thi hành, bằng cách khi cử hành mầu 
nhiệm Chúa chịu chết, các ngài khắc chế bản thân khỏi những khuyết điểm và dục vọng13. 
Công trình cứu độ được tiếp diễn14 nơi mầu nhiệm Hy tế Thánh Thể, trong đó các linh mục 
thực thi chức vụ trọng yếu nhất của mình, vì thế, Giáo Hội tha thiết nhắn nhủ các ngài hãy cử 
hành Thánh lễ hàng ngày, kể cả khi không có các tín hữu tham dự, vì đó vẫn là hành động của 
Đức Kitô và của Giáo Hội15. Như vậy, khi liên kết với hành động của Đức Kitô là Tư tế, hàng 
ngày các linh mục tự hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và khi được Mình Thánh Chúa Kitô nuôi 
dưỡng, các ngài thật tâm tham dự vào tình yêu của Đấng đã trao ban chính mình làm lương 
thực cho các tín hữu. Cũng thế, khi trao ban các bí tích, các ngài hiệp nhất với ý hướng và tình 
yêu của Chúa Kitô; và sự hiệp nhất đó được thể hiện cách đặc biệt khi các ngài tỏ ra hoàn toàn 
và luôn luôn sẵn sàng ban bí tích Giải tội mỗi khi các tín hữu thỉnh cầu cách hợp lý. Khi đọc 
Kinh Nhật Tụng, các ngài đọc thay cho Giáo Hội để không ngừng cầu nguyện nhân danh toàn 
thể nhân loại, và để kết hợp với Chúa Kitô, Đấng “hằng sống luôn chuyển cầu cho chúng ta” (Dt 
7,25). 

 

Là những người cai quản và chăn dắt Dân Chúa, các ngài được tình yêu của vị Mục Tử 
nhân lành thúc đẩy để dám thí mạng vì đoàn chiên16, sẵn sàng hy sinh đến cùng, theo gương 
của những linh mục, ngay cả trong thời hiện đại, không quản ngại trao ban chính mạng sống 

                                                 
7
 x. Các văn kiện: PIÔ X, Huấn dụ giáo sĩ Haerent animo, 4.8.1908: S. Pii X Acta, vol. IV (1908), tr. 237tt.; PIÔ XI, Thông 

điệp Ad Catholici Sacerdotii, 20.12.1935: AAS 28 (1936), tr. 5 tt.; PIÔ XII, Tông huấn Menti Nostrae, 23.9.1950: AAS 42 

(1950), tr. 657tt.; GIOAN XXIII, Thông điệp Sacerdotii Nostri Primordia, 1.8.1959, AAS 51 (1959), tr. 545tt. 
8
 x. T. TÔMA, Summa Theol. II-II, q. 188, a. 7. 

9
 x. Ep 3,9-10. 

10
 x. Cv 16,14. 

11
 x. 2 Cr 4,7. 

12
 x. Ep 3,9. 

13
 x. Pont. Rom. Lễ phong chức linh mục. 

14
 x. Missale Romanum, Lời nguyện trên lễ vật Chúa Nhật IX sau Hiện Xuống. 

15
 “Bất cứ Thánh lễ nào, dù linh mục cử hành một mình cũng không mang tính cách riêng tư, nhưng đều là hành động của Đức 

Kitô và của Giáo Hội; thật vậy, Giáo Hội đã học biết hiến dâng chính mình trong hy lễ mà Giáo Hội dâng như của lễ phổ quát 

và thể hiện quyền năng cứu độ duy nhất và vô hạn của hy lễ Thánh Giá vì phần rỗi của toàn thế giới. Mỗi Thánh lễ được cử 

hành, không phải chỉ dâng lên vì phần rỗi một vài người, nhưng cho toàn thế giới (...) Vì thế, Ta lấy tình hiền phụ tha thiết 

nhắn nhủ các linh mục là niềm vui lớn lao nhất và là triều thiên của Ta trong Chúa... các ngài hãy cử hành Thánh lễ hàng ngày 

cách xứng đáng và thành kính”: PHAOLÔ VI, Thông điệp Mysterium Fidei, 3.9.1965: AAS 57 (1965), tr. 761-762; x. CĐ 

VATICAN II, Hiến chế về Phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium, 4.12.1963, 26 và 27: AAS 56 (1964), tr. 107. 
16

 x. Ga 10,11. 
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mình; là những nhà giáo dục trong đức tin và “mạnh dạn bước vào cung thánh nhờ Máu Chúa 
Kitô” (Dt 10,19), các ngài tới gần Thiên Chúa “với tấm lòng chân thành tràn đầy niềm tin” (Dt 
10,22); các ngài khơi niềm hy vọng vững vàng cho các tín hữu17, để sau khi đã được Thiên 
Chúa nâng đỡ, các ngài có thể nâng đỡ ủi an những ai đang gặp gian nan khốn khó18 ; là 
những người hướng dẫn cộng đoàn, các ngài thực hành việc khổ chế riêng của người chăn dắt 
các linh hồn: từ bỏ những tiện nghi riêng, không tìm kiếm tư lợi nhưng tìm lợi ích cho nhiều 
người, để họ được cứu rỗi19, luôn tiến bộ trong việc chu toàn hoạt động mục vụ cách hoàn hảo 
hơn và khi cần, sẵn sàng dấn bước vào những nẻo đường mục vụ mới, dưới sự hướng dẫn 
của Thánh Thần tình yêu, Đấng muốn thổi đâu thì thổi20. 

 

14. Trong thế giới ngày nay, vì con người phải gánh vác rất nhiều công việc và bận tâm vì 
nhiều vấn đề lắm khi cần phải được giải quyết cấp tốc, nên thường xảy ra tình trạng con người 
bị phân hóa nơi chính bản thân. Phần các linh mục, vì phải vướng bận và bị chi phối bởi nhiều 
trách nhiệm của chức vụ, nên vẫn phải lo lắng tìm cách để có thể kết hợp đời sống nội tâm với 
những đòi hỏi của hoạt động bên ngoài. Việc thống nhất đời sống này không thể thực hiện 
được nếu chỉ hướng ngoại khi tổ chức các công việc của tác vụ, hoặc chỉ chú tâm thực hành 
những việc đạo đức, tuy dù những điều ấy cũng giúp ích nhiều cho việc thống nhất đời sống. 
Các linh mục chỉ có thể kiến tạo sự thống nhất đời sống khi thi hành tác vụ theo gương Đức 
Kitô, người đã dùng thứ lương thực là làm theo ý muốn và hoàn tất công trình của Đấng đã sai 
Người21. 

 

Thật ra, Đức Kitô hành động qua các thừa tác viên của Người để luôn luôn thi hành thánh ý 
của Chúa Cha trên trần gian qua Giáo Hội, và vì vậy Người vẫn là nguyên lý và là nguồn mạch 
sự thống nhất đời sống của các ngài. Vì thế, các linh mục phải thực hiện việc thống nhất đời 
sống bằng cách kết hợp với Đức Kitô trong sự nhận biết thánh ý Chúa Cha và qua sự hiến thân 
cho đoàn chiên đã được trao phó cho các ngài22. Như thế, khi dự phần vào công trình của vị 
Mục tử nhân lành, các ngài tìm thấy trong chính việc thực thi đức ái mục tử phương thức hoàn 
thiện đời linh mục bằng cách thống nhất đời sống và hoạt động của mình. Đức ái mục tử này23 
tuôn trào mạnh mẽ từ Hy tế Thánh Thể, vốn là trung tâm và cội rễ của toàn thể đời sống linh 
mục, đến độ tâm tư linh mục luôn qui hướng về điều đã được thực hiện trên bàn tế lễ. Tuy 
nhiên điều đó chỉ có thể thực hiện được khi chính các linh mục thấu hiểu ngày càng sâu sắc 
hơn mầu nhiệm Chúa Kitô nhờ việc cầu nguyện. 

 

Để có thể xác nhận cách cụ thể sự thống nhất đời sống, các ngài phải nghiệm xét mọi hoạt 
động của mình bằng cách tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa24, xét xem những hoạt động đó có 
thích hợp với những tiêu chuẩn Phúc Âm trong sứ mệnh của Giáo Hội hay không. Thật vậy, 
lòng trung thành với Đức Kitô không thể tách rời khỏi sự trung thành với Giáo Hội. Do đó, đức 
ái mục tử đòi hỏi các linh mục không chạy ngược chạy xuôi cách luống công25, nhưng luôn hoạt 
động trong mối hiệp thông với các Giám mục và với những anh em linh mục khác. Khi hành 
động như thế, các linh mục tìm được sự thống nhất đời sống của mình trong chính sứ mệnh 
duy nhất của Giáo Hội, và hợp nhất với Chúa, đồng thời qua Người, hợp nhất với Chúa Cha, 
trong Chúa Thánh Thần, để có thể tràn đầy an ủi và chan chứa niềm vui26. 

 

 

Còn tiếp 

 

VỀ MỤC LỤC 

                                                 
17

 x. 2 Cr 1,7. 
18

 x. 2 Cr 1,4. 
19

 x. 1 Cr 10,33. 
20

 x. Ga 3,8. 
21

 x. Ga 4,34. 
22

 x. 1 Ga 3,16. 
23

 “Chăn dắt đoàn chiên của Chúa là chứng minh tình yêu của mình”: T. AUGUSTINÔ, Tract. in Jo., 123,5 : PL 35, 1967. 
24

 x. Rm 12,2. 
25

 x. Gl 2,2. 
26

 x. 2 Cr 7,4. 
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Anh chị em thân mến, 

Từ ngày 9 đến 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị 

thường niên, kỳ II, tại Toà Giám mục Thanh Hoá. Chúng tôi gửi đến anh chị em lời chào thân 

ái, “xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình 

an” (Pl 1, 2). 

1- Từ những chia sẻ của các giáo phận cũng như các Uỷ ban trực thuộc Hội đồng Giám 

mục, chúng tôi vui mừng trước những hoa trái mục vụ theo định hướng đã đề ra cho năm 

2017, là “chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân”. Việc học giáo 

lý hôn nhân được chú trọng hơn tại các giáo xứ; nhiều sáng kiến được áp dụng để giúp các 

bạn trẻ khám phá vẻ đẹp, sự cao quý và tầm quan trọng của hôn nhân Kitô giáo; mục vụ hôn 

nhân cũng là đề tài của các cuộc thường huấn linh mục ở cấp giáo phận cũng như giáo tỉnh. 

Chúng tôi cám ơn những cố gắng của anh em linh mục, các tu sĩ, giáo lý viên và các bạn trẻ 

trong lãnh vực này. Hy vọng những nỗ lực đó sẽ được tiếp tục, hầu giúp các bạn trẻ bước vào 

đời sống hôn nhân cách vững vàng hơn. 

2- Trong năm 2018, chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục quan tâm đến Mục vụ gia 

đình, với điểm nhấn là đồng hành với các gia đình trẻ. 

 

THƯ MỤC VỤ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 
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Mặc dù có nhiều thách đố và khó khăn trong đời sống gia đình, vẫn có những chứng từ 

tốt đẹp nơi nhiều cặp vợ chồng trẻ Công giáo. Họ chấp nhận những hy sinh lớn lao, vượt qua 

mọi khó khăn thử thách để sống trung thành với giao ước hôn nhân. Nhiều cặp vợ chồng đã 

can đảm giữ mầm sống trong mọi hoàn cảnh. Có những đôi bạnchấp nhận tình trạng son sẻ 

suốt đời, vượt qua cám dỗ muốn sử dụng những phương pháp trợ giúp Giáo Hội không cho 

phép, đồng thời đón nhận và thực thi tình phụ mẫu thiêng liêng qua việc đảm nhận những hoạt 

động tông đồ, bác ái xã hội với lòng nhiệt thành hân hoan. Nhiều bậc cha mẹ dù nghèo về kinh 

tế, vẫn cố gắng chu toàn bổn phận chăm lo cho con cái được giáo dục toàn diện về thể dục, trí 

dục, cũng như đức dục và tâm linh. 

Tuy vậy, phải nhìn nhận rằng do ảnh hưởng trào lưu hưởng thụ, sống ảo, sống gấp và 

quan niệm lệch lạc về hôn nhân, một số không nhỏ những tiêu cực vẫn tồn tại và có nguy cơ 

phát triển, ngay trong cộng đồng Công giáo như: phá thai, sống thử, kết hợp đồng tính, ly dị, 

lựa chọn giới tính. Những hiện tượng này đang làm mất đi những giá trị truyền thống của gia 

đình Việt Nam, đi ngược lại với ý muốn của Đấng Tạo hoá, để lại những hậu quả nghiêm trọng 

cho thế hệ mới. 

3- Dựa trên tình hình thực tế đã nêu trên, chúng tôi mời gọi các gia đình trẻ hãy trân 

trọng giữ gìn và phát huy giá trị của hôn nhân Công giáo. Chúng tôi cũng mời gọi các mục tử và 

mọi thành phần Dân Chúa đồng hành và giúp đỡ các gia đình xây dựng hạnh phúc. 

Trong Tông huấn Niềm vui của tình yêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói đến những 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia đình đổ vỡ. Đó là kỳ vọng quá cao về đời sống hôn nhân, 

sự thu hút ban đầu qua đi, cùng với những khó khăn mới mà đôi bạn chưa được chuẩn bị để 

đối diện. Ngoài ra, còn phải nói đến tác động của bối cảnh văn hoá xã hội ngày nay, đề cao tự 

do cá nhân hơn hạnh phúc gia đình, đo lường tình yêu dựa vào những tiêu chuẩn vật chất và 

hưởng thụ hơn là những giá trị tinh thần. Vì vậy, trước những khó khăn trong đời sống hôn 

nhân, nhiều đôi bạn trẻ coi ly dị, phá thai là giải pháp tối ưu thay vì cố gắng vượt qua để bảo vệ 

hạnh phúc gia đình. 

Chính vì thế, đồng hành với các gia đình trẻ là yếu tố quan trọng trong Mục vụ gia đình. 

Mục vụ hôn nhân không chỉ dừng lại ở khoá chuẩn bị nhưng phải đồng hành với các đôi vợ 

chồng trẻ trong những năm tiếp theo, bằng cách giúp họ hiểu rằng: (1) Hôn nhân là một hành 

trình dài, trong đó mỗi người phải gạt đi những ảo tưởng để đón nhận bạn đời của mình như họ 

là, cùng nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày; (2) Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết, 

hy sinh và quảng đại; (3) Hành trình đó giúp đôi bạn đào sâu và làm phong phú hơn quyết định 

của họ khi bước vào đời sống hôn nhân (Niềm vui của tình yêu, số 223). 

4- Các linh mục và các cộng đoàn giáo xứ đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành 

này, cụ thể qua những việc sau: 

– Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các 

bí tích; 

– Tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ; 
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– Tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối, để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đời 

sống gia đình; 

– Tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài cụ thể như: sinh sản và giáo dục con cái, 

những vấn đề thường gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong gia đình; 

– Chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc biệt gương sáng và kinh 

nghiệm của cha mẹ đôi bên có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ; 

– Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình “cộng đoàn Giáo Hội cơ bản”, ở đó các gia đình trẻ 

có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau cách cụ thể. 

Chúng tôi ước mong các đoàn thể tông đồ quan tâm nhiều hơn đến các gia đình trẻ, có 

những hoạt động thích hợp để quy tụ và đồng hành với họ trong những năm đầu đời của sống 

hôn nhân, những năm ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không ít thử thách. 

5- Nhân dịp này, chúng tôi muốn hướng anh chị em tới một gia đình lớn hơn là Giáo Hội 

Công giáo Việt Nam, trải dài trong suốt bề dày lịch sử truyền bá đức tin. Năm 2018, chúng ta 

sẽ kỷ niệm 30 năm Toà Thánh nâng 117 vị Tử đạo lên hàng hiển thánh. Đây là một dấu son 

trong lịch sử và là niềm tự hào của Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho 

Giáo Hội những chứng nhân anh dũng, dám sống mầu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, 

chấp nhận chết đi để mang lại nhiều hoa trái (x. Ga 12,23-25). Thật vậy, trong lễ phong thánh 

tại Rôma, ngày 19-6-1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ: “Hỡi các Kitô hữu 

Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu Các Thánh Tử Đạo là cho anh chị em, là nguồn ân 

sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông 

truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em, vừa trung thành với 

quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô”. 

Kỷ niệm biến cố phong Thánh Tử Đạo là dịp để chúng ta ôn lại đời sống chứng nhân của 

các ngài, noi gương các ngài, sống tinh thần Phúc Âm trong mọi hoàn cảnh, cộng tác phần 

mình xây dựng một Giáo Hội vững mạnh và một xã hội công bằng và nhân ái. Để kỷ niệm biến 

cố quan trọng này, chúng tôi sẽ bàn thảo và đưa ra những đề nghị, nhằm hướng tới một 

chương trình bao gồm cử hành, học hỏi và sống đức tin. Cử hành để tạ ơn Chúa, tôn vinh các 

bậc Tiền Nhân và xin các ngài bầu cử cho Giáo Hội và Quê Hương; học hỏi để hiểu biết cuộc 

đời và ý nghĩa sự hy sinh cao cả của các ngài; sống đức tin theo gương các Thánh Tử Đạo là 

những người trước khi chết vì Đạo thì đã sống cho Đạo, đạo làm người và Đạo làm con cái 

Chúa. 

6- Anh chị em thân mến, chúng tôi kết thúc Hội nghị này vào đúng ngày 13 tháng 10 năm 

2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Sứ điệp Fatima vẫn mang tính thời sự và 

cần thiết cho Giáo Hội ngày nay. Ước gì mỗi người, mỗi gia đình Công giáo Việt Nam biết đón 

nhận và sống sứ điệp ấy cách cụ thể: Sám hối, canh tân đời sống theo tinh thần Phúc Âm; Lần 

chuỗi Mân Côi để theo gương Mẹ, bước đi trên đường theo Chúa; Tôn sùng Trái tim Mẹ để tâm 

hồn chúng ta nên giống Đức Mẹ, chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Nhờ Mẹ và với Mẹ, 
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chúng ta hãy đem tinh thần Phúc Âm vào đời sống gia đình cũng như xã hội, góp phần xây 

dựng nền văn minh tình thương và sự sống trên quê hương đất nước chúng ta. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa chúc 

lành cho anh chị em. 

Làm tại Toà Giám mục Thanh Hoá, ngày 13 tháng 10 năm 2017 

+ Giuse Nguyễn Chí Linh 

Tổng Giám mục Huế 

Giám quản Giáo phận Thanh Hoá 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam 

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Giám mục Giáo phận Mỹ Tho 

Tổng Thư ký 
 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

(Is 2, 1-5; 1 Tm 2, 4 - 6; Mt 28, 16-20) 

 

Tháng 10, tháng truyền giáo  

Hàng năm, cứ mỗi khi tháng 10 về, Giáo hội lại cùng với con cái mình sốt sáng lẫn chuỗi 

Mân Côi và khám phá lại vẻ đẹp của lời Kinh này để cầu cho thế giới được hoà bình. Tháng 10 

còn là tháng truyền giáo, Giáo hội cũng kêu gọi con cái mình dấn thân cho việc truyền giáo, nên 

Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho mọi thành phần dân Chúa, khuyến khích họ bước theo 

Chúa Giêsu “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên và vĩ đại nhất” (Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, 

7), và “lấy nguồn cảm hứng từ Đức Maria, Mẹ của công cuộc Phúc âm hoá” (Sứ điệp Truyền 

giáo 2017, số 10) để lên đường truyền giáo.  

Nhưng truyền giáo để làm gì ? 

Để nhắc lại rằng bản chất của Giáo hội là truyền giáo ; mục đích đầu tiên của Giáo hội khi 

được Chúa Giêsu thiết lập là truyền giáo. 

Ai phải truyền giáo?  

Là chi thể của Hội Thánh, tất cả những người đã chịu phép rửa tội phải thi hành nhiệm vụ 

truyền giáo. Điều này không có ý nói họ phải đi thật xa. Những nơi nào có họ, họ phải truyền 

giáo. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô nói :  “Không ai được ngưng nghỉ việc này, vì là bổn 

 ĐÃ LÀ KITÔ HỮU PHẢI TRUYỀN GIÁO (SUY NIỆM KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO) 
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phẩn khẩn thiết của ngày hôm nay”. Với lại, chính Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta : “Các con hãy 

đi giảng dạy muôn dân ” (Mt 28, 19). Thánh Phaolô kêu lên : “Khốn thân tôi nếu tôi không rao 

giảng Tin Mừng” (1 Cr 9, 16).  

 

Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. 

Nếu như Isaia con trai Amót được thị kiến: “Các dân nước sẽ đổ xô về núi Chúa... trong 

ngày sau hết” (x. Is 2, 1-5). Thánh Phaolô cho người con tình thần của mình biết: “Thiên Chúa 

muốn cho mọi người được cứu rỗi” (x.1 Tm 2, 4 – 6). Cả bốn sách Tin Mừng đều nêu bật ý 

nghĩa của việc truyền giáo, nội dung sứ vụ mà Chúa Giêsu trao cho Giáo hội, chứng tỏ bản 

chất của Giáo hội là truyền giáo. Chính Chúa Giêsu Phục sinh đã nói với các tông đồ nơi Phòng 

Tiệc Ly như sau: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con” (Ga 20, 21). Đến lượt Chúa 

Con cũng sai Giáo hội ra đi cho đến tận cùng trái đất. Ðây là sứ điệp duy nhất phát xuất từ 

Thiên Chúa gửi đến hết mọi người ngõ hầu họ được cứu chuộc và trở nên con cái Thiên Chúa. 

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh: Sứ vụ truyền giáo là “bổn phận của toàn 

thể Giáo hội”, vốn “tự bản chất là thừa sai” (Ad gentes, 2). Trích dẫn lời Đức Phaolô VI, ngài 

tiếp: “Giáo Hội hiện hữu để truyền giáo, để giảng thuyết và giáo huấn, để làm máng chuyển quà 

tặng của các ân sủng, để hoà giải các tội nhân với Thiên Chúa, để trường tồn hy lễ của Chúa 

Kitô trong Thánh Lễ, đó là việc tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển của Người.” 

 

Ðức Bác Ái là linh hồn của sứ mạng truyền giáo.  

Thánh Phaolô viết : “Tình Yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi” (2 Cr 5, 14). Đức Kitô thúc bách 

những người đã chịu phép Rửa tội nam phụ cũng như lão ấu, kể cả người đau yếu lẫn người 

nghèo, khi đã đón nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, có sứ mạng rao giảng và mang tình 

yêu cho hết mọi người, bằng lời nói và chứng tá cụ thể của Đức Ái. Truyền giáo là gì nếu không 

phải là loan báo Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã làm. Người 

không những đã hăng say loan báo tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người, Người còn hy sinh 

mạng sống để làm chứng cho tình yêu đó.  

Nhân dịp Đại Năm Thánh 2000, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói : “Sứ mạng của 

Giáo Hội kéo dài sứ mạng của Chúa Kitô. Giáo Hội không ngừng rao giảng cho thế giới Tình 

Phụ Tử của Thiên Chúa, bằng việc rao giảng và bằng chứng tá của những con cái mình...nhờ 

việc thực hành mệnh lệnh tình thương đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em”. Ngài cũng 

khuyến khích mọi thành phần trong Giáo hội can đảm khởi hành “mùa truyền giáo mới”, vì 

“Giáo hội cần đến với con người, với sự tế nhị và tôn trọng của một người phục vụ. Và Giáo hội 

tin tưởng rằng công việc phục vụ trước tiên và cao cả nhất là công việc rao giảng Tin Mừng 

Chúa Kitô”, ngài kêu gọi: “Anh chị em đừng sợ: hãy mở toang mọi cửa để tiếp đón Chúa Kitô” 

(Huấn Đức ngày 22 tháng 10/2000, tại Roma). 

Cử hành ngày Thế giới Truyền giáo năm nay với chủ đề : “Việc Truyền Giáo ở tâm điểm 

của Đức Tin Kitô giáo”. Trong lời mở đầu, Đức Thánh Cha Phanxicô viết : “Hội Thánh tự bản 

chất là truyền giáo; nếu không, Hội Thánh không còn là Hội Thánh của Đức Kitô nữa” (Trích Sứ 
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điệp truyền giáo 2017). Ngài gợi lên một số vấn nạn cốt yếu để chúng ta suy nghĩ và hành động 

như : “Nền tảng việc truyền giáo của chúng ta là gì? Tâm điểm việc truyền giáo của chúng ta là 

gì? Chúng ta phải có cách tiếp cận cơ bản nào để thi hành công việc truyền giáo?” Ngài trích lời 

của thánh Iréné : “Vinh quang của Thiên Chúa là chính con người sống” (Irênê, Adversus 

Haereses IV, 20, 7). Chúa Giêsu đến để cho con người không những được sống mà còn sống 

dồi dào. Vì thế, “việc truyền giáo của Hội Thánh không thể là quảng bá một ý thức hệ tôn giáo, 

càng không thể là đề nghị một học thuyết đạo đức cao siêu… Truyền giáo là trình bày cho con 

người thời nay biết Chúa Giêsu phục sinh đang sống giữa chúng ta, những ai đón nhận Người 

thì với đức tin và đức mến có thể trải nghiệm sức mạnh biến đổi của Thần Khí Người” (số 3). 

Ngài viết tiếp : “Thế giới vô cùng cần Tin Mừng Đức Giêsu Kitô” (số 5) ; Ngài nhắc nhở mọi 

thành phần dân Chúa “đừng bao giờ quên rằng, là Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn 

lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, một Người, sự gặp gỡ 

ấy tạo cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định”(Bênêđictô XVI, Deus Caritas 

Est, 1). Ngài thêm : “Truyền giáo nhắc nhở Hội Thánh rằng mình không phải là một mục đích tự 

tại, nhưng là một dụng cụ và trung gian khiêm tốn của Nước Trời” (số 7), và Đức Giáo hoàng 

nhấn mạnh đến người trẻ, ngài viết : “Giới trẻ là hy vọng của truyền giáo. Con người Đức Giêsu 

Kitô và Tin Mừng Người công bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ” (số 8) . Cuối cùng ngài khuyên 

: “Chúng ta hãy lấy nguồn cảm hứng từ Đức Maria, Mẹ của công cuộc Phúc âm hoá. Được 

Thần Khí thúc đẩy, Mẹ đã đón nhận Lời sự sống trong đức tin khiêm cung thâm sâu của Mẹ”.  

Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta nói lên lời “xin vâng” của mình, khi ý thức nhu cầu cấp 

bách phải làm cho Tin Mừng của Đức Giêsu vang dội trong thời đại chúng ta. Amen. 

  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, NĂM A 

(Is 45, 1.4- 6; Tx 1,1- 5b; Mt 22 , 15- 21) 

Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP 

Trong thế chiến thứ hai, người ta kể một câu chuyện như sau:  

Franz JaŠggerstatter sinh ra tại nước Áo và anh được giáo dục theo tinh thần Kitô giáo. 

Trong cuộc sống, anh không có gì nổi trội, trình độ học vấn nơi anh chỉ là sơ cấp. Cuộc sống 

của anh trôi đi cách bình thường, nhưng thanh thản với nghề làm thuê theo hợp đồng. Sau đó 

anh lấy vợ và có với nhau 3 mặt con.  

TÔI LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NÀO? 
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Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là sự trưởng thành trong cuộc sống thường nhật 

cũng như đời sống đức tin nơi anh. 

Đang sống trong cảnh thanh bình thì thế chiến thứ hai ập đến. Anh cũng như nhiều thanh 

niên khác buộc phải đi lính cho đội quân Hitler. Tuy nhiên, Franz đã từ chối và trả lời những 

người thắc mắc về việc tại sao anh không gia nhập quân đội rằng: “Cuộc chiến này không phải 

là cuộc chiến vì chính nghĩa. Nên, thật là sai lầm nếu tôi gia nhập quân đội. Điều này trái với 

Lương Tâm tôi!"; anh nói tiếp: "Tôi yêu dân tộc, và tôi yêu quê hương tôi. Nhưng có một luật lệ 

cao cả hơn, đó là Luật của Thiên Chúa. Và Luật của Thiên Chúa nói trong Lương Tâm tôi: cuộc 

chiến này phi nghĩa!". 

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy cả cuộc đời của Franz là một cuộc chọn lựa giữa chính 

nghĩa và bất nhân. Giữa cái tạm bợ và vĩnh viễn. Giữa hạnh phúc và đau khổ.... Franz đã đi 

theo đúng đường lối của Thiên Chúa, là: "Cái gì của César thì hãy trả cho César, và cái gì của 

Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa". 

1. Ý đồ của nhóm Pharisiêu và Hêrôđê với Đức Giêsu 

Hôm nay, bài Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu bị hai nhóm Hêrôđê và Pharisiêu chất 

vấn Ngài về việc nộp thuế.  

Kỳ thực thì hai nhóm này vốn từ lâu đã không đội trời chung, bởi vì nhóm Hêrôđê thì phò 

cho chính quyền Rôma, còn phe Pharisiêu thì trung thành với dân tộc và chống lại việc đô hộ 

trên đất nước họ. Tuy nhiên, ngàn năm một thủa, hôm nay cả hai nhóm, họ đều có chung một 

mục đích là trả thù Đức Giêsu.  

Tại sao thế? Chuyện rất đơn giản: Đức Giêsu được dân chúng mến phục vì nhiều việc tốt 

lành, những bài giảng hấp dẫn, nhất là Ngài đã đứng lên tố cáo sự giả hình của nhóm Pharisiêu 

để bênh vực cho người nghèo, người thấp cổ bé họng không có tiếng nói.... Vì thế, nhóm 

Pharisêu sợ mất uy tín với dân chúng. Họ không ngần ngại tận dụng mọi cơ hội để thực hiện 

cho kỳ được mục tiêu của họ là loại bỏ Đức Giêsu ra khỏi xã hội bằng cái chết. Còn nhóm 

Hêrôđê thì sợ tầm ảnh hưởng của Đức Giêsu trên dân, và vì thế, có nguy cơ bị lật đổ chế độ đô 

hộ của đế quốc Rôma.  

Nhằm thực hiện được hành vi này, họ đã cấu kết với nhau để chung tay gài bẫy Đức 

Giêsu. 

Điều mà họ đưa ra để nhờ Đức Giêsu giải quyết, chính là: “Có được phép nộp thuế cho vua 

César chăng?”. Đây là một câu hỏi hóc búa, một tình huống đầy cam go. Họ đã dùng chiêu 

thức: “Nhất tiễn diệt song điêu”. Đây là cái bẫy thâm độc. Nếu Chúa trả lời “có” thì nhóm 

Pharisiêu kết án Ngài phản quốc; còn nếu Người nói "không" thì phe Hêrôđê tố cáo Ngài phản 

động, chống lại chính quyền Rôma. Câu trả lời nào thì cũng đều sập bẫy của chúng. Tuy nhiên, 

Đức Giêsu đã trả lời cách khôn ngoan, khiến họ không thể tìm cớ tố cáo Ngài được. Ngài nói: 

"Cái gì của César thì hãy trả cho César, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".  

Với câu trả lời trên, Đức Giêsu thoát ra khỏi cái bẫy họ đã giăng sẵn, và không những thế, 

Ngài còn dạy cho họ một bài học quan trọng, đó là: cần ý thức để biện phân đâu là những cái 
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thuộc về Thiên Chúa và đâu là thuộc về con người. Bổn phận của con người phải có đối với 

Thiên Chúa là gì? 

2. Thực hành sứ điệp Lời Chúa 

Ngày nay, giữa tôn giáo và chính trị, chúng ta được mời gọi vừa tuân thủ những lợi ích 

quốc gia khi điều được ban bố đúng với Lương Tâm. Mặt khác, chúng ta phải có nghĩa vụ trung 

tín với Thiên Chúa qua Luật của Ngài được nghi khắc trong Lương Tâm. 

Vì thế, cần có những nguyên tắc như sau:  

 Luôn đồng hành với dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào 

Thứ nhất, là người Công Giáo, chúng ta được mời gọi sống tinh thần: “là người Công Giáo 

tốt thì cũng là người công dân tốt” (Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16); Tuy nhiên, “lòng yêu nước 

của chúng ta phải thiết thực” (HĐGM VN). 

Vì thế, dù sống nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chúng ta đều chung một mục đích là phục vụ 

hạnh phúc cho con người và thăng tiến quê hương. Nếu đi ngược lại, ấy là lúc chúng ta đang 

phản bội quê hương, đất nước. 

 Chỉ buộc vâng phục quyền bính trần thế khi điều được ban hành là đúng 

Thứ hai, khi sống trong xã hội trần thế, chúng ta được mời gọi chu toàn nghĩa vụ của mình 

là một công dân trong một đất nước. Vì thế, chúng ta phải chung tay, góp sức với mọi thành 

phần, nhằm xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp, trong sáng và lành mạnh hơn. Đã là công 

dân, mỗi người đều có bổn phận đóng thuế, tuân thủ những định luật đúng do một thể chế hợp 

pháp ban hành. Nhưng những điều lệ, luật định đó phải phù hợp với lẽ phải.  

Vì thế, chúng ta luôn ủng hộ đường lối, chính sánh đúng. Tuy nhiên, tùy vai trò, hoàn cảnh 

thực tế, hẳn chúng ta sẽ không chấp nhận chính sách trái với luân lý Công Giáo! Bởi lẽ, điều 

này nghịch với Lương Tâm chân chính của một con người. 

 Phải ưu tiên cách tuyệt đối cho Lề Luật của Thiên Chúa 

Cuối cùng, người Kitô hữu có mục đích tối hậu là chính Thiên Chúa và sự sống đời đời. Vì 

vậy, luật lệ mang tính tuyệt đối mà người Công Giáo phải thượng tôn và thi hành cách trung 

thành, đó chính là Luật của Thiên Chúa.  

Là người Công Giáo, nhưng sống trong một xã hội dân sự, chúng ta được Thiên Chúa mặc 

khải và định hướng bởi Lương Tâm nhằm biết làm lành, lánh dữ, nên trong mọi lựa chọn, phải 

lựa chọn Thiên Chúa và những căn tính thuộc về Ngài. Xác định được như thế, chúng ta sẽ 

hiểu hơn về câu nói của Đức Giêsu: "Cái gì của César thì hãy trả cho César, và cái gì của 

Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa". 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con biết 

việc chúng con phải làm, ngõ hầu chúng con được bình an, hạnh phúc ngay trong xã hội 

trần thế. Xin cho chúng con biết lựa chọn những điều ưu tiên, tuyệt đối cho sự sống đời 

đời. Amen. 

 

VỀ MỤC LỤC 
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1. Khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó Giáo Phận Long Xuyên tháng 4 năm 
1975, tôi đã chọn cho mình khẩu hiệu “Điều răn mới”. Điều răn mới là một Lời Chúa, trích từ 
câu Chúa phán trong buổi tiệc ly: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy 
yêu thương nhau, như Thầy yêu thương các con” (Ga 13, 34). 

Từ đó, yêu thương trở thành tiếng Chúa gọi, gây thao thức trong suốt hành trình mục vụ, 
truyền giáo và tu đức của tôi. 

2. Ngay những ngày đầu cuộc đời giám mục, Chúa Giêsu đã đến với tôi, để dạy tôi yêu 
thương như Người đã yêu thương. Yêu thương đó đòi phải cụ thể và quảng đại. 

Cụ thể là ưu tiên để ý đến những người đau khổ xác hồn. 

Quảng đại là cho đi, bằng sự đồng cảm sâu sắc chân thành, bằng hy sinh, cầu nguyện và 
chia sẻ. 

Tôi đã cố gắng thực hiện như vậy. 

Nhờ vậy, mà tôi có cảm tưởng là đã thực hiện được phần nào nhiệm vụ làm chứng cho 
Chúa. Đúng như Lời Chúa phán: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ 
của Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35). 

3. Làm chứng cho Chúa bằng yêu thương nhau, đó là một niềm vui lớn lao. Được như vậy, 
trước hết là nhờ ơn Chúa, sau đó cũng phải nhờ đến cộng đoàn. Cộng đoàn được hiểu theo 
nghĩa rộng. Về cộng đoàn, tôi thấy thế này: 

4. Nhiều năm trước đây xem ra cộng đoàn làm chứng cho Chúa bằng yêu thương nhau hơn 
cộng đoàn hiện nay. Ngay gia đình là một loại cộng đoàn rất nhỏ, thế mà hiện nay số gia đình 
làm chứng cho Chúa bằng yêu thương nhau đâu còn nhiều. Thậm chí nhiều cộng đoàn những 
người đi tu cũng là một thứ gia đình, làm chứng cho Chúa, nay đâu còn bằng yêu thương nhau 
một cách dễ dàng như xưa nữa đâu. Thiết tưởng thực tế đau buồn đó cũng khiến chúng ta phải 
nhận ra điều này: Khủng hoảng lớn hiện nay cho Hội Thánh không phải chỉ về đức tin, mà cũng 
về yêu thương một cách trầm trọng. 

5. Cần nhận ra sự thực đó, để có những việc làm chân thật về sám hối, về mục vụ và về 
truyền giáo. Nếu không, sẽ là lừa dối mình và lừa dối kẻ khác. 

6. Sẽ là lừa dối, nếu tôi quả quyết yêu thương là việc dễ. Bởi vì yêu thương đích thực bao 
giờ cũng đòi phải hy sinh. Tình yêu không hy sinh là tình yêu giả. Hy sinh không tình yêu là hy 
sinh thừa. Nhưng hy sinh đâu là chuyện dễ. 

7. Sẽ là lừa dối, nếu tôi quả quyết yêu như Chúa yêu là việc dễ. Bởi vì Chúa Giêsu khi yêu 
chúng ta, đã hy sinh chính mạng sống mình. Người chịu rất nhiều đau đớn. Còn Đức Mẹ, thì khi 
yêu thương Chúa và loài người, đã như bị lưỡi đòng đâm thâu qua trái tim (Lc 2, 45). 

Riêng tôi, xin thú thực là, để yêu như Chúa và Mẹ đã yêu, tôi phải phấn đấu rất nhiều. 

8. Cũng rất may là hiện nay đang xuất hiện những chứng nhân  mới, làm chứng cho Chúa 
bằng yêu thương một cách mạnh mẽ lạ lùng. Họ là những cộng đoàn, họ là những cá nhân. Tôi 

 YÊU THƯƠNG NHAU LÀ DẤU CHỈ NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA GIÊSU 
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đang thấy họ là những dấu chỉ, mà Chúa Thánh Thần đào tạo nên, để được sai vào Hội Thánh 
tại Việt Nam. Họ đang hiện diện một cách âm thầm, mà lại tỏa sáng. 

9. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, những cá nhân và những cộng đoàn đang làm chứng cho 
Chúa bằng yêu thương nhau, đã đánh thức lương tâm tôi. 

Tôi nhận ra rằng: Thực sự tôi đã cố gắng làm chứng cho Chúa bằng yêu thương nhau như 
Chúa đã yêu thương. Nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng: Nhiều khi tôi đã làm chứng không 
đúng, không đủ. Tôi sám hối về mọi lỗi lầm trong bổn phận làm chứng Chúa bằng yêu thương. 

10. Để sám hối, tôi thường cầu nguyện theo Thánh vịnh 50(51) của vua Đavid. Xin trích 
những đoạn mà tôi hay dừng lại lâu: 

 “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con 
đã phạm. 

 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy… 

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con 
nên chung thủy. 

Xin đừng lỡ đuổi con, không cho gần Nhân Thánh, Đừng cất khỏi lòng con Thần Khí 
Thánh của Ngài. 

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng 
con”. 

11. Điều mà Thánh vịnh sám hối đã nhiều lần giúp tôi được vui, đó là tin, dù tôi yếu đuối, 
Chúa vẫn có quyền và lòng thương xót đổi tôi ra mới. Nhìn về quá khứ, tôi tin Chúa thứ tha, 
nhìn về tương lai, tôi tin Chúa đỡ nâng và cứu độ tôi. 

Sám hối, như trên đây, đang giúp tôi lạc quan trên đường làm chứng cho Chúa bằng yêu 
thương. 

12. Một điều khác cũng đang giúp tôi lạc quan, để có những sáng kiến làm chứng cho Chúa 
bằng yêu thương. Điều đó là thế này: 

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người rằng: “Các con gọi Thầy là 
Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là 
Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. 
Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con” (Ga 
13, 13-15). 

13. Hiện nay, trong một số cộng đoàn những người tin theo Chúa, đang thực hiện Lời Chúa 
dạy trên đây. Họ yêu thương nhau, đến nỗi rửa chân cho nhau, nghĩa là họ có những sáng kiến 
rửa những lỗi lầm, những mặc cảm, những vết thương lòng của nhau bằng tình thương khiêm 
tốn tế nhị. Họ rất nhiệt thành lo cứu các linh hồn. 

14. Những người làm như thế đang còn là một thiểu số nhỏ, nhưng số nhỏ đó đang giới thiệu 
về những người tin theo Chúa nay vẫn có nhiều khả năng làm chứng cho Chúa bằng yêu 
thương. 

Điều quan trọng đặt ra cho chúng ta là, chúng ta có đón nhận những giới thiệu đó không? 
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15. Riêng tôi, tôi đã nhận được nhiều gương sáng, được chính Đức Mẹ Maria giới thiệu về 
cách làm chứng cho Chúa bằng yêu thương. Tôi không thể kể ra hết được. Qua đó, tôi tin việc 
Chúa Thánh Thần đang làm trong Hội Thánh là vô cùng lớn lao, và rất bất ngờ. 

Sự chúng ta biết được chỉ là một phần rất nhỏ. Về vấn đề làm chứng cho Chúa bằng yêu 
thương, chúng ta cần khiêm tốn, rất khiêm tốn, luôn luôn khiêm tốn. 

Long Xuyên, ngày 07.10.2017 

+ Gm Gioan B BÙI TUẦN 

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

 

Hỏi: xin cha giải thích rõ về điều kiện để được hưởng lòng  Chúa thương xót, và tha 

thứ . 

Trả lời:  

Thiên Chúa là tình yêu và giầu lòng thương xót, nên đã tạo dựng  và cứu chuộc con người 

nhờ Chúa Giê su-Kitô, Đấng  cũng vì thương xót  nhân loại  mà đã vui lòng đến trần gian làm 

CON NGƯỜI để hy sinh “ mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28). 

Khi hiện ra với ông Mô-sê từ trên đám mây, Thiên Chúa đã phán bảo ông như sau: 

“ ĐỨC CHÚA ! ĐỨC CHÚA ! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận; giầu lòng 

nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ…”( Xh 34: 5-7) 

LỜI Chúa  trên đây đủ minh chứng Người là Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót. 

thứ tha  vô biên. 

Đó là chân lý chúng ta phải nắm chắc mỗi khi suy niệm hay nghĩ đến Chúa trong tâm tình 

biết ơn và suy tôn tình thương và lòng thương xót của Chúa. Phải ca tụng và biết ơn Chúa vì 

Chúa  tạo dựng và cứu chuộc con người tuyệt dối không vì lợi ích nào của riêng Người, mà 

hoàn toàn chỉ vỉ yêu thương và muốn chia sẻ hạnh phúc của mình  cho mọi con cái loài người 

mà thôi. 

Như thế, đừng ai nghĩ sai lầm là Thiên Chúa có lợi gì mà phải   tạo dựng và cứu chuộc con 

người, đến nỗi đã hy sinh chính Con Một của mình là Chúa Giê-su-Kitô  chết đau thương trên 

thập giá cách nay trên 2000 năm để cho con người có hy vọng được cứu độ và sống hạnh 

phúc vĩnh cửu với Chúa trên Nước Trời mai sau.  

Phải nói là có hy vọng thôi chứ chưa bảo đảm 100% ngay từ bây giờ, không  phải vì Chúa 

Cha không thương yêu đủ hay công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô còn thiếu , mà vì con 

TÌNH THƯƠNG VÀ THA THỨ CỦA CHÚA CÓ TỰ ĐỘNG ĐẾN VỚI CON NGƯỜI HAY 
KHÔNG? 
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người còn có ý muốn tự do ( free will) mà Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng, để hoặc 

  muốn  chọn Chúa  để hưởng công nghiệp cứu chuộc  của Chúa Kiô, hay từ khước  Chúa để 

chọn con đường nào khác theo ý muốn riêng  mình, khiến công nghiệp cứu chuộc của Chúa 

 trở nên vô ích cho người đó. 

Thật vây, Thiên Chúa yêu thương và giàu lòng thương xót.Nhưng Người không bắt buộc ai 

phải yêu mến Người để hưởng tình thương và lòng thương xót đó.Chúa chỉ mời gọi  để tùy con 

người đáp trả mà thôi. 

Dụ ngôn về tiệc cưới trong Tin Mừng Thánh Matthêu ( Mt 22: 1-10)  và Thánh Luca ( Lc 14: 

15- 21) đã chứng minh điều này. Hạnh phúc  Nước Trời ví như  tiệc cưới mà ông vua kia mở ra 

để mời khách đến dự nhân ngày thành hôn của con mình. Nhưng các khách được mời đều lấy 

cớ này hay lý do nọ để khước từ lời mời đó, khiến  nhà vua phải sai gia nhân ra  mời hết mọi 

người ngoài đường phố vào dự cho đầy nhà . Những khách chính thức được mời mà từ chối 

không đến chính là những  người đã và đang từ chối không muốn yêu Chúa và sống theo 

đường lối của Người, như Chúa đòi hỏi  để được chúc phúc. 

Thật vậy, Chúa muốn cứu độ cho hết mọi người để ai cũng được vui hưởng tình yêu và 

lòng thương xót của Chúa cách nhưng không ( gratuitously) ban  cho mọi người. Nhưng thực tế 

cho thấy là có biết bao người đã và đang khước từ lời mời của Chúa,  vì quá yêu thế gian và 

những thực tại chóng qua ở đời này như tiền của ,vui thú bất chính  và danh vọng  phù phiếm. 

Họ quá gắn bó với những thực tế hư hão chóng qua của trần gian đến nỗi không thể nâng 

lòng lên tới Chúa và ao ước  những giầu sang phú quí và  vui thú của Nước Trời nơi “ trộm 

cắp không bén bảng, mối mọt cũng không đục phá.” ( Lc 12: 33)   

Thiên Chúa không bắt buộc ai phải nhận tình yêu và lòng thương xót của Người. 

Chúa chỉ mời gọi và tùy con người đáp trả mà thôi. Do đó, nếu ai từ khước Chúa  để sống 

theo thế gian, làm nô lệ cho ma quỷ,và làm những sự dữ,   thì Chúa không can thiệp để ngăn 

cấm, nhưng con người phải chịu mọi hậu quả của việc mình chọn lựa . Và đó là lý do phải có 

Thiên Đàng  để dành cho những  người quyết tâm  yêu mến Chuá và sống theo đường lối của 

Người trong suốt cuộc sống cho đến khi chết trên trần gian này.. Ngược lại, phải có  hỏa ngục 

là nơi dành cho những ai đã hoàn toàn khước từ  Chúa  để sống theo thề gian, đầu hàng ma 

quỷ  và   làm những sự dữ như oán thù, giết người, giết thai nhi, gian tham , trộm cướp, bóc lột, 

vô nhân đạo, tôn thờ  tiền của, ham chuộng khoái lạc ( hedonism) dâm ô thác loạn, buôn  bán 

 phụ nữa và trẻ em để bán cho bọn ma cô tú bà hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn, 

 thay chồng đổi vợ, tiếp tay với thế quyền để bóc lột, hà hiếp người dân lành thấp cổ bé miệng, 

và dửng dưng trước sự nghèo đói, bệnh tật và  bất công xã hội. 

Nếu những người này không mau kíp ăn năn sám hối để từ bỏ con đường tội lỗi đang đi, 

thì họ không thể hưởng được  tình yêu và lòng thương xót (love and mercy) của Chúa cùng với 

công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô để vào Nước Trời hưởng phúc Thiên Đàng với các 

Thánh và các Thiên Thần đang  thờ lậy, ngợi khen và vui hưởng Thánh Nhan Chúa, là Cha cực 

tốt cực lành. 
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Như thế  có nghĩa là tình thương và lòng thương xót của Chúa Cha cùng với công nghiệp 

cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô không tự động ban phát cho ai  mà không đòi hỏi sự cộng tác 

của người đó qua quyết tâm sống theo đường lối của Chúa và bước đi theo Chúa Kitô là “ Con 

Đường, là Sư Thật và là sự sống.” ( Ga 14;6).. 

Tinh thương và công nhiệp cứu chuộc của Chúa Kitô được tạm vì như giòng suổi nước 

chảy liên lỉ , nhưng  con người nằm bên dòng suối đỏ phải cúi xuống để múc nước lên mà uống 

cho khỏi chết khát, vì  giòng suối nước kia  không có chức năng tự động nhảy lên bờ để chảy 

vào miệng ai cả. Nếu không tự cúi mình xuống mà múc nước lên, thì con người nằm bên bờ 

suối vẫn chết khát như thường. 

Cũng vậy, về mặt thiêng liêng,  nếu không cộng tác với ơn Chúa để sống theo đường lối 

của Chúa là đường dẫn đến hạnh phúc Nước Trời, thì Chúa không thể cứu ai được, vì Người 

còn phải tôn trọng ý muốn tự do của con người. 

Nghĩa là,  muốn hưởng tinh thương và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô,  thì phải từ 

bó tội lỗi, phải ăn năn sám hối để xin Chúa thứ tha mọi tội mình đã phạm vì yếu đuối con người. 

Chúa rộng lòng tha thứ nếu con người thực tâm sám hối như  Chúa Giê su đã nói với bọn biệt 

phái xưa kia, khi họ đến hỏi Chúa xem có phải mấy người bị Tổng Trấn Phi-la-Tô giết chết cùng 

với 18 người khác bị thác Si-lô-a đổ xuống đè chết,  là những người tội lỗi hơn người khác hay 

không,  

Chúa đã trả lời họ như sau: 

 “ Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, 

 thì  các ông  cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc  13: 3). 

Như thế rõ ràng cho thấy là Chúa cần thiện chí của con người muốn được thương xót và 

cứu độ thể hiện qua quyết tâm xa tránh tội lỗi,  vì chỉ có tội mới ngăn cản con người đến với 

Chúa để được thương xót và cứu độ. Chúa yêu thương kẻ có tội : đúng. Nhưng yêu thương để 

lôi kéo kẻ có tội ra khỏi con đường hư mất, chứ không yêu thương để  dung dưỡng, nuông 

chiều kẻ có tội để  họ  cứ sống trong tội và nại lòng thương xót của Chúa để không ăn năn 

chừa bỏ. 

Nếu họ cứ sống như vậy, thì lòng thương xót của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc vô 

giá của Chúa Kitô  sẽ không ích gì cho họ, vì họ đã lợi dụng lòng thương xót và công nghiệp ấy 

để cứ sống trong tội ,cứ làm sự  dữ mà không biết ăn năn chừa bỏ.Phải có thiện chí muốn cộng 

tác với ơn cứu chuộc của Chúa và quyết tâm từ bỏ tội lỗi thì mới xứng đáng được hưởng lòng 

khoan dung tha thứ của Chúa. 

Chúa Giê su đã đối xử khoan dung  với một phụ nữ phạm tội ngọai tình mà  bọn biệt phái 

kia  đã  dẫn  chị đến  để xin Chúa cho ném đá theo luật Mô-sê.  Nhưng  Chúa đã  không lên án 

chị này như bọn biệt phái giả hình  kia đòi hỏi , và  đã nói với chị ấy như sau: 

“ Tôi cũng không lên án chị đâu.Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” ( Ga 

8: 11) 
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Tại sao Chúa không nói: chị cứ về đi , và nếu có phạm tội thêm  lần nào nữa,  thì lại đến tôi 

tha cho ? Ngược lại Chúa nói rõ là  từ nay đừng phạm tội nữa. 

Đó cũng là điều Chúa  nói với tất cả mọi người chúng ta  ngày nay đang sống đức tin trong 

Giáo Hội, giữa bao khó khăn thử thách đến từ thế gian vô luân vô đạo  với đầy rẫy gương xấu 

và dịp tội,  nhất là đến từ ma quỷ mà Thánh Phê rô ví như “ sư tử đói gầm thét  rảo quanh 

tìm mồi cắn xé” ( 1 Pr 5: 8) để lôi kéo chúng ra ra khỏi tình thương của Chúa và mất hy vọng 

được cứu rỗi.. 

Chúa đầy lòng xót thương, nhưng con người không được lợi dụng tình thương này  để đi 

hàng hai, là một chân bước đi theo Chúa, còn chân kia  bước đi theo thế gian và làm nô lệ cho 

ma quỉ. Ai sống như vậy thì hãy nghe lời Chúa Kitô nghiêm khắc cảnh cáo trong Sách Khải 

Huyền như sau: 

Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lanh, Phải chi ngươi 

lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm chẳng nóng, chẳng lạnh, nên Ta 

sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 15-16) 

Chúng ta đang sống trong những ngày tiếp theo của   Năm Thánh Lòng Thương xót ( 

Jubilee of Mercy  đã kết thúc tháng 11 năm 2016) .Năm này được  mở ra để kêu gọi mọi người 

chậy đến đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chậy đến như đứa con đi hoang trở về nhà cha 

và nói với cha rầng “ Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là 

con cha nữa…” ( Lc 15: 21). Nhưng người cha đã  không la mắng con mà còn sai gia nhân 

làm tiệc ăn mừng  con  đi  hoang đã trở về. Tuy miệng  không nói ra, nhưng trong lòng, người 

cha cũng thầm nói với con rằng : cha tha tội đi hoang lần này  của con. Con trở về rồi thì từ nay 

đừng đi hoang nữa nhé. Nghĩa là chắc chắn người cha không muốn nói với con rầng : cha đầy 

lòng xót thương, nên con cứ đi hoang rồi lại trở về   thì cha lại tha thứ cho. 

Chúng ta ,không ít thì nhiều, cũng là những đứa con đi hoang và nay trở về nhà  Cha để 

xin tha thứ. Chắc chắn Cha sẽ mở rộng vòng tay để ôm lấy và sẽ mở tiệc ăn mừng.Nhưng 

chúng ta phải quyết tâm không bao giờ đi hoang nữa,  tức là phải xa tránh tội lỗi để không tự 

làm hại mình và làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Làm hư công nghiệp này,  vì 

nếu không quyết tâm đoạn tuyệt với tội lỗi thì Chúa không thể cứu ai được , dù đã một lần 

Chúa chịu đóng đanh và chết trên thập giá để đền tội thay cho con người. 

Đó là lý do tại sao Chúa  Giêsu  xưa đã chữa lành cho  một người tàng tật; sau đó Chúa lại 

gặp  anh  này  trong Đền Thờ,  và Người đã nói với anh như sau: 

“ Này anh, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa kẻo lại phải khốn hơn trước.” 

( Ga 5: 14)  

Như thế, rõ ràng cho thấy là nếu cứ coi thường hay lợi dụng lòng thương xót của Chúa  để 

cứ đi hoang, cứ phạm tội thì sẽ tự làm hại mình và làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa 

Kitô. Cụ thể, nếu một người cứ lén lút phạm tội ngoại tình mà không có  quyết tâm từ bỏ, thì sẽ 

có ngày mất hết danh dự và cả  mạng sống   nữa khi tình địch khám phá ra tội nặng này. Hoặc 
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người lái xe cứ quen thói chạy  vượt đền đỏ, thì chắc chắn có ngày sẽ gây tử thương cho mình 

và cho người khác trên công lộ. Lại nữa, cứ xâm nhập gia cư của người khác để ăn trộm,  thì 

có ngày sẽ bị bắn chết,  vì ở  tư gia Mỹ  rất nhiều người có súng  đạn để tự vệ và bảo vệ tài sản 

của mình. 

Tóm lại, lòng thương xót của Chúa mời gọi ta thêm yêu mến Chúa  và sống sao cho đẹp 

lòng Người để mưu ích cho ta, chứ không có lợi gì cho Chúa, vì Người đã quá  đủ hạnh phúc 

rồi.Nhưng vì lợi ích cho ta mà Chúa không  dung dưỡng cho ai lợi dụng để dùng làm bình 

phong lá chắn , để cứ ngoan cố phạm tội mà không có thiện chí từ bỏ. Amen. 

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

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 

  

Trần Mỹ Duyệt 
 
  

Bạn đã vô tình hay cố ý làm buồn lòng một người nào bao giờ chưa? Nếu có, bạn cảm thấy 

thế nào khi nhận được sự cảm thông và tha thứ từ người mà mình đã gây đau khổ cho họ? 
  

Bạn đã bị người nào đó vô tình hay hữu ý làm bạn phải đau khổ, nhục nhã, hoặc thiệt thòi 

bao giờ chưa? Nếu có bạn cảm thấy thế nào khi chính bạn nói lời tha thứ, hòa giải?   

  

Cả hai trường hợp trên, người nhận sự tha thứ và người nói lời tha thứ đều có cùng một 

cảm giác, đó là niềm vui, bình an và sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Cảm thấy thoải mái và thấy 

được nét đẹp cũng như giá trị cuộc đời. Nhưng ở một góc độ nào đó, người nói lời tha thứ cảm 

nghiệm được phần thưởng tinh thần nhiều và sâu đậm hơn người nhận sự tha thứ. 
  

Trong cả hai trường hợp như vậy, để nói lên lời tha thứ cũng như để đón nhận sự tha thứ 

thì cả hai đều cần phải có một số điều kiện. Một trong những điều kiện ấy đòi hỏi thái độ tự hạ. 

Từ ngữ tâm linh gọi là khiêm tốn, khiêm nhường, và từ ngữ tâm lý gọi là thật với mình. Thiếu 

yếu tố này, người tha thứ không dễ chấp nhận tổn thương và phần thiệt thòi về phía mình để 

sẵn sàng tha thứ. Cũng vậy, người được tha thứ cũng không dễ dàng nhận mình có lỗi để nói 

lời xin lỗi và chấp nhận để người khác tha thứ. 
  

Nếu có một hôm nào đó, một ai đó làm bạn cảm thấy bị xúc phạm một cách nặng nề, bạn 

sẽ phản ứng thế nào? Trong trường hợp này, việc đòi lại sự công bằng, lấy lại danh dự của bạn 

là điều cần và nên làm. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng phản ứng này thường lại hay dẫn đến 

hậu quả tiêu cực. Có nghĩa là sẽ có những người ủng hộ quan điểm của bạn. Mặt khác, cũng 

có những người không đồng quan điểm với bạn. Kết quả, câu chuyện có thể là bé bỗng bị xé ra 

 
KINH LẠY CHA DƯỚI CÁI NHÌN TÂM LÝ 
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to, hiểu lầm, gây tranh cãi ngay giữa những người thường ngày vẫn là bạn thân của bạn. Và tự 

ái không cho bạn dừng lại, bạn muốn sự việc được đánh giá công bằng đối với bạn. Tóm lại, 

bạn lại phải đi tìm những giải pháp khác để phục hồi danh dự…  
  

Nhưng trong khi bạn lục lọi ký ức để tìm những lý luận vững chắc, những chứng cớ để đòi 

lại sự công bằng, có bao giờ bạn nhớ lại lời kinh mà Chúa Chúa Giêsu đã dạy về tha thứ 

không: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Đúng vậy, 

đây không chỉ là những đòi hỏi mang ý nghĩa tâm linh mà trong thực tế nó rất ứng dụng trong 

phạm vy tâm lý: Tâm lý sống.  
  

Chúng ta tất cả đều là con nợ của Thượng Đế: Từ hư vô trở thành hiện hữu. Từ tinh thần 

đến vật chất. Từ thân xác đến tâm hồn. Quá khứ, hiện tại và tương lại. Tất cả chúng ta đều là 

con nợ của Thượng Đế, vậy mà Thượng Đế vẫn tha tất cả cho chúng ta, với chỉ một điều kiện 

nhỏ là chúng ta phải tha cho nhau. 
  

“Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Tha như Chúa tha. Tha một cách dễ dàng. 

Tha không tính toán. Tha không đo đếm và giới hạn số lượng: “… không phải bẩy lần, nhưng 

bẩy mươi bẩy lần bẩy” (Mt 18: 22). Vậy liệu chúng ta có thể làm được không? Vì nếu không thì 

điều kiện để được tha của chúng ta bị gặp trở ngại.  
  

Thật ra, Thượng Đế rất hiểu con người. Ngài hiểu chúng ta là con người có hồn, có xác, 

nên Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta một tâm lý tha thứ, đó là tâm lý yêu chính mình: “Không ai 

ghét mình bao giờ” (Eph 5:29). Vì yêu mình là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả phát xuất từ 

tình yêu của chính Thiên Chúa. Thánh Gioan đã định nghĩa, “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Gioan 

4:8).  
  

Do đó, tâm lý yêu mình dưới một góc nhìn tích cực, trưởng thành không cho phép chúng ta 

làm khổ mình. Mà một trong những nỗi khổ gậm nhấm, nghiền nát tâm can chính là mối hận 

thù, giận hờn không tha thứ. Nó đến từ hành động yêu cái tôi của mình mà không yêu chính 

mình, từ đó dẫn đến thù nghịch, bất an, và nuôi dưỡng tâm lý trả thù. Như vậy khi chúng ta tha 

cho một ai đó, trước hết là tha cho chính mình, và sự bình an từ nội tâm của mình trào ra bằng 

tư tưởng, lời nói và việc làm tha thứ cho người làm mất lòng mình. 

  

Tình yêu không phải chỉ là một cảm xúc, nhưng nó còn là một hành động. Không phải chỉ là 

với cái nhìn tâm linh hay tâm lý, ứng dụng thực tế trong cuộc sống cũng đã diễn tả điều này:    
  

“Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ  

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người  

Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi  

Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn  

 

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ  

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời  

Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi  

Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người  

 

Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ  

Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại  

Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay  

Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương  

 

Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ  
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Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời  

Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói  

Cát bụi làm sao mà biết lụy người.”  

(Nếu có yêu tôi - Trần Duy Đức) 
  

Thánh Gioan viết: “Nếu ai nói yêu Chúa mà ghét anh em mình là người nói láo” (1 Gioan 

4:20).  Nếu chỉ ghét anh chị em mình còn bị kết tội “nói láo” thì ghét chính mình còn nặng tội 

như thế nào?! 

“Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, lời cầu cần thiết dẫn 

đến hành động tha thứ. Theo thánh Phansicô Assisi, “chính khi thứ tha là khi được tha thứ”. 

Nhưng trước hết, để tha cho người khác, chúng ta phải tự mình cảm nhận sự yếu đuối và cần 

đến lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi, 

và không đủ can đảm để buông bỏ mối hận thù đang trói buộc tâm hồn mình.   

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 

Cuộc sống của tôi vốn tự do, tôi có quyền định đoạt tất cả; những gì tôi chọn, ấy là điều tốt 

nhất và đem lại cuộc sống hạnh phúc cho tôi. Tự do lớn nhất của tôi là khước từ một Thiên 

Chúa giàu lòng thương xót. Thiên Chúa ấy bắt tôi nên tội rồi vờ vịt đến với tôi như một kẻ ban 

phát. Chính ông ấy làm tổn thương lòng tự ái của tôi. Chẳng lẽ tôi có tự do lại không được 

quyền quyết định cho số phận của mình ? Tôi có thể sống mà chẳng cần Thiên Chúa. Và tôi có 

thể thànhngười mà không cần dựa vào một ai khác: Tôi là tôi. Nếu có ai hỏi về căn tính của tôi, 

tôi sẽ trả lời: Tôi là chính tôi mà không là một ai khác, một nhân vị độc đáo, một hữu thể tự lập 

và là một siêu nhân. 

Phát biểu như thế, con người muốn đề cao tự do bản thân, rằng nó toàn quyền định đoạt 

mọi sự kể cả việc chọn hỏa ngục là nơi chốn vĩnh viễn. 

Xét cho cùng, Thiên Chúa là Đấng phải tỏ lòng thương xót chứ con người không cần. Một 

dấu chứng cho thấy con người không cần Ngài, đó là nó có thể chọn hỏa ngục để đời đời sống 

xa lìa Thiên Chúa, còn Thiên Chúa thì không thể. Nghĩa là Ngài buộc phải thương xót con 

người, ngay khi con người còn là tội nhân không cần lòng thương xót. Đã biết con người có thể 

khước từ lòng thương xót nhưng sao Thiên Chúa cứ xót thương ? Thưa: Ngài không thể không 

thương xót vì bản tính của Ngài là xót thương. Ngày nào Ngài không còn thi thố tình yêu bằng 

cách xót thương con người, Ngài không còn là chính mình nữa ! 

 Như thế, nếu ông Mô sê có hỏi Thiên Chúa một lần nữa: Ngài là ai ? Ngài sẽ không trả 

lời: Ta là Đấng Ta là nữa ! Nhưng Ta là Đấng xót thương. Quả thật, Thiên Chúa chẳng vui 

thích gì khi tội nhân phải hư vong nhưng muốn nó hoán cải mà trở về với Ngài. Niềm vui lớn 

nhất của Ngài là được xót thương, và con người được hưởng ơn cứu độ. Chẳng người cha 

  
LÒNG THƯƠNG XÓT Ư? TÔI CHẲNG CẦN! 
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nào trên trần gian lại muốn con mình phải chết đời đời thì Thiên Chúa lại chẳng lớn hơn những 

người cha kia sao ? Thiên Chúa không những muốn mà Ngài còn cứu độ con người bằng cách 

tỏ lòng thương xót, bằng cách tha thứ mọi lỗi lầm mà con người đã phạm đến Ngài. 

Thiên Chúa không mỏi mệt khi tha thứ cho con người chỉ có con người thường mệt mỏi khi 

xưng thú tội lỗi của mình.  Con người thường xuyên nhìn tội lỗi của mình như Giuda để rồi có 

thể chết trong cơn tuyệt vọng; trái lại, cần nhìn lên Chúa, Đấng xót thương. Lòng thương xót 

của Ngài lớn hơn tội lỗi chúng ta. Lòng xót thương của Ngài không làm tổn thương chúng ta 

nhưng giúp chúng ta vực dậy và sống vững mạnh. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương 

chúng ta. Chúa Giêsu đã nói: Cha tôi hằng làm việc, nghĩa là không ngừng xót thương. Vì ngày 

nào Cha không còn làm việc, không còn xót thương thì Ngài không còn là Thiên Chúa. Phần 

chúng ta, chúng ta không ngừng phạm tội. Đó là thân phận của chúng ta. 

Xót thương và tội lỗi dường như không có điểm chung nào. Thế mà cả hai được tụ lại nơi 

con người Đức Giêsu. Quả thật, Người đã mang thân tội để cứu chúng ta khỏi tội và Người là 

lòng thương xót của Chúa Cha. Lời Người rao giảng như nói với từng người chúng ta: Hãy sám 

hối và tin vào Tin Mừng. Nếu bạn cảm thấy nặng nề vì mệnh lệnh này thì hãy coi đây là một lời 

van xin. Phúc của bạn là biết sám hối. Phúc của Người là được phép thứ tha, vì chính lúc thứ 

tha là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. 

Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa mãi là Thiên Chúa, nghĩa là cho Ngài được tỏ lòng 

thương xót trên cuộc đời chúng ta. Có thế, chúng ta khả dĩ trở thành “một siêu nhân” trong 

Ngài. Chúng ta có thể lợi dụng tự do mà chọn hỏa ngục nhưng đó không phải là ý muốn của 

Ngài. Ý muốn của Thiên Chúa là tất cả chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Ngày nào chúng ta 

còn ý thức thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình mà chạy đến lòng thương xót của Ngài, ngày 

ấy chúng ta sẽ là chính mình trong tình yêu của Chúa. Thật vậy, chúng ta chỉ tìm được căn tính 

đích thực của mình nơi Thiên Chúa, trong Đức Kitô. Khi phạm tội, chúng ta trở nên tha hóa, xa 

lạ với chính mình nhưng một khi “trở về”, chúng ta được sống đích thực là mình trong tình yêu 

và lòng thương xót của Thiên Chúa. 

Lòng thương xót ư ? Tôi chẳng cần. Điều tôi cần là hoàn thành một cuộc sống tốt đẹp nhất 

với những gì Tạo Hóa đã ban cho tôi. Thực tế cho thấy là tôi đã không tận dụng hết nén bạc 

của mình và sự tội vẫn ở trong tôi. Tôi chẳng cần dùng tự do để chọn lấy hỏa ngục, chỉ cần 

sống buông thả tất cả và không hy vọng, tôi sẽ được hỏa ngục. Con người chỉ dùng tự do để cố 

gắng vươn lên những đỉnh cao, để đạt đến những khát vọng vô biên sâu thẩm của lòng mình, 

đó là tự do đích thực, tự do được chọn Thiên Chúa, Đấng đã ban tự do cho tôi hầu đạt đến 

Ngài. Trong khi tôi còn bất lực vì tội lỗi đè nặng, Ngài đã đến với tôi như một Đấng xót thương, 

van xin tôi, hãy để cho Ngài tha thứ để Ngài có thể là chính mình và tôi có thể là tôi trong lòng 

thương xót ấy. 

Và như thế, Thiên Chúa vẫn mãi là Thiên Chúa xót thương và tôi mãi là chính mình trong 

cung lòng thương xót của Ngài. 
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Phần Một 
 

MỤC TIÊU HƯỚNG TỚI 
 
 
 

TIẾN TRÌNH ƠN GỌI NĂM BƯỚC 
 

Ga 15, 12-17: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy 
đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người 
đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em 
thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 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 Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã 
chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, 
sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin 
cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy 
anh em là hãy yêu thương nhau”. 

 
 Kính thưa Quý Thầy, 

 
Công cuộc đào tạo của Đại Chủng viện nhằm đạt tới kết quả cuối cùng là khẳng định một ứng 

sinh có ơn gọi linh mục và giới thiệu lên Đấng Bản quyền xin phong chức cho ứng sinh đó, bảo đảm 
rằng anh đã học biết cách làm linh mục và đủ điều kiện để thi hành sứ vụ linh mục, qua bốn chiều kích 
đào tạo là nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. 

 
Tưởng cũng nên lưu ý đến định hướng đào tạo linh mục của Ratio 2016 về sự tương tác 

giữa các chiều kích đào tạo của Pastores Dabo Vobis: chiều kích nhân bản là nền tảng thiết yếu và 
năng động của toàn bộ đời sống linh mục, chiều kích thiêng liêng là điều kiện về phẩm chất của sứ 
vụ linh mục, chiều kích tri thức cung cấp các khí cụ hữu lý cần thiết để chuyển đạt nội dung đức tin 
cách thích hợp, chiều kích mục vụ mang lại khả năng phục vụ có trách nhiệm và phong phú. Mỗi 
chiều kích đào tạo đều nhằm biến đổi và đồng hóa tâm lòng của ứng sinh với con tim của Chúa Kitô, 
Mục Tử Nhân Lành đầy lòng thương xót (Ratio 2016 số 89).  
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Chi tiết hơn, chúng ta thấy: 
 
a) Chiều kích nhân bản là nền tảng cần thiết và năng động của toàn bộ đời sống linh 

mục (số 89). Đức Giêsu Kitô là khuôn mẫu và nguyên lý của việc đào tạo nhân bản (số 93). Cần 
quan tâm tới sức khoẻ thể lý, tâm lý và luân lý của ứng viên. Cũng cần tìm hiểu lịch sử bản 
thân của ứng sinh (số 94). Nhấn mạnh đến sự trưởng thành của chủng sinh trong tương quan với 
nam giới hay nữ giới, thuộc mọi lứa tuổi và có những điều kiện xã hội khác nhau (số 95), cũng như 
việc huấn luyện sử dụng truyền thông kỹ thuật số (số 97-100). 

 
b) Chiều kích thiêng liêng quyết định phẩm chất của thừa tác vụ linh mục (số 89). Đời 

sống thiêng liêng nuôi dưỡng tình hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân (số 101), đặc biệt 
xây dựng tương quan cá vị với Chúa Kitô (số 102), được bảo vệ nhờ cử hành đều đặn và 
thường xuyên bí tích thống hối, xét mình hằng ngày (số 106), được tăng trưởng nhờ cầu 
nguyện, suy gẫm Lời Chúa, yêu mến Thánh Thể (số 102). Như vậy, đời sống thiêng liêng chính 
là tương quan cá vị với Chúa Kitô trong sự tự do nội tâm, chứ không phải là “lớp sơn” đức hạnh 
(số 41) hay “hình thức thế tục thiêng liêng” (số 42). 
 

c) Chiều kích trí thức giúp các ứng sinh linh mục có được năng lực tri thức thực sự để 
có thể loan báo sứ điệp Tin Mừng cho người đương thời một cách đáng tin cậy và dễ hiểu (số 
116). Phải đề cao vai trò của Kinh Thánh trong việc đào tạo trí thức cho chủng sinh “ở mọi cấp 
độ, từ Lectio divina cho đến việc chú giải” chuyên môn (số 166). Việc đào tạo tri thức không chỉ 
cung cấp những kiến thức, mà còn là phương tiện giúp chủng sinh biến đổi để ngày càng trở 
nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô (số 35). 
 

d) Chiều kích mục vụnhằm rèn luyện năng lực đảm nhận cách có trách nhiệm và phong 
phú phận vụ được Giáo Hội giao phó (số 89), giúp ứng sinh trở nên mục tử theo hình ảnh Đức 
Kitô (số 119), và là môn đệ truyền giáo (số 40 và 91), nên chuyên viên trong nghệ thuật phân 
định mục vụ (số 120), thành những mục tử biết cảm thông và hết mình vì đoàn chiên, nhất là 
phải trở nên khí cụ của lòng thương xót (số 40). Ngoài ra, cần nêu những tấm gương hy sinh, 
dấn thân của các linh mục đàn anh (số 123) và mời gọi chủng sinh biết khéo léo, khôn ngoan, 
trân trọng lắng nghe người khác, sẵn sàng dấn thân với lòng quảng đại để phục vụ Giáo Hội và 
tha nhân (số 120). 

 
Mọi sự trên đời đều có tiến trình của nó, và phải tiệm tiến đi từng bước trong trật tự, đi 

sai nhịp là sẽ bị đảo lộn, rối tung lên và có nguy cơ thất bại. Ơn gọi cũng trải qua tiến trình năm 
bước: 

1. Chúa gọi, 
2. Con người đáp trả, 
3. Cam kết theo Chúa Kitô toàn thể, 
4. Biến đổi dần dần và sống phù hợp, 
5. Kiên trì cho đến cùng. 

 
Không thể đòi hỏi anh em mới vào Chủng viện phải giống như anh em sắp ra trường, cũng 

như không thể chấp nhận anh em năm cuối mà còn dẫm chân tại chỗ như khi mới vào, và càng 
không thể chấp nhận được người đi thụt lùi hoặc đi trệch con đường. Vì thế, nói về tiến trình ơn gọi 
năm bước là hữu ích không chỉ cho người mới bắt đầu, mà cả những người lớp lớn, và thậm chí 
đã chịu chức/khấn để sống tốt và thành công trong đời sống và sứ vụ ơn gọi của mình cho đến 
cùng.  
 

1. Bước thứ nhất: CHÚA GỌI 
 
Chúa gọi trực tiếp từ trong sâu thẳm cõi lòng mỗi người, hay gián tiếp qua người nọ kẻ 

kia, hoặc Chúa phối hợp cả hai cách để nói lên kế hoạch yêu thương quan phòng của Chúa, với 
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từng bối cảnh cụ thể của cuộc sống cá vị của mỗi người. Ứng sinh trong giai đoạn quan trọng 
này cần có người đồng hành kinh nghiệm giúp tìm kiếm và phân định ý Chúa. Đó là vai trò của 
các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng.  

 
a. Một số ơn gọi nổi bật 
 
Trước hết là ơn gọi của Samuel: “Cậu bé Samuen phụng sự Đức Chúa, có ông Êli trông nom… 

Một ngày kia, ông Êli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của 
Thiên Chúa chưa tắt và Samuen đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. 
Đức Chúa gọi Samuen. Cậu thưa: “Dạ, con đây!” Rồi chạy lại với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi 
con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuen lần 
nữa. Samuen dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con 
đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” Bấy giờ Samuen chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải 
cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuen lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi 
con.” Bấy giờ ông Êli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông nói với Samuen: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi 
con thì con thưa: ‘Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Samuen về ngủ ở chỗ của 
mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Samuen! Samuen!” Samuen thưa: “Xin hãy 
phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”27. Ai đã giúp chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa? 

 
Thứ hai là tiến trình ơn gọi của Đức Mẹ28: Thiên Chúa đi bước trước sai sứ thần vào 

nhà trinh nữ và nói “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Thoạt đầu Đức 
Mẹ băn khoăn: Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền 
giải thích: “Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 
và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là 
Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp 
đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Đức Mẹ phản bác lại vì trái với quyết 
ý và kế hoạch của Mẹ cho cuộc đời mình, theo cách tự nhiên của con người: “Việc ấy làm sao 
xảy ra được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần lại giải thích: “Thánh Thần sẽ ngự 
xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh 
ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Sứ thần còn thuyết phục với bằng chứng: “Kìa bà Êlisabét, 
người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị 
mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì 
là không thể làm được.” Bấy giờ Đức Mẹ từ bỏ, hay đúng hơn lụy phục ý muốn và kế hoạch 
riêng của Mẹ cho ý muốn và kế hoạch của Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ 
làm cho tôi như lời sứ thần nói.”  

 
Chúng ta thấy Thiên Chúa không hành động nghịch lại tự do của con người, mà Ngài 

cần đến sự ưng thuận tự do của tạo vật của Ngài: Cả trời và đất, cả thiên đàng và trần thế, cả 
chính Thiên Chúa, đều chờ đợi lời đáp trả của Mẹ Maria. Mẹ trở nên mẫu gương cho chúng ta 
trước lời mời gọi của Chúa. Mẹ có ý muốn và kế hoạch cho cuộc đời của Mẹ. Nhưng một khi 
thiên sứ giải thích và thuyết phục, Mẹ nhận ra ý muốn và kế hoạch của Chúa trên cuộc đời Mẹ 
thì Mẹ liền mau mắn lụy phục ý muốn và kế hoạch của Mẹ cho ý muốn và kế hoạch của Chúa. 
Ai trong chúng ta cũng có ý muốn và kế hoạch riêng cho đời mình, liệu ý muốn và kế hoạch đó 
có phù hợp với ý muốn và kế hoạch của Chúa cho mình không; và nếu không thì chúng ta có 
dám luỵ phục ý muốn và kế hoạch của mình cho ý muốn và kế hoạch của Chúa không? Ơn gọi 
chỉ thực sự triển nở và hạnh phúc trong ý muốn và kế hoạch của Chúa. 
 
 Thứ ba là ơn gọi của bốn Tông đồ đầu tiên: “Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ 
Giênêsarét…  Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ… Người  xuống chiếc thuyền của ông 
Simon, và xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi từ trên thuyền, Người giảng dạy đám đông. 
Giảng xong, Người bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Simon 

                                                 
27 1 Sm 3, 1-10.

 
28 Lc 1, 26-38.
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đáp:“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, tôi 
sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm 
hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được 
hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: 
“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon 
và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dêbêđê, là 
Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông 
Simon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ 
hết mọi sự mà theo Người”29. 

 Là những người đánh cá chuyên nghiệp mà suốt cả đêm các ông không bắt được con cá 
nào, dù đó là thời gian thuận tiện cho việc đánh bắt, vì ban đêm các phiêu sinh vật nổi lên mặt nước 
và cá theo đó mà tìm thức ăn. Ấy thế mà khi có Chúa Giêsu ở cùng trên thuyền và vâng lời Ngài, dù 
Ngài không từng trải nghề đánh cá, các ông được một mẻ cá lạ lùng. Và chính mẻ cá lạ lùng này đã 
thúc đẩy các ông mau mắn theo Chúa.  

 Lời mời gọi của Chúa thật đa dạng và phong phú, đến như bất ngờ và dường như không thể. 
Chúng ta có thể kể đến lời mời gọi Matthêu bên bàn thu thuế30, Maiđệliên gái điếm31 hay Phaolô bắt 
đạo32 và bao nhiêu kỳ tích ơn gọi của các thánh, cùng những người mà chúng ta có thể biết được… 
Tôi xin kể câu chuyện của cha già Thích, Khoa trưởng Hán Văn Viện Đại Học Huế. 

 
b. Cách nhận ra ơn gọi 
 
Nhìn vào câu chuyện đời với những biến cố nổi bật của chúng ta, dù thành công hay thất bại, 

thánh thiện hay tội lỗi, các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng, sẽ giúp chúng ta đọc được hàng chữ viết 
thẳng về lời mời gọi của Chúa trên những đường cong cuộc đời của chúng ta. Chúa có thể gọi trực tiếp, 
hoặc gián tiếp bởi ai đó gợi ý thúc đẩy, như cha mẹ, cha xứ, thầy xứ, bạn bè… giống như Gioan Tẩy Giả 
giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ mình, hoặc như Anrê dẫn em mình là Simon hay Philipphê dẫn 
Nathanael đến với Chúa Giêsu. 

Và hôm nay, Chúa vẫn luôn tiếp tục kêu gọi và đổi mới lời mời gọi của Ngài qua từng 
biến cố cuộc đời của chúng ta, chúng ta đừng để đánh mất cơ hội. ĐTC Phanxicô khuyến 
khích: “Hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu. Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Người ở bên bờ của cuộc 
đời chúng ta, Người đến gần những thất bại của chúng ta, những yếu đuối của chúng ta, những 
tội lỗi của chúng ta, để biến đổi chúng”33.   

 Những ngày tĩnh tâm năm là cơ hội thuận tiện để mỗi người chúng ta đọc lại lịch sử ơn gọi 
của mình, và nghiêm túc lượng sức để quyết định dứt khoát ơn gọi của mình, càng sớm càng 
tốt, vì ích lợi của bản thân, của Giáo hội và Giáo phận. Dù đã ở trong Chủng viện một thời gian, lâu 
mau tuỳ người, chúng ta cũng vẫn đang tìm hiểu ơn gọi mỗi ngày cho chín chắn hơn, bằng việc 
kiểm tra chính mình và các ân ban của mình xem có phù hợp với đời sống và sứ vụ linh mục 
không? Chúng ta phải phân định và đánh giá các ân huệ ấy xem có ăn khớp với kế hoạch chung 
và nhu cầu của Giáo hội và Giáo phận hay không? Dĩ nhiên phải có hòa điệu trong việc sống các 
ân ban đa dạng ấy mới sống ơn gọi một cách vui tươi hạnh phúc được.  
 

Bên cạnh đó, những người có trách nhiệm đào tạo cũng tìm hiểu và đánh giá để đón 
nhận và thăng tiến ơn gọi của chúng ta, như Chúa Giêsu đã thẩm định ông Nathanael là “người 
đích thực, lòng dạ không có gì gian dối” và đã tiếp nhận ông vào hàng ngũ tông đồ của Chúa34. 
Các ngài cũng xem xét tính tình, khả năng, lòng đạo đức, ý hướng và động lực của chúng ta có 

                                                 
29 Lc 5,1-11.

 
30 Mt 9,9.

 
31 Ga 8, 2-11.

 
32 Cv 9, 1-18.

 
33 Trích bài giảng trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22/9/2013.

 
34 Ga 1,35-50.
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phù hợp với ơn gọi linh mục không? Trong thư gửi người Công giáo Ái Nhĩ Lan, ĐTC Biển Đức 
XVI qui kết nạn lạm dụng tình dục (và vi phạm tình dục) của hàng giáo sĩ là “docác thủ tục thiếu sót 
trong việc ấn định ra tư cách xứng đáng của các ứng viên chức linh mục và cuộc sống tu trì; 
thiếu sót trong việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong các Chủng viện và 
Tập viện”35.  

 
Do đó, chúng ta được mời gọi để được đào tạo và tự đào tạo trở nên ứng sinh tốt. Đào 

tạo đích thực là biến người lầm lỗi thành người không còn lầm lỗi, biến người xấu thành người 
tốt, người tốt thành người tốt hơn để đi đến sự hoàn hảo thánh thiện, vì tội thì tha lỗi thì sửa, 
mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai. 

 
Trong những giờ suy niệm cá nhân trước Thánh Thể, (nhất là trong mỗi Giờ Thánh cuối 

ngày), chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã kêu gọi chúng ta, đồng thời xin cho chúng ta được kiên trì 
cộng tác với ơn Chúa, dù chúng ta không tốt hơn và nhiều khả năng hơn nhiều anh em đồng 
tuổi khác, để tỏ rõ tình thương vô điều kiện và quyền tự do chọn gọi của Chúa, như Ngài đã 
nói: “Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. ĐTC Biển Đức XVI 
khích lệ: “Các con đã nghe theo tiếng gọi của Chúa Kitô, và được cái nhìn đầy yêu thương của 
Ngài lôi cuốn. Các con hãy hướng mắt lên Ngài: qua việc Nhập thể, Ngài mang lại cho thế giới 
mạc khải sau cùng về Thiên Chúa, và nhờ sự Phục sinh, Ngài đã trung thành thực thi lời hứa. 
Hãy tạ ơn Chúa vì dấu chỉ yêu mến đánh dấu mỗi người trong các con”36.  

 
Còn ĐTC Phanxicô thì nhắc nhở: “Trở thành linh mục không phải là một lựa chọn chúng 

ta thực hiện hoàn toàn bằng bản thân mình… Câu trả lời của chúng ta được kích hoạt bởi một 
lời mời gọi tình yêu. Đó là một cái gì bạn cảm thấy bên trong. Cái gì đó làm chúng ta không yên. 
Và bạn đáp trả lại ‘Xin Vâng’37.  

 
2. Bước thứ hai: CON NGƯỜI ĐÁP TRẢ 
 
ĐTC Phanxicô nói với các bạn trẻ: “Cha xin các con suy xét xem mình có được mời gọi sống 

đời thánh hiến hay linh mục không. Thật tuyệt vời biết bao khi thấy các bạn trẻ đón nhận lời mời gọi 
hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô để phục vụ Giáo hội của Người. Hãy tự thách đố chính mình, và 
với tâm hồn trong sạch, các con đừng sợ điều Thiên Chúa đòi hỏi các con! Từ tiếng “xin vâng” của 
các con đáp lại lời Chúa mời gọi, các con sẽ trở thành những hạt giống mới gieo niềm hy vọng trong 
Giáo hội và trong xã hội”38. 

 
Đang có mặt ở đây là chúng ta đã đáp lại lời mời gọi của Chúa. Hy vọng chúng ta sẽ 

quảng đại đáp trả cho đến cùng, vì ơn gọi “không phải là một chọn lựa luân lý hay một lý tưởng 
cao quý, nhưng là gặp gỡ với chính Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ trao ban cho cuộc sống một 
chân trời mới, và qua đó là một hướng đi có tính cách quyết định”39. Chúa luôn đổi mới lời mời 
gọi của Ngài qua các biến cố cuộc sống thì chúng ta cũng phải luôn đổi mới lời đáp trả của 
chúng ta qua các biến cố cuộc sống ấy, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, thánh thiện 
hay tội lỗi. 

 
Nhưng trong việc đáp trả theo Chúa này, chúng ta phải để ý hai yếu tố Thích và 

Hợp.Thích là yếu tố chủ quan và tình cảm có thể theo phong trào, nhất thời và hay thay đổi; còn 

                                                 
35 Thư ĐTC Biển Đức XVI gửi Người Công giáo Ái Nhĩ Lan, Vatican ngày 20/3/2010.

 
36 Nói với hơn 6.000 chủng sinh đến từ khắp nơi trên thế giới trong thánh lễ ngày 20/8/2011 -  http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/08/20/duc-thanh-cha-

voi-chung-sinh/
 

37 Nói trong cuộc gặp các chủng sinh và tập sinh hôm 6/7/2013.
 

38 Sứ điệp Ngày Thế Giới Giới Trẻ XXX 2015.
 

39 ĐGH Biển Đức XVI, Deus Caritas Est, số 1. 
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Hợp là yếu tố khách quan đòi hỏi khả năng và phẩm chất để được bền vững cho đến cùng. Tự 
mình đánh giá mình có thể bị ảo tưởng và sai lầm, nên chúng ta cần có các nhà đào tạo hướng 
dẫn để khỏi chọn lựa sai kế hoạch của Chúa. Thích làm linh mục mà không hợp là không được. 
Trái lại, dù được mọi người đánh giá là hợp mà đương sự không thích thì cũng không thành. 

 
 Như thế, để thẩm định việc đáp trả ơn gọi cần có sự hợp tác tích cực giữa các nhà đào 
tạo và ứng sinh, cùng với ơn Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt cả đôi bên, vì ai cũng có 
thể gặp phải sai lầm ngoài ý muốn. Người có trách nhiệm đào tạo sẽ đồng hành sâu sát với 
chúng ta, tiệm tiến thẩm tra và giúp chúng ta biện phân ý Chúa và thực thi ý Chúa qua câu 
chuyện đời của chúng ta (Chúa luôn viết thẳng trên những đường cong cuộc đời của con người), 
và mời gọi chúng ta tham gia vào việc tự đào tạo chính chúng ta. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải 
thành thật trình bày hành trình câu chuyện đời của chúng ta, nhất là các mốc điểm lịch sử quan 
trọng, dù tốt dù xấu, dù thánh thiện hay tội lỗi, với các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng. 

 
Đời sống ơn gọi luôn là lối đi ngược dòng với xu hướng thời đại của nền văn minh sự chết 

(tục hóa, hưởng thụ vật chất và khoái lạc nhục dục). Do đó, chúng ta phải kiên trì sử dụng mọi 
phương thế tự nhiên và siêu nhiên để gìn giữ và tự bảo vệ lấy mình trong mọi mối tương quan, 
hầu xứng hợp theo đuổi lý tưởng ơn gọi linh mục cho đến cùng. Trong những phương thế ấy, 
chúng ta đừng quên năm yếu tố này: nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý 
và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba, và ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhưng thấu suốt 
tất cả của Chúa.  

 
ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Các con đừng sợ đi ngược dòng đời, khi mà những giá trị được 

bày ra cho chúng ta là những giá trị xấu, muốn cướp mất hy vọng của chúng ta. Những giá trị 
được ví như những bữa ăn, nếu bữa ăn không lành mạnh thì nó sẽ làm hại chúng ta. Chúng ta 
phải đi ngược dòng đời! Và các con phải là người đi tiên phong:“hãy đi ngược dòng đời và hãy lấy 
làm hãnh diện khi đi ngược dòng đời như vậy”40. 
 

Trong việc đi ngược dòng này, chắc cũng có người đang trăn trở đắn đo giữa đôi đường 
phải chọn lựa, và lượng sức để quyết định dứt khoát. Kinh nghiệm bản thân mà ĐTC Phanxicô 
đã chia sẻ cho chúng ta một chỉ dẫn: “Lúc tôi còn là một chủng sinh, tôi bị lóa mắt bởi một cô 
gái tại đám cưới của một ông chú. Tôi bàng hoàng trước vẻ đẹp và trí thông minh của nàng… 
quả đúng thế, tôi bàng hoàng một thời gian khá lâu. Tôi luôn nghĩ đến nàng không thôi. Sau 
đám cưới ấy, tôi trở lại chủng viện, nhưng đến cả một tuần lễ sau, tôi vẫn không cầu nguyện 
được, vì mỗi lần cố gắng cầu nguyện thì cô gái lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi phải suy nghĩ lại 
xem tôi đang làm gì đây. Tôi vẫn còn tự do vì mới chỉ là chủng sinh thôi, nghĩa là tôi có thể trở 
về gia đình, thế là xong. Nhưng tôi phải suy nghĩ về chọn lựa của mình một lần nữa. Và một lần 
nữa, tôi đã chọn, hay đúng hơn, tôi để mình được chọn bởi con đường tu trì. Hiện tượng này mà 
không xảy ra mới bị coi là chuyện bất bình thường. Và khi nó xảy ra, người ta bắt buộc phải rà 
lại hướng đi của mình một lần nữa. Đây là vấn đề ta phải chọn lựa lại hoặc cho rằng ‘điều tôi 
đang cảm xúc thật là đẹp và sợ sau này sẽ không trung thành với ơn gọi, thì nên rời chủng viện 
là hơn’. Nếu việc này xảy ra cho một chủng sinh, tôi thường giúp họ ra đi bằng an để trở thành 
một Kitô hữu tốt, chứ không thành một linh mục xấu.” 
 

Như thế, chúng ta có trách nhiệm đối mặt với những gì đã xảy ra cho mình và lượng sức 
để giải quyết chúng, với sự giúp đỡ của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng, để việc chọn 
lựa đời sống ơn gọi linh mục có hướng dứt khoát sớm, nhờ đó tiến trình được đào tạo và tự 
đào tạo được hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta cũng cần được sớm biết rõ những khoản Giáo luật 
liên quan, nhất là về các trở ngại Giáo Luật, kẻo để quá muộn sẽ tiến thối lưỡng nan, thiệt hại 
cho Giáo hội lẫn cho chính chúng ta, chẳng hạn:  

 

                                                 
40 Trích huấn từ buổi tiếp kiến chung ngày 23/6/2013.
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- GL 1025: Phải trải qua một thời gian thử thách, hội đủ những đức tính thích hợp, không bị điều 
bất hợp luật và ngăn trở nào, đủ các giấy tờ cần thiết, và phải được điều tra kỹ lưỡng (x. GL 
1051) 

- GL 1026: Đương sự phải được tự do hoàn toàn, tuyệt đối không được cưỡng bách bằng bất cứ 
cách nào và vì bất cứ lý do gì, cũng không được ngăn cản người đủ khả năng xứng hợp theo 
Giáo luật. 

- GL 1029: Chỉ nên cho tiến chức những ứng sinh có đức tin tinh tuyền, ý hướng ngay lành, 
kiến thức cần thiết, danh thơm tiếng tốt, đức hạnh vẹn toàn, nhân đức vững vàng, các đức 
tính về thể lý và tâm lý phù hợp với chức thánh sẽ lãnh nhận. 

- GL 1036-1037: Ứng viên phải đệ trình một bản tuyên bố do chính tay mình viết và ký tên 
xác nhận mình tự nguyện và tự do xin được chịu chức và sẽ vĩnh viễn dấn thân cho thừa 
tác vụ của Giáo hội, đã công khai đảm nhận nghĩa vụ sống độc thân trước Thiên Chúa và 
Giáo hội. 

- GL 1041: Những bất hợp luật không được chịu chức như điên khùng/bệnh tâm thần, 
không đủ năng lực chu toàn thừa tác vụ; bội giáo, lạc giáo hay ly giáo; mưu toan kết hôn, 
dù chỉ là hôn nhân dân sự; tội sát nhân, phá thai có hiệu quả, hay tích cực cộng tác vào; chủ 
tâm hủy hoại thân thể mình hay kẻ khác, đã mưu toan tự vẫn; đã thực hiện một hành vi 
thuộc Bí tích Truyền chức (vd. ngồi vào tòa giải tội nghe xưng tội, nâng MTC lên ban phép 
lành cho giáo dân). 

- GL 1043: Buộc tín hữu phải trình báo với Đấng Bản quyền về người có những ngăn trở để 
nhận lãnh chức thánh. 

- GL 1045: Dù không biết là có những điều bất hợp luật và những ngăn trở thì vẫn bị mắc những 
điều ấy. 

- GL 1051: Phải điều tra theo các phương thế hữu ích tùy hoàn cảnh mỗi thời và mỗi nơi. 
- GL 239,2: Mỗi Chủng viện phải có ít nhất một vị linh hướng và những tư tế khác được 

Giám mục chỉ định vào nhiệm vụ giải tội/linh hướng. Xuân Bích có ưu điểm trong vấn đề 
này là tất cả các cha giáo đều làm linh hướng, chỉ trừ cha Giám đốc, người có quyết định 
cao nhất toà ngoài của chủng viện. 

- GL 240,2: Không bao giờ được hỏi ý kiến của vị linh hướng hay cha giải tội trong việc cho chủng 
sinh tiến chức hoặc sa thải. 

- GL 246,4: Ứng sinh phải thường xuyên lãnh nhận bí tích sám hối và tự do chọn lựa cho mình 
một vị linh hướng để có thể tin tưởng bày tỏ lương tâm. Điều mà vị linh hướng khám phá về 
người thụ hướng ở toà trong sẽ không được tiết lộ ra ở toà ngoài.  

 
Ứng sinh cũng cần có một cam kết viết tay về ý ngay lành và tính trung thực của việc 

theo đuổi ơn gọi, liên quan đến bối cảnh gia đình “xét như chủng viện đầu tiên,”41 những điều 
kiện bên ngoài, những điều kiện tự nhiên và những điều kiện thiêng liêng. Ứng sinh cũng được 
yêu cầu trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát và trắc nghiệm tâm lý; lãnh vực đời sống 
tình cảm/tính dục cũng cần được khảo sát và chữa lành hầu đạt được sự ổn định cần thiết cho 
đời sống linh mục mai ngày; những gánh nặng nội tâm cần được tháo gỡ và giải quyết nhờ sự 
trợ giúp của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng42. 
 

Nhưng cái gì có thể xảy ra khi chúng ta khám phá ra rằng chúng ta không thích hợp? 
Thưa hoặc là phải rời Chủng viện, hoặc là phải thích nghi, uốn nắn chính bản thân và nỗ lực 
hội nhập. Sự việc ấy đôi khi gây ra cảm giác khó chịu và cũng gây nên những khó khăn, vì 
không phải lúc nào cũng có thể nhận ra ngay tác động của Chúa Thánh Thần.  

 
Lòng chân thật theo ơn gọi 
 
Về lòng chân thật trong ơn gọi, tôi xin kể câu chuyện “Nhà vua chọn người kế vị”: Một vị 

vua kia thật hiền, hết lòng yêu thương lo cho dân cho nước, nhưng chẳng may Chúa không cho 

                                                 
41 Optatam Totius số 21.

 
42 GL 239,2; 240,2; 246,4; FABC, 7th Plenary Assembly, Spiritual Direction.
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sinh con nối dòng. Vua lên kế hoạch chọn người kế vị trong hàng con cháu của hoàng thân 
quốc thích. Vua giao cho mỗi người một hạt giống, chủng loại khác nhau, để chăm bón thành 
cây kiểng, hẹn ba năm sau mở cuộc thi do cả triều đình chấm, dưới sự chủ tọa của chính vua. 
Đến hẹn, các công tử của hoàng thân quốc thích đua nhau mang thành quả của mình đến dự 
thi. Có nhiều chậu kiểng tuyệt đẹp và quí giá, ai cũng trầm trồ khen ngợi, và các chủ nhân hớn 
hở nắm chắc phần thắng. Cuối rốt là một công tử trẻ tuổi bê một chậu đất không cây dâng lên, 
khóc tức tưởi.  

 
Vua đích thân thẩm vấn. Cậu nghẹn ngào thưa: “Con đã làm hết mọi cách chăm bón 

hằng ngày, che mưa che nắng, liệu đủ nước đủ phân, khí trời âm dương… nhưng hạt giống của 
con vẫn không mọc, con không hiểu tại sao. Con thành thật xin lỗi vua, vì đã làm vua thất vọng, 
con xin nhận thất bại của con.” Vua bất thần ôm chầm lấy chàng trai và tuyên bố đã tìm được 
người kế vị. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên. Vua giải thích: “Tất cả mọi hạt giống vua giao đều đã 
luộc chín hết rồi, không thể nào mọc thành cây được. Chỉ công tử này là thật thà, ngay chính và 
trung thành, xứng đáng để ta truyền ngôi trị nước, chăm lo cho muôn dân. Còn các công tử 
khác tuy đã thay hạt giống thật vua giao, nhưng cũng hết lòng chăm bón, ta không bắt tội, triều 
đình sẽ tùy theo tài năng đức độ của mỗi người mà cắt đặt”. Mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự 
trả lời trong thinh lặng về ý ngay lành và lòng chân thật của mình khi theo đuổi ơn gọi linh mục.  

 
ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Được khích lệ bởi những người đào tạo các con, các con hãy 

mở tâm hồn cho ánh sáng của Chúa để xem liệu con đường này, một con đường đòi hỏi lòng 
can đảm và tính xác thực, có phải là con đường của các con không, và chỉ tiến tới thiên chức 
linh mục nếu các con chắc chắn xác tín rằng Thiên Chúa kêu gọi các con trở thành các thừa tác 
viên của Ngài, và hoàn toàn quyết định thực thi thừa tác vụ này trong sự vâng phục những quy 
định của Giáo hội”43.  

 
(Tình Chúa Gọi Tôi mp3) 

Còn tiếp 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

 

Nguyễn Đăng Trúc 

Đây không phải một luận văn,  

nhưng chỉ là vài hàng ghi lại một trao đổi bằng điện thư giữa hai người bạn về  

một thắc mắc liên quan đến vấn đề đạo đức trong cuộc sống 

  

§ – Câu hỏi của người bạn:  

                                                 
43 ĐTC Biển Đức XVI nói với các chủng sinh ngày 20/8/2011.

 

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA NGÀY NAY 
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Thưa ông Nguyễn Đăng Trúc, 

Chúng tôi đọc một bài viết gây tranh cãi rất nhiều vì cách lập luận khó hiểu của tác giả. 

Bài viết nói về NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH MỘT HÀNH VI LUÂN LÝ LÀ TỐT HAY 

XẤU. 

Bài báo lập luận như sau: 

“Mục đích của luân lý là để xác định tính cách tốt và xấu, thiện và ác của một hành vi. Vậy 

căn cứ vào đâu để biết được hành vi này là tốt, hành vi kia là xấu, điều này được làm và điều 

kia không được làm? Các chuẩn mực để đo lường giá trị luân lý của một hành vi nhân linh là 

luật luân lý và lương tâm của con người, chúng là nguyên tắc để đánh giá tốt xấu của một hành 

vi. Theo truyền thống, thần học luân lý kể ra 3 nguồn để xác định giá trị luân lý của một hành vi 

nhân linh: đối tượng, mục đích và hoàn cảnh. 

1. Đối tượng 

Là sự vật mà hành vi chọn để hướng đến, là điều trước tiên mà một hành vi muốn đạt tới, là 

mục tiêu của hành vi. Để đánh giá tính tốt xấu của hành vi, ta phải xét xem đối tượng đó tốt hay 

xấu. Có nhiều loại đối tượng, nhưng khi xét về giá trị, luân lý phân biệt hai loại đối tượng: tốt và 

xấu. Trộm cắp, phá thai, nói dối… là đối tượng xấu; bảo vệ sự sống, làm phúc, bố thí giúp 

người, thờ phượng Thiên Chúa… là đối tượng tốt. 

Ví dụ: Phá thai luôn luôn là hành vi xấu, là phá hủy mạng sống, bất kể làm thế là để tránh bị 

người đời chê cười hay vì những lý do bệnh lý. 

 

Đối tượng của một hành vi nhân linh là hậu quả do một hành vi nào đó trực tiếp gây ra. Đó là 

kết quả luôn luôn có và tất yếu phải xẩy ra của một hành vi, bất kể hoàn cảnh chung quanh hay 

ý hướng của người làm hành vi ấy là gì. Đối tượng của ấy là hậu quả có liên quan đến bản chất 

của hành vi. Đối tượng là tiêu chuẩn đầu tiên để xét xem một hành vi tốt hay xấu”. 

(…) 

Có quá nhiều điều khó hiểu trong cách lập luận này. Tại sao ĐỐI TƯỢNG của hành vi 

nhân linh là một hành vi (phá thai, trộm cắp…). Sau đó lại nói: “Đối tượng của một hành vi nhân 

linh là hậu quả do một hành vi nào đó trực tiếp gây ra”. 

Kính xin ông giúp tôi hiểu rõ hơn về vấn đề này. 

§ – Trả lời của Nguyễn Đăng Trúc 
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Câu hỏi bạn đặt ra hết sức quan trọng. Tôi không thể nào nói hết trong một vài dòng chữ. 

Không phải vì muốn tránh né không trả lời. Cũng không phải từ thâm tâm, tôi đã không nêu lên 

câu hỏi đó cho chính mình. Và cũng không phải vấn đề không có gì để nói. 

Nhưng thật sự đó là tất cả những gì mà sự KHÔN NGOAN và ĐẠO LÝ từ xưa đến nay đã 

đặt ra, và luôn còn là vấn đề tranh cãi: 

- Những bậc thánh hiền như Lão Tử hoặc các nhà thần học trường phái thần bí (théologie 

mystique) thì cho rằng, lấy sức con người mà đánh giá HÀNH VI này, ĐỐI TƯỢNG kia là TỐT 

(Thiện), thì đó là điều bất Thiện rồi [1]. Nói vậy không phải là chủ trương THIỆN-ÁC  không có 

hay không cần cho đạo làm người, nhưng các bậc thánh hiền trực giác rằng THIỆN-ÁC  không 

thể tùy tiện đánh giá đo lường bởi sức con người. 

- Cũng có người, do lòng tin tưởng vào Đạo-Lý TỰ NHIÊN như Mạnh Tử, thì cho rằng 

THIỆN là cái HẠO NHIÊN, là cái gì SƠ NGUYÊN (originel) không do bàn tay hay trí óc con 

người hoặc xã hội suy diễn hay đánh giá : nhân chi sơ, tính bản thiện. 

- Truyền thống văn hóa Đông Tây còn có nhiều quan niệm đạo lý khác xuyên qua cá thế kỷ. 

Nhưng chung chung, hầu như người ta (chẳng hạn các trường phái stoisme hoặc épicurisme 

trong truền thống văn hóa tây phương) thường cho rằng đạo lý phải được định nghĩa là hợp với 

TỰ NHIÊN, thuận theo tự nhiên (conforme à la nature). 

- Gần đây hơn, có hai trường phái đạo đức học quan trọng ở Đức quốc đang chi phối phán 

đoán đạo đức của thế giới. Đó là đạo đức học của Emmanuel Kant và của Max Scheler. 

Emmanuel Kant thì cho rằng TỐT là một hành vi tương hợp với luật tự nhiên (lois de la nature) 

mà lý trí phổ quát (raison universelle de l’homme) của con người có thể nhận biết.  Còn Max 

Scheler thì cho rằng đạo đức học của Kant quá hình thức và duy lý (xem Le formalisme en 

éthique et l’éthique matériale des valeurs de Max Scheler). Theo Max Scheler, nền tảng đạo 

đức phải dựa trên những giá trị tốt, và những giá trị tốt ấy phải qui chiếu vào phẩm giá cao siêu 

của con người, một con người được định nghĩa như một nhân vị có khả năng YÊU THƯƠNG. 

Nhưng, khi ta đọc thật kỷ các kinh sách của các thánh hiền là những vị tiên phong dẫn lối 

cho các nền văn hóa Đông, Tây, ta sẽ ngạc nhiên khi chính các vị lại nêu thắc mắc : Tự nhiên 

là gì?  Phải chăng tự nhiên là toàn bộ những gì hiện hữu, trong đó gồm luôn cả những gì tài 

sức con người có thể nghĩ ra và ưa thích? Nếu tự nhiên kỳ cùng là như thế, thì phải chăng 

TỐT, XẤU liên quan đến nhân tính và cuộc sống con người tuyện đối đều dựa trên những luật 

lệ tự nhiên của vũ trụ, một vũ trụ mà khả năng con người có thề đo lường ? Bấy giờ, những 

mặc khải tôn giáo, những trực giác của các thánh hiền như  – “con người mang Phật tính, vượt 

lên trên muôn vật, là “linh ư vạn vật”, là hình ảnh Thiên Chúa” – một Thiên Chúa mà không ai 

có thể thấy (x. Thư của Thánh Gioan) –, liên quan thế nào với đạo đức đây? 

Nietzsche là người đã chỉ trích quan niệm quá dễ dãi của truyền thống triết học duy lý cổ 

truyền tây phương, khi truyền thống nầy cho rằng cứ thuận theo luật của lý trí – một lý trí có thể 
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am tường luật tự nhiên – là có đạo đức. Theo ông, nếu cho rằng một hành vi TỐT là vì nó hợp 

với phán đoán của lý trí hiểu biết và luật tự nhiên (như các trường phái đạo đức cổ điển, đặc 

biệt là Kant, quan niệm), thì tại sao những hành vi con người làm theo sở thích của mình dựa 

trên cảm năng thân xác lại BỊ XEM là không TỐT! Cảm năng, thân xác cũng là tự nhiên và cũng 

dựa trên luật tự nhiên. Tự nhiên đâu phải chỉ có lý trí, mà còn bao gồm cả thân xác và cảm 

năng nữa !!! Như vậy có thể nói, nếu tiền kiến cho rằng tự nhiên (Nietzsche gọi là “la mère 

Nature”) là nền tảng mọi sự (kể cả con người, thần thánh) và phải sống đúng theo luật tự nhiên 

nầy, thì trong cuộc sống điều gọi là TỐT và cái gọi là ÁC đều là tương đối cả. Cả hai đều có thể 

BIỆN MÌNH được.[2] 

Thế rồi, từ đó người ta bắt đầu nghi ngờ các giá trị đạo đức, và cho rằng CÁI GÌ CON 

NGƯỜI LÀM ĐƯỢC, THÌ CŨNG LÀ CHÍNH ĐÁNG CẢ (tout ce qui est possible est permis).   

Tình trạng nghi ngờ về đạo lý con người và xã hội, không phân biệt tốt xấu, phải trái đi kèm 

với quan niệm TỐT XẤU tùy thời và tùy ý thích : ta nghĩ sao, ta thích làm sao, ta nói làm sao 

mà nhiều người nghe theo để đa số nghe lọt tai, để có thể làm ra một luật lệ (chẳng hạn được 

đa số quốc hội phê chuẩn)… thì đó là định chuẩn đạo đức. Tình trạng tùy nghi và hoài nghi 

trong lãnh vực đạo đức như thế đang xâm nhập tâm tư và chi phối hành động con người ngày 

nay, một tình trạng mà Giáo Hoàng Bênêdictô XVI gọi là “chủ trương tương đối, tùy nghi đạo 

đức” (permissivité, permissivisme), một nguy cơ lớn nhất của xã hội. Tình trạng buông xuôi của 

tâm thức con người không còn Ý THỨC TỐT XẤU. 

* 

Nay chúng ta trở lại thắc mắc về đối tượng đạo đức TỐT XẤU mà bạn nêu lên. Cá nhân tôi 

xin chia sẻ quan niệm của mình như thế này: 

1. Tốt-xấu chỉ đặt ra và đáng bàn cãi khi tốt-xấu liên quan đến Nghĩa làm người. 

Người việt Nam gọi Nghĩa khi nói đến đạo lý, chứ không gọi Ý Nghĩa (signification). Ý nghĩa liên 

quan đến sự hiểu biết một đối tượng: khi trí khôn con người và đối tượng tương ứng với nhau, 

chúng ta có một Ý Nghĩa. Còn NGHĨA làm người là phận vụ phải HOÀN THÀNH NHÂN TÍNH 

CỦA MÌNH trong các mối tương giao, trong mọi hành vi, trong mọi giây phút sống của mình. 

Chẳng hạn: nghĩa làm người, nghĩa vợ chồng, nghĩa làm con…Nghĩa hay còn gọi là Đạo là 

phải sống làm sao cho xứng hợp với NHÂN TÍNH CAO CẢ CỦA MÌNH. 

2. Các thánh hiền đều trực giác được rằng con người là sinh vật duy nhất có khả năng 

SIÊU NHIÊN. Và các vị chỉ nói đến đạo đức, khi tiền kiến trực giác về nhân tính siêu nhiên 

nầy: 

- Con người được sinh ra không phải chỉ là một sinh vật tự nhiên như muôn vật khác, mà là 

“con người linh ư vạn vật”, là “hơi thở, là hình ảnh của Thiên Chúa” và được định nghĩa trong 

tương quan (Logos) với Thiên Chúa. Người Trung Hoa gọi là mối tương giao làm nên nhân 
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tính (NHÂN:  仁), là LÝ một sợi dây nối Trời với Người, khác với lý trí là sợi dây nối trí óc với sự 

vật. 

- Nhưng, từ nguyên thủy (originellement) con người có khả năng lầm lạc, tự định nghĩa 

nhân tính siêu nhiên của mình dựa trên khả năng đo lường các vật tự nhiên. Sách Sáng Thế gọi 

là “ăn trái cấm (péché originel), nghĩa là tự định nghĩa mình với tài sức riêng của mình” – điều 

mà chỉ có Thiên Chúa mới có quyền –. Chỉ có Thiên Chúa mới gọi tên con người, ban cho con 

người một mối tương giao, một phẩm giá vượt trên muôn vật. Muôn vật đó gọi là (objet), là cái 

trước mắt mà mình có thể biết để quản lý và phát triển tài trí của mình. Hẳn nhiên, trong tương 

quan với các đối vật (objets), con người là chủ tri (sujet). Trong mối tương quan chủ tri (sujet) 

và đối vật (objet) đó, không còn AI KHÁC để tôn trọng và yêu thương[3]. 

Như thế, hoặc chúng ta đặt nền tảng TỐT XẤU nơi tương giao với AI KHÁC (tương giao 

gọi là TÌNH YÊU), hoặc chúng ta đặt nền tảng TỐT XẤU trên khả năng hiểu biết sự vật, biến AI 

KHÁC và NHỮNG NGƯỜI KHÁC thành sự vật, thành đối tượng hiểu biết để chúng ta thu tóm 

vào khả năng hiểu biết của mình, và làm lớn cái TÔI của mình. 

Như vậy tự căn, TỐT XẤU phải căn cứ trên hai trục giá trị này về nhân tính con người. 

3. Cuộc sống con người căng thẳng giữa hai loại ánh sáng (hoặc ánh sáng của lý tri hiểu 

biết sự vật, hoặc ánh sáng của yêu thương), giữa hai mối tương giao (tương giao với Ai Khác 

và những người khác, hoặc tương quan với các đối vật mà con người làm chủ theo ý muốn và 

hiểu biết riêng của mình). Thánh hiền xưa gọi là Cuộc Chiến (Polemos), cuộc tương tranh giữa 

hai khả năng (từ nguyên sơ, originellement) đã gắn bó với con người: Hoặc là LOGOS, mở ra 

để yêu thương KẺ KHÁC, hoặc ta đi tìm cái Ta của ta (le soi), điều mà Nhà Phật gọi là chấp 

ngã, Lão tử gọi là VI (ta làm nên ta), Khổng học gọi là BẤT NHÂN, vì Nhân (仁) là kết nối Người 

với Ai Khác. 

Dài dòng như thế, xem như chưa trả lời gì cả cho thắc mắc bạn nêu lên. 

Nhưng nếu tôi trả lời ĐỐI TƯỢNG hay GIÁ TRỊ mình phải thực hiện vốn là TỐT hay HÀNH 

VI thể hiện ý muốn hợp lẽ phải (bonne volonté) là TỐT, cái nầy là nền tảng hoặc cái kia mới là 

nền tảng, thì tôi không trung thực với chính cảm nhận của mình. 

Không phải nói vậy, tức là ngầm hiểu rằng các bản văn được nhiều tác giả viết ra để tố 

giác tình trạng tùy nghi đạo đức hiện nay là không giá trị. Nhưng tôi muốn nói là, trước hết phải 

xác định TỐT XẤU muốn nói lên điều gì để từ đó có thể soi sáng cách trình bày quan điểm của 

mình trong những nội dung khác liên quan mà chúng ta muốn nêu lên. 

Rất tiếc là dài dòng không trả lời vào chính đề bạn nêu ra. 

§ – Câu hỏi của người bạn 
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Chân thành cám ơn ông Nguyễn Đăng Trúc đã chia sẻ, tuy nhiên tôi chỉ muốn chốt lại một 

vấn đề: những hành vi như PHÁ THAI, HIẾP DÂM, TRỘM CẮP… phải được quan niệm thế nào 

về mặt đạo đức làm người ? 

§ – Trả lời của Nguyễn Đăng Trúc 

Bạn nêu lên câu hỏi: Những hành vi như PHÁ THAI, HIẾP DÂM, TRỘM CẮP… đặt thành 

vấn đề đạo đức cho con người như thế nào. Tôi chỉ xin trả lời tóm tắt thế này: 

- Phá thai là một tội ác vi phạm đến sinh mạng kẻ khác, vốn không thuộc quyền của ý 

muốn và quyền quyết định của người mang thai. 

Quan điểm cho phá thai nêu lên quyền con người để biện minh cho hành vi nầy, nhưng làm 

như vậy là vấp phải lầm lẫn giữa nhân quyền trong mối tương giao giữa người nầy với người 

khác và quyền của một chủ thể trên một đồ vật mình sở hữu. Không ai là đồ vật của ai cả. 

Thai nhi không phải là đồ vật, nhưng là “một người khác”. Chúng ta nhớ lại giá trị văn hóa Việt 

Nam: Âu Cơ mang thai một trăm trứng và mỗi một trứng sinh ra một đứa con hoàn hảo, phi 

thường, không ăn, không uống mà vẫn lớn lên [4]. Hình ảnh huyền thoại đó nói lên giá trị LINH 

Ư VẠN VẬT của mỗi người trong nhân loại, không ai có quyền xâm phạm.  

- Hiếp dâm là hành vi cụ thể xâm phạm đến nhân phẩm của NGƯỜI KHÁC. Nhân phẩm 

nơi thân xác, ý muốn, tự do, sự cao cả của hành vi yêu thương thể hiện nơi tính dục của người 

khác. Thân xác, ý muốn của kẻ khác vốn không phải là những đồ vật mà kẻ hiếp dâm muốn sử 

dụng tùy nghi. 

- Trộm cướp cũng thế: lấy của cải của kẻ khác xem như sở hữu của mình là hành vi bạo 

lực chống lại cuộc sống của kẻ khác. 

Mức tối đa của trộm cướp là giết người, vốn là một trực giác căn cơ của mọi tôn giáo, mọi 

nền văn hóa: NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI. Cướp lấy sinh mạng của người khác (un 

autre) còn là chống lại ý muốn của KẺ KHÁC (L’AUTRE, Đấng Tối Cao mà không ai có thể gọi 

tên nhưng luôn nói với lương tâm của bất cứ ai) :  Đó là BẤT CÔNG nền tảng, chống lại CÔNG 

CHÍNH, một tên gọi khác của sự TỐT LÀNH, hay Thiện Hảo. 

Tôi dùng lại lối nói cổ điển để trình bày cho dễ hiểu. Nhưng, tất cả những lý chứng chúng ta 

nêu lên chỉ có giá trị, khi chúng ta xây dựng trên nền tảng về nhân tính, hoặc lý lịch siêu nhiên 

của con người được định nghĩa như mối tương giao với kẻ khác. 

Nhân tính không phải là một bản thể (une substance autosuffisante, un soi), một sự vật tự 

đủ cho mình (un soi, une chose à elle-même, avec elle-même, pour elle-même[5]). Nói cách 

khác lý lịch con người không phải là bản ngã (le soi) và sức sống con người không phải là ý 

muốn riêng của mình (le désir de soi). Nhưng là NHÂN (chữ 仁 và hai gạch) tức là một mối 

tương giao giữa mình và KẺ KHÁC và những người khác. Người Công giáo xây dựng nền tảng 

về nhân tính dựa trên LOGOS, chữ Hy Lạp nầy diễn tả sự tương giao, nối kết giữa Thiên Chúa 
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và Con người. Gián tiếp nói rằng lý lịch thần thánh của nhân tính là chết đi con người tự đóng 

khung nơi mình (le soi), nơi ý muốn cá nhân mình, để NỐI KẾT với KẺ KHÁC, với Ý MUỐN của 

Cha trên trời [6], vốn mình không thể thấy [7]. 

Nói tóm, theo tôi, hôm nay văn hóa gặp khủng hoảng về giá trị TỐT XẤU, vì chúng ta bị tiền 

kiến định nghĩa nhân tính dựa trên nguyên lý đồng nhất (le principe d’identité, le soi), một 

nguyên lý dùng để đo lường và hiểu biết một sự vật… Con người được định nghĩa như một bản 

ngã (un soi), không liên hệ với ai. Kẻ khác bị hiểu lầm là một mối đe dọa làm tổn thương đến 

bản chất và tự do của mình. Vì không nhận ra sự khác biệt căn cơ giữa lý lịch « linh ư vạn 

vật » của con người [8] và lý lịch của một đồ vật hoặc một đối tuộng nào bất kỳ của ý muốn và 

tài sức đo lường của con người, nên người ta tìm mọi cách để tôn vinh tự do và cứu cánh con 

người dựa trên bản chất TỰ TẠI (của MÌNH và do chính MÌNH).  

Khi xây dựng sự thật, sư thiện hảo trên một bản thể tự tại, thì có thể nói như Jean Paul 

Sartre : kẻ khác là hỏa ngục (les autres sont des enfers). Mọi kẻ khác đều tiên kiến cho là một 

KẺ THÙ xâm phạm đến ý muốn TỰ TRỊ (autonomie de la volonté) và làm cho bản ngã bị tha 

hóa (altération du soi). Nếu nhân quyền  được tiền kiến là quyền của tự do được hiểu là quyền 

tự trị của bản ngã (autonomie = mỗi người là một mẫu mực cho mình, do ý muốn của chính 

mình – tiếng hy lạp, auto là chính mình, nomos là phần đất riêng tùy quyền sử dụng), thì không 

thể nào hiểu ra được tại sao người ta muốn bào chế làm ra những con người trong phòng thí 

nghiệm, phá thai, hiếp dâm…lại là điều ÁC cả. Không phải những hành vi ấy xây dựng trên sự 

tự do được hiểu là ý muốn của con người hay sao? 

Sách Trung Dung đã khuyên người quân tử phải biết tôn kính điều mình không thể nghe 

[9], nghĩa là phải biết tôn trọng KẺ KHÁC vượt lên trên ý muốn, hiểu biết…của mình. Kẻ Khác 

ấy hẳn sẽ bị văn hóa của tự do được quan niệm là sự tự lập của ý muốn con người đánh giá là 

lạc hậu, phản động ngược lại với nhân quyền và bước tiến của lịch sử nhân loại !!! 

Hơi dài dòng một chút để chia sẻ với bạn là việc biện mình cho hành vi nào là TỐT hay 

XẤU trong xã hội ngày nay thật không đơn giản. Mỗi phe đều đưa ra lý chứng riêng của mình. 

Phải chăng là lúc nên đặt lại nền tảng câu hỏi về tư tưởng mà các bậc khai phá các nền văn 

hóa đã trực giác được: Con người là ai (quis), chứ không phải con người là cái gì (quid). 

Bắt đầu hỏi con người là gì. Thượng đế là gì (la quiddité) [10] dựa trên nguyên tắc đồng 

nhất, từ giây phút đó, sự Ác đã được xây dựng rồi. Vì không người nào là cái gì cả, mà là một 

ai. Và AI hàm ngụ một AI KHÁC đang đến với mình, và gọi tên mình và muốn kết giao với mình 

trong một tương giao mới, một LOGOS mà không trí khôn đo lường sự vật nào hiểu được (xem 

Héraclite). Nếu người chất vấn là Ngôi thứ nhất, thì người lắng nghe là ngôi thứ hai được nối 

kết trong câu chất vấn này. 

Nói tóm, trên bình diện triết học, việc phân luận Tốt hay Xấu ngày nay thật là khó khăn, vì 

tự căn triết học, đã bắt đầu thắc mắc: Con người là gì, Thượng Đế là gì ? Truyền thống triết học 

đó giúp chúng ta truy nguyên và phát triển các bộ môn khoa học. Nhưng triết học rất khó mà 

http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftn6
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftn7
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftn8
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftn9
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftn10
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thiết định được đâu là phần linh thiêng nơi nhân tính làm nền tảng cho đạo đức. Vì con người 

linh ư vạn vật mà triết học tôn vinh, đã bị tiền kiến là con người tự đủ cho mình, không cần có ai 

để yêu thương cả. Trong cuốn Le Banquet, Platon nói Thần thánh và các nhà thông thái không 

cần yêu thương vì họ đã tự đủ cho mình, không thiếu gì cả. Yêu thương ở đây bị giản lược 

thành sự thèm khác bản ngã uyên nguyên nhất thể của chính mình (le désir de soi [11]). 

Từ nền tảng, triết học không đủ sức để giúp xã hội ngày nay nhận ra KẺ KHÁC và tôn trọng 

những người khác. Nói vậy không phải là trong thực tế quyền năng triết học đủ sức làm cho 

con người mất hết ý thức về KẺ KHÁC và người khác đâu. Bên trên sức mạnh của các truyền 

thống văn hóa, luôn có sức mạnh của lương tri vượt lên trên ảnh hưởng của khôn ngoan trần 

thế. Chính vì niềm tin vào điều mà các truyền thống ăn hóa chưa từng biết đến và không thể 

xóa nhòa được, nên TỐT và XẤU luôn được dấy lên như những câu chất vấn luôn vẫn đến với 

lương tâm con người. 

Nay tôi và bạn tự hỏi phải chăng cần lùi lại một bước, noi theo gương các thánh hiền, để 

nhận ra rằng phận vụ của mỗi người làm «văn hóa thật sự»  là cần xóa hết mọi tiền kiến «văn 

hóa thời thượng, trước mắt» và lắng nghe lời chất vấn uyên nguyên này! 

  

[1] Lão-Tử, Đạo Đúc Kinh, ch. II : Thiên hạ (…) giai tri thiện chi thiện, tư bất thiện dã.. 

[2] cf. NIETZSCHE, Naissance de la tragédie grecque, N°9 : “Tout ce qui existe est juste, et 

injuste et justifié dans les deux cas”. 

[3] Xin đọc các bản văn cổ Hy Lạp Prométhée enchaîné d’Eschyle, Oeidipe-Roi de Sophocle để 

biết tình trạng con người có khả năng lầm lạc căn nguyên này. 

[4] Xem VŨ QUỲNH, Lĩnh Nam Chích Quái, Truyện Hồng Bàng Thị. 

[5] Xem PLATON, Le Sophiste 254 d :  ἕκαστον … αὐτὸ δ’ ἑαυτῷ ταὐτόν (chacun est lui même 

avec lui-même le même). 

[6] Xem Kinh Lạy Cha : Ý Cha thể hiện dười đất cũng như trên trời. 

[7] Xem Trong sách Trung Dung. 

[8] Con người linh ư vận vật vì lý lịch và hơi thở của con người ấy là mối tương giao với Kẻ 

Khác. Kẻ Khác không những không phải là « hỏa ngục » cho con người, nhưng ngược lại, 

không có Kẻ Khác thì không có tương giao làm nên nhân tính siêu nhiên. 

[9] Trung Dung : Dãn nhập : Mạc hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ vi cố quân tử thận kỳ độc dã. 

[10] Trong Kinh Thánh (Cựu Ước)  Do-thái giáo và Kitô-giáo, câu chuyện Maisen đập nát con 

bò vàng được  dân chúng tưởng tượng và đúc nên  như một CÁI GÌ đó ăn khớp với quy nghĩ 

và đo lường của trí khôn con người về Thiên Chúa siêu việt, luôn nhắc nhỡ các tín đồ rằng  – 

Thiên Chúa đến và kết ước với họ và mặc khải cho họ lý lịch thần thánh của con người -, Thiên 

Chúa đó  không phải là MỘT CÁI GÌ BẤT KỲ mà trí khôn của họ có thể suy ra. 

[11] Sụ thèm muốn chính mình (le désir de soi), nhà Phật gọi là DỤC, là điều ÁC căn nguyên. 

  

 

http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftn11
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref1
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref2
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref3
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref4
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref5
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref6
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref7
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref8
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref9
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref10
http://lamhong.org/2013/02/02/mot-vai-suy-nghi-ve-dao-duc-trong-boi-canh-van-hoa-ngay-nay/#_ftnref11


 

40 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

 

 

(Nhân Ngày Truyền Giáo năm 2017,  CN 29 TN, 22-10-2017) 
 
  

SỐNG SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG 
  

Chúng ta rất vui mừng vì đang có những con người bước ra khỏi lòng mình, bước ra khỏi 

cái tháp ngà sang trọng của mình ở trên cao kia, rồi bước xuống cuộc đời cùng thấp với đầy 

dẫy những sầu thương bất hạnh, và bước đến tận nơi thâm sơn cùng cốc mọi ngõ ngách cuộc 

đời, để chạm đôi tay của Thiên Chúa vào thương tích của nhân loại, để tỏ bày lòng yêu của 

Thiên Chúa đối với con người và cuộc đời hôm nay.  

  

Chúng ta rất vui mừng vì đang có những con người dày công nghiên cứu, dài ngày suy tư 

nghiền ngẫm, tốn hao công sức cho những luận án, những loạt bài thần học, những cuốn sách 

giá trị , và hùng hồn thuyết giảng cho thế giới về Thiên Chúa, về niềm vui quý giá của Tin 

Mừng. 

  

Chúng ta vui mừng vì tất cả các tín hữu có ý thức, có trăn trở, và có thực thi sứ mệnh 

truyền giáo của mình, sứ mệnh loan báo tin mừng của mình trong cuộc sống trần gian này.  

  

Nhưng, không ai cho điều mình không có. Vì thế, thiết tưởng có đi đến đâu, có nói gì, có 

làm gì, đi nữa, thì trước tiên, con người truyền giáo phải là con người có đạo, có xác tín rõ rệt 

con đường mình đi; con người  loan báo tin mừng phải là người có Tin Mừng, phải là người 

sống hân hoan vui mừng. Ai tin đươc Tin Mừng khi người loan báo Tin Mừng lại là người đang 

trầm luân trong buốn bã, chán nản thất vọng u sầu, nhất là đang trầm luân trong tình trạng u uất 

bất mãn, bất ý, chống đối những con người trong Hội Thánh Chúa…Như thế là phản tác dụng 

truyền giáo, phản ý nghĩa loan báo Tin Mừng, phản Tin Mừng. 
  

Mỗi tín hữu cần xác tín vững chắc về Thiên Chúa, cần xác tín mình hoàn toàn thuộc về 

Thiên Chúa, cần xác tín mình đang sống sự sống của Thiên Chúa,  trước khi nói về Thiên 

Chúa, Loan báo về Thiên Chúa. 

  

Vâng, Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, tin tưởng, cầu khấn, ca tụng, mến yêu là một Thiên 

Chúa Hằng Sống. Thiên Chúa có sự sống, có sức sống, có sự sống dồi dào, sống dồi dào, 

sống đến vĩnh cửu, hằng sống. Người là Thiên Chúa của bình an, Thiên Chúa của hy vọng, 

Thiên Chúa của vui mừng hạnh phúc. Nơi Thiên Chúa không có thiểu não, buồn bã, bi lụy, 

chán đời, thất vọng, vô vọng, và đặc biệt là không hề có sự chết.  

  

Bởi vậy, nếu gọi những người tin vào Thiên Chúa là tín hữu, thì không có một tín hữu buồn 

bã, càng không có một nữ tu hay ông thày dòng buồn bã, càng không thể có một linh mục buồn 

bã… vì, buồn bã là thuộc tính của ma quỷ, là bạn hữu của ma quỷ, thế lực chống lại Thiên 

Chúa, buồn bã là không có niềm tin vào Thiên Chúa, buồn bã thì ai dám gọi là tín hữu.  

  

Hội Thánh Công Giáo luôn luôn là một Hội Thánh vui mừng và hy vọng, Hội Thánh của 

những người vui mừng và hy vọng, Hội Thánh mang lại vui mừng và hy vọng cho thế giới cho 

NIỀM VUI TIN MỪNG ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI 
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nhân loại. Thành phần nào trong Hội Thánh không vui mừng và hy vọng, thì lấy vui mừng và hy 

vọng ở đâu mà mang lại cho tha nhân, cho thế giới, đồng nghĩa với việc thành phần ấy đi 

ngược lại với ý muốn của Hội Thánh, đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa khi thiết lập Hội 

Thánh. 

  

Vì thế, cuộc sống của các tín hữu phải là cuộc sống vui mừng và hy vọng, vì niềm tin vào 

một Thiên Chúa Hằng Sống. Cuộc sống ấy giới thiệu cho nhân loại một Thiên Chúa Hắng 

Sống, chứ không thể và không bao giờ có thể giới thiệu một Thiên Chúa đã chết rồi hay một 

Thiên Chúa hằng chết. Điều đáng tiếc là, hai ngàn năm qua, đã có biết bao người mang danh 

là tín hữu của Thiên Chúa, mà lại giới thiệu một Thiên Chúa buồn bã, thảm sầu, bất an, vô 

vọng, qua cách sống của mình, nên xảy ra chuyện “chúng tôi khát khao vui mừng bình an và 

hạnh phúc” nhưng “ai dám tin Thiên Chúa buồn bã của các anh”.  
  

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô rất chí lý khi nói lên 5 điều mong đợi nơi các người sống đời 

thánh hiến, mà 2 trong số đó là sống vui và đánh thức thế giới. Thiết nghĩ, hai điều mong đợi 

này là niềm mong đợi nơi tất cả mọi tín hữu, và cách riêng, nơi những người sống đời thánh 

hiến Đó là hai niềm mong đợi thiết thực, đáng suy nghĩ trong ngày truyền giáo năm nay. Sống 

hân hoan vui mừng chính là sống sự sống của Thiên Chúa. Sống hân hoan vui mừng chính là 

làm chứng cho một Thiên Chúa hằng sống. Sống hân hoan vui mừng và hy vọng là đánh thức 

thế giới đang u sầu, buồn bã thất vọng. 
 
  

CHỨNG NHÂN CHO TIN MỪNG:  SỒNG VUI GIỮA NHỮNG NGƯỜI BUỒN  

 

Bao nhiêu con người đang buồn bã vì cắm đầu chúi cổ vào niềm vui rẻ tiền, niềm vui của 

thân xác, niềm vui dẫn đến sự chết ngàn thu, thì ngược lại, người tín hữu Chúa Ki-tô được 

diễm phúc đang say sưa, đang ngây ngất trong niềm vui của sự sống, là chính Thiên Chúa 

hằng sống. 

  

Bao nhiêu con người đang buồn bã vì tìm cho được và hưởng cho tận tàn những niềm vui 

vội vàng chóng vánh, thì người tín hữu thưởng nếm hương vị của niềm vui vĩnh cửu, thiên thu, 

niềm vui thánh thiện của Thiên Chúa chí thánh, chí thiện. 

  

Bao nhiêu con người đang buồn bã vì cứ còn những khát khao bất chính cho đến mãn đời 

mà chưa hề được thỏa mãn, thì người tín hữu lại sống hân hoan vui mừng vì những khao khát 

công chính, thiện hảo cùng Đức Giê-su và trong Đức Giê-su, đã được mãn nguyện ngay hôm 

nay, trên trần gian này. 

  

Bao nhiêu con người đang buồn bã vì xem những bất hạnh, đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, 

và cả sự chết nữa trong cuộc đời này là những thứ dẫn con người tới ngõ cụt bi đát, tới cõi tàn 

tận hư không, thì người tín hữu lại hân hoan vui mừng nhận ra trong những điều tưởng như là 

bi đát ấy, lại là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban để được cứu rỗi, để được một chỗ trong 

lòng Thiên Chúa, để được một mai hậu vững bền hạnh phúc trong cõi sống muôn đời. 

  

Bao nhiêu con người đang buồn bã vì ước ao bao nhiêu chuyện được, mà chẳng được, 

còn người tín hữu thì lại ước ao bao nhiêu chuyện mất, thì lại được vô cùng được, bao la 

được. Kẻ muốn được phục vụ từ đằng chân tới đằng đầu, được phục vụ tới tận mồm tận răng, 

mà không hề cảm thấy mình hạnh phúc, còn người tín hữu thì đành mất mình đi, cúi mình 

xuống phục vụ kẻ khác với lòng yêu thương, thì lại được hân hoan vui mừng vì cuộc sống mình 

bao la ý nghĩa, vĩ đại ý nghĩa… 
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Bao nhiêu con người đang buồn bã vì thất bại trong đời, mất chức quyền, mất địa vị, mất 

tài sản, mất uy tín, mất danh dự, mất tất cả, thì người tín hữu lại hân hoan vui mừng vì cuộc 

sống mình đã sống theo phong cách Đức Giê-su, là đã tự đánh mất tất cả rồi, nên không còn gì 

để mất. Và khi không còn gì để mất, thì cũng không có gì phải tiếc nuối, đau buồn, bi lụy, mà 

chỉ còn toàn là thanh thản, an nhàn với niềm vui, bởi họ biết mình còn lại một điều huyền nhiệm 

quý giá mà không ai có được: đó là còn lại một Đức Giê-su, sở hữu một Đức Giê-su trắng tay 

khiêm nhượng, mình trần, thân trụi, tất cả vì yêu.  

  

Bao nhiêu con người đang buồn bã vì những gánh nặng trong cuộc đời, gánh trách nhiệm 

xã hội, giáo hội, gia đình, gánh oan sai, gánh bức bách, khủng bố, gánh tỵ hiềm ghen ghét, 

gánh hận thù vô cớ, gánh sự dữ không mong, gánh nợ nần sỉ nhục… thì người tín hữu, cũng 

ngần ấy gánh nặng, lại phơi phới mùa xuân thong dong thanh thản như không có chuyện gì, 

bởi có gánh đâu mà nặng, chỉ làm vai phụ cho Chúa mà thôi. Ký thác cả đường đời này cho 

Chúa, tin tưởng vào Người, Người ra tay, người kê vai mà gánh tất. Chúa đã vác phần nặng, 

còn người tín hữu chỉ phần nhẹ tưng thôi mà. 

  

Bao nhiêu con người đang buồn bã vì yêu theo cách yêu của loài người, tình yêu vị kỷ, tình 

yêu trục lợi, tình yêu thỏa mãn những đam mê, thì người tín hữu lại hân hoan vui mừng và say 

mê cái loại “yêu không giống ai’ theo cách yêu của Đức Giê-su, yêu và chết cho người mình 

yêu được hạnh phúc.  

  

Chính cách sống hân hoan vui mừng lội ngược dòng đời của những tín hữu, là cách sống 

anh dũng làm chứng cho một Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa có sự sống dồi dào, sống 

tràn trề niềm vui, an bình và hy vọng, sống vĩnh cửu. 
 
  

SỐNG VUI TƯƠI THEO TIN MỪNG, LÀ ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI. 

  

Con người trong thế giới hôm nay đang đắm chìm trong cơn mê muội vật chất trần gian, và 

thoảng hoặc bừng ngộ như ánh sao vừa le lói lên đã vội vàng vụt tắt. Con người mụ mị về 

Thiên Chúa, mụ mị về sự sống thần linh, mụ mị về hạnh phúc siêu nhiên, bởi vì lòng trí con 

người đang bị tử thần Sa-tan giam hãm trong lô cốt ích kỷ, bỏ tù trong nhà tù kiêu căng, khống 

chế trong chiếc quan tài tri thức không có Thiên Chúa. 

  

Người tín hữu, nhờ sức mạnh chiến thắng của Đức Giê-su Ki-tô hiền lành và khiêm 

nhượng, đã khai mở một lối đi, một con đường sống, một cách sống tự do trong thần khí, thiện 

hảo trong chân lý, và được tháp nhập vào cuộc sống “vui tươi, an bình, hạnh phúc” của Thiên 

Chúa. 

  

Chính cuộc sống “vui tươi, an bình, hạnh phúc” theo Tin Mừng ấy, là lời cảnh tỉnh, là sự 

đánh thức thế giới mê muội mụ mị kia, và là lời giới thiệu cho thế giới về một Đức Khôn Ngoan 

có được nhờ lòng khiêm nhượng thẳm sâu của loài thụ tạo trước Đấng Vô Hình, Hằng Có, 

Hằng Sống. Cuộc sống ấy là của ngôn sứ không nói bằng lời, mà nói bằng cả một cuộc đời.  

  

Chính cuộc sống “vui tươi, an bình, hạnh phúc” theo Tin Mừng ấy, là lời mời gọi một nhân 

loại tưởng mình là tự do kia, hãy mau mau kíp kíp thoát khỏi cái tự do làm nô lệ của Sa-tan, và 

hãy khẩn cấp trở về với nguồn tự do đích thực, là tự do của Thiên Chúa tự do, tự do của Thánh 

Thần chân lý, tự do mà Thiên Chúa ban cho mỗi con người luôn có lòng hướng về cái Chân, 

Thiện, Mỹ. 
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Chính cuộc sống “vui tươi, an bình, hạnh phúc” theo Tin Mừng ấy, là động lực thôi thúc, là 

nguồn khích lệ lớn lao, là đỡ nâng cần thiết cho những con người buồn bã tìm được vui mừng 

trong Thiên Chúa, qua Đức Giê-su Ki-tô, qua Tin Mừng của Nước Trời.   

  

Ai chưa sống Tin Mừng bằng cách sống hân hoan vui mừng giữa những con người buồn 

bã, thì cũng chưa nói được là làm chứng cho Đức Tin của mình. Và phải còn hãy cảnh giác 

trước những cám dỗ nghiêng chiều về phía thất vọng buồn bã, bỏ ngũ, và chống lại niềm tin 

chân chính của mình. 

  

Người sống vui tươi an bình hạnh phúc là người đã thấu đáo và làm sáng lên giá trị đích 

thực của Giáo Hội Chúa Ki-tô giữa lòng nhân loại. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói với các 

Phong trào giáo hội vào lễ Vọng lễ Chúa Hiện xuống ngày 18 tháng 5 năm 2013: “Giá trị căn 

bản của Giáo hội nằm ở chỗ sống Tin mừng và làm chứng cho đức tin. Giáo hội là muối của 

đất, là ánh sáng của đời, Giáo hội được kêu gọi làm cho men của Vương quốc Thiên Chúa hiện 

diện trong xã hội, và Giáo hội thực hiện ơn gọi này tiên vàn bằng sự chứng tá, chứng tá của 

tình yêu huynh đệ, của tình liên đới, của sự chia sẻ”  
  

Ước gì, sống vui tươi theo Tin Mừng là lý tưởng mà người tín hữu sẽ đạt được, để còn 

thực hiện một lý tưởng vươn tới: đó là sống trước cuộc sống phục sinh ngay trong cuộc sống 

trần thế này. 

  

PM. Cao Huy Hoàng, 20-10-2017 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Ðâu đây đã nghe thấy nhiều thân hữu ấm ức than phiền bị Dị Ứng quấy rầy. Nên xin 
cùng ôn lại về vấn đề này. Ðể cùng nhau phòng ngừa, tìm nơi chữa trị. 

1-     Dị Ứng là gì? 

Dị Ứng là một phản ứng quá đáng của cơ thể với một chất mà với cùng số lượng không 
gây ảnh hưởng gì cho người khác. Phản ứng xẩy ra khi người có thể bị dị ứng lại cứ liên tục 
tiếp xúc với các chất đó. Hậu quả của phản ứng là những triệu chứng khó chịu nặng nhẹ 
khác nhau, đôi khi đe dọa tới đời sống con người. 

2- Bằng cách nào mà phản ứng bất thường đó có thể xẩy ra? 

Ðây là một diễn tiến khá phức tạp với nhiều giai đoạn: 

a- Giai đoạn đầu 

Khi chất gây dị ứng xâm nhập cơ thể, tiếp xúc với hệ thống miễn dịch lần đầu thì chưa 
có chuyện gì xẩy ra. Nhưng cơ cấu phòng thủ này đã sửa soạn để đối phó với kẻ lạ mặt 
bằng cách tạo ra những kháng thể riêng với chúng, gọi là kháng thể IgE. Do đó người dễ bị 
dị ứng đều có lượng IgE khá cao trong máu. 

CÂU CHUYỆN DÀI VỀ DỊ ỨNG 
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b- Giai đoạn hai xẩy ra khi cùng chất gây dị đó lại vào cơ thể. Kháng thể IgE sản xuất 
trong giai đoạn đầu nhận ra kẻ lạ trước đây bèn bao vây, tiêu diệt. Rồi một loạt các hóa chất 
như histamine, protaglandins được tiết ra. Một nghịch lý là chính các hóa chất này lại gây ra 
các triệu chứng của dị ứng. 

Histamine kích thích cơ thể khiến nước mắt nước mũi dàn dụa, ngứa ngáy trên da; nhức 
đầu, tim đập nhanh và không đều, giảm huyết áp; tăng tiết dịch vị bao tử, nhu động ruột non 
mạnh gây ra ngăm ngăm đau bụng; tâm thần bồn chồn, lo lắng 

Protaglandins làm co thắt đường hô hấp, dãn mở huyết quản. 

c- Giai đoạn ba. Trong giai đoạn này, một số bạch cầu được điều động tới để tiêu diệt 
chất sinh dị ứng. Trong cuộc chiến, các bạch cầu cũng tiết ra một số hóa chất khiến tế bào 
cơ thể bị viêm sưng nhiều hơn. 

3- Những chất nào là “chất gây dị ứng”? 

Hầu như mọi vật chất đều có thể gây ra dị ứng. Chúng có thể hiện diện trong môi trường 
chung quanh như phấn cây cỏ, bào tử mốc meo, không khí ô nhiễm từ các khu kỹ nghệ. 
Trong nhà ở thì có bụi mạt, mốc meo trong bếp buồng tắm, lông thú vật như chó mèo, các 
sợi len vải, mỹ phẩm, thuốc xịt tóc, khói thuốc lá, lớp sơn tường mới quét. 

Một số thực phẩm thường gây dị ứng là sữa, trứng, hải sản, đậu phọng, đậu nành, xúc 
cù là... 

Hóa chất trong dược phẩm cũng có thể gây dị ứng, nhất là thuốc kháng sinh penicillin, 
thuốc chống đau aspirin  

4- Xin kể các dấu hiệu khi bị dị ứng? 

Thường thường chất dị ứng xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp như mũi, cuống họng, 
cuống phổi và phổi. 

Khi đường hô hấp trên bị kích thích thì bệnh nhân hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi 
và cuống họng, chẩy nước phía sau mũi, ngứa và chẩy nước mắt. Khi chất dị ứng vào phổi 
thì nạn nhân cảm thấy nặng nặng nơi ngực, khò khè, khó thở, ho, hen. 

Khi ăn phải chất dị ứng thì có buồn nôn, ói mửa, tiêu chẩy, đau bụng. 

Ðôi khi chất gây dị ứng làm cho da sưng đỏ, nổi ngứa cùng mình. 

5- Có mấy thứ dị ứng? 

Dị ứng có thể xẩy ra theo mùa trong năm như là Sốt Cỏ Khô thường có nhiều vào mùa 
xuân và thu khi hoa bắt đầu nhả phấn. 

Dị ứng quanh năm gây ra do lông chó mèo, mạt bụi, mốc meo... 

6- Xin kể các dị ứng thường thấy nhất. 

Ðó là Sốt Cỏ Khô (Hay fever), Hen Suyễn, Chàm Da (Eczema). 

a- Sốt Cỏ Khô là gì? 
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Sốt Cỏ Khô là một loại dị ứng gây ra do phấn hoa của cỏ cây và các thực vật khác. Một 
trong các loại cỏ hay gây dị ứng nhất là Cỏ Phấn Hương ragweed với nhiều hạt phấn từ cuối 
mùa hạ tới đầu mùa đông. Triệu chứng chính của bệnh là viêm niêm mạc của mũi, đôi khi có 
viêm giác mạc. Vì thế tên y học của Hay Fever là Viêm Dị Ứng Mũi allergic rhinitis. Bệnh 
nhân bị hắt hơi, chẩy nước mũi hoặc nghẹt mũi, ngứa và chẩy nước mắt, tai như đầy nước. 
Bệnh thường xẩy ra vào mùa xuân, hạ, thu khi cây cỏ trổ hoa, nhả phấn theo gió theo ong 
tản mác khắp nơi. 

Nếu xác định được chất sinh dị ứng thì có thể dùng phương pháp giải cảm thụ 
desentilization để trị bệnh. 

b- Hen suyễn là bệnh gì vậy? 

Ðây là một bệnh ảnh hưởng tới sự hô hấp và hai lá phổi. Bệnh nhân thở khò khè và khó 
thở vì sự co thắt của phế quản. Bệnh có thể nặng hơn khi tiếp xúc với một hay nhiều các 
chất sinh dị ứng như dược phẩm, phấn hoa hoặc khi làm việc mà cố gắng quá sức, hoặc khi 
có xúc đông mạnh hoặc bị nhiễm trùng. 

c- Còn bệnh Chàm da? 

Ðây là bệnh viêm da dị ứng, đặc biệt là biểu bì. Chàm gây ra ngứa với vết ban đỏ, bóng 
nước nhỏ trên da. Các bóng nước này thường rỉ nước rồi đóng vẩy, dầy lên và biến mầu. 
Chàm có thể do các nhân tố từ ngoài tới như khi ăn một vài thực phẩm, tiếp xúc với vài kim 
loại;  hoặc nội tại, không biết nguyên do. Chữa tùy theo nguyên nhân, thường là bằng thuốc 
steroid 

7- Ngoài ba dạng trên, còn dạng dị ứng nào khác nữa? 

Có chứ. Ta có thể bị dị ứng ở các bộ phận khác trong cơ thể với nhức đầu, đi tiêu chẩy, 
đau bụng, nổi mề đay. 

8-Có gì khác biệt giữa “Dị Ứng” với “Nhậy cảm” và “Bất Dung” 

Dị ứng chỉ dùng để diễn tả một phản ứng xẩy ra khi cơ thể tái tiếp xúc với một chất mà 
bình thường vô hại. Chất này được cơ thể nhớ ra do đã có tiếp xúc trước đây và đã sản xuất 
ra kháng thể IgE để đối phó. 

Nhậy cảm (Sensitivity) là một phản ứng quá đáng với tác dụng phụ của một chất nào đó. 
Chẳng hạn thuốc hít để chữa hen suyễn mà dùng quá phân lượng thì bệnh nhân cảm thấy 
kích thích, run rẩy. 

Bất dung (Intolerance) là cảm giác khó chịu khi ta ăn một món thực phẩm mà cơ thể 
không tiêu thụ được. Lý do là bao tử không tiết ra đủ dịch vị để tiêu hóa món ăn đó. Chẳng 
hạn nhiều người không có diêu tố lactase để tiêu hóa đường lactose trong sữa nên thường 
hay bị tiêu chẩy khi uống sữa. 

9- Dị ứng có nguy hiểm không? 

Dị ứng có thể chỉ thoảng qua với mấy khó chịu cục bộ tùy theo từng người và tùy theo 
chất gây dị ứng nhiều hay ít. 

 Hiếm hơn nhưng rất trầm trọng là sốc phản vệ (anaphylactic shock) với phản ứng toàn 
thân. ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn. Chất histamine tiết ra rất nhiều, làm cho mạch máu dãn 
mở, nước ứ ngoài tế bào gây sưng phù, co thắt cuống phồi, hạ huyết áp, suy sụp tuần hoàn 
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đôi khi tử vong. Trường hợp cụ thể là khi có phản ứng với thuốc chích penicillin hoặc khi bị 
ong độc đốt. 

10- Dị ứng có di truyền không? 

Thực ra dị ứng không di truyền, nhưng có khả năng là nếu trong gia đình có nhiều người 
bị dị ứng thì mình cũng có thể bị theo. 

11- Dị ứng có thường xẩy ra không? 

Theo thống kê thì có tới 20% dân chúng bị dị ứng với một vật chất nào đó. 

12- Vào tuổi nào thì dị ứng hay xẩy ra? 

Dị ứng thường bắt đầu ở tuổi ấu thơ, nhưng cũng có thể xẩy ra ở bất cứ tuổi nào. Không 
bao giờ con người quá già để mà không bị dị ứng. 

13- Có người nói khi lớn lên thì dị ứng hết, đúng hay sai. 

Không đúng đâu. Có điều là dấu hiệu của dị ứng thay đổi với thời gian. Chẳng hạn khi 
còn bé thì dấu hiệu dị ứng là chàm da, đau bụng nhưng khi lớn lên thì có thể là hen suyễn, 
ban đỏ trên da. Ngay người cao tuổi cũng có các dấu hiệu dị ứng nhưng nhẹ hơn. 

14- Khi bị dị ứng thì liệu tôi có phải đi khám bệnh với bác sĩ chuyên về dị ứng 
không? 

Thực ra dị ứng có nhiều dấu hiệu khác nhau ở nhiều bộ phận, nên một bác sĩ tổng quát 
hoặc chuyên khoa nào đó, ngoài bác sĩ dị ứng, cũng chữa được. 

Chẳng hạn khi ta bị chàm ngứa da thì bác sĩ bì phu có thể chữa được. Một em bé bị dị 
ứng với sữa bò thì đến bác sĩ chuyên về nhi khoa là có thể giải quyết được khó khăn. 

15- Có cách nào để thử coi bị dị ứng không? 

Có chứ. Hiện nay có ít nhất ba phương thức thử nghiệm, được thực hiện tùy theo triệu 
chứng bệnh và tình trạng của da. 

a- Thử trên da. Có thể là Châm kim da, miếng dán trên da 

- Châm kim trên da- skin prick testing. 

Thử nghiệm này rất phổ thông đặc biệt trong các trường hợp hít hoặc ăn phải chất gây 
dị ứng và được thực hiện trên da, 

Vùng da để thử nghiệm là ở mặt trong của cánh tay. Sau khi khử trùng sạch sẽ, một 
chút dung dịch chất gây dị ứng được đặt lên da. Với một mũi kim nhọn, châm nhẹ da để chất 
thử nghiệm ngấm vào. Có thể thử vài loại chất dị ứng một lần, đặt cách xa nhau. 

Kết quả dương tính khi chỗ da thử ngứa, đỏ dầy lên, lan rộng tới 3-5 mm trong vòng 15 
phút. 

Trong phương pháp này, chỉ sử dụng một số lượng rất nhỏ chất sinh dị ứng, nên rất an 
toàn và có thể thực hiện ở mọi lứa tuổi. Ðây cũng là thử nghiệm đầu tiên mà các bác sĩ làm 
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khi nghi ngờ bị dị ứng với một chất nào đó. Phương pháp rất giản dị, kết quả mau chóng, ít 
tốn kém 

- Thử bằng miếng dán trên da. 

Chất sinh dị ứng được đặt trên một miếng kim loại đường kính 1 phân. Miếng kim loại 
được gắn trên da, thường là ở lưng. Bệnh nhân cần giữ cho da không bị ẩm nước. Sau 48 
giờ, gỡ miếng kim loại. Nếu da ở chỗ đó sưng đỏ lên thì kết quả dương tính, tức là người đó 
dị ứng với chất thử nghiệm. Thử nghiệm này được dùng đặc biệt cho dị ứng chàm da 

- Chích dưới da với một chút síu chất nghi là gây ra dị ứng rồi coi kết quả như trên. 

b- Thử máu. 

Máu được lấy ở tĩnh mạch rồi gửi tới phòng thí nghiệm để tìm kháng thể IgE. Sau một 
tuần lễ thì có kết quả. Thử máu được dùng khi người bệnh có thể bị phản ứng mạnh với 
chất dị ứng đặt trên da, khi da bị chàm rộng không có chỗ đặt chất gây dị ứng. 

c- Loại trừ chất sinh dị ứng. 

Cách này thường được dùng để coi dị ứng với thực phẩm nào. Thực phẩm hay gây dị 
ứng là sữa, trứng, đậu phọng, đậu nành. 

Thực phẩm khả nghi được loại  bỏ trong phần ăn trong vài tuần lễ. Bác sĩ và bệnh nhân 
cùng quan sát coi dấu hiệu dị ứng còn hay hết trong khi không ăn thực phẩm này. Sau đó ăn 
lại thực phẩm đó từ từ và để ý có dấu hiệu dị ứng không. 

Có thể cho bệnh nhân ăn thực phẩm khả nghi rồi quan sát sự xuất hiện của triệu 
 chứng. 

Cách này cần được thực hiện dưới sự theo dõi của bác sĩ và ở trong bệnh viện để đảm 
bảo là bệnh nhân ăn uống đầy đủ. 

16- Xin nói cách điều trị ban đầu cho dị ứng. 

Mục đích chính của điệu trị dị ứng là giảm thiểu hoặc ngăn ngừa các triệu chứng của 
bệnh và giúp nạn nhân duy trì nếp sinh hoạt bình thường mỗi ngày. 

Trước hết là phải tìm hiểu lịch sử bệnh tình người bị dị ứng. Khi mà đã biết được chất 
sinh dị ứng thì cần phải tránh xa, loại bỏ chất đó. Chẳng hạn dị ứng vì lông chó thì phải tặng 
cho người khác, dị ứng với đồ trang sức thì phải cho bạn bè món đó, dị ứng với dâu, cua thì 
đừng ăn các thứ này nữa. 

Nên nhớ là phấn hoa trong không khí cao nhất từ nửa đêm tới 8 giờ sáng, đặc biệt là 
vào những ngày nắng ấm và khô. Ta nên tránh ra ngoài trong thời điểm này hoặc mang 
khẩu trang. 

Nếu không loại bỏ được thì phải dùng dược phẩm, dựa trên các dấu hiệu khó chịu của 
người bệnh.Chẳng hạn, khi dấu hiệu chính là nghẹt mũi thì thuốc xịt chống nghẹt được sử 
dụng. Nếu là chẩy nước mũi và ngứa lỗ mũi, khóe mắt thì phải dùng các loại chống 
histamine. Nếu có cả hai dấu hiệu thì phải phối hợp cả hai loại thuốc. 

Khi dị ứng nhẹ vừa phải, bác sĩ thường cho các thuốc ít  gây ngủ như loratadine 
(Claritin), desloraladine (Clarinex), fexofenadine (Allegra), cetirizine(Zyrtec), hoặc thuốc xịt 
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mũi như azelatine (Astelin). Các thuốc Seldane (Terfenadine) và Hismanal (Astemazole) đã 
không còn được bán trên thị trường Hoa Kỳ vì tác dụng ngoại ý quá mạnh lên nhịp tim. 

Chống nghẹt mũi có các thuốc có chất pseudoephedrine uống hoặc xịt mũi. 

Khi bệnh trầm trọng thì phải dùng thêm thuốc uống hoặc xịt mũi có chất steroids. Chất 
này rất tốt để làm giảm các triệu chứng của dị ứng nhưng đôi khi cũng gây ra nhiều tác dụng 
phụ ở một số người. Mấy loại thuốc xịt mũi mới ra lò thường làm giảm nghẹt mũi rất mau và 
ít gây ra tác dụng phụ 

Các thuốc vừa kể cần có toa của bác sĩ, ngoại trừ Claritin được bán tự do. 

Thuốc chống histamine mua tự do gồm có diphenhydramine (Benadryl), clemastine 
(Tavist), Chlorpheniramine(Chlor-trimeton); hydroxyzine (Atarax). Các thuốc này đều gây ra 
ngây ngất buồn ngủ nhưng khá công hiệu với dị ứng. 

Miễn dịch trị liệu (immunotherapy) hiện nay đang được sử dụng và có nhiều triển vọng 
khả quan , nhưng khá tốn kém. 

17- Xin nói về tác dụng phụ của các thuốc chống histamine và chống nghẹt mũi. 

Vâng, đây là điều mà nhiều người thắc mắc và chúng ta cần ghi nhớ. Chúng tôi ghì tên 
riêng của thuốc cho dễ nhớ, dễ đọc. 

a- Zyrtec. 

- Chống chỉ định: không dùng khi có tiền sử dị ứng với thuốc này và thuốc hydroxyzine. 

- Thận trọng: Cần điều chỉnh liều lượng với người bị suy thận, suy gan. Có thể gây rối 
loạn cho sinh hoạt tâm thần và thể chất. Không nên dùng chung với rượu hoặc thuốc an 
thần. Hỏi ý kiến bác sĩ khi có thai hoặc đang cho con bú sữa mẹ. 

- Tác dụng ngoại ý: Hiện tượng ngủ gà; mệt mỏi, khô miệng, nhức đầu, viêm họng, 
chóng mặt, đau bụng, ho, chẩy máu cam, tiêu chẩy. 

b- Allegra 

- Chống chỉ định: Không dùng nếu đã bị dị ứng với thuốc này. 

- Thận trọng: Cần cho bác sĩ hay nếu có bệnh tim, thận hoặc gan vì có thể phải điều 
chỉnh liều lượng thuốc khi có các bệnh vừa kể. Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu đang có 
thai hoặc cho con bú sữa mẹ. Thuốc chưa được phép dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

- Cách uống thuốc: Uống theo chỉ dẫn của bác sĩ, thường là hai lần vào buổi sáng và 
buổi chiều. Nếu quên một liều thì uống ngay khi nhớ ra, nhưng nếu đã tới giờ uống liều thứ 
hai thì không uống hai liều một lúc. Uống thuốc với một ly nước. Không nên uống Allegra khi 
uống thuốc chống acid bao tử như Rolaids, Maalox, Mylanta, Pepcid vì các thuốc này có thể 
làm giảm tác dụng của Allegra. 

- Tác dụng ngoại ý: Buồn nôn, ói, nhức đầu, ho, đau lưng, khó chịu bao tử, nóng sốt, 
nhiễm trùng tai trong, mũi, cuống phổi. 

c- Clarinex 
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- Chống chỉ định: Không dùng nếu đã bị dị ứng với thuốc. 

- Thận trọng: Cho bác sĩ hay nếu đang có bệnh tim, thận để được thay đổi liều lượng 
thuốc. Tham khảo ý kiến bác sĩ trươc khi dùng nếu có thai, cho con bú sữa mẹ. 

- Cách uống: Uống ngày một lần; có thể uống với thực phẩm hoặc khi đói bụng. 

- Tác dụng ngoại ý: Khô miệng, mệt mỏi, buồn ngủ, đau họng, chóng mặt, muốn ói, đau 
nhức xương thịt, nhức đầu, ho, tiêu chẩy. 

d- Benadryl: Cần cẩn thận khi dùng thuốc này nếu đang bị bệnh phổi, cao áp nhãn, khó 
khăn tiểu tiện vì sưng tuyến tiền liệt. Thuốc thường gây buồn ngủ, bẳn tính. Không nên dùng 
khi uống rượu, thuốc an thần, thuốc ngủ. 

18- Chích ngừa dị ứng có tốt không? 

Chích ngừa dị ứng rất công hiệu trong trường hợp hít thở phấn hoa, bụi bặm, meo mốc 
hoặc khi bị ong đốt. Trước khi chích, cần làm các thử nghiệm trên da để xác định chất gây dị 
ứng. 

Bệnh nhân sẽ được chích một số lượng rất nhỏ chất sinh dị ứng một cách đều đặn, 
thường là mỗi tuần lễ. Phân lượng nhiều ít tùy theo bệnh nhân và bệnh trạng nặng nhẹ. 

Sau khi chích vài tháng ta đã thấy kết quả ngay. Ðôi khi phải chích lâu hơn, hai ba năm.. 

Trên 80% bệnh nhân chích đều đặn có kết quả khả quan hoặc hết hẳn. Cần phải kiên 
nhẫn với phương pháp giải cảm thụ này. Và cũng khá tốn kém đấy. 

Xin cầu chúc mọi người allergic free. Ðể an hưởng cuộc đời  và tự do ăn uống. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức Texas- Hoa Kỳ. 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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- 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 

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

