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AD GENTES 

Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

 

 

CHƯƠNG III 

CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 

19. Việc gầy dựng Giáo Hội nơi một cộng đồng nhất định kể như là đã đạt tới mục đích, khi 
cộng đoàn tín hữu đã bén rễ trong đời sống xã hội và đã phù hợp phần nào với văn hóa địa 
phương, đồng thời cũng đã ổn định và vững mạnh, nghĩa là đã có nguồn nhân lực riêng khá dồi 
dào, tuy chưa hẳn đầy đủ, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân địa phương, đã có những thừa 
tác vụ và những tổ chức cần thiết cho việc lãnh đạo và sự tăng triển đời sống của đoàn Dân 
Chúa, dưới sự hướng dẫn của vị Giám mục bản quyền. 

 

Trong những Giáo Hội còn non trẻ đó, đời sống Dân Chúa phải đạt đến sự trưởng thành về 
mọi phương diện của đời sống Kitô hữu đã được canh tân theo những nguyên tắc đã được 
Công Đồng đề ra, đó là các cộng đoàn tín hữu càng ngày càng ý thức hơn rằng mình phải trở 
nên những cộng đoàn sống đức tin, cử hành phụng vụ và thực thi bác ái; qua các hoạt động 
dân sự và tông đồ, người giáo dân phải nỗ lực kiến tạo bác ái và công bình trong xã hội; phải 
sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cách thích hợp và khôn ngoan; các gia đình phải 
sống đời Kitô hữu đích thực để trở nên những vườn ươm cho ơn gọi tông đồ giáo dân, cũng 
như ơn gọi linh mục và tu sĩ. Sau hết, đức tin phải được hướng dẫn nhờ chương trình giáo lý 
thích hợp, được cử hành trong phụng vụ phù hợp với sắc thái dân tộc, và được đưa vào các tổ 
chức đoàn thể cũng như các tập tục địa phương, theo đúng qui định của giáo luật. 

 

Còn các Giám mục, luôn hợp nhất với linh mục đoàn của mình và ngày càng thấm nhuần 
cảm thức của Chúa Kitô và Giáo Hội, phải biết cảm nhận và sống cùng với Giáo Hội toàn cầu. 
Các Giáo Hội trẻ phải duy trì mối thông hiệp mật thiết với toàn thể Giáo Hội và phải liên kết 
những yếu tố của truyền thống Giáo Hội với nền văn hóa riêng, để nhờ được trao đổi sinh lực 
cho nhau mà đời sống Nhiệm Thể được tăng trưởng1. Do đó, phải trau dồi những yếu tố thần học, 
tâm lý và nhân bản có thể góp phần vào việc cổ võ cảm thức thông hiệp cùng toàn thể Giáo Hội. 

 

Nhưng vì các Giáo Hội này thường ở những miền khá nghèo túng nên nhiều khi vẫn còn rất 
thiếu linh mục cũng như những viện trợ vật chất. Vì thế, hoạt động truyền giáo liên tục của toàn 
thể Giáo Hội phải đảm nhận việc trợ cấp để trước hết giúp cho Giáo Hội địa phương phát triển 
và giúp cho đời sống Kitô hữu được trưởng thành. Hoạt động truyền giáo này cũng phải giúp đỡ 
các Giáo Hội tuy đã thành lập từ lâu, nhưng đang bị rơi vào tình trạng thoái hóa và suy yếu. 

 

Tuy nhiên, các Giáo Hội đó phải khôi phục lòng nhiệt thành mục vụ chung và những hoạt 
động thích ứng, để nhờ đó số ơn kêu gọi vào hàng giáo sĩ giáo phận và vào các Hội dòng được 
gia tăng, được biện phân cách chắc chắn hơn và được huấn luyện hữu hiệu hơn2, sao cho dần 
dần các Giáo Hội đó có thể tự túc và giúp đỡ các Giáo Hội khác. 

 

20. Vì Giáo Hội địa phương phải phản ảnh Giáo Hội hoàn vũ cách thật hoàn hảo, nên cần nhận 
thức rõ ràng rằng mình cũng được sai đến với những người chưa tin vào Chúa Kitô đang sống 
trong cùng địa hạt, để nhờ chứng tá đời sống của mỗi tín hữu và toàn thể cộng đoàn, Giáo Hội 
này trở thành dấu chỉ cho họ nhận biết Chúa Kitô. 

 

                                                 

11 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Princeps Pastorum, 28.11.1959: AAS 51 (1959), tr. 838. 

22 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Tác vụ và đời sống linh mục Presbyterorum Ordinis, 11; Sắc lệnh về 

việc Đào tạo linh mục Optatm Totius, 2. 
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Ngoài ra thừa tác vụ Lời Chúa rất cần để Tin Mừng đến được với mọi người. Do đó, trước 
hết Giám mục phải là người rao giảng đức tin để dẫn đưa các môn đệ mới đến với Chúa Kitô3. 
Để chu toàn tốt đẹp phận vụ cao cả đó, ngài phải thấu hiểu tường tận hoàn cảnh sống của 
đoàn chiên, cũng như những quan điểm riêng tư của dân chúng địa phương về Thiên Chúa, 
đồng thời ngài cũng phải đặc biệt quan tâm đến những chuyển biến phát sinh từ hiện tượng 
vẫn được gọi là đô thị hóa, từ việc di dân và chủ trương lãnh đạm đối với tôn giáo. 

 

Các linh mục bản xứ ở những Giáo Hội trẻ phải hăng say dấn thân vào việc rao giảng Tin 
Mừng bằng cách tổ chức hoạt động chung với những vị thừa sai ngoại quốc, họp nhau thành 
một linh mục đoàn duy nhất, liên kết dưới quyền Giám mục, không những để chăn dắt các tín 
hữu và cử hành việc phụng tự, nhưng còn để rao giảng Tin Mừng cho những người ngoài Giáo 
Hội. Các ngài phải luôn sẵn sàng, và khi có dịp, phải hăng say tình nguyện để Đức Giám mục 
sai đi khởi công truyền giáo tại những miền xa xôi và ít người tìm đến trong giáo phận mình 
hoặc tại các giáo phận khác. 

 

Các tu sĩ nam nữ và cả giáo dân cũng phải thể hiện nhiệt tâm truyền giáo đối với đồng bào, 
nhất là với những người nghèo khổ. 

 

Các Hội Đồng Giám mục phải quan tâm tổ chức những khóa tu nghiệp định kỳ về Thánh 
Kinh, thần học, tu đức và mục vụ, để giúp hàng giáo sĩ, giữa những thực tại đầy phức tạp và 
nhiều biến chuyển, được hiểu biết đầy đủ hơn về thần học và phương pháp mục vụ. 

 

Đàng khác, cũng phải tuân giữ chu đáo những điều Công Đồng đã quyết nghị, đặc biệt trong 
Sắc Lệnh về Chức vụ và đời sống linh mục. 

 

Để có thể chu toàn công cuộc truyền giáo của Giáo Hội địa phương, cần có những thừa tác 
viên đủ khả năng, được chuẩn bị đúng lúc và thích hợp với hoàn cảnh của từng Giáo Hội. Thật 
vậy, con người càng ngày càng sống qui tụ trong những cộng đồng, vì thế các Hội Đồng Giám 
mục rất nên thiết lập những kế hoạch chung để tổ chức đối thoại với những cộng đồng đó. Nếu 
trong một vài miền có những nhóm người không muốn đón nhận đức tin công giáo vì không thể 
thích ứng với hình thức đặc biệt của Giáo Hội tại địa phương đó, cần phải tìm kiếm một 
phương thức đặc biệt thích hợp với hoàn cảnh4, cho đến khi tất cả các Kitô hữu có thể qui tụ 
thành một cộng đoàn duy nhất. Mỗi Giám mục nên mời gọi hoặc sẵn lòng đón nhận vào giáo 
phận những nhà truyền giáo mà Toà Thánh đã dành riêng cho mục đích này, và tích cực ủng 
hộ hoạt động của những người ấy. 

 

Để nhiệt tâm truyền giáo được phát huy nơi chính những anh em bản xứ, các Giáo Hội trẻ 
rất nên tham gia vào công cuộc truyền giáo phổ quát của Giáo Hội càng sớm càng tốt, bằng 
cách gửi những nhà truyền giáo của mình đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi trên hoàn cầu, dù 
mình còn thiếu giáo sĩ. Thật vậy, tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ sẽ nên trọn hảo khi chính 
các Giáo Hội trẻ cũng tích cực tham gia và hoạt động truyền giáo nơi các dân tộc khác. 

 

21. Giáo Hội chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo 
của Chúa Kitô giữa loài người, nếu chưa có hàng giáo dân đích thực và nếu hàng giáo dân này 
chưa cùng làm việc với hàng Giáo phẩm. Thật vậy, Tin Mừng không thể đi sâu vào tinh thần, 
đời sống và sinh hoạt của một dân tộc nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Do 
đó, ngay khi thiết lập Giáo Hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo những Kitô hữu giáo dân 
trưởng thành. 

 

Thật vậy, các tín hữu giáo dân trọn vẹn thuộc về Dân Chúa đồng thời cũng thuộc về xã hội 
trần thế: một đàng, họ được sinh ra nơi một dân tộc, được chia sẻ kho tàng văn hóa của dân 
tộc ấy nhờ việc giáo dục, liên kết với đời sống dân tộc bằng nhiều mối liên hệ xã hội khác nhau, 

                                                 

33 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 25. 

44 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Tác vụ và đời sống linh mục Presbyterorum Ordinis, 10: để sinh hoạt 

mục vụ đặc biệt cho những cộng đồng xã hội khác nhau được dễ dàng, phải tiên liệu việc thiết lập các 

Giám chức biệt hạt tuỳ theo đòi hỏi của việc tổ chức hoạt động tông đồ. 
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cộng tác vào sự tiến bộ của dân tộc qua nghề nghiệp, cảm nhận và cố gắng giải quyết những 
vấn đề của dân tộc như là những vấn đề của chính họ; đàng khác, họ cũng thuộc về Chúa Kitô, 
vì đã được tái sinh trong Giáo Hội bằng đức tin và phép Rửa, để nhờ đời sống mới và các hoạt 
động, họ là của riêng Chúa Kitô (x. 1 Cr 15,23), để mọi sự qui phục Thiên Chúa trong Chúa Kitô 
và như thế, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài (x. 1 Cr 15,28). 

 

Nhiệm vụ chính của giáo dân, nam cũng như nữ, là làm chứng về Chúa Kitô bằng cách sống 
cũng như bằng lời nói, trong gia đình, trong các đoàn thể xã hội, cũng như trong môi trường 
nghề nghiệp. Thật vậy, họ phải biểu lộ con người mới đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên 
Chúa, trong sự công chính và thánh thiện của chân lý (x.Ep 4,24). Họ phải thể hiện nếp sống 
mới đó trong môi trường xã hội và văn hóa của quê hương, theo truyền thống của dân tộc 
mình. Chính họ phải hiểu biết, tu chỉnh, bảo tồn, cải tiến theo những hoàn cảnh mới, và sau 
cùng phải hoàn thiện nền văn hoá đó trong Chúa Kitô, để niềm tin vào Chúa Kitô và đời sống 
Giáo Hội không còn xa lạ với xã hội họ đang sống, nhưng bắt đầu thấm nhiễm và cải hóa xã 
hội. Họ phải liên kết với đồng bào mình bằng tình bác ái chân thành, để trong cách sống của họ 
xuất hiện một mối dây mới của sự hiệp nhất và tình liên đới đại đồng khởi phát từ mầu nhiệm 
Chúa Kitô. Họ cũng phải gieo rắc niềm tin vào Chúa Kitô nơi những người có chung môi trường 
sống hay cùng chung ngành nghề; đây là một nhiệm vụ khẩn thiết vì nhiều người chỉ có thể 
nghe Tin Mừng và nhận biết Chúa Kitô nhờ những giáo dân sống gần bên họ. Hơn nữa, nơi 
nào có thể, giáo dân phải được chuẩn bị để cộng tác trực tiếp hơn với hàng Giáo phẩm trong 
việc thực thi sứ mệnh đặc biệt là loan báo Tin Mừng và truyền thông giáo lý Kitô giáo để Giáo 
Hội mới khai sinh được thêm vững mạnh. 

 

Các thừa tác viên của Giáo Hội phải đánh giá cao việc tông đồ đầy khó khăn của người giáo 
dân. Các ngài phải huấn luyện sao cho giáo dân, với tư cách là chi thể của Chúa Kitô, luôn ý 
thức về trách nhiệm của mình đối với tất cả mọi người; phải giúp họ thấu hiểu sâu xa về mầu 
nhiệm Chúa Kitô, chỉ dẫn họ những phương pháp thực hành, và đồng hành với họ trong những 
lúc khó khăn, theo tinh thần của Hiến Chế về Giáo Hội và Sắc Lệnh về Tông đồ giáo dân. 

 

Vì thế, trong khi Chủ Chăn và giáo dân vẫn giữ đúng phận vụ và trách nhiệm riêng của mình, 
toàn thể Giáo Hội non trẻ phải trở thành lời chứng duy nhất, sống động và vững chắc về Chúa 
Kitô, để trở nên dấu chỉ rõ ràng của ơn cứu rỗi chúng ta đã lãnh nhận trong Chúa Kitô. 

 

22. Hạt giống Lời Chúa, vừa nẩy mầm trong đất màu mỡ thấm nhuần sương trời đổ xuống, vừa 
thu hút biến đổi và tiêu hóa dòng nhựa sống để sau cùng mang lại hoa trái dồi dào. Thật vậy, 
tương tự như kế đồ Nhập Thể, các Giáo Hội trẻ, khi đã cắm rễ sâu trong Chúa Kitô và được 
xây dựng trên nền tảng các Tông Đồ, nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu, tiếp nhận tất cả những sự 
phong phú của các dân tộc đã được trao cho Chúa Kitô làm cơ nghiệp (x. Tv 2,8). Từ những 
tập quán và truyền thống, từ sự khôn ngoan và nền đạo lý, từ những nghệ thuật và khoa học 
của dân tộc mình, các Giáo Hội trẻ phải biết chắt lọc tất cả những gì có thể góp phần vào việc 
tuyên xưng vinh quang của Đấng Tạo Hóa, làm rạng ngời ân sủng của Đấng Cứu Chuộc và thể 
hiện tốt đẹp đời sống Kitô hữu5. 

 

Để đạt tới kết quả đó, nơi mỗi vùng rộng lớn cùng trong một khối văn hóa-xã hội, như người 
ta thường gọi, cần phải thúc đẩy việc suy tư thần học, để trong khi vẫn dõi theo Truyền Thống 
của Giáo Hội hoàn vũ, sẽ nghiên cứu sâu rộng hơn những gì đã được mạc khải qua hành động 
và ngôn từ của Thiên Chúa, được ghi chép trong Sách Thánh và đã được các Giáo Phụ và 
Huấn Quyền giải thích. Nhờ đó sẽ nhận thấy rõ ràng hơn đâu là những lối đường để đức tin, 
khi đã tiếp thu nền triết lý hay lẽ khôn ngoan của các dân tộc, có thể tìm gặp lý trí, đồng thời 
cũng tìm ra những phương thức để các phong tục, quan điểm sống và trật tự xã hội có thể hòa 
hợp với lối sống do Chúa mạc khải. Từ đó sẽ mở ra những con đường để thích nghi sâu xa 
hơn trong mọi lãnh vực của cuộc sống Kitô hữu. Nguyên tắc hành động đó sẽ giúp loại trừ mọi 
hình thức chủ nghĩa hòa đồng và chủ nghĩa cá thể sai lạc, và đời sống Kitô hữu sẽ được thích 
nghi với năng lực và đặc tính của từng nền văn hóa6, những truyền thống đặc thù và những đặc 
tính cá biệt của mỗi gia đình dân tộc, khi đã được ánh sáng Tin Mừng chiếu soi, sẽ được tiếp 
nhận trong sự hiệp nhất công giáo. Sau cùng, các Giáo Hội mới tại các địa phương, cùng với 

                                                 

55 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Tác vụ và Đời sống Linh mục Presbyterorum Ordinis, 13. 

66 x. PHAOLÔ VI, Diễn từ đọc trong lễ phong thánh cho các Vị Tử Đạo Uganda: AAS 56 (1964), tr. 908. 
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những truyền thống tốt đẹp riêng, vẫn có chỗ đứng trong tình hiệp thông Giáo Hội, dĩ nhiên vẫn 
bảo toàn quyền tối thượng của ngai tòa Phêrô đứng đầu toàn thể cộng đoàn đức ái7. 

 

Vì thế, điều đáng ước mong, và cũng là điều rất thích hợp, là các Hội Đồng Giám mục ở 
những miền thuộc cùng một khối văn hóa-xã hội hợp nhất với nhau để có thể đồng tâm hợp ý 
thực hiện công cuộc thích nghi đó. 

 

Còn tiếp 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 
 

WHĐ (26.12.2017) – Theo truyền thống vào lễ Chúa Giáng sinh hằng năm, lúc 12g trưa thứ 

Hai 25-12-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp Giáng sinh cùng với Phép lành 

Urbi et Orbi (cho thành Roma và cho toàn thế giới), từ ban công chính của Đền thờ Thánh 

Phêrô.  

Năm nay, qua hình ảnh Hài nhi Giêsu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhớ đến các trẻ em ở 

nhiều nơi trên thế giới đang lao đao khốn khổ vì chiến tranh và xung đột, vì khủng hoảng nhân 

đạo, vì cha mẹ thất nghiệp, vì tuổi thơ bị cướp mất, các trẻ em bị cưỡng bức lao động hay cầm 

súng, và các trẻ em phải lìa bỏ quê hương làm mồi ngon cho những kẻ buôn người… 

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người “dấn thân kiến tạo thế giới trở nên nhân bản hơn, xứng 

đáng hơn dành cho trẻ em hôm nay và mai sau”. 

Sau đây là toàn văn Sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi 2017 của Đức Thánh Cha: 

*** 

Anh chị em thân mến, 

Chúc anh chị em mừng lễ Giáng Sinh trong niềm hân hoan! 

Chúa Giêsu đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra tại Bêlem. Người đã chào đời, không do ý 

muốn của nam nhân, nhưng do tình yêu của Thiên Chúa Cha ban tặng. Chúa Cha là Đấng “yêu 

thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không bị hư mất, nhưng 

được sống muôn đời” (Ga 3,16). 

Chính hôm nay, biến cố này được tái diễn trong Giáo hội đang lữ hành. Đức Tin của người 

Kitô hữu, qua Phụng vụ lễ Giáng Sinh, làm sống lại mầu nhiệm Chúa đến, nhận lấy thân xác 

phải chết của con người, trở nên thấp hèn và nghèo khổ để cứu độ chúng ta. Chúng ta xúc 

động biết bao trước lòng từ bi lân tuất của Chúa Cha. 

                                                 

77 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 13. 

 Sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô 
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Những người đầu tiên nhìn thấy vinh quang khiêm hạ của Đấng Cứu Thế, sau Đức Mẹ và 

Thánh Giuse, là các mục đồng Bêlem. Họ nhận ra dấu chỉ đã được các thiên thần loan báo và 

đã thờ lạy Hài nhi. Những người khiêm hạ và tỉnh thức này là tấm gương cho các tín hữu mọi 

thời. Đứng trước mầu nhiệm Chúa Giêsu, niềm tin của họ không bị chao đảo trước vẻ bần hàn 

của Người. Trái lại, như Mẹ Maria, họ tin vào lời Chúa nói và chiêm ngắm vinh quang của 

Người với đôi mắt đơn sơ. Trước mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, các Kitô hữu khắp nơi đều 

dùng những lời của Thánh Gioan Thánh sử mà tuyên xưng: “Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh 

quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự 

thật” (Ga 1,14).  

Ngày nay, giữa lúc những cơn gió chiến tranh thổi khắp thế giới và mô hình phát triển lỗi 

thời vẫn tiếp tục gây suy thoái về nhân bản, xã hội và môi trường, lễ Chúa Giáng Sinh mời gọi 

chúng ta tập trung vào dấu chỉ của Hài nhi và nhận ra Người trên gương mặt các trẻ thơ, nhất 

là những trẻ giống như Chúa Giêsu “không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,7). 

Chúng ta gặp Chúa Giêsu nơi trẻ em Trung Đông vẫn phải chịu đau khổ vì những căng 

thẳng đang gia tăng giữa Israel và Palestin. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy nài xin Chúa 

ban hoà bình cho Giêrusalem và toàn Thánh Địa. Chúng ta cầu nguyện cho các bên nối lại 

cuộc đối thoại và cuối cùng có thể đạt được cách giải quyết thông qua đàm phán để hai Nhà 

nước cùng tồn tại trong hoà bình với đường biên giới được cả hai bên chấp thuận và được 

quốc tế công nhận. Cũng xin Chúa nâng đỡ mọi nỗ lực của tất cả những người trong cộng 

đồng quốc tế có thiện chí giúp đỡ vùng đất tang thương này, mặc dù đang có biết bao trở ngại 

nghiêm trọng, tìm được sự hoà hợp, công lý và an ninh được mong đợi đã lâu. 

Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trên gương mặt trẻ thơ Syria còn in hằn dấu vết chiến 

tranh trong những năm qua, nay máu vẫn đang đổ trên đất nước này. Xin cho đất nước Syria 

thân yêu rồi cũng khôi phục sự tôn trọng phẩm giá của từng con người qua việc cùng nhau dấn 

thân tái thiết cơ cấu xã hội, bất kể thành phần sắc tộc và tôn giáo. Chúng ta nhìn thấy Chúa 

Giêsu nơi trẻ thơ Iraq đã chịu thương tích và bầm dập vì những xung đột suốt mười lăm năm 

qua trên đất nước này, và nơi những trẻ thơ Yemen, đất nước vẫn diễn ra cuộc xung đột chẳng 

mấy ai để ý, đang đặt ra những vấn đề nhân đạo nghiêm trọng đối với dân chúng đang chịu đói 

khổ và dịch bệnh lan tràn. 

Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi các trẻ em châu Phi, nhất là các trẻ đang chịu đau khổ 

tại Nam Sudan, Somalia, Burundi, Cộng hoà Dân chủ Congo, Cộng hoà Trung Phi và Nigeria.  

Chúng ta thấy Chúa Giêsu nơi những trẻ em trên khắp thế giới, những nơi mà nền hoà 

bình và an ninh đang bị các hiểm họa căng thẳng và xung đột mới phát sinh đe dọa. Chúng ta 

hãy cầu nguyện cho việc giải quyết cuộc đối đầu trên bán đảo Triều Tiên và cầu nguyện cho 
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toàn thế giới biết quan tâm đến việc tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta trao đất nước Venezuela cho 

Chúa Hài Đồng, xin Người ban cho cuộc đối thoại giữa các thành phần trong xã hội được nối lại 

vì lợi ích của mọi người Venezuela mến yêu. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi các trẻ em và 

gia đình các em đang gánh chịu đau khổ vì bạo lực trong cuộc xung đột tại Ukraina đã gây hậu 

quả nặng nề về nhân đạo; xin Chúa sớm ban hoà bình cho đất nước thân yêu này. 

Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi các trẻ em có cha mẹ lâm cảnh thất nghiệp, đang phải 

nhọc nhằn vất vả với mong muốn cho con cái mình được một tương lai yên ổn. Và nhìn thấy 

Người nơi những trẻ em bị cướp mất tuổi thơ, những trẻ em dù còn rất nhỏ đã bị cưỡng bức 

lao động hay bị những đội quân đánh thuê táng tận lương tâm cưỡng bức đi lính. 

Chúng ta thấy Chúa Giêsu nơi nhiều trẻ em bị buộc phải lìa bỏ quê hương, sống trong 

những điều kiện phi nhân và dễ dàng trở thành mồi ngon cho những kẻ buôn người. Qua đôi 

mắt các em, chúng ta nhìn thấy thảm kịch của tất cả những người bị buộc phải tản cư, tính 

mạng bị đe dọa trong những chuyến hành trình vắt kiệt sức lực, nhiều khi kết thúc trong bi 

thảm. Tôi lại gặp Chúa Giêsu nơi những trẻ thơ trong cuộc tông du mới đây tại Myanmar và 

Bangladesh, và tôi mong cộng đồng quốc tế sẽ không ngừng làm việc để bảo vệ một cách thích 

đáng phẩm giá của các nhóm thiểu số tại khu vực này. Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi đau đớn của 

người không được đón nhận và tình cảnh cơ cực biết bao khi không có chỗ ngả đầu. Xin cho 

lòng chúng ta đừng khép lại như những cõi lòng tại các ngôi nhà ở Bêlem. 

Anh chị em thân mến, 

Chúa Giáng Sinh còn được tỏ cho chúng ta qua dấu chỉ: “một hài nhi được bọc tã” (Lc 

2,12). Như Đức Mẹ và Thánh Giuse, như các mục đồng Bêlem, chúng ta hãy chào đón Hài nhi 

Giêsu, tình yêu của Thiên Chúa, làm người vì chúng ta. Đồng thời, nhờ ơn Chúa Hài Đồng trợ 

giúp, chúng ta hãy dấn thân kiến tạo thế giới trở nên nhân bản hơn, xứng đáng hơn dành cho 

trẻ em hôm nay và mai sau. 

Anh chị em thân mến, 

Tôi thân ái gửi lời chào anh chị em từ khắp nơi trên thế giới đang quy tụ tại quảng trường 

này, và chào tất cả anh chị em tại các quốc gia khác nhau đang hợp cùng chúng tôi qua truyền 

thanh, truyền hình và những phương tiện truyền thông khác. 

Xin cho biến cố giáng sinh của Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ, canh tân tâm hồn, khơi dậy khát 

vọng kiến tạo một tương lai ngày càng thắm tình huynh đệ và liên đới, mang lại an vui và hy 

vọng cho mọi người. Chúc anh chị em mừng lễ Giáng Sinh trong niềm hân hoan! 

(Nguồn: http://w2.vatican.va) 

Thành Thi chuyển ngữ 
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VỀ MỤC LỤC  

 
 

 
  

Để làm người, Chúa Giêsu, Đấng là Ngôi Hai Thiên Chúa, đã chọn cách làm con, sống như 

mọi người con trong gia đình. Chúa là con trong tay Đức Mẹ, trong tay thánh Giuse. Người đã 

để cha mẹ của mình săn sóc, bồng ẵm, cho bú mớm, nuôi dưỡng và lớn lên trong tay cha mẹ 

mình. Chúa làm con “hoàn hảo” đến nỗi, không bao giờ Đức Mẹ và thánh Giuse phải ngậm 

ngùi, ngỡ ngàng vì bất chợt “thấy Chúa” hơn là “thấy con” nơi trẻ Giêsu của mình. 

Chúa đã chọn cho mình một gia đình để làm người như tất cả chúng ta là người. Chúa đã 

sinh ra từ một gia đình để biến gia đình của Chúa thành kiểu mẫu cho mọi gia đình. Ơn thánh 

hóa trong gia đình của Chúa ngập tràn, để nói cùng mọi người rằng, gia đình nào biết để cho 

Chúa ngự trị, Chúa ở cùng, Chúa đồng hành, gia đình ấy cũng sẽ được Chúa chúc lành, được 

Chúa nâng đỡ và thánh hóa. 

Chúa đã sinh ra từ một người mẹ rất thánh và chọn cho mình một người cha thánh thiện để 

dạy mọi thành viên trong gia đình hãy sống ơn gọi nên thánh, hãy dành tình yêu cho nhau thật 

chân thành, mọi nơi mọi lúc. Đó cũng là bài học dạy các gia đình: Đời sống thánh thiện được 

thể hiện qua từng nếp nghĩ, nếp làm, sẽ nâng cao giá trị gia đình, sẽ là nền tảng trong mọi 

quyết định của gia đình. Đó cũng là bài học về ơn nghĩa vợ chồng, tình yêu giữa cha mẹ và con 

cái, sự đùm bọc, quan tâm, lo lắng cho nhau không bao giờ được phép vắng bóng. 

Hạnh phúc nơi gia đình của Chúa dạy tất cả các  gia đình: hạnh phúc không xuất phát từ 

tiền của, danh vọng, nhưng xuất phát từ một đời sống cầu nguyện và thực thi thánh ý Thiên 

Chúa. Cuộc sống nơi gia đình Chúa, cũng giống như bao nhiêu gia đình trên thế giới: có đầy đủ 

những ngày mưa, những ngày nắng. Tai ương đã kéo về đe dọa từ khi những con người trong 

gia đình ấy còn chưa sống bên nhau. Chỉ có thánh ý Chúa là nổi bậc trong mọi quyết định, để 

giữ vững hạnh phúc mà thôi. 

Bình an nơi gia đình của Chúa dạy các gia đình: Bình an không phải là “chăm ấm, nệm 

êm”, nhưng là bình an nội tâm gắn kết với thánh giá qua mọi chiều kích của cuộc sống. Bởi qua 

bao nhiêu thăng trầm, Đức Maria vẫn luôn ghi nhận từng biến cố và suy niệm trong lòng. Thánh 

Cả Giuse cũng chỉ chống đỡ bằng thái độ trầm tư, thinh lặng và chìm đắm trong nguyện cầu. 

Chúa Giêsu càng lớn, càng thêm khôn ngoan, càng đầy ơn Thánh Thần để mãi trung thành với 

Thánh ý dù phải vượt thác băn ghềnh. 

Chúa chọn gia đình Thánh Gia để nhập thể vào trần gian. Chúa chính là Tin Mừng, là ơn 

cứu độ, cho mọi gia đình. Nơi Thánh Gia, Chúa đã xuất hiện cách đơn sơ, khiêm tốn cả đến 

yếu ớt, nhỏ bé, mọn hèn.  

Nơi gia đình Thánh Gia, Chúa đã không chọn con đường nào khác, nhưng là sử dụng 

những phương thế quen thuộc với chúng ta: khung cảnh, địa điểm, phong tục, ngôn ngữ, nghi 

lễ tôn giáo ... để mặc khải chính mình và mang ơn cứu độ đến cho thế gian. 

CHÚA GIÊSU VÀ GIA ĐÌNH 
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Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho mỗi gia đình chúng con chất keo là đời sống cầu nguyện 

và lòng yêu thương nhau, để nhờ đó, các gia đình gắn kết nhau, đủ mạnh mà vượt qua tất cả 

mọi lao đao, mọi thử thách. 

Xin cho các thành viên trong từng gia đình luôn yêu thương, chấp nhận nhau, chấp nhận 

những khác biệt của nhau, để mọi người có thể giữ vững chính mái ấm của mình. 

Xin Chúa hãy đổ ơn, thánh hóa các gia đình, để các gia đình luôn sống trong sự thánh 

thiện và trong ơn Chúa. Xin cho ơn Chúa ngày đêm phù trợ, làm tăng nghị lực, sức mạnh, niềm 

can đảm trên mọi gia đình nơi trần thế chúng con. 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

  

Suy niệm lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 

(Lc 2, 16-21) 

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi… và tám ngày sau được gọi tên là Giêsu” (Lc 

2,16-21).  

Với đoạn Tin Mừng trên đưa chúng ta về với người mẹ vừa mới sinh con là chính Đức 

Maria sinh ra Chúa Giêsu. Đó là lý do Giáo hội cử hành lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa sau lễ 

Chúa Giêsu giáng sinh tám ngày, để mời gọi con cái mình tỏ lòng kính trọng và biết ơn Đức 

Maria, đồng thời tuyên xưng Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, vì nhờ Mẹ, Đấng Cứu 

Thế đã sinh ra cho chúng ta. 

Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Vua Thái Bình (x.Is 9, 5) sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Nữ 

Vương Hòa Bình. Vì thế, ngày đầu năm, Giáo hội khấn xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho thế 

giới được hòa bình. 

 

Đức Maria cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu 

Tại Belem Chúa Giêsu đã được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Người đã không sinh ra “do 

khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa 

mà sinh ra” (Ga 1,13). Người là ân ban do tình yêu thương của Thiên Chúa, là “Đấng đã yêu 

thương thế gian đến nỗi ban Con Một Ngài, để bất cứ ai tin nơi Ngài không bị hư mất, nhưng có 

cuộc sống đời đời” (Ga 3,16). 

MARIA MẸ CHÚA TRỜI 

 

http://www.dcvxuanloc.net/dcv/index.php/chuyen-de/nam-duc-tin-2012-2013/245-duc-maria-me-thien-chua
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Sau Đức Maria và thánh Giuse thì đến các kẻ chăn chiên trên cánh đồng Belem trông thấy 

vinh quang khiêm tốn của Đấng Cứu Thế. Nghe theo lời loan báo của các thiên thần, « họ đã ra 

đi vội vã đến thành Belem, và thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh năm trong máng cỏ” (Lc 2, 

16).  

Hôm nay, Giáo hội chiêm ngắm thiên chức làm Mẹ Chúa Giêsu của Đức Maria. Thánh 

Luca giới thiệu cho chúng một "cuộc gặp gỡ" của mục đồng  với "Hài Nhi", cùng với Đức Maria, 

Mẹ Người và thánh Giuse. Sự hiện diện âm thầm của Giuse gợi lên sứ mệnh quan trọng của 

thánh nhân trong tư cách là người gìn giữ mầu nhiềm cao cả của Con Thiên Chúa. Đức Maria, 

Giuse và các mục đồng vây quanh "Hài Nhi mới sinh " (Lc 2,16) để tôn thờ, làm nên hình ảnh 

sống động và tuyệt đẹp của Giáo hội. 

Chúa Giêsu nằm trong "Máng cỏ" ám chỉ Thánh Thể mà chính Đức Maria là nhà tạm chứa 

đựng! Nếu không có kinh nghiệm về "gặp gỡ" cá nhân với Thiên Chúa, người ta không thể tin 

được. Chỉ có "gặp gỡ" cộng thêm là "nhìn thấy tận mắt", rồi "chạm tới", các mục đồng mới có 

thể trở nên những sứ giả của Tin Mừng " thuật lại cho người khác về Hài Nhi Giêsu " (Lc 2,17). 

"Tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ" (Lc 2,18), 

là hoa trái đầu tiên của "cuộc gặp gỡ" Đức Kitô. "Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa 

về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ" (Lc 2, 20) là hoa trái 

thứ hai. Đức Maria, là mẫu gương của sự chiêm ngắm "Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc 

đó và suy niệm trong lòng" (Lc 2,19). Người ta gọi tên người là Giêsu nghĩa là "Thiên Chúa cứu 

độ". Tên của Người cũng là Bình An. Chúng ta hãy đón nhận Tên Cực Thánh và rất ngọt ngào 

này vào lòng và thường xuyên lặp lại trên môi! 

 

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 

Không có gì lạ, khi có người đặt câu hỏi: chúng ta có nên gọi Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ 

Thiên Chúa không? Vì nếu Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, thì chẳng lẽ Đức Maria, Đấng đã hạ 

sinh Chúa Giêsu lại không phải là Mẹ Thiên Chúa? [...] 

Ngôi Lời đã làm người, có hồn có xác. Thánh Công đồng Nicêa dạy, chính Con duy nhất 

của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, đồng bản thể với Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật 

được tạo thành, và tất cả tồn tại trong Người, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, 

Người đã từ trời xuống thế, nhập thể, làm người, chịu chết, đã sống lại, và Người sẽ lại đến 

trong vinh quan để phán xét; Công đồng tuyên phán: chỉ có Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên 

Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, giống Chúa Cha. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh 

sáng bởi sánh sáng, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa 

Cha… Nên Đức Maria vừa được gọi là Mẹ Chúa Kitô, và Mẹ Thiên Chúa nữa. 

Như thánh Ignatiô thành Antiokia (+ 110) là người đầu tiên nêu tên Đức Maria sau các sách 

Tin Mừng và viết : “Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã được Đức Maria cưu mang trong lòng 

theo nhiệm cục cứu độ” và “ Đức Giêsu cũng được sinh ra bởi Đức Maria và bởi Thiên Chúa”. 

Thánh Grégoire de Nazianze (330 – 390) khẳng định: “Đức Kitô sinh bởi một Trinh Nữ, người 
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nữ ấy là Mẹ Chúa Kitô”. Vì thế, nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, sinh bởi 

Đức Maria, thì chúng ta cũng có thể gọi mà không sợ sai lầm rằng: Đức Maria là Mẹ Thiên 

Chúa. 

 

Ngày cầu cho hòa bình 

Ngày đầu năm, Giáo hội cử hành biến cố trên với niềm vui, sống lại với niềm tin trong 

phụng vụ lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Con Thiên Chúa đã đảm nhận lấy xác phàm hay hư 

nát của chúng ta, trở thành bé nhỏ và nghèo nàn để cứu độ chúng ta.  

Còn món quà nào cao quí hơn là chính Con Thiên Chúa, Đấng là Hoàng Tử Bình An được 

Chúa Cha ban tặng cho chúng ta. Hoà bình là món quà Thiên Chúa ủy thác cho con người. Vì 

lòng thương xót, Thiên Chúa đã “ban Người Con duy nhất của Ngài” cho nhân loại (Ga 3,16). 

Để cầu chúc cho nhau, chúng ta mượn lời sách Dân Số: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và 

ban bình an cho anh chị em” (x. Ds 6,26). 

Lạy Chúa Giêsu, Hoàng Tử Bình An ban cho thế giới được hòa bình và hòa hợp giữa các 

dân tộc.  

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Vương bình an giúp chúng ta hiểu và sống sứ điệp bình 

an mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã mang đến, để chúng con có thể mang bình an đến cho mọi 

người trên trái đất yêu dấu này. 

Nữ Vương Bình An, cầu cho chúng con. Amen. 

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Tận dụng những ngày sau Lễ Giáng Sinh, các sinh hoạt trong sân Nhà Thờ Kỳ Đồng tạm 

ngưng, nhóm Linh Mục phòng Công Lý và Hòa Bình, DCCT Sàigòn, tổ chức họp mặt sinh hoạt 

trao quà xuân với một số Thương Phế Binh VNCH thuộc vùng Sàigòn và các tỉnh phụ cận. Theo 

tin từ phòng Công Lý và Hòa Bình loan báo, có khoảng trên 6.000 ông ghi danh tham dự chương 

trình “Tri Ân TPB – VNCH” do Phòng Công Lý và Hòa Bình tổ chức, lần họp mặt này dành cho 

khoảng trên 4.000 ông. Trên 700 ông vùng miền Trung (từ Phú Yên trở ra Quảng Trị) vì đường 

xa và sức khỏe yếu kém nên các cha sẽ đến tận nơi để trao quà cho các ông, cùng lúc thăm nhà, 

xem xét hầu có những hỗ trợ cần thiết. Khoảng hơn 1.000 ông khác rải rác ở các vùng xa thuộc 

miền Nam hay Đông Nam, hoặc vì yếu sức không đến được, hoặc vì không liên lạc được, các 

ông vì nghèo nên thường dùng sim khuyến mãi, dùng hết tài khoản rồi bỏ nên số điện thoại thay 

 MỘT THẾ GIỚI BỊ TỔN THƯƠNG 
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đổi liên tục, hoặc vì phải di chuyển chỗ ở nên mất liên lạc với người thường dùng nhờ điện thoại, 

các cha cũng sẽ tổ chức đến nơi để trao quà. Nhưng dầu sao được họp mặt, ca hát và tâm sự 

với nhau trực tiếp tại DCCT vẫn là điều các ông yêu thích. 

 

Các cuộc họp mặt được tổ chức liên tục trong năm ngày 26, 

27, 28, 29 và 30, trừ sáng ngày 28 tạm ngưng để nhường sân cho 

một sinh hoạt khác của Nhà Dòng. Chiều nay 28 tháng 12, một ông 

được người nhà dẫn đi vì ông bị mù cả hai mắt, người con gái dẫn 

cha mình đi dự họp mặt là một Nữ Tu, chị đã không giấu được nỗi 

vui mừng chia sẻ với chúng tôi rằng, cả tuần này ba của chị đứng 

ngồi không yên, nói huyên thuyên trong nhà là sao chờ đến ngày đi 

dự lâu thế! Đêm qua ông đã trằn trọc không ngủ, mong đến sáng để 

đi gặp bạn mình. Ông cụ chẳng che đậy niềm vui luôn miệng cám ơn các cha.  

Hôm qua chúng tôi gặp một người TPB khác, ông nửa buồn nửa vui nói với tôi, tôi nhận 

ra ông là cha của một người tôi quen biết, chị này có lần đã nói với tôi về cha mình, chị cho biết 

ở nhà ông sống rất lạc lõng, thường bất đồng ý kiến với mẹ chị và gia đình, ông đòi đi tham dự 

các sinh hoạt do chúng tôi tổ chức nhưng chị ngăn cản và nói với ông về gia cảnh nhà chị 

không hề thiếu thốn thì lên đó sinh hoạt nhận quà làm gì, hơn nữa ông hay sống với quá khứ, 

nói những chuyện ngày xưa không ăn nhập gì với gia đình hiện tại. Dĩ nhiên tôi góp ý với chị về 

ông, cho thấy tâm lý của ông với những tổn thương ông phải mang. Ở đây không phải là gói 

quà, hay hai tờ giấy 500 ngàn là quan trọng, nhưng chính là sự cảm thông, trân trọng và tình 

"huynh đệ chi binh" rất cần cho tuổi già một người lính. Và có lẽ vì sự góp ý thẳng thắn của tôi 

mà lần này chị cho ông bố đi dự. Gặp chúng tôi, ông cám ơn và xin nhường quà cho anh em 

khác, ông nói được gặp anh em là ông thỏa mãn lắm rồi… 

Trong một lần chúng tôi đi thăm các TPB, đến một thị trấn vùng biên giới, rất khó khăn để 

được gặp các ông, chỉ được một vài người, phần đông bán vé số dạo. Có một TPB vốn là sĩ quan 

TQLC, rất ít gặp gỡ anh em, nguyên nhân chỉ vì ông bị tàn phế, sống hoàn toàn nhờ vào các con, 

ông được giao trông coi một cửa hàng internet do con ông mở ra, thu nhập ông được hưởng một 

phần để sinh sống, ông bị đứa con đe dọa nếu tham gia gặp gỡ các TPB khác thì sẽ bị cắt nguồn 

sống. Cuối cùng thì ông cũng đến điểm hẹn với chúng tôi và các TPB khác, trong vài phút ngắn 

ngủi họp mặt, ông nghẹn ngào nói: “Tôi là một thằng hèn, tôi không biết làm gì hơn…” Gạt nước 

mắt, ông leo lên chiếc xe lắc, chào anh em, rồi lắc đi… Chúng tôi buồn nhìn theo, mãi không quên 

được dáng vẻ tội nghiệp của một người ốm yếu với đôi chân cụt! 

Trong nhiều năm qua giúp cho các ông TPB, chúng tôi đã có cơ hội để gặp hàng ngàn 

những tình huống đớn đau như vậy… 
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Mấy ngày nay, sân sau Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn ngập tiếng cười, rộn 

ràng tiếng hát, những chiếc áo xanh, nón xanh da trời của tình nguyện bận rộn lăng xăng, 

những chiến bào một thủa bao bọc thân thể người trai trẻ nay được khoác lại lên thân người 

lính già ốm yếu, mù lòa, khắc khổ… Những chiếc áo dài của những người hát cho lính bay 

lượn bên các cựu chiến binh tật nguyện như lời một bài hát nào năm xưa “Em một chiều dạo 

phố mùa xuân, bên người yêu tật nguyền chai đá”, nhưng hình như hôm nay những người lính 

ấy không còn chai đá, những nụ cười và nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo cằn cỗi của 

người… “Em cho anh mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở…”! 

Vị Bề Trên năm nào của Nhà Dòng cuối thập niên 60 đã tinh tế đặt tên cho khoảng sân 

phía sau Nhà Thờ này tên gọi “Sân Hiệp Nhất”. Hiệp Nhất là tinh thần của Chúa Kitô mong 

muốn cho Giáo Hội của Ngài thực hiện nơi trần gian, Hiệp Nhất là bản chất của Thiên Chúa, là 

hình ảnh của Ba Ngôi, là nguồn cội của Sự Sống, là nguyên lý của vũ trụ và là lẽ sống của 

người Kitô hữu.  

Khi đón nhận các ông TPB – VNCH, đến sinh hoạt tại đây, nhiều ý kiến đã gây ra không 

ít những khó khăn cho chương trình, có lúc tưởng chừng như không thể 

tiếp tục. Dĩ nhiên nguyên nhân vẫn nằm ở quyền lực của Sự Dữ, của 

chia rẽ và bất công, của ích kỷ và độc đoán, của hèn kém và mặc cảm. 

Bạo lực thế gian đã can thiệp nhằm chấm dứt một tiến trình gây dựng 

tình thương và chữa lành.  

Như một lời Kinh Thánh đã đoan quyết: sự gì của Thiên Chúa thì 

không ai có thể ngăn cản được, nếu là của thế gian thì tự nó sẽ tiêu diệt. 

Từng ngày, từng năm, từng hành động cụ thể minh chứng cho động lực 

tình yêu, dần dần những ý kiến trái chiều, những đố kỵ nội bộ đã và sẽ 

còn bị xóa nhòa, ngày càng nhiều người chấp nhận, ủng hộ và thậm chí 

đồng hành với chương trình, nét đẹp Hiệp Nhất đang lộ dần trên vuông sân có cái tên Hiệp Nhất 

yêu thương đó. 

Trong định hướng lục niên của DCCT, người ta đọc thấy hàng chữ “Một thế giới bị tổn 

thương” cùng với sự xác tín về ơn gọi của mình, phải chăng anh em tu sĩ DCCT đang tìm kiếm 

và đã thấy một thế giới bị tổn thương ngay trong tầm mắt của mình tại khoảng sân mang tên Hiệp 

Nhất này.  

Lời chất vấn của cha Bề Trên Tổng Quyền Nhà Dòng trong lá thư ngày 31.5.2017: “Mỗi 

cơ sở, mỗi cộng đoàn, mỗi ngôi Đền của chúng ta có phải là nơi quy tụ an toàn cho 

những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi không?” Lời chất vấn này cứ vang đi dội 

lại trong trái tim của từng anh em Tu Sĩ  DCCT chúng tôi... 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 28.12.2017, theo Ephata 778 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  
 

“Việc tham dự Thánh Lễ làm cho cho chúng ta bước vào mầu nhiệm của Đức Kitô, 

bằng cách cho chúng ta đi với Người từ cái chết sang sự sống.” 

Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ ba của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ, được ban hành 

ngày 22 tháng 11, 2017 tại Quảng trường Thánh Phêrô Vatican. Hôm nay ĐTC giủ thích tại sao 

Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Ngài nhắn nhủ chúng ta phải 

ý thức rằng khi tham dự Thánh Lễ là chúng ta lên Núi Sọ cùng Chúa Giêsu chứ không phải đi 

xem một buổi trình diễn. 

Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 

Tiếp tục bài giáo lý về Thánh Lễ, chúng ta có thể tự hỏi: Thánh Lễ là gì? Thánh Lễ là cuộc 

tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Thánh Lễ cho chúng ta tham dự vào cuộc 

chiến thắng tội lỗi và sự chết của Mầu Nhiệm này, và mang lại ý nghĩa đầy đủ cho cuộc sống 

của chúng ta. 

Vì lý do này, để hiểu được giá trị của Thánh Lễ, trước tiên chúng ta phải hiểu ý nghĩa theo 

Thánh Kinh của "việc tưởng niệm". Nó “không chỉ là tưởng nhớ các biến cố trong quá khứ, mà 

còn bằng cách nào đó làm cho các biến cố ấy hiện diện và được hiện tại hóa. Đây chính là 

cách dân Israel hiểu về cuộc giải phóng của họ từ Ai Cập: Mỗi lần lễ Vượt Qua được cử hành, 

các biến cố thời Xuất Hành lại hiện diện trong ký ức của các tín hữu, để họ làm sao cho cuộc 

sống của mình phù hợp với các biến cố ấy" (Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số1363). 

Chúa Giêsu Kitô, với cuộc Khổ Nạn, cái Chết, sự Phục Sinh và lên trời của Người, đã hoàn tất 

Lễ Vượt Qua. Và Thánh Lễ là tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Người, "cuộc xuất hành" mà 

Người đã thực hiện cho chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nô lệ và đưa chúng ta 

vào miền đất hứa của sự sống đời đời. Nó không chỉ là một lời nhắc nhở, không, nó còn hơn 

thế nữa: đó là để ghi nhớ những gì đã xảy ra cách đây 20 thế kỷ. 

Bí tích Thánh Thể luôn luôn đưa chúng ta đến tột đỉnh của ơn cứu độ của Thiên Chúa: 

Chúa Giêsu, khi bẻ bánh ra cho chúng ta, đổ trên chúng ta tất cả lòng thương xót và tình yêu 

của Người, như Người đã làm trên thập giá, để đổi mới con tim chúng ta, cuộc sống chúng ta, 

và cách chúng ta hiệp thông với Người và với anh em chúng ta. Công Đồng Vaticanô II nói: 

“Mỗi khi hy tế Thập Giá được cử hành trên bàn thờ, qua đó ‘Đức Kitô là con chiên vượt qua của 

chúng ta đã chịu hiến tế’, thì công trình cứu chuộc chúng ta lại được thực hiện”. (Hiến chế tín lý 

Lumen Gentium, 3). 

Mỗi cuộc cử hành Thánh Lễ là một tia nắng mặt trời không có hoàng hôn, là Chúa Giêsu 

Phục Sinh. Tham dự Thánh Lễ, đặc biệt vào ngày Chúa Nhật, có nghĩa là bước vào cuộc chiến 

thắng của Đấng Phục Sinh, được chiếu sáng bởi ánh sáng của Người, được sưởi ấm bởi sự 

BÀI GIÁO LÝ THỨ 3 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ: THÁNH LỄ LÀ 
CUỘC TƯỞNG NIỆM MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA ĐỨC KITÔ 
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ấm áp của Người. Qua việc cử hành Thánh Lễ, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được 

thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, là sự sống có khả năng biến đổi tất cả con người hay 

chết của chúng ta. Và trong cuộc Vượt Qua của Người từ sự chết sang sự sống, từ thời gian 

đến vĩnh hằng, Chúa Giêsu cũng kéo chúng theo với Người để làm Lễ Vượt Qua. Thánh lễ 

được thiết lập cho Lễ Vượt Qua. Trong Thánh Lễ, chúng ta cùng chết và sống lại với Chúa 

Giêsu, và Người đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Trong Thánh Lễ, chúng ta kết hợp với 

Người. Đúng hơn là, Đức Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Người. Thánh 

Phaolô nói, "Tôi đã chịu đóng đinh cùng với Đức Kitô” và Thánh Nhân nghĩ rằng, “không còn là 

tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Và cuộc sống này, mà tôi sống trong thân xác, là sống 

trong đức tin vào Con Thiên Chúa, là Ðấng đã yêu thương tôi và đã hiến mạng sống Mình vì 

tôi" (Gal 2: 19-20).  

Thực ra, Máu Người giải thoát chúng ta khỏi sự chết và việc sợ chết. Người giải thoát 

chúng ta không những chỉ khỏi sự thống trị của cái chết thể lý, mà còn cả cái chết thiêng liêng 

là sự dữ và tội lỗi, là những gì bắt giữ chúng ta mỗi khi chúng ta trở thành nạn nhân của tội lỗi 

của mình hay của người khác. Và rồi cuộc sống của chúng ta bị ô nhiễm, mất thẩm mỹ, mất ý 

nghĩa và đau khổ. 

Thay vào đó, Đức Kitô ban lại sự sống cho chúng ta; Đức Kitô là sự sung mãn của đời 

sống, và khi phải đối diện với cái chết, Người đã vĩnh viễn tiêu diệt nó: "Từ cõi chết sống lại, 

Người huỷ diệt sự chết và canh tân sự sống" (Kinh nguyện Thánh Thể IV). Lễ Vượt Qua của 

Đức Kitô là chiến thắng cuối cùng trên sự chết vì Người đã biến đổi cái chết của Người thành 

hành động tình yêu tối cao. Người đã chết vì yêu! Và trong Bí Tích Thánh Thể, Người muốn 

truyền đạt tình yêu tha thiết và chiến thắng này. Nếu chúng ta đón nhận tình yêu ấy trong đức 

tin, chúng ta cũng có thể thật sự yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta có thể yêu như 

cách Người đã yêu chúng ta, bằng cách ban sự sống. 

Nếu tình yêu của Đức Kitô ở trong tôi, tôi có thể trao hiến trọn vẹn chính mình tôi cho tha 

nhân, với niềm xác tín rằng cả khi người khác có thể làm tổn thương tôi, tôi sẽ không chết; nếu 

không thì tôi sẽ phải bảo vệ mình. Các vị tử vì đạo đã hiến mạng sống của các ngài chính vì 

xác tín về chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được quyền 

năng này của Đức Kitô, quyền năng của tình yêu của Người, chúng ta mới thực sự tự do hiến 

mình mà không sợ hãi. Đây là Thánh Lễ: là bước vào cuộc Khổ Nạn, cái Chết, sự Phục Sinh và 

Lên Trời của Chúa Giêsu; khi chúng ta đi tham dự Thánh Lễ là y như chúng ta đang đi lên Núi 

Sọ, y như thế. Nhưng anh chị em hãy nghĩ xem: nếu lúc đi Lễ chúng ta đi lên Núi Sọ - chúng ta 

nghĩ bằng trí tưởng tượng - và chúng ta biết rằng người đang ở đó là chính Chúa Giêsu, thì 

chúng ta có được phép trò chuyện, chụp hình, trình diễn một chút không? Không! Vì đó là Chúa 

Giêsu! Chúng ta chắc chắn sẽ im lặng, than khóc, và thậm chí vui mừng vì được cứu độ. Khi 

chúng ta bước vào nhà thờ để cử hành Thánh Lễ, chúng ta hãy nghĩ về điều này: tôi đến Núi 

Sọ, nơi mà Chúa Giêsu hiến mạng sống cho tôi. Và như vậy việc trình diễn, đồn đại, bình phẩm 

và những điều khiến chúng ta xa cách điều tuyệt mỹ này, là Thánh Lễ, chiến thắng của Chúa 

Giêsu, đều sẽ biến mất.  
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Tôi nghĩ rằng giờ đây chúng ta thấy rõ hơn là làm sao lễ Vượt Qua lại hiện diện và hoạt 

động mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Lễ, nghĩa là, ý nghĩa của lễ tưởng niệm. Việc tham dự 

Thánh Lễ làm cho cho chúng ta bước vào Mầu Nhiệm của Đức Kitô, bằng cách cho chúng ta đi 

với Người từ cái chết sang sự sống, nghĩa là, ở đó trên Núi Sọ. Thánh Lễ là việc tái lập lại Núi 

Sọ, chứ không phải một buổi trình diễn. 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-

francesco_20171122_udienza-generale.html   

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 
  
  

Hỏi: Xin cha giải thich rõ đức ái (đức mến) quan trọng và cần thiết ra sao cho sự 

 cứu rỗi của con người. 

Trả lời:  

 Thiên Chúa là tình yêu, nên ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa ngay từ đời này chứ 

không cần phải chờ đến sau khi chết mới được sống hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời, là 

nơi đầy yêu thương, an bình và vui sướng vĩnh cửu. 

Vì thế, thật là cần thiết cho mọi người có niềm tin Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành phải 

thi hành cách cụ thể và sống động  điều răn yêu thương mà Chúa Kitô đã  trả lời cho  một kinh 

sư xưa kia  đến hỏi Chúa về điều răn nào lớn nhất.. Chúa nói: 

“ Điều răn đứng đầu là , Nghe đây : hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta, là 

Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mên Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn 

và hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là : ngươi phải yêu người  thân 

cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào trọng hơn các điều răn đó.” ( Mc 12 :  29-31; 

Mt 22:  34-40) 

Có thể nói : Đạo thánh hay Tin Mừng  mà Chúa Kitô mang xưống từ trời để dạy cho muôn 

dân được cứu rỗi và hưởng  hạnh phúc  vĩnh cửu có thể được thâu tóm  trong hai điều răn 

quan trọng nói trên. Ai mến yêu Chúa thì yêu mến sự thiện, sự lành, và do đó, biết  xa tránh sự 

dữ, sự gian ác và mọi tội lỗi,  vì Thiên Chúa chê ghét mọi tội lỗi và những gì nghịch cùng bản 

chất  thiện hảo, thánh thiện, yêu thương  của Người. 

Vì Chúa là tình thương  tuyệt  đối, nên yêu thương tha nhân ,hay  bác ái với mọi người 

nghèo khó  là tiêu chuẩn, là thước đo  Thiên Chúa sẽ dùng để`phán đoán con người là loài có 

ĐỨC BÁC ÁI KITÔ GIÁO LÀ GÌ, VÀ QUAN TRỌNG RA SAO? 
 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171122_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171122_udienza-generale.html
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lý trí và tự do bao lâu còn sống trên đời này. Đó là lý do vì sao Thánh Phaolô đã nói với các  tín 

hữu Cô-Rin-Tô xưa kia như sau: 

“ Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến (đức ái)  

Cả ba đều tồn tại 

Nhưng cao trọng hơn cả  là đức mến”. ( 1 Cor 13: 13) 

Đức mến cao trọng hơn cả vì nó chính là bản chất của Thiên Chúa , Đấng đã vì yêu 

thương  vô vị lợi, mà đã tạo dựng  và cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô, Đấng cũng vì yêu 

thương  mà đã vui lòng xuống trần gian, trở nên Con Người thật  về mọi phương diện, trừ tội lỗi 

 để tự hiến mình làm hy tế dâng lên Thiên Chúa Cha để đền tội thay cho nhân loại đáng phải 

phạt vì tội lỗi.  Chúa Giêsu cũng đã nên gương mẫu cho chúng ta về đức ái khi Người yêu 

thương và cầu nguyện  cho cả  những kẻ đã sỉ nhục và đóng đinh Người.trên thập giá, như ta 

đọc thấy trong Tin Mừng Thánh Luca :  

 “ Lậy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.” ( Lc  23: 34) 

Đó là lời cầu xin thiết tha của Chúa Giê su dâng lên Chúa Cha khi Người còn đang bị treo 

trên thập giá. Chúa xin Chúa Cha tha cho những kẻ đóng đinh Người và  còn biện hộ thay  cho 

chúng là chúng không biết việc chúng làm !..Như thế   chứng  tỏ Chúa yêu thương, tha thứ cho 

cả kẻ thù đến mức ngoài  sự tưởng tượng của con người .  

Cũng vì yêu thương mà  trong suốt  ba năm đi rao giảng Tin Mừng Cứu độ, Chúa Giêsu  đã 

chữa lành cho biết bao bệnh nhân, những người  người câm, điếc, đui,  mù, què  và bị quỷ ám. 

Chúa cũng đã làm phép lạ biến bánh và cá ra  nhiều cho trên năm ngàn người ăn no nê, khi họ 

đi theo Chúa để nghe Người giảng dạy mà không có của ăn cuối ngày.. Đặc biệt, Chúa đã 

 chữa   cho  10 người  phong  cùi  được lành, nhưng chỉ có một người  ngoại trở lại cám ơn 

Chúa.! ( Lc 17: 11-18) 

Chúa nêu gương yêu thương, bác ái  để dạy các môn đệ xưa kia và tất cả chúng  ta ngày 

nay  là  những kẻ tin yêu Người, phải yêu thương và cầu nguyện cho cả kẻ thù nữa, vì có như 

vậy thì mới xứng đáng là “ con cái của Cha anh  em , Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt 

trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên 

người công chính cũng như kẻ bất lương.” ( Mt 5: 45) 

Như Thế, có thể nói đức mến hay đức ái là thước đo chính xác của đức tin. Nghĩa là, .Ai 

yêu mến nhiều thì có đức tin mạnh và chân thật hơn kẻ dửng dưng hay coi thường, khinh chê 

 người khác. Chân lý này thật đúng khi áp dụng vào đời sống người tín hữu Chúa Kitô., Đấng 

 “đã hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người”. ( Mt 20:28) 

Do đó, là tín hữu Chúa Kitô, chúng ta được mời  gọi không những sống đức tin mạnh mẽ, 

đức cậy vững vàng mà nhất là  thực thi đức ái cách sâu đậm để “ người khác thấy những 

công việc tốt  đẹp anh  em làm mà tôn vinh Cha của  anh  em Đấng ngự trên Trời.” ( Mt 5: 

16) 
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Thực thi đức ái không những đòi hỏi phải yêu người khác như yêu chính mình mà còn phải 

thể hiện tình thương đó bằng việc bác ái cụ thể như Thánh Gia-cô-bê đã khuyên dạy như sau: 

“Giả như có người anh  em hay chị em không có áo che  thân, và không đủ  của  ăn 

hàng ngày mà có ai trong anh  em lại nói với họ :” hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho 

no” nhưng lại không cho họ những  thứ  thân xác  họ đang cần thì nào có ích gì ? ( Bc 2 

:15-16) 

Câu “có thực mới vực được Đạo” được áp dụng thích đáng  trong trường hợp này. Nghĩa 

là đức ái phải có việc làm đi kèm để chứng minh. Chúa Giêsu cùng vì  muốn chứng tỏ  lòng yêu 

 thương con cái loài  người tội lỗi mà đã hy sinh, vui lòng vác thập giá, chịu mọi khổ hình  và 

chết nhục nhã trên thập giá để  đền tội cho cả loài người và cho chúng ta hy vọng  được sống 

hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa trên Nước Trời mai sau. 

Phải nói có hy vọng thôi chứ không bảo đảm chắc chắn ngay từ bây giờ, vì con người còn 

có tự do để chọn  lựa, hoặc  sống theo đường lối của Chúa hay khước từ  Chúa để sống theo ý 

riêng  mình và làm những sự dữ đối nghich với tình thương, công bằng và thánh thiện của 

Thiên Chúa. Nói rõ hơn, dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá và đủ cho ta được 

cứu rỗi, nhưng nếu ta không cộng tác với ơn Chúa để quyết tâm sống Tin Mừng Cứu Độ  là 

mến Chúa , yêu người và xa tránh mọi tội lỗ, thì công nghiệp cứu chuộc của Người   sẽ  trở nên 

vô ích,.. vì Chúa  không thể cứu những ai thiếu thiện chí cộng tác đó. 

Một trong những phương thế hữu hiệu để cộng tác vào ơn cứu độ của Chúa  Kitô là thực 

thi đức ái cách nồng  nàn theo gương Chúa Kitô, Đấng đã  hy sinh cả mạng sống mình cho 

nhân loại,  như Chúa đã nói với các môn đệ xưa “ không có tình thương nào cao cả hơn 

tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.” ( Ga 15: 13) 

Chúa gọi chúng ta là bạn hữu nghĩa thiết của Người và Chúa đã chết cho tình thân đó. 

Như vậy, về phần chúng ta, chúng ta phải làm gì để đề đáp lại tình thương quá cao vời đó 

của Chúa Cứu Thế Giêsu? Phải chăng chúng ta cũng  phải yêu thương ,tha thứ như Chúa đã 

yêu thương và tha thứ cho chúng ta ? 

Trong thời Cựu Ước, Ông Tôbia là người  đã sống  đức ái cách cụ thể là chuyên  đi chôn 

xác kẻ chết và còn dạy con ông phải làm việc từ thiện  , bố thí cho kẻ nghèo khó như sau:  

“ Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên  

Chúa  cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.Tùy con có bao nhiêu hãy cho bấy nhiêu… 

Thật vậy, việc bố thí cứu cho khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ty. Vì trước Nhan 

Đấng Tối Cao, của bố thí là một lễ vật quý giá cho những ai làm việc bố thí.” ( Tb 4: 7-11) 

Trái ngược với gương bác ái của ông Tobia, Tin Mừng Thánh Luca kể cho chúng ta dụ 

ngôn về người nghèo La-za-rô và người giầu có không có lòng bác ái.Người giầu có hàng ngày 

ăn uống linh đình trong khi người nghèo La-za-rô ngồi ăn xin  ở cửa mà không được người 

giầu có kia bố thí cho chút của  ăn dư thừa. Cuối cùng cả hai đều chết. Nhưng người giầu có bị 
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phạt  xuồng  âm phủ..còn Lâza rô được lên Thiên Đàng bên Tổ Phụ Abraham.( Lc 16 : 19-23). 

Người giầu bị phạt không phải vì tội giầu có khi còn sống trên trần gian mà bị phạt vì tội thiếu 

bác ái, không thương bố thí chút gì cho người  nghèo Lazarô hàng ngày ngồi ăn xin ở của nhà 

mình. 

Cụ thể hơn nữa, Tin Mừng Thánh Matthêu, chương 25 nói về ngày Phán Xét chung. Khi 

Chúa sai Thiên Thần phân chia con người ra thành hai loại, như người mục tử  tách chiên ra 

khỏi dê. Với những người đứng bên tay phải, Chúa sẽ nói với họ như sau: 

“ Nào những kẻ ChaTa chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho 

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

ngươi đã cho uống. ..Ta đau yếu các người đã  thăm nom. Ta ngồi tù Các ngươi đã thăm 

viếng…” 

Ngược lại, Với những người đứng bên trái, Chúa phán:    

“ Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn 

cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó., vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát 

các ngươi không cho uống…” ( Mt 25 :34- 42) 

Như vậy, rõ ràng  cho thấy  tiêu chuẩn để  Chúa phán xét  con người là đức ái, tức là lòng 

thương yêu kẻ  Khác như chính  mình. Ai không yêu thương anh chị em mình và giúp đỡ họ khi 

họ gặp gian nan khốn khó, thì Chúa coi như đã không bác ái với chính Chúa, vì Người  thực sự 

 hiện diện nơi những  anh chị em  nghèo đói, đau yếu và bị tù đầy như dụ ngôn trên đã  chuyển 

một thông điệp  cảnh báo cho chúng ta đang sống  trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, nơi có  rất 

nhiều người sống ích kỷ , dửng dưng với những người nghèo khó, bệnh tật cần được giúp đỡ, 

thông cảm.  Chúa đang thách đố chúng ta nhìn thấy Người hiện diện nơi những anh chị em 

nghèo đói, bệnh tật và kém may mắn  đó,.để mở lòng thương  giúp đỡ họ trong pham vi khả 

năng của mình.  

Tóm lại, không thể mến Chúa cách  đẹp lòng Người  mà  không yêu thương, thực thi  bác 

ái đối với anh chị em mình đang cần được  thương giúp  về mọi mặt, tinh thần và  vật chất, như 

cơm áo, nhà ở  và  thuốc  men… 

Vậy,  ai là người dám sống và thực hành  bác ái với mọi người không phân biệt chủng tộc, 

ngôn ngữ  và địa  vị xã hội  để nên nhân chứng tình yêu cho Chúa trước bao nhiêu người chưa 

 biết Chúa  và dửng dưng với những người nghèo khó, bệnh tật và vô gia cư  ở khắp nơi trong 

thế gian vắng bóng tình thương và lòng  nhân đạo này? 

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

Lm Phanxicô  Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 

VỀ MỤC LỤC 

  LÁ Ủ: Ủ ẤP TẤM LÒNG MỤC TỬ QUÝ YÊU 
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Ở cái tuổi không còn trẻ và hẳn nhiên sẽ gặp rất nhiều hạn chế trong sinh hoạt, nhất là sức 

khỏe. Chính vì những hạn chế không muốn có đó nơi cơ thể con người nên khi rơi vào tuổi đó, 

chắn chắn nhiều người sẽ ngại chuyện đi tới đi lui và nhất là đến những vùng xa xôi hẻo lánh. 

Đơn giản vì cơ thể sẽ khó thích nghi với môi trường lạ và với tuổi già thì lại là một trở ngại lớn. 

 

 

Thật ra mà nói, trở ngại lớn nhất của con người đó chính là tấm lòng. Một khi vượt qua trở 

ngại của tấm lòng thì chuyện gì cũng có thể và ngược lại. 
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Với Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám Mục giáo phận Xuân Lộc, ai nào đó hơn một lần 

tiếp xúc thì nhận ra rằng nơi Đức Cha, dù tuổi cũng không còn trẻ nhưng sức sống năng động, 

lòng nhiệt thành truyền giáo và hướng đến người nghèo nơi Đức Cha thật mãnh liệt. Có lẽ noi 

gương vị Cha chung của Giáo Hội là Đức Thánh Cha Phanxicô để Đức Cha đi ra, đi đến những 

vùng ngoại biên để chia sẻ tình thương với những người nghèo ở những nơi đó. 

 

 

 

Đại Lễ Giáng Sinh năm nay, Đức Cha Giuse đã bỏ “ngai tòa” của mình để ra vùng ngoại 

biên. Đức Cha Giuse đã đến với Lá Ủ - một giáo họ nhỏ bé của giáo xứ Phương Lâm. Bên 

ngoài những vẻ hào nhoáng của một xứ đạo truyền thống Phương Lâm thì lại có những con 

người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người thiếu sự quan tâm chia sẻ của người khác ở 

cái nơi gọi là Lá Ủ. 
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Lá Ủ là vùng đất thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa trên địa bàn xã Phú Bình, huyện Tân Phú, 

giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. 

Lá Ủ hiện có 169 hộ đồng bào sống tập trung là người dân tộc thiểu số K’Ho và Chơ Ro, 

trong đó đồng bào dân tộc K`Ho chiếm hơn 80% dân số sinh sống. 

 

 

9 g 30, sau khi thăm bà con Lá Ủ, Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh được cử hành tại nhà 

nguyện họ đạo Lá Ủ. 
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Tâm tình đầu tiên mà Đức Cha Giuse gởi đến cộng đoàn Lá Ủ đó là khóc ! Đức Cha nói 

Đức Cha khóc vì sung sướng bởi vì cách đây ít tháng, đến với Lá Ủ nhìn thấy Lá Ủ nghèo nàn 

vất vả nhưng hôm nay đến đây thấy có một ngôi nguyện đường và nhất là được dâng Thánh Lễ 

Giáng Sinh đầu tiên ở giáo họ Lá Ủ này. 

 

 

 

Không hoa mỹ, không bóng lời, Đức Cha Giuse nhắn gởi với Lá Ủ rằng mọi người hãy 

sống hiệp nhất, yêu thương dưới sự hướng dẫn của Cha Chính Xứ. 

 

Trước khi nhắn gửi như vậy, Đức Cha Giuse đã đích thân tìm đến thăm viếng những gia 

đình nghèo ở Lá Ủ. Để thể hiện tâm tình, sự quan tâm, Đức Cha Giuse đã chia sẻ chút tình 

Chúa – tình người đến với những gia đình mà Đức Cha gặp gỡ. Hết sức dễ thương khi thấy 

những trẻ bé rón rén, ngại ngần khi đến nhận tận tay cụ già quý yêu cây kẹo mút. Niềm vui đơn 

sơ ấy không chỉ dừng lại ở những đứa trẻ bé mà còn cả những người lớn bên đường khi gặp 

Đức Cha nữa. 

 

 

Nỗi niềm của Đức Cha đọng lại nơi Lá Ủ này là một ngày nào đó, Giám Mục Giáo Phận sẽ 

tuyên bố Lá Ủ là một giáo xứ. Những ước mong này xem ra thật khó nếu như mọi người không 
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đồng lòng đồng sức và sẽ dễ nếu như mọi người hiệp nhất yêu thương nhau và cộng tác với 

nhau và với vị chủ chăn sở tại : “Lá Ủ thăng tiến không chỉ về vật chất mà đời sống tâm linh. 

Mục tử của La Ủ là chính xứ Phương Lâm ... xin tất cả cộng tác với Cha Chánh Xứ để đời sống 

chúng ta hiệp nhất, thương yêu nhau. Để thêm thăng tiến hơn, chúng ta hiệp nhất với Cha 

Chính Xứ Phương Lâm”. 

 

Hết sức đơn sơ và dễ thương, Đức Cha nói : “Cha rất vui khi nghe chúng con hát kinh 

thương xót, kinh Vinh Danh, kinh Lạy Cha, Chiên Thiên Chúa ... Sau Cha về, Cha sẽ tập cho 

chúng con ...” 

 

Một Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh tròn đầy ý nghĩa với cộng đoàn dân Chúa và đặc 

biệt với vị mục tử kính yêu “nhuốm mùi chiên”. 

 

Thật ra mà nói, không chỉ một mình Lá Ủ nằm trong con tim, nằm trong cõi lòng của Đức 

Cha Giuse mà rất rất nhiều người, nhất là những anh chị em nghèo khó của Giáo Phận Xuân 

Lộc nữa. Chính Đức Cha đã gợi ý tổ chức ngày gặp gỡ những người đau yếu bệnh tật của 

Giáo Phận và hơn thế nữa là Đức Cha đã gặp gỡ, sẻ chia với những mảnh đời có H nữa. Đức 

Cha không hề có ý tưởng loại trừ hay bỏ rơi nhưng lại ao ước ôm ấp những anh chị em bệnh 

tật Sida – HIVS vào trong lòng mình nữa. 

 

Hẳn mọi người còn nhớ khẩu hiệu của Đức Cha Giuse quý mến : “Này là Mình Thầy” để rồi 

với phương châm này, Đức Cha Giuse luôn ủ ấp trong con tim mình, trong tấm lòng của mình 

hình ảnh của chiếc bánh để sẻ chia, để bẻ ra cho nhiều người. 

 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn vàn ân phúc, ơn phần hồn – ơn phần xác trên 

vị cha chung kính yêu của Xuân Lộc để ngày mỗi ngày Đức Cha trở nên “Mình Thầy” và bẻ ra 

cho muôn người mà Đức Cha gặp gỡ. 

 

Người Giồng Trôm 

  
  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
  

Có những rào cản lớn khiến chúng ta không thể sống trọn vẹn phút hiện tại, đó là : níu kéo 

quá khứ, ngưỡng vọng tương lai và ảo tưởng hiện tại. Những viên đá này có thể khiến ta vấp 

ngã nhưng cũng khả dĩ trở thành bệ dưới chân ta. Điều này tùy thuộc vào thái độ của mỗi 

người khi đối diện với thực tại cuộc sống. Vì đối với những người tiêu cực, họ thường thấy khó 

   SỐNG PHÚT HIỆN TẠI 
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khăn trong những cơ hội, còn những người tích cực, họ luôn khám phá ra những cơ hội trong 

mọi khó khăn để sống phút hiện tại với tất cả lòng tin cậy mến. 

 

Níu kéo quá khứ 

 

Chúng ta dễ nhận ra tình trạng này khi phân tích hình ảnh của một Madalena trong tương 

quan với Chúa Giêsu. Bà là người đã được Đức Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ, và sau đó, bà đã 

tự nguyện theo Người trên mọi nẻo đường truyền giáo. Điều này cho thấy bà đã đặt Chúa làm 

trung tâm đời sống bà ; nhưng rồi cái chết của Chúa Giêsu, đồng nghĩa với việc sụp đổ hoàn 

toàn lý tưởng đời bà. Bà ra mồ Chúa mà khóc như để níu kéo một quá khứ tốt đẹp về tương 

quan giữa bà và Chúa. Thay vì những hình ảnh ấy làm động lực thúc đẩy bà sống tốt hơn phút 

hiện tại, bà lại khóc cho một cuộc tình vắng bóng người yêu. Vết thương lòng này quá sâu xa 

đến nỗi bà đi tìm sự xoa dịu và an ủi trong chính nơi tạo nên nỗi bất hạnh cho mình. Hình ảnh 

về Đức Giêsu càng đẹp đẽ và êm đềm bao nhiêu thì khi mất đi, nó càng tạo nên nơi tâm hồn bà 

một sự trống vắng và bất hạnh bấy nhiêu. Bà khóc cho sự ra đi của « thần tượng » thì ít nhưng 

bà khóc cho chính sự trống rỗng và cô đơn của tâm hồn. 

 

Có thể nói, không có kẻ nào bị tổn thương bằng kẻ sống trong mặc cảm vì cuộc đời vô 

nghĩa. Cũng không có vết thương nào hằn sâu trong ký ức bằng vết thương do mất đi lý tưởng 

của cuộc đời. Họ có thể tìm đến cái chết như giải pháp cuối cùng để tránh trực diện với thực tại 

mình đang sống. Cho dù họ đang sống nhưng tất cả những gì đi qua cuộc đời họ đều chịu tác 

động dưới lăng kính của kẻ bị tổn thương. Một người bị tổn thương chưa được chữa lành, họ 

sẽ phóng chiếu những lối nghĩ tiêu cực, bi quan yếm thế lên người khác. Họ vẫn sống phút hiện 

tại nhưng thực tại họ đang sống lại trở nên hỗn độn và trống rỗng như chính thực trạng nội tâm 

của họ vậy ! Mọi tương quan với thực tại đã trở nên nhỏ bé dưới góc nhìn quy ngã của họ. Tất 

cả diễn ra trong cái tiểu vũ trụ nhỏ hẹp đáng thương. Họ chỉ có thể được chữa lành thực sự 

qua lăng kính của Đấng  Phục Sinh. Như bà Madalena, họ cũng được Chúa Phục Sinh mời gọi 

sống sứ mạng Người trao trong phút hiện tại, là ra đi loan báo Tin Mừng. Và họ sống phút hiện 

tại với ý thức lớn lao rằng có Chúa cùng đồng hành với họ.  

 

Chúng ta cần phân biệt thái độ níu kéo quá khứ với việc hồi tâm trong đời sống thiêng 

liêng. Nếu hiểu níu kéo quá khứ là tình trạng chôn mình trong ký ức đã qua thì hồi tâm là một 

bước lượng giá để sống tốt hơn trong phút hiện tại. Thật vậy, quá khứ chỉ có ý nghĩa khi nó 

giúp ta kinh nghiệm hơn, nhờ đó, sống tích cực hơn trong hiện tại. Hồi tâm ví như những thước 

phim trong quá khứ được quay chậm lại dưới ý thức của chủ thể để rồi đề ra những bước tiến 

trong tương lai và bắt tay thực hiện ngay trong chính phút hiện tại này. Bởi đó, một trong những 

cách giúp sống trọn vẹn phút hiện tại là chúng ta cần ghi lại lịch sử đời mình dưới ánh sáng của 

Đấng Phục sinh. Xét cho cùng, hồi tâm không phải là níu kéo quá khứ hay làm sống lại những 

cảm xúc đã qua nhưng là để nhắc nhở bản thân sống xứng đáng và trân trọng những gì mình 

đang có. Và cái có lớn nhất trong đời là được Đức Giêsu ở cùng. Có thể nói, sự hiện diện của 

Người là phần thưởng cho kẻ sống thanh liêm. 
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Nếu như níu kéo quá khứ làm cho con người giẫm chân tại chỗ trong hành trình tâm linh, 

ngưỡng vọng tương lai dễ khiến con người xa rời thực tế cuộc sống. Tương lai là một cái gì mơ 

hồ vượt khỏi tầm với của con người. Khi ai đó nhìn về tương lai trong những dự phóng của 

mình mà không hành động ngay từ bây giờ thì bị coi là người phi thực tế. Họ lên kế hoạch (một 

điều hữu ích) nhưng vì không tỉnh thức để nắm bắt cơ hội đến trong hiện tại, họ thất bại. Cũng 

có những người đi tìm vận mệnh đời mình trong bói toán, họ nghĩ rằng quyền sinh sát ở trong 

tay ta, nhưng kỳ thực họ càng hoang mang vì những dự đoán thiếu cơ sở hoặc sẽ háo hức đón 

chờ một tương lai tốt đẹp bằng thái độ « há miệng chờ sung thối rụng ». Chung cục, họ đánh 

mất chính mình trong một tương lai bất định.    

 

Có nhà phê bình tôn giáo nhìn nhận rằng một số Kitô hữu sống hướng về trời cao mà quên 

đi thực tại mình đang sống. Họ không thể chấp nhận về thái độ của những người dám sống 

chết vì lý tưởng tôn giáo. Nếu các tín hữu vì quá chăm chú hướng về quê hương trên trời mà 

bỏ quên bổn phận xây dựng quê hương trần thế là một điều đáng tiếc ; điều này cần được 

hoán cải mỗi ngày để sống tốt hơn trong hiện tại. Còn nếu những người này trong đức tin họ 

vốn lấy Chúa làm lẽ sống thì họ không đơn độc bước đi trên đường lữ thứ vì có Chúa luôn 

đồng hành với họ như Ngài đã dùng đám mây ban ngày và cột lửa ban đêm soi lối cho cha ông 

họ tìm về Đất Hứa. 

 

Như thế, để sống trọn vẹn và ý nghĩa trong phút hiện tại, chúng ta cần sống tỉnh thức nhờ 

ánh sáng Phục Sinh chiếu rọi. Vì chúng ta không thể bước đi trong bóng tối của chính mình mà 

cần tiến bước trong ánh sáng của ngày cứu độ. Nói cách khác, chúng ta chỉ được ngưỡng 

vọng tương lai như hướng về Đức Giêsu là cùng đích để khả dĩ tiến bước mà không sợ lạc 

đường. 

 

Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến còn hiện tại thì bấp bênh và thử thách còn đây dễ 

khiến chúng ta ảo tưởng mà phủ nhận hoặc khước từ thực tại đời sống của mình cách nào đó. 

Đôi khi có những người vì quá lý tưởng cuộc sống như chỉ trải nệm hồng mà đã bỏ cuộc khi 

chân phải chảy máu vì giẫm vào gai. Khi ấy, họ mới ngộ ra cuộc đời không như ta tưởng ! 

 

Chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học kỹ thuật lên ngôi, đó là lợi thế cho việc con 

người tiếp cận với các phương tiện thông tin, và con người ngày nay đang chìm đắm trong thế 

giới ảo khiến con người thêm ảo tưởng về bản thân và thực tại đời sống. Thế giới tưởng chừng 

như quá gần gũi trong tầm tay mọi người ; họ đến với nhau bằng một kết nối và không cần biết 

gì về nhau. Vì thế, cả hai bên được tự do tâm sự mà không sợ làm nhau tổn thương. Cũng có 

khi họ ảo tưởng cho mình là vị linh hướng vì giúp cho một ai đó được hoàn lương, hoặc là vị 

cứu tinh vì giúp một người xa lạ vượt qua khó khăn…họ đeo đủ thứ mặt nạ, thủ đủ mọi vai 

diễn ; trong khi đó, họ chỉ là những người vô công rồi nghề dùng phương tiện ảo để giết thời 

gian. 

 

Tâm lý tự nhiên, ai cũng muốn người khác nhìn nhận mình là nhân vật quan trọng và xử sự 

sao đáng cho mọi người tôn trọng, nhưng không vì thế, người ta bán sĩ diện để mua chút tiếng 
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khen ngoài môi miệng. Họ tưởng rằng mình toàn năng có thể làm được mọi chuyện mà kỳ thực 

hứa ảo chứ không buồn động ngón tay vào. Họ quên lời Chúa cảnh báo : mù mà dẫn mù thì lăn 

cù xuống hố. 

 

Đó là thứ ảo tưởng chính mình, từ đó, kéo theo cái nhìn méo mó về thực tại. Do sự thể 

không xảy ra như ý mình, họ khước từ và phủ nhận ý nghĩa sự việc và giá trị của người khác. 

Ngoài ra, để tránh né trực diện vấn đề, họ giải thích sai lệch và bóp méo thực tế sự việc. Một 

câu nói quan tâm chân thành, họ lại biện giải là soi mói cá nhân ; một hành vi bác ái tha nhân, 

họ cho đó là mua chuộc trá hình…Thực ra, họ đã phóng chiếu chính những bóng tối ẩn khuất 

của mình lên người khác. Điều này cho thấy họ bị tổn thương và mặc cảm trong tuổi thơ bất 

hạnh mà chưa được chữa lành. 

 

Để có thể sống tích cực trong phút hiện tại, những người này phải được thanh luyện và 

chữa lành trong ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Trước tiên, họ phải tập đánh giá đúng đắn về 

những giới hạn và giá trị của bản thân. Kế đến, họ cần can đảm trực diện với những vấn đề 

trong cuộc sống và đánh giá mọi sự như nó là. Có thế, họ dễ dàng đạt được những bước tiến 

bộ trong hành trình tâm linh mà phần thưởng chung cuộc là chính Đức Giêsu. 

 

Tác giả thư Do thái mời gọi mọi người : « …hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, 

mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin » (Dt 12,1b-2). Thật vậy, cuộc 

đời lữ thứ này là một cuộc đua vượt qua chướng ngại vật là níu kéo quá khứ, ngưỡng vọng 

tương lai và ảo tượng hiện tại để tăng tốc chạy đến đích là Đức Giêsu, phần thưởng của những 

người kiên trì đến cùng trong hành trình đức tin. Có thế, mỗi phút sống tròn đầy trong hiện tại 

sẽ kết thành một cuộc sống sung mãn trong Đức Giêsu. 

 

Xin ghi nhận câu chuyện có thực do một linh mục miền Bắc chia sẻ để tăng phần khích lệ 

chúng ta trong cuộc sống làm chứng cho Chúa và lấy Người làm lẽ sống đời ta. Lúc đó, ngài 

còn là một chú bé giúp lễ. Vào một đêm lạnh buốt khắc nghiệt của miền Bắc, Cha Xứ được tin 

có người cần chịu phép xức dầu. Ngài đã quyết định đi ngay trong đêm ấy để đến bên giường 

bệnh nhân an ủi và ban các phép sau cùng. Có ngờ đâu, sau khi thi hành xong sứ vụ, ngài đã 

ra đi trước sự chứng kiến của chú bé giúp lễ và người nhà bệnh nhân. Sự ra đi của ngài đã để 

lại trong lòng mọi người niềm cảm phục sâu xa và nhớ thương vô hạn. Ngài đã sống hết mình 

trong phút hiện tại để phục vụ tha nhân. Ngọn nến ấy đã tiêu hao đến cùng, giờ đây hy vọng 

được thắp sáng mãi trong ánh nến Phục Sinh của Đức Giêsu.  

 

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.  

   

 Xin hân hạnh giới thiệu hai tác phẩm của EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 

Đã được phát hành tại các nhà sách Công Giáo: 
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VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

LTS. 

Thứ Năm, ngày 09/11/2017, Uỷ ban Văn hoá trực thuộc Hội 
đồng Giám mục Việt Nam (UBVH) đã tổ chức Hội thảo Kinh 
Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Xây Dựng Thư Viện 
Văn Hóa Công Giáo Việt Nam (TVVHCGVN) tại Văn phòng Hội 
đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, 
TPHCM. 

Đặc San GSVN hân hạnh được phép của UBVH để phổ 
biến dần dần các tài liệu có liên quan, cùng với Lời Kêu Gọi mọi  
người cùng tham gia đóng góp ý kiến, công sức cho một dự án 
rất ý nghĩa của UBVH, HĐGMVN. Xin vui lòng liên lạc qua email 
Cha Giuse Trịnh Tín Ý, Thư Ký UBVH  
vinhson249251@gmail.com    Xin chân thành cám ơn. 
 
 
 

 

 

VỪNG ƠI, MỞ RA! 
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VỪNG ƠI, MỞ RA! 

 
 

+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP. Giám mục Giáo phận Vinh 

 

Mối tương quan giữa đức tin và văn hóa đang là một trong những thách đố gay gắt cho 
thần học Kitô Giáo, cũng như đối với sứ vụ rao giảng Tin Mừng ở thời hiện đại. Trong 
mấy thập niên vừa qua, nhiều văn kiện của Tòa Thánh và của các Hội Đồng Giám Mục 
đã đề cập đến vấn đề nóng bỏng này. Nội dung của các văn kiện này rất đa diện: đi từ 
những suy nghĩ về bộ áo văn hóa trong các công thức đức tin ngang qua hành động tích 
cực dấn thân của Giáo Hội vào việc phát triển văn hóa, cho đến những thách đố về hội 
nhập văn hóa khi loan báo Tin Mừng và thái độ của Giáo Hội đối với các nền văn hóa mới

1
. 

 
Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, chỉ thực sự nói được một cuộc loan báo Tin 
Mừng thành công khi chất men Tin Mừng đi vào lòng người, hội nhập vào truyền thống 
dân tộc và biến thành văn hóa. Trong tự sắc thành lập “Hội đồng Giáo hoàng về Văn 
hóa”, ngài viết: “Một đức tin mà chưa biến thành văn hóa, là đức tin chưa được đón nhận 
trọn vẹn, chưa thực sự suy tư, chưa sống một cách chân thành”

2
. 

 
 

 

1. KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA 
 
Trong truyền thống Tây phương, văn hóa (culture, kultur) bắt nguồn từ tiếng Latinh 
“cultura”. Theo nguyên ngữ, cultura có nghĩa là canh tác đất đai, gieo trồng thực vật và 
nuôi dưỡng động vật. Với thời gian, “cultura” được áp dụng cho thế giới loài người, bao 
hàm ý nghĩa chăm sóc, nuôi dưỡng con người về thể chất, cũng như tinh thần. 
 
Trong cổ thư Trung Hoa, văn hóa luôn ám chỉ cái đẹp, nét thanh cao, tao nhã. Chữ “văn” diễn 
tả nét vẽ, diễn tả “cái đẹp” bên ngoài và thường đối lập với “võ”. Theo nghĩa này, văn hóa 
được dùng khi nói tới các công trình nghệ thuật, các tác phẩm văn chương, nhạc, vũ, kịch, 
điện ảnh, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, cũng như tất cả các giá trị chân, thiện, mỹ. 
 
Đối với người Trung Hoa cũng như người Hy Lạp và La Mã cổ đại, văn hóa thường được 
sử dụng theo nghĩa hẹp ám chỉ kiến thức và học vấn. Nói đến “văn hóa”, người ta liên 
tưởng đến giới thượng lưu, có kiến thức, thành phần ưu tú và được ưu đãi trong xã hội, 
đối lập với đám lê dân, “phàm phu tục tử”. Quan niệm văn hóa này thường đề cao “cái 
có” hơn là “cái là”: người văn hóa là người có học, có kiến thức, có tài năng, có thời giờ, 
có cơ hội, có chức quyền... Đây là lớp người được ưu đãi, hàng quí tộc, giới thượng 
lưu, quan lại, sĩ phu, trí thức, văn nghệ sĩ hay giàu có. 
 
Nhìn từ góc độ này, văn hóa không những hàm chứa sự phân chia và đối lập giữa các thành 
phần trong cùng một nước, mà hơn nữa giữa các nước trên thế giới. Thật vậy, đối với người 
Hy Lạp cổ đại, văn hóa chỉ là đặc quyền của những công dân tự do hay giới thượng lưu 
trong xã hội. Người La Mã vẫn coi những người sống bên ngoài đế quốc của họ là bọn “man 
di, mọi rợ”, trong khi đó người Trung Hoa cũng tự cho mình là “tinh hoa của nhân loại”, còn 
các dân tộc khác chỉ là bọn “bán khai” hay “mọi rợ”. 
 
 

2. DƯỚI CÁI NHÌN ĐƯƠNG ĐẠI 

                                                 
1
 Xem Nguyễn Thái Hợp, Một cái nhìn về Giáo huấn Xã hội Công giáo, NXB Phương Đông, tái bản lần I, 2013, 217-234. 

2
 Pontificio Consiglio della Cultura, Fede e Cultura, Lib. Edit. Vaticana, 2003, ngày 20 tháng 5 năm 1982. 
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Từ hậu bán thế kỷ XIX, những biến đổi về khoa học kỹ thuật, nhân chủng học và xã hội 
học đã giúp nhiều học giả Tây phương nhìn văn hóa dưới một góc độ khác: văn hóa 
thuộc về nếp sống, có chức năng tổ chức xã hội và gắn liền với bản chất con người. Như 
vậy, văn hóa bao gồm nhiều yếu tố độc đáo, phức tạp, phong phú và trở thành thước 
đo các giá trị sáng tạo cũng như nhân bản của mỗi xã hội. Ngay ở tiền bán thế kỷ XX, hai 
nhà văn hóa học Hoa Kỳ, A. Kroeber và C. Kluckholn, đã liệt kê khoảng 300 định nghĩa 
về văn hóa

3
. Với sự phát triển của xã hội học nói chung và văn hóa học nói riêng, quan 

niệm về văn hóa càng phong phú hơn. Các chuyên viên ước lượng có hàng ngàn ý nghĩa 
văn hóa khác nhau. Sự đa dạng này vừa do tính phức tạp của văn hóa, vừa do người ta 
đã nhìn văn hóa dưới những khía cạnh khác nhau như dân tộc học, nhân văn học, nhân 
chủng học, văn hóa học, xã hội học, triết học, tôn giáo học... Các văn hóa khác biệt, 
nhưng không nhất thiết loại trừ nhau, trái lại còn bổ túc và phong phú hóa cho nhau. 

 
Nhà văn hóa học E.B. Taylor (1832-1917) quan niệm văn hóa như tổng hợp tất cả những yếu 
tố phân biệt con người với các động vật và với thế giới tự nhiên. Nói một cách tổng quát, 
văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra trong quá trình lịch 
sử, kể từ lối sống, nếp nghĩ, ngang qua những mối tương quan với vũ trụ cho đến hình thức 
tổ chức xã hội. Ông định nghĩa văn hóa một cách cô đọng như sau: văn hóa bao gồm “Tri 
thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán cũng như một số năng lượng và 
thói quen khác được con người chiếm lĩnh với tư cách một thành viên của xã hội”4. 

 
Tự điển của Hàn lâm viện Pháp cũng định nghĩa văn hóa theo chiều hướng tổng hợp: “Văn 
hóa bao gồm toàn bộ những thụ đắc về văn chương, nghệ thuật, thủ công nghệ, kỹ thuật, 
khoa học, phong hóa, luật lệ, cơ chế, tập quán, truyền thống, nếp nghĩ và lối sống, 
đường lối ứng xử và sử dụng thuộc mọi lãnh vực, lễ nghi, thần thoại và tín ngưỡng tạo 
thành một di sản cộng đồng và bản sắc của một nước, một dân tộc hay một nhóm dân tộc, 
một quốc gia”

5
. 

 
Theo Bách khoa Tự điển của Vương quốc Anh, “văn hóa được định nghĩa như bao gồm 
ngôn ngữ, tư tưởng, tín ngưỡng, phong tục, những cấm kỵ, luật lệ, cơ chế, dụng cụ, kỹ 
thuật, tác phẩm nghệ thuật, nghi thức, lễ nghi và những thành phần liên hệ khác. Phát 
triển văn hóa tùy thuộc vào khả năng của con người biết tiếp thu và truyền đạt kiến 
thức cho các thế hệ kế tiếp”

6
 

 
Ông Federico Mayor, cựu Tổng Giám Đốc UNESCO, cho rằng “Ban đầu người ta dùng 
từ văn hóa để đối lập với thiên nhiên, để phân biệt loài người có sáng tạo với loài vật chỉ 
biết tuân theo các quy luật tự nhiên. Từ văn hóa cũng được sử dụng để phân biệt giữa 
lao động giáo dục trí óc với lao động chân tay sản xuất hàng hóa. Nhiều định nghĩa khác 
nhau về văn hóa đã được nêu lên: có cái rộng, cái hẹp. Đối với một số người, văn hóa chỉ 
bao hàm các kiệt tác tuyệt vời trong lãnh vực tư tưởng và sáng tạo; đối với một số người 
khác, văn hóa bao hàm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ 
những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống và 
lao động. Cách hiểu thứ hai này đã được cộng đồng quốc tế chấp nhận tại Hội nghị liên 
chính phủ về các chính sách văn hóa họp ở Venezia năm 1970”

7
. 

 
Cũng chính Tổ chức UNESCO đã đúc kết sự phức tạp và năng động của văn hóa qua 
một định nghĩa súc tích, mà hiện nay được nhiều người chấp nhận: “Văn hóa phản ảnh và 

                                                 
3
 Xem A.L. Kroeber, C. Kluckholn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions: Papers of Peabody Museum 47, 

1952,1; E. Chiavacci, Principi di morale sociale, Bologna, 1971, 51. 
4
 E.B. Taylor, Văn hóa nguyên thủy, bản dịch tiếng Việt của Huyền Giang, Hà Nội, 2001, tr. 13. 

5
 Le Dictionnaire de l’Académie française, 9me Edit. Paris, France. 

6
 The New Encyclopedia Britannica, vol.3, 15th Edition 1997, 784. 

7
 Người đưa tin UNESCO, 11.1989, tr.5 
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thể hiện một cách tổng quát và sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân cũng 
như các cộng đồng) đã thể hiện trong quá khứ, đồng thời đang diễn ra trong hiện tại, 
qua hàng bao thế kỷ nó đã cấu tạo nên một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ 
và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình”

8
. 

 
 

3. QUAN ĐIỂM CỦA GIÁO HỘI VỀ VĂN HÓA 
 

Công đồng Vatican II cũng diễn tả văn hóa theo chiều hướng của các nhà văn hóa học 
hiện đại. Theo Công đồng, “văn hóa bao gồm tất cả những gì nhờ đó con người trau dồi và 
phát triển các năng khiếu đa dạng về tinh thần và thể xác; cố gắng chế ngự trái đất bằng 
tri thức và lao động; nhân bản hóa đời sống xã hội, cuộc sống gia đình cũng như toàn thể 
đời sống dân sự nhờ việc cải tiến các tập tục và định chế; sau hết, văn hóa diễn tả, truyền 
thông và bảo tồn trong các tác phẩm những kinh nghiệm tinh thần và những hoài bão lớn 
lao của con người trải qua các thời đại, ngõ hầu giúp cho nhiều người và toàn thể nhân 
loại tiến bộ hơn”. 
 
Các văn kiện của Giáo Hội luôn đề cao chiều kích lịch sử và xã hội của văn hoá: chính 
con người tạo nên văn hóa của mỗi xã hội riêng biệt

9
. Quan điểm này được Đức Gioan 

Phaolô II trình bày một cách hết sức rõ nét trong bài diễn văn lịch sử đọc tại trụ sở 
UNESCO: “Văn hóa là một cách thế riêng biệt để hiện hữu và để làm người. Con người 
luôn sống trong một nền văn hóa. Đây là nền văn hóa riêng biệt của mỗi người, nhưng 
đồng thời nó lại tạo nên một mối dây liên hệ đặc biệt giữa người với nhau, xác định tính 
chất liên nhân vị và xã hội của cuộc sống nhân loại”

10
. 

 
Hiểu như vậy, văn hóa vừa là chiếc nôi của cuộc sống vừa là điều kiện thiết yếu để con 
người trở thành người. Bởi vì, “nhờ văn hóa, con người trở thành người hơn (...). Văn hóa 
luôn luôn hệ tại tương quan căn bản và thiết yếu với “chiều kích hiện hữu”, trong khi đó 
mặc dù không phủ nhận mối tương quan với “chiều kích chiếm hữu”, nhưng chiều kích 
sau cùng này chỉ tương đối thôi. Tất cả “chiếm hữu” của con người không quan trọng đối 
với văn hóa và cũng không phải là yếu tố sáng tạo của văn hóa, ngoại trừ ngang qua 
“chiếm hữu” đó con người có thể “trở nên” người trọn vẹn hơn trong mọi chiều kích của 
cuộc sống và trong tất cả những gì được xem như đặc trưng của nhân tính”

11
. 

 
Chúng ta gặp thấy nơi đây hai xác quyết căn bản luôn quyện lẫn, nối kết và bổ sung nhau: 
một mặt, con người và chỉ duy con người là tác giả của văn hóa; mặt khác, văn hóa 
chính là môi trường sống của con người. Cuộc sống nhân loại là văn hóa, bởi vì nhờ văn 
hóa con người tự phân biệt và khác biệt với tất cả những gì hiện hữu trong thế giới khả 
giác: con người không thể tự thực hiện và trở thành người nếu vắng bóng văn hóa. Vì 
vậy, “không thể tưởng tượng một văn hóa mà vắng bóng chủ thể tính hay nguyên nhân 
tính nhân loại. Trái lại, trong lãnh vực văn hóa, con người luôn luôn là yếu tố tiên quyết: 
con người là yếu tố thứ nhất và nền tảng của văn hóa”

12
. Nói cách khác, “con người chỉ 

có thể đạt tới đặc điểm đích thực và trọn vẹn nhân bản ngang qua văn hóa, nghĩa là 
nhờ việc trau dồi những ưu phẩm và những giá trị của bản tính. Vì vậy, trong những gì liên 
hệ đến cuộc sống nhân loại, nhân tính và văn hóa liên kết chặt chẽ với nhau”

13
. 

                                                 
8
 Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ phát triển văn hoá: Thập kỷ thế giới phát triển văn hóa, Bộ Văn hóa Thông tin, HN, 1992, tr. 23. 

9
 Về vấn đề này, xin đọc Hội Đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Fede e Cultura, Antologia di testi del Magistero Pontificio da 

Leone XIII a Giovanni Paolo II, Ed. Vaticana, 2003. 
10

 Gioan Phaolô II, Diễn văn đọc tại UNESCO, ngày 2.6.1980, trong Ecclesia, số 1986 (14.6.1980), số 17; đăng lại trong Fede 

et Cultura, sđd., số 1129. 
11

 Ibidem, số 1130. 
12

 Ibidem, số 1131. 
13

 Vatican II, Vui mừng và Hy vọng, số 53. 



 

33 

Nhìn từ góc độ này, văn hóa tương đồng với     nhân hóa (humanisation): chính qua văn 
hóa, con người  xây dựng thế giới loài người và “trở thành người” hơn.  Cũng nhờ văn hóa, 
con người nhân hóa thiên nhiên và giải thoát mình khỏi thế giới hoang dã, bán khai, tiền nhân 
bản. Tiến trình văn hóa, vì vậy, đồng nghĩa với tiến trình giải phóng. Chính văn hóa đã giải 
phóng con người khỏi  những sức mạnh mù quáng, những nỗi sợ thiên thu vạn đại và đặt con 
người lên vị trí làm người. Không thể quan niệm một xã hội nhân loại mà lại thiếu vắng văn 
hóa. 

 
Trong thông điệp “Bách chu niên“, Đức Gioan Phaolô II nêu rõ mối tương quan hỗ tương 
giữa văn hóa và ý nghĩa nhân sinh: “Không thể hiểu con người nếu chỉ dựa trên lãnh vực 
kinh tế, cũng như không thể xác định con người là gì nếu chỉ căn cứ vào việc họ thuộc 
về một giai cấp nào đó. Ta hiểu biết con người một cách trọn vẹn hơn nếu đặt con người 
vào bối cảnh văn hóa của họ, bằng cách lưu ý đến ngôn ngữ, lịch sử của họ, quan điểm của 
họ trước các biến cố nền tảng của đời sống, chẳng hạn như việc chào đời, tình yêu, 
lao động và cái chết. Trọng tâm của mọi nền văn hóa là thái độ của con người trước 
huyền nhiệm lớn lao nhất: mầu nhiệm Thiên Chúa. Từ căn bản, các nền văn hóa khác 
nhau là những cách thức khác nhau để đối diện với vấn đề ý nghĩa cuộc sống của mỗi 
người. Nếu loại bỏ vấn đề này thì nền văn hóa và đời sống luân lý của các quốc gia sẽ bị 
băng hoại”

14
. 

 
Khi diễn tả tính chất lịch sử và nhân chủng học như thế, chúng ta đã cảm nghiệm sự hiện 
diện khắp nơi của văn hóa trong cuộc sống nhân loại. Văn hóa mang đặc tính đa chiều, đa 
phương và đa diện, bởi vì nó bao trùm toàn diện cuộc sống của một dân tộc: toàn diện 
giá trị và phi giá trị, những nét mới và đặc trưng của mỗi dân tộc. Có lẽ vì vậy văn hóa trở 
thành “bản sắc” hay một thứ “lương tâm tập thể”

15 của mỗi dân tộc. 
  
 

4. VĂN HÓA VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG 
 

Công đồng Vatican II chính thức công nhận: “Có nhiều mối tương quan giữa sứ điệp 
cứu độ và văn hóa. Bởi vì, từ khi mạc khải cho dân Ngài tới khi biểu lộ tròn đầy trong 
Chúa Con Nhập thể, Thiên Chúa đã nói với con người qua các loại văn hóa riêng biệt 
của từng thời đại. Cũng thế, trải qua những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử, Giáo Hội đã 
sử dụng tài nguyên của các nền văn hóa khác nhau để phổ biến và trình bày sứ điệp của 
Đức Kitô cho muôn dân, qua lời rao giảng”

16
. 

 
Sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thời đại đa phức tôn giáo và đa văn hóa hôm nay đòi hỏi 
chúng ta phải tích cực dấn thân đối thoại với con người thời đại, với các trào lưu tư 
tưởng, với các tôn giáo và các nền văn hóa. Đây là mối tương quan giao thoa giữa “Tin 
Mừng hóa” với “hội nhập văn hóa”: Một mặt, Tin Mừng cần được diễn tả bằng những 
chất liệu và âm sắc độc đáo của mỗi nền văn hóa; mặt khác mọi tín hữu có nhiệm vụ tạo 
cơ hội để Tin Mừng thanh luyện và chiếu sáng một số vùng tối nơi các nền văn hóa. “Tin 
Mừng không ngừng thanh luyện và nâng cao phong phú hóa các dân tộc. Nhờ thiên ân, 
Tin Mừng phong phú hóa, từ bên trong, những phẩm tính thiêng liêng và những đặc tính 
của mỗi dân tộc và mỗi thời đại. Tin Mừng củng cố, bổ túc và tái tạo chúng trong Đức 
Kitô”

17
. 

 

                                                 
14

 Gioan Phaolô II, Bách chu niên, số 24. 
15

 HĐGM Mỹ châu Latin, Peubla, số 387. 
16

 Vatican II, Vui mừng và Hy vọng, số 58. 
17

 Ibidem. 



 

34 

Trên nguyên tắc, Tin Mừng không cần một đất riêng nào để sống và cũng chẳng đồng 
hóa với bất cứ nền văn hóa nào, nhưng trong thực tại lịch sử, công cuộc loan báo Tin 
Mừng không thể hoàn toàn tách rời khỏi các nền văn 
 
  

hóa. Các Giám mục Á Châu nhận định sâu sắc: “Văn hóa là không gian sống trong đó 
con người đến với Tin Mừng, mặt giáp mặt. Nếu đích thực văn hóa là thành quả của 
cuộc sống và hoạt động của một nhóm người, thì những người thuộc nhóm đó cũng 
được uốn nắn một phần bởi nền văn hóa trong đó họ đang sống (...). Từ viễn cảnh đó, ta 
nhận thức rõ hơn tại sao Tin Mừng hóa và hội nhập văn hóa tương quan với nhau cách 
tự nhiên và mật thiết. Tin Mừng và công cuộc loan báo Tin Mừng chắc chắn không đồng 
nhất với văn hóa. Tuy nhiên, Nước Thiên Chúa đến với những con người gắn bó sâu xa với 
một nền văn hóa, và do đó, công cuộc xây dựng Vương Quốc không tránh khỏi việc vay 
mượn các yếu tố rút ra từ các nền văn hóa nhân loại”

18
. 

 
Mối tương quan giao thao giữa đức tin và văn hóa đang là băn khoăn và thao thức hàng 
đầu của các Nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục châu Á: Làm sao trình bày mầu nhiệm 
Chúa Kitô cho các dân tộc châu Á, theo cung cách văn hóa và lối suy nghĩ của người châu Á? 
Làm sao tái khám phá khuôn mặt châu Á của Đức Giêsu và tìm ra những cách thế thích hợp 
để người châu Á lãnh hội ý nghĩa của sứ điệp cứu độ phổ quát của Người?

19
 

 
Mặc dù văn hóa cần có một khung trời tự do, một sự tự trị chính đáng trong lãnh vực của 
mình và những điều kiện cần thiết để sáng tạo, nhưng nói cho cùng văn hóa không có giá trị 
“tuyệt đối”, mà phải tùy thuộc vào sự phát triển con người toàn diện, việc phục vụ công thiện 
công ích của xã hội và tiêu chuẩn đạo đức

20
. Như vậy, phải chăng cần nối kết văn hóa với 

chân, thiện, mỹ? Phải chăng giá trị đạo đức, nhân phẩm, nhân quyền cần hiện diện và thâm 
nhập bên trong môi trường văn hóa? Và phải chăng, quan điểm “văn dĩ tải đạo” của cổ nhân 
lại khẩn thiết đặt ra, dưới những dạng thức khác và trong bối cảnh mới? 
 
 

5. VỪNG ƠI, MỞ RA! 
 

Tác phẩm “Nghìn lẻ một đêm” của Angtoan Galang kể lại những câu chuyện cổ tích, chứa 
đựng “túi khôn” của loài người, đầy tính nhân văn và triết lý sống. Chuyện bắt đầu với nỗi 
đau và sự phẫn nộ của một vị đại vương bị vợ cắm sừng. Sau khi khám phá câu chuyện 
động trời này, nhà vua xác quyết rằng trên đời này không có một người đàn bà nào là tiết 
hạnh và để ngăn ngừa những phản bội trong tương lai, ông quyết định mỗi đêm cưới 
một người, rồi treo cổ người ấy sáng hôm sau. Thế là mỗi chiều tối một cô gái được chọn 
làm hoàng phi và tờ mờ sáng hôm sau, một cựu hoàng phi bị giết. Khắp kinh thành vang 
dội tiếng khóc than ai oán, hãi hùng, uất ức! 

 
Để ngăn chặn hành vi man rợ mà hoàng đế đang gây ra cho các gia đình trong kinh thành, 
một ái nữ của quan tể tướng van xin cha cho phép làm vợ của nhà vua. Dĩ nhiên, tể tướng 
không thể chấp nhận thỉnh nguyện vô lý này. Nhưng cuối cùng, trước lời van nài và 
quyết tâm của con gái, tể tướng đành chiều ý cô. Tối hôm đó ông dẫn ái nữ thân yêu 
vào hoàng cung. Sáng hôm sau, một giờ trước khi trời sáng, cô xin kể cho nhà vua nghe 
một câu chuyện cổ tích. Nhà vua thích thú nghe cô kể chuyện đến độ cho cô sống thêm 
một ngày nữa để kể tiếp câu chuyện. Thế là các câu chuyện cổ tích này cứ tiếp tục được 
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 Gioan Phaolô II, Giáo Hội tại Á châu, số 21, 
19

 Giáo Hội tại Á châu, số 20. 
20

 Theo Công đồng Vatican II, “văn hóa phải nhằm phục vụ việc phát triển con người toàn diện, phục vụ lợi ích của cộng đoàn 
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kể suốt “Nghìn lẻ một đêm” cho đến khi nhà vua bỏ định kiến xấu về sự không chung 
thủy của phụ nữ quên mất việc giết người và chính thức cưới cô làm hoàng hậu. 
“Ali Baba và bốn mươi tên cướp” là một trong những truyện đặc sắc được kể trong “Nghìn 
lẻ một đêm”. Ali Baba là một tiều phu nghèo, chăm chỉ và không tham lam, còn người anh 
trai Catsim là một thương gia giàu có, nhưng tham lam và keo kiệt. Một hôm, khi Ali 
Baba vào rừng kiếm củi như thường lệ, tình cờ chàng phát hiện ra một cái hang bí mật 
chứa đầy kho báu quý  giá  của  một băng cướp. Để vào hang này phải đọc câu thần 
chú: "Vừng ơi, mở ra!" 
 
Nhờ số của cải lấy từ hang bí mật đó, Ali Baba trở nên giàu có. Catsim thấy em mình 
giàu lên một cách đột ngột liền vặn hỏi lý do. Khi được Ali Baba kể lại tất cả sự việc liền 
nổi lòng tham, vội vã một mình vào rừng tìm kho báu với mười con la. Theo đường Ali 
Baba chỉ dẫn, Catsim dễ dàng tìm được hang bí mật. Đứng trước cửa hang, anh dõng 
dạc đọc: “Vừng ơi, mở ra!”. Cánh cửa hang mở ra và anh choáng ngợp với kho báu lồ 
lộ trước mặt. Vì lòng tham, anh hì hục lấy báu vật nhét đầy các túi làm sao đủ chở cho 
mười con la. Nhưng vì mải mê thu tích báu vật, anh quên mất câu thần chú, nên không thể 
mở cửa hang. Khi bọn cướp trở lại, anh bị bắt và bị chúng chặt thành sáu khúc. 
 
Văn hóa cũng là chìa khóa, là câu thần chú mở cho chúng ta kho tàng tri thức của nhân loại, 
giúp chúng ta tiếp cận với gia tài truyền thống của một dân tộc, “đàm đạo” với các vị thức 
giả. Đại văn hào F. M. Dostoievski nhận định: “Văn hóa của một dân tộc là tấm gương phản 
chiếu kiến thức, niềm tin tôn giáo và truyền thống của dân tộc ấy. Nó chính là chìa khóa mở 
cửa kiến thức để con người đi vào tìm hiểu tôn giáo của một dân tộc”. Một chính trị gia và 
nhà văn hóa người Pháp, có câu nói thật ngắn gọn, nhưng thật sâu sắc và đã trở thành thời 
danh: “Văn hóa là những gì còn lại khi ta đã quên tất cả, là cái còn thiếu khi ta đã học tất cả” 
(Eduoard Herriot).  
 
 

6. VAI TRÒ THƯ VIỆN TRONG VĂN HÓA 
 

Tự cổ chí kim, thư viện vẫn là nơi lưu trữ kho tàng văn hóa của nhân loại. Sau cuộc 
cách mạng tin học, thư viện điện tử vừa tiếp nối thư viện cổ điển vừa mở ra những chân 
trời mới của thời đại toàn cầu hóa. Hôm nay, không thể nói đến chương trình phát triển 
đất nước, đặc biệt phát triển giáo dục và văn hóa mà không có kế hoạch canh tân và phát 
triển thư viện. Tận dụng hay thờ ơ trước vấn đề này đều đưa đến những hệ quả cực kỳ 
quan trọng cho công cuộc phát triển lâu dài của Giáo Hội tại Việt Nam. 
 
Trong huyền thoại Động Đá, Platon giả định, con người giống các tù nhân bị giam hãm 
trong động đá, chân tay bị cột chặt, đầu không trông ngang, trông ngửa. Sau lưng họ, có 
đống lửa bập bùng in hình các tù nhân lên vách đá. Tất cả những gì họ thấy được chỉ là 
những bóng hình của chính họ, do ngọn lửa chiếu lên vách. Theo Platon, giữa đời 
thường này, con người là những tù nhân chỉ biết tới thế giới bên dưới, thế giới tù đày 
trong lòng động đá. Ở bên dưới này con người bị hạn chế vào môi trường khả giác do các 
giác quan làm chủ đạo. Còn bên trên kia, bên ngoài cửa hang có linh tượng giới (thế giới 
của ý tưởng) tràn ngập ánh mặt trời, xanh ươm lên rừng cây, ngàn hoa, nội cỏ mới là thế 
giới thực, thế giới của chân thiện mỹ. 
 
Không siêu như Platon để thấy đời thật là giả và ý tưởng về cuộc đời là hiện thực, 
nhưng chúng ta vẫn tìm được nơi huyền thoại Động Đá một hình ảnh biểu tượng về thế 
giới ý tưởng đầy ánh mặt trời, rộn rã tiếng chim ca để làm đẹp, làm dáng, làm kiểu cho 
thư viện. Cách nào đó, thư viện cũng mang lấy dung dạng một thế giới của ý tưởng. 
Mà thực tế, thư viện cũng thiếu ‘thực tế’, thư viện không biết cứu đói, không kinh doanh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81u_phu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81u_phu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hang
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Bp
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A7n_ch%C3%BA&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A7n_ch%C3%BA&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%ABng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%AD_m%E1%BA%ADt&amp;action=edit&amp;redlink=1
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kiếm lợi, nên ai đó có thể thắc mắc, “Lập thư viện mà làm gì gữa bối cảnh một xã hội đang 
thiếu thốn, đói kém này?” 
 
Không ít người vẫn thấy thư viện chỉ là một thế giới ảo, xa rời thực tại! Nhưng nếu thế 
giới của ý tưởng có thể tác động đổi dòng một con sông, đổi chiều một cuộc sống, cải hóa 
con người, thăng tiến cả xã hội thì thế giới ý tưởng vẫn rất thực, rất thiết thân, thiết yếu cho 
cuộc đời hôm nay, cho mỗi người và cho mọi người. 
 
Vượt lên trên bối cảnh thực dụng với cơm áo gạo tiền, bước vào một bình diện khác, 
bình diện văn hóa, tư tưởng, chúng ta nhận ra, thư viện là hoa thơm trái ngọt của mảnh 
đất văn hóa. “Văn hóa không thể chỉ nảy sinh từ kinh nghiệm về các nhu cầu, từ các sở 
thích hoặc các đòi hỏi căn bản, nhưng trong các liên hệ thiết yếu với sự thật và sự thiện”. 
Đức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh tại UNESCO: “Chiều kích đầu tiên và căn bản của văn 
hóa chính là một nền luân lý lành mạnh và một nền văn hóa đạo đức. Khi ăn rễ sâu trong 
kinh nghiệm, các nền văn hóa cho thấy đặc tính của con người là mở rộng cho những gì 
phổ quát và siêu việt”21. Mở rộng cho “những gì phổ quát và siêu việt” chính là vai trò chính 
yếu của các thư viện Văn Hóa Công Giáo. 

 
Đặc biệt ở giữa bối cảnh xã hội nhiều chênh lệch, người giàu được hưởng thụ thỏa 
thuê, người nghèo chỉ mong ăn chắc mặc bền, nhưng trên mặt bằng thư viện, mọi người đều 
thỏa thuê, “ai khát hãy tới mà uống” (x. Ga 7, 37), ai cần cứ tới mà đọc. Trong thực tế đời 
thường, nhiều gia đình có chén ăn chén để thường chạy chọt cho con vào học trường tuyển, 
trường chuyên, mong chiếm được trình độ học thức cao, thu gom được kho tàng đầy ắp kiến 
thức, vì tiền nào của ấy! Nhưng trong thời bùng nổ thông tin, các thư viện, đặc biệt thư viện 
mạng luôn hào phóng trao tặng mọi người - bất kể giàu nghèo, trí thức hay bình dân - cả 
một kho tàng trí thức khổng lồ. (Dĩ nhiên trong môt số lãnh vực, người đọc buộc phải trả chi phí 
cho một số trang sách, một số tài liệu chuyên biệt). Chẳng hạn Thư Viện Vatican nổi tiếng 
nhất thế giới, cũng là một tàng thư lớn nhất với những tài liệu xuyên thời gian, Thư Viện 
thuộc loại bách khoa: “Các bản thảo có tại thư viện bao gồm văn chương, lịch sử, mỹ thuật, 
luật lệ, thiên văn, toán học, khoa học tự nhiên, y khoa, phụng vụ, giáo lý, và thần học. Tổng số 
các bản thảo lên đến khoảng 150 ngàn (kể cả các bản còn nằm trong kho lưu trữ). Đa số thuộc 
niên đại từ thời Trung Cổ đến thời Phục Hưng, với một số thủ bản quan trọng ở thời cổ đại và 
nhiều văn bản khác thuộc tân thời”22. Vì lợi ích người đọc, Thư Viện Vatican không muốn cố 
thủ với dạng thư viện giấy truyền thống, đã dành 5 năm ròng rã, từ năm 2012 bắt đầu đề án 
5 năm kỹ thuật số hóa (dignitized, digitalize) hầu hết những tài liệu, văn bản thư viện 
đang lưu giữ. 
 

Nói cho cùng, thư viện và người đọc luôn có với nhau một tương quan hỗ tương, người đọc 
xây dựng cho thư viện và thư viện hào phóng với người đọc. Tương quan này giống 
mối tương quan giữa văn hóa và đức tin như Huấn Thị Đi Tìm Hướng Mục Vụ Cho Văn 
Hóa xác định, “Tin Mừng chỉ có thể đến được với con người trong văn hóa của họ, nền văn 
hóa này thấm vào cách họ sống đức tin, rồi cách họ sống đức tin lại dần dần tạo dáng 
cho văn hóa”

23
. Ở đây thư viện Công Giáo, sản phẩm của văn hóa rọi sáng đức tin và 

cuộc sống thấm nhuần đức tin lại dần dần tạo dáng cho thư viện. 
 
Xem như vậy, để mọi người có thể tiếp cận các thư viện, được uống thỏa thuê từ suối 
nguồn tri thức thì cần suy nghĩ lại cách thức tổ chức thư viện. Để vận dụng kho báu ngàn 
đời của nhân loại nhằm phục vụ công tác phát triển của Đất nước và Giáo Hội, điều kiện 
tiên quyết phải chăng cần hô to các câu thần chú: 

                                                 
21

 Fides et Ratio, 70 
22

 Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, trích trong "Đóng Góp của Thư Viện Vatican với các ngành học về Thiên Chúa Giáo, Do 

Thái Giáo và Hồi Giáo: Sứ Vụ Hoà Bình” xuất bản vào mùa Thu 2006 . Xin đọc bài Thư Viện Vatican trong tập sách này. 
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 x. Huấn Thị Đi Tìm Hướng Mục Vụ Cho Văn Hóa, dẫn nhập số 1. 
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Vừng ơi, mở ra! Văn hóa ơi, mở ra! Thư viện ơi, mở ra! 
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tham dự Khóa Cursillo 3 Ngày với ý hướng sống tinh thần Khóa Cursillo lâu dài trong giai đoạn 

Hậu Cursillo” (CNLĐ). 

II. Sơ lược: Bối cảnh PT ra đời, Đặc Sủng, Tâm Tưởng, Mục Đích PT 

     1. Bối cảnh PT ra đời: 

          1,1 Cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn đẫm máu ở Tây Ban Nha 1936-1939, giữa 

phe cầm quyền cộng hòa ra đời từ 1931 do Liên Xô nuôi dưỡng, và phe nổi dậy quốc gia do 

tướng Franco được Đức, Ý trợ giúp. Nội chiến chấm dứt năm 1939, phe quốc gia thắng. Hậu 

quả để lại thật đau lòng với 6832 Linh mục, tu sĩ nam nữ bị giết chết, gần 100.000 Kitô hữu bị 

sát hại..(Wikipedia)  

          1.2  Chiến tranh thế giới lần thứ II (1939-1945) để lại hậu quả khủng khiếp: Phe trục 

gồm: Đức, Nhật Bản, Ý, Hungary… bị bại trận, chết 12 triệu người trong đó có 8 triệu quân 

nhân và 4 triệu thường dân; phe Đồng Minh: Hoa Kỳ, Liên Xô, Anh, Trung Quốc, Pháp, Balan, 

Canada, Úc… dù thắng, nhưng có tới 61 triệu người chết, trong đó thường dân 45 triệu, quân 

nhân 16 triệu.(Wikipedia) 

         1.3 Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Piô XII ngày 06-02-2040.  

(Vị Giáo Hoàng thứ 260, sinh 1876 mất 1958, trị vì 1939-1958, 19 năm. Ngài đặc biệt chú 

tâm đến việc Tông đồ giáo dân). 

Ngài nhìn nhận có nhiều Kitô hữu đã xa rời đời sống Kitô hữu. Ngài khuyến khích các 

thành phần lãnh đạo trong Giáo Hội nỗ lực tìm mọi cách mang những Kitô hữu này trở về với 

các giá trị của đạo đức Kitô giáo. 

         1.4 Ông Eduardo Bonnin được đánh động bởi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Ông 

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG và được ơn đón nhận đặc sủng. Khóa Cursillo 3 Ngày từ 07 đến 

10 tháng 01 năm 1949 được gọi là Khóa #1 (Trước đã có 6 Khóa…)  

     2. Đặc Sủng: 

TIỀN CURSILLO, (MỘT ĐÁP ỨNG MỤC VỤ CHO GIÁO HỘI) 
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          2.1 “Đặc sủng là hạt giống nảy sinh ra mọi yếu tố thiết yếu như: Nguyên nhân tại sao 

(Tâm tưởng); để làm gì (Mục đích), hay phương pháp thực hiện (Sách lược và phương pháp)” 

(điều 35 TTNT). 

“The charism like a seed germinates everything essential to the movement: its why 

(mentality); its what for (purpose) and its how (strategy and method).” 

               2.2 “Đặc sủng Cursillo giúp nhân loại cảm nghiệm được tình yêu Thiên 

Chúa” (TTNT)  

“THE CHARISM OF THE CM ENABLES ALL TO EXPERIENCE GOD'S LOVE 

TODAY” 

 
  

     3. Tâm tưởng hay còn gọi là Tâm thức: 

 Theo sự diễn tả của ông Bonnin: 

        3.1 Thông tin tuyệt diệu nhứt là Thiên Chúa yêu mến chúng ta trong Chúa Kitô. 

        3.2 Được thông đạt bằng một phương tiện tuyệt hảo nhứt, đó là tình bạn. 

        3.3 Được hướng dẫn tuyệt vời nhứt trong mỗi con người, nam cũng như nữ, có khả 

năng xác tín, cương quyết và kiên trì. 

     4.  Mục đích của Phong trào 

4.1 Mục đích gần: Để Kitô hữu biến đổi trở thành Kitô hữu đích thực 

4.2 Mục đích xa: Làm dậy men tinh thần Kitô giáo trong môi trường sống 

4.3 “Mục đích của Phong trào Cursillo là biểu hiện cuối cùng của đặc sủng Cursillo. 

Phong trào Cursillo hiện hữu để hoàn thành sứ mạng đặc biệt là loan báo Tin Mừng trong 

Giáo Hội và trên thế giới” (107 TTNT ) 

“The purpose of the CM is the ultimate expression of its charism. The CM exists to 

accomplish a specific evangelising mission in the Church and in the world.” (TTNT Anh 

ngữ) 

 

  

III. Tiền Cursillo với việc Loan Báo Tin Mừng 

     1. Giáo Hội hoàn vũ với việc truyền giáo: 

         1.1 Công Đồng Vaticano II về truyền giáo:  

“Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi, vì cội nguồn của Giáo Hội gắn liền với 

việc Chúa Con, và Chúa Thánh Thần được sai đến theo ý định của Chúa Cha” (Sắc lệnh về 

hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, số 2 chương I Giáo thuyết căn bản Công Đồng Vaticano II) 

         1.2 Giáo Huấn cho Giáo Hội Châu Á về truyền giáo: 

“Ngày 06-11-1999, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ban hành tông huấn Giáo Hội tại 

Á Châu (Ecclesia in Asia). Trong tông huấn này, Ngài cũng đã chỉ ra những nét dặc trưng về 

con người tại châu lục này, nơi mà dân chúng với bản tính hiền hòa, đa sắc tộc, đa văn hóa, đa 

tôn giáo, nhưng số người Công Giáo chỉ vào khoảng 3%. Tông huấn cũng chỉ ra những cách 
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thế để từng thành phần làm cho Thánh Giá Chúa Kitô được rộng lan trên khắp châu lục này 

trong ngàn năm thứ ba” (Tóm lược của anh TXL). 

Xin trích một đoạn: “Cùng với Giáo Hội hoàn cầu, Giáo Hội tại Á Châu sẽ bước qua 

ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, vừa kinh ngạc trước những gì Thiên Chúa đã thực hiện từ 

những bước đầu ấy cho tới ngày nay, vừa hiểu rõ rằng “Cũng như trong ngàn năm thứ nhất, 

Thánh Giá đã cắm trên miền đất Châu Âu, rồi trong ngàn năm thứ hai được cám trên miền đất 

Mỹ Châu, và Phi Châu, thì chúng ta có thể cầu ước nguyện rằng, trong ngàn năm thứ ba Kitô 

giáo, một mùa gặt lớn về  đức tin sẽ được thu hoạch tại lục địa rộng lớn và đầy sức sống này” 

(Tông Huấn ngày 06-11-1999 của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II) 

1.3 Giáo Hội Việt Nam với việc truyền giáo. 

1.3.1 Thư mục vụ của HĐGMVN năm 2003 với chủ đề: 

          Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh Việt Nam hôm nay. 

                                                                             (xem tài liệu đính kèm) 

Xin trích một ý trong thư: “Loan báo Tin Mừng là ân huệ và ơn gọi đặc biệt của Hội Thánh, 

là chân tính sâu xa nhất của Hội Thánh, một Hội Thánh phát xuất từ tình yêu cứu độ của Thiên 

Chúa Ba Ngôi… Ba Ngôi là cội nguồn của Hội Thánh, vì thế, Hội Thánh tự bản chất là truyền 

giáo (x. Ad Gentes)...” 

            1.3.2 Hội nghị toàn quốc về Loan Báo Tin Mừng. 

Hội nghị LBTM được tổ chức tại TGM Xuân Lộc từ 13g30 ngày 7/8 đến 16g30 ngày 

9/8/2017, Hội nghị với chủ đề: 

     Các Hội đoàn Công Giáo Tiến hành và sứ vụ LBTM tại VN ngày nay. 

-  Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, chủ tịch UB ban loan Tin Mừng HĐ/ GMVN đã phát 

biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Có trên 250 tham dự viên (trong đó có khoảng 50 LM và 31 tu 

sỹ,178 giáo dân ) đến từ 23 giáo phận. Khẩu hiệu Đại Hội: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” 

- Cha Giêrônimô Nguyễn Đinh Công Thư Ký UBLBTM đã kết luận: Trích “Hầu hết các bài 

thuyết trình thiết thực, chân thành giúp cho các tham dự viên hiểu biết và xác tín hơn về sứ 

mạng của người Kitô hữu trong việc loan báo Tin Mừng, không chỉ đóng khung trong một giáo 

xứ, giáo phận, mà còn mở rộng tầm nhìn xa hơn”    

  

2. Tiền Cursillo và việc Loan Báo Tin Mừng 

 2.1 Chọn Tham dự viên để thực hiện mục đích của Phong trào 

  

Phong trào Cursillo là PT của Giáo Hội, nên PT cũng thực hiện mục đích của Giáo Hội là 

Loan báo Tin Mừng. Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo của PT đã chỉ rõ cho chúng ta biết cách chọn 

tham dự viên, những người sẽ loan báo Tin Mừng: 

  

“những người có tiềm năng trở thành những cột sống sinh động khích lệ được các cộng 

đồng của con người, và mang họ đến cùng Chúa Kitô. Đây là những người với nhân cách và sự 

trưởng thành có thể ảnh hưởng môi trường mình bằng gương sáng của đời sống hằng ngày của 

chính mình”. 

  

       2.2 Khái quát về môi trường Việt Nam, môi trường hoạt động của PT: 

  

Ta cùng tìm hiểu một cách khái quát việc chọn tham dự viên cho Khóa Cursillo Ba Ngày 

trong môi trường Việt Nam hôm nay. 
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              2.2.1 Khái quát về môi trường Việt Nam  

Việt Nam với hơn 90 triệu dân, trong đó có tới 55 dân tộc (sắc tộc) anh em, hiện vẫn còn là 

một nước nông nghiệp với khoảng 70% người dân sống ở nông thôn, và hơn 30% dân sống ở 

đô thị, trong đó người Công Giáo tin thờ Thiên Chúa duy nhất mới đạt khoảng 7% dân số, tức 

trên 6 triệu Kitô hữu. Số còn lại là các tôn giáo khác, hay không tôn giáo, nhưng hầu hết họ đều 

tin và cầu khẩn ông Trời. Trước đây ông cha ta phân xã hội thành: Sĩ, Nông, Công, Thương, thì 

nay Việt Nam đang có hàng trăm phân khoa trong các trường Cao Đẳng và Đại học để cung 

ứng cho hàng trăm ngành nghề khác nhau trong các môi trường hoạt động khác nhau trên ba 

miền của đất nước hình chữ S với diện tích 331.698 Km2, và với nét văn hóa khác nhau giữa 

các miền: Đồng bằng, cao nguyên, đồi núi, biển… 

  

Việc chọn lựa ứng viên cho Khóa Cursillo Ba Ngày hoàn toàn tùy thuộc vào nét văn hóa 

đặc thù của từng giáo phận. Chọn lựa để người của Phong trào hiện diện trong mọi môi trường, 

mọi lãnh vực trong xã hội: Sĩ, Nông, Công, Thương…mà hiện đã phân ra hàng trăm ngành 

khác nhau như: Y, Dược, Sư phạm, Nông Nghiệp, Ngư nghiệp, Giao thông, Thương mại, Công 

nghiệp, Dịch vụ Tin Học… thì đó quả là một điều lý tưởng và nhờ đó, việc Phúc Âm hóa xã hội 

mau được thực hiện, nước Chúa được mở rộng… 

  

              2.2.2 Môi trường giáo dục  

Tuy nhiên, trong hàng trăm môi trường, ngành nghề đang có trong xã hội, tôi đặc biệt chú ý 

đến: Môi trường giáo dục với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu thầy cô giáo. Có 

thể nói, ai cũng có con cháu đi học, và ai cũng thường gặp gỡ thầy cô giáo hàng ngày, hàng 

tuần, hàng tháng…Nếu thầy cô giáo là người của Phong trào, và sống đúng là một Kitô hữu 

đích thực “mến Chúa và yêu người” như trong Khóa Cursillo Ba Ngày họ đã được học và trải 

qua, thì quả thực, môi trường sẽ được ảnh hưởng và biến đổi mau chóng. 

  

               2.2.3 Môi trường Viễn thông 

Một lãnh vực mà chúng ta cần chú tâm nữa trong thời đại hôm nay, đó chính là môi trường 

Viễn thông và Công nghệ thông tin ở Việt nam và trên thế giới. Đây là thời đại bùng nổ thông 

tin, chỉ cần một cái nhắp chuột, một cuộc điện thoại, thì thế giới được gần lại như người ở cùng 

một nhà, và có khi còn hơn thế nữa.  Sự quan trọng lớn lao khi sử dụng mạng xã hội để “Loan 

Báo Tin Mừng” trong thế giới hôm nay nói chung, và Việt Nam nói riêng. Như thế, người của 

Phong trào cần tham gia tốt lãnh vực này bằng cách đọc và viết bài, dù biết rằng lãnh vực 

Truyền thông và Công nghệ thông tin luôn là con dao hai lưỡi, nhưng không phải vì thế mà ta 

không sử dụng. Quan niệm người mù chữ hôm nay là không biết tin học và ngoại ngữ. 

                2.2.4 Kế hoạch mục vụ (2017-2022) của PT Cursillo Việt Nam 

Kế hoach mục vụ của PT Cursillo VN từ 2017 đến 2022 còn chỉ ra các môi trường như: 

Ngoại ngữ. Y tế: các bệnh viện, Y Bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện; Các công ty – xí nghiệp, 

nhân viên văn phòng; Giới doanh nhân, tiểu thương; các tòa cao ốc, các khu dân cư mới hình 

thành; các giáo điểm truyền giáo tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa… 

  

IV. Tiền Cursillo và việc chọn lựa ứng viên 

Phần trên ta đã đề cập nét khái quát khi chọn tham dự viên Khóa 3 Ngày; phần sau đây xin 

nêu cụ thể hơn: 

1. Những người nên tham dự khóa Cursillo 

 Những người có bản lãnh và biết tự chế, những người năng động, có tinh 

thần trách nhiệm. 
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 Những người quan tâm đến tình trạng xã hội của thời đại chúng ta 

 Những người cột trụ, lãnh đạo, tự khởi xướng, thúc đẩy người khác 

 Những ai có năng khiếu và thái độ mong muốn sống trong và sống cho 

cộng đồng, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và cho  Chúa Kitô (CNLĐ)  

 Ngoài ra, cần chú tâm đến những người XA CÁCH đầy tiềm năng…Hy 

vọng sau Khóa 3 Ngày, họ được biến đổi và trở nên khí cụ hữu hiệu  trong việc truyền 

giáo. 

2. Những người không nên tham dự 

 Những người có vấn đề về tâm lý hay tình cảm 

 Những người có hoàn cảnh bất thường do bệnh hoạn hoặc do tính hư tật 

xấu   

 Những người mà đời sống luân lý của họ bị sai lệch đến độ họ không còn 

khả năng hiểu được sứ điệp của Khóa Cursillo 

 Những người vì hoàn cảnh không thể nhận lãnh các phép Bí Tích, nhất là 

phép Bí Tích Thánh Thể, bởi vì đời sống họ trái ngược với đời sống ơn thánh, và 

Khóa Cursillo đặt trọng tâm vào Thánh Thể, nhờ đó mà ta cảm nghiệm được đời sống 

Ơn Thánh. (CNLĐ)   

V. Người bảo trợ SỐNG CHỨNG NHÂN để chuẩn bị cho ứng viên: 

             - Cá nhân bảo trợ cho TDV áp dụng phương pháp kết bạn của PT: Làm bạn, là 

bạn, đưa bạn về với Chúa Kitô. 

             - Bằng tình bạn, tạo cho TDV có lòng mong ước trở nên người tốt hơn  

             - Người bảo trợ giúp TDV ít nhất hiểu Tâm thức và mục đích của PT... 

             - Người bảo trợ có trách nhiệm giúp Tân Cursillista sống Hậu Cursillo: Sống tốt 

Ngày Thứ Tư về kiềng ba chân. Đó là Sùng đạo, Học đạo, và Hàng đạo; giúp tân Cursillista có 

nhóm để chia sẻ, tham dự Ultreya … 

            - Người bào trợ luôn cầu nguyện, và cùng cầu nguyên với người được bảo trợ… 

VI Những nguy cơ trệch hướng trong Tiền Cursillo 

Xin trích tóm gọn tài liệu Đại Hội toàn quốc Hoa Kỳ về Tiền Cursillo năm 2006. 

Những điểm thường vướng phải dẫn đến nguy hiểm, chệch hướng của PT: 

1. Thiếu hiểu biết về mục đích và sách lược của Tiền Cursillo 

2. Không theo dõi chương trình Mục Vụ của Giáo Hội và thiếu sự chú tâm vào 

việc nghiên cứu môi trường 

3. Co cụm trong các môi trường xứ đạo 

4. Chọn ứng viên không dựa trên tiêu chuẩn cho mục đích của Phong trào 
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5. Không áp dụng triệt để phương pháp Tiền Cursillo là: Tìm bạn, làm bạn, là 

bạn, và đưa bạn về với Chúa Kitô 

6. Thiếu chuẩn bị cho ứng viên, và không thực thi đủ vai trò của người bảo 

trợ 

7. Coi Khóa Cursillo thuần túy là khóa tĩnh huấn, không sống sứ điệp truyền 

giáo 

8. Chưa rõ tầm quan trọng của người bảo trợ, và người bảo trợ sống chưa 

đúng phương pháp Cursillo 

VII. Phần cuối: Sự độc đáo và toàn vẹn của Phong trào Cursillo. 

“Phong trào Cursillo sử dụng phương pháp ba giai đoạn. Tuy ba nhưng là một và 

phối hợp nhịp nhàng. Mặc dù mỗi giai đoạn có mục tiêu riêng, nhưng cả ba giai đoạn hỗ 

trợ lẫn nhau, tạo thành một phương pháp vẹn toàn. Khi nói đến Tiền Cursillo – cũng 

như Khóa Cursillo, hay Hậu Cursillo, chúng ta phải nghĩ đến sự tổng thể ba giai đoạn 

của phương pháp tạo thành một chức năng duy nhất”  (TTNT3). 
 
  

“There are three stages of the method of the CM. All are inseparable and develop in 

a coordinated manner. Although each stage has a specific objective, they are 

complementary, forming a whole. When it comes to Precursillo — as well as to Cursillo 

or to Postcursillo — it is necessary to keep in mind this whole vision of the three stages 

of the method that form an organic unity.” 

Cầu mong mỗi Cursillista sẽ là một CHỨNG NHÂN loan báo Tin Mừng trong xã hội Việt 

Nam hôm nay, để mọi người sớm nhận biết Chúa mà thờ phượng… 

 

Cursillista  Inhaxiô Đặng Phúc Minh 
 
 
  

Tài liệu tham khảo 

 TTNT1, TTNT 2, TTNT3 

 Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo 

 Thoáng nhìn lịch sử Phong trào Cursillo, Nguyên tác:  Survol historique du MC, 

LM. P. Loyola Gané, S.S.S. Chuyển ngữ: Mác-cô Huỳnh Lương 

 Lịch sử cuộc nội chiến Tây Ban Nha Wikipedia. 

 Hậu quả chiến tranh thứ II  Wikipedia 

 Kế hoạch mục vụ (2017-2022) Phong trào Cursillo Việt Nam 

 PT Cursillo và việc nghiên cứu môi trường- môi sinh (Tg TXL) 

 PT Cursillo góp phần LBTM của Giáo Hội (Tg ĐPM) 

 Tiền Cursillo (Tài liệu hội thảo trong Đại Hội Toàn Quốc Cursillo Hoa Kỳ 2006. 

Lược dịch:  Quỳnh Tín, Nguyễn Tiến Phạm. 
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 Thư tín Văn Phòng Trung Ương Hoa Kỳ  tháng 11&12 năm 2003 

 Kinh Thánh Tân và Cựu ước 

 Sách Thánh Công Đồng Vaticanô II 

 Tông Huấn Ecclesia in  Asia (Giáo Hội tại Á Châu của Đức Thánh giáo Hoàng 

Gioan-Phaolo II  ngày 06-11-1999) 

 Thư Mục Vụ của HĐGMVN năm 2003 về Sứ Mạng LBTM của Hội Thánh Việt 

Nam hôm nay. 

 Hội Nghị LBTM trực thuộc HĐGMVN ngày 07 đến 09 tháng 08 năm 2017  

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

Cặp mắt nhỏ bé như hai hòn bi thủy tinh đã được ví quý giá như ngọc, quý hơn hai bàn 
tay lớn hơn gấp bội mà chỉ là vàng. 

Vì là bộ phận rất tinh vi, mỏng manh nên tạo hóa đã sắp đặt để hai con mắt được bảo vệ 
với các thành phần như sau: 

- Các mảnh xương sọ họp lại thành một bức tường bao quanh ổ mắt để bảo vệ nửa 
phần sau của nhãn cầu. 

Mi mắt để che chở phần trước của mắt. Mi mắt khép kín để tránh vật lạ xâm nhập và 
luôn luôn chớp mở để mắt không khô. 

- Lông mày và lông mi để ngăn bụi bậm, vi khuẩn loạng quạng bay vào mắt. 

- Lớp kết mạc mỏng lót mi mắt và phần trước của nhãn cầu. 

- Nước mắt để làm mắt trơn, loại bỏ vật lạ và có nhất nhờn để chống nhiễm trùng. 

Bào vệ như vậy tưởng là đã an toàn, vậy mà nhiều khi mắt cũng hay bị tổn thương, 
bệnh hoạn. Nguyên nhân gây bệnh có thể là từ bên ngoài hoặc từ con mắt. 

Sau đấy là một số rối loạn thường thấy.  

Mắt khô 

Bình thường, giác mạc được bôi trơn bằng chất nước tiết ra từ những tuyến nước mắt 
nằm ở phía trên nhãn cầu. 

Nước mắt có vị mặn vì xuất thân từ máu. Thành phần cấu tạo nước mắt gồm có nước, 
muối, chất đạm, chất béo, các phân tử hydrocarbons. Mỗi lần mi mắt chớp là nước mắt phủ 
rộng lên trên nhãn cầu, giúp cho mắt không bị khô và đau. Giác mạc có nhiều dây thần kinh, 
rất nhậy cảm với đau khi bị thương tích.  

1. Nguyên nhân gây ra khô mắt 

BỆNH THƯỜNG THẤY Ở MẮT 
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Bất cứ nguyên nhân nào làm giảm nước mắt đều đưa đến khô mắt. Đó là: 

- Tuổi cao 

Tuổi càng cao nước mắt càng ít, đặc biệt là phụ nữ ở tuổi mãn kinh 

- Do dược phẩm như thuốc lợi tiểu, thuốc hạ cao huyết áp loại chặn beta, thuốc ngủ, 
chống dị ứng, chống đau nhức, chống trầm cảm, thuốc ngừa thai, rượu hoặc sau khi làm xạ 
trị. 

 - Mất sự cân bằng giữa các thành phần cấu tạo nước mắt như chất dầu, nước và chất 
nhầy (mucous) khiến cho nước mắt mau bốc hơi, mắt khô. 

- Trong bệnh viêm khớp, ban đỏ lupus, hội chứng Sjogren, khô miệng, bệnh HIV. 

- Tổn thương nhãn cầu, viêm nhiễm mi mắt 

- Thiếu sinh tố A đôi khi cũng đưa tới khô mắt 

- Thời tiết khắc nghiệt, không khí khô, quá nóng, nhiều gió. 

- Khói thuốc lá, nhìn, đọc sách quá lâu, không chớp mắt làm mắt khô nhiều hơn.  

2. Dấu hiệu 

Dấu hiệu thường thấy là cảm giác ngứa, cháy bỏng trên giác mạc, đôi khi có ghèn 
quanh mi mắt. 

Khó chịu giảm khi thời tiết mát, trời mưa, nhiều sương mù, nhiều độ ẩm, chẳng hạn khi 
đang tắm. 

Khô mắt có thể là báo hiệu một bệnh trầm trọng. Vì vậy nếu mắt khô kéo dài quá lâu, 
cần đi khám bác sĩ. 

Bác sĩ khám mắt đều có thể xác định được rối loạn này. Đôi khi bác sĩ có thể đo lượng 
nước mắt tiết ra với một miếng giấy thử đặt ở mí mắt dưới. 

3. Điều trị 

Khô mắt mà không chữa, giác mạc có thể bị tổn thương, đưa tới kém hoặc mất thị lực. 

1. Nước mắt nhân tạo được dùng rất phổ biến để giảm thiểu khô mắt và tăng độ nhờn 
của mắt, nhờ đó thị lực rõ ràng hơn. 

Thành phần chính của nước mắt nhân tạo có thể là các chất Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Carboxy Methylcellulose, Polyvinyl Alcohol. Ngoài ra, một số sản phẩm có 
chất như Benzalkonium Hexachloride để khỏi mau hư. 

Khi dùng nên theo hướng dẫn của bác sĩ và nhà sản xuất, chẳng hạn mỗi ngày ba lần, 
mỗi lần một giọt. Dùng quá nhiều đôi khi gây ra mờ mắt nhất là nếu dị ứng với một hoạt chất 
trong nước mắt nhân tạo. 

Thuốc mỡ (ointment) làm nhờn mắt và nên dùng vào ban đêm để sáng dậy mắt ẩm ướt 
hơn. Không nên dùng thuốc mỡ khi mang kính sát tròng (contact lense). 
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2. Nhớ chớp mắt thường xuyên. Đôi khi vì mải miết đọc sách, coi TV đến nỗi quên cả 
chớp mắt, giác mạc sẽ khô, khó chịu. 

3. Trong nhà nên để máy phun bụi nước để không khí bớt khô. 

4. Ăn thêm vài củ cà rốt nho nhỏ mỗi ngày để có thêm sinh tố A. 

5. Mang một loại kính đặc biệt (moisture chambers glasses) bao kín mắt để giữ hơi ẩm 
khi nước mắt bay hơi. Có thể mua kính này tại phòng mạch các bác sĩ về mắt. 

6. Lâu lâu lấy chiếc khăn mặt nhúng vào nước nóng ấm, vắt khô rồi đắp lên mắt trong 
vài phút. Hơi nóng làm thông ống dẫn nước mắt và nước mắt trào ra. 

Ngoài ra, vi phẫu thuật khép ống dẫn nước mắt xuống mũi hoặc sử dụng tia Laser có 
thể được áp dụng trong vài trường hợp đặc biệt để chữa mắt khô.  

Viêm kết mạc 

Đây là trường hợp kết mạc phủ nhãn cầu và mi mắt bị kích thích và đỏ. Tiếng Anh gọi là 
Pinkeye, mắt hồng. Mắt kèm nhèm chẩy nước, hai mí mắt sưng đỏ, nhiều ghèn. 

Tác nhân gây bệnh thường thấy là những virus tương tự các virus trong bệnh cảm lạnh. 
Đôi khi vi khuẩn cũng gây ra viêm giác mạc. 

Viêm kết mạc (Conjunctivitis) rất hay lây qua sự dùng chung các dụng cụ liên hệ tới mắt 
như khăn mặt, đồ trang điểm hoặc khi dụi tay lên mắt đang đau. Vì thế, rửa tay thường 
xuyên và không dụi mắt là phương pháp hữu hiệu để phòng tránh lây lan viêm mắt. 

Viêm kết mạc do virus tự lành sau mấy ngày. Thuốc nhỏ mắt được dùng khi mắt cảm 
thấy cộm, ngứa. 

Viêm do vi khuẩn được điều trị bằng thuốc kháng sinh nhỏ mắt và cần được bác sĩ xác 
định trước khi dùng. 

Viêm do dị ứng thường kéo dài lâu hơn và xảy ra tùy theo mùa. Điều trị căn bản là tránh 
xa các chất gây ra dị ứng. 

Mỗi ngày dùng khăn mặt tẩm nước nóng, chườm lên mắt vài ba lần để giảm kích thích 
khó chịu. Nếu viêm vì dị ứng, hay bị ngứa thì chườm khăn ngâm nước lạnh. 

Lau ghèn mắt với miếng vải mỏng, cục bông gòn tẩm nước lạnh. Nhớ ném xa các miếng 
vải lau này để tránh lây bệnh cho người khác.  

Nên phân biệt mắt hồng pinkeye với mắt đỏ red eye trong đó các mạch máu trên mắt 
giãn nở, chứa đầy máu. 

Nguyên nhân có thể là do không khí quá khô, mắt tiếp xúc quá lâu với ánh sáng mặt trời, 
bụi bậm vật lạ vào mắt, dị ứng, chấn thương hoặc nhiễm trùng. Nguyên nhân thông thường 
khác nữa là khi ho mạnh hoặc làm việc cố gắng quá sức. 

Mới nhìn, Mắt Đỏ coi có vẻ rất đáng sợ, nhưng không nguy hại lắm và thường thì tan đi 
sau dăm ngày. 
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Tuy nhiên nếu mắt đỏ kéo dài cả tuần kèm theo đau nhức nhãn cầu, nhức đầu, thị giác 
rối loạn hoặc thương tích mắt thì nên đi bác sĩ ngay.  

Lẹo Mắt 

Chân lông mi có nang tiết ra chất nhờn. Vi khuẩn trên da có thể xâm nhập nang và làm 
nang sưng to, ứ đọng với chất nhờn. Đó là lẹo mắt (stye). 

Bệnh nhân than phiển chẩy nước mắt, đau, đỏ, ngứa. Khi mủ thành hình, phần giữa của 
lẹo nổi lên một chấm mầu vàng. Lẹo bớt đau khi vỡ mủ. Đôi khi mủ tiếp tục tích tụ, lẹo lớn 
lên và gây ra khó khăn cho thị giác.  

Lẹo có thể xảy ra vì: 

- Viêm mi mắt (Blepharitis), do vi khuẩn hoặc chất gây dị ứng. 

- Dùng chung hoặc dùng quá nhiều mỹ phẩm. 

- Đôi khi do căng thẳng tinh thần. 

Chữa lẹo cũng giản dị thôi. 

- Mỗi ngày chườm lẹo với khăm tẩm nước ấm ít nhất 4 lần, mỗi lần lâu 10 phút. 

- Lấy ngón tay thoa nhẹ trên lẹo để lẹo mau lành 

- Thoa thuốc kháng sinh dạng mỡ hoặc dung dịch thuốc nhỏ mắt mỗi ngày ba lần. 

- Nên để lẹo tự lành chứ không nên nặn mủ để tránh bệnh trầm trọng hơn. 

 - Không nên bôi mỹ phẩm lên mi mắt hoặc mang kính sát tròng cho tới khi lẹo lành. 

Nếu không chữa, lẹo có thể hết rồi lại xuất hiện hoặc lây lan qua nang lông kế cận hoặc 
gây ra viêm nhiễm tế bào của mi mắt. 

Cần đi khám bác sĩ nếu: 

- Lẹo tiếp tục sưng sau một tuần lễ tự chăm sóc. 

- Nhìn khó khăn. 

 - Mi mắt sưng to, có vẩy 

 - Lẹo chẩy máu. 

 - Mắt không chịu đựng được với ánh sáng.  

 Chắp mắt 

Chắp (Chalazion) là bệnh của một loại tuyến nhỏ ở viền mi mắt. Các tuyến này do nhà 
cơ thể học người Đức Heinrick Meibom tìm ra vào thế kỷ thứ 17 vì thế được gọi là tuyến 
meibom. Tuyến tiết ra chất nhờn. 

Khi bị viêm vì dị ứng, tuyến sẽ sưng lên và gọi là chắp. 
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Điều trị gồm có: 

- Giữ gìn mắt và mi mắt sạch sẽ. 

- Nhỏ nước mắt nhân tạo cho mắt trơn ướt. 

- Chườm khăn thấm nước ấm lên mi mắt mỗi ngày vài ba lần. 

- Nếu cần, thoa thuốc kháng sinh dạng mỡ lên mi mắt. 

- Đôi khi bác sĩ có thể chích một chút thuốc corticosteroid để giảm sưng hoặc rạch mổ 
để nạo hết mủ.  

Quầng đen quanh mắt 

Thông thường thì mọi người đều nói rằng quầng đen quanh mắt là hậu quả cũa mấy 
đêm thức trắng coi phim bộ, khi trong người mỏi mệt, khi đau ốm, mất cân, vì suy nghĩ nhiều 
hoặc tâm tình căng thẳng. 

Cũng có ý kiến cho là ở tuổi già, lớp da quanh mắt mỏng hơn để lộ các mạch máu ở 
dưới tạo ra quầng đen. 

Hoặc vì cơ thể thiếu nước, hay dụi mắt, thiếu dinh dưỡng, do di truyền hoặc khi nằm 
ngủ, nước tụ quanh mi mắt tạo ra vết quầng. 

Mới đây có thêm một giải thích khác có tính cách khoa học hơn. Đó là dưới lớp da rất 
mỏng chung quanh mắt có những mạch máu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mà hồng huyết cầu muốn 
đi qua phải thay hình lách tới. Đôi khi có mấy hồng huyết cầu thoát ra khỏi mạch máu, tan vỡ 
vào da. Huyết cầu tố của hồng cầu bị phân hóa, tạo ra chất mầu xám và tạo ra quầng đen 
quanh mắt. Hiện tượng này tương tự như da bị bầm (bruise) vì va chạm mạnh. 

Thường thường quầng mắt không gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe và mất đi sau thời 
gian ngắn. Một vài sản phẩm thoa trên da có sinh tố C, K alpha hydroxyl acid có thể làm mất 
các vết quầng. 

Nếu quầng mắt tồn tại lâu, nên đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân rồi điều trị. 

Ngoài ra, mắt sưng húp hoặc có túi dưới mắt cũng có thể xảy ra. 

 Sưng mắt có thể là do di truyền, tụ nước vì thay đổi thời tiết, thay đổi lượng hormone 
trong cơ thể, do dị ứng, viêm da hoặc do một vài dược phẩm. 

Sưng húp không gây nguy hại gì ngoại trừ trông hơi khó chịu. 

Để giảm mi mắt sưng, nên ngủ đầy đủ; ngủ với gối hơi cao để tránh tụ nước quanh mắt; 
chườm quanh mắt với khăn nước lạnh hoặc với mấy miếng dưa chuột tươi mát. 

Nếu mắt tiếp tục sưng lâu đặc biệt là khi các phần khác của cơ thể cũng sưng thì nên đi 
bác sĩ để được khám bệnh vì đây có thể là do bệnh thận, bệnh tuyến giáp hoặc do tác dụng 
phụ cùa vài dược phẩm.  

Kết luận 
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Kể ra thì còn một số rủi ro khác của mắt. Nhưng người viết cũng đã mỏi đôi mắt. Và mắt 
người đọc chắc cũng căng căng. 

Vậy thì xin cùng nhau tạm ngưng, nhắm cặp mắt vài giây, lấy ngón tay thoa nhẹ lên mi 
mắt, rồi nhìn ra ngoài trời nắng ấm hoặc tuyết trắng rơi rơi… cho mắt thư giãn, thoải mái. Để 
cùng bảo vệ hai hòn ngọc quý giá ngự ở phần cao nhất của cơ thể, chỉ dưới có đỉnh đầu mà 
thôi. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức   Texas-Hoa Kỳ 

 
 
www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

giaosivietnam@gmail.com   

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

