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TỪ NIỀM TIN ĐẾN NIỀM VUI. ………………………………... Cursillista Inhaxio Đặng Phúc Minh 

BAO TỬ VỚI SỰ TIÊU HÓA THỰC PHẨM …………………………... Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức, MD 

 
 

 

 

 

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II  

Bản dịch của Ủy Ban Gíao Lý Đức Tin, HĐGMVN 
 

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

 
Suốt hơn 10 năm qua trên Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam chúng con đã trung thành phổ biến bản 
dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua 

Bán nguyệt san – Số 318 – Chúa nhật 14.01.2018 

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

www.conggiaovietnam.net                        giaosivietnam@gmail.com 
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VỀ MỤC LỤC 

 

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


 

3 

SẮC LỆNH 

VỀ HOẠT ĐÔNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI 

AD GENTES 

Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

 

CHƯƠNG IV 

CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO 

23. Dù tất cả các môn đệ của Chúa Kitô đều có bổn phận góp phần vào công cuộc gieo vãi đức 
tin1, nhưng trong số các môn đệ, Chúa Kitô luôn kêu gọi những kẻ Người muốn, để họ ở với 
Người và để Người sai đi giảng dạy muôn dân (x. Mc 3,13t). Vì thế nhờ Chúa Thánh Thần, 
Đấng phân chia các đặc sủng tùy theo ý Ngài vì lợi ích chung (x. 1 Cr 12,11), Chúa Kitô khơi 
gợi ơn gọi truyền giáo trong tâm hồn từng cá nhân, đồng thời làm xuất hiện trong Giáo Hội 
những tổ chức2 đặc biệt đảm trách phận vụ truyền bá Tin Mừng của toàn thể Giáo Hội. 

 

Do đó, những người có tư chất thích hợp, đủ năng lực tinh thần và trí tuệ, sẵn sàng lãnh 
nhận công cuộc truyền giáo, đều được kể là có ơn gọi đặc biệt3, dù là người địa phương hay 
ngoại quốc, là linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Được sai đi bởi những vị có thẩm quyền hợp pháp, 
với đức tin và thái độ vâng phục, họ ra đi đến với những người cón xa lạ với Chúa Kitô, bởi họ 
được dành riêng để lo công việc mà họ được chọn để thi hành (x. Cv 13,2) như là những thừa 
tác viên của Tin Mừng, “để hiến lễ của chư dân được chấp nhận và thánh hóa trong Chúa 
Thánh Thần” (Rm 15,16). 

 

24. Con người phải đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa đến độ không còn lệ thuộc xác thịt tự 
nhiên (x. Gl 1,16) để hoàn toàn dấn thân phục vụ Tin Mừng. Nhưng thái độ đáp trả này không 
thể thực hiện nếu không được Chúa Thánh Thần thúc đẩy và củng cố. Thật vậy, kẻ được sai đi 
phải thấm nhuần đời sống và sứ vụ của Đấng đã “tự hủy mình đi khi nhận lấy thân nô lệ” (Pl 
2,7). Do đó, họ phải sẵn sàng để suốt đời kiên vững trong ơn gọi, phải từ bỏ chính mình cũng 
như tất cả những gì mình có và “trở nên tất cả cho mọi người” (1 Cr 9,22). 

 

Trong khi rao giảng Tin Mừng giữa muôn dân, nhà truyền giáo phải mạnh dạn và tin tưởng 
làm cho người ta nhận biết mầu nhiệm Chúa Kitô mà họ là sứ giả, đến nỗi trong Người, họ dám 
nói vì bổn phận phải nói (x. Ep 6,19t; Cv 4,31), và không xấu hổ về sự ô nhục của thập giá. 
Theo gương Thầy, Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, họ phải cho thấy ách của 
Người êm ái và gánh của Người nhẹ nhàng (Mt 11,29t). Họ phải làm chứng về Chúa của họ 
bằng nếp sống theo Tin Mừng đích thực4, đầy kiên nhẫn, đại lượng, nhân hậu, yêu mến chân 
thành (x. 2 Cr 6,4t), và nếu cần, họ sẵn sàng đổ máu. Họ sẽ nài xin Thiên Chúa lòng can đảm 
và sức mạnh để nhận ra niềm vui tràn đầy khi gặp thử thách khổ tâm và thiếu thốn cùng cực (x. 
2 Cr 8,2). Họ phải xác tín rằng đức vâng phục là sức mạnh đặc biệt của những thừa tác viên 
của Chúa Kitô, Đấng đã dùng sự vâng phục để cứu nhân loại. 

 

Những người rao giảng Tin Mừng đừng thờ ơ với ân sủng đã lãnh nhận, nhưng hãy tự canh 
tân tâm trí mỗi ngày (x. 1 Tm 4,14; Ep 4,23; 2 Cr 4,16). Vì thế, các Đấng Bản Quyền và Bề Trên 
phải hội họp các nhà truyền giáo vào những thời gian nhất định, để họ được củng cố nhờ niềm 
cậy trông của ơn gọi, và được canh tân trong thừa tác vụ tông đồ, đồng thời cũng nên lập các 
cơ sở thích hợp với công việc này. 

                                                 
1
 CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội, Lumen Gentium, 17. 

2
 “Tổ chức” ở đây hiểu là các Dòng Tu, Hội dòng, Tu Hội và các Hiệp Hội hoạt động truyền giáo. 

3
 x. PIÔ XI, Thông điệp Rerum Ecclesiae, 28.2.1926: AAS 18 (1926), tr. 69-71; PIÔ XII, Thông điệp Saeculo Exeunte, 

13.6.1940: AAS 32 (1940), tr. 256; Thông điệp Evangelii Praecones, 2.6.1951: AAS 43 (1951), tr. 506. 
4
 x. BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 449-450. 
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25. Để đảm nhận công tác cao trọng đó, nhà truyền giáo tương lai phải được đào tạo đặc biệt 
về đời sống thiêng liêng và luân lý5. Thật vậy, họ phải nhanh chóng lập kế hoạch, kiên trì hoàn 
tất công việc, bền chí trong khó khăn, nhẫn nại và can đảm chịu đựng nỗi cô quạnh, sự mệt 
nhọc và những cố gắng vô hiệu. Họ sẽ đến gặp gỡ mọi người với tâm hồn rộng mở, với con tim 
bao dung, tự nguyện lãnh nhận nhiệm vụ được giao phó, quảng đại thích nghi cả với những 
phong tục khác biệt của các dân tộc và những điều kiện sinh hoạt đổi thay, đồng tâm, tương ái 
cộng tác với anh em và những người đang cùng dấn thân hoạt động truyền giáo, để theo 
gương cộng đoàn thời các Tông Đồ, họ cùng với các tín hữu luôn đồng tâm nhất trí (x. Cv 2,42; 
4,32). 

 

Ngay trong giai đoạn đào tạo, những tâm hướng đó phải được chuyên cần thực hành, trau 
dồi, phát triển, và được nuôi dưỡng nhờ đời sống thiêng liêng. Thấm nhuần đức tin sống động 
và đức cậy vững vàng, nhà truyền giáo phải là con người cầu nguyện; phải hăng say nhiệt 
thành trong tinh thần can đảm, yêu thương và tự chủ (x. 2 Tm 1,7); phải học quen tự túc trong 
mọi hoàn cảnh (x. Pl 4,11); phải lấy tinh thần hy sinh mà mang nơi thân mình cuộc thương khó 
của Chúa Giêsu để sự sống Chúa Giêsu tác động trong những người họ được sai đến (x. 2 Cr 
4,10t); vì lòng nhiệt thành đối với các linh hồn, họ phải tự nguyện hy sinh mọi sự và tiêu hao 
chính bản thân vì các linh hồn (x. 2 Cr 12,15t), để như vậy họ “gia tăng tình yêu Thiên Chúa và 
tha nhân bằng việc thi hành nhiệm vụ hằng ngày”6. Như thế, vâng theo ý Chúa Cha, họ sẽ cùng 
với Chúa Kitô tiếp tục sứ mệnh của Người dưới quyền bính phẩm trật trong Giáo Hội, và sẽ 
cộng tác vào mầu nhiệm cứu rỗi. 

 

26. Như những thừa tác viên tốt lành của Chúa Kitô, những ai được sai đến với các dân tộc 
phải được nuôi dưỡng bằng “lời lẽ đức tin và giáo lý cao đẹp” (1 Tm 4,6) mà họ kín múc trước 
hết từ Thánh Kinh, trong khi đào sâu Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Đấng họ phải rao giảng và làm chứng. 

 

Bởi vậy, phải chuẩn bị và đào tạo các nhà truyền giáo - linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân - tuỳ 
theo điều kiện riêng của mỗi người để có đủ khả năng đáp ứng những đòi hỏi của công việc họ 
sẽ thực hiện7. Ngay từ đầu, việc học hỏi về giáo thuyết phải được tổ chức thế nào để bao gồm 
cả tính cách phổ quát của Giáo Hội lẫn sự dị biệt của các dân tộc. Điều đó cũng có giá trị đối 
với các môn học chuẩn bị cho việc thực thi thừa tác vụ, cũng như với những khoa học hữu ích 
khác, giúp họ có kiến thức tổng quát về các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, trong quá 
khứ cũng như trong thời hiện tại. Thật vậy, khi đến với dân tộc nào, phải thật sự quí chuộng di 
sản, tiếng nói và phong tục của dân tộc đó. Nhà truyền giáo tương lai trước hết cần phải 
chuyên tâm học hỏi khoa truyền giáo, nghĩa là thấu hiểu giáo thuyết và những quy tắc của Giáo 
Hội về hoạt động truyền giáo, biết các đường lối mà những người rao giảng Tin Mừng đã từng 
trải qua bao thế kỷ, và cả tình trạng truyền giáo hiện thời, cũng như những phương pháp hiện 
nay được coi là hiệu nghiệm hơn cả8. 

 

Mặc dù việc giáo dục toàn diện này chú tâm đặc biệt đến phương diện mục vụ, nhưng cũng 
phải chú ý tới việc đào tạo đặc biệt và có hệ thống cho hoạt động tông đồ, cả về giáo thuyết lẫn 
thực hành9. 

 

Cần phải có thật nhiều nam nữ tu sĩ được học hỏi và chuẩn bị kỹ lưỡng về khoa sư phạm 
giáo lý để có thể cộng tác vào việc tông đồ cách đắc lực hơn. 

 

                                                 
5
 x. BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud, 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 448-449; PIÔ XII, Thông điệp Evangelii 

Praecones, 2.6.1951: AAS 43 (1951) tr. 507. Việc đào tạo các linh mục truyền giáo cũng được CĐ VATICAN II đề cập trong 

Sắc lệnh về việc Đào tạo linh mục. 
6
 CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 41. 

7
 x. BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud, 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 440; PIÔ XII, Thông điệp Evangelii 

praecones, 2.6.1951: AAS 43 (1951), tr. 507. 
8
 BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud, 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 448; THÁNH BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN, 

Sắc lệnh 20.5.1923: AAS 15 (1923), tr. 369-370; PIÔ XII, Thông điệp Saeculo Exeunte, 2.6.1940: AAS 32 (1940), tr. 256; nt., 

Thông điệp Evangelii Praecones, 2.6.1951: AAS 43 (1951), tr. 507; GIOAN XXIII, Thông điệp Princeps Pastorum, 

28.11.1959: AAS 51 (1959), tr. 843-844. 
9
 CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về việc Đào tạo linh mục Optatam Totius, 19-21; Tông hiến Sedes Sapientiae với những qui luật 

chung, 21.5.1956: AAS 48 (1956), tr. 354-365. 
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Cả những người chỉ đảm nhận một phần công tác truyền giáo trong một thời hạn nào đó 
cũng cần phải được huấn luyện tương xứng tuỳ theo hoàn cảnh. 

 

Những phương thức đào tạo này phải được bổ túc ở chính những nơi mà họ được sai tới, 
để các nhà truyền giáo có được kiến thức sâu rộng hơn về lịch sử, cơ cấu xã hội và tập quán 
của các dân tộc, hiểu biết thấu đáo về trật tự luân lý, luật lệ tôn giáo và cả những quan niệm 
sâu kín hình thành từ những truyền thống thiêng liêng của các dân tộc về Thiên Chúa, về vũ trụ 
và về con người10. Vì thế, họ phải học để sử dụng thông thạo và trôi chảy ngôn ngữ địa 
phương, nhờ đó có thể đến với tâm trí và con tim con người cách dễ dàng hơn11. Ngoài ra, họ 
phải được hướng dẫn để hiểu rõ những nhu cầu mục vụ chuyên biệt. 

 

Cũng phải có một số nhà truyền giáo được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn tại những Học Viện 
Truyền Giáo, hoặc những Phân Khoa hay Đại Học khác để có thể thi hành cách hữu hiệu 
những trách vụ đặc biệt12, và dùng kiến thức uyên bác của mình để giúp đỡ những nhà truyền 
giáo khác trong việc truyền giáo, nhất là trong thời hiện đại với nhiều khó khăn nhưng cũng 
nhiều thuận tiện. Hơn nữa, các Hội Đồng Giám mục cấp vùng cũng nên có thêm nhiều chuyên 
viên trong lãnh vực này và sử dụng hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm của họ trong các 
nhu cầu của phận vụ. Cũng nên có những người biết sử dụng thông thạo các phương tiện kỹ 
thuật và truyền thông xã hội là những lãnh vực rất cần được lưu tâm. 

 

27. Tất cả những điều đó, mặc dù rất cần thiết cho bất cứ ai được sai đến với các dân tộc, 
nhưng lại rất khó thực hiện đối với từng cá nhân. Hơn nữa, kinh nghiệm đã cho thấy từng 
người riêng rẽ không thể chu toàn được công việc truyền giáo, vì thế những người có cùng một 
ơn gọi nên qui tụ vào những Đoàn Hội, trong đó, nhờ công sức của nhiều người, họ được huấn 
luyện cách thích hợp và thực thi công cuộc truyền giáo nhân danh Giáo Hội và theo ý muốn của 
hàng Giáo phẩm. Từ nhiều thế kỷ nay, những Đoàn Hội này đã chấp nhận bao vất vả nhọc 
nhằn, đã cống hiến trọn vẹn hoặc một phần hoạt động cho công cuộc truyền giáo đầy khó khăn. 
Tòa Thánh thường ủy thác cho họ việc rao giảng Tin Mừng tại những vùng đất rộng lớn, ở đó 
họ qui tụ đoàn dân mới cho Thiên Chúa là Giáo Hội địa phương luôn gắn kết với các chủ chăn. 
Đối với các Giáo Đoàn đã được gầy dựng bằng mồ hôi và cả bằng máu, họ phải đem cả nhiệt 
tình và kinh nghiệm để phục vụ trong tinh thần cộng tác huynh đệ, hoặc bằng việc coi sóc các linh 
hồn, hoặc bằng cách thi hành những công tác đặc biệt hướng đến lợi ích chung. 

 

Đôi khi các tổ chức ấy phải đảm nhận một số công tác khẩn cấp hơn cho cả một miền, 
chẳng hạn việc rao giảng Tin Mừng cho những cộng đồng hay những dân tộc, mà vì nhiều lý 
do, chưa nhận được, hoặc vẫn còn chống lại sứ điệp Tin Mừng13. 

 

Nếu cần, cũng phải sẵn sàng dùng kinh nghiệm để huấn luyện và giúp đỡ những người dấn 
thân có thời hạn cho hoạt động truyền giáo. 

 

Vì những lý do trên và vì còn nhiều dân tộc phải được dẫn đưa về với Chúa Kitô, Giáo Hội 
vẫn đang rất cần đến những tổ chức đó. 

 

Còn tiếp 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

                                                 
10

 PIÔ XII, Thông điệp Evangelii Praecones: AAS 43 (1951), tr. 523-524. 
11

 BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud: AAS 11 (1919), tr. 448; PIÔ XII, Thông điệp Evangelii Praecones: AAS 43 

(1951), tr. 507. 
12

 x. PIÔ XII, Thông điệp Fidei Donum, 15.6.1957: AAS 49 (1957), tr. 234. 
13

 x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Chức vụ và đời sống linh mục Presbyterorum Ordinis, 10, chỗ nói về các giáo phận, các 

Giám chức và các vấn đề tương tự. 
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CHÚA NHẬT II B THƯỜNG NIÊN 

  

1Sm 3:3b-10; 1Cr 6:13c-15a,17-20; Ga 1:35-42 

  

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

 

 

  

Đọc những bài đọc Chúa Nhật hôm nay, đặc biệt lời Chúa kêu goi Samuel, Anrê và em 

ông, tôi đã nhớ đến một điều mà Dietrich Bonhoeffer, vị mục sư Tin lành Lutheran người Đức 

đã viết trong nhà tù Đức Quốc Xã: “Chỉ có sống một cách thoải mái, không dè dặt băn khoăn về 

những bổn phận, những khó khăn, những thành công hay thất bại, những trải nghiệm hay 

những xáo trộn của cuộc đời mới có thể làm cho người ta trở thành một con người và một Kitô 

hữu thực sự”. Bonhoeffer đã trải nghiệm một cách cay đắng điều mà ông gọi là “Cái Giá Phải 

Trả Đề Là Môn Đệ Chúa”.  
 
  

THÒI ĐẠI MỚI CỦA SAMUEL 

Tiên tri Samuel, ông An Rê và Simon Phêro đã trải qua cái giá này trong chính cuộc đời 

của các ông. Chúng ta thử coi lại câu chuyện Chúa kêu gọi Samuel. Đây là câu chuyện khá 

cảm động. Lời kêu gọi rất sống động của Chúa đã cho chúng ta một khuôn mẫu phải theo trong 

cuộc sống hàng ngày. Eli thì đã già, mắt thì gần mù, không còn trông thấy gì nữa. Các con trai 

ông lúc đó là những thầy cả ở trong đền thờ, thì lại chẳng còn tin vào Chúa nữa. Thời đại của 

họ coi như gần tàn, nên Chúa đã kêu gọi Samuel để bắt đầu một thời đại mới. 

 CÁI GIÁ PHẢI TRẢ ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA 
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Samuel cần giúp đỡ để ý thức được tiếng Chúa gọi mìnhh. Sự khôn ngoan của Eli và tình 

bạn với một người trẻ lúc đó quả rất cần thiết để Samuel có thể nhận ra tiếng Chúa gọi. Khi 

Samuel nhận ra là Chúa đã gọi mình thì ông đã trở thành nhà tiên tri vĩ đại biết được ý Chúa 

muốn dân Người phải làm những công việc có tính chính trị xã hội và tôn giáo. 

  

CHÚA NÓI, TA NGHE hay TA NÓI,  CHÚA NGHE ? 

Khi chúng ta đến quì gối trước mặt Chúa để lắng nghe tiếng Chúa nói thì lời cầu khẩn thắm 

thiết từ đáy lòng của chúng ta sẽ phải là: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy nói, tôi tớ Chúa đang lắng 

nghe.” Nhưng phải chăng tiếng kêu van đó lại thường đổi thành: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy lắng 

nghe, tôi tớ Chúa đang nói đây!”  

  

NHỮNG TIẾN TRÌNH LẮNG NGHE 

Trong kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới năm 2008 bàn về “Lời Chúa trong 

cuộc sống và sứ mạng của Giáo Hội”, Giám mục Luis Antonio Tagle thuộc giáo phận Imus ở 

Phi Luật Tân, đã đưa ra một tiến trình lắng nghe rất đặc biệt. Giám mục trình bày bố cục của sự 

lắng nghe lời Chúa để giúp con người đạt tới đời sống thực. Ngài nói: 

-“Lắng nghe là một việc quan trọng. Giáo Hội cần phải đào tạo những người biết nghe lời 

Chúa. Nhưng việc lắng nghe không thể chỉ chuyển đạt bằng lời giảng dạy mà còn cần phải có 

môi trường để lắng nghe.”  
  

Giám mục Tagle đề nghị ba điểm để phát triển cách nghe: 

  

1. Lắng nghe trong niềm tin, nghĩa là phải mở rộng lòng mình để đón nhận lời Chúa, để 

lời Chúa thấm nhuần trong ta hầu biến cải chúng ta rồi đem ra thực hành. Cách thức này tương 

đương với đức vâng lời trong niềm tin. Học tập lắng nghe liên hệ đến tạo lập đức tin 

  

2. Thiếu lắng nghe, những biến cố ở đời sẽ đưa tới những hậu quả thảm hại, sẽ gây ra 

những sung đột trong gia đình, những khác biệt giữa thế hệ này với thế hệ nọ, quốc gia này với 

quốc gia kia, giữa bạo động, chiến tranh và hòa bình. Con người thường bị đóng khung trong 

môi trường độc thoại, hững hờ, ồn ào, cố chấp và ích kỷ. Do đó, Giáo Hội cần phải cung ứng 

môi trường đối thoại, mọi người biết nể trọng nhau, có tinh thần hỗ tương hầu giúp nhau thăng 

tiến. 

  

3. Thiên Chúa phán và Giáo Hội là tôi tớ, lấy tiếng nói của mình làm Lời Chúa. Nhưng 

Thiên Chúa không chỉ nói mà thôi, Ngài cũng lắng nghe, nhất là lắng nghe những người công 

chính, góa bụa, mồ côi, những kẻ bị áp bức truy nã và nghèo hèn không có tiếng nói. Giáo Hội 

phải học tập cách lắng nghe của Thiên Chúa và phải dùng tiếng nói của Chúa thay cho tiếng 

nói của những người không có tiếng nói. 



 

8 

 
  

HÃY ĐẾN MÀ COI 

Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã khởi sự câu hỏi trước. Câu 

Ngài hỏi các môn đệ hàm chứa một thắc mắc: “Các ông đang tìm kiếm cái gì ?”(Ga 1: 38). Đây 

không phải là một câu hỏi đơn giản, mà là cả một vấn nạn thâm sâu về tôn giáo và thần học. 

Chúa hỏi tiếp: 

      -“Tại sao các ông quay nhìn về ta để tìm câu trả lời?” 

      -“Thưa Thầy –các môn đệ trả lời- Thầy đang ở đâu?” (c. 38) 

  

Động từ “sống”, “ở lại”, “trú ngụ”, “trọ”, “ở”, “nghỉ” có tất cả tới 40 lần trong Tin Mừng 

Gioan. Đó là một động từ diễn tả rất rõ ràng ý nghĩa thần học của thánh Gioan về hai chữ “trú 

ngụ”. 

Các môn đệ không phải chỉ quan tâm đến chuyện đêm nay Chúa sẽ ngủ ở đâu, mà thực ra 

còn muốn hỏi Chúa là “Chúa sống ở đâu”.  Chúa hiểu ý các ông nên đã trả lời: 

-“Hãy đến mà coi.” (c. 39). 

Hai tiếng “đến” và “coi” đã trải dài xuyên suốt Tin Mừng Gioan. Đối với Chúa Giêsu, tiếng 

“hãy đến” được dùng để diễn tả niềm tin vào Chúa (Ga 5: 40; 6: 35,37,45; 7:37). Đối với ông 

Gioan, tiếng “hãy coi” có nghĩa là hãy nhìn kỹ chúa Giêsu để có được một nhận thức thực và 

chính xác mà tin vào Người. 

  

CÁC MÔN ĐỆ ĐÃ TIN VÀO CHÚA   

Các môn đệ bắt đầu cuộc sống môn đệ khi đi theo Chúa để coi xem Chúa ở lại đâu, và 

“các ông cũng ở lại với Chúa ngày hôm đó”(Ga 1:39). Các ông đã đáp ứng lời mời gọi của 

Chúa và tin, các ông đã khám phá ra cuộc sống của Chúa là gì, và họ đã “ở lại” với Chúa. Các 

ông bắt đầu sống trong Chúa và Chúa ở trong các ông. Sau khi ông An Rê đã  hiểu biết chín 

chắn và chính xác Chúa Giêsu là ai thì ông đã “đi kiếm anh mình” là Simon Phêro và “dẫn đến 

với Chúa”. (Ga 1:41-42). Tất cả những kinh nghiệm này sẽ được hoàn thành khi các môn đệ 

nhìn thấy sự vinh quang khải hoàn của Chúa trên thập giá. 

  

CHÚA GỌI CHÚNG TA VÌ LỢI ÍCH CỦA THA NHÂN 

Cái gì có thể giúp chúng ta học hỏi được ở những bài đọc hôm nay về lời Chúa gọi? Chúa 

không bao giờ mời gọi chúng ta vì lợi ích của chúng ta, nhưng vì lợi ích cho tha nhân. Chúa đã 

kêu gọi dân Israel vì lợi ích của những kẻ chưa nhận biết Chúa ở chung quanh họ, những dân 

ngoại. Chúa gọi những Kitô hữu vì lợi ích của cả toàn thế giới. 
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Để được mời gọi, chúng ta không cần phải hoàn hảo, nhưng đòi hỏi phải trung thành và 

biết lắng nghe. Samuel và các tiên tri của Israel, dân thuyền chài ở Galile và ngay cả những 

người thu thuế mà Chúa Giêsu đã gọi, chắc chắn là họ được gọi không phải vì họ có đủ điều 

kiện hay đã làm được những việc trọng đại. Thánh Phalo đã nói là Chúa Giêsu đã mời gọi 

những kẻ “điên khùng” làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Đó là một kiểu kêu gọi 

rất linh động có thể thích hợp với tất cả mọi đáp ứng của chúng ta. Chúng ta sẽ hoàn toàn đổi 

mới, bởi lẽ Chúa đã gọi chúng ta, đã yêu chúng ta, biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở 

nên giống Chúa. Chúa đã gọi chúng ta, chúng ta không có chọn lựa nào khác ngoài việc kêu 

gọi mọi người đi theo Chúa. 

  

 ĐÔI LỜI KẾT 

Chúng ta đã được gọi để thoát ra khỏi cuộc sống bình thưòng của chúng ta, khỏi những 

thất bại trong đời sống hàng ngày của chúng ta thế nào?  Mục đích mới của chúng ta là gì khi 

chúng ta bước theo con đường Chúa gọi? Qua ai và làm thế nào để chúng ta có thể tiếp nhận 

được tiếng Chúa gọi? Trong quá khứ hay gần đây chúng ta có kêu gọi được ai trở lại với Chúa 

không? Hay chúng ta không những đã chẳng kêu gọi được ai mà ngược lại đã làm nhiều 

người, vì chúng ta mà xa rời Chúa? 

Chúa đã gọi tôi, tôi có trách nhiệm kêu gọi mọi người về với Chúa, dù có gặp gian nan khổ 

ải. Đó là cái giá phải trả để là môn đệ Chúa. Thánh Phêro, thánh Phaolo đều chết treo trên thập 

giá như thày mình là Chúa Giêsu Kito đã chết trên thập giá. Gần 200 thánh tử đạo Việt Nam đã 

chịu bao nhiêu cực hình, hy sinh mạng sống mình vì lời Chúa gọi; một TGM Nguyễn Kim Điền, 

một cha chính Gioan Lasan Nguyễn văn Vinh của Hanoi và biết bao linh mục, tu sĩ, giáo dân 

anh hùng khác đã hiên ngang tuyên xưng danh Chúa để rồi phải chết trong những trại tù cực 

hình khốn khổ của csVN đã thực sự trả cái giá để là môn đệ Chúa. 

Gian nan, khốn khổ, cơ cực, thánh giá….Chắc chắn không phải là an thân, nhàn hạ, bổng 

lộc, chức quyền và hưởng thụ.  

NTC 

  

THÁNH  VỊNH 

(Tv 40: 2, 4, 7-10) 
  

 Rx. Lạy Chúa, tôi đây,… 

tôi đến để đón nhận lời Chúa 
  

    * Tôi đang đợi chờ… 

                    Chờ đợi Chúa, 

Chúa nghiêng mình trên tôi… 

Và nghe tiếng tôi kêu cầu 
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                     Cho tôi bài ca mới… 

để miệng lưỡi tôi ca tụng vinh danh Chúa. Rx. 
  

*  Chúa chẳng mong chờ hy sinh hiến tế, 

Chúa mở tai tôi để vâng nghe lời Chúa. 

Lễ toàn thiêu cùng tạ tội Chúa cũng không màng, 

Tôi bèn nói “Lạy Chúa, tôi đến đây”. Rx. 

  

*“Trong sách quí, Người đã chép cho tôi 

lời Chúa dặn tôi phải làm. 

 Lạy Chúa tôi, đấng làm tôi hoan lạc. 

Luật của Chúa nằm trong tim tôi”. Rx. 

  

*   Sự công chính tôi loan truyền 

giữa hội trường, trước muôn dân… 

Miệng lưỡi tôi không khép kín 

Lạy Chúa, Chúa hiểu biết lòng tôi… Rx. 

  

   NTC 
 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

Suy niệm Chúa nhật II - Năm B  

(Ga 1, 35 - 42) 
 
  

Tin Mừng Lễ Hiển Linh, Lễ của Ánh Sáng cho chúng ta biết, Ba Nhà Đạo Sĩ đã nhìn thấy 

“ngôi sao của Người” (Mt 2, 2), ngôi sao vừa “ló dạng” (c. 2,9), Ngôi sao Giêsu. Mùa Thường 

Niên mới bắt đầu, Gioan Tẩy Giả thấy sự huy hoàng rực rỡ của Ánh sao, hay của Giao Ước 

mới đang ló rạng thì giới thiệu cho môn sinh mình rằng : "Đây là Chiên Thiên Chúa" (Ga 1, 35). 

Chúng ta cùng nhau suy niệm phương cách Gioan giúp các môn đệ của ông nhận ra Chúa 

Giêsu là Đấng Cứu Thế, từ đó rút ra bài học về ơn gọi truyền giáo của mình. 

Hai môn đệ Gioan đến hỏi Chúa Giêsu : "Thưa Thầy, Thầy có phải là Đấng phải đến, hay 

chúng tôi còn đợi ai khác?" Đấng phải đến, theo niềm tin của người Dothái là chính Đấng Cứu 

Thế, Đấng họ hằng mong đợi theo ngôn sứ Malakia tiên báo: "Hãy dọn đường Chúa" (Ml 3,1). 

Gioan được sai đến để làm Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế. Ông đã nhận ra Người bên giòng 

sông Giorđan, đã giới thiệu cho dân chúng rằng Người là : "Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội 

trần gian" (Ga 1,29). 

 SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO CỦA CHÚNG TA 

 

 

http://tonggiaophanhanoi.org/suy-niem/suy-niem-chua-nhat/4824-suy-niem-le-chua-giesu-chiu-phep-rua-nam-c
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Khi sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu, hẳn Gioan không phải là người không biết đến vai 

trò và sứ vụ của Chúa Giêsu, bởi vì khi ngài còn được tự do, chưa phải ngồi tù, chính Gioan 

nhận ra Chúa Giêsu ngay từ khi còn trong lòng mẹ, bằng chứng là Gioan đã nhảy mừng lên vì 

vui sướng khi được Đức Maria đến thăm mẹ mình là bà Elisabét. Gioan cũng thấy cùng với 

Đức Giêsu, Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình chim bồ câu đậu xuống trên trên vai Chúa 

Giêsu và có tiếng từ trời vọng xuống để làm chứng cho Đấng từ trời mà đến :"Con là Con yêu 

dấu của Cha ; Con đẹp lòng Cha" (Mc 1,11); và cũng chính ông đã loan báo về Đấng đến sau 

mình : " Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong 

Thánh Thần" (Mc 1,8). Vì uy quyền và chức vụ của Đấng ấy là Con Đấng Tối Cao, khiến ông 

không đáng cúi xuống cởi giây dày cho Người; sau cùng, Gioan tuyên bố : "Đây là chiên Thiên 

Chúa".  

"Đây là chiên Thiên Chúa", lời này được cất lên từ miệng ông Gioan khi thấy Chúa Giêsu 

từ sông Giorđan bước lên : Chúa Giêsu đi ngang qua, lúc ấy chừng 4 giờ chiều. Gioan và ông 

Anrê, hai thanh niên con nhà chài lưới, nghe lời giới thiệu của thầy mình liền cất bước đi theo 

Chúa Giêsu, "Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy" (Ga 1,39). 

Người quay lại hỏi hai thanh niên, "Các ngươi tìm gì?" (Ga 1,38). Họ ngạc nhiên trước câu hỏi 

của Chúa, họ trả lời: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người bảo họ, "Hãy đến, và các ngươi sẽ thấy" 

(Ga 1,39). Cả hai cùng đến, và họ đã trở thành các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Đúng là 

gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Chưa dừng lại 

ở đó, Anrê thấy mình biến đổi, và được đầy tràn hạnh phúc, ông đã chạy về tìm người anh kể 

cho anh biết, "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêssia" (Ga 1,41). Và ông đưa anh mình đến với Chúa 

Giêsu. "Chúa Chúa Giêsu nhìn Simon và nói : "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được 

gọi là Kêpha, nghĩa là Đá" (Ga 1,42). 

Phêrô! Simon, là Đá ư? Không ai trong số họ được chuẩn bị để hiểu những lời này. Họ 

không biết rằng Chúa Giêsu đã đến để xây dựng Giáo hội của Chúa bằng những viên đá sống 

động. Người đã chọn hai môn đệ đầu tiên là Gioan và Anrê, và đặt Simon là đá để xây Hội 

Thánh của Người.  

Trong lịch sử cứu độ, thánh Gioan Baotixita được xem như là nhân vật lớn cuối cùng của 

thời Cựu Ước và là nhân vật đầu tiên của Tân Ước. Ông là nhịp cầu nối giữa Giao ước cũ với 

Giao ước mới, là đèn đối với Mặt Trời, tiếng nói với Lời, phù rể đối với Chàng Rể, người cao 

trọng nhất trong số những người sinh bởi đàn bà với Trưởng Tử mọi loài thọ sinh, người nhảy 

mừng trong dạ mẹ với Đấng được thờ lạy ngay khi còn trong lòng mẹ, người tiền hô hiện tại và 

tương lai với Đấng vừa xuất hiện và sẽ xuất hiện, ông có sứ mệnh rất quan trọng là giới thiệu 

Đức Giêsu cho dân chúng. 

Như Gioan trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải làm gì để thi hành ơn gọi truyền giáo 

của mình? Bằng lời rao giảng chăng? Chưa đủ, bằng đời sống đạo, đời sống bác ái chăng? 

Hơn thế nữa, trong thế giới hôm nay, chúng ta cần đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, để họ 

nhận biết Chúa là Đấng quyền năng, giàu lòng thương xót, nhân từ, hết mực thứ và là Đấng 

Cứu Độ duy nhất. Người đến để mang tình yêu, sự sống và hạnh phúc cho con người. Từ đó 

nẩy sinh đức tin trong mọi người, biến họ trở thành môn đệ Chúa Giêsu. 
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Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta noi gương hai môn đệ của Gioan, những người 

đầu tiên đã theo Chúa và ở lại với Chúa, đi vào trong tương quan thân tình với Chúa để Chúa 

trực tiếp hướng dẫn, sau này làm chứng cho Chúa.  

Noi gương Gioan Tẩy Giả, chúng ta sẵn sàng lui vào hậu trường để Chúa Giêsu được lớn 

lên và can đảm giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác để họ tin theo và thi hành ơn gọi truyền 

giáo của mình. Amen. 

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

1. Tình hình thế giới hiện nay đang có những chuyển biến nguy hiểm có thể dẫn tới những 
bùng nổ khủng khiếp, gây nên những bất ngờ đau đớn khôn lường. 

Chúng ta tại Việt Nam này cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhiều thì ít. Nghĩa là chúng ta cũng 

cần được cứu. 

2. Những yếu tố được coi là mạnh mẽ, sẽ được vận dụng để cứu chúng ta, không phải là 
thiếu. Nhưng theo tôi, và cũng là ý kiến của rất nhiều người, thì yếu tố phải cho là quan trọng 
việc cứu Hội Thánh, và cứu Tổ Quốc, chính là yếu tố tâm linh mang những giá trị thiêng liêng. 

3. Xin phép trình bày rất vắn gọn về yếu tố tâm linh đó. 

Một là niềm tin vào một Đấng Tối Cao thiêng liêng luôn đồng hành với mình. 

Hai là niềm tin vào hồn thiêng những người thân quá cố vẫn luôn thương mình. 

Ba là niềm tin vào những đồng bào xa gần vẫn chia sẻ tình thương với mình. 

4. Ba niềm tin trên là rất thiêng liêng, làm nên một chiều kích tâm linh sâu thẳm và bao la, 
chứa đựng một sức mạnh lạ lùng. Sức mạnh lạ lùng đó chính là yêu thương. 

5. Yêu thương đó, tôi đã cảm nhận được suốt cuộc đời tôi. Yêu thương đó vẫn sống động 
trong tôi. Yêu thương đó luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. 

6. Hôm nay, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần soi dẫn yêu thương của tôi đi vào Năm mới 
2018, sao cho yêu thương của tôi được vâng theo ý Chúa  mà góp phần vào chương trình cứu 
độ của Chúa một cách thiết thực. 

7. Chúa đã trả lời tôi qua gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Thánh Cha Phanxicô 
mới nhắn nhủ những người dâng mình cho Chúa là hãy lắng nghe và hãy phân định. 

8. Tôi phải để ý lắng nghe ý Chúa, để biết yêu thương theo ý Chúa. 

CẦU CHÚC ĐƯỢC LÀ NGƯỜI BÉ MỌN TRONG NĂM MỚI NÀY 
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Tôi phải để ý phân định điều gì tốt nên làm ngay ở đây, bây giờ, điều gì tốt nhưng không 

nên làm lúc này, nơi đó. 

Với sự lắng nghe và phân định, tôi sẽ thực hiện yêu thương của tôi trong năm mới thế này: 

9. Yêu thương của tôi sẽ tìm gặp Chúa nhiều hơn nữa, thân mật hơn nữa. Bất cứ ở đâu, 
bất cứ làm gì, tôi cũng để lòng mình gặp gỡ Chúa. 

Chúa ở trong tôi. Nhờ vậy, tôi sẽ biết phải nói gì, làm gì, trong những phục vụ từng con 

người cụ thể. 

10. Nói chung, tôi sẽ chọn những việc phục vụ nhỏ, đáp ứng những nhu cầu nhỏ trong xã 
hội và trong Giáo Hội. 

Việc lành nhỏ, trong phạm vi nhỏ. Thí dụ, điều gì là thương người, thì dù nhỏ, vẫn cố làm. 

Điều gì là hại người, thì dù nhỏ, vẫn cố tránh. 

Việc lành nhỏ, trong phạm vi nhỏ. Thí dụ, khi chỉ có sức đọc một kinh kính mừng, thì dù 

mệt, tôi vẫn cố gắng đọc. Khi chỉ có sức dâng cho Chúa một hy sinh nhỏ, thì dù kiệt sức, tôi vẫn 

cố gắng dâng cho Chúa chút hy sinh nhỏ đó. 

11. Nhỏ, mà tôi nói ở đây, không quan trọng ở việc nhỏ, phục vụ nhỏ, mà ở tinh thần như 
Chúa Giêsu đã nói xưa. Phúc âm ghi: “Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu 
hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã 
giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 
những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10, 21). 

Những người bé mọn đã được Chúa khen. Tôi rất mong, tôi sẽ được là kẻ bé mọn, trong 
năm mới này. Tôi cũng mong anh chị em cộng đoàn Long Xuyên đây cũng không ngại được 
Chúa khen là những người bé mọn của Chúa. 

12. Nhận thức mình là người bé mọn, nhưng được Chúa yêu thương, sẽ giúp chúng ta 
cảm tạ Chúa như Đức Mẹ, và với Đức Mẹ “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở 
vui mừng. Vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi Người đoái thương nhìn đến phận nữ tỳ hèn 
mọn” (Lc 1, 46- 48). 

13. Hèn mọn, bé mọn, sống đúng như vậy sẽ giúp chúng ta vượt qua được những thử 
thách muôn vàn trong năm mới 2018 này. 

Hèn mọn, bé mọn, sống đúng như vậy sẽ giúp chúng ta tìm được niềm vui và hy vọng 
trong cuộc sống đức tin, nhất là trên con đường đầy khó khăn của năm mới này. 

Hèn mọn, bé mọn, sống đúng như vậy cũng sẽ giúp chúng ta an tâm trong năm mới 2018 
này. An tâm, bởi vì chúng ta được Chúa và Đức Mẹ yêu thương. 

14. Thiết tưởng đó chính là chiều kích tâm linh, có khả năng giúp chúng ta góp phần vào 
việc cứu Hội Thánh và quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. 

Chỉ bé nhỏ thôi, nhưng chúng ta sẽ là những ngọn lửa tâm linh được Chúa đốt lên từ lửa 

của trái tim Chúa, sẽ có sức chiến thắng quỉ dữ Satan và hỏa ngục. 



 

14 

Chỉ bé nhỏ thôi, nhưng chúng ta sẽ là những ngọn lửa tâm linh được Đức Mẹ đốt lên từ lửa 

của trái tim Mẹ, sẽ có sức chiến thắng hận thù, chia rẽ kiêu căng, để thiết lập yêu thương của 

Nước Chúa. 

15. Nếu năm mới này, sẽ có những lớn lao bị tàn phá và sụp đổ, thì cũng sẽ có những bé 
nhỏ vẫn tồn tại và phát triển. Đó là những ngọn lửa tâm linh. 

+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

  

 

 

“Cuộc gặp gỡ Chúa vào ngày Chúa Nhật ban cho chúng ta sức mạnh để sống ngày 

hôm nay với niềm tin cậy và can đảm, và tiến bước với niềm hy vọng.” 

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

ngày 13 tháng 12, 2017 tại Đại Sảnh Phaolô VI ở Vatican. Hôm nay ĐTC giải thích tại sao 

chúng ta phải tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật: “Chúng ta cần phải tham dự Thánh Lễ 

Chúa Nhật bởi vì chỉ với ân sủng của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Người trong 

chúng ta và giữa chúng ta, mà chúng ta mới có thể thực thi giáo huấn của Người, và như vậy là 

các nhân chứng đáng tin cậy của Người”. 

 
  

Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 

Tiếp tục cuộc hành trình giáo lý về Thánh Lễ, hôm nay chúng ta tự hỏi: tại sao chúng ta đi 

tham dự Thánh Lễ vào các ngày Chúa Nhật? 

Việc cử hành Thánh Lễ ngày Chúa Nhật là trung tâm của đời sống Hội Thánh (x Giáo Lý 

của Hội Thánh Công Giáo, s. 2177). Là Kitô hữu, chúng ta đi tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa 

Nhật để gặp Chúa Phục Sinh, hay đúng hơn là để cho chúng ta được Người gặp gỡ, lắng nghe 

Lời Người, nuôi dưỡng chúng ta tại bàn tiệc của Người, và do đó trở thành Hội Thánh, nghĩa là 

nhiệm thể sống động của Người trong thế gian. 

Ngay từ ban đầu người ta đã hiểu rằng các môn đệ của Chúa Giêsu, những người đã cử 

hành việc gặp gỡ Thánh Thể với Chúa vào ngày của tuần mà người Do thái đã gọi là “ngày thứ 

nhất trong tuần”, và người Rôma gọi là “ngày của mặt trời”, bởi vì trong ngày ấy Chúa Giêsu đã 

sống lại từ cõi chết và đã hiện ra với các môn đệ, trò truyện với các ông, ăn uống với các ông 

và ban Thánh Thần cho các ông (x. Mt 28:1; Mc 16:9,14; Lc 24:1,13; Ga 20:1,19), như chúng ta 

đã nghe trong bài Thánh Kinh. Ngay cả việc đổ đầy Thánh Thần vào Lễ Ngũ Tuần cũng xảy ra 

vào ngày Chúa Nhật, ngày thứ năm mươi sau ngày Phục Sinh của Chúa Giêsu. Vì những lý do 

này, mà ngày Chúa Nhật là một ngày thánh cho chúng ta, được thánh hóa bởi việc cử hành 

Thánh Thể, là sự hiện diện sống động của Chúa giữa chúng ta và cho chúng ta. Cho nên, 

Thánh Lễ biến ngày Chúa Nhật thành của Kitô giáo! Ngày Chúa Nhật của Kitô giáo xoay quanh 

Thánh Lễ. Ngày Chúa Nhật là gì với một Kitô hữu không có cuộc gặp gỡ với Chúa trong đó? 

 BÀI GIÁO LÝ THỨ 4 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ: TẠI SAO PHẢI 
THAM DỰ THÁNH LỄ VÀO NGÀY CHÚA NHẬT 
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Tiếc thay, có những cộng đoàn Kitô hữu không thể vui hưởng Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật; 

tuy nhiên, trong ngày thánh này, các cộng đoàn ấy cũng được mời gọi tụ tập lại trong cầu 

nguyện nhân danh Chúa, lắng nghe Lời Chúa và giữ cho niềm ước ao Thánh Thể được sống 

động. 

Một số xã hội thế tục đã đánh mất ý nghĩa Kitô giáo của ngày Chúa Nhật được chiếu soi 

bởi Thánh Thể. Điều này thật đáng tiếc! Trong bối cảnh ấy cần phải hồi sinh ý thức này, để 

phục hồi ý nghĩa của ngày lễ, ý nghĩa của niềm vui, của cộng đồng giáo xứ, cùa tình đoàn kết, 

của sự nghỉ ngơi có sức làm tươi mát tâm hồn và thân xác (x. Giáo Lý của Hội Thánh Công 

Giáo, s. 2177-2188). Thánh Thể là thầy dạy tất cả các giá trị này, từ Chúa Nhật này đến Chúa 

nhật khác. Vì lý do này Công Đồng Vaticanô II muốn nhấn mạnh rằng "Chúa Nhật là ngày lễ 

nguyên thủy phải được đề ra và khắc sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, ngõ hầu nó cũng 

trở thành một ngày của vui mừng và kiêng việc" (Hiến Chế Phụng Vụ Thánh Sacrosanctum 

Concilium, s. 106). 

Trong những thế kỷ đầu, không có việc kiêng việc vào ngày Chúa Nhật: nó là một đóng góp 

cụ thể của Kitô giáo. Theo truyền thống Thánh Kinh, người Do Thái nghỉ ngơi vào ngày thứ 

bảy, trong khi trong xã hội Rôma người ta đã không dự kiến có một ngày nghỉ việc nặng nhọc 

hằng tuần. Chính cảm thức sống như con cái chứ không như nô lệ của Kitô hữu, được sinh 

động hóa bởi Bí Tích Thánh Thể, đã biến ngày Chúa Nhật thành một ngày nghỉ hầu như phổ 

quát. 

Không có Đức Kitô, chúng ta bị kết án dưới ách thống trị của sự mệt mỏi của cuộc sống 

hàng ngày, với những lo âu của nó, và nỗi sợ hãi về ngày mai. Cuộc gặp gỡ Chúa vào ngày 

Chúa Nhật ban cho chúng ta sức mạnh để sống ngày hôm nay với niềm tin cậy và can đảm, và 

tiến bước với niềm hy vọng. Đó là lý do tại sao chúng ta, các Kitô hữu, đến gặp Chúa vào ngày 

Chúa Nhật, trong việc cử hành Thánh Lễ. 

Sự hiệp thông Thánh Thể với Chúa Giêsu, Phục Sinh và Hằng Sống, báo trước ngày Chúa 

Nhật không có hoàng hôn, khi sẽ không còn có vất vả, đau khổ, buồn rầu, hay nước mắt nữa, 

mà chỉ có niềm vui được sống sung mãn và muôn đời với Chúa. Thánh Lễ Chúa Nhật cũng nói 

với chúng ta về sự nghỉ ngơi hồng phúc này, bằng cách dậy chúng ta biết tín thác vào bàn tay 

Cha trên trời, trong tuần tới.  

Chúng ta có thể trả lời thế nào với những người nói rằng không cần tham dự Thánh Lễ, kể 

cả ngày Chúa Nhật, bởi vì điều quan trọng là ăn ngay ở lành và thương yêu tha nhân?  Đúng là 

phẩm chất của đời sống Kitô hữu được đo bằng khả năng yêu thương, như Chúa Giêsu đã nói: 

"Từ điều này mà mọi người sẽ biết các con là môn đệ Thầy: là nếu các con có lòng yêu thương 

nhau!" (Ga 13:35); nhưng làm sao chúng ta có thể thực thi Tin Mừng mà không múc năng 

lượng cần thiết để thực hiện điều này, hết Chúa Nhật quá Chúa Nhật khác, từ nguồn không 

bao giờ cạn của Thánh Thể? Chúng ta không tham dự Thánh Lễ để dâng lên Thiên Chúa một 

điều gì đó, nhưng để nhận được từ Ngài những gì chúng ta thực sự cần. Điều này được nhắc 

lại qua kinh nguyện của Hội Thánh, lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa: "Chúa không cần 

chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những 

lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ.” 

(Sách Lễ Rôma, Kinh Tiền Tụng Chung IV). 

Kết luận, tại sao đi tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật? Nếu trả lời rằng đó là một luật 

của Hội Thánh thì chưa đủ; lý do là luật này giúp bảo tồn giá trị của ngày Chúa Nhật, nhưng 

một mình nó thì chưa đủ. Các Kitô hữu chúng ta cần phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật bởi vì 

chỉ với ân sủng của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Người  trong chúng ta và giữa 

chúng ta, mà chúng ta mới có thể thực thi giáo huấn của Người, và như vậy là các nhân chứng 

đáng tin cậy của Người. 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 
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Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-

francesco_20171213_udienza-generale.html 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 
 

 

Hỏi: Có linh mục kia đã nói rằng Chúa Giêsu đã chết để đền tội cho loài người rồi, 

Nên không ai cần phải đi xưng tội nữa. Điều này có đúng không, xin cha giải đáp giúp. 

Trả lời: 

Nếu đúng như câu hỏi trên, thì tôi không biết ông linh mục kia đã học thần học bí tích ( 

Theology of Sacraments) ở đâu mà lại dạy sai lầm như vậy. 

Nếu học đến nơi đến chốn, thì mọi linh mục đều phải hiểu và dạy rằng Chúa Giêsu đã chết 

để đền tội thay cho con người. Nhưng Chúa không tiêu diệt hết mọi mầm mống của tội trong 

trần gian và trong bản tính của con người đã bị băng hoại vì tội Nguyên Tổ ( Original Sin). Vì 

thế ,sau khi  đã được tái sinh qua Phép Rửa- những người được rửa tội rồi, vẫn còn có thể 

phạm tội cá nhân nhiều lần nữa chứ, vì bản tính yếu đuối,  vì gương xấu, dịp tội còn đầy rẫy 

trong trần gian và nhất là vì ma quỷ luôn cám dỗ để lôi kéo con người ra khỏi tình thương của 

Chúa, khiến mất hy vọng được cứu rỗi  để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với 

Chúa,sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này. 

Chính vì Chúa biết rõ như vậy, nên sau khi từ cõi chết sống lại, và hiện ra với các Tông Đồ, 

Chúa Kitô đã phán bảo các ông như sau: 

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

Anh  em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.” ( Ga 20: 22) 

Trên đây là nền tảng Kinh Thánh của Bí Tích Hòa giải ( Sacrament of Reconciliation) mà 

Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ tiên khởi và cho Giáo Hội ngày nay để tiếp tục tha tội cho 

những ai còn tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa để chạy đến xin Người tha thứ mọi tội lỗi, 

trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội hoàn toàn  chối bỏ Thiên Chúa và tình thương của 

Người , nên không thể tha thứ được nữa.. 

Vậy, nếu không cần phải xưng tội nữa , thì Chúa lập bí tich Hòa Giải để làm gì và cho ai? 

??. 

Người ta phạm tội vì bản chất yêu đuối, vì gương xấu, dịp tội trong trần gian, và nhất là vì 

ma quỷ ví như “ sư tử đói  gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” cám dỗ mãnh liệt như Thánh 

Phê Rô đã cảnh giác.( 1Pr 5: 8-9). 

BÍ TÍCH HÒA GIẢI (RECONCILIATION = CONFESSION) CẦN THIẾT RA SAO CHO PHẦN 
RỖI CỦA CON NGƯỜI? 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171213_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171213_udienza-generale.html
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Thêm vào đó và quan trọng hơn cả,  là vì con người còn có ý muốn tự do( free will) mà 

Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người xử dụng để : hoặc chọn sống tin yêu Chúa, hay 

khước từ Chúa để tự do làm những sự dữ như oán thù , trộm cắp, bài bạc, khủng bố, chém 

giết nhau, phá thai, thay chồng đổi vợ, dâm ô thác loạn… buôn bán phụ nữ và trẻ nữ cho bọn 

ma cô tú bà hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi,  như thực trạng sống của 

biết bao con người ở khắp nơi trên thế giới tuc hóa, vô luân vô đạo ngày nay. 

Là người tín hữu Chúa Kitô , bao lâu còn sống trên trần gian và trong thân xác có ngày 

phải chết đi này, không ai là người dám nói mình không có tội như Thánh Gioan Tông Đồ đã 

dạy như  sau : 

“ Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội 

Chúng ta tự dối mình 

Và sự thật không ở trong chúng ta 

Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi 

Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính 

Sẽ tha tội cho chúng ta.” ( 1Ga 1: 8-9)    

Và đó là lý do cần có Bí Tích Hòa giải để mọi người tín hữu chúng ta chạy đến để xin Chúa 

thứ tha mọi tội lỗi  qua tay các Thừa tác viên có chức thánh là linh mục và giám mục.  Như thế, 

xưng tội là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống thiêng liêng của mọi tín hữu trong 

Giáo Hội, từ giáo dân đến giáo sĩ và tu sĩ . 

Trong mùa chay năm qua (2016), Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu gương sáng cho mọi 

tín hữu qua việc ngài công khai đến xưng tội với một linh mục trong Đền Thánh Phêrô trước khi 

ngài ngồi tòa  để nghe và tha tội cho các hối nhân khác đến xưng tội. 

Như vậy, thật là sai trái cho ai đã  nói với người khác là  Chúa Kitô đã đền hết tội cho nhân 

lại qua khổ hình thập giá  rồi, nên không ai cần phải đi xưng tội nữa ! Nói như vậy  là phủ nhận 

thực trạng nói trên của con người và chối bỏ lý do khiến Chúa  Kitô đã lập Bí Tích Hòa Giải để 

tha mọi tội cá nhân cho con người, sau khi được tái sinh và thanh tẩy qua Phép Rửa.Được 

thanh tẩy một lần khỏi tội Nguyên Tổ và các tội cá nhân ( người lớn khi được rửa tội)  

Nhưng vì bản chất còn yếu đuối nên người ta lại tiếp tục phạm những tối cá nhân nhiều lần 

nữa chứ ?, vì  ơn ích của Phép Rửa không có  hiệu lực tha thêm những tội này. Muốn tha phải 

 cần có Bí Tích Hòa Giải mà Chúa Kitô đã thiết lập để Giáo Hội tiếp tục tha các tội cá nhân đã 

lỡ phạm vì yếu đuối con người , vì ma quỷ cám dỗ , vì thế gian mời gọi với mọi gương xấu và 

dịp tội.    

Chúa tha thứ thêm  nhưng con người không được lợi dụng lòng tha thứ này để cứ phạm 

tội, rồi lại đi xưng tội. Hoặc không xưng tội vì hiểu lầm- hay cố ý hiểu sai- là Chúa Kitô đã chết 

để đền tội cho nhân loại, nên khỏi cần xưng tội nữa !!! . Chúa chết một lần để tha  một lần mọi 
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tội Nguyên Tổ và tội cá nhân  cho con người qua Bí Tích ThanhTẩy ( Rửa Tội).Nhưng vì biết 

con người sẽ còn phạm thêm nhiều  tội cá nhân nữa , nên Chúa đã lập thêm bí tích Hòa giải để 

tha các tội cá nhân này , như:  oán thù, giết người, giết thai nhi, dâm ô , ngoại tình, bỏ vạ cáo 

gian, lường gạt, bóc lột, bất công, khuỷnh bố, bài bạc…  chậy xe quá tôc độ khiến gây tử vong 

cho người khác hay cho chính mình…. 

Vì con người còn phạm thêm các tội cá nhân  sau khi được rửa tội, nên  Chúa Giê-su đã 

hai lần phán bảo phải chừa tội, trong  khi Người còn đang  đi rao giảng Tin Mừng cứu độ.Một 

lần khi bọn biệt phải dẫn đến  xin Chúa cho ném đá một  phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình. 

Chúa đã bảo bọn kia là ai trong chúng  không có tội thì hãy ném đá chị kia. Bọn chúng đã lần 

lượt rút lui vì chúng biết mình đều có tội cả. Chúng đi rồi, Chúa  đã nói với chị kia như  sau :  

 “ Tôi cũng không lên án chị đâu. Thôi chị cứ  về đi  và từ nay đừng phạm tội 

nữa.”(Ga 8: 11) 

Chúa nói rõ với chị kìa là “từ nay đừng phạm tội nữa.” chứ không nói là nếu còn phạm 

tội nữa thì cứ lại đây tôi tha cho. 

Lần khác, sau khi chữa lành cho môt anh tàng tật, Chúa lại gặp anh này sau đó ở trong 

Đền Thờ và nói  với anh là; “ này anh, anh đã được khỏi bệnh.Đừng phạm tội nữa, kẻo  lai 

phải khốn hơn trước.” ( Ga 5: 14) 

Nghĩa là không một lần nào Chúa đã nói với ai là “các con đừng lo sợ gì về tội lỗi vì Cha đã 

chết thay cho kẻ có tội rồi, nên cứ vui sống và muốn làm gì thì làm, khỏi cần xưng tội nữa !. 

Ngược lại, khi bọn Biệt phái đến hỏi Chúa xem có phải mấy người bị Tổng Trấn Phi-la Tô giết 

và 18 người khác bị thác Si-ô-a đổ xuống đè chết có phải họ là những người tội lỗi hơn người 

khác  ở Jerusalem không,  Chúa đã trả lời họ như sau:  

“ Không phải thế đâu. Nhưng nếu các anh không sám hối,  thì cũng sẽ chết hết như 

vậy.” ( Lc 13:  3-5) 

Sám hối có nghĩa là nhìn nhận mình có tội để xin Chúa tha thứ. Chúa ghét mọi tội lỗi nhưng 

lại yêu thương kẻ có tội biết ăn năn xin tha thứ. Nhưng tha thứ rồi thì phải quyết tâm mà chừa 

bỏ tội lỗi . chứ không thể lợi dụng lòng thương xót của Chúa để cứ phạm tội, cứ sống trong tội 

rồi lại nại công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô để bào chữa cho việc mình không cố gắng 

 chừa bỏ  tội hay lợi  dụng lòng thương xót của Chúa để không chạy đến với Bí Tích Hòa Giải 

nữa. 

Ai cố ý sống như vậy thì hãy suy gẫm lời  Chúa Kitô đã nghiêm khắc cảnh cáo như sau 

trong Sách Khải Huyền : 

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

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

sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 15-16) 
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Vẫn biết là con người, ai cũng yếu đuối và khó đứng vững trước mọi cảm dỗ của thế gian 

và ma quỷ.Nhưng nếu ta quyết tâm về phần mình,  và cậy trông ơn Chúa nâng đỡ,  thì sẽ đứng 

vững để sống theo đường lối của Chúa hầu được cứu rỗi  mà  vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu 

với Chúa trên Nước Trời  mai sau. 

Chính vì biết con người  yếu đuối  trước mọi cám dỗ của ma quỷ và lôi cuốn của thế gian 

với đầy rẫy gương xấu và dịp tội, nên Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa là “ không có 

Thầy ,anh  em chẳng làm gì được.” ( Ga 15: 5) 

Không có Thầy, nghĩa là không có ơn Chúa phù giúp thì chúng ta không thể đứng vững 

trước mọi cám dỗ tinh quái của ma quỷ , mời mọc của thế gian vô luân vô đạo. Vì thế, trong 

đêm Người bị nộp vì Giuda phản bội, Chúa  Kitô đã ân cần nhắc các môn đệ khi đó,  và tất cả 

chúng ta ngày nay  về sự cần thiết phải cầu nguyện như sau: 

 “ anh  em hãy canh thức và cầu nguyện  kẻo sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì hăng 

hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” ( Mc 14: 38) 

Tóm lại, bao lâu còn sống thân phận con người trên trần thế, mọi người có niềm tin Thiên 

Chúa phải ý thức sâu xa về những thử thách phải đương đầu để đứng vững trong đức tin, đức 

cậy và đức mến.  

Thiên Chúa là Cha nhân từ biết rõ mọi khó khăn chúng ta phải trải qua để được cứu độ. 

Nhưng  Chúa không để cho ta chịu khó quá mức chịu đựng của con người.Vì thế, Người hằng 

luôn ban ơn phù trợ để giúp ta vượt mọi khó khăn và thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, 

trong thân tình với Chúa. 

Dầu vậy, về phần chúng ta, chúng ta phải tỏ thiện chí muốn sống theo đường   lối của 

Chúa  Cha và bước đi theo Chúa Kitô là “ Con Đường, là sự Thật và là sự Sống.” ( Ga : 14:6) 

bằng nỗ lực xa tránh tội lỗi,  vì chỉ có tội mới tách con người ra khỏi tình thương của Chúa , 

khiến mất hy vọng được cứu rỗi mà thôi.. 

Nếu không có quyết tâm cộng tác với ơn Chúa để sống theo đường lối của Người thì Chúa 

không thể cứu ai được, vì con người còn có ý muốn tự do ( free will) để chọn Chúa, hay khước 

từ Chúa để sống theo thế gian, đầu hàng ma quỷ và  làm những sự dữ như giết người, giết thai 

nhi  rồi lấy các bộ phận trong thân thể của thai nhi để đem bán kiếm tiền như bọn Planned 

Parenthood đã và đang làm ở Mỹ,  trộm cướp, bài bạc, khủng bố, buôn bán phụ nữ và trẻ nữ 

cho kỹ nghẹ mãi dâm và ấu dâm vô cùng khốn nạn và tội lỗi, như thực trạng của thế giới tục 

hóa, vô luân, vô đạo hiện nay. 

Cứ làm những sự dữ trên  mà không kíp ăn năn sám hối để từ bỏ thì công nghiệp cứu 

chuộc vô giá của Chúa Kitô sẽ trở nên vô ich hoàn toàn cho những kẻ cứ  làm những sự dữ đó, 

rồi lại nại đến việc Chúa  đã chết để đền tội thay cho con người . Chúa chết một lần để  đền tội 

thay  cho con người  , nhưng con người không được lợi dụng công nghiệp  cực trọng này  để 

cứ phạm tội , cứ sống trong tội mà không cộng tác với ơn Chúa để chừa bỏ tội lỗi, như đã nói ở 

trên. 



 

20 

Chúa nói: “ Ai có tai nghe, thì nghe.” ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 8) 

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

LM. Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

 Từ thứ hai ngày 15/1 đến thứ bảy ngày 20/1 – 2018 

 

Thứ hai ngày 15/1  -  Mc 2 , 18 – 22 
  

Nội dung Tin Mừng 

 Người ta so sánh giữa các môn đệ của Chúa và các môn đệ của ông Gioan 

cũng như người Pha-ri-siêu…rồi đặt vấn đề chay tịnh với Chúa… 

 Chúa lý giải tại sao các môn đệ không ăn chay và Người giáo huấn về 

chuyện mới/cũ… 
  

Giáo huấn Tin Mừng 

 “Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi 

chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay.” (c . 

19) 
  

Ca dao 

Kim chỉ có đầu , tằm tơ có mối 
  

Cá không ăn câu…chê rằng cá dại, 

Cá mắc câu rồi…nói tại tham ăn… 
  

Thành ngữ 
  

Lưỡi là cái tốt nhất và cũng là cái xấu nhất 

Aesop (600 – 564/TCN) – nhà tư tưởng và viết chuyện ngụ ngôn… 
  

Kẻ giỏi xét đoán người thường thì quên xét đoán mình 

Trương Thức 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

 
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN II / TN / B 
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-giảm bớt những chỉ trích người khác… 

-sống những mới mẻ dựa trên sự trân trọng truyền thống của tiền nhân… 
 
  

Thứ ba ngày 16/1 – Mc 2 , 23 – 28 
  

Nội dung Tin Mừng 

 “Vạch lá tìm sâu” là cái não trạng của những người chống đối Chúa…thời 

của Chúa Giê-su cũng như trong hôm nay…Chỉ với một cử chỉ vô tình vò mấy gié 

lúa…mà Pha-ri-siêu nhìn thấy ở đó một sự “vi phạm ngày sa-bat”…với những công 

đoạn của một vụ mùa : gặt – đạp - xay – rê…và nấu… 
  

Giáo huấn Tin Mừng 

 “Người nói tiếp: “Ngày sa-bat được ra cho loài người, chứ không phải loài 

người cho ngày sa-bat.” ( c. 27) 
  

Ca dao 

Sông sâu còn thể bắc cầu 

Lòng người nham hiểm biết đâu mà dò 
  

Họa hổ họa bì – nan họa cốt   (vẽ hổ vẽ da thì dễ  - vẽ xương thì khó) 

Tri nhân tri diện – bất tri tâm  (biết người biết mặt thì dễ - biết cái lòng thì không) 
  

Thành ngữ 

Chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bên ngoài 

La Fontaine 
  

Phán xét người khác không định hình con người họ…Nó định hình con người bạn… 

Khuyết danh 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-tốt hơn cả là đừng phán xét ai – nếu buộc phải có ý kiến, hãy cân nhắc cẩn trọng 

mọi khía cạnh… 

-tập để thấy những điều hay, những cái đẹp nơi người bên cạnh… 
 
  

Thứ tư ngày 17/ 1 – Lễ thánh An-tôn Viện Phụ - Mc 3 , 1- 6 
  

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su bực bội về sự im lặng của đám đông và nhóm lãnh đạo Do 

Thái giáo khi Người đặt vấn đề chữa hay không chữa cho người bại liệt trong ngày 

sa-bat… 
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Giáo huấn Tin Mừng 

 “Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người 

bảo anh bại tay:”Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ tay ra và tay liền trở lại bình thường.” ( 

c.5) 
  

Gương sống: thánh An-tôn - Viện Phụ 

An-tôn sinh năm 251 tại Cai-rô, miền thượng Ai Cập trong một gia đình giàu có và đạo 

đức… 

Khi ngài được 18 tuổi thì song thân qua đời và ngài được thừa kế một gia tài kếch xù… 

Ngày kia, trong Thánh Lễ, ngài nghe công bố Tin Mừng: “Nếu con muốn nên trọn lành, hãy 

về bán hết của cải mà phân phát cho người nghèo khó rồi theo Ta.” ( Mt 19,21)…Ngài cảm 

nhận lời ấy của Chúa là muốn nói với chính ngài…nên đã bán hết những gì được thừa kế sau 

khi để lại một ít cho em gái…rồi vào sa mạc sống cuộc đời khắc kỷ… 

Ngài rời sa mạc hai lần: lần thứ nhất vào năm 311 là để khích lệ những người bị bắt bớ 

trong cuộc bắt đạo của A-la-xi-mô-nô để họ trung thành với Chúa; và lần thứ hai là để giúp Đức 

Giám Mục A-na-tha-si-ô chống lại lạc giáo… 

Sau khi hoàn thành sứ vụ, ngài quay lại sa mạc…Và cũng từ đấy rất nhiều người đến xin 

làm môn đệ của ngài…Phong trào ẩn tu hình thành… 

Ngài qua đời năm 356, hường thọ 103 tuối… 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-nghiêm túc hơn trong Thánh Lễ để có thể lắng nghe Lời Chúa và nhận ra Chúa 

muốn nói với ta điều gì đấy… 

-khi biết được điều Chúa muốn nói với ta…thì can đảm để mà thi hành… 
 
  

Thứ năm ngày 18/1 – Khởi sự tuần cầu cho các ky-tô hữu hợp nhất – Mc 3 , 7 – 12 
  

Nội dung Tin Mừng 

 Đức Giê-su rao giảng và chữa lành ở vùng Biển Hồ… 

  

Giáo huấn Tin Mừng 

 “Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có 

bệnh cũng đổ xô đến  để sờ Người.” (c. 10) 
  

Ca dao 

Xưa kia chỉ biết kêu Trời, 

Mà nay đã biết gọi Trời là Cha. 

Trần gian chẳng phải là nhà… 

Đi về vĩnh cửu gặp Cha trên trời. 

  

Dù ai nói ngược nói xuôi, 
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Ta đây vẫn giữ Đạo Trời khăng khăng 
  

Thành ngữ 

Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự 

đạo đức. 

Benjamin Franklin 

  

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh 

Mahatma Ghandi 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-cho mọi người thấy mình đã được Chúa chữa lành như thế nào để biết sống hiệp 

nhất với anh chị em con cái Chúa quanh mình… 

-giúp người khác nhận ra ơn chữa lành nơi họ để có thể có sự hiệp nhất với nhau… 
 
  

Thứ sáu ngày 19/1 – Mc 3, 13 – 19 
  

Nội dung Tin Mừng 

 Chúa Giê-su chọn Nhóm Mười Hai mà Người đặt tên là Tông Đồ- nghĩa là 

những vị “chính Tông môn Đồ” , những người đầu tiên được sai đi… 
  

Giáo huấn Tin Mừng 

 “Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các 

ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.” ( cc. 14&15) 
  

Trải nghiệm của người xưa 

Vũ trụ chức phận nội 

Đấng trượng phu một túi kinh luân. 

Thượng vị đức – hạ vị dân, 

Sắp hai chữ “quân – thân” mà gánh vác.  -  (Phận sự làm trai – Nguyễn Công Trứ) 
  

Danh ngôn 

Dù bị ngã bảy lần, đến lần thư tám, người đàn ông vẫn đứng dậy được. 

Ngạn ngữ Mông Cổ 
  

Bi quan là tâm trạng, lạc quan là ý chí 

Khuyết danh 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-công việc hằng ngày là sứ vụ Chúa trao, hãy tận tâm tận lực… 

-trau dồi đức độ và tìm cách làm ích qua công việc và cho mọi người… 
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Thứ bảy ngày 20/1  -  Mc 3, 20 – 21 
  

Nội dung Tin Mừng 

 Quá miệt mài với sứ vụ rao giảng và chữa lành đến độ thân nhân của 

Người cho rằng “Người mất trí !”… 
  

Giáo huấn Tin Mừng 

 “Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo 

đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người 

hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.” (cc. 20&21) 
  

Ca dao 

Làm trai quyết chí tang bồng 

Làm sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam 
  

Học là học biết giữ giàng ( giữ gìn) 

Biết điều nhân nghĩa – biết đàng  hiếu trung 
  

Danh ngôn 

Đừng để cho cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, 

lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng về tương lai…Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện 

tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. 

Khuyết danh 
  

Đôi lúc ánh sáng trong cuộc đời ta lịm tắt…và được nhen nhúm lại bởi tia lửa của 

một ai đó…Mỗi chúng ta phải nghĩ tới những người đã đốt lên ngọn lửa trong ta với lòng 

biết ơn sâu sắc. 

Albert  Schweitzer (1875 – 1965) – nhà thần học, triết gia và vật lý học người 

Pháp gốc Đức… 
  

Sống Lời Chúa trong hôm nay 

-biết để mình bận rộn vì muốn sống Lời Chúa trong sinh hoạt hằng ngày… 

-trân trọng những người nhiệt tâm thực hiện Lời Chúa dạy… 
 
  

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

 

  
RỪNG LÀ NHÀ 
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Trong mối tương quan với các dân tộc thiểu số tại Việt Nam, đặc biệt là các dân tộc miền 

cao nguyên, nghiên cứu và kinh nghiệm cho chúng ta một sự thật, đó là họ gắn với nùi rừng, 

hay có thể nói rừng là nhà của họ. một cảm giác mà bất cứ ai thuộc các sắc tộc miền cao đều 

có khi về thành phố, đó là cảm giác nhớ rừng. 

 

Trong chương trình giúp cho một số thanh thiếu niên người dân tộc miền núi về trọ học ở 

Sàigòn, người quản lý chương trình cố gắng lo cho các em tập sống văn minh, những thói quen 

vệ sinh thường thức và những phương tiện có phần tiện nghi ở thành phố, tuy nhiên, chương 

trình thường vấp phải nhiều trở ngại, một số các em không thể thich nghi với cuộc sống thành 

phố, nếu có em nào cố gắng thich nghi để tạm sống thì những chuyến trở về nhà dù ngắn ngủi 

vài ngày nghỉ cũng đủ để lột xác các em về lại nguyên trạng, các em thích lang thang trong 

rừng kiếm củi, bắt chim, hái trái cây rừng, hơn là giam mình vào trong bốn bức tường làm việc 

sạch sẽ và phòng ngủ ngăn nắp. Một mái đầu với tóc quăn tít cháy nắng khi trở lại thành phố 

khác hẳn với cái đầu tóc gội bằng sữa gội đầu của dân "kẻ chợ". 

Trong một số các cuộc hội thảo trước đây của những vị có trách nhiệm đào tạo, khi suy tư 

về việc đào tạo hàng Giáo Sĩ người bản xứ, một câu hỏi được đặt ra để nghiên cứu: phải chăng 

đã đến lúc chúng ta không nên ép các chủng sinh người thiểu số tham dự vào các chương trình 

đào tạo có phần phương Tây mà chúng ta đang áp dụng, phải chăng đã đến lúc chúng ta cần 

phải có một Chủng Viện để đào tạo Giáo Sĩ người bản xứ giữa núi rừng, và một chương trình 

theo đặc tính và văn hóa của họ. Vì kéo họ ra khỏi núi rừng là kéo họ ra khỏi nhà, khoác cho họ 

một không gian không có hồn của họ. 

Cái hồn là cái quan trọng, người ta đã thử nghiệm, một thành phố được xây dựng thông 

minh và tiện ghi đến mấy, cũng vẫn không thu hút được người dân đến cư ngụ, nếu thành phố 

đó không có cái hồn của một quá trình khai hoang lập làng. Cái mà người Việt tinh tế gọi là 

“nhà” trong nỗi nhớ nhà. 
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Kể từ khi thiết lập, những thế kỷ đầu của kỷ nguyên Kitô Giáo, Đan Viện luôn ẩn mình trong 

các khu rừng, một vùng đất rộng lớn đến độ có nhiều làng mạc của người dân đến định cư, vây 

quanh Đan Viện, lui tới làm việc trong Đan Viện và hưởng những ơn ích thiêng liêng cũng như 

vật chất của Đan Viện. Đời sống Đan Tu gắn liền với việc cầu nguyện và lao động, họ chìm 

đắm trong cầu nguyện, bầu khí tĩnh mịch của thiên nhiên, họ chăm chỉ lao động và cầu nguyện 

ngay trong khi lao động. Họ chiêm ngắm Chúa trong thiên nhiên, trong cây cỏ, trong sự trong 

xanh của bầu trời, trong sự mênh mang của đất đai. 

Sau năm 54 ở miền Bắc và sau 75 ở miền Nam, Nhà Nước tước đoạt rất nhiều nhà cửa và 

đất đai của các Dòng Tu, nhân danh quyền sở hữu thuộc về toàn dân nhưng dần dần các nhà 

cửa đất đai đó rơi vào tay các đại gia đỏ, họ tha hồ vơ vét, kinh doanh làm giàu trên đồng vốn 

là đất đai nhà cửa của các Dòng Tu, thực tế ngày một lộ ra những nhân vật tham nhũng nặng 

nề, phá hoại tài nguyên của đất nước, tài sản của nhân dân, trong đó các Dòng Tu bị thiệt hại 

nhiều nhất, thật bất công… 

Câu chuyện ở Thiên An, Huế, không khác gì những câu chuyện ở các Dòng Tu khác, 

107ha đất rừng thông đã là một "miếng mỡ" mà quan chức cán bộ thèm thuồng khi cơn sốt đất 

được đẩy lên cao ngất ngưởng. Nhưng bức thư trả lời nhà cầm quyền ở Huế của các Đan Sĩ 

trong Đan Viện đã đưa câu chuyện Thiên An sang một hướng khác (Thư ngày 31.12.2017), kế 

hoạch nuốt trọn đất đai Đan Viện Thiên An trở thành khúc xương khó nuốt cho họ. 

Từ lâu, lợi dụng lòng chân thành, cả tin, sự nhu mì và tính đơn sơ của các nhà tu, họ 

thường gây chia rẽ nội bộ, đem miếng mồi ngon để dỗ dành, là cho phép được làm điều này, 

tạo sự dễ dãi cho điều kia, đánh thẳng vào lòng yêu thương mục tử mà nhử cho phép làm mục 

vụ cái nọ cái kia. Họ tung hỏa mù dọa nạt đủ thứ, rồi cũng đã dùng đến cả thủ đoạn "nắm xôi" 

đầy hứa hẹn cho các "chú Bờm" tham quyền hám lợi. Như sách Khải Huyền đã tiên báo, đã có 

những chiến thắng hả hê của "con rồng" trước sự nhượng bộ của những ai cả tin nhẹ dạ, cuối 

cùng đã mất hết tất cả trước lòng tham không đáy và sự xảo quyệt tinh vi của thế gian. 

Tuy nhiên, ngược hẳn lại, cũng vẫn có không ít thành công của những tập thể biết khôn 

ngoan, kiên nhẫn, đoàn kết và hợp nhất với nhau, lấy quyền lợi của Hội Thánh làm ưu tiên và 
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lấy tình huynh đệ làm chuẩn mực, lấy sự thật làm mục đích, lấy công bằng và yêu thương làm 

khí giới. Bức thư hồi đáp ngày 31.12.2017 của các Đan Sĩ tại Thiên An cho Nhà Nước ở Huế là 

một thí dụ diển hình cho nhận định vừa nêu trên. 

 

Kinh Thánh đã cho thấy "con rồng" sẽ không tha chúng ta, "một phần ba tinh tú trên trời" sẽ 

bị nó cuốn xuống đất, nhưng cái thời của nó chỉ là… "một thời và nửa thời", chỉ có Thiên Chúa 

là bền vững mà thôi, chỉ có Chân Lý là vĩnh cửu, Chúa Giêsu bước vào trần gian để làm chứng 

cho Sự Thật, theo Chúa là sống chết với Sự Thật là vậy. Thế gian đừng lầm tưởng rằng dễ mê 

hoặc được "người của Chúa". 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 5.1.2018, theo Ephata 779 

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

       
 

Hiện hữu tự nó là một ân ban ; vì thế, mỗi hiện hữu đều mang một ý nghĩa nào đó trong 

công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta được tạo dựng nên nhờ và trong Đức Kitô. Thế 

nên, chúng ta có sống là sống cho và vì Chúa. Có thể nói, Đức Giêsu phải là điểm qui chiếu 

cho một cuộc sống có ý nghĩa và chính Người là ý nghĩa cuộc đời ta. Cùng với thời gian, ý thức 

ấy dần nguôi ngoai nên hiện hữu kia đôi khi cũng mờ nhạt cách nào đó. Từng bước, mỗi ngườ i 

lại quay về với căn tính ban đầu của mình trong Thiên Chúa. 

 

1. HIỆN HỮU 

HIỆN HỮU LÀ MỘT ÂN BAN 
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Bạn hiện hữu từ đời đời trong ý muốn Thiên Chúa. Quả thật, trước khi bạn được hình 

thành trong dạ mẹ, Người đã tưởng nghĩ đến bạn. Như bình gốm đã thành hình trong Thượng 

Trí Đấng Tối Cao, được nung chảy trong tình yêu Chúa, bạn đã được nặn ra từ bàn tay vô 

hình. Trong bạn một phần được tạo nên cho vĩnh cửu, bất diệt; một phần thuộc thời gian, mau 

tan. Hai trong một, có thể phân biệt mà không thể tách biệt. Rồi Người đặt để trong bạn một 

khát vọng hướng về trời cao và đồng thời Người sắm sẵn cho bạn đôi cánh khả dĩ giúp bạn 

vươn cao. Ngày nào bạn còn ngẩng cao đầu ngày ấy ánh sáng của Bình Minh còn chiếu sáng 

trên bạn. Ánh sáng ấy sưởi ấm tâm hồn bạn và ánh sáng ấy cũng soi chiếu con đường bạn đi. 

Tại sao tôi không sinh ra cách đây vài năm trước mà là đến bây giờ tôi mới được hiện 

hữu? Câu hỏi ấy đôi khi hết một đời cũng chưa có câu trả lời. Thánh Têrêsa Calcutta được sinh 

ra trong thời điểm ấy để giúp những người cùng khốn mang hình ảnh của Đức Kitô. Đức Hồng 

Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh ra trong thời điểm đen tối ấy để làm chứng nhân 

niềm hy vọng. Còn bạn sinh ra trong khoảnh khắc này để làm gì? Chắc hẳn, Chúa có lý trong 

cuộc hiện hữu của bạn. Bạn chỉ có thể mò mẫm từng ngày trong trái tim Người mới khả dĩ tìm 

được một câu trả lời. Dù vậy, nó chỉ là câu trả lời chưa trọn vẹn, không dứt khoát vì ngày nào 

bạn còn sống trong thân xác này, bạn còn lần mò trong đêm tối. Chính lúc ấy bạn cần bám vào 

Chúa vì Người là câu trả lời chung cuộc cho cuộc đời bạn. Các thánh không bao giờ cho mình 

là thánh vì như thế là thánh “tôi” chứ không phải thánh thật. Các ngài đều có chung một thao 

thức là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại với tất cả tình yêu. Quả thật, nơi đâu có dấu vết 

tình yêu, nơi đó có Thiên Chúa.  

Thiên Chúa là tình yêu và bạn được sinh ra từ đó, nên bạn được bao bọc trong tình yêu. 

Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ và bạn được sinh ra từ đó, nên bạn là vẻ đẹp của Người. Nơi 

bạn có một nét đẹp ẩn tàng, vô hình mà chỉ mình Thiên Chúa khả dĩ nhận ra. Đến khi chị 

Têrêsa HĐGS qua đời, các chị trong dòng kháo láo nhau: không biết chị này có điểm gì để ta 

ghi lại trong tiểu sử. Và cả đến lúc lập án phong thánh, một vị chức sắc thuộc giáo triều đã phát 

biểu rằng: “Đời chị Têrêsa không có gì lạ cả, chỉ toàn là những việc tầm thường thôi”. Đức Pio 

XI trả lời ngay: “Tôi chấp nhận việc phong thánh cho chị, vì chị đã làm những việc tầm thường”. 

Vẻ đẹp của chị thánh chỉ được Chúa ghi nhận qua người thay mặt Chúa ở trần gian. Đó là vẻ 

đẹp đến từ Thiên Chúa, chứ không phải hào nhoáng bên ngoài. Vẻ đẹp ấy được sắm lấy bằng 

những hiểu lầm của nhân đức khiêm hạ chứ không phải những lời khen ngợi sáo chữ kiểu 

người đời. Bởi vậy, Chúa Giêsu có lý khi khuyên chúng ta rằng: Đừng khinh một ai bé mọn 

này… vì Thiên Thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng Cha Ta. 

Thân phận của hạt muối 

Dương và Âm là hai cực nằm trong “biểu đồ” của Thiên Chúa. Chúng đối và nghịch nhưng 

không xung và khắc nhau. Trái lại, chúng hòa quyện vào nhau như một thực thể huyền nhiệm 

mà mắt trần không sao phân biệt được. Chỉ trong Thiên Chúa hiện hữu ấy mới được sáng tỏ. 

Vì chúng từ Chúa mà được sinh ra. 

Dường như trong Thiên Chúa có cả Phụ Tính và Mẫu Tính. Thiên Chúa rất công bằng 

nhưng cũng đầy từ bi. Thiên Chúa rất công thẳng nhưng cũng giàu lòng thương xót. Cả Hai 

hòa quyện với nhau nên một Thực Thể gọi là Tình Yêu. Sự Kết hợp này huyền nhiệm đến nỗi 
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tròn đầy trong một Hữu Thể Duy Nhất. Đó là điều có từ trước đời đời mà chỉ có những tâm hồn 

hằng khát khao mới chứng nghiệm được. 

Tôi là hạt muối, xin kể lại câu chuyện của tôi. 

Cha tôi là ánh sáng chói chang của Mặt Trời không bao giờ tắt. Nơi người có một năng lực 

Dương cực mạnh khiến mọi loài đều tan biến và phơi trần trước mặt người. Còn mẹ tôi là nước 

biển của Mênh Mông không bao giờ cạn. Nơi người có một năng lực Âm cực đại khiến mọi loài 

đều được tắm mát và chữa lành khi dìm mình trong đó. Rồi vào một ngày đẹp trời hai cực ấy 

giao thoa, ánh sáng đi vào trong lòng biển. Cho đến khi nổi lấm tấm những hạt trắng trên mặt 

đất. Ấy là lúc tôi được sinh ra. Tôi đã được kết tinh từ hai nguồn sự sống. Tôi đã được sinh ra 

như một định mệnh là kết quả của một tình yêu. Và tôi cũng được gọi là tình yêu. Bởi đó, có thể 

định nghĩa muối là gì? Muối là sự kết tinh của một tình yêu vô vị lợi. Bây giờ tôi mới hiểu lời của 

Chúa Giêsu: “Anh em hãy là muối cho đời”. 

Tại sao là muối mà không phải là một thứ khác? Phải chăng vì muối mang một sứ mạng từ 

khi mới thành hình. Và muối không phải cho mình nhưng là muối cho đời. Thân phận của muối 

không thể nào lên tiếng. Chỉ biết sống và giữ mãi sự mặn mà của tình yêu ban đầu. Làm sao có 

thể thực hiện điều này nếu không phải là làm sống mãi những cảm nghiệm về tình yêu mà hai 

Đấng sinh thành đã trao ban cho tôi. Muối không cao rao nhưng biểu dương bằng sức sống nội 

tại đang hằng cuộn trào và từng giây phút tiếp tục kết tinh nên tôi. Muối một ngày sẽ nhạt 

nhưng nó lại tái kết tinh trong sự giao thoa của tình yêu ấy. Và cứ thế mỗi ngày nó lại được 

sinh ra. 

Và còn một điều tôi quên không nhắc tới. Đó là trong khoảnh khắc giao thoa huyền nhiệm 

ấy có một Làn Khí bóc lên là là và phủ trên tôi. Tôi cảm nhận một phần sự sống trong tôi bay 

lên. Đồng thời có một bàn tay vô hình nào đó vỗ về và bảo tôi: “Hãy ở lại đây một thời gian nữa, 

Ta có một sứ mạng gởi đến con. Hãy là tình yêu mặn mà trong thế gian này”. Dường như đó là 

lời của Chúa Cha với sự chứng giám của Chúa Giêsu và trong sự bảo toàn của Chúa Thánh 

Thần. Đó là sự giao thoa huyền nhiệm Nên Một giữa Ánh Sáng, Nước Biển và Làn Khí mà chỉ 

có hạt muối mới cảm nghiệm được thôi.  

Lời cuối cùng tôi muốn nói rằng: Tôi và bạn hãy là muối mặn mà trong thế gian này nhé! Và 

thế giới chỉ mặn nồng khi hạt muối đã được hòa tan. Chỉ khi nào muối xóa mình đi, muối không 

còn là muối nữa khi ấy mọi sự sẽ trọn vẹn và lâu bền. 

Lời tâm sự của muối chắc hẳn cách nào đó làm bạn suy nghĩ lại sứ mạng của bản thân. Có 

bao giờ bạn tự hỏi: “Chúa muốn con làm gì cho Chúa không?” Vì chưa bao giờ bạn hỏi nên 

Người có trả lời bạn cũng chẳng sẵn sàng để nghe. Bạn cứ mãi quay quắt, quanh quẩn tìm 

kiếm những thứ trang sức phô diễn bên ngoài chỉ một thời gian là tàn phai, cảnh đời vô thường 

là thế! Những cái bạn đang sở hữu chỉ là những cái “có” được đo lường bằng vật chất, nay còn 

mai mất. Chúng ta là một “tinh thần nhập thể”. Hiện hữu của bạn, tự nó là một vẻ đẹp. Bạn 

không cần tô điểm thêm bên ngoài bằng những trang sức lỉnh kỉnh, linh tinh ấy đâu! Có một vẻ 

đẹp bạn đáng ước ao như thánh Phaolô nói, đó là mặc lấy Đức Kitô. Quả thật, Đức Kitô là vẻ 

đẹp của bạn. Vẻ Đẹp mà thánh Augustino nói là Vẻ Đẹp vừa xưa nhưng lại mới mãi. Vì sao lại 
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có một Vẻ Đẹp lạ lùng thế! Vừa cũ lại vừa mới mãi? Thưa: vì vẻ đẹp ấy luôn được tái sinh trong 

bạn. Và một khi bạn khoác vào vẻ đẹp ấy, bạn sẽ là vẻ đẹp của Người. 

Bạn đừng tìm kiếm sự khen ngợi nơi người đời. Họ không thể khám phá ra vẻ đẹp của bạn 

nếu không sống trong Thần Khí. Thật vậy, người đời chỉ khám phá ra vẻ đẹp của thánh nữ 

Têrêsa HĐGS khi chị đã qua đời. Cuốn Tự Thuật của chị được viết bằng máu, nước mắt và 

Thần Khí. Có thế, một người sống trong bốn bức tường của dòng Kín lại được Thần Khí đặt 

làm bổn mạng của các xứ truyền giáo. Một hạt muối âm thầm chẳng bao giờ lên tiếng mà lại có 

một sứ mạng bao trùm cả thế giới này. Quả thật, chỉ có hạt muối tình yêu mới có thể vượt mọi 

biên giới để đến với muôn dân. Chỉ có hạt muối quên mình mới ướp cho mặn những tấm lòng 

tan vỡ, rữa nát. Muối không chỉ giữ cho thức ăn lâu bền nhưng còn sát trùng và chữa lành nữa! 

Chỉ có hạt muối dễ tan mới mau thấm nhập vào những ngóc ngách của cuộc đời. Nhờ thế, nó 

lại được tái sinh và mặn mà như xưa. Tình yêu mặn mà ấy vẫn thế vì mặc lấy Đức Kitô. 

Hiện hữu của con người thật cao trọng vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. 

Trong đó, việc con người được hưởng tự do là dấu chỉ rõ ràng nhất nhằm giải thích con người 

là hình ảnh của Ngài. Nếu Thiên Chúa toàn quyền tự do hành động theo bản tính thiện hảo của 

mình thì con người cũng được mời gọi sống những giá trị thiện hảo nhất nhằm xây dựng bản 

thân mỗi ngày nên đồng hình đồng dạng với Người. Tự do của con người thật cao cả, nó có thể 

dùng tự do để yêu mến Thiên Chúa, đồng thời, lạm dụng nó mà khước từ Ngài. Con người 

không thể nào sống mà ở ngoài Ngài nhưng thực tế con người muốn loại Thiên Chúa ra khỏi 

cuộc sống mình. Đó là một hiện hữu ảo. 

 

2. HIỆN HỮU ẢO 

Có một sự ảo tưởng về hiện hữu của bản thân khi con người tách mình ra khỏi nguồn sống 

là chính Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta không thể sống, cử động và hiện hữu ở ngoài Người. 

Thế mà người Con Hoang Đàng lại muốn tách mình ra khỏi nguồn sống. Anh muốn tự do kiếm 

cho mình một không gian không có Thiên Chúa. Phải chăng trong thế giới vô thần con người có 

một thứ tự do tuyệt đối và hiện hữu sung mãn?  

Thánh Augustino nói: khát vọng là chiều kích hiện hữu nền tảng của con người. Có thể nói, 

sống khát vọng làm cho con người ý thức có một cái gì bên ngoài mình và lớn hơn mình khiến 

bản thân phải ngưỡng vọng trời cao. Nếu Thiên Chúa đặt để khát vọng trong tim con người thì 

chỉ mình Người có thể lắp đầy vực thẳm ấy. Nhưng nếu con người đảo ngược bậc thang giá trị: 

đặt mình làm Thượng Đế hay tôn người khác làm thần tượng, thì khi ấy con người sống trong 

ảo tưởng về hiện hữu siêu việt nào đó của mình. Thực chất chúng ta là con Thiên Chúa, là một 

siêu nhân. Nhưng chúng ta chỉ thực sự là con khi chấp nhận Thiên Chúa là Cha, nghĩa là 

chúng ta tùy thuộc vào Người. Như người Con Hoang Đàng, chúng ta tách mình ra khỏi thế 

giới của Thiên Chúa là nguồn sống thực. Lúc đó phản ứng của Thiên Chúa ra sao? Người im 

lặng. Người tôn trọng sự tự do của bạn và để bạn ra đi. Bạn xin gì, Người cũng cho. Bạn xin 

của gia tài điều không thể thực hiện khi Cha còn sống, Người cũng ban cho bạn, cốt sao cho 

bạn hạnh phúc. Người không đi tìm bạn nhưng “bất lực” ngóng chờ bạn quay về. Người biết 
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chắc bạn sẽ quay về, vì biết rằng của cải vật chất không bao giờ làm bạn thỏa mãn. Trái tim 

bạn được dựng nên chỉ để cho Người. Chính khi bụng đói lả, lòng trống không, đến cả đậu 

muồng heo cũng không được nuốt vào, thì nỗi khát vọng muôn thưở lại lên tiếng. Chỉ khi con 

người thực sự bất lực, Thiên Chúa mới ra tay. Thế chúng ta mới hiểu: chính lúc tôi yếu là lúc tôi 

mạnh. Thật vậy, Thiên Chúa chỉ thực sự tỏ lộ quyền năng trong sự yếu đuối. Mà quyền năng 

lớn lao nhất của Người là lòng xót thương. Đúng thế, chính lúc thứ tha là lúc Chúa thể hiện 

quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Người tha thứ không chỉ để chúng ta yên ổn lương tâm 

nhưng còn chữa lành về mặt tâm thể lý. Người không chỉ hồi phục cho chúng ta tước vị làm 

con của Người mà con giúp ta mở ra với tha nhân. Bữa tiệc là biểu tượng cho niềm vui lớn lao 

này.  

Như vậy, trong thế giới vắng bóng Thiên Chúa không có niềm vui trọn vẹn của một tâm hồn 

tự do đích thực. Từ đây, người Con Hoang Đàng hiểu rằng: chỉ trong Chúa, con người mới có 

tự do đích thực. Đúng thế, tự do thực sự là chọn lấy Sự Thiện hảo nhất đó chính là Thiên 

Chúa. 

Tình thương Chúa bền vững muôn đời 

Còn lòng người thay đổi muôn năm. 

Chúng ta sẽ tiếp tục sai đường lạc lối, Thiên Chúa lại tiếp tục dẫn dắt trong yêu thương và 

tín thành. Đó là điều xác tín còn lại sau những gì đã mất. 

Con người là một hữu thể hữu hạn, bất tất, đang trên đường hoàn thiện. Quả thật, như 

thánh Phaolô đã khẳng định, con người là chiếc bình sành dễ vỡ chứa đựng hồng ân của 

Chúa. Nếu như lầm lỗi là chuyện thường tình nơi con người thì việc chữa lành là chuyện 

thường hằng nơi Thiên Chúa. Có thể nói, cả cuộc đời con người là một cuộc hiện sinh được 

chữa lành. Chúng ta đi từ sai lầm này đến tội lỗi khác, từ ảo tưởng này đến ảo vọng kia. Nhưng 

chính kinh nghiệm vấp ngã sẽ giúp bạn hiện hữu ngày một tràn đầy hơn. 

Đến đây, chúng ta tiếp tục quay lại vấn nạn ban đầu: sa ngã, tội lỗi có gắn liền cuộc sống 

chúng ta? 

Thánh Augustino đã giải thích có một thứ Tội Hồng Phúc. Nói cách khác, tội là cơ may giúp 

bạn đến gần Thiên Chúa. Đúng hơn, khi ý thức về tình trạng tội lỗi của mình, con người càng 

được chữa lành trong ân sủng Chúa. Khi ý thức về sự bất lực của mình, con người càng bám 

chặt vào Chúa. Mỗi lần sa phạm tội, là mỗi lần chúng ta khoét sâu vực thẳm ngăn cách giữa 

mình với Thiên Chúa. Nhưng khi biết mở rộng lòng ra, chúng ta lại được Chúa thương chữa 

lành. Quả thật, tội lỗi đã tạo ra một vết thương có tác dụng tốt. Chúa cho phép nó xảy ra để 

Ngài có thể tìm được con đường đi vào tâm hồn chúng ta. Mỗi dịp sa sẩy, là mỗi dịp nhận ra 

mình yếu đuối và học bài học khiêm nhường. Cha thánh Biển Đức có lý khi mời gọi các đan sĩ 

bắc một nhịp cầu đến Thiên Chúa qua 12 bậc khiêm nhường. Có thể nói, tội lỗi và Lòng 

Thương Xót làm nên mầu nhiệm mà mỗi ngày đan sĩ chân tu không ngừng tâm niệm. 

Nếu như hiện hữu ảo tách con người xa lìa Thiên Chúa thì tình trạng đồng hiện hữu lại 

giúp con người giao hòa với Người và mở ra với tha nhân. 
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3. ĐỒNG HIỆN HỮU 

Con người đã sống là sống với. Quả thật, con người không thể sống mà không nhờ một ai 

khác. Tương quan liên vị trở thành yếu tố sống còn của một hiện hữu nhân vị.  

Nhưng ngày nay, nhờ tiến bộ của công nghệ thông tin, con người có thể nghe tiếng nhau, 

nhìn mặt nhau mà không thể đụng chạm nhau vì mỗi người là một thế giới, mà nói như linh 

mục Thiện Cẩm là sự hiện diện vắng mặt. Quả thật, “thế giới tuy đầy dãy sự vật, nhưng thực ra 

lại trống rỗng, bởi vì sự vật đã làm đông đặc các tâm hồn, khiến chúng ta khó có thể gần gũi 

cảm thông. Thế giới hiện đại đã vật chất hóa con người, khiến cho sự hiện diện của ta cũng chỉ 

còn là một sự có đấy như một cái bóng, cái hình, chứ không phải là bản thân ta”. Thật vậy, con 

người có thể dành cả vài tiếng đồng hồ để có thể nhìn mặt và trao đổi trên màn hình mà bên 

cạnh nhà có người đang hấp hối lại không hay biết. Điều này phản ánh một thái độ duy tâm, 

thờ ơ với thực tại quanh ta.  

Bởi đó, sự hiện diện đích thực là hiện diện của toàn vẹn con người với tất cả năng lực bản 

thân để yêu thương, chia sẻ, để sống và hiện diện bên nhau. 

Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rằng các triết gia hiện sinh hữu thần như Gabriel 

Marcel, Karl Jasper… đều khẳng định: yếu tính của hiện hữu là tình yêu. Nói cách khác, tình 

yêu nâng đỡ, bao bọc và là “nhớt” bôi trơn làm sinh động hiện hữu con người. Đến đây, chúng 

ta có thể hiểu phần nào câu nói của thánh Têrêsa HĐGS: Trong lòng Giáo Hội, tôi sẽ là tình 

yêu. Thật ra, câu khẳng định này chỉ nhắm đến ơn gọi của thánh nữ trong Giáo Hội; tình yêu, 

trái tim, một bộ phận trong toàn Thân Thể mầu nhiệm. Còn tình yêu ở đây, gồm tóm cả hiện 

hữu con người mà thánh nhân khát khao là con tim trung tâm của hiên hữu Giáo Hội.  

Một lần nữa, chúng ta nhắc đến lòng khao khát, là dịp tốt để chúng ta xác tín hơn câu nói 

của thánh Augustinô: khát khao là chiều kích hiện hữu nền tảng của con người. Câu nói này 

một khi được đặt trong quan niệm của các triết gia hữu thần: yếu tính của hiện hữu là tình yêu, 

chúng ta sẽ thấy rằng điểm đi và điểm đến của mọi khát khao của con người là tình yêu; nói 

cách khác, tình yêu là điểm qui chiếu của mọi hiện hữu con người, là tiếng nói và biểu hiện 

thường hằng của một tâm hồn sống khát khao tình yêu thực sự. 

Nếu như sống tình yêu là sống chiều kích thiên đàng thì tại sao lại có kẻ bảo: tha nhân là 

hỏa ngục. Xem ra, đồng hiện hữu nhưng lại loại trừ nhau. Xét cho cùng, ai quan niệm như thế, 

chính hiện hữu của bản thân là hỏa ngục cho họ. Nhưng thực tế cho thấy, cách nào đó, tất cả 

chúng ta đều đã trải qua kinh nghiệm này trong tâm hồn. Đúng thế, mỗi lần phạm tội, chúng ta 

là thù nghịch cho chính mình, cho tha nhân và tất nhiên, cho Thiên Chúa nữa. Sự giằng co 

quyết liệt trong mỗi quyết định chọn Chúa hay chọn “bản thân” là một lần con người trải 

nghiệm: tình yêu không phải là tiếng nói của hữu thể ta. Và nói như thánh Phaolô, tội vẫn ở 

trong ta (x. Rm 7,20). Hỏa ngục ấy như một thứ hỗn mang tiếp tục bao trùm lên đời sống của 

con người, cho đến khi mỗi người tự khêu gợi lại lòng khát khao hướng về Thiên Chúa. Dù sao 

trong chúng ta vốn chất thiện vẫn còn đó. Ấy là dấu hiệu sự hiện diện còn lại của Thiên Chúa 

trong tâm hồn. Chắc chắn, Người không bỏ rơi chúng ta. Người vẫn ngóng chờ như người cha 
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trong dụ ngôn, tỏ ra bất lực nhưng hy vọng một ngày chúng ta lại nhận ra tình yêu thương của 

Người. Như thế, Người để chúng ta hoàn toàn tự do quyết định và chịu trách nhiệm mọi hành vi 

của mình. Tự do đích thực là chọn Chúa và sống tình yêu thương trong mọi tương quan nhờ đó 

mà đi vào chiều kích dài rộng cao sâu của tình yêu Chúa. Như thế, tình yêu và hiện hữu là một 

trong Thiên Chúa. 

Ơn gọi của con tim 

Tôi không biết mình đã sinh ra từ đâu, từ những mảnh ghép của các thiên thể hay một sự 

tích tụ nào của thiên nhiên. Nhưng tôi cảm nhận một Sức Mạnh từ bên ngoài và bên trên tôi, đã 

kéo tôi ra và đặt trong một không gian thuận lợi nhất nơi lòng ngực con người. Đây là một 

thuận lợi nhất vì tôi được đặt làm trung tâm mà mọi ngõ nghách và mọi con đường đều qui về 

tôi. Mọi sự đều hướng về tôi, mọi con đường đều qui về tình yêu. 

Không biết từ khi nào, tôi đã là biểu tượng của tình yêu. Có thể vì tôi ban phát máu một 

cách nhưng không và quả thật tôi cũng nhận nhưng không. 

Máu là biểu hiện của sự sống, cũng có lẽ vì thế, tôi là yếu tính của hiện hữu. Tôi không chỉ 

làm cho con người sống mà còn sống dồi dào. Vì theo thánh Phaolô không có gì cao cả hơn 

tôi, linh đạo của con tim. Nhưng tôi không tự mình mà có, tôi còn suy phục một Đấng trên tôi, 

Người đã ban cho tôi hiện hữu. Như thế, tôi được mệnh danh là tình yêu vì kết hợp với Người 

là Đấng Tình Yêu. 

Tôi tự hỏi mình là gì trong Thân Thể mầu nhiệm, tình yêu là gì trong linh đạo tâm linh và tự 

hiến là gì trong tình yêu Thiên Chúa. Cho đến một ngày mũi tên say đắm bắn trúng con tim 

hồng, tôi mới hiểu con tim phải chết đi cho Tình Yêu lên tiếng và rồi Chúa đã phục sinh trong 

tôi. Con tim lại tiếp tục đổ máu và nước đến giọt cuối cùng cho Giáo Hội được phong nhiêu. 

Thật tuyệt vời! Con tim và Giáo Hội đồng hiện hữu. 

 

KẾT LUẬN 

Dù chúng ta đang sống theo cách thức hiện hữu nào, một điều luôn đeo đuổi chúng 

ta rằng: tôi hiện hữu là nhờ và trong Chúa. Quả thật, hiện hữu của tôi là một ân ban đến từ 

Chúa. Ý thức được điều này, tôi sẽ tâm niệm rằng tôi chỉ thực sự hiện hữu khi hiện hữu cho 

Chúa, nghĩa là ra khỏi mình để sống cho Chúa và qua Người, tôi tìm được hình ảnh đích thực 

ấy nơi tha nhân. Có thể nói, chính những tương quan này sẽ làm sống động hiện hữu của tôi 

và khiến cho đời sống tôi thực sự có ý nghĩa. Ý nghĩa được hiểu ở đây là sự thông chia đặc 

tính phong nhiêu của mỗi hiện hữu trong mọi hiện hữu. Tôi hiện hữu trong mọi người và mọi 

người hiện hữu trong tôi, đó là lý tưởng của những ai thực sự đang cảm nghiệm thực tại sống 

trong Chúa, cần đạt đến. 

 

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.  
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 “KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN 

& GÓP Ý XÂY DỰNG THƯ VIỆN VĂN HÓA CÔNG GIÁO VIỆT NAM” 

Đề tài:  

Thư viện như một kho báu (Vai trò của thư viện trong hoạt động văn hóa và tâm linh) 

Aug. Vương Đình Chữ 

  

Thi sĩ Cao Bá Quát (1809-1855) tuyên bố rằng “thiên hạ có 4 bồ chữ, một mình tôi giữ 

hết 2 bồ, anh tôi Bá Đạt và bạn tôi Nguyễn Văn Siêu giữ 1 bồ, còn 1 bồ phân phát cho thiên 

hạ”. Ở đây, chúng ta không bàn đến tính ngông nghênh của thi sĩ mà dân gian gọi là “Thánh 

Quát”[1], đòi chiếm cho riêng mình tới 50% phần chung của thiên hạ. Ở đây, chúng ta chỉ 

nói đến hình ảnh 4 bồ chữ mà thi sĩ họ Cao nêu. 

Ai trong chúng ta cũng biết bồ là cái vây bằng cót để chứa lúa.Lúa là của cải nuôi sống 

thân xác nhưng xem ra thi sĩ chúng ta không thèm lúa, điều ông muốn là “bồ chữ”. 

Chữ đây muốn nói chữ nghĩa thánh hiền và hiểu rộng ra là kiến thức. Bốn bồ kiến thức 

chắc hẳn là nhiều lắm. Cứ tưởng tượng mỗi hạt lúa tượng trưng cho một hiểu biết, cho một 

luận án tiến sĩ, cho một đề tài khoa học, cho một công trình khảo cứu vv …thì quả là nhiều 

lắm. Nhưng cái nhiều cỡ này cũng chỉ là nhiều theo thời đại Cao Bá Quát, quanh quẩn trong 

lũy tre làng mà thôi. 

Vì ngày nay, chúng ta đều nhận thấy kiến thức của nhân loại tích lũy từ hàng ngàn, 

hàng vạn năm mênh mông như biển. Và khối lượng kiến thức ngày tăng lên, ngày càng 

nhiều vì có những kiến thức đẻ ra kiến thức mới. 

Kiến thức là nhằm phục vụ con người, dành cho con người sử dụng. Kiến thức không 

được sử dụng là kiến thức vô ích. Nhưng muốn sử dụng, kiến thức phải nằm ở đâu đó để 

người ta tìm đến. Có khái niệm “kho tàng kiến thức” hay nói như Cao Bá Quát là “bồ chữ”, 

nghĩa là kiến thức được cất giữ và bảo quản, như kiểu tài sản được cất vào kho. 

Cái kho này, chúng ta gọi là thư viện, là viện bảo tàng và ngày nay có thêm kho “không 

gian mạng”. 

Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến thư viện là hình thức cổ điển và lâu đời nhất, cũng là mô 

hình chúng ta đang cùng nhau bàn tính xây dựng. Và tương ứng với 4 bồ chữ của Cao Bá 

Quát, cũng chỉ xin lướt qua 4 thư viện danh tiếng nhất 

  

http://conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=17308#_ftn1
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Thư viện Alexandria, Ai Cập: Thành lập năm 228 trước công nguyên, ước tính thời 

gian đầu có tới 400.000 tác phẩm các loại, sau tăng lên 700.000 thời các hoàng đế Roma. 

Tiếc rằng, thư viện này bị hoàn toàn biến mất, hoặc do chiến tranh, hoặc do hỏa hoạn hoặc 

bi người Hồi Giáo A Rập thiêu hủy khi họ chiếm nơi này, năm 642. Mãi tới năm 2002, Ai Cập 

mới xây dựng lại một thư viện mới, đặt tên là Bibliotheca Alexandrina, với lượng sách ban 

đầu là 500.000 cuốn, đến năm 2010, Thư viện quốc gia Pháp tặng thêm 500.000 cuốn nữa. 

Dĩ nhiên, danh tiếng của thư viện này không thể sánh nổi với thư viện Alexandria thời kỳ cổ 

đại và quy mô của nó cũng còn khiêm tốn so với các thư viện lớn khác. 

                                  

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ: Thiết lập ngày 24-4-1800 chỉ sau ngày lập quốc 24 năm 

(Tuyên ngôn độc lập 1776) quy mô tính vào thời điểm năm 2017: 

 23.892.968     cuốn sách được phân loại 

          5.711     đầu sách in trước năm 1500 

 14.067.260     ấn phẩm các loại 

128.810.430    tài liệu chưa phân loại 

Tổng cộng      4 loại này là 160.775.468, trong 450 ngôn ngữ. 

Để điều hành thư viện này, năm 2017: 3.224 nhân viên với ngân sách 598.402.000 usd 

  

Thư viện quốc gia Pháp: Hình thành từ năm 1368 do sáng kiến của Vua Charles V, 

sau đó, người Anh mua và chuyển về Anh năm 1424, đến năm 1461, thư viện chính thức 

được thành lập, dưới thời vua Louis XI. Lúc đầu, thư viện chỉ phuc vụ vua chúa và giới lãnh 

đạo, nên được gọi là “Thư viện nhà vua”. Qua nhiều triều đại, khi đặt chỗ này, khi chuyển 

nơi nọ nhưng kho sách ngày càng phong phú và từ năm 1692, bắt đầu mở cho công chúng, 

sau Cách mạng 1789, đổi thành Thư viện quốc gia, xác định như một tài sản của nhân dân 

Pháp. Thư viện quốc gia Pháp hiện nay được xây mới từ năm 1988, khánh thành ngày 15-

12-1996. Bốn khối nhà cao tầng, được thiết kế như hai trang sách mở ra, vừa nêu lên tính 

chất quy mô của nó, vừa nêu lên mục đích của thư viện là một kho tàng mời gọi mọi người 

đến mà hưởng dùng. 

Còn quy mô của thư viện này gồm 40 triệu đơn vị (như thủ bản, bản đồ, tranh vẽ, 

tem…) và 14 triệu sách và ấn phẩm, tất cả được sắp xếp theo một hệ thống nâng và lựa tự 

động từ xa (telelift), với tổng chiều dài tới 6,6 cây số, nhờ vậy, độc giả không phải chờ đợi 

lâu. Với quy mô và kỹ thuật phục vụ này, thư viện quốc gia Pháp được gọi là TGB (Très 
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Grande Bibliothèque – Thư viện rất lớn), như một niềm kiêu hãnh, bên cạnh một niềm kiêu 

hãnh của thành tựu công nghệ Pháp là TGV (Train à grande vitesse – Tàu lửa tốc hành). 

Bên cạnh, Thư viện QG Pháp còn có thư viên kỹ thuật số (digital library), gọi là 

GALLICA, dành cho những người tra cứu trên mạng, thành lập năm 1997 và hiện gồm (số 

liệu 2012): 1.600.000 tài liệu, 320.000 cuốn sách, 36.000 bản đồ, 410.00 tranh ảnh, 830.000 

số báo và tạp chí, 7000 đĩa nhạc. 

Nhưng hiện đại và phục vụ có cái giá của nó: ngân sách năm 2017 là 254 triệu Euros và 2.700 

nhân viên. 

  

Thư viện Vatican: Trên đây là những thư viện đời, còn nhà đạo chúng ta cũng có một 

thư viện nổi danh không kém, đó là thư viện Vatican. Thư viện được hình thành từ năm 

1450, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Nicolas V. Công viêc xây dựng và sưu tầm kéo 

dài nhiều năm, đến năm 1475, chính thức hoạt động.Thư viện không ngừng được mở rộng, 

cả về cơ sở lẫn nội dung. Ngày nay, thư viện Vatican có gần  1.600.000 cuốn sách, cổ xưa 

và đương đại, 8.300 bản in cổ (khi mới có máy in), 150.000 bản viết tay, 100.000 bức họa, 

300.000 đồng tiền và mề đay các loại và nhiều vật dụng nghệ thuật. Vì sự quý hóa và độc 

nhất của một số tác phẩm, thư viện Vatican có riêng một tầng hầm kiên cố (một bung ke / 

bunker) để bảo quản và cất giữ những tác phẩm này. Do tầm mức quan trọng của thư viện 

này nên từ năm 1550 đến nay, người đứng đầu luôn là một hồng y (đến nay đã có 48 vị). 

Trong công việc chúng ta dự đính tiến hành – thành lập một Thư viện Văn hóa Công 

giáo Việt Nam – chúng ta không thể không nhắc một “bồ chữ” gần gũi và thiết thân với 

chúng ta là Kho Lưu trữ của Hội Thừa sai Paris, cũng như thư viện các Hội Dòng từng có 

thừa sai hoạt động ở Việt Nam. 

Giới thiệu qua các thư viện lớn trên đây để chúng ta thấy rằng từ hàng trăm, hàng ngàn 

năm nay, người ta quan tâm đến các kiến thức của nhân loại, sưu tầm, quy tập chúng lại để 

phục vụ con người. 

Cha Trịnh Tín Ý muốn nêu lên vai trò của thư viện trong hoạt động văn hóa và tâm linh. 

Điều này thì đã quá rõ vì hầu như tất cả các quốc gia, các đại học, các tổ chức, các chủng 

viện và nhà dòng đều có thư viện, thậm chí nhiều cá nhân cũng có những tủ sách riêng của 

mình. 

Nhưng ngoài chức năng phục vụ văn hóa và tâm linh, Thư viện Văn hóa Công giáo còn 

có những lý do khẩn thiết của nó. 

1/ Thứ nhất là nhu cầu sưu tầm và bảo tồn di sản tiền nhân: Sau hơn 400 năm truyền 

bá, đón nhận và sống đức tin, các thừa sai và cha ông chúng ta đã để lại một di sản to lớn, 

góp phần xứng đáng vào nên văn hóa chung của nước nhà, trong đó, tiêu biểu nhất là 
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phương diện ngôn ngữ (chữ quốc ngữ) và kho tàng đạo đức, nhân bản; còn riêng với tín 

hữu chúng ta là những trải nghiệm về cảm nhận, biểu đạt, làm chứng và truyền bá đức tin, 

qua rất nhiều hình thức, như thi ca, tiểu thuyết, báo chí, kinh kệ, kiến trúc, mỹ thuật…vv và 

cao nhất là các chứng từ bằng máu tử đạo. Các di sản này đang nằm rải rác nhiều nơi, có 

những thứ đã mai một và nếu chúng ta không sưu tầm và bảo tồn thì quả là một thiếu sót, 

một xúc phạm đến tiền nhân. 

2/ Thứ hai là một thúc bách của đạo lý. Đạo lý ở đây là “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”  vì 

những gì chúng ta có hôm nay là do tiền nhân gầy dựng và lưu truyền qua các thế hệ. Và 

việc thành lập một Thư viện văn hóa Công giáo là một hành động cụ thể bày tỏ lòng tôn kính 

và tri ân tổ tiên trong đức tin.  

3/ Thứ ba là phục vụ công cuộc truyền giáo. Trước hết cho nội bộ bằng cách kín múc lại 

các gương sáng đức tin và kinh nghiệm sống đạo và truyền đạo của tổ tiên. Thứ đến là 

truyền giáo cho lương dân vì trong xã hội ngày nay, truyền giáo bằng văn hóa vẫn là một 

trong các phương cách hữu hiệu. 

Có thể nói rằng chúng ta mặc nhiên đồng thuận về vai trò, mục đích, ý nghĩa của Thư 

viện văn hóa Công giáo. Vấn đề là chúng ta thực hiện như thế nào. Và đây chính là chủ đề 

của hội thảo. 

Riêng tôi, tôi chỉ xin nêu một ý nguyện nhỏ: ước mong thư viện này dành một chỗ tương 

xứng cho mảng lịch sử Giáo hội, cách riêng lịch sử Giáo hội Việt Nam. Sở dĩ tôi nhấn mảng 

này vì “lịch sử là thầy cuộc sống”; vì tất cả những gì chúng ta có được hôm nay là công lao 

của tổ tiên, xây dựng hằng trăm năm, trong gian lao và có khi bằng máu, đó là những di sản 

mà chúng ta phải trân trọng và phát huy; vì nhu cầu và trách nhiệm, nói như một lời kêu gọi 

gần đây là “dân ta phải biết sử ta”, người tín hữu Việt phải biết lịch sử Hội Thánh Việt, để 

yêu mến và vững tin. 

Có một điều chưa được bình thường là từ trước tới nay, muốn tìm hiểu lịch Giáo hội Việt 

Nam nói chung hay lịch sử từng giáo phận nói riêng, chúng ta phải tìm đến các thư viện 

nước ngoài. Chúng ta hiểu được các nguyên nhân khách quan của tình trạng này nhưng 

nay là lúc cần điều chỉnh lại. Và đây là thời cơ thuận lợi, ít ra là theo kinh nghiệm cá nhân: 

Năm 1999, tôi được tháp tùng Cha Trương Bá Cần sang Roma để sưu tầm tư liệu cho 

bộ “Lịch sử phát triển Công giáo ở Việt Nam” do Cha chủ biên. Các nơi chúng tôi đến là Thư 

viện Bộ Truyền giáo, Kho lưu trữ sử liệu (Archivio Storico), Thư viện Vatican và Kho Lữu trữ 

Dòng Tên. Thời gian chỉ hai tuần thì đã mất 4 ngày nghỉ cuối tuần, lại mất thêm 

mấy ngày do trục trặc kỹ thuật: có thể vì yếu tố lý lịch của Cha Cần (do ai báo cáo sao 

đó), Bộ Truyền giáo và Dòng Tên xem chúng tôi là những độc giả bị hạn chế. Phải  nhờ sự 

can thiệp của Bề trên Tổng quyền Dòng Xuân Bích mà Cha Cần quen biết, Cha mới được đi 

gặp Đức Cha Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, sau đó, chúng tôi được tiếp đón bình 

thường. Điều tôi muốn nói ở đây là vào thời điểm đó, Kho Lữu trữ Dòng Tên đã số hóa các 
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tư liệu. Phần liên quan đến Công giáo Việt Nam được chứa trong hai đĩa CD, chúng tôi xin 

mua nhưng họ chỉ bán cho một. Đó là đối với Cha Cần, cách đây 18 năm. Còn ngày nay, với 

HĐGM Việt Nam, tôi tin rằng Dòng Tên sẽ biếu không! và Cha Tổng quyền Dòng Tên 

Kinh nghiệm thứ hai là vào năm 2014, Đức Cha Nguyễn Thái Hợp gửi tôi qua lại Paris 

(đây là lần thứ 5 tôi tới đây), để tìm thêm tư liệu của Giáo phân Vinh ở Hội Thừa sai Paris. 

Thời điểm đó, Kho Lưu trữ MEP đã số hóa khá nhiều tài liệu và họ chép lại cho tôi toàn bộ 

các tài liệu của Vinh, phí bình thường là 3-4 Euro một trang, nhưng Cha Bề trên Tổng quyền 

(nay là Giám mục)  Colomb cho miễn phí. Đó là đối với GP Vinh, ngày nay, nếu HĐGM Việt 

Nam yêu cầu thì tôi tin chắc, MEP sẽ biếu không toàn bộ tài liệu liên quan đến CG VN. 

Và các Hội Dòng từng cử người sang truyền giáo ở Việt Nam như Đa Minh, 

Phanxico chắc cũng sẵn sàng hỗ trợ nếu HĐGM Việt Nam yêu cầu. 

Tín hữu Việt Nam vốn được tiếng là hăng hái và rộng rãi trong việc xây dựng nhà thờ và 

những năm gần đây, đã có những nhà thờ hoành tráng. Nhưng xem ra, họ chưa quan tâm 

đến mảng di sản văn hóa, tinh thần của Tổ tiên trong đức tin. Lý do có thể là vì họ chưa 

được gây ý thức về lãnh vực này. 

Dẫu sao, đây cũng là một tin vui khi HĐGM Việt Nam tính đến việc thành lập một Thư 

viện Văn hóa Công giáo Việt Nam. Ước mong rằng người khởi xướng có tầm nhìn và quyết 

tâm giống như Ptolémée Soter khi thành lập TV Alexandria, như Tổng thống John Adams và 

Thomas Jefferson với Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, như vua Louis XI với Thư viện QG Pháp 

và như ĐTC Nicolas V với Thư viện Vatican. 

Quyết tâm thôi chưa đủ vì còn cần tài chính khá dồi dào và nhân sự chuyên môn đầy 

đủ. Không dám so với Thư viện QH Hoa Kỳ: 600 triệu usd và hơn 3.000 người hay Thư viện 

QG Pháp: 254 triệu Euros và 2.700 nhân viên, nhưng rõ ràng cần nguồn tài chính và nhân 

sự thích hợp. 

Ngoài ra, cũng cần các yếu tố chuyên môn như hệ thống phân loại, hệ thống đề mục và 

các phương tiện chuyên dùng để dần đi đến số hóa... 

Xem ra, thực tế cũng lắm vấn đề. Nhưng kho tàng của Giáo hội, di sản tinh thần và văn 

hóa của tổ tiên xứng đáng cho chúng ta bắt tay vào công trình Thư viện Văn hóa Công 

giáo Việt Nam và ước mong nó sẽ đạt quy mô của một vương cung thánh đường văn hóa và 

tâm linh và như thế, nó sẽ là kho báu dành cho các thế hệ mai sau. 

 
  

 

[1] Tự Đức cho rằng: “Văn như Siêu Quát vô tiền Hán” (văn như văn của ông Siêu, ông 

Quát thì đời Tiền Hán cũng không có. 

http://conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=17308#_ftnref1
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VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

 

 

Khác biệt giữa niềm vui, và thú vui. 

  

Niềm vui và nỗi buồn là những cảm xúc về mặt tinh thần của con người. Trong khi thú vui và 

đau đớn do tai nạn, hay do bệnh tật… là những cảm xúc của thân xác. Niềm vui và nỗi buồn 

thường kéo dài, trong khi thú vui và đau đớn thường mau qua. 

  

Có nhiều yếu tố giúp ta có niềm vui như thi đỗ, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ; dành được 

huy chương vàng; cứu được một người khỏi chết đuối; giúp một lớp học thoát mù chữ; chặn 

được đám cháy; niềm tin vào Đấng Tối cao, giúp ta có niềm vui suốt đời...Ta tìm hiểu: 

  

Niềm tin tác động đến niềm vui của con người ra sao? 
 
  

Một xã hội khủng khoảng niềm tin 

  

Hình ảnh vị Giáo sư Tiến sĩ, linh mục Daminh Lương Kim Định (1915-1997), với bộ áo dòng 

trắng, ung dung tự tại, đi vào trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn trước những năm 1975 đã gây 

ấn tượng, sự ngưỡng mộ và lòng kính trong với bao lớp sinh viên thời đó! Tôi thì đặc biết ấn 

tượng với bốn câu thơ, Ngài trích dẫn từ sách Kinh Thư III nơi giảng đường Đại học: 
  

“Nhân tâm duy nguy. 

Đạo tâm duy vi.  

Duy tinh duy nhất. 

Doãn chấp quyết trung”. Dịch: 

“Lòng của trời siêu vi huyền ảo.  

Lòng của người điên đảo ngả nghiêng. 

Tinh ròng, chuyên nhất ngày đêm.  

Ra công, ra sức giữ nguyên lòng trời”. 

  

Lời nhận định trong Kinh Thư ngày xưa: “Lòng của trời siêu vi huyền ảo/Lòng của người điên 

đảo ngả nghiêng” đang diễn ra hàng ngày trong xã hội Việt Nam hôm nay. Xin trích dẫn để 

minh họa cho nhận định trên: Báo Tri Thức Việt Nam ngày 03 tháng 01 năm 2018, tác giả Sơn 

Vũ đã mô tả: “Trong sáng ngày 09 tháng 06 năm 2017, tại Kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Đại biểu 

Đặng Thuần Phong (Bến Tre) nói trước Quốc hội về 6 điều bất an mà nhân dân luôn bức xúc: 

“Tham nhũng, lãng phí, thương mại hóa quan hệ xã hội, tài nguyên cạn kiệt, và vấn đề an toàn 

sống”. Và tác giả kết luận: “Khủng khoảng niềm tin là hiện tượng đang thực sự xẩy ra trong xã 

hội chúng ta, ở trên mọi khía cạch cuộc sống của người dân từ thành thị cho đến nông thôn…” 

 Thật đau lòng biết bao! 

TỪ NIỀM TIN ĐẾN NIỀM VUI. 
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Từ niềm tin đến niềm vui 

Ta thường nghe: “mất niềm tin là mất tất cả”; trong các Cty, Doanh nghiệp, người ta còn đề cao 

niềm tin khi chọn những khẩu hiệu: “Niềm tin của các bạn là tài sản của chúng tôi”. Quả đúng 

thế, làm sao ta có thể bình an, an vui, hạnh phúc, có niềm vui, khi trong lòng đầy mưu toan, 

nghi hoặc, hận thù… 

  

Niềm vui sẽ biến mất khi niềm tin không còn nơi mỗi chúng ta! 
  

 

Mất niềm tin, gia đình ly tán 

  

Trong một gia đình, mà chồng hoài nghi vợ; vợ hoài nghi chồng, hoặc “Chồng ăn chả; vợ ăn 

nem…”, con cái không tin tưởng nơi cha mẹ; cha mẹ không tin tưởng nơi con cái, thì hỏi làm 

sao gia đình đó là một tổ ấm được? Sớm muộn gì gia đình đó cũng sẽ tan nát đổ vỡ. Cảnh 

tượng đó đang tràn ngập trong xã hội, từ thành thị đến nông thôn. Bao mảng đời bất hạnh, 

những cháu bế bơ vơ “đầu đường xó chợ” khắp nơi…Đau xót hơn, hàng triệu cháu bé không 

được chào đời vì nạn phá thai tràn lan...  
  

“Tại TP.HCM hiện nay cứ bình quân 2, 7 cặp kết hôn lại có 1 cặp ly hôn. Rõ ràng, tình trạng ly 

hôn trong giới trẻ ngày càng phổ biến, nhất là tại các khu đô thị, thành phố lớn. Độ tuổi ly hôn 

dưới 35 tuổi chiếm tỉ lệ 30% và năm sau có xu hướng tăng hơn năm trước…Cũng theo các luật 

sư tỉ lệ hòa giải ly hôn thành chiếm tỉ lệ rất thấp, và mỗi tháng bình quận mỗi quận huyện tại 

TP.HCM có từ 80 - 100 vụ ly hôn. 

(Theo Trung tâm Tin tức VTV.VN 24 ngày 01- 08-2018). 

  

 

“Người dân mất niềm tin, thì đất nước khó bình yên” (TT. Nguyễn Xuân Phúc) 

  

Đã hơn bốn mươi năm, quê hương thân yêu Việt Nam yên tiếng súng. Vể bề ngoài thì đất 

nước ta không chiến tranh, được bình an. Nhưng tận trong tâm hồn mỗi người dân liệu có 

được bình an chưa? Nếu lấy thước đo bình an bằng niềm tin vào cuộc sống, vào con người và 

vào xã hội thì ta có thể nói, xã hội Việt Nam hôm nay chưa bình an. Bởi lẽ, xã hội chúng ta 

đang tràn ngập hàng giả, độc hại từ Trung Quốc tràn qua. Và ngay cả những mặt hàng do 

chính nhà máy, xí nghiệp trong nước tạo ra như phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc tây, thuốc tầu, 

ciment, săt thép, cửa nhôm, của kính cũng thật giả lẫn lộn…Rồi nạn: Bằng giả, Cử nhân, Thạc 

sĩ, Tiến sĩ nhiều nơi được mua bằng tiền. Nghiêm trong hơn, là nạn quan giả, một số các quan 

chức nhiều nơi được mua bằng vàng, băng Đô-la, bằng gái đẹp, Bằng biệt thự năm sao… tạo 

ra quốc nạn tham những ngày một đa dạng và tinh vi…; người dân sống trong phập phồng lo 

sợ thì làm sao có bình an, có được niềm vui trong cuộc sống được. 

  

Đúng như lời Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nói:  “Người dân thiếu niềm tin thì đất nước 

khó bình yên”.  (Báo Dân Trí 25-07-2017) 

  

Niềm tin có từ đâu, hệ quả của việc có niềm tin, và không có niềm tin: 

  

“Bản chất của niềm tin là những giá trị được hình thành trên nền tảng văn hoá và đạo đức của 

một cá nhân. Con người phân biệt đúng và sai, tốt và xấu, thiện và ác dựa trên các giá trị văn 

hoá và chuẩn mực đạo đức của mình. Mà các giá trị này lại thường được quyết định bởi tín 

ngưỡng.” (Báo Tri Thức Việt Nam ngày 03-01-2018). 

http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/thieu-chinh-sach-ho-tro-phu-nu-bi-bao-hanh-sau-ly-hon-20170706161319675.htm
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Tôi nghĩ: Đây là một nhận định khá đúng đắn, khách quan, dù chưa hoàn toàn đầy đủ. Trên 

thực tế cho thấy, những quốc gia tôn trọng tín ngưỡng như Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, 

Nhật…Cụ thể, trong lễ nhậm chức, Tổng Thống nào của Hoa Kỳ cũng phải đặt tay trên cuốn 

Kinh Thánh để thề hứa; và trong đồng Đô-la của Mỹ có ghi hàng chữ: “In God we Trust” (Chúng 

ta tin vào Chúa). Một thí dụ khác: Ngày 09 tháng 04 năm 1914 hãng Toyota của Nhật thu hồi 

6.400.000 xe có lỗi ở trục lái, túi khí, và ghế ngồi đã bán ra trên toàn thế giới để sửa chữa.... 

Rồi những trạm xăng ở một số nơi; vùng nông thôn của Nhật đã thực hiện được việc tự mua 

bán không cần người kiểm soát…. Nhờ thế, nạn dối trá, tham nhũng trong xã hội rất ít, con 

người có niềm tin vào con người, cuộc sống đầy niềm vui... 

Trái lại, những nước chưa tôn trọng niềm tin của tôn giáo đủ… những nước đó thường có nạn 

tham nhũng, lừa gạt thật nhiều. Hàng giả của Trung Quốc đã gây hoảng sợ cho nhân loại. Tại 

Việt Nam thì từ thành thị đến nông thôn đều sợ hàng Trung Quốc, nhất là hoa quả, thực phẩm 

Trung Quốc…  

Nhận định về Việt Nam, tôi xin trích lời nhận định của ông: Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng 

Viện nghiên cứu tôn giáo, từng trả lời phỏng vấn với VietnamNet: “Dường như những chính 

sách về tôn giáo nghiêm trọng và sai lầm trước đây mà cả hiện nay nữa đã tạo ra một quá trình 

sa mạc hóa về tâm linh ở Việt Nam, để giờ đây tâm hồn của người Việt đã biến thành một bãi 

hoang có thể chấp nhận các loại bụi gai xương rồng, và không thể trồng được loại cây cỏ hoa 

thơm, quả ngọt”. (Báo Tri Thức Việt Nam ngày 03-01-2018). 

Đây quả là một nhận định thẳng thắn, đúng đắn, đau lòng biết bao! Nhưng tôi vẫn hy vọng 

“Thuốc đắng sẽ dã tật”, Việt Nam, mai đây sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu, một khi 

biết thức tỉnh để sửa sai. 

  

Phần kết: Tìm niềm vui từ đâu? 

  

Cá nhân, tập thể, tôn giáo đều có những cách thức riêng trong việc tìm niềm vui: 

Về cá nhân, có người tìm niềm vui qua đời sống dâng hiến (đi tu); có người tìm niềm vui trong 

việc sống chay tịnh, hay quảng đại giúp đỡ người nghèo hoạn nạn, bệnh tật; có người tìm niềm 

vui trong đời sống tình yêu vợ chồng (Vĩnh hôn và đơn hôn). 

  

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) thì: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…”  

  

Mẹ Thánh Têxêxa (1910-2097): Tìm niềm vui trong việc chăm sóc người nghèo khó.  

  

Đức Phật dạy (khoảng thế kỷ thứ 5 TCN): Tìm nguồn vui nơi chính mình. Kinh Hiện Pháp Lạc 

Trú dạy: “Quá khứ không truy tìm/ Tương lai không ước vọng/Quá khứ đã đoạn tận/Tương lai 

thì chưa đến/Chỉ có pháp hiện tại/Tuệ quán chính ở đây.” 

  

Đạo Công Giáo: Dạy con người tìm niềm vui qua việc: “MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI”. Cụ thể 

hơn: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết linh hồn, hết trí khôn” (Ga 15, 

37); và “Anh em hay yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). 

  

Cảm tạ Chúa, con có niềm vui vô tận, vì Chúa thương đã mặc khải để con biết Chúa; biết Chúa 

qua những công trình kỳ diệu do Chúa tạo dựng, trong đó có con; biết Chúa qua chính lời Chúa 

phán: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga4, 8). 

                                                           

Cursillista Inhaxio Đặng Phúc Minh 
 

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/da-cong-khai-ca-nhung-dieu-tung-cam-ky-225113.html
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Do một sự tình cờ ngàn năm một thuở mà quân y sĩ William Beaumont và người bệnh 
bất đắc dĩ của ông ta đã đóng góp rất nhiều cho y học về vai trò tiêu hóa thực phẩm của bao 
tử. 

Số là vào một ngày đẹp trời của mùa hè tháng 6 năm 1822, bác sĩ William Beaumont 
(1785-1853) được khẩn cấp mời tới đảo Mackinac, Chicago, để cấp cứu cho một nạn nhân 
mới bị thương. Ông đang phục vụ tại một đồn binh cách xa đó khoảng 300 dặm. 

Bệnh nhân là một thanh niên Gia Nã Đại gốc Pháp chuyên nghề bắt thú lấy lông da bán 
làm áo. Anh đang giao hàng tại cửa tiệm đông khách của doanh nhân John Jacob Astor thì 
bị trúng viên đạn cướp cò từ súng của một khách thương. Viên đạn xuyên qua thành bụng 
vào bao tử. 

Khi tới nơi, bác sĩ Beaumont đã tận tâm làm công việc của một y sĩ là cấp cứu băng bó 
vết thương và điều trị người bệnh một cách chu đáo với phương tiện rất eo hẹp. Bệnh nhân 
Alexis St Vincent được cứu sống, nhưng phần trên của bao tử lộ miệng ra ngoài da. Bệnh 
nhân từ chối không tới bệnh viện để bác sĩ khâu kín. May mắn là khi lành, một miếng thành 
bao tử lòi ra ngoài, phủ kín miệng bao tử lộ thiên, trành được sự xâm nhập của tác nhân có 
hại. 

Bác sĩ Beaumont đề nghị St Martin về giúp việc nhà với mình để được tiếp tục chăm 
sóc, vì vết thương rất dễ biến chứng, ảnh hưởng trầm trọng tới toàn cơ thể. Bệnh nhân đồng 
ý. 

Trong tám năm, St Vincent đã đóng vai một phòng thí nghiệm sống cho các nghiên cứu 
quan sát của bác sĩ Beaumont. Ông đã có nhiều cơ hội ghé mắt qua lỗ dò (fistula) nhìn rõ 
mọi sự việc xảy ra trong bao tử, từ sự co bóp tiêu hóa thức ăn tới việc tiết ra các dịch vị. Ông 
thấy thành bao tử có màu đỏ nhạt mịn như nhung với lớp chất nhờn óng ánh phủ lên trên. 
Bỏ miếng bánh mỳ vào đó, ông thấy từ thành bao tử tiết ra cả trăm giọt chất lỏng. 

Nhúng từng miếng vải vào bao tử, bác sĩ Beaumont lấy ra một dung dịch lỏng để phân 
tích và thấy có chất acid chloric rất mạnh. Bỏ một miếng thịt vào dung dịch rồi hâm nóng lên 
bằng nhiệt độ trong bao tử St Vincent, ông thấy sau 40 phút, mặt miếng thịt bắt đầu tái đi. 
Sau 2 giờ các mô liên kết tan rã, các thớ thịt tách rời và sau 10 giờ, miếng thịt hoàn toàn 
biến dạng. Bỏ một miếng xương sườn heo vào dung dịch, miếng xương tan rã sau một 
tháng. 

Ông cũng thấy khi St Vincent giận dữ thì sự thức ăn nằm lại trong bao tử lâu hơn. Đây là 
nhận xét đầu tiên về tâm trạng ảnh hưởng tới sự tiêu hóa. 

Bác sĩ Beaumont đã ghi lại 238 kết quả nghiên cứu trong tác phẩm “Experiments and 
Observations on Gastric Juice and the Physiology of Digestion”, phát hành năm 1833. Một 
thế kỷ sau, sách được danh y Mỹ quốc Harvey W. Cushing (1869-1939) ca ngợi là tác phẩm 
y khoa cổ điền rất có giá trị cho nền y học Hoa Kỳ. 

Bác sĩ Beaumont thất lộc vào năm 1853.  

BAO TỬ VỚI SỰ TIÊU HÓA THỰC PHẨM 
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St Vincent sống với bác sĩ Beaumont trước sau gần 8 năm rồi về đoàn tụ với gia đình ở 
Canada. Ông sống bình an tới tuổi 80, có 17 người con, rất mạnh khỏe làm nghề chặt củi và 
vẫn mang lỗ rò bao tử mà 48 năm về trước tưởng như đã lấy đi mạng sống của ông trong 
vòng 20 phút. Chắc là khi đó chẳng bao giờ ông nghĩ rằng tên tuổi của ông lại được nhắc 
nhở tới trong lịch sử y học với chiếc bao tử có cửa sổ. Chiếc bao tử độc đáo đó đã giúp con 
người hiểu rõ vai trò của đồng bạn trong sự tiêu hóa thực phẩm.  

Thực ra bao tử không những chỉ tiêu hóa mà còn tạm thời dự trữ thực phẩm. Nhờ vai trò 
dự trữ này mà con người chỉ cần ăn mỗi ngày ba bữa, mặc dù cơ thể liên tục cần được cung 
cấp chất dinh dưỡng. 

Nhiều người cứ đinh ninh là bao tử nằm phía sau lỗ rún nhưng thực ra nằm cao hơn. 
Phần đầu của bao tử ở ngay dưới trái tim, phần còn lại nằm sau mấy xương sườn cuối, dưới 
hoành cách mô, về phía trái của bụng. 

Khi trống rỗng, bao tử có hình dạng một trái bong bóng xẹp hơi hoặc hình chữ J dài 
khoảng 40 cm, treo trên cuống thực quản. Khi căng thực phẩm, bao tử phình như hạt đậu, 
dài 20 cm, rộng 10cm và có thể chứa 1.2 lít thực phẩm.   

Bao tử được cấu tạo bằng nhiều lớp mô bào với nhiệm vụ khác nhau: 

- Lớp trong cùng là những màng nhầy (mucous membranes) với dịch nhầy để bảo vệ và 
làm cho lòng bao tử trơn tru. 

- Lớp kế tiếp có mạch máu nuôi dưỡng bao tử và hệ thông dây thần kinh kích thích, điều 
khiển các tuyến bao tử. 

- Lớp thứ ba gồm nhiều cơ sắp hàng ngang, dọc và chéo để co bóp di chuyển thức ăn. 

- Ngoài cùng là lớp phúc mạc (peritoneum) che chở bao tử.  

Từ thực quản, thực phẩm xuống bao tử qua tâm vị với cơ vòng, không cho thực phẩm 
dội ngược trở lên. 

Ở phía dưới, bao tử thông với tá tràng (duodenum) qua cơ thắt môn vị (pyloric 
sphincter), chặn thực phẩn quay lại bao tử. 

Bao tử có các tế bào đặc biệt tiết ra nhiều hóa chất khác nhau nhưng hòa lẫn với nhau 
gọi là dịch vị bao tử. 

Thành phần chính của dịch vị là: 

- Acid hydrochloric, một acid rất mạnh có thể làm mềm các mô liên kết của thức ăn và 
để tiêu diệt vi sinh vật có hại khiến cho bao tử hầu như không nhiễm trùng. 

- Diếu tố pepsin, một loại men có tác dụng phân hóa chất đạm 

- Yếu tố nội tại glycoprotein cần thiết cho sự hấp thụ sinh tố B12 để tạo hồng huyết cầu 
và hỗ trợ các chức năng của hệ thần kinh. 

- Lipase giúp phân hóa chất béo thành acid béo và glycerol. 

- Gastrin giúp nhồi nặn thức ăn thành khối chất nhão. 
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- Chất nhầy mucous bảo vệ niêm mạc dạ dầy. Nếu không có chất nhầy, acid 
hydrochloric sẽ ăn mòn bao tử, đưa đến loét dạ dày. 

Acid hydrochloric rất mạnh. Như Bác sĩ Beaumont và một vài khoa học gia trước đó đã 
chứng minh, acid này có thể làm tan một lưỡi dao cạo râu mỏng hoặc hủy hoại nhiều tế bào. 
Nhưng trong bao tử thì acid này lại không gây ra tổn thương nào. Có nhiều lý do: 

- Trước hết là nhờ có lớp màng niêm với chất nhầy bao che. Chất nhầy có độ kiềm nên 
dễ dàng trung hòa acid. 

- Thực phẩm ăn vào cũng làm loãng nồng độ của acid, khiến tác dụng ăn mòn của acid 
giảm đi. 

- Tế bào thành bao tử thay đổi liên tục rất mau mỗi 3 ngày cho nên dù có bị acid ăn mòn 
thì lớp tế bào khác mọc ra ngay để thay thế tế bào chết.  

 Mỗi ngày có chừng 2000-2500 phân khối dịch vị bao tử được sản xuất. Chỉ với ngửi 
hoặc nhìn thấy món ăn hấp dẫn là não bộ đã gửi tín hiệu cho bao tử để bắt đầu tiết ra dịch 
vị. Và dù không tiếp nhận thực phẩm, cơ quan này tiếp tục co bóp một cách không chủ động 
mỗi vài ba giờ và tạo ra cảm giác đói. 

Tiếp tay với dịch vị trong việc tiêu hóa thực phẩm là ba lớp cơ ở thành bao tử. Sự hiện 
diện của thực phẩm khiến các cơ nhịp nhàng co duỗi, nhè nhẹ ở phía trên nhưng mạnh mẽ 
phía dưới để bao tử nhào trộn thực phẩm với dịch vị.    

Thời gian lưu lại trong bao tử của mỗi loại thực phẩm không giống nhau, thường là từ 2 
đến 6 giờ. 

Thực phẩm thuộc nhóm carbohydrates (tinh bột, đường) lưu lại bao tử ngắn nhất, tiếp 
đến là nhóm các chất đạm và lâu nhất là nhóm chất béo. 

Thức ăn lỏng tiêu hóa mau hơn thức ăn đặc. Nước uống hầu như chỉ lướt qua ghé thăm 
bao tử một lúc rồi chẩy xuống ruột.  

Nhịp độ thực phẩm rời bao tử cũng được một loại hormone của tá tràng điều hợp, nhờ 
đó thực phẩm xuống tá tràng từ từ tùy theo khả năng hấp thụ của ruột non. 

Ngoài ra, nhịp độ này cũng chịu ảnh hưởng của một số yếu tố như thời tiết, độ nóng 
lạnh của món ăn, nước uống, tâm trạng con người. 

- Trước đây, bác sĩ Beaumont đã trực tiếp nhìn thấy rằng mỗi khi St Vincent bực mình 
thì thực phẩm nằm trong bao tử lâu hơn vì sự tiêu hóa chậm lại. 

- Thời tiết nóng ẩm làm dịch vị bao tử tiết ra ít hơn và đó là lý do để ta ăn ít hơn vào mùa 
hè. Trái lại, với mùa đông giá lạnh, lại thấy đói nhiều hơn vì cơ thể cần nhiều nhiệt năng bù 
lại nhiệt thất thoát do khí hậu lạnh. 

- Khi chứa quá nhiều thực phẩm, sự tiêu hóa ở bao tử cũng chậm lại vì số lượng dịch vị 
có giới hạn. 

Sau khi tiêu hóa ở dạ dày, thức ăn chuyển thành dạng bán lỏng rồi xuống tá tràng, phần 
đầu của ruột non.  
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Nhiều người thấy bụng sôi ùng ục thì cho là đang đói nhưng thực ra đó là do hơi chạy 
trong hệ tiêu hóa, nhất là ở ruột. 

Bao tử không cần thiết để tạo ra cảm giác đói, vì nhiều người bệnh cắt bỏ bao tử vẫn có 
những cơn đòi ăn, đòi uống. Não bộ luôn luôn theo dõi mức độ glucose, chất đạm, chất béo 
trong cơ thể. Khi mức độ các chất này xuống thấp thì não bộ phát ra tín hiệu cho hay là đã 
đến giờ để ăn uống. Dấu hiệu đầu tiên của sự đói là cảm giác bồn chồn, nóng nảy, hơi căng 
thẳng rồi cồn cào gậm nhấm trong bao tử.  

Thường thường, cơ thể cảm thấy đói khi có nhu cầu thực phẩm. Tuy nhiên nhiều người 
đau ốm, cần thức ăn nhưng lại không thấy đói. Cũng vậy, có người lấy ăn để quên nỗi buồn 
bực hoặc ăn vì thói quen muốn ăn. Hoặc ăn không phải vì đói bụng mà vì đói con mắt (No 
bụng đói con mắt). Nhưng đa số đều có một thói quen ăn vào thời điểm nào đó trong ngày.   

- Bao tử có thể bị loét. Mới đây đã có chứng minh là loét do loại vi khuẩn H.Pylori gây ra. 
Loét cũng do tâm thần giao động căng thẳng khiến cho acid hydrochloric tiết ra nhiều hơn. 
Loét thường thấy nhiều hơn ở tá tràng vì nơi đây không có niêm mạc nhầy bảo vệ với nhiều 
acid từ bao tử chảy xuống. 

- Khó tiêu cũng là một bệnh của bao tử. Bệnh nhân bị buồn nôn, ợ hơi, ậm ạch bao tử 
đôi khi tiêu chảy hoặc táo bón. Khó tiêu thường do ăn quá nhiều hoặc ăn quá nhanh, ăn 
nhiếu chất béo hoặc do căng thẳng lo âu. 

- Một rối loạn khác của bao tử mà tiếng Anh gọi là “heartburn”, nhưng chả có liên quan 
gì tới trái tim. 

Bệnh do chất chua từ bao tử trào ngược lên thực quản, gây ra cảm giác cháy bỏng phía 
sau xương ức. 

Ợ chua thường xẩy ra khi ta cong mình cúi xuống hoặc khi nằm. 

Rủi ro đưa tới ợ chua là ăn quá no, bực mình bất mãn, mặc quần áo quá chặt, uống 
nhiều rượu, cà phê, hút nhiều thuốc lá, ăn nhiều hành tỏi…  

 

Kết luận 

Cổ nhân nói “Có thực mới vực được đạo” 

Thiên tài khoa học Albert Einstein lại có ý kiến thêm là “Bụng đói làm sao mà cố vấn tốt 
được”-An empty stomach is not a good polical advisor. 

Nhưng không phải cứ nhét cho đầy bao tử là làm vừa lòng bao tử. Điều quan trọnglà 
“Thực phẩm giúp sống lâu, có đạo đức, mạnh khỏe, hạnh phúc phải là những chất dịu ngọt 
thích hợp với bao tử” như đã được ghi nhận trong kinh điển Ấn Độ giáo Bhagavad-Gita từ 
hơn 5000 năm về trước. 

Vì bao tử mà bất dung, không tiêu hóa được những món ăn khó tiêu hoặc khi tâm trạng 
con người giận hờn, bất an thì ăn vào cũng như không. 

Cho nên, xin hãy nhẹ nhàng với nàng bao tử. 

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức   Texas Hoa Kỳ  
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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/

