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TỪNG BƯỚC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ……………………….
………………………………………………………………………………Gioan Baotixita Vũ Đức Bảo
NHỮNG NGƯỜI ANH EM TIN LÀNH CẢI ĐẠO SANG CÔNG GIÁO …………………. Sandy Vũ
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LTS: BBT CGVN và Đặc San GSVN hân hạnh giới thiệu trọn bộ 16 Văn Kiện Công Đồng
Vatican 2, bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN, ấn bản mới nhất, có bán tại các
Nhà Sách Công Giáo.
Suốt hơn 10 năm qua trên Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam chúng con đã trung thành phổ biến bản
dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua
các thời kỳ, chúng con xin tiếp tục công việc tối cần thiết này nhưng với một bản dịch hoàn
chỉnh hơn - Bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN. Rất mong được mọi người
đón nhận, hỗ trợ việc phổ biến tài liệu quí này như KIM CHỈ NAM đích thực, đầy đủ và hoàn
hảo cho mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta đang sống trong thời điểm kỷ niệm 50 năm Thánh
Công Đồng Chung Vatican 2; Dân Chúa Việt Nam khi dành thời gian đọc lại các Hiến Chế, Sắc
Lệnh, Tuyên Ngôn sẽ luôn nhận ra điều mới mẻ và hữu ích cho từng cá nhân cũng như cộng
đoàn.
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép
chúng con giới thiệu bản văn quí giá này qua internet. Quí Cha và Quí Vị có thể yêu cầu nhận
trọn bộ hay từng Văn Kiện cụ thể trên một file word qua email, hoặc cũng có thể tải về máy tại
địa chỉ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31
Xin chân thành cám ơn
BBT CGVN & Đặc San GSVN
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VỀ MỤC LỤC
SẮC LỆNH
VỀ HOẠT ĐÔNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI
AD GENTES
Ngày 18 tháng 11 năm 1965
CHƯƠNG VI
SỰ CỘNG TÁC
35. Vì toàn thể Giáo Hội là người truyền giáo và vì công việc rao giảng Tin Mừng là nhiệm vụ
căn bản của Dân Chúa, nên Thánh Công Đồng mời gọi mọi người thực hiện cuộc canh tân từ
nội tâm, để khi đã ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người trong việc truyền bá Tin Mừng,
tất cả cùng tham gia vào công cuộc truyền giáo cho Muôn Dân.
36. Vì là chi thể của Chúa Kitô hằng sống, được tháp nhập và nên đồng hình đồng dạng với
Người nhờ Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, nên tất cả các Kitô hữu đều có bổn phận
phải cộng tác vào việc tăng trưởng và phát triển Thân Thể Người, để nhanh chóng đạt tới tầm
vóc viên mãn (Ep 4,13).
Vì thế, tất cả những người con của Giáo Hội phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình
đối với thế giới, phải vun đắp tinh thần công giáo đích thực, và phải dành mọi công sức cho
việc rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên, mọi người phải biết rằng bổn phận đầu tiên và quan trọng
nhất đối với việc truyền bá đức tin là sống sâu xa đời sống Kitô hữu. Vì chính khi nhiệt thành
phụng sự Thiên Chúa và bác ái đối với tha nhân, họ mang lại cho toàn thể Giáo Hội một cảm
hứng thiêng liêng mới và làm cho Giáo Hội tỏ hiện như dấu chỉ giương cao giữa các dân tộc (x.
Is 11,12), là “ánh sáng thế gian” (Mt 5,14) và là “muối đất” (Mt 5,13). Chứng tá đời sống này sẽ
đem lại kết quả dễ dàng hơn, nếu cùng được thực hiện chung với các cộng đồng Kitô giáo
khác, theo những nguyên tắc trong Sắc lệnh về Đại kết1.
Với tinh thần đổi mới đó, các Kitô hữu sẽ tự phát dâng lên Thiên Chúa các kinh nguyện và
việc hy sinh, để nhờ ơn thánh của Ngài, công việc của các nhà truyền giáo đạt được nhiều kết
quả, ơn kêu gọi truyền giáo được nẩy nở và những nguồn tài trợ mà các xứ truyền giáo đang
cần đến sẽ được dồi dào.
Để tất cả và từng người Kitô hữu biết rõ hiện trạng của Giáo Hội trong thế giới, và để họ
nghe được tiếng kêu gào của biết bao nhiêu người: “xin giúp chúng tôi” (x. Cv 16,9), nên sử
dụng những phương tiện truyền thông xã hội hiện đại để cung cấp những thông tin trong lãnh
vực truyền giáo, sao cho khi đã cảm thấy hoạt động truyền giáo là việc của mình, họ mở rộng
tâm hồn đáp ứng những nhu cầu bao la và thâm sâu của con người và sẵn sàng giúp đỡ mọi
người.
Cũng cần phải phối hợp các tin tức và cộng tác với các cơ quan quốc gia hay quốc tế.
37. Đoàn Dân Chúa sống và một cách nào đó hiện diện cách hữu hình trong các cộng đoàn,
đặc biệt là tại các giáo phận và giáo xứ, vì thế, các cộng đoàn đó cũng phải minh chứng về
Chúa Kitô trước mặt Muôn Dân.
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x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Đại kết Unitatis Redintegratio, 12.
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Ơn canh tân không thể tăng triển nếu mỗi cộng đoàn không mở rộng phạm vi bác ái đến tận
cùng trái đất và không lo lắng cho những kẻ ở xa giống như cho những người thuộc cộng đoàn
mình.
Như thế toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện, cộng tác và hành động giữa các dân tộc qua
những người con đã được Thiên Chúa tuyển chọn để thi hành phận vụ rất cao trọng này.
Cũng sẽ rất hữu ích nếu giữ được mối liên lạc với những nhà truyền giáo xuất thân từ chính
cộng đoàn, hoặc với một giáo xứ hay giáo phận nào đó trong các xứ truyền giáo, để mối thông
hiệp giữa các cộng đoàn trở nên hữu hình và hướng đến việc xây dựng cho nhau, miễn sao
đừng xao lãng công cuộc truyền giáo chung của toàn Giáo Hội.
38. Tất cả các Giám mục, với tư cách là thành viên của Giám mục Đoàn kế vị Tông Đồ Đoàn,
được thánh hiến không phải chỉ để dành cho một giáo phận nào đó, mà là cho ơn cứu độ của
toàn thế giới. Mệnh lệnh của Chúa Kitô sai đi rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật (Mc 16,15)
trước hết và trực tiếp nhắm tới các Ngài, cùng với Phêrô và dưới quyền Phêrô. Do đó, giữa các
Giáo Hội xuất phát một mối hiệp thông và cộng tác rất cần thiết để thực thi công cuộc rao giảng
Phúc Âm trong thời đại ngày nay. Vì sự thông hiệp đó, mỗi Giáo Hội đều chăm lo cho tất cả các
Giáo Hội khác, thông tin cho nhau về những nhu cầu riêng, cùng nhau chia sẻ những gì mình
có, vì phận vụ của toàn thể Giám mục Đoàn là làm cho Thân Thể Chúa Kitô được triển nở2.
Giám mục và giáo phận của mình kết thành một thực thể duy nhất, vì thế, khi cổ võ, phát
động và điều hành công cuộc truyền giáo trong giáo phận, Giám mục bày tỏ và có thể nói là
hữu hình hoá tinh thần cũng như nhiệt tâm truyền giáo của đoàn Dân Chúa, nhờ đó toàn thể
giáo phận đều là những người truyền giáo.
Bổn phận của Giám mục là khuyến khích cộng đoàn, nhất là những người đang phải bệnh
tật và đau khổ, biết quảng đại dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện và việc hy sinh để
cầu cho công cuộc rao giảng Tin Mừng trên khắp thế giới; ngài phải tích cực cổ võ ơn gọi nơi
những người trẻ và các giáo sĩ để gia nhập các Tổ chức truyền giáo, và vui mừng tri ân khi có
người được Thiên Chúa chọn gọi dấn thân vào hoạt động truyền giáo của Giáo Hội; ngài phải
khích lệ và giúp đỡ các Hội dòng giáo phận tham gia công tác truyền giáo; khuyến khích các tín
hữu đóng góp cho hoạt động của các Tổ chức truyền giáo, và nhất là các Hội Giáo Hoàng
truyền giáo. Phải dành ưu tiên cho những Tổ chức này vì đây là những phương tiện vừa để
người công giáo, ngay từ tuổi thơ, được thực sự thấm nhuần cảm thức về đặc tính phổ quát và
truyền giáo của Giáo Hội, vừa để vận động việc quyên góp hữu hiệu nhằm trợ cấp cho tất cả
các xứ truyền giáo tùy theo nhu cầu từng nơi3.
Vì vườn nho Chúa ngày càng cần có thêm nhiều thợ và vì các linh mục giáo phận cũng ước
ao ngày càng được góp phần nhiều hơn vào việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới, nên Thánh
Công Đồng rất ước mong các Giám mục, khi nghĩ đến việc thiếu linh mục rất trầm trọng đang
cản trở việc rao giảng Tin Mừng cho nhiều miền, hãy gửi đến những giáo phận thiếu giáo sĩ
một số linh mục có khả năng muốn dấn thân trong hoạt động truyền giáo và đã được chuẩn bị
đầy đủ, để họ thi hành tác vụ truyền giáo với tinh thần phục vụ ít là trong một thời gian 4.
Để hoạt động truyền giáo của các Giám mục có thể thực thi cách hữu hiệu hơn cho lợi ích của
toàn thể Giáo Hội, các Hội Đồng Giám mục nên điều hành những công tác liên quan đến việc tổ
chức sự cộng tác trong toàn miền.
Trong các Hội Đồng Giám Mục, các ngài nên thảo luận về việc vận động các linh mục thuộc
hàng giáo sĩ giáo phận dấn thân rao giảng Tin Mừng cho muôn dân; cũng như ấn định khoản
tiền hằng năm phải đóng góp cho công trình tại các xứ truyền giáo, tuỳ theo theo khả năng thu
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x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 23-24.
x. BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maxium Illud, 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 453-454; PIÔ XI, Thông điệp Rerum
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nhập của mỗi giáo phận5, điều hành và tổ chức những cách thức và phương tiện trực tiếp nâng
đỡ các xứ truyền giáo, hỗ trợ và nếu cần, thiết lập các Tổ chức truyền giáo và các chủng viện
đào tạo giáo sĩ giáo phận cho các xứ truyền giáo, phát huy những liên lạc chặt chẽ hơn giữa
những Tổ chức ấy với các giáo phận.
Cũng thế, các Hội Đồng Giám Mục nên thiết lập và khuyến khích việc tiếp đón trong tình
huynh đệ và dành những chăm sóc mục vụ thích hợp để giúp đỡ những người di trú vì lý do lao
động hay học hành, đến từ các miền truyền giáo. Qua nhóm di dân này mà những dân tộc xa xôi
một cách nào đó trở nên gần gũi, và tạo cơ hội thuận tiện để các cộng đồng Kitô giáo lâu đời được
đối thoại với những dân tộc chưa được phúc đón nhận Tin Mừng, đồng thời tỏ bày khuôn mặt đích
thực của Chúa Kitô trong nghĩa cử yêu thương và thái độ ân cần giúp đỡ6.
39. Các linh mục là hiện thân của Chúa Kitô và là cộng sự viên của hàng Giám mục trong ba
phận vụ thánh tự bản chất gắn liền với sứ mệnh của Giáo Hội7. Vì thế, các ngài phải nhận thức
sâu xa rằng đời sống các ngài cũng đã được thánh hiến để phục vụ các xứ truyền giáo. Qua
việc thi hành thừa tác vụ linh mục – một tác vụ gắn liền với Bí Tích Thánh Thể là phương thế
kiện toàn Giáo Hội - các ngài thông hiệp và dẫn đưa người khác đến thông hiệp với Chúa Kitô
là Đầu, nhưng các ngài không thể không nhận thấy rằng Nhiệm Thể vẫn chưa đạt đến tầm vóc
viên mãn, do đó còn rất nhiều việc phải làm để Thân Thể ấy ngày càng tăng triển. Vì thế các
ngài phải sắp xếp công việc mục vụ thế nào để mưu ích cho việc quảng bá Tin Mừng nơi
những người ngoài Kitô giáo.
Trong hoạt động mục vụ, các linh mục phải cổ võ và duy trì nơi các tín hữu lòng nhiệt thành
đối với việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới, qua việc dạy giáo lý và giảng thuyết để giáo huấn
họ về nhiệm vụ của Giáo Hội phải loan báo Chúa Kitô cho Muôn Dân; trình bày cho các gia
đình Kitô hữu về sự cần thiết và niềm vinh hạnh khi vun trồng ơn gọi truyền giáo nơi những
người con, nam cũng như nữ; phát huy lòng nhiệt thành truyền giáo nơi thanh thiếu niên trong
các trường và các hội đoàn công giáo để từ đó có thêm những người rao giảng Tin Mừng
tương lai. Các ngài phải nhắc nhở tín hữu cầu nguyện cho các xứ truyền giáo và đừng xấu hổ
khi xin họ giúp đỡ, dám trở nên như những hành khất vì Chúa Kitô và vì phần rỗi các linh hồn 8.
Các giáo sư Chủng Viện và Đại Học phải cho thanh thiếu niên biết hiện trạng xác thực của
thế giới và của Giáo Hội, để giúp họ nhận ra nhu cầu cấp bách của việc rao giảng Tin Mừng
cho những người ngoài Kitô giáo và để nuôi dưỡng nhiệt tâm truyền giáo của họ. Trong khi dạy
các môn tín lý, Thánh Kinh, luân lý và lịch sử, phải nêu rõ những khía cạnh truyền giáo hàm
chứa trong các môn ấy, để nhờ đó ý thức truyền giáo được hình thành nơi các linh mục tương
lai.
40. Các Hội Dòng sống đời chiêm niệm hay hoạt động, cho đến nay đã và đang góp phần rất
lớn vào việc rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Thánh Công Đồng vui mừng nhìn nhận công lao
của họ và cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao nỗ lực đã được thực hiện để làm vinh danh Chúa và
phục vụ các linh hồn. Thánh Công Đồng khuyến khích họ hãy cứ hăng say theo đuổi công việc
đã khởi sự, vì biết rằng sức mạnh của đức ái mà họ muốn thực thi cách hoàn hảo hơn theo ơn
gọi, đang thúc đẩy và đòi buộc họ phải có tinh thần và hành động thực sự mang tính cách công
giáo9.
Các Hội Dòng sống đời chiêm niệm góp phần rất lớn vào việc trở lại của các linh hồn nhờ
những kinh nguyện, hy sinh và thử thách, vì Thiên Chúa là Đấng sai thợ đến gặt lúa của Ngài
theo lời ta cầu xin (x. Mt 9,38), Đấng mở rộng tâm hồn người ngoài Kitô giáo để họ lắng nghe
Tin Mừng (x. Cv 16,14), và làm cho lời cứu rỗi sinh hoa kết quả trong lòng họ (x. 1 Cr 3,7). Hơn
nữa, xin các Hội Dòng hãy thành lập cơ sở tại những xứ truyền giáo, như nhiều Dòng đã từng
làm, để ở đó, trong khi thích nghi với truyền thống tôn giáo đích thực của các dân tộc, các tu sĩ
tỏ cho những người ngoài Kitô giáo thấy chứng từ cao đẹp về uy quyền và tình yêu của Thiên
Chúa cũng như về sự hợp nhất trong Chúa Kitô.
5

x. CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về nhiệm vụ mục tử của các Giám mục Christus Dominus, 6.
x. PIÔ XII, Thông điệp Fidei Donum, 15.1.1957: AAS 49 (1957), tr. 245.
7
x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 28.
8
x. PIÔ XI, Thông điệp Rerum Ecclesiae, 28.2.1926: AAS 18 (1926), tr. 72.
9
x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 44.
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Còn các Hội Dòng sống đời hoạt động, hoặc chuyên lo việc truyền giáo hoặc không, đều
phải chân thành tự vấn trước mặt Chúa xem còn có thể gia tăng các hoạt động cho việc mở
rộng Nước Chúa nơi muôn dân không; hoặc có thể để cho những người khác đảm nhận một số
tác vụ nào đó, còn chính họ sẽ cống hiến công sức cho các xứ truyền giáo không; hay có thể
bắt đầu hoạt động trong các xứ truyền giáo bằng cách thích nghi Hiến pháp của Hội Dòng nếu
cần, mà vẫn giữ đúng tinh thần của Vị Sáng Lập không; hoặc xem các tu sĩ của Dòng có thể tùy
sức tham gia vào hoạt động truyền giáo không; hay cách sống thường ngày của họ có trở nên
chứng tá của Tin Mừng được thích nghi với đặc tính và hoàn cảnh của dân chúng không.
Nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Giáo Hội ngày càng có thêm nhiều Tu hội đời, hoạt động
dưới quyền Giám mục, có thể mang lại nhiều kết quả trong các xứ truyền giáo về nhiều phương
diện, như là dấu chỉ của sự tận hiến trọn vẹn cho việc rao giảng Tin Mừng trên thế giới.
41. Giáo dân cộng tác vào công cuộc rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, đồng thời tham gia vào
sứ mệnh cứu rỗi của Giáo Hội với tư cách là chứng nhân và khí cụ sống động 10, đặc biệt khi họ
được Thiên Chúa kêu gọi và được Giám mục thu nhận để thi hành công tác truyền giáo.
Trong những địa hạt đã gia nhập Kitô giáo, giáo dân tham gia vào việc rao giảng Tin Mừng
bằng cách phát huy nơi chính mình và những người chung quanh sự hiểu biết và lòng yêu mến
các xứ truyền giáo, cổ võ ơn kêu gọi trong gia đình, trong các hội đoàn công giáo và các trường
học, đóng góp vào các chương trình tài trợ, để có thể trao tặng cho người khác hồng ân đức tin
mà họ đã lãnh nhận cách nhưng không.
Còn trong những địa hạt thuộc các xứ truyền giáo, giáo dân, hoặc ngoại kiều hoặc người địa
phương, phải dạy học trong các trường, phụ trách các công việc trần thế, hợp tác vào hoạt
động tại giáo xứ hay giáo phận, thành lập và phát huy các hình thức hoạt dộng tông đồ giáo
dân, để tín hữu của các Giáo Hội trẻ được tham gia vào đời sống Giáo Hội càng sớm càng
tốt11.
Sau cùng giáo dân phải sẵn lòng cộng tác trong lãnh vực kinh tế xã hội với các quốc gia
đang phát triển; sự cộng tác này càng đáng biểu dương nếu càng liên quan đến việc thành lập
các tổ chức tác động đến chính những cơ cấu căn bản của đời sống xã hội hay để đào tạo
những người có trách nhiệm với quốc gia.
Cũng đáng đặc biệt tán dương những giáo dân đang giúp nâng cao sự hiểu biết về các dân
tộc và các tôn giáo qua những công trình khảo cứu lịch sử hay khoa học tôn giáo tại các Đại
Học hay các Viện Khoa Học, điều đó rất hữu dụng cho những người rao giảng Tin Mừng và
hữu ích trong việc đối thoại với những người ngoài Kitô giáo.
Họ cũng phải hợp tác trong tình huynh đệ với các Kitô hữu khác, với những người ngoài Kitô
giáo và nhất là với các thành viên của những tổ chức quốc tế, nhưng hãy luôn nhớ rằng “việc
xây dựng xã hội trần thế phải đặt nền tảng trong Chúa và quy hướng về Người” 12.
Để chu toàn tất cả những phận vụ đó, giáo dân cần được chuẩn bị về kỹ thuật và đời sống
thiêng liêng tại những Học Viện chuyên khoa, để đời sống họ trở thành chứng tá cho Chúa Kitô
đối với những người ngoài Kitô giáo, như lời Thánh Tông Đồ: “Anh em đừng làm gương xấu
cho người Do Thái, cho Dân ngoại hoặc cho Giáo Hội Chúa, cũng như tôi đây, tôi làm đẹp lòng
mọi người trong mọi sự, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho mọi người, để họ được cứu
rỗi” (1 Cr 10,32-33).

10

x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 33, 35.
x. PIÔ XII, Thông điệp Evangelii Praecones, 2.6.1951: AAS 43 (1951), tr. 510-514; GIOAN XXIII, Thông điệp Princeps
Pastorum, 28.11.1959: AAS 51 (1959), tr. 851-852.
12
x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 46.
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KẾT LUẬN
42. Các Nghị phụ Công Đồng, hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, với ý thức thật sâu đậm về bổn
phận phải mở rộng Nước Chúa khắp nơi, gửi lời chào thân ái đến tất cả những ai đang rao
giảng Tin Mừng, đặc biệt xin được chia sẻ nỗi thống khổ của những người đang chịu bách hại
vì Danh Chúa Kitô13.
Được nung nấu bằng chính ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô dành cho nhân loại, với niềm
xác tín rằng Thiên Chúa chính là Đấng làm cho Vương quyền Ngài hiển trị nơi trần gian, các
Nghị phụ hợp ý cầu nguyện với tất cả các Kitô hữu để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ
Maria Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xin cho muôn dân mau được đưa về nhận biết chân lý (1
Tm 2,4) để vinh quang Thiên Chúa đang rạng ngời trên gương mặt Chúa Giêsu Kitô, cũng
chiếu soi mọi người nhờ Chúa Thánh Thần (2 Cr 4,6).
Tất cả và từng điều được ban bố trong Sắc Lệnh này đều đã được các Nghị phụ Thánh Công
Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với các
Nghị phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và
những gì đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa
cả sáng.
Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 7 tháng 12 năm 1965
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo
(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ)
VỀ MỤC LỤC
MỒNG MỘT TẾT MẬU TUẤT (16/02/2018) LỄ TÂN NIÊN - CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

[St 1,14-18; Pl 4, 4-8; Mt 6, 25-34]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Nếu chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa thâm sâu và phong phú của Ba
Ngày Tết:
Ngày Mồng Một Tết, chúng ta hướng mắt, hướng lòng lên Thiên Chúa để cầu xin Người
ban cho chúng ta ơn Bình An, vì Thiên Chúa là Chúa của thời gian và vì mọi sự tốt lành đều
xuất phát từ Thiên Chúa.
Ngày Mồng Hai Tết, chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ là những bậc sinh thành và
dưỡng dục chúng ta trong thế giới này, để tỏ lòng hiếu thảo của những người thụ ân.
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X. PIÔ XII, Thông điệp Evangelii Praecones, 2-6-1951: AAS 43 (1951), tr. 527; GIOAN XXIII, Thông điệp Princeps
Pastorum, 28-11-1959: AAS 51 (1959), tr. 864.
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Ngày Mồng Ba Tết, chúng ta nhìn vào chính cuộc sống hiện tại của mình để xem ý nghĩa
và giá trị của lao động mà Thiên Chúa giao phó, ủy thác cho chúng ta trong Năm Mới là như thế
nào để chúng ta chu toàn cho đẹp lòng Thiên Chúa và hữu ích cho chính mình và tha nhân.
Vậy hôm nay là ngày đầu năm, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa mà cảm tạ Đấng Tạo
Dựng và phó thác cuộc sống cho Đấng Quan Phòng mà vui hưởng những ngày tháng của Năm
Mới Mậu Tuất này.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
2.1 Trong bài đọc 1 (St 1,14-18): Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp: 14 Thiên Chúa phán:
"Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các
đại lễ, ngày và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có
như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn : vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày,
vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm ; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt
các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ
ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.
2.2 Trong bài đọc 2 (Pl 4, 4-8): Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa: 4 Anh
em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! 5 Sao cho mọi người
thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng
trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt
Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên
trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra,
thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là
đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy
để ý.
2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 6, 25-34): Tin tưởng vào Chúa quan phòng: 25 "Vì vậy
Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể:
lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?
26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh
em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh
em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng
thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học:
chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ
ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống
hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì,
hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa
biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức
công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo
lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
8

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)
3.1.1 Bài đọc 1 (St 1,14-18): là một phần trong tường thuật tạo dựng trong Sách Sáng Thế,
liên quan tới việc mặt trời mặt trăng và ánh sáng được Thiên Chúa dựng nên cho vũ trụ và cho
con người. Ánh sáng và mặt trời mặt trăng và các tinh tú đều là những sản phẩm tốt đẹp.
3.1.2 Bài đọc 2 (Pl 4, 4-8): là một đoạn trong thư của Thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Phi-lípphê, trong đó Thánh Tông Đồ khuyến khích các Ki-tô hữu Phi-líp-phê sống trong niềm vui và
yêu chuộng những điều thanh cao, thánh thiện.
3.1.3 Bài Tin Mừng (Mt 6, 25-34): là một trong những đoạn văn hay nhất của Sách Tin
Mừng theo Thánh Mát-thêu, trong đó Chúa Giê-su giảng dậy về sự Quan Phòng kỳ diệu của
Thiên Chúa và khuyên các tín hữu tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công Chính và hoàn toàn
cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa.
3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)
LÀ: “Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà
mặc”
VÌ: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.”
NÊN: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn
tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI
4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Đấng Tạo Dựng vũ trụ vạn vật và loài người trong đỏ có
mặt trời mặt trăng và ánh sáng. Công trình ấy tốt đẹp và kỳ diệu đáng chúng ta dâng lời chúc
tụng ngợi khen. Thiên Chúa còn chăm lo, săn sóc mọi loài mọi vật và loài người qua sự Quan
Phòng đầy quyền năng và tình thương, nên chúng ta có thể cậy trông phó thác trọn vẹn cuộc
đời mình cho Thiên Chúa.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa
Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi tự kiểm điểm xem mỗi ngày tôi có thường xuyên
- dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Tạo Dựng không?
- dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Quan Phòng và trông cậy phó thác cuộc đời tôi cho Người
không?

V. CẦU NGUYỆN CHO LOÀI NGƯỜI VÀ HỘI THÁNH
5.1 “Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày,
vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt
các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân
rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho
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thế giới và loài người hôm nay để mọi người, mọi dân biết cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng
Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên mặt trời mặt trăng, ánh sáng và muôn vật muôn loài.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.2 “Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên
anh em!” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh Công giáo khắp năm châu, cách riêng cho
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và các Giám Mục, để mọi Ki-tô hữu được hưởng trọn Niềm Vui của
những ngày Xuân Đinh Dậu và có được một Năm Mới tràn đầy Phúc Lộc của Chúa!
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.3 “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất
cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi Ki-tô hữu thuộc
giáo xứ chúng ta, để ai nấy biết ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công Chính trong
Năm Mới vừa bắt đầu.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.4 “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” Chúng ta hãy cầu
xin Chúa cho những người nghèo khó, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc, thiếu trường, thiếu nhà
để họ được Thiên Chúa ủi an và ban cho những thứ cần thiết.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Sàigòn ngày 08/02/2018
VỀ MỤC LỤC
CHÚC MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

Trần Hiếu

Theo truyền thống dân tộc, Tết Nguyên Đán là thời gian linh thiêng quan trọng nhất trong
năm, là dịp tạ ơn đất trời, vì Người đã thi ân giáng phúc dồi dào trên dân Người:
“Tưới từng luống, san từng mô đất,
Khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm;
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
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Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi”
(TV 65:11-12)

Hướng về trời cao, chúng ta tạ ơn Chúa và khẩn cầu ơn bình an, niềm hy vọng cho năm
mới. Với niềm tin vào sự quan phòng quảng đại của Người, chúng ta hân hoan tiến bước trong
cuộc lữ hành trần thế.
Ngày Tết cũng là dịp tưởng nhớ tổ tiên, các đấng sinh thành, ân nhân và các anh hùng dân
tộc; chúng ta cầu xin cho các ngài được hạnh phúc vĩnh cửu trên nước Thiên Đàng.
Khởi đầu năm mới Mậu Tuất 2018, trong tâm tình “ôn cố tri tân”, chúng ta nghiệm ra các
bài học trong cuộc sống để luôn làm mới lại con người giúp thăng tiến bản thân, gia đình và xã
hội.
Là những người con xa quê hương, Tết đến cũng làm cho chúng ta hoài niệm về nơi chôn
nhau cắt rốn:
“Tết nầy chưa chắc em về được,
Em gửi về đây một tấm lòng.
Chao ơi, Tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não lòng!”
(Nguyễn Bính)
Tâm sự của nhà thơ cũng là niềm thao thức của chúng ta, tuy không phải không thấy quê
hương, mà não lòng vì thấy đất nước tang hoang, dân khí suy đồi, giặc phương bắc dày xéo,
kẻ có quyền vô độ tham tàn, nối giáo cho giặc, người dân bị đọa đày, môi trường bị tàn phá!
Thế nhưng, chúng ta không mất hy vọng vì “hào kiệt đời nào cũng có”—đó là những anh
hùng tranh đấu cho công lý tự do, là các chiến sĩ của Tin Mừng. Khi các bản án nặng nề vô lý
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giáng trên những tù nhân lương tâm, mà nhiều người tuổi đời còn rất trẻ, những kẻ chuyên chế
độc tài đã biểu lộ nỗi rúng động diệt vong.

Nguyện xin chân cứng đá mềm cho đồng bào, tín hữu trong và ngoài nước, cùng sự thăng
hoa của tình liên đới hiệp thông để công cuộc thoát ách đói nghèo và canh tân đất nước sớm
được hình thành.

VỀ MỤC LỤC
RẤT CẦN SỰ CẢM THÔNG

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật VI Năm – B
(Mc 1, 40 - 45)
Bệnh phong cùi đã có từ bao đời nay. Bệnh này thường bị coi là căn bệnh nguy hiểm và
cần phải né tránh bởi con người sợ bị lây nhiễm. Người Do Thái thời xưa rất sợ bệnh phong
cùi, một căn bệnh nan y bất trị thường gặp lúc bấy giờ. Căn bệnh đáng sợ này có thể tấn công
các đầu dây thần kinh của người bệnh, làm cho cơ thể bị thương tổn và biến dạng vĩnh viễn.
Vào thời đó, người ta không biết cách chữa căn bệnh này. Người bệnh bị cách ly và bắt buộc
phải cảnh báo người khác về căn bệnh của mình (x. Lv 13, 1-2. 44-46).
Giới lãnh đạo Do Thái giáo đã đặt thêm luật về bệnh phong cùi, khiến cho cuộc sống của
người bệnh gặp khó khăn một cách không cần thiết. Chẳng hạn, luật lệ của giới ráp-bi cấm bất
kỳ ai đến gần người phong cù, phải ở xa họ khoảng khoảng 2m. Nhưng nếu đang có gió, không
ai được đến gần trong vòng khoảng 45m. Sách Lêvi đưa ra điều luật là người phong cùi phải
sống "phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc
bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng
một mình ngoài trại"(x. Lv 13, 44-46). Tuy nhiên, một số chuyên gia luật Do Thái giải thích rằng
điều luật này có nghĩa là những người phong cùi không được sống trong các thành có tường
thành. Vì vậy, khi thấy một người phong cùi trong thành, một ráp-bi sẽ ném đá vào người đó và
nói: “Hãy trở về chỗ ngươi ở, đừng làm ô uế người khác”.
Về mặt tôn giáo, bệnh phong cùi làm cho người ta trở nên ô uế, tội lỗi. Người Việt Nam
chúng ta cũng na ná tương tự như người Do Thái, ai bị bệnh thì phải xa nhà xa cả người thân,
địa phương xa lánh người gần người xa, khiến người bệnh cay đắng cực lòng.
Thời Chúa Giêsu, bệnh phong cùi vẫn bị liệt vào loại bị cấm tiếp xúc, người bị bện phải
tránh xa và phải làm hiệu để người khác tránh xa mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại hoàn toàn
khác, bởi vì Người đến để yêu thương và cứu giúp mọi người, nên Người đã chữa lành cho
người mắc bệnh phong cùi như trong Tin Mừng Marcô 1, 40-45 thuật lại hôm nay.
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Người ta coi người cùi là hạng người ô uế, kẻ nào chạm tới người cùi cũng bị lây ô uế.
Nhưng Chúa Giêsu đã dám đưa tay chạm tới người cùi này. Chúa Giêsu cũng đánh đổ được
huyền thoại của người đương thời với Chúa về bệnh phong cùi. Thật thế, trong quan niệm của
người Do Thái lúc đó, bệnh tật còn là một hình phạt trực tiếp của Thiên Chúa đối vớ tội lỗi con
người. Người mắc bệnh phong cùi là người đã từng mắc tội ác khủng khiếp đến độ đã bị Thiên
Chúa trừng phạt nặng nề. Thế nên, khi bị đẩy ra bên lề xã hội, người phong cùi không những
chịu đớn đau trong thân xác, mà còn phải gánh chịu sự tủi nhục do người đồng loại gây ra. Khi
chữa lành người phong cùi. Chúa Giêsu muốn chứng tỏ rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu
thương con người và chính tình yêu là sức mạnh chữa trị bệnh tật của con người.
Ngày nay bệnh cùi không còn là một chứng nan y bất trị. Nhưng vẫn còn nhiều loại "Người
cùi" kiểu khác bị người ta ghê tởm tránh xa, chẳng hạn những người dơ dáy, hôi hám, những
người mang cá tính bị người khác ghét bỏ, những người lỡ mang tai tiếng khiến người ta
không dám tiếp xúc, họ bị liệt ra bên ngoài xã hội, thiếu sự cảm thông và tình liên đới cộng
đồng.
Con người ta, sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình. Bệnh tật là điều phải có trong kiếp sống
làm người. Ai cũng có bệnh, không nhẹ thì nặng, chẳng ai thoát khỏi căn bệnh ở đời. Vì thế,
chúng ta phải liên đới, hiệp thông và trợ giúp lẫn nhau với tình yêu thương, đặc biệt với những
ai mắc bệnh hiểm nghèo.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vì yêu mà vượt qua ranh giới giữa Thiên Chúa với con người,
giữa người khỏe với kẻ bệnh tật để chữa lành họ. Xin trợ giúp chúng con làm được những điều
Chúa muốn. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

VỀ MỤC LỤC
CHÀO NGUYÊN XUÂN

Đấy là đầu đề một bài thơ của nhà thơ Bùi Giáng mà bốn câu đầu như sau :
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù đã phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng…
Ai đó có nói như thế này – khi luận về chuyện “ Thế nào là thơ hay”( Chử Văn Long , ktnn
số 937) : Có câu thơ, bài thơ người này tấm tắc khen, người khác thì không. Có câu thơ, bài
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thơ đọc qua chẳng thấy có gì, bỗng ánh lên vẻ đẹp bất ngờ vào lúc nào đấy khi ta gặp cảnh
đồng tình đồng điệu .
Thôi thì cứ cho như là dựa vào chút đồng tình đồng điệu nào đó để bảo rằng người viết
“thích”bốn câu thơ ấy :
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù đã phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng…
Tuy nhiên cái đồng tình đồng điệu này nơi người viết cũng khác với cái tình và cái điệu của
tác giả “Chào Nguyên Xuân” chứ…khi mà “Nguyên Xuân” của Bùi Giáng không cùng là
“Nguyên Xuân” của người viết…Ấy mới thấy được sự phong phú của thơ và của nhạc: mỗi
người có những cảm nhận khác nhau và mỗi người có cách trình bày của riêng mình, đồng thời
cảm nhận của hôm qua chưa hẳn đã là của hôm nay…khi mà con người dù muốn dù không
cũng bị cuốn theo cơn lốc xoáy của thời gian, của hoàn cảnh, của môi trường…Cái thưởng
ngoạn nhiều lúc chỉ là một thoáng “trì” nào đó mà bản thân cố gắng “trụ” để hít, để thở bầu
không khí của thơ, của nhạc “ở cái thời của mình”- nó khác hoắc với những vòng xoáy giữa
“thế nhân và thiên hạ sự” của hôm nay – thời của của Trí Tuệ Nhân Tạo…
Như thế đấy…để mà ta bung mái tóc “phai màu”, giang đôi tay “ khẳng khiu”… hào sảng :
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù đã phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng
“Giữa con đường”…với ai đó thì giữa là giữa, nhưng với người viết thì giữa…có thể là
½…mà cũng có thể là ¾, nhưng vẫn là trên đường để thấy “nguyên xuân phía trước” và “miên
trường phía sau”…
Nguyên Xuân phía trước thì đương nhiên rồi, nhưng “miên trường phía sau” thì vô cùng
những “nhộn nhạo”…
Từ điển Trần Văn Chánh ghi rằng:
-miên là kéo dài, là liên tục, là dằng dặc…
-trường là nơi, là chỗ, là trường, là chợ,là sân,là bãi,là cảnh,là sân khấu, là buổi, là cuộc, là
cơn, là lần, là trận…
Vậy thì cái “miên trường phía sau”là thứ để mà cảm nhận, cảm nghiệm và viết nên thành
thơ, thốt lên thành lời…để chia sẻ cũng có mà ngậm ngùi cũng có…Thường thì ít vui mà nhiều
buồn, nhưng lại là cái buồn đẹp của một anh chàng thấm thía sự hư vô – vô thanh, vô sắc, vô
hình, vô tượng – để háo hức với “Nguyên Xuân phía trước” …
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Qua nghĩa của chữ “miên” và chữ “trường” trong Từ điển Trần Văn Chánh, người viết xin
lấy ra một số thôi…để mà ngẫm:


Miên là dằng dặc…và trường là sân khấu, là chợ đời, là bãi, là cảnh…và là

cuộc, là cơn, là trận…
Và cái “miên trường phía sau” đương nhiên là cuộc, là cơn, là trận…dằng dặc…ở phía
sau…có cái tên nghe hoài và rất muốn quên…nhưng thật khó quên: quá khứ…
Điểm lại đôi ba quãng trong giòng lịch sử có liên quan đến những năm Tuất mà đã là người
Việt Nam thì nhất định không thể quên:


Nhâm Tuất (542) : Lý Bỉ phất cờ khởi nghĩa…Nhân dân và hào kiệt khắp

nơi hưởng ứng…Sau khi đánh chiếm một số các địa phương, nghĩa quân tiến về
thành Long Biên ( Bắc Ninh)…Quân lương đô hộ bị tấn công dốn dập và đại
bại…Thành Long Biên được giải phóng…Nghĩa quân thắng lợi, khôi phục nền độc
lập của Giao Châu…Lý Bỉ tuyên bố lập nước Vạn Xuân và xưng là Nam Việt Đế thường gọi là Lý Nam Đế, hiệu là Thiên Đức ( năm 544)…


Nhâm Tuất (938): Ngô Quyền ( 899-944) quê ở Dương Lâm (Ba Vì,Hà Tây)

đã lãnh đạo các tướng lĩnh và quân sĩ đánh tan quân Nam Hán, giết chết Vạn vương
Hoàng Thao, lập chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, kết thúc sự đô hộ của
phương Bắc kéo dài hơn 1.000 năm, mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài của dân
tộc…Sau khi đánh bại cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Nam Hán, năm 939, Ngô
Quyền xưng vương, bãi bỏ chế độ tiết độ sứ, xây dựng triều đình mới và lấy Cổ Loa
(Đông Anh, Hà Nội) làm kinh đô…


Canh Tuất (1010): Lý Công Uẩn – tức Lý Thái Tổ - dời đô từ Hoa Lư ra

Thăng Long…Tương truyền rằng khi dời đô từ Hoa Lư sang thành Đại La của Kinh
Phú, lúc thuyền tạm dừng ở dưới thành…thì có rồng vàng hiện ra trên thuyền ngự từ đó đổi thành Thăng Long…Năm Tuất này cũng là năm lập Văn Miếu – sau này trở
thành trường Đại Học đầu tiên của nước nhà…


Mậu Tuất ( 1418), ngày mùng một, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân

Minh ờ Lam Sơn (Thanh Hóa)…Mười năm sau đó, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi –
Bình Định Vương, quân ta đánh bại quân Minh dành độc lập cho quốc gia Đại Việt và
lập nên triều Lê…


Nhâm Tuất ( 1442): lập bia tiến sĩ dựng ở Văn Miếu…



Mậu Tuất ( 1838): vua Minh Mạng đặt tên nước là Đại Nam…nhưng tháng

2 năm 1804, vua Gia Long đặt tên nước là Việt Nam…
Đấy đấy cái “miên trường”…của “quốc gia đại sự” ở những năm Tuất đã qua…
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Cái “miên trường” riêng tư của người viết cũng khởi sự từ năm Tuất 1946…cho dến nay:
cái “miên trường” không dằng dặc, nhưng cũng kể là dài khi đã quá tuổi thất thập mà – trong
ngôn ngữ thời đại số - người ta gán cho cái mã U.80…
“Miên trường” của “quốc gia đại sự”…thì ông nhạc sĩ họ Trịnh – trong bài Gia Tài Của Mẹ đã có câu kết thật đậm:
Gia tài của mẹ, một bọn lai căng
Gia tài của mẹ, một lũ bội tình
Bởi vì:
Dạy cho con tiếng nói thật thà
Mẹ mong con chớ quên màu da
Con chớ quên màu da, nước Việt xưa.
Me trông con mau bước về nhà
Mẹ mong con – lũ con đường xa
Ôi lũ con cùng cha, quên hận thù
Không biết ở đâu đó trong cõi “Miên Trường Vô Tận”, ông nhạc sĩ tài ba và phong phú ca
từ mang không khí thiền và triết nhân sinh nghĩ gì và hát gì về cái “Gia Tài của Mẹ” hôm nay khi
mà “tiếng nói thật thà” mẹ dạy…đã trở thành quý hiếm, vô cùng quý hiếm trong mọi lãnh vực và
ở mọi tầng lớp con dân Đất Việt…
Dù sao cũng xin cám ơn những ca từ ngôn sứ…
Và cái “miên trường” riêng tư của người viết…thì là con số 0 – dù cũng có thể tính được
bằng những cột mốc tam thập – tứ thập - ngũ thập…cho đến “cổ lai hy”…xưa như trái đất…
Niềm vui trong cái “miên trường” ấy - ở giai đoạn này – là được bắt chước các vị tiền bối
trong nghệ thuật “hưởng thụ cuộc đời còn lại” – dù cũng chỉ là sự hưởng thụ trong đầu trong óc
vậy thôi…khi mà – vị nhân sinh – người ta vắt cạn vắt kiệt thiên nhiên và tài nguyên để đếm
tiền…
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Để rồi
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo (Thu Điếu – Nguyễn Khuyến)
Thế nhưng Nguyên Xuân trước mặt thì rất rõ ràng…
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Nguyên Xuân…có thể hiểu là Mùa Xuân Nguyên Thủy và cũng có thể hiểu là Mùa Xuân
Viên Mãn…hoặc là cả hai… từ thủa hồng hoang cho đến muôn muôn đời…
Cả hai mùa xuân đều rất đẹp…
Xuân Nguyên Thủy là xuân của Địa Đàng – xuân của Tạo Hóa và thụ tạo - tay trong taytản bước trong Vườn…cho đến khi “nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn
lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp
mặt Đức Chúa là Thiên Chúa.” (St 3, 8)
Mới đây tình cờ người viết rà trúng một diễn đàn trên truyền hình – trong chương trình Văn
Hóa & Nghệ Thuật – bàn về tác phẩm tranh và hình khỏa thân mới được phép triển lãm – nghĩa
là một lãnh vực mà người ta bảo là “nhạy cảm” vừa được tháo cởi ở bước đầu…
Dĩ nhiên các khách mời của chương trình có nhiều ý kiến – tùy vào cương vị xã hội của
mỗi người - nhưng có một ý kiến coi như là của chung: ấy là cái lãnh vực này vẫn còn là “nhạy
cảm” do nền văn hóa mà đa số bà con ta chịu ảnh hưởng…
Nghĩa là – khi đã có ý niệm về vấp phạm – thì sự “nguyên thủy” – vốn được Thiên Chúa
Tạo Hóa trân trọng và coi như là tuyệt tác, đồng thời “con người và vợ mình, cả hai đều trần
truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau” (St 2, 25) – sẽ trở thành chuyện “phải trốn vào giửa
cây cối trong vườn”…
Và vì vậy Nguyên Xuân còn là sự Thánh Thiện nằm trong chương trình của Thiên Chúa
Tạo Hóa khi quyêt định hình thành “con người được làm ra” với hai mục đích: - giống Chúa và
bá chủ muôn loài muôn vật…
Có một vị khách bảo rằng một tác giả triển lãm nào đó đã khôn khéo “giấu mặt” người mẫu
để lọt qua kiểm tra, bởi vì có một khoản luật buộc phải có sự đồng ý của người mẫu…Rất có
thể có tình trạng người mẫu – vốn cũng là một nghệ sĩ yêu nghệ thuật - không đồng ý lộ diện,
tuy nhiên theo người viết nghĩ thì trong tác phẩm nghệ thuật khỏa thân, những đường nét có
tính toán của Tạo Hóa trên thân thể con người làm nên tuyệt tác…chứ không phải khuôn
mặt…Khuôn mặt là dành cho điện ảnh…
Nhớ lại một kỷ niệm nho nhỏ - tức cười – và khó quên: thời gian không được làm mục vụ vì
lý do “chịu chức mà chưa có phép”, người viết chuẩn bị gian phòng để dâng Lễ hằng ngày một
mình mình với Chúa…và kiếm một khúc gỗ để tạc một tượng chuộc tội với một “thế chết”
không gục đầu nhưng ưỡn ngực…Chỉ có điều không hiểu sao pho tượng tạc có điều gì đó
không ổn…Một hôm anh bạn thợ mộc ghé chơi và người viết nói về điều không ổn ấy…Anh ta
nhìn pho tượng, mỉm cười leo lên gọt đi một chút ở đôi mông…và pho tượng thấy đẹp ra
ngay…Thì ra đôi mông của hai phái có khác nhau…và mình thì không kinh nghiệm…Điều ấy
cho thấy sự diệu kỳ của bàn tay Siêu Nghệ Nhân là Thiên Chúa Tạo Hóa…ngay cả trong
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những chi tiết nhỏ nhoi…Khỏa thân và sự chiêm ngưỡng sẽ giúp nâng tâm hồn lên, đưa tâm
hồn vào thế giới của cảm tạ và trân trọng…
Và đến Mùa Xuân Viên Mãn là mùa xuân của những người được hân hạnh nghe những
phán quyết dịu dàng của Đấng-Là-Mùa-Xuân:
“Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các
ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa.Vì xưa ta đói, các người đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã
cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau
yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đã hỏi han.” ( Mt 25, 34 – 36)
Điều tuyệt vời là khi những người nghe những phán quyết đậm đà ấy…thì lấy làm ngạc
nhiên:
“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ
đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con
đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” (Mt 25, 37 – 39)
Và có lẽ không ai ngờ về câu trả lời từ Đấng-Là-Mùa-Xuân:
“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé
nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)
“Làm như thế” …từ đó trở thành phong cách và qui luật của Mùa Xuân Viên Mãn…và
“Làm như thế” cũng là sự khởi phát của “Mùa Xuân Viên Mãn” trong tâm hồn luôn luôn xuân
của những con người tin giữa cõi đời ô trọc này, bởi vì sự ô trọc là do Thần Xấu – kẻ không
ngớt buông lời ỡm ờ ngay từ thủa đầu tiên cho đến ngày cùng tận…để đưa con người vào tình
trạng phải “trốn vào giữa cây cối trong vườn”…và ngay sau đó thì cánh cổng Địa Đàng cửa
đóng then cài !!!
Ông thi sĩ Bùi Giáng bảo rằng:
Tóc xanh dù đã phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng
Có thể hiểu hai câu thơ ấy như thế này được không: “Đàn anh đã luống tuổi và hết thời
rồi…Thời điểm này là của các cô, các chú – giới trẻ, những 8X, những 9X, những 10X của thời
đại Trí Tuệ Nhân Tạo…Các cô các chú…hãy lựa lấy cho mình một Nguyên Xuân cho ra
Nguyên Xuân nhé…Bởi vì trên mảnh đất đang sống hôm nay đây…Nguyên Xuân lem luốc lắm
rồi” ???
Và như thế là thi sĩ Bùi Giáng…đi theo nẻo của Bùi Giáng…và người thích thơ Bùi Giáng rẽ
qua đường mình muốn đi…
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Đường của người thích thơ…là con đường đưa đến Nguyên Xuân…đúng nghĩa của
Nguyên Xuân : Xuân Viên Mãn…
Có Xuân Viên Mãn không ? Có chứ và chắc chắn là có…Ít ra là cũng xuýt xoát – không
biết có võ đoán hay không - ¾ nhân loại tin là có – kể cả những người bai bải ngoài miệng là
không tin…Số còn lại…thì là do không mấy quan tâm…và – từ đó – cũng không đặt vấn đề…
Đâu là dấu chỉ có Xuân Viên Mãn ?
Xin thưa… hầu hết các tôn giáo có mặt trong trần gian này đều tin rằng có Xuân Viên Mãn,
và mỗi tôn giáo có những cách diễn tả bằng ngôn ngữ và hình ảnh của con người về Xuân
Viên Mãn nhằm thúc đẩy những cố gắng để đạt tới…
Xin thưa là…khi người ta “hành thiện”, người ta thấy vui…và khi người ta “làm ác”, người
ta thấy nặng nề - dù có ở biệt thự hay biệt phủ…thì sự thật này vẫn là thế - dĩ nhiên người ta sẽ
cố tìm những cách lấp đầy khoảng trống nặng nề ấy…Lâu dần trở thành chai lỳ…
Xin thưa là…đứng trước một điều tốt, một việc lành…và một tâm hồn thánh, người ta thấy
được an ủi…Nhưng sống trong giả trá, tham vọng…thì là sự nơm nớp, bất an…mà - ở thời
điểm này – thấy thật rõ nơi những con người diễn trò trong xã hội…
Nghĩa là cứ tìm, cứ kiếm…với lòng thành…thì sẽ nhận ra những dấu chỉ rất thực của Xuân
Viên Mãn bắt đầu ngay từ hôm nay – trong lòng mỗi con người – và sẽ đưa đến Xuân
Vĩnh Hằng hay là Nguyên Xuân…
Cho nên người viết – một lão gia bạc màu tóc – đứng lại ở ¾ con đường đời của mình vẫn
muốn xin những cây xanh 8X, 9X, 10X…cứ hẹn hò theo cách của các bạn, nhưng cố để đưa
nhau tới Nguyên Xuân – Xuân Viên Mãn – chứ đừng đốt đi những đẹp đẽ mà Thượng Đế Tạo
Hóa phú bẩm cho chúng ta…
Con vật cầm tinh của Năm Tuất đương nhiên là con chó rồi – thú cưng của mọi thời đối với
con người…
Người ta đã lọc ra được 7 cái phẩm chất đặc trưng của loài chó:
1 – lòng trung thành, tôn thờ chủ nhân – dù là người giàu hay người nghèo, bệnh tật hay
khỏe mạnh – hễ đã nuôi nấng và chăm sóc nó…thì nó sẽ tuyệt đối trung thành…Không ít
những con chó ngồi bên mộ chủ nhân hay nơi mà giữa nó và chủ nhân có những kỷ niệm lâu
ngày và lâu giờ…Loài người thì không được như vậy đâu…
2 – tình yêu thương vô hạn đối với chủ nhân…Nhà chuyên môn bảo rằng: khi gặp chủ
nhân, chó sẽ tiết ra một loại hoóc-môn tương đương với hoóc-môn của hai người yêu gặp
nhau…Cho nên chủ nhân là tình yêu lớn nhất của thú cưng mình nuôi…
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3 – không tham lam hay đòi hỏi bất cứ điều gì…Canh thừa cơm cặn hay sơn hào hải vị đều
được hết…miễn là chủ cho ăn…Chủ nhân sẽ thấy an ủi hơn khi vấp đụng những hoàn cảnh bất
đắc dĩ…
4 – luôn cố gắng làm chủ nhân vui…trong mọi hoàn cảnh…Khi bạn cần nó giúp vui…thì nó
sẵn sàng, không gượng gạo, không miễn cưỡng…
5 – biết chấp nhận bản thân, luôn lạc quan – dù bị bệnh hoạn, tật nguyền hay gì gì đi
nữa…Hiếm , rất hiếm có chó bị tự kỷ, bị trầm cảm…
6 – lòng dũng cảm trong mọi tình huống – dù nhiều khi đụng những đối thủ nặng ký hơn
mình nhiều…thì chó vẫn quyết bảo vệ chủ nhân của mình…
7 – ham học hỏi, dễ dạy bảo – không bao giờ chó than phiền về việc phải lập đi lập lại một
động tác nào đó trong tập luyện – ngược lại luôn luôn là cái vẫy đuôi vui vẻ…
Với những phẩm chất dễ thương như thế - mà phần lớn không có nơi con người – thì
chúng ta có quyền để lạc quan về con đường đưa tới Xuân Viên Mãn hay là Nguyên
Xuân…khi mà – một cách rất khiêm tốn – chúng ta nhìn con thú cưng là linh vật của Mậu Tuất
– rồi nghĩ đến mình…
Xin chào nhau giữa con đường
Nguyên Xuân phía trước, miên trường phía sau

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – xuân Mậu Tuất
VỀ MỤC LỤC
GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ (LẤY LẠI TÊN MỘT CUỐN SÁCH CỦA NHÃ CA – 1968)

Tôi vừa rời Huế để trở lại thành phố. Sàigòn ấm áp làm dễ chịu hơn cái lạnh, cái mưa, cái
giá rét của Huế. Những hình ảnh quen thuộc của Huế cứ quyến luyến đến nao lòng. Trong
đoàn đi làm việc ở Huế những ngày qua có hai Nữ Tu, đến Huế, sống vài ngày ở Huế, tiếp xúc
với người Huế nhất là với phu nữ Huế, các chị chia sẻ: sau chuyến đi này chúng con phải thay
đổi, ôi phụ nữ Huế sao dịu dàng, nhỏ nhẹ và dễ thương làm sao! Cái dễ thương, dịu dàng,
tiếng nói ngọt lịm của phụ nữ Huế là điều đương nhiên không chối cãi.
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Một hình ảnh khác cũng lưu lại trong đầu tôi, đó là người lái xe giúp chúng tôi di chuyển
những ngày qua, dáng anh gầy nhỏ, gương mặt khắc khổ, tính thâm trầm ít nói, oằn trên bờ vai
gầy của người đàn ông trẻ tuổi là những lo toan của nghèo đói, của gia đình. Chào nhau ở phi
trường, tôi dõi theo bước anh đi cho đến khi anh lên xe và đi khuất, một cái gì đó khuấy động
hồn tôi. Dáng vẻ ẩn nhẫn chịu đựng, cái khổ nhọc không chỉ trong cuộc sống của anh, hình như
từ cha ông truyền lại, váng vất đâu đây nỗi buồn vạn cổ.
Phải rồi, tôi vừa làm việc ở Huế những ngày mà 50 năm trước cuộc thảm sát Mậu Thân đã
diễn ra, ngày ấy tôi không ở Huế nhưng những tin tức trên mặt báo, trên đài phát thanh, bây
giờ nhớ lại vẫn rợn người. Bọn trẻ chúng tôi ngày ấy cắm đầu vào sách vở, chuyện chiến tranh
là chuyện của người lớn, lo học kẻo cái giấy hoãn dịch hết hạn thì hỏng. Tôi cũng chẳng dây
mình vào các cuộc biểu tình phản chiến vì chẳng ưa gì những chuyện ồn ào đó, chiến tranh
đâu phải lỗi ở mình, cha ông mình đã đánh đổi hết kể cả mạng sống để đi tìm tự do lẽ nào mình
lại quay lại với cái chính thể ghê sợ ấy?
Bạn bè nhiều người đã kêu gọi chúng tôi đi biểu tình, đi đốt xe Mỹ, đi tuyệt thực… Họ cho
đó là anh hùng, là can đảm, là yêu nước… Họ nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ, có người quát
vào mặt tôi là hèn nhát, biết sao bây giờ, lòng họ đang hừng hực đấu tranh, tôi lặng lẽ chấp
nhận hèn nhát. Sau năm 75, trong vài chuyến đi làm việc ở Canada, làm việc ở Hoa Kỳ, gặp lại
nhưng anh em đó, họ bỏ chạy ra nước ngoài trước tiên khi cái khổ cái đói ập đến, bây giờ nhìn
họ ngồi lặng lẽ trong góc mà thương cho họ, còn đâu cái hùng hổ hăng máu ngày ấy, còn đâu
cái khí thế hừng hực nông nổi chỉ cách đây mấy mươi năm thôi.

Lại có một nhóm những nhà đấu tranh năm xưa ấy đến gặp chúng tôi đề nghị hợp tác, họ
đang lên tiếng cho dân chủ, tự do và chủ quyền đất nước, thấy việc họ làm của có ít nhiều điều
hay vì đó là những vấn đề nhức nhối hiện nay, nhưng nhớ lại hình ảnh năm nào của họ, họ hô
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hoán to lắm, họ đi đầu trong các cuộc bạo loạn đường phố, họ lao mình vào những vụ lật xe
Mỹ, đốt xe Mỹ, lập bàn thờ Phật giữa đường bày chuyện cúng bái, kêu gọi bãi công, đóng cửa
trường học, tuần hành phản chiến v.v… thật quá tương phản với hình ảnh hôm nay của họ.
Tạ ơn Chúa đã dẫn dắt chúng tôi đi, con đường của chúng tôi không phải là con đường đó,
cách chúng tôi lên tiếng không phải là cách đó, những năm tháng ngày xưa Chúa dẫn chúng tôi
vào con đường này, bây giờ Chúa vẫn tiếp tục gìn giữ chúng tôi trong từng bước đi, dù thời
gian có thay đổi, dù hoàn cảnh có đảo điên, con đường Chúa gọi chúng tôi đi vẫn là một, không
chuyển đảo theo sóng triều thế gian lúc thế này khi thế kia!
50 năm Huế oằn mình đau khổ, hơn 45 năm con đường cái quan khoác tên “Đại Lộ Kinh
Hoàng”, những vết thương nhức nhối rỉ máu, nhưng nỗi khổ nhọc nhằn hằn sâu khó phai dù là
trên gương mặt những người trẻ, những kẻ sinh sau đẻ muộn không biết đến chiến tranh nhưng
những tổn thương của dân tộc làm sao có thể phai?

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Mc 1, 29 – 39) cho chúng ta biết, chỉ có Chúa là Đấng
duy nhất có thể chữa lành mọi vết thương của chúng ta, chỉ có Chúa là Đấng duy nhất có thể xua
đuổi quỷ ma ra khỏi dân tộc của chúng ta.
Xin bàn tay của Ngài đặt trên con, xin 10 ngón tay của Ngài gỡ giải khăn sô ra khỏi vầng
trán của chúng con, xin cho ánh mắt ngập tràn yêu thương của Ngài cứu độ chúng con. Cả một
đám đông dân tộc chúng con đau khổ đang vây kín lấy Ngài, lạy Chúa của con.
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 2.2.2018, theo Ephata 783
VỀ MỤC LỤC
BÀI GIÁO LÝ THỨ 6 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ: CỬ CHỈ SÁM
HỐI

“Chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng chỉ có những ai có thể nhìn nhận các lỗi lầm và
xin lỗi thì mới nhận được sự thông cảm và sự tha thứ của người khác”.
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Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ sáu của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ, được ban hành
ngày 3 tháng 1, 2018 tại Đại Sảnh Phaolô VI ở Vatican. Hôm nay ĐTC giải thích về ý nghĩa của
Cử Chỉ Sám Hối: Cử chỉ sám hối “củng cố thái độ mà với nó chúng ta dọn mình để xứng đáng
cử hành các mầu nhiệm thánh, nghĩa là nhìn nhận các tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa và
anh chị em mình…. Tội lỗi cắt đứt: cắt đứt mối liên hệ với Thiên Chúa và cắt đứt mối liên hệ với
anh chị em, mối liên hệ trong gia đình, ngoài xã hội và trong cộng đồng: Tội lỗi luôn cắt đứt,
phân cách và chia rẽ”.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tiếp tục bài giáo lý về việc cử hành Thánh Lễ, hôm nay chúng ta xét đến cử chỉ sám hối
trong bối cảnh của nghi thức đầu lễ. Trong sự đơn sơ của nó, nó củng cố thái độ mà với nó
chúng ta dọn mình để xứng đáng cử hành các mầu nhiệm thánh, nghĩa là nhìn nhận các tội lỗi
của mình trước mặt Thiên Chúa và anh chị em mình, nhìn nhận rằng mình là những kẻ tội lỗi.
Thật ra, lời mời gọi của linh mục được nói với toàn thể cộng đồng trong cầu nguyện, vì tất cả
chúng ta đều là những kẻ tội lỗi. Chúa có thể ban gì cho những kẻ có một con tim chứa đầy
chính mình, đầy thành công của mình? Không ban gì cả, bởi vì kẻ hợm mình, đầy sự tự nhận
mình là công chính, thì không thể đón nhận được ơn tha thứ. Chúng ta hãy nghĩ đến dụ ngôn
người Pharisêu và người thâu thuế, chỉ có người thứ hai - người thu thuế - mới trở về nhà
được nên công chính, nghĩa là được tha thứ (x. Lc 18: 9-14). Ai ý thức được những khốn khổ
của mình và cúi mắt nhìn xuống với lòng khiêm nhường, thì cảm nhận được cái nhìn chăm chú
đầy thương xót của Thiên Chúa soi trên mình. Chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng chỉ có những
ai có thể nhìn nhận các lỗi lầm và xin lỗi thì mới nhận được sự thông cảm và sự tha thứ của
người khác.
Lắng nghe tiếng lương tâm trong im lặng cho phép chúng ta nhận ra rằng các suy nghĩ của
mình thật khác xa các suy nghĩ của Thiên Chúa, các lời nói và hành động của mình thường là
phàm tục, nghĩa là bị hướng dẫn bởi các chọn lựa ngược với Tin Mừng. Do đó, ở đầu Thánh
Lễ, chúng ta cùng nhau thực hiện cử chỉ sám hối qua một công thức thú tội chung, được nói lên
ở ngôi thứ nhất số ít. Mọi người đều thú tội với Thiên Chúa và với các anh chị em rằng mình
“đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót”. Vâng, ngay cả
trong sự thiếu sót, nghĩa là đã không làm những điều tốt mà tôi có thể làm. Chúng ta thường
cảm thấy tốt bởi vì – chúng ta nói - “Tôi đã không làm tổn thương ai cả”. Trong thực tế, chỉ
không làm tổn thương người khác thì chưa đủ, cần phải chọn để làm điều tốt bằng cách nắm
lấy những cơ hội để làm chứng tốt rằng chúng ta là các môn đệ của Chúa Giêsu. Thật tốt khi
nhấn mạnh rằng chúng ta thú nhận với cả Thiên Chúa lẫn anh chị em rằng mình là những kẻ tội
lỗi: điều này giúp chúng ta hiểu được chiều kích của tội lỗi là điều, trong khi tách rời chúng ta
khỏi Thiên Chúa, cũng chia cách chúng ta với anh chị em mình và ngược lại. Tội lỗi cắt đứt: cắt
đứt mối liên hệ với Thiên Chúa và cắt đứt mối liên hệ với anh chị em, mối liên hệ trong gia đình,
ngoài xã hội và trong cộng đồng: Tội lỗi luôn cắt đứt, phân cách và chia rẽ.
Các lời chúng ta nói qua miệng của mình đi kèm với cử chỉ đấm ngực của mình, nhìn nhận
rằng tôi đã phạm tội do lỗi của chính tôi, chứ không phải của người khác. Thường xảy ra là
chúng ta chỉ ngón tay để tố cáo người khác vì sợ hoặc xấu hổ. Nhìn nhận có tội như thế này,
nhưng thật tốt khi thú nhận nó với lòng chân thành. Chúng ta hãy thú nhận tội lỗi của mình. Tôi
nhớ một giai thoại mà một vị thừa sai già đã kể về một phụ nữ đi xưng tội và bắt đầu kể các sai
lầm của chồng; rồi bà ấy tiếp tục kể các sai lầm của mẹ chồng và sau đó là tội lỗi của các người
láng giềng. Đến một lúc, cha giải tội nói với bà: “Nhưng, thưa bà, cho tôi biết: bà đã xong chưa?
- Rất tốt: bà đã xong với tội của người khác. Bây giờ hãy bắt đầu xưng tội của bà đi”. Xưng các
tội lỗi của mình!
23

Sau khi thú nhận tội lỗi, chúng ta khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, các Thiên Thần và các
Thánh cầu cùng Chúa cho chúng ta. Việc các thánh cùng thông công này cũng thật là quý giá:
nghĩa là, sự cầu bầu của các “bạn hữu và các mẫu gương của cuộc sống” (Kinh Tiền Tụng
ngày 1 tháng 11) nâng đỡ chúng ta trên con đường hướng về sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên
Chúa, khi tội lỗi sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn.
Ngoài “Kinh Cáo Mình”, chúng ta có thể làm nghi thức sám hối với các công thức khác,
chẳng hạn như: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng com / Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa /
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con / Và ban ơn cứu độ cho chúng con.” (x. Tv
123:3, 85:8, Gr 14:20). Đặc biệt vào ngày Chúa Nhật, chúng ta có thể thực hiện việc làm phép
nước và rảy nước thánh để nhớ lại Bí Tích Rửa Tội (x. Quy Chế Tổng Quát về Sách Lễ Roma,
51), đã xoá bỏ mọi tội lỗi. Như một phần của cử chỉ sám hối, chúng ta cũng có thể, hát kinh
Kyrie eleison (Kinh Thương Xót): với một biểu thức Hy Lạp cổ xưa, chúng ta tung hô Chúa Kyrios - và nài xin lòng thương xót của Ngài (nt., 52).
Thánh Kinh cho chúng ta các mẫu gương sáng ngời của những nhân vật điển hình về
“thống hối”, trở lại với chính mình sau khi đã phạm tội, tìm được can đảm để tháo bỏ mặt nạ và
mở lòng mình ra cho ân sủng là điều canh tân tâm hồn. Chúng ta hãy nghĩ đến Vua Đavid và
các lời được ghi lại trong Thánh Vịnh: “Ôi lạy Thiên Chúa, xin thương con, trong tình yêu của
Chúa; trong lòng thương xót vô bờ của Chúa, xin xóa sạch các lỗi lầm của con” (Tv 5:.3).
Chúng ta hãy nghĩ đến người con hoang đàng trở về cùng cha mình; hoặc lời kêu xin của
người thu thuế: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18:13). Chúng ta cũng nghĩ đến
Thánh Phêrô, ông Giakêu, và người Samaritanô. So mình với sự dễ bể của đất sét mà với nó
chúng ta đã được nhào nắn là một kinh nghiệm củng cố chúng ta: trong khi làm cho chúng ta
đối phó với sự yếu đuối yếu của mình, nó mở lòng chúng ta ra để cầu xin lòng thương xót của
Thiên Chúa, là điều biến đổi và hoán cải. Và đó là những gì chúng ta làm trong cử chỉ sám hối
ở đầu Thánh Lễ.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papafrancesco_20180103_udienza-generale.html

VỀ MỤC LỤC
TRONG GIÁO HỘI, GIÁO DÂN THI HÀNH CÁC CHỨC NĂNG TƯ TẾ, NGÔN SỨ, VÀ
VƯƠNG ĐẾ CÁCH NÀO ĐỂ NÊN NHÂN CHỨNG CHO CHÚA KITÔ TRƯỚC MẶT NGƯỜI
ĐỜI?

Hỏi: Xin cha giải tich cho biết rõ cách thức người giáo dân thi hành ba chức năng tư
tế, ngôn sứ và vương đế trong Giáo Hội.
Trả lời:
Thiên Chúa tạo dựng con người sống trên trần gian với số mệnh riêng biệt.Nghĩa là nói
theo dân gian, thì mỗi người được ban cho một định mệnh khác nhau, không ai giống ai. Nói
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theo niềm tin thì Thiên Chúa mời gọi mỗi người với ơn gọi riêng, để sống theo bậc sống của
mình và chu toàn ơn gọi đó trong Giáo Hội.
Thí dụ, có những người được ơn gọi (vocation) làm giáo sĩ (Phó tế, linh mục và giám mục)
hay tu sĩ (religious men and women) hoặc ơn gọi lập gia đình (Married life) hay sống đời độc
thân (single life).
Trong Giáo Hội, qua Phép Rửa, mọi tín hữu được lãnh nhận ba chức năng quan trọng : đó
là tư tế, ngôn sứ và vương đế.Nhưng ba chức năng này được thi hành khác nhau giữa hàng
giáo sĩ (clerics) và giáo dân (Laity) được trình bày rõ dưới đây:
Trước hết, trong hoàn cảnh thế giới tục hóa, bất công, bạo động , vô luân, vô đạo và thiếu
tình người hiện nay ở khắp nơi, người tín hữu Chúa Kitô nói riêng - và Giáo Hội nói chung- hơn
bao giờ hết được mong dợi sống Tin Mừng Cứu Độ và làm nhân chứng cho Chúa Kitô cách
sống động và đích thực hơn nữa để đẩy lui bóng đen của tội lỗi và sự dữ đang bao trùm thế
giới, đe dọa đẩy xa con người ra khỏi niềm tin có Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành.
Để đối phó vơi hiểm họa trên, Giáo Hội đặc biết mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong
Giáo Hội phải tái phúc âm (re-evangelization) để sống Tin Mừng Cứu độ của Chúa Kitô và
làm nhân chứng cho Chúa cách thuyết phục hơn nữa.
Riêng đối với người giáo dân, tái phúc âm cũng có nghĩa là thêm ý thức về vai trò của
mình để sống nhân chứng cho Chúa Kitô trước mặt người đời cách cụ thể và tích cực hơn
nữa qua ba chiều kích ngôn sứ, tư tế và vương đế.
Ba chức năng trên phát xuất từ Phép rửa mà mọi người đã lãnh nhận khi gia nhập Giáo
Hội của Chúa Kitô, thiết lập trên nền tảng các Tông Đồ với sứ mệnh phải ra đi loan báo Tin
Mừng cho muôn dân, “ làm cho muôn dân trở thành môn đệ, và làm Phép Rửa cho họ
nhân danh Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần…”,( x Mt 28: 19) như Chúa KiTô đã
truyền cho các Tông Đồ trước khi Người về trời, sau khi hoàn tất sứ mệnh cứu chuộc nhân loại
qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên Trời.
Đây là một đặc ân cao quý và cũng là trách nhiệm của những ai đã gia nhập Giáo Hội của
Chúa Kitô qua Phép Rửa.Các Thánh Giáo Phụ ( Church Fathers) xa xưa đã dạy rằng người
tín hữu giáo dân là Đức Kitô thứ hai ( Alter Christus) nhờ Phép rửa cho phép họ được tham
dự vào các chức năng trên của Chúa Kitô.
Danh xưng Đức Kitô thứ hai sau này cũng được dùng để chỉ các tư tế phẩm trật (
ordained Ministers) như linh mục và giám mục, là những người thực sự thay mặt và nhân danh
Chúa Kitô ( in persona Christi) khi cử hành các bí tích quan trọng như Thêm sức, Thánh Thể,
Hòa giải Xức dầu và Truyền Chức Thánh ( dành riêng cho giám mục). Các Bí tích Rửa tội và
Hôn phối thì phó tế có thể làm , kể cả giáo dân trong trường hợp khẩn cấp, nguy tử. Cũng vậy,
Hai người phối ngẫu có thể kết hôn thành sự với sự chứng kiến của hai nhân chứng trong
trường hợp nguy tử, không tìm được linh mục hay phó tế để chứng hôn cho họ.( x giáo luật
số, 1116 &1)
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Danh xưng giáo dân( laity= lay people) được dùng để chỉ những người không có chức
thánh như giáo sĩ =clerics , hoặc tu sĩ có lời khấn Dòng ( vows of consecrated life). Họ chính
là thành phần dân Chúa đông đảo nhất trong Giáo Hội và được tham dự vào ba chức năng
Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế của Chúa Kitô theo cách thức riêng của họ.
Thánh Công Đồng Vaticanô II , trong Hiến Chế Tin Lý Lumen Gentium, đã phân biệt
Chức linh mục thông thường của giáo dân.( the common priesthood of the laity) khác với
Chức linh mục biệt tác của hàng giáo sĩ thừa tác ( extraordinary ministerial Priesthood of the
clerics) như sau:
Hàng giáo sĩ thừa tác thì hành chức năng tư tế khi cử hành các bí tích , cách riêng bí tích
Thánh Thể và Hòa giải nhân danh Chúa Kitô ( Personna Christi). Nghĩa là chính Chúa Kitô cử
hành các bí tích qua tay các thừa tác viên con người là Phó tế, linh mục và giám mục.Vì thế, bí
tích luôn thành sự ( validly) khi thừa tác viên nhân danh Chúa và cử hành đúng theo Nghi thức
( Rites) mà Giáo Hội đã qui định.
Thí dụ, rửa tội phải có nước và đọc công thức Chúa Ba Ngôi (The Hoy Trinitarian Formula).
Nếu thiếu một trong hai yếu tố này thì bí tích không thành sự, dù cho thừa tác viên là linh mục
hay giám mục.Cũng vậy, khi cử hành bí tích Thánh Thể trong khuôn khổ Thánh Lễ Tạ Ơn, (The
Eucharist) nếu thừa tác viên không dùng đúng chất thể là bánh không men ( unleavened
bread) và rượu nho đúng theo qui đinh của Giáo Hội, hoặc không đọc đúng kinh Nguyện Tạ Ơn
và lời truyền phép ( consecration) theo chữ đỏ ( rubric) thì bí tích sẽ không thành sự (validly) .
Ngược lại, nếu không có chức linh mục hữu hiệu hay thành sự, thì cho dù có đọc và làm
đúng theo lễ qui vẫn không có bí tích được; và người cử hành sẽ bị vạ tuyệt thông tiền kết ,
vì không có chức linh mục mà dám cử hành Thánh Lễ hay giải tội cho ai.( x giáo luật số 1378
triệt 1 và 2).
Chinh vì không có Chức linh mục hữu hiệu, nên các mục sư Tin Lành và Anh Giáo (
Anglican) không thể truyền phép hữu hiệu để có Thánh Thể được, dù họ có cầm bánh và chén
rượu lên vầ đọc lời Chúa Giêsu nói trong Bữa ăn sau hết với các Tông Đồ.Nghĩa là , không có
sự biến đổi bản bản thể ( Transubstantiation) của bánh và rượu thành Minh, Máu Thánh Chúa
Kitô được.
Tiếp đến, hàng giáo sĩ thừa tác thi hành chức năng ngôn sứ của Chúa Kitô qua việc rao
giảng Tin Mừng Cứu Độ và giáo lý của Giáo Hội cho giáo dân ở khắp nơi để giúp họ biết sống
đức tin ,đức cậy và đức mến cách đích thực để được cứu rỗi theo lòng mong muốn của Thiên
Chúa, “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết
chân lý.” ( 1 Tm 2 :4)
Mặt khác, hàng giáo sĩ và tu sĩ cũng được mong đợi sống phù hợp với lời mình rao giảng
và dạy dỗ để làm chứng cho Chúa Kitô, “Đấng đến để phục vụ và hiến mạng sống mình
làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20 28)
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Đây là sứ mệnh mở mang Vương Quôc của Chúa Kitô, Vương Quốc của yêu thương, tha
thứ, công bình và thánh thiện trong lòng người ở khắp mọi nơi trên thế giới cho đến ngày mãn
thời gian.
Đó là cách thức hàng giáo sĩ tham dự và thi hành ba chức năng tư tế, ngôn sứ và
vương đế của Chúa Kitô, với tư cách là tư tế thừa tác ( ministerial sacerdoce)
Ngược lại , người giáo dân, nhờ bí tích Rửa tội, cũng được tham dự vào các chức năng
trên nhưng theo cách thức riêng của họ như sau:
Trước hết là chức năng ngôn sứ, người giáo dân không rao giảng lời Chúa trong nhà thờ,
nhà nguyện như các linh mục, giám mục, mà rao giảng bằng chính đời sống của mình trước
mặt người đời chưa nhận biết Chúa để giúp họ nhân biết và tin yêu Chúa nhờ gương sống
đức tin của mình.
Nghĩa là, khi sống giữa những người không có niềm tin, hay có mà không dám sống niềm
tin ấy, nên họ ăn gian nói dối, cờ bạc , gian dâm, thay vợ đổi chồng, buôn bán gian lận, thù ghét
người khác, phá thai , ly dị, nhất là buôn bán phụ nữ và trẻ nữ để cung cấp chọ bọn ma cô tú
bà hành nghề mãi dâm và ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn và tội lỗi… thì người có niềm
tin Chúa phải sống ngược lại với cách sống của những người vô đạo hay chối đạo kia để
“ người ta thấy những việc tốt đẹp anh em làm , mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng
ngự trên Trời.” ( Mt 5 :16), như Chúa Giê su đã dạy các môn đệ xưa.
Đây chính là trách nhiệm “ phúc âm hóa môi trường sống” của người tin hữu giáo dân,
góp phần hứu hiệu với hàng giáo phẩm và giáo sĩ trong sứ mệnh “phúc âm hóa thế giới” để
mở mang Nước Chúa trên trần thế. Chính nhờ gương sống chứng nhân của mình mà người
giáo dân sẽ thuyết phục cách hữu hiệu được nhiều người khác nhận biết và tin yêu Chúa . Vì
thề, Công Đồng Vaticanô II đã dạy rằng:
“ …Giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo Hội hiện diện và hoạt động trong
những nơi và hoàn cảnh mà nếu không có họ, Giáo Hội sẽ không trở thành muối của thế
gian.” ( LG, số 33)
Nói khác đi, khi sống giữa những người khác tin ngưỡng hay vô tín ngưỡng, người tín hữu
Công giáo làm chứng cho Chúa Kitô và rao giảng Tin Mừng của Chúa bằng chính đời sống
công bình, bác ái, vị tha, nhân hậu và trong sạch để đối nghịch với lối sống vô luân,vô đạo,
gian tham, xảo trá, gian manh, vô nhân đạo của người đời. Nghĩa là. khi không hùa theo cách
sống của họ để có can đảm sống theo đường lối của Chúa Cha,và bước đi theo Chúa Kitô, là
“ Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” ( Ga 14:4) từ trong gia đình ra đến ngoài cộng
đồng xã hội để không thay chồng đổi vợ, không ly dị, phá thai, không thù oán ai, không buôn
bán gian lận, không lui tới những nơi tội lỗi như sòng bài và nhà điếm… thì người giáo dân
đã chu toàn chức năng ngôn sứ của mình cách cách cụ thể và có sức thuyết phục là rao
giảng Tin Mừng của Chúa Kitô cách hùng hồn bằng chính đời sống của mình cho những
người sống vô luân vô đạo ở khắp nơi trên thế giới tục hóa ngày nay.
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Và đây mới chính là cách thi hành chức năng ngôn sứ của người giáo dân trong Giáo Hội
để góp phần mở mang Nước Chúa bằng lời nói và việc làm của mình trước mặt người đời
chưa nhận biết Chúa.
Nói khác đi, nếu người tín hữu Chúa Kitô ( Christians) - giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân- mà cũng
ham mê tiền của, tôn thờ khoái lạc ( hedonism) chạy theo những lôi cuốn về danh lợi và vui
thú vô luân ,vô đạo với người đời, thì sẽ trở thành phản chứng ( anti-witness) thay vì là nhân
chứng ( witness) cho Chúa Kitô “ Đấng vốn giầu sang phú quí, nhưng đã tự ý trở nên
nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em được trở nên giầu
có.” ( 2 Cor 8: 9)
Mặt khác, khi người tín hữu Chúa Kitô - giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân- sống công bình bác ái,
trong sạch và vị tha, yêu thương, tha thứ từ trong gia đình ra đến cộng đồng xã hội thì cũng
góp phần tích cực vào việc mang Vương Quốc của Chúa là Vương Quốc yêu thương, công
bình, an vui và thánh thiện đến với những ai đang sống trong hận thù, bất công, bóc lột người
khác, vô luân vô đạo và dửng dưng trước sự nghèo đói của biết bao anh chị em đồng loại
sống quanh mình.
Sau hết, người tín hữu giáo dân thi hành chức năng tư tế của mình bằng cách dâng đời
sống cá nhân hay gia đình với mọi vui buồn , sướng, khổ, thành công hay thất bại để hiệp
thông với sự đau khổ cực nạn của Chúa Kitô đã một lần dâng lên Chúa Cha trên thập giá xưa
kia , để đền tội thay cho nhân loại. Hy Tế này vẫn còn tiếp tục được dâng cách bí nhiệm
trong Thánh Lế Tạ Ơn ( Eucharist) trên bàn thờ mỗi ngày ở khắp nơi trong Giáo Hội ngày nay,
để xin ơn tha tội cho chúng ta hôm nay cùng thể thức và mục đích của Hy tế Chính Chúa Kitô
đã một lần dâng trên thập giá năm xưa .
Tóm lại, người tín hữu giáo dân được mời gọi thi hành các chức năng tư tế, ngôn sứ và
vương đế của mình theo cách thức đã trình bày trên đây, để hiệp thông cùng với hàng giáo sĩ
thừa tác tế lễ, rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa
hầu mở mang Vương Quốc yêu thương, công bình và thánh thiện của Chúa trong tâm hồn
con người ở khắp mọi nơi, để đánh tan bóng đen của tội lỗi, của văn hóa sự chết, của chủ
nghĩa tục hóa ( vulgarism, secularism) tôn thờ tiền bạc (cult of money) và mọi thú vui vô luân
vô đạo, đang ngày một bành trướng ở khắp nơi trên thế giới tục hóa, trống vắng niềm tin
này.Amen.
Ước mong những giải thích trên đây thỏa mãn câu hỏi đặt ra.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.
VỀ MỤC LỤC
CUỘC CẢI CÁCH CỦA MARTIN LUTHER ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN?
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Nguyễn Tiến Cảnh

Khi Martin Luther đưa ra 95 đề án cải cách Giáo Hội Công Giáo thì mọi người bàng hoàng,
coi đó là một cuộc cách mạng lớn sẽ đưa đến những hậu quả nghiêm trọng. Giáo Hội sẽ phân
tán. Đến nay đã 500 năm kể từ ngày Luther yêu cầu cải cách, Kito giáo đã có dấu hiệu gì hiệp
nhất chưa? Kinh Thánh có dấu chỉ nào cho thấy sẽ có hiệp nhất không?
Năm thế kỷ trước, Giáo Hội Công Giáo đã phải đối diện với một ly khai rất trầm trong khi
một linh mục dòng kiêm thần học gia nổi tiếng Martin Luther chối bỏ nhiều giảng huấn và thực
hành của Giáo Hội. Trong số những vấn đề được nêu ra, Luther cực lực phản đối quan điểm
của Giáo Hội về lòng Chúa khoan dung không luận phạt kẻ có tội lại có thể được mua
chuộc bằng tiền bạc.
Năm 2017 là kỷ niệm 500 năm Luther đưa ra 95 đề án yêu cầu cải cách. Ngày 31 tháng 10
năm 1517 ông đã niêm yết những điều này ngay tại cửa thánh đường của ông ở Wittenberg
mặc dù câu chuyện còn đang trong vòng bàn cãi. Những đề án này là những nguyên tắc cải
cách của phía Thệ Phản Lutheran. Luther sau đó đã bị vạ tuyệt thông, và Giáo Hoàng Leo X
bác bỏ những đề án của ông vào năm 1520. Đây là cuộc ly khai lớn thứ hai tách rời khỏi Giáo
Hội Công Giáo La Mã sau Orthodox vào thế kỷ XI.
Nay đã 500 năm trời trôi qua, nhiều người thắc mắc muốn biết kết quả của cuộc đòi hỏi cải
cách đó. Hai phía Công Giáo và Lutheran có cùng nhau làm việc không? 500 năm ly khai có
được xóa bỏ đi không? Hai phía có thống nhất với nhau được không? Hay phải chăng những
đòi hỏi cải cách của Luther đang được thi hành?
Vào ngày ăn mừng trọng thể kỷ niệm này thì có một luồng dư luận đang âm thầm lan
truyền trong Giao Hội Lutheran là Giáo Hội Công Giáo đã hội họp tại Rome để ũng hộ cuộc cải
cách này, và giấc mơ cải cách của Luther sẽ thành hiện thực.
LUTHERAN VÀ CÔNG GIÁO NHẬN MÌNH THÁNH CHÚA CHUNG
Quan sát và tìm hiểu, người ta thấy -với thời gian- hố ngăn cách chia rẽ hai niềm tin này từ
năm 1517 đã giảm đi nhiều, sự khác biệt không còn nhiều nữa. Phải chăng ý tưởng cải cách
của Luther đã làm cho tính đặc thù của hai phía ngày càng gần nhau?
Ngày 5-7-2017 tại Wittenberg, Đức quốc, nơi mà Luther 500 năm về trước đã công khai đả
kích giảng huấn và cách thực hành của Giáo Hội Công Giáo, đồng thời khởi sự cuộc cải cách
của phái Lutheran, toàn thể Giáo Hội Lutheran Thế Giới (đại diện của 80 triệu tín hữu) đã đồng
ý với tuyên cáo chung về Giáo Lý Công Lý mà Công Giáo và Lutheran đã đồng ý năm 1999, và
Methodist đồng ý năm 2006:
“Thật vui mừng vô cùng, hành động chính thức của chúng ta hôm nay đã đưa ra cho chúng
ta nhiều thách đố mới và trách nhiệm phải trung thành với Phúc Âm và theo đuổi hiệp nhất
trong sự thật”, Chính Đức Thánh Cha Phan Sinh đã đọc những lời này trong bản viết của ngài.
“Chớ gì hành động này đánh dấu một giai đoạn mới của tình bạn và cùng nhau cộng tác để
phục vụ công lý và hòa bình trong gia đình nhân loại chúng ta” (Anli Serfontein, “Pope Francis
Hails Declaration Signed at Reformed Churches Gathering in Germany,” Ecumenical News,
July 5, 2017).
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Thông điệp này đã được đọc cho 800 vị đại diện các giáo hội Kito Giáo lớn nhất có mặt tại
Wittenburg hôm đó. Hồng y Brian Farrell, bộ trưởng bộ hiệp nhất Kito hữu đã nói với toàn thể
đại diện hội nghị là bản ký kết này đã mở ra “một kỷ nguyên mới giữa các giáo hội –thời gian
hàn gắn vừa để hòa giả vừa để biểu lộ là chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau nhiều thế nào!”
(ibid).
Đây là chuyển động cuối cùng trong nhiều chuyển động như vậy. Ngày 15-1-2016, một
nhóm tin hữu Lutheran Phần Lan đã được một linh mục Công Giáo cho nhận Mình Thánh Chúa
trong thánh lễ tại Thánh đường thánh Phero tại Rome sau khi họ gặp ĐTC Phan Sinh. Giám
mục Lutheran là Samuel Salm đã phát biểu vể việc nhận Mình Thánh Chúa này như sau: “Tôi
chấp nhận”. Ngài còn thêm: “Đây không phải là một trùng hợp” (“Lutherans Receive
Communion at Vatican After Meeting With Pope: Report,” LifeSiteNews.com, Jan 21, 2016)
Ngày 12-12-2015, trong một cuộc phỏng vấn với The National Catholic Register, mục sư
Jens Kruse thuộc Giáo Hội Lutheran Phúc Âm tại Rome đã phát biểu: “Tôi nghĩ ĐTC Phan Sinh
chính là người mở cửa và chúng tôi có bổn phận tìm mọi cách để lấp cho đầy cánh cửa đã mở
này với phong trào đại kết đầy sức sống.” Danh từ Phong Trào Đại Kết được dùng để chỉ mọi
cố gắng để hiệp nhất các Giáo Hội trên thế giới. (Revolution: Rome Lutheran Pastor Says Pope
Francis ‘Opened Door’ to Intercommunion,” LifeSiteNews.com, Dec 16,2015, ephasis added
throughout).
Hình như Giáo Hội Công Giáo đang âm thầm làm việc để mang những con chiên lạc trở về
bằng cách thúc đẩy phong trào đại kết, xóa đi 500 năm ly cách. Sự khai triển này đang khởi
đầu ở đâu?
KÊU GỌI MỌI TÍN HỬU CÔNG GIÁO VÀ LUTHERAN TOÀN THẾ GIỚI
Tháng 10 năm 2016, ĐTC Phan Sinh và GM Munib Yunan, chủ tịch Liên Đoàn Lutheran
Thế Giới đã ký một tuyên cáo chung kỷ niệm 500 năm Cải Cách tại nhà thờ Chánh Tòa Lund ở
Thụy Điển. Một phần của tuyên cáo đó như sau:
“Với xác quyết chung này, chúng tôi hân hoan cảm tạ Thiên Chúa vì việc cầu nguyện chung
tại Thánh Đường Lund nhân kỷ niệm năm thứ 500 công tác cải cách. Năm mươi năm bền bỉ đối
thoại cho đại kết đã thành đạt giữa Công Giáo và Lutheran đã giúp chúng tôi vượt qua nhiều
khác biệt và đào sâu những hiểu biết và tin tưởng nhau hơn…
“Chúng tôi cùng nhau cam kết trong tương lai sẽ phát triển cộng đoàn mà nguồn gốc là Bí
Tích Thanh Tẩy, tìm cách xóa bỏ những trở ngại còn tồn đọng đã ngăn cản chúng tôi đi đến
hiệp nhất trọn vẹn…Chúng tôi ao ước cho vết thương này nơi thân thể Chúa Kito được lành
hẳn. Đó chính là mục đích của mọi cố gắng đại kết của chúng tôi…”
Tuyên cáo chung kết luận: “Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi xứ đạo Lutheran và Công Giáo và
cả cộng đồng hãy thành thật và sáng tạo, vui mừng và hy vọng trong cam kết để tiếp tục cuộc
hành trình vĩ đại đang ở trước chúng ta. Thay vì những xung đột như ở quá khứ, tặng phẩm
hiệp nhất của Thiên Chúa ở giữa chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta cộng tác với nhau và đào
sâu tình liên đới giữa chúng ta. Bằng cách tiến gần đến niềm tin vào Chúa Kito, cùng nhau cầu
nguyện, lắng nghe nhau, sống tình yêu Thiên Chúa trong tình liên đới, chúng tôi là những
người Công Giáo và Lutheran sẽ tự mở lòng để đón nhận quyền năng của Thiên Chúa Ba
Ngôi.”
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Vậy thì cái gì đang xẩy ra? Phải chăng cuộc cải cách đang được thực hiện? Điều quan
trong nhất có phải Giáo Hội Công Giáo La Mã -dù vở kịch hầu như đã gần hoàn thành- đã được
Kinh Thánh báo trước cà gần 2000 năm nay?
Tổ chức Lutheran Thế giới đã tường thuật về cuộc họp lịch sử đó với những đồng thuận
sau:
“Liên Đoàn Lutheran Thế Giới và Giáo Hội Công Giáo La Mã đã cùng ăn mừng đại kết Cải
Cách vào ngày 31-10-2016 ở Lund, Thụy Điển do các giáo quyền địa phương tổ chức là Giáo
Hội Thủy Điển và Giáo Phận Công Giáo Stockholm, với chủ đề là Những Phát Triển Đại Kết
Bền Vững giữa Công Giáo và Lutherans, và những đồng tặng phẩm có được qua đối thoại, đặc
biệt để nhắm vào ngày kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách vào năm 2017.”
Chúng ta biết ngày 31-10-2017 là kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của hệ phái Thệ Phản.
Năm trăm năm là thời gian dài cả nửa thế kỷ nhưng nay vẫn còn tiếp tục vang vọng khắp thế
giới với những dấu chỉ thích ứng quan trọng! Chủ nghĩa đại kết vẫn còn sống và sống mạnh,
và Giáo Hội La Mã đang có kế hoạch để đi đến kết thúc.
LỊCH SỬ LA MÃ VÀ NHỮNG DẤU CHỈ TIÊN TRI
Đâu là những dấu chỉ liên quan đến cuộc đại kết giữa Công Giáo và Thệ Phản? Bề mặt thì
việc thống nhất và đại kết có vẻ tốt, nhưng kết thúc có thể là những gì không lường trước
được. Có thể về một phương diện nào đó trong tương lai sẽ chỉ còn một tôn giáo duy nhất, các
tôn giáo khác đều bị dẹp bỏ?
Chúa Giesu đã nói trên núi Cây Dầu trong những ngày trước khi Chúa bị đóng đanh trên
thập giá (Mt 24; Mc 13; Lc 21). Người báo động về những dấu chỉ sẽ xẩy ra trước khi Người trở
lại lần thứ hai. Hãy coi chừng những tiên tri giả (Mt 24:4-5), chúng trà trộn vào dân Chúa, đóng
vai Thiên Chúa và mê hoặc mọi người.
Trước đó rất lâu cho đến thế kỷ I, cũng đã có nhiều loại Kito giáo khác nhau -có loại trung
thành với Kinh Thánh và giảng huấn của Chúa Kito, có loại pha trộn Kinh Thánh với những
niềm tin và văn hóa khác nhau. Sự pha trộn này như là một Hòa Đồng Tôn Giáo. Nhiều niềm tin
của dân La Mã lúc đó là dân ngoại đã được sát nhập vào Kito Giáo bắt nguồn từ tôn giáo
Babylon cổ đại.
Sau đó rất sớm chỉ trong vòng vài thập niên khi Chúa Giesu đã thiết lập Giáo Hội của
Người, Chúa cũng đã báo động về những dấu hiệu lạ sẽ xẩy ra. Vào thập niên 50 A.D. thánh
Phaolo cũng báo động là nhiều tiên tri giả, thầy dạy giả cũng tuyên xưng mình là “Chúa Giesu”
và có “một Tin Mừng” (2Cr 11:4; Gl 1:6). Sau này vào cuối thế kỷ I, có giáo đoàn đã đi quá xa
chối bỏ cả thánh Gioan và đặt những Kito hữu thực sự ra ngoải Giáo Hội (3Ga 9).
MỘT GIÁO HỘI MỚI XUẤT HIỆN VÀ NẮM QUYỀN LỰC
Trước đó Kito Giáo đã kinh qua nhiều thay đổi lớn. Giáo Hội hữu hình này hoàn toàn khác
với Giáo Hội do Chúa Giesu và các môn đệ thiết lập. Sử gia Jesse Hurlbut gọi thời đại này là
“Thời Đại Bóng Tồi.” Ông diễn tả như vậy vì 50 năm sau khi thánh Phaolo qua đời, một bức
màn đã che phũ giáo hội khiến chúng ta không thể nhìn rõ mọi sự. Sau cùng thì mọi sự đã tỏ
rõ, vào năm 120 A.D. qua những bản kinh thánh viết bởi các giáo phụ của giáo hội tiên khởi,
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chúng ta thấy “một giáo hội có nhiều dạng thức rất khác với giáo hội thời thánh Phero và
Phaolo” (The story of the Christian Church, 1970, p.33).
Vào thế kỷ IV, hoàng đế La Mã Constantine quyết định biến Kito Giáo thành quốc giáo để
thống nhất mọi tôn giáo và tạo sức mạnh cho đế quốc. Nhưng để làm được như vậy, hoàng đế
đã dùng quyền để kéo những phe phái khác lại thành một mà đa số đều xa lạ đối với giảng
huấn của Chúa Giesu. Kết quả cuối cùng là chính thức chấp nhận nhiều niềm tin khác nhau
trong đó có cả đạo thờ mặt trời của dân La Mã.
Lấy thí dụ, thời đó đa số các đạo chọn ngày đầu trong tuần làm ngày thờ phượng. Ngày
Chủ nhật được tôn vinh là ngày Mặt Trời thay cho ngày Sabbath trong Kinh Thánh là ngày thứ
7 trong tuần (tính từ thứ sáu lúc mặt trời lặn cho đến thứ bảy lúc mặt trờ lặn). Tương tự như
vậy, người La Mã mừng sinh nhật Mặt Trời vào ngày 25 tháng 12 đã đươc dán nhãn hiệu cho
ngày Con Một Thiên Chúa là đức Giesu ra đời để rồi từ đó ngày này trở thành một ngày nghỉ
lừng danh trên thế giới: Lễ Chúa Giáng Sinh!
Giáo hội được hoàng đế Constantine bảo trợ sau này tiến triển và có sức mạnh đã trở
thành Giáo Hội Công Giáo La Mã. Danh từ “Công giáo=Catholic”do tiếng Latin là catholicus có
nghĩa là phổ quát, chung cho mọi người, tức tôn giáo chung của đế quốc La Mã.
Đôi khi, giám mục La Mã tức Giáo Hoàng có quyền lực chính trị và tôn giáo mạnh đến độ
có thể phong ngôi hay truất phế hoàng đế. Giáo Hội kiểm soát quốc gia. Vì có liên quan mật
thiết giữa nhà nước và tôn giáo trong nhiều thế kỷ nên đế quốc La Mã được gọi là Đế Quốc
Thánh La Mã.
Vì vậy chẳng lạ gì khi tôn giáo liên kết với nhà nước và nắm quyền lực thì việc truy nã
những tôn giáo khác sẽ xẩy ra, nhất là những người theo sát giảng huấn của chúa Giesu.
Những ai không thuộc thành phần Giáo Hội La Mã đã bị đả kích và đối sử rất thậm tệ vào thời
đó.
Giáo Hội Công Giáo La Mã cũng bảo trợ nước nào có cấu trúc giống như cấu trúc của Đế
quốc La Mã. Vì thế các sử gia đã gọi Giáo Hội Công Giáo La Mã là hình ảnh của Đế Quốc La
Mã.
Năm trăm năm trước, thầy dòng Martin Luther vì 95 đề án đòi cải cách mà bị vạ tuyệt
thông, Giáo Hội chia rẽ. Sự phân cách này có được hàn gắn lại không? Vết thương này sẽ
được chữa lành như lời kêu gọi trong tuyên cáo chung năm 2016 không? Chúng ta thử coi lại
xem Kinh Thánh đã nói trước cho chúng ta những gì?
MUỐN BIẾT TƯƠNG LAI PHẢI HIỂU QUÁ KHỨ
Cuối cùng phải chăng chỉ có một tôn giáo duy nhất? Kinh Thánh có câu trả lời cho chúng ta
không? Mọi dân tộc, phải chăng một ngày kia sẽ phải phuc tùng một đế quốc đạo đời hợp nhất
theo khuôn mẫu của đế quốc Constantine ?
Từ khi đế quốc La Mã sụp độ hơn 15 thế kỷ trước, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã cố gắng
hồi phục nó. Justinian, Charlemagne, Otto Đại Đế, Charles V, Napoleon, và Hitler cùng với
Mussolini đã gắng công thống nhất Âu Châu làm sống lại Đế quốc La Mã xưa. Tất cả đã chỉ
thành công ở một mức độ nào thôi. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có một thử nghiệm nào khác.
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Lịch sử cho thấy quyền lực của Giáo Hội Công Giáo La Mã phát xuất từ đế quốc La Mã.
Chính đế quốc này đã được diễn tả trong sách Khải Huyền như một “con thú”. Giáo Hội đi sát
cạnh con thú như một liên hiệp được nói ở chương 13 sách Khải Huyền, là hình ảnh của con
thú, phản chiếu rất rõ nguồn gốc của mình.
Lịch sử cũng cho thấy là Giáo Hội đã tiếp thu cả lãnh thổ lẫn cấu trúc quản trị hành chánh
cũ của đế quốc. “Vào thế kỷ IV, Giáo Hội đã theo đúng mẫu tổ chức của đế quốc La Mã. Hoàng
đế Constantine chia Giáo Hội thành nhiều địa phận trong toàn lãnh thổ của mình. (Tiếng địa
phận là một danh từ ngoài đời để chỉ những đơn vị hành chánh lớn của đế quốc). Sau này Đức
Giáo Hoàng Gregory đã thiết kế sứ vụ của toàn thể Giáo Hội theo luật La Mã” (Frank Viola and
George Barna, Pagan Christianity? Exploring the Roots of Our Church Practices, 2008, p.119).
Vậy là Giáo Hội đã trở thành tấm gương phản chiếu hình ảnh nguồn gốc của mình là Giáo
Hội La Mã mà bản chính là đế quốc La Mã. Sử gia Will Durant đã có nhận xét trong một tác
phẩm lớn của ông The Story of Civilization như sau: “Kito Giáo….lớn lên nhờ hấp thụ niềm tin
và nghi lễ của dân ngoại. Giáo Hội khải hoàn thắng thế nhờ thừa hưởng cách thức tổ chức và
tài năng của La Mã….
“Tặng phẩm của La Mã -trên tất cả- đã là một khuôn mẫu rộng lớn về tổ chức mà khi thế
quyền thất bại đã trở thành cấu trúc của luật lệ Giáo Hội. Chẳng bao lâu giám mục, thay vì coi
thánh bộ lại giữ những chức vụ quyền thế ngoài đời tại các thị trấn hay thành phố; tổng giám
mục -nếu không nắm giữ- thì cũng là phụ tá thủ hiến hay thống đốc và thượng hội đồng các
Giám Mục thì tiếp nối hội đồng hàng tỉnh.
Giáo Hội La Mã đi theo nhà nước La Mã từng bước một, chinh phục các tỉnh, làm đẹp thủ
đô và thiết lập kỷ luật rồi thống nhất từ trên xuống dưới. La Mã chết thì phát sinh ra Giáo Hội.
Giáo Hội trưởng thành nhờ thừa hưởng và đảm nhận công vụ của La Mã” (1944, Vol 5, Caesar
and Christ, pp575, 618-619).
GIÁO HỘI PHỐI HỢP THẦN QUYỀN VÀ THẾ QUYỀN.
Rồi chúng ta sẽ thấy một thời tận cùng như nói trong Kinh Thánh. Đây là thời kỳ để giải
quyết những vấn đề của loài người nơi một giáo hội vĩ đại gồm cả thần quyền và thế quyền.
Nhưng thời kỳ này tương đối sẽ chẳng dài lâu đâu.
Thánh Gioan tông đồ trong một viễn kiến do Thiên Chúa mạc khải đã miêu tả hình ảnh
tượng trưng cho quyền lực của một Giáo Hội thế quyền vào thời cánh chung: “Bấy giờ tôi thấy
một con thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương
miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Con thú (siêu quyền lực thế giới
vào thời kỳ sau cùng) tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như
mõm sư tử. Con rồng (ác quỉ) ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình như một quyền
hành lớn lao.” (Kh 13:1-2).
Chúng ta thấy những gì ở trong 2 câu này?
*Con Thú phạm thượng –không thuộc về Thiên Chúa
*Con Thú hành động như súc vật, không giống loài người -là con báo, gấu hay sư tử
*Con Thú này nhận quyền năng từ ác quỉ (mà ác quỉ thì lại được tôn thờ (c.4).
CON THÚ NÀY LÀ AI?
33

Chúng ta thấy đế quốc tương lai này là một hệ thống cai trị rất cân xứng, bởi vì nó có binh
lực trợ giúp: “Vậy chúng thờ lạy Con Rồng (ác quỉ) vì nó ban quyền cho Con Thú, và chúng
cũng thờ lạy Con Thú mà rằng:‘Con Thú là ai? Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao
chiến với Con Thú? (c.4).
Con Thú phạm thượng này sẽ cầm quyền được bao lâu? “Nó được ban cho có cái mồm ăn
nói huênh hoang phạm thượng và nắm giữ quyền hành được 42 tháng” (c.5). Vậy trong vòng 3
năm rưỡi nó sẽ nắm quyền thống trị trên khắp mặt địa cầu. Lời tiên tri này bao hàm hai ý: thời
gian thống trị của loại quyền lực này vào thời Trung Cổ, như một chính quyền đi tiên phong
trước khi thời cánh chung được ứng nghiệm.
Nhưng rồi lại có những lời tiên tri rối tung khiến chúng ta phải suy nghiệm: “Nó (Con Thú)
được phép giao chiến với các thánh và nó thắng, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi
nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân.” (c.7)
Ở đây, chúng ta thấy, Dân Chúa thực sự -những kẻ có niềm tin khác với loại tôn giáo đã
được thiết lập lại bị truy nã vì niềm tin vào Kinh Thánh!
Nó sẽ trở thành “luật” buộc phải tuân theo Con Thú đã được con rồng chỉ định. Thực sự
sách Khải Huyền nêu ra là mọi người phải thờ lạy Con Thú, trừ những ai đã được ghi trong
sách Cuộc Đời Chúa Giesu Kito: “Tất cả những ai ở trên mặt đất này sẽ thờ phương nó; đó là
những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong sổ Trường Sinh của Con Chiên
đã bị giết.” (c.8).
Chúng ta thấy gì trong 6 câu này:
*Con Thú này sẽ có sức mạnh quân sự hùng hậu nhất thế giới.
*Con Thú này được trao quyền lực thống trị trong 3 năm ½.
*Con Thú này sẽ tàn sát các thánh thật sự của Thiên Chúa
*Con Thú này sẽ buộc mọi người phải thuần phục và nghe lời.
TÔN GIÁO BẠN CỦA CON THÚ
Bây giờ thánh Gioan mở rộng cánh cửa cho chúng ta nhìn vào bên trong cái quyền lực tôn
giáo ấy, một giáo hội vĩ đại đứng sau chính quyền Con Thú: “Tôi thấy một Con Thú khác từ đất
đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như Con Rồng. Nó thi hành tất cả
quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những
người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất mà vết tử thương đã được chữa lành (c.1112).
Con Thú thứ hai (hình ảnh của Con Thú thứ nhất c.15) tuyên bố sứ điệp, lại một lần nữa là
do con rồng -chính là ác quỉ- và tất cả nhân loại buộc phải thờ lạy như vậy. Đây là cuộc hồi
sinh vĩ đại của Giáo Hội La Mã, cộng tác viên của Con Thú thứ nhất trong một đế quốc toàn
cầu phối hợp thần quyền và thế quyền. Chương 19 sách Khải Huyền cũng gọi vị lãnh đạo phe
con thú thứ hai -giáo hội La Mã- là ngôn sứ giả.
Hãy để ý đây là một hệ thống tôn giáo rất hấp dẫn. Con người sẽ bị lừa gạt. Các bạn rồi
cũng sẽ bị đưa vào lạc lối?
Con Thú thứ hai làm những phép lạ kinh hồn khiến nhiều người tin theo hắn! Hắn làm
được những dấu lạ như đem lửa từ trời xuống đất trước mắt mọi người. Hắn mê hoặc mọi
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người sống trên mặt đất này bởi những dấu hiệu mà hắn làm được trước mắt Con Thú, khiến
mọi người trên mặt đất tạc tượng con thú bị thương vì gươm nay đã hồi sinh” (c.13-14).
Con Thú thứ nhất dùng sức mạnh quân sự và dân sự của chính quyền buộc mọi tôn giáo
trên thế giới phải tin theo: “Hắn (Con Thú thứ nhất) được ban quyền hà hơi vào ảnh con thú
thứ hai (giáo hội La Mã) khiến con thú này cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ
lạy mình (c.15).
Bấy giờ thánh Gioan nói về “dấu hiệu ô uế của Con Thú”: “Nó bắt mọi người, nhỏ cũng như
lớn, giầu cũng như nghèo, tự do cũng như nô lệ phải thích dấu trên tay phải hoặc trên trán, và
không ai được mua bán trừ kẻ có dấu thích hay tên Con Thú hoặc số chỉ tên con thú…Đây là
lúc phải biết tính số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người và, số của tên người ấy là
sáu trăm sáu mươi sáu” (c.16-18).
Chúng ta thấy gì ở 6 câu này?
*Con Thứ thứ nhất được liên kết với con thứ hai là con thú tôn giáo, cũng gọi là ngôn sứ
giả.
*Con Thú thứ hai cũng nói những lời giống như ác quỉ
*Con Thú thứ hai là hình ảnh của con thú thứ nhất; nó buộc mọi người phải thờ lạy con
thú thứ nhất.
*Con Thú thứ hai làm được nhiều phép lạ ghê gớm sẽ mê hoặc tất cả nhân loại –trừ các
vị thánh thực sự của Thiên Chúa.
*Con Thú thứ nhất và thứ hai liên kết với nhau thành giáo hội gồm cả thần quyền lẫn thế
quyền, sẽ ép buộc các tôn giáo trong vùng phải nằm dưới quyền kiểm soát của mình.
*Hình phạt cho những ai không thuần phục tôn giáo này là tử hình.
Vâng, đây là loại tôn giáo độc tài toàn trị. Những tôn giáo khác, niềm tin khác đều bị đặt ra
ngoài vòng pháp luật –kể cả Giáo Hội thực sự của Thiên Chúa và những ai tin vào Kinh Thánh.
Nên nhớ những ai có niềm tin thực vào Kinh Thánh đều bị truy nã, trừ khử có hệ thống bởi các
hoàng đế như Constantine đã làm ở những thế kỷ đầu sau khi Chúa Giesu phục sinh cũng như
sau này ở những tôn giáo phối hợp thần quyền và thế quyền.
QUANG CẢNH THỜI CÁNH CHUNG THỰC SỰ
Có người cho rằng những biến cố tiên tri như vậy đã hoàn toàn ứng nghiệm rồi hoặc chỉ là
những ẩn dụ. Nhưng không phải vậy, sách Khải Hoàn chương 17 cho thấy những biến cố này
chỉ xẩy ra trước khi Chúa Giesu Kito là Vua các vua trở lại lần thứ hai để cứu nhân loại khỏi
khốn khổ và bị hủy giệt hoàn toàn (Mt 24:21-22).
“Mười cái sừng là mười vị vua chưa có vương quyền, nhưng sẽ có quyền trong vòng 1 giờ
với con thú. Họ đồng một lòng trao mọi quyền lực của họ cho Con Thú. Họ sẽ chiến đấu với
Con Chiên là Chúa Giesu Kito, và Người sẽ thắng, vì Chúa Giesu là Chúa các chúa, là Vua các
vua, và những ai theo Người (Thánh thực sự) thì được kêu goi, được tuyển chọn và trung
thành thì cũng sẽ thắng (Kh 17:12-14).
Những câu này rõ ràng nói lên sự liên kết của 10 vị vua ( hay lãnh tụ của các quốc gia) trao
quyền bính của mình cho một cá nhân (được gọi là Con Thú) thì chưa xẩy ra và chỉ là một phần
của những biến cố thay đổi có tính-địa-chính trị thế giới sẽ xẩy ra trước khi chúa Giesu Kito trở
lại trần thế lần thứ hai.
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Lời tiên tri cho chúng ta thấy là trong khoảng một thời gian ngắn vào thời tận cùng, Con
Thú sẽ áp đặt một tôn giáo duy nhất lên toàn thể nhân loại. Con Thú này sẽ phối hợp một hệ
thống giáo hội gồm cả thế quyền lẫn thần quyền đã có nguồn gốc từ Đế Quốc Thánh La Mã cổ
xưa.
Đó không phải là một trùng hợp là Giáo Hội Công Giáo La Mã đang cố gắng đem trở lại
những người con lạc đường bằng cách thúc đẩy phong trào đại kết đã được hoạch định để vô
hiệu hóa 500 năm lạc đường của Martin Luther. Đúng vậy, cải cách của phe Thệ Phản /
Protestant đã làm tan vỡ Thế Giới Kito Giáo, cuối cùng sẽ kết thúc bằng thống nhất.

CÒN CHÚNG TA THÌ SAO?
Kinh Thánh đã cảnh cáo chúng ta qua những lời tiên tri dưới đây, đã nói trước những cảnh
tượng kinh khủng, ghê gớm sẽ xẩy ra ở nhiều nơi về hiện tượng phản đạo, dối đạo, những điều
gian ác tội lỗi… vào thời cánh chung. Lúc này cũng sẽ thấy xuất hiện những tuyên ngôn khuyến
cáo khổng lồ để phủ dụ, lừa gạt con người.
Thánh Phaolo đã viết cho tín hữu Thessalonika nói về lúc Chúa Giesu trở lại thế gian lần
thứ hai. “Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.; vì ngày đó sẽ không đến đừng kể tội lỗi
chia rẽ đến trước” (2Tx 2:3). Sau đó thánh Phaolo cắt nghĩa chi tiết về “kẻ tội lỗi, gian ác và chia
rẽ”. Tên này cho mình quyền uy hơn Thiên Chúa, có khi còn tự xưng mình là Thiên Chúa và
mọi người đều phải tin phục. Tại sao vậy? Vì người ta không yêu mến sự thật là điều sẽ cứu
rõi họ. Và vì lý do đó Thiên Chúa sẽ gửi đến sức mạnh mê hoặc làm cho họ tin theo sự dối trá.
Như vậy tất cả những kẻ không tin sự thật nhưng ưa gian trá thì sẽ bị kết án. (2Tx 2:9-11).
Sách Khải Huyền (19:20) diễn tả vị lãnh đạo tôn giáo đầy quyền uy này như một ngôn sứ
giả làm việc với thế quyền là Con Thú. Daniel 7 còn nói là hình ảnh tôn giáo lộng lẫy tự phụ này
kết hợp với thế quyền đã “hành quyết những vị thánh của Đấng Tối Cao, và chủ trương thay đổi
lịch và lề luật” (c.25). Đó chắc chắn là điều mà Hoàng Đế La Mã Constantine đã làm và các vị
lãnh đạo Giáo Hội cũng theo đó mà làm.
Sự lừa gạt vào thời cánh chung sẽ mạnh mẽ và lớn lao. Quyền lực của Satan trên mặt đất
thì gần tàn, nó sẽ lợi dụng lời kêu gọi thời cánh chung để lừa gạt mọi người, cả dân Chúa cũng
bị sa bẫy nếu không biết yêu mến sự thật. Vì vậy tất cả chúng ta đều được báo trước: Hãy giữ
các giới răn Chúa. Hãy yêu mến sự thật.
Chúng ta hãy ăn ngay ở lành và trong sạch trong một xã hội hỗn tạp xấu tốt lẫn lộn đang
khuyến khích hòa đồng tôn giáo. Thật dễ bị cuốn hút vào đó bởi những tài liệu mê hoặc và
những phép lạ kích động con người chúng ta. Đừng tin những lời dối trá. Hãy yêu mến sự thật.
Những nhận xét và diễn nghĩa các lời tiên tri trong sách Khải Huyền của thánh Gioan chỉ có
tính cá nhân và chủ quan. Sự thật thế nào thì chỉ có Chúa biết mà thôi. Chúng ta cùng nhau suy
nghiệm và góp ý chia sẽ.
Fleming Island, Florida
January 2018

VỀ MỤC LỤC
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HẠTBƯỚC
NẮNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
TỪNG

LTS.
Thứ Năm, ngày 09/11/2017, Uỷ ban Văn hoá trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
(UBVH) đã tổ chức Hội thảo Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Xây Dựng Thư
Viện Văn Hóa Công Giáo Việt Nam (TVVHCGVN) tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam,
số 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TPHCM.
Đặc San GSVN hân hạnh được phép của UBVH để phổ biến dần dần các tài liệu có liên
quan, cùng với Lời Kêu Gọi mọi người cùng tham gia đóng góp ý kiến, công sức cho một dự
án rất ý nghĩa của UBVH, HĐGMVN. Xin vui lòng liên lạc qua email Cha Giuse Trịnh Tín Ý, Thư
Ký Uỷ Ban Văn Hoá vinhson249251@gmail.com Xin chân thành cám ơn.
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Viết theo tài liệu của Michael A. Keller, Quản thủ Thư viện Đại học Stanford, USA
Gioan Baotixita Vũ Đức Bảo
Thuật ngữ “hệ thống mạng - Internet” ra đời hơn 35 năm qua; và cũng gần 20 năm mạng
lưới toàn cầu (world wide web - www) được hình thành. Từ đó đến nay, công nghệ thông tin
phát triển ngoài mức tưởng tượng. Ngành truyền thông đổi mới từng ngày. Hệ thống xuất
bản và thư viện cũng chuyển mình nối gót với đà tiến.
Hôm xưa, bước chân vào thư viện, người đọc đối diện với hàng tủ có ngăn kéo nhỏ chất đầy
những tờ bìa chi chít số hiệu. Đó là những danh mục dẫn chúng ta tìm tới những kệ sách trải
dài khắp tòa nhà. Nếu phải truy tìm những tài liệu xưa hay quý hiếm, sẽ có những phòng
riêng chứa phiên bản vi phim nhỏ hơn lòng bàn tay được đọc qua hệ thống đèn rọi.
Ngày nay, với số lượng tài liệu khổng lồ, để tra cứu hay tìm kiếm dữ liệu, thư viện không thể
thiếu thiết bị máy vi tính nối mạng, với ổ dĩa CD hay DVD, dàn máy photocopy và scanner…
Nhiều thư viện còn có trang mạng riêng bao gồm nhiều dịch vụ của thư viện, khiến người đọc
không cần lui tới thư viện nhưng vẫn có thể truy cập tài liệu mình muốn, gọi là thư mục
truy cập công cộng trên mạng (online public access catalog - OPAC). Chính vì thế, thư viện
điện tử là một hướng đi cần được nghiên cứu, không phải để thay thế thư viện truyền
thống nhưng là đưa thư viện hội nhập vào thế giới điện tử hôm nay.
Ý niệm về một thư viện “không tường rào” đã có từ xa xưa. Các nhà nghiên cứu ý thức rằng
rất nhiều nguồn tài liệu phải tìm bên ngoài khuôn viên nhỏ hẹp của thư viện trường đại học,
hay thành phố đang cư trú. Tài liệu thường xuyên được vay mượn từ những thư viện lân
cận trong thành phố, trong nước và nhiều khi vượt biên giới đến cả những nơi không cùng
ngôn ngữ. Các quản thủ thư viện, do đó, đồng ý với nhau về phương cách tạo thư mục và
danh mục bằng mã số để mọi người khắp nơi trên thế giới bất luận ngôn ngữ có thể truy
cập. Hôm nay, thư viện điện tử với mạng lưới toàn cầu kết nối kho tàng kiến thức chung để
mọi người mọi nơi cùng có cơ hội nghiên cứu học hỏi.
Từ Thư Viện Truyền Thống Đến Thư Viện Điện Tử
Tính đến tháng 6.2008, đã có 63 tỉ thư mục điện tử từ 104 triệu trang mạng. Biết bao những
công trình tham chiếu như Tự điển Anh ngữ Oxford trực tuyến, Bách khoa tự điển Britannica
trực tuyến, tự điển nghệ thuật Grove, danh mục kỹ thuật, tất cả đều dưới dạng kỹ thuật số và
truy cập qua mạng điện tử. Wikipedia và một số công trình tương tự trên mạng cung cấp
biết bao thông tin về hàng triệu chủ đề khác nhau; phần lớn được truy cập tự do và rất hữu
ích.

Google, Yahoo, và nhiều trang mạng truy cập khác cũng là nguồn cung cấp thông tin
đáng kể. Một số công trình của các học giả đã thu thập được nhiều tài liệu cho chủ đề
của họ qua các dịch vụ điện tử, đặc biệt thư mục mạng. YouTube và FaceBook còn cung
cấp cho các “công dân mạng - netizens” khắp nơi trên thế giới những công cụ để chia sẻ
kiến thức, làm phim, viết tiểu sử chính mình, và nhận định thời sự.
Tuy nhiên, các trang mạng như Google và Yahoo thường chỉ cung cấp những thông tin khá
phổ quát. Những trang bách khoa như Wikipedia thường do những người không chuyên
viết. Tệ hơn nữa, một số thông tin trên các trang mạng chỉ dựa vào những tài liệu dễ kiếm
tìm, và thường không rõ nguồn gốc tham chiếu.
Nhiều tài liệu có giá trị thường thuộc loại mạng sâu (deep web), nghĩa là không thể tìm kiếm
theo cách thông thường. Người ta đếm được hơn 550 triệu tài liệu thuộc dạng này. Google
được xem là trang mạng truy cập khá phổ biến, nhưng những tài liệu có thể truy cập được
cách rộng rãi cũng chỉ chiếm 12.5%. Các đại học lớn thường dành riêng khoảng 1000 dữ
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liệu về các chủ đề khác nhau cho một số nhóm giới hạn nào đó trong trường, và thường nằm
trong mạng sâu của trường, chưa kể hàng chục ngàn tựa sách và báo chí điện tử đều
được quản lý chặt chẽ, trong đó bao gồm cả phim ảnh và âm nhạc.
Thư viện điện tử khác với các trang mạng thông thường. Trước tiên, thư viện điện tử
cung cấp hướng đi và la bàn giữa rừng thông tin bạt ngàn để người nghiên cứu có thể truy tìm
và chọn lọc những trang mạng đúng ý hướng. Một sinh viên có thể truy cập Google hoặc
Yahoo để tìm hiệu về loài hoa hay giống cây nào đó, về một giống thằn lằn, hay một loài
bướm, loài chim… nhưng khi cần đào sâu nghiên cứu về một đặc tính cá biệt, hoặc truy tìm
ngược về những nghiên cứu của các học giả trước đó, thư viện điện tử sẽ là kho dữ liệu
không chỉ với những sách báo trên kệ, nhưng bao gồm biết bao tài liệu khắp nơi trên thế giới
đã được kỹ thuật số hóa, đã qua giai đoạn phân tích và tổng hợp, kiểm nghiệm và xác minh
tính chân thực.
Thư viện điện tử còn giúp các nhà nghiên cứu khai phá các mạng sâu qua hệ thống siêu
thông tin (meta- information) được kỹ thuật số hóa. Ví dụ, thư viện mạng Matthew Parker
đang đưa ra 537 sách nguyên bản của Nữ Hoàng Elizabeth I về Tổng Giám Mục Canterbury
của Anh quốc với trường đại học của ngài, trường Corpus Christi thuộc Đại học Cambridge.
Công trình này cung cấp ấn bản khá hiện đại, với những công cụ truy tìm dữ liệu, kèm theo
những hình ảnh kỹ thuật số với nhiều độ phân giải khác nhau. Giờ đây, người ta có thể
nghiên cứu những cấu trúc nhà thờ kiểu Roma tại Bourbonnais, lấy được những dữ liệu
qua dụng cụ nghiên cứu tia laser. Nhờ đó, công trình đã đưa ra khóe nhìn mới về những
phương pháp kiến trúc thời Trung cổ.
Một mục tiêu khác của thư viện điện tử là chuyển những tài liệu in ấn qua dạng kỹ thuật
số. Hiện đang có nhiều dự án như Million Books, Open Content Alliance, Google Book
Search... đang chuyển qua dạng kỹ thuật số hàng chục triệu tài liệu của bao thế kỷ qua.
Những tài liệu cổ xưa đang dần xuất hiện trên các trang mạng dưới dạng kỹ thuật số. Công
trình sưu tập Stifts St. Gallen đang kỹ thuật số hóa nhiều bản thảo chưa từng xuất hiện qua
bao giai đoạn lịch sử. Những công trình tương tự tại thư viện Anh Quốc, thư viện Matthew
Parker thuộc Đại học Corpus Christi, Cambridge, tổng giáo phận Cologne, và nhiều nơi khác
trên toàn khắp Âu châu, cũng đang khai phá nhiều bản thảo và hồ sơ lưu trữ về thời Cổ
đại, Trung cổ, Phục hưng, và Tiền Hiện đại, rất hữu ích cho các học giả và sinh viên không đủ
thời gian và kinh phí để tới từng địa phương làm nghiên cứu.
Stanford và Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO) đã nỗ lực kỹ thuật số hóa biết bao hồ sơ lưu
trữ về Khế Ước Chung đối với thuế và trao đổi mậu dịch, một tổ chức tiền thân của WTO, để
có thể hiểu những hợp đồng trao đổi song phương và đa phương diễn ra vào cuối Thế chiến
2, từ đó hình thành nên trao đổi mậu dịch toàn cầu. Thế nhưng, đến hôm nay, vẫn còn nhiều
giới hạn; đơn giản vì còn quá nhiều tư liệu chưa được kỹ thuật số hóa, và đang rất cần nỗ lực
của các thư viện điện tử khắp nơi trên thế giới.
Nói tóm, nguồn thông tin và tri thức đang ngập tràn nhờ những tiến bộ và thành đạt của thế
giới mạng, luôn sẵn đó cho ai cần nghiên cứu học hỏi. Tuy nhiên, từ học sinh đến các giáo
sư đều gặp khó khăn khi đào sâu vào cốt lõi nguồn cội các tài nguyên thông tin, đặc biệt là
các mạng sâu. Và làm sao để truy tìm thông tin đơn giản và nhanh gọn hơn bằng cách sắp
xếp dữ liệu thành từng bộ siêu thông tin và tái mã hóa để các dữ liệu tương tự sẽ đi chung
với nhau và truy cập dễ dàng hơn. Đây thực sự là công việc gay go và khẩn thiết của thư viện
điện tử. Thư viện điện tử còn lưu trữ những tài liệu trân quý của cha ông dưới dạng kỹ thuật
số cho thế hệ hôm nay và ngày mai. Thư viện điện tử cũng sẽ mang vác nhiệm vụ thư mục
hóa và kết nối với các nguồn mạng toàn cầu, tạo đường dẫn cho các học giả đi vào kho tàng tri
thức toàn cầu.
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Những Yếu Tố Hình Thành và Phát Triển Thư Viện Điện Tử
Những yếu tố sau đây cần tiến hành đồng bộ trong việc hình thành và phát triển một thư viện
điện tử:

Hạ tầng cơ sở: máy chủ, ổ dĩa chứa, hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu Điều hành cơ
sở: xác định danh tánh, theo dõi, điều hành, và báo cáo Hạ tầng lưu trữ: nhập dữ liệu, lưu
trữ, và đưa vào sử dụng.
Nội dung: những sản phẩm kỹ thuật số và những sản phẩm cần kỹ thuật số hóa. Trao
đổi sản phẩm và vấn đề tác quyền những sản phẩm liên thư viện.
Dịch vụ: phân tích sản phẩm, xuất bản, huấn luyện, lưu trữ, sắp xếp, chuyển giao… mọi
hình thái hoạt động phải đồng bộ và hài hòa.
1)

Về hạ tầng cơ sở

Thư viện điện tử đòi một hạ tầng cơ sở với đầy đủ thiết bị máy móc và những chương trình
phần mềm điện tử tương thích. Dĩ nhiên là phải có máy tính chủ, những ổ dĩa từ, băng dĩa, và
biết bao dụng cụ điện tử liên quan. Những ổ dĩa RAID dùng để lưu trữ dữ liệu. Những bản
sao chép điện tử trên mạng hay ngoài mạng luôn sẵn sàng để truy cập sẽ được lưu trữ nơi
đâu và bảo quản ra sao. Không thể thiếu đường truyền mạng cao cấp, và hệ thống mạng nội
bộ được nối kết với mạng công cộng. Máy tính với hệ thống tường lửa. Một nguồn điện
không hề bị ngắt, Những trung tâm dữ liệu vĩ đại và an toàn. Hệ thống lưu trữ dự phòng. Hệ
thống bảo vệ các thảo trình của máy tính…
Hạ tầng cơ sở của thư viện điện tử vẫn bao gồm những chức năng căn bản của thư viện:
tuyển chọn và nhập kho lưu trữ, tạo danh mục và thư mục phục vụ nhu cầu truy tìm, phổ biến
tài liệu mới, thủ tục mượn và hoàn trả, giúp tham chiếu và nghiên cứu, hướng dẫn cách tìm
nguồn dữ liệu, bảo quản, phân tích tài liệu, nhân bản tài liệu, trưng bày các sản phẩm thư
viện (tùy nhu cầu giảng dạy, thương mại hay môi trường xã hội…).
Thư viện điện tử cũng là nơi lưu trữ các dữ liệu kỹ thuật số, bao gồm những chức năng
như thu thập tài liệu, bảo quản, và cung cấp những phương cách để truy cập. Kế đó là cách
thế chuyển tải để có thể đọc, nghe, nhìn, và quan sát bằng máy tính cá nhân của mình.
Thật không đơn giản khi mỗi dữ liệu mang những thông số khác nhau. Một số người muốn
khai phá thêm, hoặc trích đoạn để phân tích; hoặc phức tạp hơn, muốn tổng hợp nhiều dữ
liệu lại để dễ quan sát, phân tích, và trình bày (ví dụ như vừa định hình vừa định vị thông tin
theo một đường hướng nào đó). Người muốn ghi dấu dữ liệu để sử dụng riêng, người lại
muốn lưu hành rộng rãi bằng cách xuất bản chính thức hay phổ biến qua mạng. Có người
đưa dữ liệu kiếm được vào tài liệu giảng dạy, người khác sử dụng cho công trình nghiên
cứu riêng, người lại dùng hỗ trợ nhu cầu giáo dục, nghề nghiệp, hay mục tiêu cá nhân.

2)

Về nội dung

Trước khi thế hệ điện tử ra đời, các sản phẩm giấy là tài nguyên chính của thư viện. Tuy
nhiên, giấy, sản phẩm của gỗ, chứa nhiều muối acid nên dễ hư hoại. Điện tử hóa các tài liệu
quý hiếm là giải pháp hiệu quả và ít tốn kém. Đây là công việc chủ yếu của thư viện điện tử.
Vừa lưu trữ được những thành quả của quá khứ, vừa lưu truyền cho thế hệ tương lai kho tàng
tri thức vô giá của nhân loại qua bao thế hệ.
Sau khi điện tử hóa hàng loạt các sản phẩm của thư viện truyền thống, bước kế tiếp là làm
sao thư viện điện tử có thể chuyển các sản phẩm điện tử đến người sử dụng.
Trước tiên, đó phải là những bản văn hoàn toàn chính xác với bản nguyên thủy. Kế đến, mọi
người mọi nơi thuộc mọi thế hệ đều có thể truy cập bằng những hệ điều hành khác biệt. Sau
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cùng, thế giới điện tử luôn chuyển biến và tiến triển, làm sao để các tài liệu kỹ thuật số này
luôn cập nhật và vẫn có thể sử dụng được trong thế giới tương lai xa thật xa.
Một nguyên tắc căn bản của thư viện: những gì được sử dụng thường xuyên sẽ được bảo
quản cẩn thận hơn. Chính vì thế, ai sẽ là người tuyển chọn tài liệu, kiểm tra nội dung trước khi
đưa vào thư mục của thư viện điện tử. Hơn nữa, tác quyền các tài liệu sẽ được bảo vệ ra
sao, và người sử dụng được quyền làm những gì với những tài liệu truy cập.

3) Về các dịch vụ thư viện
Những người đến với thư viện, dù là truyền thống hay điện tử, đều mong tìm được dữ liệu
mong đợi bằng phương cách đơn giản và nhanh gọn nhất. Người sử dụng có thể truy tìm
theo danh mục, thư mục thư viện, theo tên tác giả với những chủ đề liên quan, theo tựa bài,
theo đề tài, kể cả dựa vào những yếu tố bên lề như nhà xuất bản, thời gian và địa danh in ấn…
Thư viện điện tử cũng sẽ sắp xếp mọi dữ liệu, tài liệu, siêu tài liệu theo một danh mục thư mục
của thư viện mình, đôi khi thêm cả trang bìa, mục lục sách, và vài lời giới thiệu giúp người
sử dụng có khóe nhìn tổng quát về tài liệu đang truy cập. HighWire Press sắp xếp hệ báo chí
điện tử của mình dựa trên ý tưởng, bất chấp thuộc thể loại nào; khiến người truy cập dễ
tìm những tài liệu liên quan với nhau hơn. Danh mục ngữ nghĩa lại chú trọng trên từ ngữ,
và mọi tài liệu có cùng hạn từ sẽ cùng xuất hiện khi truy cập. Danh mục tương quan cho
phép người sử dụng tìm kiếm trên phạm vi rộng như một đoạn văn, một chương sách…
như thế, sẽ đưa ra kết quả chính xác cho người sử dụng. Trong một thế giới đa ngôn ngữ,
việc tìm kiếm bằng từ khóa thật không đơn giản. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực sáng tạo
một siêu-ngôn ngữ, hoặc một hệ ngôn ngữ mạng phổ quát cho người sử dụng thư viện điện
tử khi truy cập thông tin.
Ngoài việc tạo danh mục thư mục phục vụ nhu cầu tìm tài liệu, thư viện điện tử cũng cung
cấp dịch vụ nối mạng tham chiếu, liên kết thông tin giữa các mạng có cùng chủ đề, hoặc dịch
vụ truy tìm bằng hình ảnh. Một số thư viện tử còn cho phép người sử dụng ghi chú trên
thông tin đang nghiên cứu, và sau đó chia sẻ với người khác trên mạng nối kết.
Những Thách Đố Trước Mắt
Thách đố 1: phát triển kỹ thuật để kỹ thuật số hóa các tài liệu giấy.
Để thiết dựng một thư viện điện tử, biết bao tài liệu có giá trị dưới dạng truyền thống đều phải
được chuyển qua dạng kỹ thuật số, bao gồm: sách, tạp chí, bản thảo, các báo cáo phòng thí
nghiệm, các phim video, hình ảnh rửa trên giấy… Kỹ thuật hôm nay khá tuyệt vời khi
chuyển đổi. Vấn đề còn lại chỉ là thao tác của người sao chép làm sao tránh hư hại bản
nguyên thủy mà vẫn có được bản sao tuyệt hảo; đồng thời tạo ra thư mục, tóm tắt nội dung,
và ghi nhận số trang và mục lục sách.
Thách đố 2: thiết kế hệ thống truy cập tài liệu.

Cung cấp những phương cách truy cập vào kho tàng thư viện là mục tiêu hàng đầu và
gai góc nhất của người làm thư viện. Danh mục hay thư mục thư viện càng sắc sảo,
việc truy cập càng nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Ví dụ: Việt Nam, quốc gia đang
phát triển, thuộc vùng Đông Nam Châu Á. Annê Lê Thị Thành, còn gọi là bà Đê, là một
trong 117 thánh tử đạo Việt Nam... Từng dữ kiện liên kết với dữ kiện tương quan trong
thư mục, đồng thời tổng hợp với những tri thức bên lề, tạo thành một hệ thống truy cập
hữu hiệu.
Thách đố 3: thiết kế những dụng cụ nâng cao thư mục thư viện bằng cách ghi nhận
mọi cộng góp từ người sử dụng.
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Khi người sử dụng truy tìm tài liệu, họ có cách thế riêng để truy cập. Như thế, mỗi người
mỗi trình độ sẽ góp phần tạo thư mục thêm phong phú. Làm sao hệ thống thư viện có thể ghi
nhận mọi sáng kiến đó để ngày càng nâng cao hệ thống truy cập nhưng vẫn không vi phạm
tính tư riêng của người sử dụng.
Thách đố 4: thiết lập quy định vay mượn các tài liệu của thư viện.
Làm sao để một tài liệu điện tử được phân phối ra khỏi thư viện nhưng vẫn thuộc về thư
viện? Hệ thống truy tìm của thư viện có gì khác với truy cập trên mạng điện tử? Vấn đề bản
quyền cũng cần được lưu ý tùy từng tài liệu: thuộc về tác giả? thuộc về thư viện gốc? hay
thư viện địa phương? Làm sao để bảo đảm tài liệu phân phối ra vẫn nguyên vẹn khi trả về?
Thách đố 5: vấn đề luật pháp về bản quyền và quyền sao chép.

Thư viện thường nắm vững quyền hạn và giới hạn trong việc xuất bản, sao chép, bảo
vệ đời sống tư riêng, ngăn ngừa những nội dung xấu, mạ lỵ tài sản tri thức. Thư viện không
chỉ là nhà kho lưu trữ chất xám cho người đọc, mà phải gắn bó với tác giả, với nhà xuất bản,
kể cả các thư viện khác để điều hành cho phù hợp với quyền hạn cho phép.
Thách đố 6: vấn đề truy cập tài liệu.
Người sử dụng khi truy cập tài liệu cần biết đó là bản điện tử, bản in, hoặc vi phim và biết cách
truy cập. Và khi đang đọc bản điện tử, người sử dụng biết nguyên bản thuộc dạng gì và đang
lưu trữ nơi đâu, để nếu cần, có thể so sánh hoặc đi tới tận ngọn nguồn.
Thách đố 7: những phương cách truy cập khác biệt.
Làm sao để người sử dụng có thể truy cập bằng bất cứ hệ điều hành điện tử nào đó:
Macintosh hoặc Windows, Android hay Apple... ? Và sử dụng độ phân giải ra sao? Thường
các bản văn ký tự được kỹ thuật số hóa bằng ngôn ngữ phổ quát chuẩn (Standard
Generalized Markup Language - SGML), và hình ảnh dưới dạng mở rộng thông thường (.jpec,
.png hoặc .img) nhưng với nhiều độ phân giải khác nhau. Lý tưởng nhất là người sử dụng có
thể truy cập bằng bất cứ phương cách nào hơn là ép người đọc phải khuôn mẫu theo dạng của
thư viện điện tử.
Thách đố 8: một thư viện phổ quát cho mọi giới và phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau.

Làm sao để thư viện hữu ích cho các học giả nghiên cứu cũng như giới sinh viên học
sinh, người lớn và trẻ em, linh mục tu sĩ cũng như giáo dân...? Từ ngữ tạo danh mục thư
mục nên chuyên khoa hay phổ cập? Khi cần phiên dịch, có thể có từ thống nhất cho
những hạn từ chuyên môn? Làm sao để tài liệu truy cập có thể được sử dụng cá nhân
cũng như họp nhóm trong các lớp học hay khóa hội thảo?
Thách đố sau cùng: nguồn hỗ trợ để hình thành, phát triển, và bảo trì thư viện điện tử.
Công trình đầu tư một thư viện điện tử rất tốn kém về năng lực cũng như tài lực không chỉ
thời điểm khởi đầu nhưng trải dài đến hết đời thư viện. Làm sao để thư viện điện tử có thể
hình thành, tồn tại và lớn mạnh theo thời gian hoàn toàn tùy thuộc vào nguồn hỗ trợ kinh tế
và nhân tài này.
Kết Luận
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Thời đại của mạng lưới toàn cầu www cộng với thế hệ X, Y đang đẩy mạnh tiến trình hình
thành và phát triển thư viện điện tử. Biết bao thách đố trước mắt. Bao công việc và dịch vụ
mới mẻ vượt ngoài khuôn viên của thư viện truyền thống.
Vai trò căn bản của thư viện vẫn thế: thu thập, lưu trữ, và phân bổ cho người sử dụng.
Tuy nhiên, thư viện điện tử không thể tồn tại nếu không gắn bó với công nghệ thông tin, với
kỹ thuật tin học, với hệ thống mạng toàn cầu.
Thư viện điện tử đang mọc lên khắp nơi và vẫn cuốn hút trong tương lai. Hòa nhịp với phát
triển của kỹ thuật tin học, các ứng dụng của thư viện điện tử và thư viện mạng đang đòi tiến
lên không ngừng. Tương lai ra sao, không ai nắm chắc. Chỉ biết rằng thư viện điện tử ngày
càng khẩn thiết cho nhu cầu tri thức nhân loại hôm nay và ngày mai.

VỀ MỤC LỤC
NHỮNG NGƯỜI ANH EM TIN LÀNH CẢI ĐẠO SANG CÔNG GIÁO

Thưa Quý Cha và Quý Vị
Vào năm 1935 Albert Einstein viết thế này: Cơn khủng hoảng có thể trở thành ân phúc cho
bất cứ cá nhân nào hay quốc gia nào, vì tất cả các cuộc khủng hoảng đều đem đến sự phát
triển. Óc sáng tạo được sinh ra trong đau khổ, giống như bình minh được sinh ra sau đêm dài
tăm tối …
Điều Einstein viết trên đây áp dụng rất đúng cho những người anh em Tin Lành cải đạo
Công Giáo. Khi cảm nhận đức tin Tin Lành của mình không có nền tảng vững chắc, không phát
xuất từ Chúa, nhưng phần lớn do con người bịa đặt ra, khi cảm thấy rằng đức tin Công Giáo
mới là chính thống. Các anh em Tin Lành ôm lấy sách vở Công Giáo, học hỏi, nghiên cứu, đào
bới, nghiền ngẫm … Cơn khủng hoảng với đức tin lạc đạo của họ lại trở thành ân phúc cho họ,
vì nhờ nghiên cứu, điều tra, đào bới, nghiền ngẫm đức tin Công Giáo, họ lại trở thành uyên
thâm một cách đáng nể phục với đức tin Công Giáo. Họ lại được Chúa ban cho tài ăn nói rất
lưu loát, những buổi giảng thuyết của họ thường là có các Đức Giám Mục, Đức Tổng Giám
Mục, và các tu sĩ tham dự. Câu chuyện của họ về hành trình đến với giáo hội Công Giáo cũng
rất ly kỳ hấp dẫn. .
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Chúng con hân hạnh được phục vụ mọi người bằng cách chuyển ngữ và lồng tiếng Việt
vào videos để mọi người có thể chia sẻ:
Mời vào Link:

https://youtu.be/PbTbLlbJX_Q
https://youtu.be/CNoFLljwRC0
Xin chân thành cám ơn Quý Cha và Quý Vị
Sandy
VỀ MỤC LỤC
ĂN CHAY

Từ Chay của ta bắt nguồn từ chữ “Trai” trong tiếng Hán, có nghĩa là giữ cho lòng dạ thanh
tịnh để đạt đến một trạng thái tinh thần nào đó. Thường thì khi người có tâm nguyện gì lớn lao,
hay muốn tập trung tinh thần vào một việc gì, người xưa thường luôn bắt đầu bằng cách “giữ
gìn trai giới”
Mỗi tôn giáo có thể hiểu về ăn chay theo cách hơi khác nhau. Chẳng hạn ăn chay theo Hồi
giáo ( như trong tháng Ramadan) khác với ăn chay theo Thiên Chúa giáo và cũng không giống
với ăn chay theo Phật giáo.
Khái niệm ăn chay đề cập tới trong chương sách này được hiểu là “không ăn thịt, cá hoặc
bất cứ thức ăn nào có nguồn gốc động vật”. Như vậy người ăn chay chỉ ăn rau, trái, các loại
hạt, củ...được thu hái từ thực vật. Tuy nhiên cũng có người ăn chay chấp nhận dùng thêm
trứng, sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa.
Ăn chay đã được thực hiện từ nhiều ngàn năm. Những năm gần đây phong trào không ăn
thịt, chỉ ăn rau trái được nhiều người quan tâm, ngay cả các nhà nghiên cứu khoa học và giới y
học. Và do có nhiều kết quả tích cực mang lại sức khỏe đã được chứng minh, nên việc ăn chay
hiện đang được rất nhiều ngưới áp dụng.
Một nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng ở Trung Hoa thấy rằng đa số dân chúng ở nông
thôn ăn nhiều rau trái, ít thịt động vật, nhiều bột, nhiều chất xơ. Mức độ cholesterol trong máu
của họ rất thấp, họ ít bị các bệnh tim, béo phì, tiểu đường, loãng xương...
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Từ nhận xét đó, một nhà nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khỏe, bác sĩ Collin Campbell
của trường Đại học Cornell đã kết luận: “ Nói về nguồn gốc, con người thuộc loại ăn rau trái.
Do đó ta nên ăn nhiều loại thực phẩm rau trái, thực vật và giới hạn thực phẩm từ động vật để
có sức khỏe tốt”.
Những lý do ăn chay:
Người ăn chay có thể do nhiều động lực, lý do khác nhau. Nói chung, có thể kể ra những lý
do phổ biến nhất như sau đây:
1- Ăn chay vì quan tâm tới môi trường.
Quan điểm của những người ăn chay vì quan tâm đến môi trường có thể tóm tắt ở mịt số
vấn đề chính là:
a-Việc nuôi súc vật để lấy thịt sẽ làm ô nhiễm môi trường vì các chất phế thải của chúng;
b- Thủy sản bị đánh bắt nhiều đến nỗi các loài tôm cá đang rơi vào tình trạng diệt chủng;
c-Không nên phí phạm quá nhiều thực phẩm để nuôi súc vật trong khi còn có nhiều người
đói vì thiếu lúa gạo.
2- Ăn chay vì lòng nhân từ
Những người ăn ăn chay vì lòng nhân từ chủ trương làm giảm sự đau khổ của súc vật
cũng như không giết chúng để làm thức ăn cho con người.
Đối với những người này, súc vật cũng có cảm xúc như con người: sợ hãi khi thấy sinh
mạng bị đe dọa; mừng vui khi được nuôi ăn; đau đớn khi bệnh tật; quyến luyến chủ nuôi thân
thương... Đôi khi chúng cũng tỏ ra rất thông minh và hữu dụng cho đời sống con người.
Họ cũng bất mãn khi thấy động vật bị nhốt trong những chuồng chật hẹp, gò bó, nuôi bằng
thực phẩm nhiều hóa chất, cho mau béo lớn rồi đưa tới lò giết không nương tay.
Vì thế, họ cho rằng giết súc vật để ăn thịt là hành động tàn ác và không cần thiết. Còn ăn
rau trái là giúp nuôi dưỡng lòng nhân từ, mang lại sự bình an và hạnh phúc cho đời sống muôn
loài. Hơn nữa, khi chúng ta săn bắt động vật để giết thịt, chúng ta dồn loài vật đến chỗ diệt
chủng. Còn khi chúng ta chọn các loại rau trái làm thực phẩm, ta vẫn có thể gieo trồng, chăm
sóc làm cho chung lan ttàn khắp nơi và ngày càng xanh tốt, phong phú hơn.
3- Ăn chay vì lý do tôn giáo.
Một số tơn giáo dạy tín đồ ăn chay như một trong các phương thức tu tập. Các vị tu sĩ
giảng rằng sinh vật nào cũng có sự sống, cũng đáng quý như nhau nên giết một loại này để
nuôi một loại khác là trái với đạo lý. Người ăn chay trường chỉ ăn rau, củ, trái cây và uống
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nước thiên nhiên. Cuộc sống đơn giản như thế giúp họ nuôi dưỡng các điều lành và phát triển
tình thương bao la tới mọi sinh vật.
Tín đồ đạo Phật, đạo Hồi còn tin ở sự luân hồi. Sau khi chết thì linh hồn sinh vật đó sẽ
nhập vào sinh vật khác. Khi súc vật bị giết thịt nhiều thì những linh hồn sẽ không có nơi nương
tựa Cấm sát sinh là để giảm thiểu những linh hồn bơ vơ này.
4- Ăn chay vì sở thích.
Những người có sở thích ăn chay muốn tận hưởng hương vị đặc biệt nhẹ nhàng và dễ
tiêu của rau trái cũng như tránh được các bệnh nhiễm độc do thịt, cá gây ra. Chẳng hạn, họ biết
rằng không ăn thịt bò thì chẳng bao giờ lây bệnh bò điên, bệnh lở móng lở miệng... hoặc không
ăn thịt heo thì sẽ không có nguy cơ bị lây nhiễm sán lãi từ thịt heo... Cũng có người ăn chay vì
thói quen gia đình hoặc ảnh hưởng của bạn bè
5- Ăn chay vì lý do kinh tế.
Một số người ăn chay đơn giản chỉ vì rau trái tương đối rẻ tiền hơn hoặc không có điều
kiện nuôi súc vật để lấy thịt ăn. Một bữa trưa ở tiệm chay bao giờ cũng rẻ hơn là một mâm cơm
thịnh soạn trong nhà hàng đắt tiền.
6- Ăn chay vì ý ích lợi cho sức khỏe
Ảnh hưởng tích cực của việc ăn chay đến sức khỏe con người gần đây đã được nghiên
cứu khá kỹ lưỡng, và những kết quả đã được công bố luôn luôn khích lệ người ăn chay. Vì thế,
rất nhiều người ở phương Tây hiện áp dụng chế độ ăn chay chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe,
tránh được nhiều được nhiều bệnh ngặt nghèo đang phát triển tràn lan trong các xã hội công
nghiệp. Họ thấy rõ tác hại của việc ăn nhiều thịt động vật giầu chất béo, cùng với những chất
phụ gia luôn dễ dàng gây bệnh cho cơ thể.
Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn chay có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, ung thư,
bệnh động mạch tim, tiểu đường, sâu răng, bệnh chi nang đại tràng...
Các hình thức ăn chay.
Có nhiều cách ăn chay khác nhau nhưng món ăn căn bản vẫn là từ thực vật.
1- Ăn rau trái thuần túy.
Những người ăn chay thuần túy chỉ ăn các sản phẩm của thực vật như rau, trái cây, hoa,
củ, hạt. Họ không dùng bất cứ thứ gì từ động vật như các loại thịt, cá, trứng và các thực phẩm
chế biến từ trứng như bơ, sữa, pho mát... Một số người không dùng cả mật ong vì cho rằng
đây là chất do sinh vật tạo ra. Họ cũng không tiêu thụ món ăn nấu nướng với chất béo động vật
như chiên xào với mỡ.
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2- Ăn hỗn hợp rau -trái- trứng-sữa
Những người ăn chay thuộc nhóm này cũng ăn uống giống như người ăn chay thuần túy ,
chỉ khác là họ chấp nhận bổ sung vào thực đơn của mình hai món trứng và sữa (dĩ nhiên là
kèm theo các sản phẩm chế biến từ sữa). Những người chủ trương không giết súc vật đều
thuộc nhóm này, vì họ cho rằng việc ăn trứng không làm hại đến con vật đẻ trứng, cũng như
dùng sữa khjông làm hại tới con vật cho sữa, bởi vì chúng vẫn có thể duy trì được cuộc sống tự
nhiên.
Nhóm ăn chay loại này thường tiêu thụ khoảng 35% năng lượng từ chất béo so với nhóm
ăn thịt thì tới 40%.
Trong nhóm này lại có một số người không chấp nhận ăn trứng , vì họ cho rằng trứng là
hình thức khởi đầu của sụ sống.
Ngoài ra còn một số người không ăn thịt đỏ nhưng ăn một ít thịt gà, cá cùng với rau trái các
loại, ăn rau trái còn sống, chỉ ăn trái cây, hạt, dầu olive, mật ong hoặc chỉ ăn thực phẩm nuôi
trồng tự nhiên mà không dùng phân bón, thuốc sát trùng hóa học...
Lợi ích việc ăn chay.
Con số người ăn chay trên thế giới hiện nay lên rất cao . Nếu một chế độ ăn chay mà cân
bằng với đủ các chất dinh dưỡng thì cũng tốt, nhưng cho tới nay chưa có bằng chứng là ăn
chay làm con người khỏe hơn hoặc làm tăng tuổi thọ.
Về những tác dụng tích cực của chế độ ăn chay đối với sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng
Johana Dwyer của Đại học Y khoa Tufts ở Boston tóm tắt như sau : “ Có nhiều dữ kiện cho
thấy ăn rau trái rất tốt để làm giảm nguy cơ mập phì, táo bón, ung thư phổi và ghiền rượu. Cũng
có bằng chứng là nguy cơ về cao huyết áp, bệnh động mạch vành, tiểu đường loại II, sạn túi
mật cũng giảm thiểu. Một số bằng chứng khác cũng cho là rau trái có thể giảm nguy cơ ung thư
vú, bệnh nang chi ruột, ung thư ruột già, sạn thận, loãng xương, hư răng”.
Số người ăn chay trên yoan thế giới hiện nay da04 chiếm một tỷ lệ rất cao. Mặc dù chưa có
bằng chứng rõ ràng là ăn chay có thể giúp con người tăng thêm tuổi thọ, nhưng nếu chế độ ăn
chay được cân bằng với đủ các chất dinh dưỡng thì cũng tốt cho sức khỏe và không có nguy
cơ suy dinh dưỡng như nhiều người vẫn lầm tưởng. Một số lợi ích cụ thể của việc ăn chay có
thể được kể ra như sau:
1- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
Hầu hết các loại thực vật đều không có cholesterol và chất béo bão hòa. Các chất béo này
chỉ có nhiều trong thịt động vật.Vì vậy, người ăn chay ít bị cao cholesterol, một chất dinh dưỡng
mà nếu có tỷ lệ quá cao trong máu, đã được chứng minh là nguyên nhân gây ra bệnh tim
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mạch, vữa xơ động mạch, nhồi máu cơ tim. Nhiều nghiên cứu cho hay, nếu giảm cholesterol
trong máu xuống 10% thì nguy cơ bệnh động mạch vành sẽ giảm đến 30%.
Bác sĩ Dean Ornish ở California thấy rằng một chế độ ăn uống ít chất béo với rau trái đồng
thời lại vận động cơ thể, sống tích cực có thể đảo ngược diễn biến của một số bệnh tim. Lý do
là khi cholesterol giảm sẽ đưa tới giảm các mảnh xơ vữa bám vào thành động mạch.
Kết quả một nghiên cứu mang tên Oxford Vegetarian Study ở Anh quốc được công bố năm
1994, thực hiện trong 12 năm với đối tượng nghiên cứu là 6000 người ăn chay và 5000 người
ăn thịt, cho thấy bệnh động mạch vành ở nhóm ăn chay thấp hơn nhóm kia tới 28%.
Các nhà nghiên cứu M. Burr và B. Butland đã nhận thấy rằng tỷ lệ người ăn chay chết vì
nhồi máu cơ tim thấp hơn so với những người không ăn chay tới 57%.
Nhà nghiên cứu Claude Chang đã quan sát 1900 người Đức ăn chay và nhận thấy tỷ lệ
chết vì bệnh tim mạch của đàn ông thấp hơn 60% và đàn bà thấp hơn 44%, so với những
người không ăn chay.
2- Giảm nguy cơ béo phì.
Nghiên cứu của Hiệp Hội Y Khoa Anh Quốc (British Medical Association) cho hay người
ăn chay thường có trọng lượng cơ thể vừa phải hơn so với những người ăn nhiều thịt, cá.
Một thành viên tham gia trong cuộc nghiên cứu mang tên Oxford Vegetarian Study là P.
Appleby cho hay người không ăn thịt thường có vóc dáng mảnh mai hơn người ăn thịt.
Có nhiều lý do dẫn đến thực tế này:
- Thức ăn thực vật thường có rất ít chất béo. Chất béo cung cấp một lượng calori nhiều
hơn các chất dinh dưỡng khác như tinh bột, đạm. Năng lượng do rau trái cung cấp chỉ đủ dùng
cho cơ thể mà không có dư thừa để tích trữ dưới dạng mỡ béo.
- Rau trái có nhiều chất xơ với rất ít calori, làm cho người ăn mau no nên không ăn quá
nhiều.
Tuy nhiên, nếu không ăn thịt mà lại ăn nhiều sữa, bơ, phó mát thì cũng khó mà giữ cho cơ
thể được mảnh mai.
3- Ít bị rối loạn tiêu hóa.
Ăn rau trái đã được chứng minh là rất tốt để không bị táo bón và bị bệnh chi nang ruột
(diverticulosis) với các túi nhỏ lồi ra ở niêm mạc ruột. Nhà nghiên cứu J. S. Gear nhận thấy chỉ
có 12% người ăn chay bị bệnh này trong khi tỷ lệ mắc bệnh này ở người không ăn chay là
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33%. Lý do là chất xơ trong rau trái hút nhiều nước, giúp cho phân lớn, mềm, dễ dàng cho việc
đại tiện, đồng thời lại kéo theo chất cặn bã độc trong ruột già để thải ra ngoài.
Nhưng cũng xin lưu ý là nếu đột nhiên tăng lượng chất xơ lên quá nhiều trong chế độ ăn sẽ
có thể đưa tới tắc ruột.
4- Giảm nguy cơ bị cao huyết áp.
Huyết áp cao có thể đưa tới bệnh tim, tai biến động mạch não, suy thận.
Các chuyên gia dinh dưỡng F.M. Sacks và B. Armstrong nhận thấy người ăn chay có
huyết áp thấp hơn người không ăn chay.
Một chuyên gia dinh dưỡng khác thấy ăn chay cũng có thể làm giảm huyết áp ở người
đang bị bệnh cao huyết áp. Hiện tượng này được giải thích là có thể do ăn chay người ta ít
mập béo hoặc do ăn rau trái có ít muối, hoặc cũng có thể do người ăn chay thường có nếp
sống điều độ, lành mạnh hơn.
5- Sỏi túi mật.
Thành phần hóa học của sạn túi mật là cholesterol, mật và muối calci .Các sạn này được
tạo ra trong túi mật và gây đau cho người bệnh.
Nghiên cứu ở một nhóm 750 phụ nữ, người ta thấy nhóm ăn chay chỉ có 12% bị sỏi túi
mật, trong khi đó nhóm không ăn chay tỷ lệ lên tới 25%.
Các nhà nghiên cứu giải thích là người ăn chay tương đối ít béo mỡ hơn, thực phẩm của
họ ít cholesterol và nhiều chất xơ, tất cả đều giúp giảm nguy cơ sỏi túi mật.
6- Giảm nguy cơ loãng xương.
Loãng xương gây ra do mất khoáng calci trong xương, làm cho xương trở nên giòn, dễ
gẫy. Bệnh thường thấy ở nữ giới vào thời kỳ mãn kinh.
Kết quả nghiên cứu của A.G. Marsh công bố năm 1988 cho biết là sự mất calci ở người ăn
chay ít xẩy ra hơn ở người không ăn chay. Theo Marsh, chất đạm động vật có nhiều sulphur,
chất này làm tăng độ acid trong máu, đưa đến tăng lượng calci thải ra trong nước tiểu, do đó
làm giảm calci trong xương.
Khoa học gia B.J. Abelow nhận thấy hiện tượng gẫy xương hông do loãng xương thường
xẩy ra ở dân chúng thuộc các quốc gia ăn nhiều thịt động vật.
7- Giảm nguy cơ mắc bệnh ung Thư.
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Đã có nhiều chứng minh là chế độ ăn uống có nhiều liên hệ nhân quả với các loại ung thư .
Tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở người ăn thịt động vật cao hơn so với ở những người ăn nhiều rau
trái hoặc ăn chay. Tỷ lệ tử vong vì ung thư cũng cao hơn ở người ăn nhiều thịt đỏ. (1)
Giáo sư Tim Byers thuộc trường Đại học Colorado ở Denver cho biết: “ Nhiều luận cứ khoa
học cho rằng trái cây và rau là những thành phần có khả năng bảo vệ cơ thể đối với tất cả bệnh
ung thư tiêu hóa và các ung thư do hút thuốc lá gây ra”.
Một nghiên cứu của P. Willet năm được công bố 1990 với đối tượng nghiên cứu là trên
88.000 phụ nữ tuổi từ 34 tới 59 cho thấy là nhóm phụ nữ ăn nhiều thịt đỏ bị ung thư ruột già
gấp đôi so với nhóm người chỉ ăn thịt đỏ một lần trong tháng và tỷ lệ này càng thấp hơn nữa ở
những người ăn chay. Lý do có thể vì thức ăn chay có nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa. Một
lý do nữa có thể là người ăn chay có lượng acid mật thấp hơn ở người ăn nhiều thịt và acid
này là đã bị coi như một trong nhiều chất có thể đưa tới nguy cơ bị ung thư.
Bệnh ung thư vú cũng ít hơn ở những phụ nữ ăn chay. Lý do là rau trái làm thay đổi lượng
kích thích tố nữ estrogen trong máu và làm thiếu nữ chậm có kinh lần đầu, và sự trễ kinh lần
đầu này đã được coi như là có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú.
Nhà nghiên cứu P. K. Mills cũng nhận thấy là ung thư nhiếp tuyến và tụy tạng ít hơn ở
nhóm người ăn rau, trái cây.
Những điều người ăn chay cần lưu ý.
Một người khỏe mạnh bình thường và ăn chay với một chế độ dinh dưỡng cân bằng thì sẽ
không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng đối với những nguoì ăn chay thuần túy, nếu không có
sự quan tâm đúng mức đến thực đơn hàng ngày, sẽ có nguy cơ thiếu sót một vài chất dinh
dưỡng.
Người ăn chay có dùng thêm trứng, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa có thể dễ cung
cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hơn là ăn chay thuần túy. Vì thế chế độ ăn chay này thích hợp với
các đối tượng như trẻ em đang thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú sữa
mẹ, hoặc người bệnh mới phục hồi. Người ăn chay thuần túy có thể có nguy cơ thiếu một
số amino acidthiết yếu mà rau trái không có cũng như một số sinh tố, khoáng chất như sinh tố
B2, B12, D, Calcium, sắt và kẽm.
Cần lưu ý là nhu cầu của cơ thể về chất đạm khá phức tạp, không phải chỉ là thịt với
cá, mà còn ở hơn hai chục amino acid trong đócó 11 thứ được coi như cần thiết vì cơ thể
không thể tổng hợp được, phải được cung cấp trực tiếp từ thức ăn. Thực phẩm động vật có đủ
các amino acid, trong khi đó rau trái các loại lại không có đủ ngoại trừ đậu nành. Thành ra
người ăn chay cần lưu ý tới tính chất quý giá này của đậu nành nói riêng, và tất cả các loại đậu,
hạt có nhiều chất đạm nói chung, vì chúng đều có thể dùng thay thế cho thịt, cá.
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Người ăn chay có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể bằng cách pha trộn các loại
rau, trái, hạt, củ với nhau trong bữa ăn hằng ngày. Thí dụ, hạt ngũ cốc thiếu lysine nhưng
nhiềumethionine thì ta có thể ăn thêm các loại đậu có nhiều lysine, ít methionine.
Một điều khác cần lưu ý là chất đạm thực vật thường có tỷ lệ hấp thụ thấp hơn chất đạm
động vật, cho nên người ăn chay cần tiêu thụ một số lượng nhiều hơn. Thí dụ, một người nặng
70 kí cần 54g chất đạm mỗi ngày, để đáp ứng nhu cầu này, người ăn chay cần ăn vào nhiều
hơn 25%, tức là khoảng 68 g chất đạm. Trẻ em đang tăng trưởng, phụ nữ có thai hoặc cho con
bú sữa cần nhiều hơn nữa.
Calci cần thiết cho sự tăng trưởng xương và răng, cho sự đông máu, truyền tín hiệu thần
kinh và sự co duỗi của bắp thịt. Calci có nhiều trong sữa, bơ, pho mát, cá trích, cá hồi khi ăn cả
xương. Người ăn chay thuần túy cần ăn nhiều loại rau có lá mầu xanh đậm và các loại thực
phẩm có bổ sung calci.
Sinh tố D giúp cơ thể hấp thụ calci. Sinh tố này có nhiều trong lòng đỏ trứng, dầu cá, hoặc
được cơ thể tạo ra khi da tiếp xúc với ánh nắng. Người ăn chay cần ăn thực phẩm có pha thêm
sinh tố D hoặc tiếp xúc với nắng nhiều hơn một chút.
Sinh tố B12 cần thiết cho sự cấu tạo hồng cầu và cho việc hoàn tất các chức năng của hệ
thần kinh. Sinh tố này có nhiều trong thịt động vật, sữa, bơ, pho mát, trứng, thủy sản. Thực vật
không có sinh tố B 12, nên người ăn chay cần ăn thực phẩm có bổ sung sinh tố này hoặc dùng
thêm thuốc có B 12, dạng ống tiêm hay viên uống cũng được.
Sinh tố B2 có nhiều trong sữa, bơ, trứng, pho mát, tim, gan, thịt động vật, hạt ngũ cốc, rau
có lá màu xanh đậm và các loại rau đậu... Người ăn chay cần có sinh tố này bằng cách ăn rau
có lá đậm, các loại đậu, hạt hoặc thực phẩm có pha thêm sinh tố B2.
Sắt là một thành phần của huyết cầu tố và các men cần cho sự chuyển hóa thực
phẩm. Sắt có nhiều trong gan động vật, thịt bò, thịt gà, tôm cá. Thực phẩm thực vật có nhiều
sắt là đậu phụ, các loại hạt, lá rau có mầu xanh đậm, nước trái mận khô (prune), vỏ khoai tây...
Kẽm cần thiết trong các men để chuyển hóa chất đạm, cho cơ quan sinh dục, cho sự miễn
dịch. Kẽm có nhiều trong tôm, gan, thịt bò, thịt gà, lòng đỏ trứng, rau trái như các loại hạt...
Trường hợp đặc biệt
Có hai trường hợp mà người ăn chay cần phải lưu ý. Đó là phụ nữ đang thai hoặc đang
cho con bú sữa mẹ và trẻ em đang thời kỳ tăng trưởng.
1- Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú sữa mẹ.
Ăn chay thuần túy thường phải đặc biệt lưu ý cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho những
người mẹ này. Mỗi ngày, phụ nữ mang thai cần nhiều hơn mức bình thường 300 calori, và nếu
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đang cho con bú thì cần nhiều hơn mức bình thường 500 calori. Nhu cầu về chất đạm cũng
tăng thêm khoảng 10 đến 15g mỗi ngày. Như vậy, nếu dùng thêm sữa thì có đủ số chất đạm,
còn nếu ăn chay thuần túy rau trái thì nên chú ý dùng thêm các thưc phẩm từ đậu nành, vì loại
đậu này có đủ các chất đạm như thịt động vật. Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng cần uống
thêm Sắt, Calci, kẽm, các sinh tố D và B12.
2- Trẻ em đang thời kỳ tăng trưởng
Trẻ em đang tuổi tăng trưởng cần được cung cấp đủ số năng lượng. Vì thế, nếu ăn chay
thuần túy thì phải lưu ý cung cấp đuủ số năng lượng cũng như các chất dinh dưỡng.
Một điểm đáng lưu ý nữa là các em có bao tử chưa phát triển hoàn chỉnh, nên bữa ăn no
của các em thường vẫn chưa cung cấp đủ nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng. Chẳng hạn
như, một bát đậu làm các em đầy bụng chỉ cung cấp được chừng 240 calori. Do đó, trẻ em ăn
chay nên uống thêm sữa- một ly sữa cung cấp thêm cho các em khoảng 150 calori. các thực
phẩm nhiều đạm và chất béo như đậu nành, đậu xanh, đậu phọng...cũng cần được lưu ý bổ
sung thường xuyên vào thực đơn của các em. Cuối cùng, các bậc cha mẹ muốn con ăn chay
nên tham khảo ý kiến các chuyên viên dinh dưỡng để có thể cung cấp một chế độ ăn uống đấy
đủ và hợp lý cho trẻ.
Kết luận
Như đã nói, ăn chay hiện bây giờ là một khuynh hướng phổ biến, được rất nhiều người
ủng hộ vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, một chế độ ăn chay cung cấp đầy đủ dinh dưỡng
cho cơ thể là một bài toán không dễ giải quyết, mà cần có sự quan tâm thích hợp cũng như
những hiểu biết đầy đủ. Do đó, việc tham khảo các chuyên viên dinh dưỡng khi có nghi ngờ là
điều cần thiết.
Theo ông John Vanderveen, Giám Đốc Cơ quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ thì :
“Việc giới hạn chế độ ăn uống sẽ làm khó khăn hơn cho việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng
cần thiết. Do đó. để được khỏe mạnh, người ăn chay cần phải có kế hoạch quy mô, chính xác
để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể ”.
Tổ chức American Dietetic Association khuyên người ăn chay nên làm các điều sau đây:
1- Tham khảo các chuyên gia dinh dưỡng về vấn đề ăn uống trong các trường hợp đặc
biệt, nhất là khi có thai, nuôi con sữa mẹ, hồi phục sau cơn bệnh hoặc trẻ em đang thời kỳ tăng
trưởng.
2- Giảm thiểu tiêu thụ các thức ăn cung cấp nhiều năng lượng nhưng ít bổ dưỡng.
3- Ăn nhiều loại hạt , đậu, trái cây, rau khác nhau.
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4- Nếu dùng thêm trứng, sữa thì nên lựa loại sữa ít chất béo.
5- Phụ nữ có thai nên dùng thêm sắt và folate
6-Trẻ em cần tăng cường thêm chất đạm, sinh tố D, calci, sắt, kẽm....
7- Cho con bú sữa mẹ cân bổ sung nhiều chất đạm, sinh tố D và calci.
Nếu thực hiện được các hướng dẫn trên đây thì người ăn chay có thể loại bỏ được những
quan điểm sai lầm từ trước vẫn cho rằng ăn chay sẽ thiếu dinh dưỡng, chẳng hạn như ăn chay
sẽ thiếu chất đạm, thiếu sinh tố D, B 12, thiếu calci, sắt, kẽm...Thực tế đã chứng tỏ rằng những
người ăn chay biết cân bằng dinh dưỡng còn khỏe mạnh và ít bệnh tật hơn cả những người ăn
nhiều thịt, cá./
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
(1) Thịt đỏ là các loại thịt heo, bò, cừu ...có màu đỏ, khác với thịt trắng là các loại thịt gà, vịt...
VỀ MỤC LỤC

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân

- 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
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