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PHAOLÔ GIÁM MỤC 
TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA 

HỢP NHẤT VỚI CÁC NGHỊ PHỤ CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG 
ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 

TUYÊN NGÔN 
VỀ MỐI LIÊN HỆ CỦA GIÁO HỘI 

VỚI CÁC TÔN GIÁO NGOÀI KITÔ GIÁO 
NOSTRA AETATE 

Ngày 28 tháng 10 năm 1965 

1. Trong thời đại chúng ta, đang khi nhân loại ngày càng liên kết với nhau chặt chẽ hơn và các 
mối tương quan giữa các dân tộc cũng gia tăng, Giáo Hội càng thêm quan tâm đến mối liên hệ 
của mình với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Với nhận thức về nhiệm vụ phải phát huy sự hiệp 
nhất và tình yêu thương giữa con người và nhất là giữa các dân tộc, trước tiên ở đây Giáo Hội 
nghiệm xét những gì đã được ban chung cho con người và đang dẫn đưa con người đến với 
nhau. 

 

Quả thật, tất cả các dân tộc đều thuộc về một cộng đồng, có chung một nguồn gốc, vì Thiên 
Chúa đã cho toàn thể nhân loại sinh sống trên khắp mặt địa cầu1, lại có chung một cùng đích tối 
hậu là Thiên Chúa, Đấng vẫn hằng trải rộng sự quan phòng, chứng tích lòng nhân hậu và ý 
định cứu độ trên tất cả mọi người2, cho đến khi những người được tuyển chọn qui tụ trong 
Thành thánh, nơi rạng ngời ánh vinh quang Thiên Chúa, nơi chiếu toả ánh sáng dẫn đường 
cho muôn dân3. 

 

Con người mong đợi các tôn giáo đưa ra lời giải đáp về những bí nhiệm tiềm ẩn trong thân 
phận con người, những điều xưa nay vẫn làm thâm tâm họ ưu tư trăn trở: Con người là gì? 
Cuộc sống chúng ta có ý nghĩa và mục đích gì? Sự thiện và tội lỗi là chi? Đau khổ có nguyên 
nhân và mục đích nào? Đâu là con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực? Phải hiểu thế nào về 
cái chết, sự phán xét và thuởng phạt sau khi chết? Sau cùng, huyền nhiệm tối hậu và khôn tả 
bao trùm cuộc sống chúng ta là chi, chúng ta xuất phát từ đâu và chúng ta hướng về đâu? 

 

2. Từ thuở xa xưa cho đến thời đại hôm nay, nơi nhiều dân tộc khác nhau, vẫn có những cảm 
nhận nào đó về một quyền lực tàng ẩn trong những biến chuyển của vạn vật và trong các biến 
cố của đời người, hơn nữa, đôi khi cũng thấy xuất hiện quan niệm về một Đấng Thượng Đế tối 
cao hoặc ngay cả nhận thức về một Người Cha. Cảm nhận và quan niệm đó đã đi vào cuộc 
sống các dân tộc qua cảm thức sâu xa về tôn giáo. Phần các tôn giáo, vốn gắn liền với đà tiến 
bộ của các nền văn hóa, cố gắng giải đáp những vấn nạn trên bằng những ý niệm cao sâu và 
bằng thứ ngôn ngữ ngày càng tinh tế. Như trong Ấn giáo, con người tìm hiểu huyền nhiệm thần 
linh và diễn tả huyền nhiệm ấy bằng những thần thoại vô cùng phong phú cũng như bằng các 
nỗ lực suy tư triết lý sâu sắc, đồng thời tìm cách giải thoát khỏi những nỗi lo âu của kiếp người, 
hoặc bằng những lối sống khổ hạnh, hoặc bởi tịnh niệm thâm sâu, hay nhờ việc tìm nương ẩn 
nơi Thượng Đế với lòng kính yêu và tin tưởng. Còn Phật giáo, với nhiều tông phái khác nhau, 
đã nhận ra sự bất túc tận căn của thế giới vô thường này và chỉ dạy cho những kẻ thành tâm 
và tin tưởng con đường tìm thấy sự giải thoát trọn vẹn hay đạt đến sự giác ngộ tối thượng, nhờ 
những cố gắng của bản thân hoặc sự trợ lực của ơn trên. Cũng vậy, với nhiều phương thế 
khác nhau, các tôn giáo khác trên thế giới đều cố gắng giúp cho tâm hồn con người thoát khỏi 
những âu lo, bằng cách đề nghị những đường hướng phải theo, nghĩa là giáo thuyết, luật sống 
cũng như các nghi lễ phụng tự. 

 

Giáo Hội Công giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo 
ấy. Với lòng kính trọng chân thành, Giáo Hội xét thấy những phương thức hành động và lối 

                                                 
1
 x. Cv 17,26. 

2
 x. Kn 8, 1; Cv 14,17; Rm 2,6-7; 1 Tm 2,4. 

3
 x. Kh 21,23-24. 
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sống, những huấn giới và giáo thuyết của các tôn giáo, dù có nhiều điểm khác với chủ trương 
và đề nghị của Giáo Hội, nhưng vẫn thường mang lại một tia sáng của chính chân lý đang 
chiếu soi tất cả mọi người. Tuy nhiên, Giáo Hội rao giảng và phải không ngừng rao giảng Chúa 
Kitô, Đấng là “đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6) trong Người, con người tìm được đời sống 
tôn giáo sung mãn và nhờ Người, Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình4. 

 

Vì thế, Giáo Hội khuyến khích con cái mình nhìn nhận, gìn giữ và làm tăng triển những giá trị 
tâm linh, luân lý cũng như các giá trị xã hội-văn hóa nơi những tín đồ thuộc các tôn giáo khác, 
nhờ việc đối thoại và hợp tác với thái độ thận trọng và bác ái, trong khi vẫn nêu cao chứng tá 
của niềm tin và đời sống Kitô giáo. 

 

3. Giáo Hội cũng tôn trọng các tín đồ Hồi giáo, những người thờ phượng Thiên Chúa duy nhất, 
hằng sống và hằng hữu, nhân hậu và toàn năng, Đấng Tạo Thành trời đất5, Đấng đã ngỏ lời 
với con người, Đấng đưa ra những phán quyết bí nhiệm mà họ luôn luôn tuân phục với trọn cả 
tâm hồn, theo mẫu gương tùng phục Thiên Chúa của Abraham, người mà niềm tin Hồi giáo vẫn 
luôn gắn bó. Dù không nhìn nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng họ tôn kính Người như vị 
Tiên tri, kính trọng Mẹ đồng trinh của Người là Đức Maria và đôi khi cũng sốt sắng cầu khẩn 
Mẹ. Hơn nữa, họ cũng trông đợi ngày phán xét, ngày Thiên Chúa thưởng phạt mọi người khi 
sống lại. Chính vì thế, họ tôn trọng đời sống luân lý và thờ phượng Thiên Chúa, nhất là bằng 
việc cầu nguyện, bố thí và chay tịnh. 

 

Dù trong lịch sử đã xảy ra không ít bất hòa và hiềm thù giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, 
Công Đồng khuyên mọi người nên quên đi quá khứ và cố gắng chân thành tìm hiểu lẫn nhau, 
cũng như cùng nhau bảo vệ và cổ võ công bình xã hội, các giá trị luân lý, cũng như hòa bình và 
tự do cho tất cả mọi người. 

 

4. Khi tìm hiểu mầu nhiệm Giáo Hội, Công đồng nhắc lại mối dây liên kết thiêng liêng giữa dân 
của Tân Ước và dòng dõi Abraham. 

 

Thật vậy, Giáo Hội Chúa Kitô nhìn nhận rằng, theo mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, khởi 
điểm của đức tin và việc tuyển chọn Giáo Hội được tìm thấy nơi các Tổ phụ, Môisen và các 
ngôn sứ. Giáo Hội tuyên xưng rằng tất cả các Kitô hữu, là con cháu của Abraham theo đức tin6, 
đều được ẩn chứa trong ơn gọi của vị Tổ phụ này và sự cứu độ của Giáo Hội đã được tiên báo 
cách huyền nhiệm trong cuộc xuất hành khỏi miền đất nô lệ của đoàn dân được tuyển chọn. Vì 
thế, Giáo Hội không thể quên rằng mình đã nhận được mạc khải Cựu ước nhờ chính dân tộc 
mà Chúa đoái thương ký kết Giao ước cũ do lòng thương xót khôn tả của Ngài, và được nuôi 
dưỡng nhờ gốc rễ ôliu tươi tốt, trên đó những ngành ôliu hoang dã là chư dân đã được tháp 
nhập vào7. Thật vậy, Giáo Hội tin rằng Chúa Kitô là Bình an của chúng ta, đã hòa giải dân Do 
thái và dân ngoại bằng thập giá và liên kết cả hai nên một nơi chính bản thân Người8. 

 

Giáo Hội luôn nhớ đến lời của tông đồ Phaolô viết về anh em đồng chủng của ngài “là những 
người được Thiên Chúa nhận làm con, được trao ban vinh quang, giao ước, lề luật, nền phụng 
tự và các lời hứa, họ có các vị tổ phụ, và chính Đức Kitô, con của Trinh Nữ Maria, xét theo xác 
thể, cũng xuất thân từ họ” (Rm 9,4-5). Giáo Hội cũng nhớ rằng các Tông đồ, nền móng và cột 
trụ Giáo Hội, cũng như nhiều môn đệ đầu tiên của các ngài, những người loan báo Tin Mừng 
Chúa Kitô cho trần gian, đã sinh ra từ dân tộc Do thái. 

 

Theo chứng từ Thánh Kinh, Giêrusalem đã không nhận biết thời gian Thiên Chúa viếng 
thăm9 và phần lớn dân Do thái đã không tiếp nhận Tin Mừng, nhiều người lại còn chống đối 

                                                 
4
 x. 2 Cr 5,18-19. 

5
 x. T. GRÊGÔRIÔ VII, Epist. III, 21 ad Anazir (Al-Nasir), regem Mauritaniae, xb. E. Caspar in MGH. Ep. sel. II. 1920, I. trg 

288, 11-15: PL 148, 451 A. 
6
 x. Gl 3,7. 

7
 x. Rm 11,17-24. 

8
 x. Ep 2,14-16. 

9
 x. Lc 19,44. 
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việc loan truyền Tin Mừng10. Tuy thế, vì các Tổ phụ, theo lời thánh Tông đồ, người Do thái vẫn 
luôn được Thiên Chúa yêu thương, Đấng không hối tiếc vì đã ban ơn và kêu gọi họ11. Cùng với 
các ngôn sứ và thánh Tông đồ, Giáo Hội chờ đợi ngày mà chỉ mình Thiên Chúa biết, ngày mọi dân 
tộc đồng thanh kêu cầu Đức Chúa và “kề vai sát cánh phụng sự Người” (Sp 3,9)12. 

 

Vì người Kitô hữu và Do thái cùng có chung một di sản thiêng liêng thật cao quý, nên Công 
đồng muốn cổ võ và khuyến khích hai bên hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, nhất là bằng sự học 
hỏi Kinh Thánh và thần học cũng như bằng việc đối thoại huynh đệ. 

 

Mặc dù nhà cầm quyền Do thái cùng các thuộc hạ đã gây nên cái chết của Đức Kitô13, 
nhưng trách nhiệm về những lỗi phạm trong cuộc khổ nạn của Người không thể bị gán buộc 
cách hàm hồ cho tất cả người Do thái đương thời hay cho người Do thái ngày nay. Dù Giáo Hội 
thực sự là dân mới của Thiên Chúa, nhưng, dựa theo lời Thánh Kinh, người Do thái không hề 
bị Chúa chê bỏ hay nguyền rủa. Vì thế, trong việc huấn giáo cũng như rao giảng Lời Chúa, mọi 
người cần lưu tâm tránh dạy những gì không phù hợp với chân lý của Tin Mừng và tinh thần 
của Chúa Kitô. 

 

Vả lại, vì Giáo Hội luôn phi bác mọi cuộc bách hại đối với bất cứ ai, đồng thời vẫn nhớ mình 
có chung một di sản với người Do thái, và được thúc đẩy bởi đức ái thiêng liêng của Tin Mừng 
chứ không do động cơ chính trị, nên Giáo Hội đau xót vì lòng thù hằn, những bách hại và mọi 
biểu hiện của chủ nghĩa bài Do thái vào bất cứ thời điểm nào và do bất cứ ai chống lại người Do 
thái. 

 

Đàng khác, Giáo Hội đã luôn luôn và vẫn đang gắn bó với Đức Kitô, Đấng do tình thương vô 
biên, đã tự nguyện đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết, vì tội lỗi của mọi người và để mọi người 
được cứu độ. Vì thế, khi rao giảng, Giáo Hội loan báo thập giá Đức Kitô như dấu chỉ tình yêu 
phổ quát của Thiên Chúa và như nguồn mạch của mọi ân sủng. 

 

5. Chúng ta không thể kêu cầu Thiên Chúa là Cha tất cả mọi người, nếu chúng ta từ chối xử sự 
trong tình huynh đệ đối với những người cũng đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. 
Mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa là Cha và với anh em đồng loại, được liên kết 
chặt chẽ với nhau như lời Thánh Kinh: “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa” (1 Ga 
4,8). 

 

Điều đó làm sụp đổ nền tảng của mọi lý thuyết hay hành động dẫn đến việc kỳ thị giữa người 
này với người kia hay giữa dân tộc này với dân tộc khác, liên quan đến phẩm giá con người và 
những quyền lợi xuất phát từ phẩm giá đó. 

 

Như thế, Giáo Hội phi bác mọi hình thức kỳ thị hoặc đàn áp con người do chủng tộc, màu 
da, giai cấp hay tôn giáo, vì thái độ ấy trái nghịch với tinh thần của Đức Kitô. Do đó, tiếp bước 
các thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Công Đồng tha thiết kêu mời các Kitô hữu “hãy ăn ở ngay 
lành giữa dân ngoại” (1 Pr 2,12) nếu có thể được, và theo khả năng mà sống hòa thuận với tất 
cả mọi người14, như con cái đích thực của Cha trên trời15. 

 

                                                 
10

 x. Rm 11,28. 
11

 x. Rm 11,28-29; x. Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium 16 
12

 x. Is 66,23 - Tv 65,4 - Rm 11,11-32. 
13

 x. Ga 19,6. 
14

 X. Rm 12, 18. 
15

 X. Mt 5, 45. 
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Tất cả và từng điều được ban bố trong Tuyên Ngôn 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 28 tháng 10 năm 1965 
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 

 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV Mùa Chay – năm B 

(Ga 3,14-21) 

 

Phụng vụ Chúa nhật IV Mùa Chay với chủ đề (Lætare – Mừng vui lên). Phụng Vụ của Giáo 

hội đang từ màu tím chuyển sang màu hồng mời gọi chúng ta tận hưởng trước niềm vui Phục 

Sinh : "Mừng vui lên, Giê-ru-sa-lem ! Tề tựu cả về đây, hỡi những ai hằng mến yêu Thành ! Các 

bạn đang sầu khổ, nào hớn hở vui mừng và hân hoan tận hưởng, nguồn an ủi chứa chan." (Ca 

nhập lễ)  Hay lời của Thánh vịnh gia : "Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi : Chúng ta sẽ tiến 

vào nhà Chúa. Vui lên nào…... ". 

 

Những lời trên diễn tả niềm vui thiêng thánh ngập tràn của Dân Chúa. Mừng vui lên, hỡi 

những người trước kia ở trong sầu khổ vì coi thường lời Chúa, bất trung, tội lỗi và nhạo báng 

các tiên tri nên mất nước, lâm vào cảnh nhà tan cửa nát phải đi lưu đầy, nay được trở về tái 

thiết quê hương. Mừng vui lên, vì Chúa dừng cơn thịnh nộ đổ xuống trên dân, nay được thay 

bằng lòng từ bi và tha thứ, " Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra 

lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: Đây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư tuyên 

bố : Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên " (x. 2 

Sb 36, 14-16. 19-23).  

 

Sao không thể vui, không thề mừng được. Vì trước kia, dân phạm tội khiến đền thờ Chúa 

bị quân thù đốt cháy, tường thành Giêrusalem bị phá huỷ, các lâu đài và mọi đồ vật quý giá bị 

hỏa thiêu. Nay họ "được kêu gọi tái thiết đền thờ Giêrusalem, được mời gọi đón nhận lại Thiên 

Chúa đến ở giữa họ, đón nhận sức mạnh của tình yêu và tha thứ" (x. 2 Sb 36, 14-16. 19-23). 

 

Chúa là niềm vui, là hạnh phúc của Dân Chúa. Chúa luôn muốn Dân Chúa sống vui và 

sống hạnh phúc. Một người ốm đau bệnh tật cả về tinh thần lẫn thể xác sẽ sống không vui và 

 

 MỪNG VUI VÀ BƯỚC TIẾP 
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sống hạnh phúc được. Cho dù tội lỗi có thể làm cho họ xa Chúa, mất niềm tin và trông cậy vào 

Chúa. Tội có thể đẩy đưa họ đến bờ sông Babylon đi chăng nữa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nói 

với họ : "Lưỡi tôi dính vào cuốn họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi" (Tv 136,6). Và món quà 

làm cho Dân Chúa thỏa mãn niềm vui là Thiên Chúa yêu thương loài người đến nỗi "đã ban 

Con Một Người" (Ga 3,16). 

 

Quả thật, Thiên Chúa dựng nên con người, ban bố những giới răn, không phải như những 

ách trói buộc, nhưng là như nguồn tự do, để con người cư xử khôn ngoan, sống theo công lý 

và hoà bình, biết đặt tin tưởng nơi tha nhân và cùng nhau thực hành các việc công chính dựa 

theo ý của Chúa để vui sống hạnh phúc. 

 

Chúng ta ngày hôm nay thì sao ? Chúng ta đang trên hành trình cùng với Chúa Giêsu 

bước trong "hoang địa". Ðây là quãng thời gian chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và cũng để vạch 

trần mặt nạ của những cám dỗ trong lòng chúng ta. Ở phía chân trời của hoang địa này chúng 

ta thấy nổi lên cây thập giá. Thập giá Chúa Kitô là đỉnh điểm của tình yêu đem lại ơn cứu độ 

cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu khẳng định : "Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa 

mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống 

muôn đời" (Ga 3,14-15).  

 

Khi sánh ví mình như con rắn được Môse giương lên trong sa mạc, Chúa Giêsu gợi cho 

chúng ta nhớ tới con rắn trong vườn địa đàng (St 3, 1-5). Nếu con rắn trong địa đàng xuất hiện 

đang lúc loài người đang ở đỉnh cao hạnh phúc, thì con rắn đồng trong sa mạc xuất hiện giữa 

cảnh cơ cực của những người tha hương vừa thoát khỏi kiếp nô lệ cho người Aicập. 

 

Nếu con rắn trong địa đàng là hiện thân của tội lỗi và sự dữ, thì con rắn đồng trong sa mạc 

là “tin mừng” cho những kẻ ngước nhìn lên nó. 

 

Nếu con rắn trong địa đàng hủy diệt mọi tương quan tốt đẹp giữa con người với Thiên 

Chúa, thì con rắn đồng trong sa mạc mang lại niềm hy vọng vì nhận ra lòng thương xót của 

Chúa. 

 

Và nếu con rắn trong địa đàng gieo sự chết vào thế giới loài người, thì con rắn đồng trong 

sa mạc lại có khả năng trao ban sự sống. 

 

Như vậy, hình tượng của hai con rắn Cựu Ước hoàn toàn trái nghịch nhau. Tuy nhiên, dù 

trái nghịch, hai con rắn Cựu Ước chẳng những không mâu thuẫn nhau, mà hậu quả do con rắn 

trong địa đàng gây nên, sẽ được con rắn đồng trong sa mạc báo trước ngày chữa trị. Bởi hậu 

quả của con rắn thứ nhất gây nên chỉ toàn đổ vỡ, mất mát, ô nhục, sẽ được con rắn thứ hai bổ 
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túc bằng cách cho thấy sự sống bắt đầu phát sinh, hạnh phúc bắt đầu ló dạng và niềm vui cứu 

chuộc bắt đầu tỏa sáng. 

 

Bởi do con rắn trong địa đàng, nhân loại đã phạm tội. Vì tội, nhân loại đáng được “Đấng 

Cứu độ đời đời” (bài ca Exultex - đêm Phục sinh), thì con rắn đồng trong sa mạc làm trọn vai trò 

của mình là báo trước ơn cứu độ đời đời ấy. 

 

Khi nhắc lại: “Như Môisen giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được 

giương cao như vậy” (Ga 3, 14). Chúa Giêsu ám chỉ lúc mình được giương cao trên thập giá, ai 

đang ở trong hiểm nguy của tội lỗi, nhìn lên Người với lòng tin thì sẽ được cứu độ như Gioan 

nói: "Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, 

nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ " (Ga 3,17). 

 

Nếu ngày xưa ai nhìn lên con rắn đồng sẽ được cứu sống, thì ngày nay thập giá Chúa Kitô 

chính là ơn cứu độ trọn vẹn cho những ai tin (x.Ga 3, 15). Hình bóng cũ thoáng qua đã được 

hoàn tất bằng thực tại mới sống động và vững bền. Chúa Kitô mãi mãi là Đấng Cứu độ duy 

nhất của trần gian (x.Dt 13, 8). 

 

Tình yêu Thiên Chúa là vô biên và Người đã ban Con Một để chuộc tội con người. Phần 

chúng ta, mỗi người cũng phải chịu trách nhiệm về mình, phải nhìn nhận chính tội của mình để 

ơn tha thứ của Thiên Chúa, đã thể hiện trên Thập giá. 

 

Hãy để Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đáp lại chúng ta yêu mến Ngài, và như thế chúng 

ta bước tiếp hành trình Mùa Chay Thánh với niềm vui. Chúng ta sẽ nhận lãnh niềm vui lớn lao 

tràn trề vào Lễ Vượt Qua sắp tới. 

 

Chúa là niềm vui của chúng con, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui ơn cứu 

chuộc mà Chúa mang lại cho chúng con nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa. Amen. 

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

 
NGƯỜI GIỒNG TRÔM 

 SỨ GIẢ CỦA NIỀM VUI ĐÃ HƯỞNG NIỀM VUI BÊN CHA 
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Người Kitô hữu gắn liền với tên tuổi và vị thánh mừng bổn mạng 

Người linh mục gắn liền với tâm tư mình chọn ngày thánh hiến 

Và, Giám mục sống với những gì mình đã chọn trong ngày được tấn phong 

Cuộc đời của một Phaolô Bùi Văn Đọc cũng không đi ngoài những gắn kết đó. 
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Sinh ra trong một gia đình đạo hạnh và Bùi Văn Đọc là một Kitô với vị thánh bổn mạng 

mang tên Phaolô. Từ ngày còn thơ ấu, tưởng chừng như cậu bé Phaolô Bùi Văn Đọc tận hiến 

đời mình cho Chúa trong dòng Chúa Cứu Thế nhưng rồi Thần Khí Chúa đưa đẩy, cậu bé 

Phaolô đã “tận hiến đời mình cho Giáo Phận để giúp cho anh chị em trong Giáo Phận Sài Gòn” 

như tâm tình của Đức Tổng khi còn sống. 

Mọi người đều biết, phương châm, tôn chỉ ngày Đức Tổng được tấn phong đó là : "Chúa là 

nguồn vui của con." 

Khởi đi từ thao thức "Chúa là nguồn vui của con." Nên Đức Tổng đã chọn làm khẩu hiệu 

đời Giám Mục của mình. Chính vì lẽ đó, dường như bất cứ ai gặp Đức Tổng đều thấy toát lên 

một niềm vui, niềm vui của Tin Mừng. Gặp gỡ bất cứ ai, mọi thành phần trong Xã Hội và Giáo 

Hội, Đức Tổng đều trao gởi cho mọi người niềm vui thể hiện ngay trên khuôn mặt của Ngài. 

Thật vậy, từ nhỏ đến lớn và cho đến ngày nhận sứ vụ Giám Mục, Đức Tổng đã cảm 

nghiệm được Chúa là niềm vui của đời mình để rồi đi đến đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào 

Đức Tổng cũng mang niềm vui của Chúa cho anh chị em. 

Và có lẽ, niềm vui đời Đức Tổng đó chính là Đức Tổng khám phá ra mầu nhiệm Ba Ngôi, 

bộ môn hay có thể nói rằng đề tài mà Đức Tổng ấp ủ suốt cả đời. Từ mầu nhiệm Tình Yêu Ba 

Ngôi, Đức Tổng đã chuyển tải tình thương yêu gia đình Ba Ngôi đó cho những ai Đức Tổng 

gặp gỡ. 

Niềm vui mà Đức Tổng khám phá ra đó chính là niềm vui của Tin Mừng. Chính vì vậy, câu 

“cửa miệng” của Đức Tổng trong các bài giảng của Đức Tổng đó chính là câu : “Chúng ta hãy 

để cho ánh sáng Lời Chúa soi chiếu tâm hồn mỗi người và đem ra thực hành theo Thánh Ý 

Chúa”. 

Vâng ! Dù học cao và hiểu rộng nhưng Đức Tổng luôn để cho đời mình được ánh sáng Lời 

Chúa chiếu soi cũng như muốn cho Lời Chúa chiếu soi cho người khác vậy. 

Hết sức khiêm tốn, trong ngày nhận sứ vụ Tổng Giám Mục Sài Gòn (24.4.2014) Đức Tổng 

ngỏ tâm tình : “Anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi, các mục tử của anh chị 

em, để chúng tôi được như lòng Chúa mong ước, và tha thứ các thiếu sót lỗi lầm của chúng tôi 

trong khi phục vụ anh chị em. Xin cho chất dầu hoan lạc mà Thiên Chúa đã xức cho chúng tôi, 

trong ngày chúng tôi lãnh nhận thánh chức linh mục và giám mục, lan tỏa sang cho anh chị em, 

để anh chị em được vui luôn trong niềm vui của Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả anh chị 

em và ban cho anh chị em tràn đầy ơn lành, để anh chị em biết sống yêu thương và phục vụ 

những người thân cận, nhất là những con người khốn khổ, những ai cần đến anh chị em, kể cả 

những người chưa biết Chúa”. 

Với tấm tình con thảo, không chỉ Giáo Phận Sài Gòn mà mọi Kitô hữu trên mọi miền đất 

nước hình chữ S thân thương vẫn luôn luôn nhớ cầu nguyện cho Hội Đồng Giám Mục và cách 
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riêng cho Đức Tổng nữa. Làm sao có thể quên đi nụ cười luôn luôn nở trên khuôn mặt của sứ 

giả niềm vui của Chúa được. 

“Sứ giả của niềm vui” - “Niềm vui của Tin Mừng” đã về nhà Cha để hưởng niềm vui cùng 

Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin Đức Tổng thương nhớ cầu nguyện cho những người còn lại trong 

cuộc lữ hành trần gian luôn luôn biết khám phá và sống tâm tình “Chúa là nguồn vui của con” 

như Đức Tổng đã sống. 

Câu nói : “Chúng ta hãy để cho ánh sáng Lời Chúa soi chiếu tâm hồn mỗi người và đem ra 

thực hành theo Thánh Ý Chúa” vẫn còn văng vẳng bên tai của chúng con. Xin Đức Tổng 

nguyện cầu để chúng con luôn luôn để cho Lời Chúa chiếu soi tâm hồn chúng con và nhất là 

chúng con biết thực hành theo Thánh Ý Chúa như Đức Tổng khuyên dạy. 

Người Giồng Trôm 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

   

1. Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời tại Rôma. Tôi rất ngỡ ngàng. Chỉ biết cầu 

nguyện cho ngài. 

Khi cầu nguyện cho Đức Tổng, tôi xót xa nghẹn ngào. Tôi nhớ lại những tâm sự giữa hai 

chúng tôi, ngay trước khi ngài đi Rôma. 

2. Giờ đây, ngài vẫn tâm sự với tôi. Ngài khuyên tôi hãy coi cái chết của ngài như một bức 

tâm thư Chúa gửi cho Hội Thánh Việt Nam nói chung, và cho tôi nói riêng. 

Ý chung của bức tâm thư đó là: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”. 

3. Đức cố TGM Phaolô khẩn khoản nhắc cho tôi nhớ lại Lời Chúa Giêsu đã báo trước: 

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến 

và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 36). 

4. Có nghĩa là những điều sắp xảy đến sẽ tang tóc. Để thoát khỏi, tôi cần cầu nguyện 

nhiều, và cần lắng nghe ý Chúa, để mà biết chọn lựa những gì nên làm, những gì nên thôi làm. 

 
CÁI CHẾT CỦA ĐỨC CỐ TGM PHAOLÔ LÀ MỘT BỨC TÂM THƯ CHÚA GỬI CHO TÔI 
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5. Và có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến. Ngài sẽ hỏi tôi có luôn tìm gặp Ngài là 

Đấng cứu độ không, có luôn coi Ngài là nền tảng cho cộng đoàn đức tin của tôi không(x.1Cr 3, 

11). 

6. Và có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến. Ngài sẽ hỏi tôi có thực sự đang thuộc 

về Chúa không (x Gl 2, 20).    

7. Và có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến. Ngài sẽ hỏi tôi có thực sự “Hiến dâng 

mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa không? (Rm 12, 1). 

8. Mấy ngày trước khi Đức Tổng đi Rôma, tôi gọi điện thăm ngài. Tôi nói với ngài một lời 

thân mật: “Đức Tổng Bùi nên nhớ mình đứng đầu Giáo Tỉnh. Vì thế nên đi thăm anh em, trong 

đó có tôi là kẻ già yếu sắp chết rồi”. Ngài trả lời: “Chưa chết đâu, chúng ta còn gặp nhau”. Ai 

ngờ bây giờ tôi còn sống, mà chính ngài đã chết. Tuy sao, chúng tôi vẫn còn gặp nhau một 

cách thiêng liêng. 

9. Bằng cách thiêng liêng, mà rất thân tình, Đức Cố TGM Phaolô mới nhắn nhủ tôi là: Tình 

hình đang chuyển biến mau lẹ, như cái chết mau lẹ của ngài. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện thực 

nhiều, kẻo sẽ quá muộn. 

Tôi hiểu phần nào điều ngài nhắn nhủ. Tôi băn khoan và cầu nguyện thêm, thì tôi được 

hiểu thêm nhờ đoạn thơ sau đây của Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Êphêsô: 

10. “Bẩm sinh chúng ta là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như 

những người khác. Nhưng Thiên Chúa giầu lòng thương xót và rất mực yêu thương 

chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng 

sống với Đức Kitô. Chính do ẩn sủng mà anh em được cứu độ” (Ep 2, 4-5). 

Kẻo sẽ quá muộn, tôi lập tức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nhờ ân sủng của Ngài, tôi yêu 

thương mọi người khác, như Chúa đã thương tôi. (x.Ga 13, 34). 

Từ đó, Đức cố TGM Phaolô nhắn nhủ tôi là. Dù tình hình sẽ chuyển biến xấu đi và mau lẹ, 

trở thành nguy hiểm, thì tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện luôn phải vững vàng bám chặt vào 

Chúa Giêsu Kitô, vâng lời Ngài, mà sống yêu thương như Ngài đã yêu thương.        

11. Đức Cố TGM Phaolô đã sống và đã chết trong ân sủng và lòng thương xót Chúa. Ngài 

không tự hào vì những gì khác. 

Đó chính là chứng nhân của tỉnh thức và cầu nguyện. 

12. Tôi có cảm tưởng là sẽ có một lúc, tình hình trở nên tang tóc, đến nỗi tôi cũng sẽ thốt 

lên như Chúa Giêsu xưa: “Cha ơi, sao Cha nỡ bỏ rơi con” (Mc 15, 34). Nhưng chính lúc đó, 

tôi rất cần có một đức tin khiêm nhường phó thác, để nói như Chúa Giêsu: “Cha ơi, con xin 

phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). 
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Nghĩa là tôi chỉ trông cậy vào ân sủng và lòng thương xót Chúa mà thôi. 

13. Tâm thư mà Chúa gửi cho tôi qua cái chết của Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc là 

như thế. Ít là lúc này, tôi đọc qua, thì thấy vậy. Có thể khi đọc kỹ, sẽ thấy thêm. 

14. Những năm tháng gần đây, tôi hay gọi điện thoại cho Đức Cố TGM. Khi trả lời, bao giờ 

Đức Cố TGM cũng bắt đầu bằng câu: “Thưa Đức cha, con đây”. Giờ đây, tôi cũng đang gọi 

ngài. Ngài cũng đang trả lời, nhưng bằng cách khác. Rồi đây tôi còn sẽ gọi ngài. Mong ngài 

cũng sẽ trả lời, bằng cách nào mà Chúa cho phép. 

Tôi coi tất cả đều là do ân sủng và lòng thương xót Chúa. 

15. Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chết như một người yếu đuối, tại nhà thờ Thánh 

Phaolô. Tự nhiên, tôi nhớ lại lời Thánh Phaolô xưa: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những 

yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui 

sướng khi mình yếu đuối…Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh (2Cr 12, 9- 10). 

Long Xuyên, ngày 7.3.2018 

+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN 

 

ĐỨC TỔNG RA ĐI VÀ ĐỨC TỔNG TRỞ VỀ 

  

 

 
 
  
1. Cái chết của Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc là một tiếng Chúa gọi tôi. Chúa Giêsu gọi tôi 
và nói: “Con cũng sẽ ra đi. Chắc chắn như vậy. Giờ phút ấy là rất quan trọng. Điều gì sẽ an ủi 
con lúc đó?”. 
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Tôi bối rối, nên xin Chúa thương dạy tôi. Chúa bảo tôi hãy đọc kỹ những lời Chúa đã dặn dò 
các môn đệ của Ngài trong bữa tiệc ly. Tôi mở Phúc Âm Thánh Gioan, và gặp ngay đoạn 14, 
Chúa nói: 
        
2. “Lòng anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha 
của Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. 
       
Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem 
anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết 
đường rồi” (Ga 14, 1- 4). 
        
3. Đọc xong, tôi tự nhiên cảm thấy mình được an ủi lạ lùng. Tôi tin, lúc tôi chết chính là lúc 
Chúa Giêsu đến gọi tôi về với Ngài. Chúa ở đâu, tôi sẽ ở đó. Nghĩa là tôi sẽ được ở bên Chúa. 
        
4. Chúa Giêsu đã hứa điều đó cho các môn đệ Chúa. Vì thế, một câu hỏi đã được đặt ra cho 
tôi, đó là tôi có phải là môn đệ Chúa đích thực không?. 
Sẽ có một dấu chỉ, để nhận ra ai là môn đệ Chúa Giêsu, thì dấu đó đã được chính Chúa Giêsu 
nói rõ. Chúa phán: “Người ta cứ dấu này, mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em 
yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em” (Ga 13, 34-35). 
        
5. Xác định rõ điều đó, tôi thấy là: 
  
Điều sẽ an ủi tôi, khi sắp chết, là được về ở bên Chúa. 
  
Nhưng điều sẽ làm tôi lo lắng, khi sắp chết, đó là tôi có thực là môn đệ đích thực của Chúa, ở 
điểm yêu thương như Chúa dạy không. 
        
6. Chính ở điểm yêu thương, tôi thường nhìn những người thân ra đi. Nếu họ có một nếp sống 
yêu thương như Chúa dạy, thì tôi hy vọng rất nhiều họ sẽ được ở bên Chúa. Đồng thời, họ 
cũng an ủi những người còn ở lại, bởi vì họ đã yêu thương, và còn sẽ tiếp tục yêu thương. 
        
7. Tới đây, tôi thấy nên nói lên điều này: Yêu thương là việc không dễ. 
        
8. Theo kinh nghiệm của tôi, yêu thương là một kho tàng phong phú. Nhưng theo cách nói của 
Thánh Phaolô, thì kho tàng đó lại chứa trong những bình bằng sành dễ vỡ “Để chứng tỏ 
quyền năng phi thường phải phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chính tôi” (2Cr 
4, 5). 
  
Thực vậy, chúng tôi dù là giám mục, hay chức sắc nào trong đạo, cũng là những chiếc bình 
sành dễ vỡ. Nên không tránh được những lỗi lầm thiếu sót trong lãnh vực yêu thương. Chúng 
tôi rất cần được Chúa thương tha thứ, chúng tôi rất cần được mọi người thứ tha. 
        
9. Tôi sẽ chết. Tức là tôi được về với Chúa Giêsu. Chúa ở đâu, tôi sẽ được ở đó. Vì Chúa đã 
dọn cho tôi một chỗ ở bên Ngài. 
       
Tôi sẽ chết. Tôi cũng sẽ được cùng với Chúa, dọn chỗ cho những người tôi thương mến. Để họ 
cùng với tôi, sẽ được ở bên Chúa. Ai rồi cũng sẽ có chỗ ở bên Chúa, miễn là khi còn sống, họ 
là môn đệ Chúa ở điểm họ yêu thương người khác một cách nào đó, như Chúa đã yêu thương. 
        
10. Niềm tin trên đây của tôi dựa trên lời Chúa. Tôi đón nhận cái chết với lòng thanh thản, bởi vì 
tôi cậy trông vào ân sủng và lòng thương xót Chúa. 
        
11. Như vậy, chính cái chết của những người môn đệ Chúa đều là những lá thư gửi cho những 
người thân còn ở lại. Lá thư mang nội dung vắn tắt là: Hãy yêu thương, như Chúa yêu thương. 
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12. Riêng tôi, suốt đời chỉ lo điều quan trọng đó. Và cho tôi giây phút này, tôi phải thú thực 
là: Ngày nào tôi cũng như phải bắt đầu lại. 
       
Yêu thương là đón nhận, là cho đi. Không phải chỉ là những ngọt ngào, mà cũng là những đắng 
cay. Chẳng yêu thương nào mà không có đau khổ. Tôi muốn nói về những yêu thương đích 
thực, chính đáng. 
        
13. Việc các giám mục Việt Nam mới rồi đi Rôma thăm Đức Giáo Hoàng và viếng mộ hai Thánh 
Tông Đồ Phêrô và Phaolô là một biến cố trọng đại. Từ đó đã phát đi nhiều hình ảnh đẹp, nhiều 
phát biểu hay. Nhưng một sự kiện đã gây nhiều xúc động nhất tại Việt Nam, chính là cái chết 
của Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc tại nhà thờ Thánh Phaolô, bên Ý. 
       
Phải nói là cả nước đã xúc động và tiếc thương. 
       
Cái chết của ngài đánh động các tâm hồn, một cách mạnh mẽ, hơn bất cứ thông điệp nào, hơn 
bất cứ nghi lễ nào. Lý dó gây xúc động chính là sự ra đi của một nhân vật nổi về yêu thương. 
        
14. Ngài yêu thương một cách khiêm nhường, một cách chân thành, một cách hồn nhiên. Ngài 
yêu thương với nhiều bao dung, với nhiều quảng đại, với nhiều gần gũi. Ngài yêu thương mọi 
người, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt dân thường hay chính quyền, không phân 
biệt giai cấp giầu nghèo. 
        
15. Ngài lặng lẽ trở về tổng giáo phận của ngài, để như hạt lúa chôn vùi trong lòng đất mẹ Việt 
Nam. Tôi nhớ lời Chúa Giêsu phán xưa: “Nếu hạt lúa được chôn vùi xuống đất, nó sẽ mọc 
lên nhiều hạt khác” (Ga 12, 24). Đám tang của ngài sẽ là một biển yêu thương. Từ đó, chúng 
ta sẽ nhìn về phía trước. Phía trước cũng phải là yêu thương tỏa sáng. 
       
Đức Cố TGM đã ra đi với yêu thương lặng lẽ. Nhưng ngài trở về với yêu thương tràn đầy tha 
thiết nhắn gửi. 
  
Long Xuyên, ngày 10.3.2018 
  
+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 

  

“Phụng vụ Lời Chúa là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Ngài”. 

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

ngày 31 tháng 1, 2018 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ĐTC giải thích về Phụng Vụ 

Lời Chúa: “Trong Hội Thánh khi Thánh Kinh được đọc, thì Chính Thiên Chúa nói với dân Ngài, 

và Đức Kitô, hiện diện trong Lời, công bố Tin Mừng… Chúng ta lắng nghe Lời ấy bằng tai của 

BÀI GIÁO LÝ THỨ 8 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ: PHỤNG VỤ LỜI 
CHÚA 
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mình và chuyển Lời ấy sang tâm hồn mình; Lời ấy không ở lại trong tai, mà phải đi vào tâm hồn; 

và từ tâm hồn Lời ấy chuyền sang đôi tay, để làm việc lành.”. 

 
  

Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 

 

Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Lễ.  Sau khi bàn về nghi thức đầu lễ, 

giờ đây chúng ta hãy xét đến Phụng Vụ Lời Chúa, là một phần cấu thành [của Thánh Lễ] bởi vì 

chúng ta tụ họp để lắng nghe những gì Thiên Chúa đã làm và vẫn còn có ý định làm cho chúng 

ta. Đó là một kinh nghiệm “trực tiếp” chứ không phải do được nghe nói đến, bởi vì “trong Hội 

Thánh khi Thánh Kinh được đọc, thì Chính Thiên Chúa nói với dân Ngài, và Đức Kitô, hiện diện 

trong Lời, công bố Tin Mừng” (Quy Chế Tổng Quát về Sách Lễ Roma (QCTQSLR), 29, xem 

Hiến Chế Phụng Vụ Thánh (SC), 7; 33). Và biết bao lần, trong khi Lời Chúa được đọc, người ta 

lại bảo nhau: "Hãy nhìn ông này ..., hãy nhìn bà kia ..., hãy nhìn cái mũ bà ta đang đội: thật nực 

cười ...". Và họ bắt đầu nói chuyện. Có đúng không? Có nên nói chuyện trong khi đọc Lời Chúa 

không? [dân chúng trả lời: "Không!"]. Không, bởi vì nếu chúng ta nói chuyện với những người 

khác thì chúng ta không lắng nghe Lời Chúa. Khi chúng ta đọc Lời Chúa trong Thánh Kinh - Bài 

Đọc Thứ Nhất, Thứ Hai, Thánh Vịnh đáp ca và Tin Mừng - chúng ta phải lắng nghe, mở lòng ra, 

bởi vì chính Thiên Chúa là Đấng nói với chúng ta, và đừng nghĩ về những điều khác hay nói về 

những điều khác. Hiểu chưa? ... Tôi sẽ giải thích cho anh chị em về việc gì xảy ra trong Phụng 

Vụ Lời Chúa. 

Các trang Thánh Kinh không còn là một bài viết mà trở thành Lời sống động được Thiên 

Chúa công bố. Chính Thiên Chúa là Đấng, qua người đọc, nói với chúng ta và thách đố chúng 

ta, là những người nghe với đức tin. Chúa Thánh Thần, Đấng “đã dùng các tiên tri mà phán 

dạy" (Kinh Tin Kính) và đã linh hứng các thánh ký, làm cho "Lời Chúa thực sự tác động trong 

tâm hồn điều mà Ngài làm cho vang lên trong tai" (Sách Bài Đọc, Dẫn Nhập, 9). Nhưng để lắng 

nghe Lời Chúa thì cần phải mở lòng ra mà đón nhận các Lời ấy vào lòng. Thiên Chúa nói và 

chúng ta lắng nghe Ngài, rồi sau đó thực hành những gì chúng ta đã nghe. Điều rất quan trọng 

là lắng nghe. Đôi khi chúng ta có thể không hiểu tại sao lại có một số bài đọc hơi khó hiểu. 

Nhưng Thiên Chúa nói cùng Lời ấy với chúng ta bằng một cách khác, trong thầm lặng và lắng 

nghe Lời Chúa. Đừng quên điều này. Trong Thánh Lễ, khi các Bài Đọc bắt đầu, chúng ta lắng 

nghe Lời Chúa. 

Chúng ta cần lắng nghe Ngài! Thực ra, đó là một vấn đề sự sống, như một diễn tả sâu sắc 

rằng, "người ta sống không chỉ bởi cơm bánh, mà còn bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán 

ra" (Mt 4:4). Sự sống mà Lời Thiên Chúa ban cho chúng ta. Theo nghĩa này, chúng ta nói về 

Phụng Vụ Lời Chúa như "bàn tiệc" mà Chúa dọn ra để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của 

chúng ta. Đó là một bán tiệc tràn đầy của phụng vụ, rút ra rộng rãi từ kho tàng Thánh Kinh (x 

SC, 51), cả Cựu lẫn Tân Ước, bởi vì trong cả hai giao ước, Hội Thánh công bố cùng một một 

mầu nhiệm duy nhất của Đức Kitô (x Sách Bài Đọc, dẫn nhâp, 5). Chúng ta nghĩ về sự phong 

phú của các bài đọc Thánh Kinh được ba chu kỳ Chúa Nhật cung cấp mà, theo ánh sáng của 

các Tin Mừng Nhất Lãm, đồng hành với chúng ta trong suốt Năm Phụng Vụ: một sự phong phú 

dồi dào. Tôi cũng muốn đề cập đến ở đây tầm quan trọng của Thánh Vịnh đáp ca, có chức 

năng nuôi dưỡng việc suy niệm về điều đã được nghe trong bài đọc trước đó. Tốt hơn là bài 

Thánh Vịnh được củng cố bằng bài hát, ít là trong điệp khúc (xem QCTQSLR, 61, Sách Bài 

Đọc, Dẫn Nhập, 19-22). 

Việc công bố phụng vụ cũng những Bài Đọc ấy, với những bài hát được rút ra từ Thánh 

Kinh, bày tỏ và nuôi dưỡng sự hiệp thông của Hội Thánh, đồng hành với cuộc hành trình của 

mỗi người chúng ta.  Cho nên, chúng ta có thể hiểu được tại sao một số chọn lựa chủ quan, 
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như bỏ các Bài Đọc hay thay thế chúng bằng các bản văn ngoài Thánh Kinh, đều bị cấm. Tôi 

nghe nói có người, đọc báo nếu có tin tức, bởi vì đó là tin tức trong ngày. Không! Lời Chúa là 

Lời của Thiên Chúa! Chúng ta có thể đọc báo sau. Nhưng ở đây chúng ta đọc Lời của Thiên 

Chúa, Đấng nói với chúng ta. Thay thế Lời ấy bằng những điều khác làm cho cuộc đối thoại 

giữa Thiên Chúa và dân Ngài trong cầu nguyện bị nghèo nàn và tổn thương. Đàng khác, việc 

tôn trọng toà giảng và việc sử dụng Sách Bài Đọc, việc có sẵn những người đọc và những 

người hát Thánh Vịnh tốt [là điều bắt buộc]. Nhưng chúng ta phải tìm những người đọc tốt, 

những người có thể đọc, chứ không phải những người đọc [sai các lời] khiến cho người ta 

chẳng hiểu gì cả. Giống như thế này. Những người đọc tốt. Họ phải chuẩn bị và thử trước 

Thánh Lễ để đọc cho tốt. Và điều này tạo ra một bầu không khí đón nhận im lặng [1]. 

Chúng ta biết rằng Lời Chúa là một sự trợ giúp để mình không bị lạc đường, cũng như tác 

giả Thánh Vịnh hướng lên Chúa mà thú nhận rằng: "Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, 

là ánh sáng soi đường con đi" (Tv 119:105). Làm sao chúng ta có thể đương đầu với cuộc lữ 

hành trần thế của mình, với những khó nhọc và thử thách của nó, mà không thường xuyên 

được nuôi dưỡng và soi sáng bởi Lời Chúa, là Lời vang lên trong Phụng Vụ? 

Chắc chắn rằng chỉ nghe bằng tai, mà không đón nhận hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn 

mình và để cho hạt giống ấy sinh hoa trái, thì chưa đủ. Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn người 

gieo giống và các kết quả khác nhau tuỳ theo các loại đất khác nhau (xem Mc 4: 14-20). Tác 

động của Chúa Thánh Thần, là điều làm cho sự đáp trả có hiệu quả, cần những tâm hồn để 

cho mình được Ngài làm việc và vun xới, ngõ hầu những gì được nghe trong Thánh Lễ chuyển 

sang cuộc sống hằng ngày, theo lời khuyên của Thánh Tông Đồ Giacôbê: "Anh em hãy là 

những người thực hành Lời Chúa, chứ không phải chỉ là những người nghe suông mà lừa dối 

chính mình" (Gc 1:22). Lời Chúa hành trình trong chúng ta. Chúng ta lắng nghe Lời ấy bằng tai 

của mình và chuyển Lời ấy sang tâm hồn mình; Lời ấy không ở lại trong tai, mà phải đi vào tâm 

hồn; và từ tâm hồn Lời ấy chuyền sang đôi tay, để làm việc lành. Đây là con đường mà Lời 

Chúa đi theo: từ tai đến tâm hồn và đôi tay. Chúng ta hãy học những điều này. Cảm ơn anh chị 

em! 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-

francesco_20180131_udienza-generale.html 

[1] "Phụng vụ Lời Chúa phải được cử hành cách nào để thúc đẩy việc suy niệm. Vì vậy, 

cần phải tránh tất cả các hình thức vội vã làm cản trở việc hồi tâm. Cũng có trong đó cơ hội cho 

những giây phút im lặng ngắn, phù hợp với buổi quy tụ, qua đó, với sự trợ giúp của Chúa 

Thánh Thần, Lời Chúa được nghe thấy trong lòng và lời đáp trả được chuẩn bị bằng cầu 

nguyện "(QCTQSLR, 56). 
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Nguyễn Tiến Cảnh 

Martin Luther đúng khi không chấp nhận giảng huấn và thực hành của Giáo Hội Công Giáo 

về việc “mua bán” lòng khoan dung của Thiên Chúa bằng tiền bạc để hình phạt cho người ở 

trong luyện ngục được giảm bớt. Nhưng ông cho rằng chỉ cần “Tin Là Đủ” để có được ơn cứu 

chuộc  là một sai lầm nghiêm trọng đã dẫn đến nhiều di hại đáng kể.  

500 năm trước, khi Martin Luther treo 95 đề án trước cửa nhà thờ của ông ở Wettenberg, 

Đức Quốc, đòi hỏi Giáo Hội Công Giáo phải cải đổi. Không được, ông ly khai khỏi Giáo Hội. 

Vấn đề nòng cốt là ông không đồng ý việc Giáo Hội bán “lòng khoan dung” của Thiên Chúa –

biếu tặng tiền của cho Giáo Hội để người thân yêu của mình đã chết hay sẽ chết được giảm 

hình phạt trong luyện ngục, một quan niệm không thích hợp với Kinh Thánh. 

Để phản bác lại quan niệm và cách thực hành ấy của Giáo Hội, Luther tuyên bố: Chỉ cần 

“Tin Là Đủ”, không cần bất cứ hành đông lời nói nào khác. Từ đó tiền đề này đã trở thành nền 

tảng cho giáo thuyết của phái thệ phản Lutheran. Về sau đa số người thệ phản chấp nhận 

nguyên tắc căn bản này nhưng với những hình thức du di khác nhau.  

  

ƠN CỨU CHUỘC LÀ TẶNG PHẨM CỦA THIÊN CHÚA 

Kinh Thánh đã nói rõ ràng là hạnh phúc đời đời là một tặng phẩm Thiên Chúa ban cho con 

người. Chẳng ai xứng đáng hay tài giỏi gì để có được nó. Vậy định đề Luther đưa ra: “Chỉ cần 

tin thôi” đã đủ để được ơn cứu chuộc có đúng không? Hoặc để được nhân phần thưởng vô giá 

này Thiên Chúa có đòi hỏi cho chúng ta điều kiện gì không? Hãy thử tìm hiểu thế nào là tình 

liên đới giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con là Đức Giesu Kito và tương lai 

đời sau của chúng ta. 

Dĩ nhiên Kinh Thánh đã chỉ cho chúng ta thấy Thiên Chúa có đưa ra một số điều kiện để 

được nhận ơn cứu chuộc. Đạt được những điều kiện này thì sẽ có ơn cứu chuộc là một tặng 

phẩm Chúa ban. Ngược lại, không đạt được những điều kiện đó thì không xứng đáng nhận 

tặng phẩm của Chúa. Đó là những điều kiện gì? 

Vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, bạn có cảm nghiệm giống như câu nói của 

thánh Phaolo gửi cho giáo dân Roma không (Rm 10:9): “ Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giesu 

là Chúa, và lòng ban tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ 

được cứu rỗi.” Hoặc có lúc bạn đọc trong Công Vụ Tông Đồ thấy ông Phaolo và ông Xi-la nói 

với viên cai ngục: “Hãy tin vào Chúa Giesu Kito thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ” (Cv 16:31). 

Hay trong Tin Mừng Gioan nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào 

Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16). 

Để được cứu rỗi, tất cả chỉ có vậy thôi sao? Tiếp tục tra cứu Kinh Thánh, xuyên suốt từ đầu 

đến cuối, để có một cái nhìn tổng thể với những lời Chúa nói và các thánh tông đồ phát biểu rải 

rác trên toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ 

hiểu vấn đề một cách chính xác những điều chúng ta phải làm và không được làm, nếu chúng 

ta muốn có tặng phẩm của Chúa, cuộc sống đời đời trên cõi vĩnh hằng. 
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TIN THÌ CẦN NHƯNG CHƯA ĐỦ 

Chắc chắn tin vào Thiên Chúa Cha và đức Giesu Kito Thiên Chúa Con như Kinh Thánh chỉ 

và Giáo Hội dạy thì là điều kiện cần phải có. “Không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên 

Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần 

thưởng cho những ai tìm kiếm Người” (Dt 11:6). Do đó tin vào Thiên Chúa và sống hăng say 

tích cực niềm tin nơi Thiên Chúa thì mới có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa và khả dĩ được đón 

nhận tặng vật ơn cứu độ của Người. 

Lại nữa, được cứu rỗi là một tặng phẩm do ân sủng, một loại đặc ân Thiên Chúa ban cho 

chúng ta như thánh Phaolo viết cho tín hữu Epheso: “Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng 

tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên 

Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện” (Ep 2:8-9). Thật quá 

rõ ràng. Không ai có thể tự nhiên mà có được đời sống vĩnh cửu. 

Nhưng, vấn đề không phải ngừng ở chổ Tin và Ân Sủng. Chúng ta còn phải thi hành hoặc 

 không thi hành một số việc khả dĩ giúp ta có được hay mất đi tặng phẩm của Chúa. Chúng ta 

phải chứng tỏ tình liên đới giữa chúng ta với Thiên Chúa và tương lại sau này của chúng ta, 

làm sao để đẹp lòng Thiên Chúa. 

Chắc chắn Thiên Chúa có đặt ra cho chúng ta một số điều kiện. Hoàn thành những điều 

kiện đó chúng ta có thể nhận được tặng phẩm đó, bằng không, chúng ta sẽ không có được. 

 Hãy đọc thư Phaolo gửi tin hữu Do Thái nói vể ơn cứu chuộc qua chúa Giesu Kito: “ Dầu là 

Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và 

khi bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai 

tùng phục Người’ (Dt 5:8-9). 

  

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? 

Chúa Giesu Kito là tác giả, là nguồn ơn cứu độ. Hãy học hỏi xem Người  biểu chúng ta 

phải làm gì để có ơn cứu độ là đời sống vĩnh cửu. Chúa nói trong Mathieu: “Không phải bất cứ 

ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý 

muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (Mt 7:21). Thật rõ ràng biết 

Người là Chúa là Thầy (lạy Chúa! Lạy Chúa!..) vẫn chưa đủ. Để thừa hưởng vương quốc Thiên 

Chúa chúng ta phải thực hành điều Chúa muốn. 

Rõ ràng Chúa muốn chúng ta thực hành hơn là nói suông. Nói Lạy Chúa! lạy Chúa! ..thôi 

không đủ. Tả cảnh văn chương hay như rồng bay phượng múa mà không có lòng, thiếu thực 

hành lời mình nói thì chỉ là ý niệm trí thức. Một anh chàng nhà giầu hỏi Chúa Giesu: Thưa 

Thầy, tôi phải làm gì để có được đời sống vĩnh cửu? (Mt 19:16). Chúa Giesu trả lời: Muốn vào 

cõi sống thì hãy giữ các giới răn của Chúa (Mt 19:17). Chúa không nói “cứ tin vào Thiên Chúa 

hay vào Ta” Rồi anh ta lại hỏi điều răn nào?  Chúa nói ra tất cả 10 điều răn cho anh ta nghe, 

còn tóm tắt một điều nữa trong Cựu Ước. 

Thánh Giacobe thì nói rõ Tin chưa đủ, còn phải có hành động đi theo và vâng lời. “Anh tin 

có một Thiên Chúa thì rất tốt. Ngay cả ma quỉ cũng tin như vậy và chúng run sợ” (Gc 2:19). 

Đúng thế, nếu chỉ cần tin là đủ để có nước trời thì quả là sai lầm. Ma quỉ cũng tin có một Thiên 

Chúa; chúng còn biết Chúa Giesu là Con Thiên Chúa đã sống lại từ cõi chết. Nhưng ma quỉ 

đâu có được ơn cứu độ và vào thiên đàng. Thánh Giacobe cắt nghĩa rộng hơn: Tin trong tâm 

trí, Tin trong hành động phải đi đôi với nhau: “Hởi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có biết rằng 

đức tin không có hành động là vô dụng không? Ong Abraham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được 
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nên công chính nhờ hành động khi ông hiến dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đấy sao? Bạn 

thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin trở nên hoàn 

hảo”(Gc 2:20-22). 

Đối với Giacobe, hành động vâng lời là kết quả của niềm tin, sẽ giữ cho tình liên đới giữa 

chúng ta và Thiên Chúa được bền chặt, đồng thời làm cho niềm tin và sự vâng lời của chúng ta 

mạnh mẽ hơn đúng như Thiên Chúa đòi hỏi. Không có hành động làm chứng cho niềm tin thì 

niềm tin trở thành vô dụng chẳng có giá trị gì và là niềm tin chết. Buồn thay, Martin Luther đã 

không hiểu rõ những sự thật này trong Thánh Kinh, coi sách của Giacobe là rác rưởi, đáng vất 

vào sọt rác, không nên để trong kho Kinh Thánh. 
 
  

PHÉP THANH TẨY 

Còn những điều kiện nữa chúng ta phải có để được lãnh nhận quà tặng của Thiên Chúa là 

Phép Thanh Tẩy. Chúa Giesu nói trong Marco: “Ái tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Ai 

không tin thì sẽ bị kết án.”(Mc 16:16). 

Đổ nước của Phép Thanh Tẩy/dìm người trong nước là một cử chỉ tương trưng cho sự 

chết, tội lỗi bị xóa bỏ, khởi đầu cuộc sống mới phục vụ Thiên Chúa và xa lánh tội lỗi (Rm 6:1-

23). Qua cử chỉ đó -một cách tương trung- con người cũ của chúng ta đã chết đi và được chôn 

xuống mồ cùng với tội lỗi để rồi sống lại thành một con người mới. 

Sau khi đổ / dìm nước, vị mục tử của Chúa Giesu đặt tay lên đầu kẻ chịu phép, cho phép 

nhận Thần Linh Thiên Chúa và thực sự thuộc về Người (Cv 8:17; Rm 8:9). Ngược lại, nếu 

chúng ta chống cự lại những cử chỉ đó thì chúng ta không hoàn thành điều kiện Chúa đòi hỏi để 

được ơn cứu độ.  

Thánh Phero cũng quả quyết phải có những điều kiện đó mới nhận được ơn Chúa Thánh 

Thần để cương quyết Ăn Năn tội và chịu phép rửa nhân danh Chúa Giesu Kito để xin tha tội; và 

nhận ơn Chúa Thánh Thần” (Cv 2:38). Ăn năn có nghĩa là từ bỏ bất tuân Thiên Chúa trở về với 

Người và vâng lời. Như vậy, vâng lời và chịu phép rửa là những tiến trinh để nhận quà tặng ơn 

cứu chuộc. 

Những ai bỏ ngoài tai bất cần những điều đó thì hãy nghe Chúa Giesu nói: “Tại sao anh em 

gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà anh em không làm điều Thầy dạy?”(Lc 6:46). Còn nhiều 

nữa rải rác trong Tin Mừng ta thấy Chúa Giesu nói đến những điều kiện phải có để được cứu 

rỗi. Như trong Mathieu 10:22 và 24:13: “Kẻ nào bền chí đến cùng thì kẻ ấy sẽ được cứu thoát”. 

 Có người nói như Martin Luther là một khi đã được cứu rỗi rồi thì sẽ chẳng bao giờ mất. Sai. 

Một khi đã vâng lời Chúa thì phải vâng lời và trung thành vói Chúa cho đến cùng. Hãy nghe 

Chúa nói: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên 

Chúa” (Lc 9:13). Ngay cả Thánh Phaolo cũng nhận ra điều đó để tự khắc phục mình: “Tôi bắt 

thân thể tôi phải chịu cực và phục túng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị 

loại.” (1Cr 9:27). Ngài hiểu rõ ràng là nếu ngài lỡ đãng quên đi ngài cũng có thể bị mất tặng 

phẩm cứu chuộc: “Vì thế chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa vào những lời đã nghe, kẻo bị 

cuôn trôi đi mất. Quả vậy, nếu lời được các thiên thần loan báo đã có hiệu lực, và nếu mọi vi 

phạm cũng như bất tuân đều bị phạt đích đáng, thì làm sao chúng ta thoát khỏi, nếu chúng ta 

thờ ơ với ơn cứu độ cao quí như thế? Ơn cứu độ đó, đầu tiên đã được Chúa rao giảng, rồi được 

những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực.” (Dt 2:1-3). 
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ƠN CỨU ĐỘ THÌ TỰ DO NHƯNG KHÔNG RẺ 

Chúng ta biết ‘Ơn cứu độ thì tự do nhưng không rẻ’. Tặng phẩm đời sống do Thiên Chúa 

ban cho chúng ta phải trả bằng giá mạng sống của Chúa Giesu Kito, Con Một Thiên Chúa. 

Người đã hy sinh sự sống của Người để chúng ta mới có được đời sống vĩnh cửu. Đời sống 

này cũng giá bằng Thiên Chúa Cha vì chính Người đã cho Con Một Người chịu chết vì chúng ta 

để chúng ta được cứu rỗi (Ga 3:16-17). 

Nhưng chúng ta cũng phải biết hy sinh cuộc sống mình: “Nếu ai muốn theo ta mà không 

dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta 

được. Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta được (Lc 14:26-33). 

 Luca còn nâng đời sống vĩnh cửu lên một giá cao nhất tưởng tượng nổi: “Không ai có thể làm 

môn đệ ta được  mà không từ bỏ tất cả mọi sự mình có” (c.33). 

Như vậy nói rằng chỉ cần Tin là đủ để có được Nước Trời là sai. Lời Chúa nói đã minh 

chứng cho chúng ta biết là ngoài niềm tin còn phải có những điều kiện khác nữa. Ngay cả lơ 

đãng với ơn cứu chuộc cũng không được như thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Do Thái đã 

cảnh cáo: “…nếu mọi vi phạm cũng như bất tuân đều bị phạt đích đáng, thì làm sao chúng ta 

thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu chuộc cao quí như vậy”(Dt 2:2-3). 

  

Fleming Island, Florida 

Feb 2018 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

Hỏi: Nhân Mùa Chay thánh, xin cha giải thich thắc mắc sau đây: 

 Chúa Giêsu từng nói: Ta đến để tìm người tội lỗi chứ không tìm người công 

chính.(Mt 9: 13). Vậy người có tội đâu còn phải lo lắng gì nữa phải không, vì Chúa đến để 

tìm họ mà ? 

Trả lời:  

Tôi đã nhiều lần giải thích rõ là Thiên Chúa quá yêu thương con người.Và chính vì tình 

thương vô vị lợi này mà Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc con người nhờ Chúa Giê-su 

Kitô, Đấng cũng vì yêu thương nhân loại tội lỗi nên đã vui lòng đến trần gian làm Con Người, 

chịu mọi khốn khó đến  hy sinh mạng sống mình “làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20: 

28) 

Như thế, nếu không cậy nhờ lòng thương xót bao la của Chúa Cha, và công nghiệp cứu 

chuộc vô giá của Chúa Con, thì không ai có thể tự sức mình làm được điều gì đáng được cứu 

rỗi để vào Nước Trời hưởng phúc vĩnh cửu, sau khi phải chết đi trong thân xác có ngày phải 

chết đi này. 

NẾU CHÚA QUÁ THƯƠNG XÓT THÌ CON NGƯỜI ĐƯƠNG NHIÊN ĐƯỢC CỨU RỖI PHẢI 
KHÔNG? 
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Nhưng không phải vì Chúa  Cha quá yêu thương và công nghiệp cứu chuộc  quả đủ của 

Chúa Cứu Thế Giêsu mà con người khỏi phải làm gì nữa và đương nhiên được cứu rỗi để  vào 

Thiên Đàng mai sau.Hay nói khác đi, Chúa Kitô đến để tìm  và chết cho  người có tội, đúng . 

Nhưng không phải vì thế mà con người cứ  tự do sống trong tội, cứ làm sự dữ  mà vẫn  được 

cứu độ, vì cho rằng  Chúa Kitô đã chết thay cho mình rồi , nên không ai phải lo sợ gì nữa để cứ 

an tâm sống  và làm những gì mình thích ?  

Trái lại,  vì con người còn có ý muốn tự do ( free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho 

con người xử dụng,  để hoặc chọn sống theo đường lối  của Chúa và bước đi theo Chúa Kitô là 

“ Con Đường, là sự Thật và là sự Sống.” ( Ga 14: 6). Hay ngược lại, chọn sống theo ý muốn 

riêng của mình, chạy theo thế gian vô luân vô đạo  và đầu hàng ma quỉ để làm những sự dữ 

như oán thù, nghen  nghét, thâm độc, giết người ,giết thai nhi, bạo động, khủng bố,  trộm cướp, 

bất công và bóc lột người khác, thay chồng đổi vợ, bắt cóc hãm hiếp, nhất là   buôn bán phụ nữ 

và trẻ gái để bán cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn, như thực 

trạng sống của biết bao con người ở khắp mọi nơi trên thề gian tục hóa, vô luân vô đạo hiện 

nay. 

Nếu con người xử dụng tự do để làm những sự dữ nói trên mà không ý thức được ác tính 

của các sự dữ mình làm, để sám hối ăn năn chừa bỏ, thì Thiên Chúa không thể cứu ai được, 

 dù Người là tình thương bao la và dù công nghiệp cứu  chuộc của Chúa Kitô là quá đủ cho con 

người được cứu rỗi. 

Nói rõ hơn, lòng thương xót của Thiên Chúa và công nghiệp của Chúa Kitô không bao giờ 

là bình phong lá chắn cho ai lợi dụng để cứ làm sự dữ, sự tội rồi lại nại đến lòng thương xót thứ 

tha của Chúa mà  không ăn năn, chừa bỏ để  sống theo đường lối của Chúa  hầu được cứu độ 

để vào Nước Trời mai sau. 

Đó là lý do tại sao Chúa Giê su đã nói với  môn đệ xưa như sau : 

 “ không phải bất cứ ai thưa với Thầy :Lậy Chúa! lậy Chúa ! là được vào Nước Trời 

cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào 

mà thôi.” ( Mt 7: 21) 

Thi hành  ý muốn của Cha trên trời có nghĩa cụ thể là phải  thực thi những gì Chúa  

Giêsu đã dạy về mến Chúa yêu người, thực  thi công bằng, bác ái để  không bất công và 

bóc lột ai, nhất là thương giúp người nghèo khó để không dửng dưng trước sự đau khổ và bất 

hạnh của họ. Chúa Kitô thực sự đang hiện diện nơi những người nghèo khó, bệnh tật, bị áp 

bức  tù đầy  và thách đố chúng ta  thi hành bác ai đối với họ. Và Chúa coi đây như thi hành bác 

ái  đối với chính Chúa, như Người đã dạy trong dụ ngôn về ngày phán xét sau hết trong Tin 

mừng Thánh Matthêu, chương 25.  

Mặt khác , thi hành ý muốn của Cha trên trời cũng đòi hỏi chúng ta phải xa tránh mọi tội lỗi 

vì chỉ có tội mới làm ngăn cách chúng ta với Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Chúa yêu thương 

con người chứ không yêu thương tội lỗi của con người. Chinh vì tội lỗi của nhân loại mà Chúa 
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Kitô đã phải trả giá rất đắt là khổ hình thập giá kết thúc với cái chết thê thảm của Người trên 

thập giá năm xưa. 

Vì thế, muốn hưởng công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa, thì nhất thiết đòi hỏi mọi 

người tín hữu chúng ta phải thực tâm xa tránh mọi tội lỗi để không làm hư công  nghiệp cực 

trọng của Chúa. Đó cũng là lý do tại sao, sau khi tha tội cho một phụ nữ phạm tội ngoại tình và 

bị bọn biệt phái dẫn đến xin Chúa cho ném đá, Chúa Giêsu đã nói với chị kia như sau : 

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

tội nữa.” ( Ga 8: 11) 

Tại sao Chúa không nói : Ta là tình thương  và hay tha thứ, nên các ngươi  cứ an tâm  làm 

gì tùy ý. Nếu có phạm tội thì cứ đến Ta tha thứ cho. Trái lại, Chúa nói rõ : Đừng phạm tội nữa.  

Nơi khác, Chúa còn nhấn mạnh thêm như sau : 

“… Tôi nói cho các ông ( bọn Biệt phái) biết: nếu các ông không sám hối thì các ông 

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

Chúa nói những lời  trên để trả lời mấy người biệt phải để hỏi Chúa xem có phải mấy 

người bị Tổng Trấn Phi-la-Tô giết , cùng với 18 người khác  bị thác Si-lô-a đổ xuống  đè chết có 

phải là những người tội lỗi hơn người khác hay không.  

Như thế đủ cho thấy là Chúa thương xót và tha thứ cho  kẻ có tội biết sám hối ăn năn, 

nhưng không  dung dưởng  cho ai  phạm tội  tội. Do đó, chúng ta không được lầm tưởng tình 

thương  tha thứ của Chúa  với sự dung  dưỡng làm ngơ  cho con người cứ sống trong tội, cứ 

lợi dụng lòng thương xót của Chúa để không quyết tâm chừa bỏ tội lỗi. 

Bản chất con người là yêu đuối, dễ sa ngã trước những quyến rũ của thế gian, nhất là 

những cám dỗ tinh quái của ma quỷ. Nhưng nếu ta nương nhờ ơn Chúa nâng đờ thì vẫn có thể 

đứng vững và tiến trên đường hoàn thiện, để không phạm tội mất lòng Chúa  và nguy hại cho 

hy vọng được cứu rỗi.  

Nói khác đi, ca tụng lòng thương xót của Chúa là điều chính đáng, phải đạo, vì thật sự 

 Chúa rất yêu thương con người và “ muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biêt chân 

lý” ( 1Tm 2:4). Nhưng con người phải tỏ thiện chí muốn sống theo đường lối của Chúa để 

không làm những sự dữ, sự tội, là những điều Chúa gớm ghét vì nó xúc phạm nặng nề đến 

bản chất yêu thương, công bình và thánh thiện của Người. 

Phạm  đến bản chất yêu thương của Chúa khi chứa chấp trong lòng những oán thù, nghen 

ghét dẫn đưa đến trả thù, giết hại người khác về tinh thần cũng như thể lý,  khủng bố , bắt cóc, 

hãm hiếp,  thủ tiêu, và chiến tranh giết hại người dân vô tội, nhất là giết thai nhi và trẻ nữ như 

 thực trạng đã và đang diễn ra ở Trung cộng và Ấn Độ  Riêng ở Mỹ, nạn phá thai đã giết hàng 

triệu thai nhi mỗi năm, và bọn làm nghề này ( tổ chức Planned  parenthood)  còn đem bán các 

bộ phận cơ thể của thai nhi như  những món hàng thương mại mà có người đã quay được 
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 phim (Video) đem chiếu cho quần chúng xem để tố cáo tội ác của bọn bất lương, đang dựa 

vào luật cho phá thai  ở Mỹ để làm sự dữ nói trên.  

Thứ đến, tội phạm đến đức công bình của Chúa  như gian  tham, trộm cắp, khai gian, 

chứng gian để lãnh trợ cấp xã hội và bồi thường tại nạn  lao động  và xe cô, bóc lột người làm 

công cho mình, làm hàng giả để kiếm lời to.v.v 

Sau hết là tội phạm đến sự thánh thiện của Chúa như  dâm ô, ( mua và bán dâm) 

ngoai tình, ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nại của thời đại vô luân hôm nay  

khiến cho biết bao trẻ nữ đã bị phá hoại cả tinh thần lẫn thể xác vì bọn bất lương, vô luân 

vô đạo đã đi tìm thú vui rất khốn nạn này nơi các trẻ em còn ngây thơ trong sạch. Nhưng chẳng 

may bị sa vào lưới ác độc  của bọn buôn người vô lương tâm ,vô luân đã bắt cóc hay mua bán 

chúng để cung cấp cho bọn mặt người, dạ thú  hành nghề mãi dâm và ấu dâm  để kiếm tiền 

mua lò hỏa thiêu chúng đời đời  mai sau  trong hỏa ngục. 

Tóm lại, tất cả mọi sự dữ , sự tội đều  là điều Thiên Chúa chê ghét và không muốn cho con 

người vấp phạm. Không muốn cho ai làm những sự dữ đó không phải vì lợi ích nào của Chúa 

 mà vì lợi ích của chính con người mà thôi. 

Nói rõ hơn, không có cha mẹ nào yêu thương con cái mà lại làm ngơ hay cho phép con cái 

làm những việc sai trái như bỏ học, đi theo bọn lưu manh, băng đảng , hút sách, trộm cắp, bài 

bạc .v.v.Trái lại, cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, 

tránh xa bọn du đãng ,băng đảng lưu manh đồi trụy. 

Thiên Chúa còn yêu thương con người hơn bất cứ cha mẹ nào yêu thương con mình.Vì 

thế, Chúa cũng không muốn cho ai đi vào con đường dẫn đưa đến hư mất đời đời. Phải tin 

chắc điều này để đừng ai nghĩ Thiên Chúa có lợi gì khi ngăn cấm con người không được làm 

điều này, tránh việc kia. Vì thế, tất cả lề luật của Chúa chỉ nhằm dẫn đưa con người vào cõi 

sống hạnh phúc vinh cửu với Chúa trên Nước Trời , sau khi con người kết thúc hành trình sống 

tạm trên trần gian này. 

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ và dân chúng xưa là :  

 “ hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh  em biết: có nhiều người 

sẽ tìm cách vào mà không thể được.” ( Lc 13: 24)  

Cửa hẹp là khép mình vào trật tự và kỷ luật của luân lý, để đi theo Chúa Kitô là “ Con 

Đường, là sự Thật và là sự Sống.” (Ga 14:6)., Trái với của hẹp là cửa rộng đi vào con đường 

 rộng rãi thênh thang, dẫn đến các sòng bạc, nhà tắm hơi, ổ điếm , chỗ ăn chơi nhẩy nhót 

cuồng loạn và các thẩm mỹ viện sửa thân hình cho thon gọn sexy..trẻ mãi không già…Nhưng 

liệu có trẻ mãi để hưởng những thú vui vô luân vô đạo,chóng qua ở đời này mãi hay không ? 

Những ai khờ khạo muốn bám vào những thực thể lôi cuốn của trần gian như tiền bạc, của 

cải, danh vọng , giầu sang …  thì hãy nghe lời canh cáo sau đây của Chúa Giêsu: 
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“ Đồ ngốc,! nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi, thì những gì người 

sắm sẵn đó sẽ về tay ai? . Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giầu 

trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng sẽ như thế đó,”   ( Lc 12: 20-21) 

Hoặc rõ hơn nữa là lời Chúa sau đây : 

“ anh  em phải  đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa,  lo lắng 

sự đời kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh  em, vì ngày  ấy sẽ 

ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất…” ( Lc 21: 34-35) . Ngày ấy là ngày mà mọi người – 

xấu cũng như tốt-  phải ra trước mặt Chúa để trả lời về cuộc đời và mọi việc mình làm trên trần 

thế này. Chúa nói : “ ai có tai nghe, thì nghe.” ( Mt  13: 43; Mc 7:16; Lc 8:8) 

Tóm lại, Thiên Chúa là Cha đầy lòng sót thương con người và mong muốn cho mọi người 

được hạnh phúc với Người trên Nước Trời mai sau. Nhưng đó chỉ là hy vọng  thôi,  chứ chưa 

xảy ra   ngay bây giờ, vì con người còn phải sống tạm trên trần gian này một thời gian dài ngắn, 

tuy theo  số phận của mỗi người. Trong khi chờ đời Ngày hạnh phúc trên Nước Trời mai sau, 

mọi người tín hứu chứng ta được mong đợi sống theo đường lối của Chúa qua quyết tâm xa 

tránh tội lỗi để cuối cùng được cứu độ mà vào Nước Trời hưởng phúc vĩnh cứu với Chúa là 

Cha nhân từ đang chờ đón để  ôm lấy mọi con cái tứ phương qui tụ lại,  như người cha nhân 

hậu chờ đón và ôm lấy đứa con đi hoang trở về. 

Nhưng đừng ai lầm tưởng rằng Chúa quá nhân từ và yêu thương, nên con người cứ tự do 

sống và làm điều mình ưa thích, rồi vẫn đương nhiên được cứu độ !. Trái lại, phải cộng tác với 

ơn Chúa để sống theo đường lối của Người và xa tránh tội lỗi  thì mới xứng đáng được hưởng 

nhờ tình thương của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Amen. 

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

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 

Chấp nhận thử thách, tự nó đã là thái độ của đức tin anh hùng. Nếu cầu nguyện được hiểu 

là hành vi của đức tin thì chấp nhận thử thách là một lời nguyện tuyệt hảo đi kèm với của lễ 

hiến dâng là chính bản thân. Đức tin được thanh luyện trong thử thách đòi hỏi một nhân đức 

anh hùng. Khi ta bền chí đến cùng, ấy là dấu chắc chắn minh chứng cho một tương giao gần 

gũi với Chúa. Thật vậy, chỉ những ai hợp tác với ơn Chúa mới có thể bền chí đến cùng. 

Ngoài ra, nó còn là một lời cầu nguyện tinh ròng vì được thanh luyện trong lửa gian nan và 

là lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt mọi người. Chúng ta dễ dàng tuyên xưng đức tin khi được 

 CẦU NGUYỆN TRONG THỬ THÁCH 
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sự bảo bọc chở che của mọi người, nhưng chỉ những ai bị tước đoạt hoàn toàn mà vẫn con 

tuyên xưng đức tin, đó mới xứng là bậc tử đạo anh hùng. 

Trong thử thách, lời cầu nguyện càng thống thiết và khẩn thiết hơn. Chúng ta không cầu 

nguyện cho mình thoát khỏi cơn quẫn bách nhưng xin cho được đủ ơn để sống đời hiện tại. 

Lúc này, lời cầu nguyện không còn hoa mỹ như trước kia, song, rất mực chân thành bởi đã 

được thanh luyện trong đêm tối đức tin. Chính trong cơn khốn quẫn mà con người dễ trở về với 

lòng mình và thắt chặt mối tương giao với Đấng hiện diện bên trong. Khi bị tước đoạt hoàn 

toàn, bị lột trần trước mắt Thiên Chúa, con người bắt đầu sống chân thật với bản thân, sống 

chân tình với Thiên Chúa và sống chân thành với tha nhân.  

Một kinh nghiệm thiết thực sau những trận bão lớn, đó là sự bất lực. Trong hành trình tâm 

linh cũng thế, chúng ta không thể tự sức làm nên một công trạng gì để thoát khỏi tình trạng 

khốn khổ ấy. Nếu Chúa là tác giả của công trình này thì Người biết mình phải làm gì để giúp ích 

cho linh hồn. Có một điều khó khăn là đương sự không biết rõ chủ đích của Chúa qua biến cố 

này. Thánh Luca thật tinh tế khi diễn tả tâm tình này nơi Mẹ Maria bằng một câu ngắn gọn: 

Ngài hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Tại sao phải suy đi nghĩ lại nếu không phải vì Mẹ đem đối 

chiếu Lời Chúa vào cuộc sống thường ngày. Mẹ cũng ý thức rằng lịch sử nhân loại sẽ được 

sống lại cách nào đó trong cuộc đời của Mẹ. 

Sự bất lực có thể lại là một lợi thế trong hành trình thiêng liêng. Vì như thánh Phaolô đã 

quả quyết: chính lúc tôi yếu là lúc tôi mạnh. Yếu vì mang bản tính nhân loại, mạnh vì cậy dựa 

vào ơn Chúa. Yếu ở đây cũng có thể hiểu là sự khiêm hạ đi xuống và mạnh là chiến thắng của 

Bậc Thánh nhân. Chúa Giêsu cũng tỏ ra yếu thế và bất lực trên thập giá nhưng Người lại chiến 

thắng vì đã tuân phục Thánh Ý Chúa Cha, là đem ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Bởi đó, lời cầu 

nguyện trong cơn thử thách đều có sức thanh luyện và mang chiều kích cứu độ. 

Những vết thương lòng đôi khi lại là nơi Chúa đi vào nội tâm, là nơi tiếp xúc trực tiếp với ơn 

Chúa. Nhưng vết thương đã được chữa lành lại giúp ta chịu đựng dẻo dai hơn với thời gian. 

Vết sẹo không khiến ta trở nên chai cứng hay vô cảm, song, là dấu chứng tình yêu của một 

cuộc chữa lành. Chúa Giêsu đã phục sinh, thế mà Người vẫn còn giữ dấu đinh trên thân thể. 

Những roi đòn hằn sâu trên thân thể Người không làm bằng chứng cáo tội, trái lại, nó là dấu 

chứng của một Tình Yêu Nhưng Không đến từ Trời Cao. Cũng vậy, những vết thương trong 

cơn thử thách mà ta kiên trì chịu đựng sẽ là bằng chứng cho một lần tiếp xúc yêu thương. Bởi 

đó, chúng ta có thể đưa ra định nghĩa: cầu nguyện là một cuộc tiếp xúc yêu thương. 

Nếu cầu nguyện là một cuộc tiếp xúc yêu thương thì nó cũng là những phút sống thiên 

đàng. Nơi nào có Ba Ngôi Thiên Chúa ngự nơi ấy là thiên đàng. Thiên đàng chỉ dành cho 

những tâm hồn sống yêu thương. Như thế, yêu thương tự nó đã là một lời cầu nguyện đẹp. 

Người ta càng dành nhiều giờ tiếp xúc với Thiên Chúa, họ càng có khả năng kéo thiên đàng 

vào tâm hồn mình. Thật ra, thiên đàng hằng ở trong lòng người nhưng không phải ai cũng có 

kinh nghiệm thấu đạt thực tại ấy, chỉ có những tâm hồn buông theo ân sủng mới khả dĩ sống và 

chứng nghiệm. Tauler, nhà thần bí người Đức, thật chí lý khi nói: “Người ta không thể tự sức 
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mình đi vào chiều sâu của tâm hồn”. Quả thật, đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Có thế, 

chúng ta mới hiểu lời khẳng định của thánh Phaolô: “…Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ 

yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay 

nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26). Từ đó, chúng ta cũng có 

thể rút ra một định nghĩa khác: cầu nguyện là tiếng rên siết của Chúa Thánh Thần.  

Thật vậy, tiếng rên siết của tâm hồn chịu thử thách phải được rập khuông theo mẫu thức 

của Thánh Thần, nghĩa là cầu nguyện sao cho ý ta hòa hợp với Ý Chúa chứ không phải ngược 

lại. Tắt một lời, chính Thánh Thần là tác giả chính trong một giờ cầu nguyện. Bởi đó, cả trong 

lúc gặp thử thách, đau khổ khốn cùng, chúng ta vẫn cảm nhận một sự bình an, thong dong nào 

đó. Ấy là niềm hy vọng cuối cùng cho người trông cậy, vì biết rằng: Có Thầy đây, đừng sợ. 

Qua đó, chúng ta có thể xác tín: Đồi Calvê, là điểm hẹn lý tưởng của mọi tâm hồn yêu thích 

đời chiêm niệm. Những đau khổ, cái chết và cả mầu nhiệm sự dữ, Chúa Giêsu đã lãnh vào 

thân hầu mang lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho mọi người. Chúng ta cần tái lập một tương quan 

thiết thực với Ngài nhờ Thánh Thần tình yêu, để nói được như thánh Phaolô: vinh dự của tôi là 

Thập Giá Đức Kitô. Làm sao Thập Giá lại có thể là niềm vinh dự của tôi, nếu không phải vì 

Đấng chịu treo trên đó đã phục sinh. Chắc hẳn, khi bạn có mặt trên đồi Sọ, bạn chiêm ngắm cái 

chết tức tưởi của Người, đồng thời, nghiệm ra tình yêu Người dành cho bạn. Từ đây, bạn ý 

thức rằng có một người cũng đang chịu đau khổ như bạn và còn hơn bạn nữa. Bạn không còn 

lẻ loi trong đêm tối và quay quắt trong đêm đen nhưng được Đấng Phục Sinh dẫn vào nơi ánh 

sáng diệu huyền vào thời điểm chính Người sẽ chủ động để sinh hiệu quả tốt nhất cho linh hồn 

bạn. Hãy chờ đợi và hy vọng vào Đấng phân cách ngày và đêm.    

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.   

Xin hân hạnh giới thiệu hai tác phẩm của EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. Đã được phát hành. 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

   

(Bài chia sẻ Lời Chúa dịp tĩnh 

tâm Linh mục đoàn Huế, Thứ Ba 

Tuần II Mùa Chay 2016)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính thưa Quý Cha,  
  

Những ngày qua, khi chuẩn bị cho bài chia sẻ, đặt mình trước Lời Chúa của Thánh Lễ đầu 

tiên tuần tĩnh tâm, con cảm nhận sâu sắc điều mà tác giả thư Do Thái xác quyết về cái được 

gọi là “Lời sống động, hữu hiệu, sắc bén hơn gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với 

linh, cốt với tuỷ; Lời phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người”; đồng thời con 

nghiệm ra rằng, Chúa mãi mãi là một Thiên Chúa muôn đời xót thương. 
  

Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa nói, “Hỡi những kẻ làm đầu Sodoma, hãy nghe Lời 

Chúa; Hỡi dân thành Gomora, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa dạy bảo”; “Hãy rửa cho sạch, tẩy 

cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi vướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập 

làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình”. 

  

Lời Chúa hôm nay tuy nhắm đến các thủ lãnh Sodoma, nhắm đến dân thành Gomora, 

nhưng tưởng chừng như cũng đang ngỏ với con… Thay vì trốn chạy, con đón nhận; thay vì sợ 

hãi, con cảm tạ; thay vì thoái thác, con lắng nghe… lắng nghe với một lòng thống hối, lắng nghe 

với một lòng biết ơn… dẫu không ít nhức nhối.  
  

“Phải rửa cho sạch” vì nơi con, hẳn còn nhiều uế nhơ; “phải tẩy cho hết” vì nơi con, hẳn 

còn nhiều bợn bẩn. “Đừng làm điều ác, tập làm điều thiện”… Con không làm điều ác, không 

quên làm điều thiện đến nỗi phải tập lại, nhưng có lẽ con làm điều thiện quá ít hoặc làm chưa 

đủ. “Hãy tìm kiếm lẽ công bình”; nơi con, có lẽ không có bất công nhưng con còn thiên vị và trí 

trá.  
  

Lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng lại càng nhức nhối hơn, “Các kinh sư và những người 

Pharisiêu ngồi trên toà Môisen dạy điều gì, anh em hãy làm theo, nhưng đừng bắt chước hành 

vi của họ… vì họ nói mà không làm”, “Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta”, “Họ ưa 

ngồi cỗ nhất trong đám tiệc”, “Họ ưa chào hỏi nơi công cộng” đang khi “Người làm lớn hơn cả, 

“MỘT BẾP LÒ KHÔNG CÓ LẤY MỘT NGỌN LỬA” 
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phải là người phục vụ”; đang khi “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống”; đang khi “Ai hạ mình xuống 

sẽ được tôn lên”. 
  

Chúa Giêsu nói đến cái ngôn hành bất nhất khi con nói một đường làm một nẻo, khi con 

chạy theo những bong bóng bên ngoài mà xao lãng nội tâm, nếu không nói là đánh mất nó. 
  

Con có thể tổ chức những cuộc lễ linh đình nhưng nếu không có một lòng mến Chúa, yêu 

thương từng bổn đạo, từng người anh em, thì việc phụng tự của con cũng chỉ hời hợt với 

những nghi thức rềnh rang.  
  

Con có thể họp hành từ nhóm này đến nhóm nọ mà không có đức ái dẫn đến hiệp nhất thì 

cộng đoàn con chỉ trở thành nơi gặp gỡ của những chiếc bóng vô hồn đứng cạnh nhau. 
  

Chừng nào con còn vờ vịt, chừng ấy con còn liều mình đánh mất niềm vui và sự thánh 

thiện bên trong.  
  

Bao lâu con còn cố gắng trở nên cái không phải là mình, bấy lâu con vẫn đeo đuổi một 

nhân cách tưởng tượng, một hữu danh vô thực. 
  

Quý Cha thân mến,  
  

Thì ra, với Chúa Giêsu, tâm hồn mới là quan trọng, một tâm hồn thuộc về Chúa Cha và cho 

anh em. Nhìn vào Chúa Giêsu, tâm hồn Ngài hoàn toàn thuộc về Chúa Cha và chu tất thánh ý 

Chúa Cha. Ngài đến để phục vụ chứ không để được phục vụ hoặc ra vẻ phục vụ. Ngài đơn sơ, 

khiêm tốn, hiền lành, rày đây mai đó. Tin Mừng nói, “Ngài rảo qua các thành phố”, nghĩa là chịu 

khó mất thời giờ đi qua các phố lớn phố nhỏ, qua hẻm nặng mùi, qua ngõ xôn xao; Tin Mừng 

nói, “Ngài rảo qua các làng mạc”, nghĩa là Ngài xuống làng chài, lên làng thượng, về miền xuôi, 

là leo lên núi, tụt xuống đồi, băng qua nương, tắt qua rẫy, tạt ra biển, dạm sang hồ… Lang 

thang nhưng không ngơi nghỉ, gặp gỡ nhưng chẳng dừng chân, Ngài đi nhiều nơi cốt để Tin 

Mừng Lòng Thương Xót Chúa được nhiều người biết đến. Ngài luôn thanh thản, tự do, không 

bịn rịn cũng chẳng quyến luyến nhưng dứt khoát kịp mang dép trái ra đi. Trong toàn bộ Tin 

Mừng, chẳng thấy đâu rước xách rềnh rang, trừ một lần Ngài vào thành thánh Jérusalem 

nhưng chỉ với lá với lay, cũng là lần Ngài đi nộp mạng.  

  

Nói đến giả hình, trong một bài giảng tại nguyện đường Matta tháng 10 năm 2015, Đức 

Thánh Cha Phanxicô nói, “Thói đạo đức giả không hề có màu sắc rõ rệt. Kẻ giả hình thường 

luồn lách và dụ dỗ người khác trong trạng thái ‘tranh tối tranh sáng’… với ‘sự quyến rũ của 

những lời dối trá’. Ngài nói, “Giả hình cũng là một cách sống, một cách hành xử. Cách thức 

hành động của người giả hình dường như chẳng đe doạ hay gây thiệt hại gì đến ai như con rắn 

trườn bò, luồn lách… nhưng anh ta lại có cái vẻ quyến rũ của cái trạng thái nửa sáng nửa tối, 

của những thứ không rõ ràng, của những lời nói không minh bạch; và nhất là sự mê hoặc của 

những lời đường mật dối trá hay của dáng mạo bề ngoài. Đối với những người Pharisiêu giả 

hình, tâm hồn họ bị lấp đầy bởi tự kiêu và hư danh”. 

  

Kính thưa Quý Cha, 
  

Con nghiệm ra rằng, chỉ với tâm hồn, một tâm hồn tìm vinh danh Chúa và ơn ích cho các 

linh hồn… mới có thể tặng trao những món quà vô giá… vì một sự hiện diện mà không có tâm 

hồn chẳng khác gì một bếp lò không có lấy một ngọn lửa. 
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Tâm hồn con trong sạch, mọi dòng chảy phát xuất từ nó đều sạch trong như nước vọt ra từ 

dòng suối tinh khiết.  
  

Tâm hồn con vạy vò thì dù có cống hiến cả cuộc đời cho đến chiều lặng lẽ bên đồi Thiên 

Thai khi “nằm nghe thông reo, hát theo gió ngàn”… thì những gì con làm cũng chỉ mang giá trị 

huênh hoang. Bộ lông con công thật sặc sỡ nhưng để trang sức khoe mẽ hơn là để giữ ấm. 
  

Chúa Giêsu có khả năng nhìn thấu cái bên dưới, cái đằng sau của chiếc mặt nạ nơi con. 

Thật là lố bịch và khờ khạo khi con có thể bịp một số người nhưng làm sao con lừa được Thiên 

Chúa. 
  

Và để kết thúc, cho con trở lại phần hai của bài đọc một, Thiên Chúa Isaia nói đến cũng là 

một Thiên Chúa của lòng xót thương, một Thiên Chúa những muốn quên đi quá khứ của tội 

nhân để phóng chiếu một tương lai rạng ngời, tương lai của tha thứ, của chữa lành; một tương 

lai của niềm hy vọng. “Hãy đến đây, Ta cùng nhau tranh luận”; một bản dịch khác, “Hãy đến 

đây, Ta cùng nhau dàn xếp”. Ôi, cuộc dàn xếp của đất thấp với trời cao, cuộc dàn xếp của tạo 

vật với Tạo Hoá, cuộc dàn xếp của tội nhân với một Thiên Chúa Ngàn Trùng Chí Thánh. Để rồi, 

“Tội các ngươi dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá 

trắng như bông”, hoặc “Nếu các ngươi chịu nghe Lời Ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa 

màu trong xứ”.  
  

Tĩnh tâm là cơ hội để con dàn xếp linh hồn mình với Chúa, là cơ hội cho con đắm chìm 

trong đại dương của lòng Chúa yêu thương. Tạ ơn Chúa, vì Lời Chúa đang thanh luyện, tẩy 

rửa để con nên tinh tuyền sạch trong bằng hồng ân thứ tha của Người qua Bí Tích Giải Tội mà 

chiều nay con lãnh nhận. Tạ ơn Chúa vì Lời Chúa là thần trí và là sự sống… và cùng với Đức 

Thánh Cha Phanxicô, con đồng cảm với ngài, rằng, Thiên Chúa còn có một tên gọi khác là “Xót 

Thương”. 

  

Lạy Chúa Giêsu xin giúp anh em linh mục chúng con tránh xa mọi hư danh giả hình, bám 

rễ…; để được vậy, xin cho chúng con thực sự trở nên những con người cầu nguyện và biết 

nghiêm túc xét mình mỗi ngày… nhờ đó, mọi việc chúng con làm sẽ là những hoa trái lành lặn, 

không sâu sia… của những cây tốt sinh trái tốt, những cây được Lời Chúa chăm bón, cắt tỉa 

hầu trổ sinh những hoa trái của Thánh Thần, hoa trái của những chứng nhân lòng thương xót 

Chúa cũng là hoa trái mà những ai Chúa trao cho chúng con… đang đợi… đang chờ, Amen.  

 

  

Lm. Minh Anh, Gp. Huế, 2016. 

 

       

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 15 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69  

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN    
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487071912.doc 
 
 

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487071912.doc
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LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC  
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487212022.doc  
 

 

DÀNH GIỜ CHO CHÚA     

Nguyên tác: Du temps pour Dieu (Jacques Philippe)  
Bản tiếng Anh: Time for God (Helena Scott) 
Bản tiếng Việt: Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh) 

   ...Xin mở file kèm  

 

 

ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG  
Sẽ không làm sao hiểu được con người nếu tách nó khỏi một tiếng gọi trở nên người hơn. Vậy 
tiếng gọi đó đến từ đâu? Đâu là nguồn cội của nó? Đây là câu hỏi then chốt của một cuộc đời. 
Dẫu đứng trong quan điểm Kitô giáo, tôi vẫn tin rằng, những suy tư sau đây vẫn có một điều gì 
đó để nói với bất cứ ai thành tâm thiện chí.  
...Xin mở file kèm  
 

 

 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 
THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER  
“Đừng sợ những mưu chước, những công kích của ma quỷ, kẻ có thể đến cướp phá và chiếm 
cứ thành phố linh hồn con. Không, đừng sợ, nhưng hãy như những chiến sĩ đang dàn quân 
trên mặt trận, võ trang bằng thanh kiếm đức ái của Thiên Chúa. Thanh kiếm này là ngọn roi 
quất vào chúng” (Thánh Catarina Siêna). ...File kèm  

 

Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An - Searching for and Maintaining Peace  
Cần biết rằng, con đường dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi 
nơi chúng ta thì ngắn hơn, hiệu năng hơn và thật hiển nhiên, dễ dàng hơn khi chúng ta học biết 
dần dần cách thức giữ lấy bình an thẳm sâu trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ, lúc 
bấy giờ, tâm hồn đã phó mặc cho sự dẫn dắt của Thánh Thần, và với ân sủng của Người, 
Thiên Chúa có thể hành động nhiều hơn những gì mà tâm hồn có thể thực hiện bằng sức riêng 
của mình. ...File kèm  

 

TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 
ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hưởng được hạnh phúc đích thực. 
Nhưng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487212022.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1427231730.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
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kèm  

 

Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit  
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit được hiệu đính từ một tập sách rất khó 
đọc dạng ronéo. Sau một thời gian dài tìm tác giả cũng như người dịch, tôi được Đức Ông 
Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý  Á Châu, cho biết: các sách có tên tác giả D. 
Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, được thính giả ghi lại 
trong thời gian khó khăn khi chưa có internet (D: Đài; Wahrheit: Chân Lý); và nay, được phép 
ngài cho phổ biến, tôi chân thành giới thiệu tập sách bổ ích Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình 
Kitô này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân. Lễ 
Thánh Mônica, 27.8.2009. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) ...File kèm  

 

Thầy Dạy Khát Khao - Le Maître du désir  
Con người muốn sống. Con người được tạo dựng để sống. Không chỉ tự nhiên tìm cách bảo 
tồn sự sống, nhưng chúng ta còn muốn phát triển nó, làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc 
hơn, tươi đẹp hơn, thanh cao hơn, mạnh mẽ hơn; tắt một lời, sống động hơn. “Vì chưng, gánh 
nặng nặng nề nhất là tồn tại mà không sống” (Victor Hugo). Sống có ý nghĩa gì nếu không có 
niềm vui sống? ...File kèm  

 

HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude  
Những lời ghi chép trong tập này được viết vào những năm 1953 và 1954 vào thời điểm mà tác 
giả, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và nhờ sự rộng lượng của các Bề Trên, có thể tận dụng 
những cơ hội đặc biệt dành cho việc tĩnh tâm và suy niệm; từ đó, mới có đề tựa tập sách như 
trên. Điều này không muốn nói rằng, những lời ghi chép đó mang tính chủ quan hay tự thuật. 
Chúng không hề được nhắm đến như một tường trình về những cuộc phiêu lưu tinh thần. Đối 
với tác giả, không có cuộc phiêu lưu nào để viết, và nếu có, nó cũng sẽ không phó mặc cho 
việc in ấn trong bất kỳ trường hợp nào. Đây chỉ là những suy tư về đời sống chiêm niệm, 
những hiểu biết bằng trực giác mà dường như có một tầm quan trọng cơ bản vào một lúc nào 
đó trong quá khứ. ...File kèm  

 

Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích - “A Catholic 
Perspective on The Purpose Driven Life”  
Là một linh mục Công giáo Rôma, từ hơn 50 năm nay, tôi vẫn thường lướt qua những phim 
ảnh và những cuốn sách được yêu chuộng như là nguồn tài liệu khả dĩ có thể sử dụng cho việc 
giảng dạy và viết lách. Sự hiếu kỳ đó đã dẫn tôi đến với quyển sách của Mục sư Rick Warren.  
...File kèm  

 

Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhưng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhưng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hướng, 
trào lưu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
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BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN  
Người ta có thể ngạc nhiên khi những ý tưởng sâu sắc lại được tìm thấy trong những tác phẩm 
thi ca của các nhà thơ hơn là của các triết gia; bởi lẽ, nhà thơ vận dụng hết mọi nỗi niềm và 
khai thác tối đa khả năng tưởng tượng. Như đá lửa, trong chúng ta, có những hạt giống của 
ánh sáng. Qua lý trí, triết gia khơi dậy chúng, đang khi nhà thơ làm cho chúng chiếu toả rạng 
ngời hơn nhờ đặc ân tưởng tượng. Descartes, Cogitationes Privatae ...File kèm  

 

ĐI TRÊN NƯỚC - WALKING ON WATER  
Cầu nguyện, yêu thương, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức sắp giải thoát bạn khỏi những 
ảo giác. Một khi đời sống đức tin triển nở, thật tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng khi nó trệch hướng, 
thì đó là bệnh hoạn, một dịch tể phải tránh. Khi ảo giác rơi rụng, con tim không còn bị tắc 
nghẽn, tình yêu sẽ nở hoa. Đó cũng là lúc hạnh phúc chợt đến và bắt đầu có sự đổi thay. Và 
rồi, chỉ khi đó, bạn mới biết Thiên Chúa là ai...  ...File kèm  

 

TAKING FLIGHT - BAY LÊN ĐI!  
Đã một thời, Tony de Mello, một linh mục dòng Tên dạy đàng thiêng liêng không ngừng đánh 
động tâm hồn bao người khắp năm châu; bởi lẽ, ngài quá yêu đời, yêu cuộc sống - một cuộc 
sống thực tế, sôi nổi và tràn đầy niềm vui. Những chuyện kể đầy mê hoặc, đầy nhiệt huyết, 
đậm nét hài hước và những hiểu biết sâu sắc của ngài về bí quyết hạnh phúc, về việc khám 
phá bản ngã đích thực của mỗi người - tất cả đã tạo nên một tác động đầy phấn khích cho bất 
cứ ai đã từng nghe ngài. Ngài đến cho những tâm hồn được giải thoát, cho người vô cảm biết 
yêu thương, đem ý nghĩa cho tất cả những gì làm nên một nẻo đường thiêng liêng trên đó bao 
người đang tiến bước. ...File kèm  

 

SADHANA - MỘT NẺO ĐƯỜNG DẪN TỚI THIÊN CHÚA - Linh Thao Kitô Giáo Theo Lối 
Đông Phương  
 Nguyên bản tiếng Anh chúng ta đang có là Sadhana toàn tập, không rút gọn, như tác giả đã 
lưu ý (complete and unabridged). Vì thế, bạn sẽ có một bản dịch đầy đủ. Ước mong sao, chúng 
ta cùng khám phá những chiều kích mới mẻ của kho tàng hiểu biết và tinh thần bên trong chính 
mình, qua việc ý thức đem toàn thể con người - thân xác, linh hồn, con tim, lý trí, ký ức và 
tưởng tượng - đi vào cầu nguyện, đi vào chiêm ngắm Đấng đang ngự ở đó. ...File kèm  

 

HUẾ CỔ VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI  
“Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (J. B. Roux) được chuyển dịch như một 
đóng góp nhỏ nhân dịp Kỷ Niệm 15 Năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử 
Đạo Việt Nam (1988-2003) với tựa đề “Vết Tích Chứng Nhân Đức Tin Của Huế Cổ”. Nay, nhân Kỷ Niệm 
20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách được tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
...File kèm  

  

VỀ MỤC LỤC 
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HẠT NẮNG 

 
 

   

  

Ngôi vị và sự ảnh hưởng của người gia trưởng trong gia đình ngay 

nay không còn như trong xã hội trước đây, theo như quan niệm Đông 

phương về ngũ luân (1. Quân thần, 2. Phụ tử, 3. Phu phụ, 4. Huynh đệ, 

5. Bằng hữu) – vua tôi, chồng vợ, cha con, anh em, bằng hữu;  thời gian 

đã thay đổi và các mối quan hệ này đang biến đổi trong thế giới ngày 

càng phẳng hơn, các mối quan hệ từ gia đình đến ngoài xã hội phức tạp hơn nhiều, ngay cả ở 

trong các mối quan hệ đa phương, đa chiều và đa cực trong thế giới ảo. Nên vai trò nhận dạng, 

đồng cảm để định hướng, giáo dục và hòa nhập của người gia trưởng vào các mối quan hệ này 

ngày càng khó hơn. Tuy nhiên, hình ảnh người cha không thể lu mờ với thời gian và thiếu thích 

ứng với thời đại qua con đường tự hoàn thiện mình hơn, như trong Tân Ước Chúa đã nói “... 

anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt. 5:48) và cụ thể 

hơn bằng dụ ngôn về hình ảnh tuyệt vời của người cha nhân từ, khoan dung trong bài phúc âm 

CN. IV Mùa chay, người cha mở rộng tâm hồn và vòng tay đón nhận những dị biệt, hiềm tị, 

thành kiến, bất đồng, nhỏ nhen để dung hòa các thái cực bằng tình thương vô điều kiện. 

  

CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI CHỒNG VỀ NGƯỜI VỢ 

Vị trí của người phụ nữ trong gia đình ngày nay cũng không chỉ hạn hẹp theo quan niệm 

tam tòng (1. Tại gia tòng phụ, 2. Xuất giá tòng phu, 3. Phu tử tòng tử) - Ở nhà theo cha, đi lấy 

chồng theo chồng, chồng chết theo con hay tứ đức (1. Công, 2. Dung, 3. Ngôn, 4. Hạnh) – nữ 

công gia chánh, vẻ đẹp hình thức, ăn nói dịu dàng lễ độ, đoan trang, nết na … như xưa kia. Vị 

trí của họ đang ngày càng cân bằng hơn với chủ nghĩa nam nữ bình quyền đang có xu hướng 

đi lên ở trên thế giới, vai trò của phụ nữ ngày càng chủ động hơn trong gia đình và ngoài xã 

hội... song với những chiều hướng ấy, những mặt tiêu cực cũng nảy sinh. 

  

Căn tính của người gia trưởng dựa trên quan điểm sống không phải “chỉ vì mình” 

GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI GIA TRƯỞNG  
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Người chồng không thể sống chỉ vì những nhu cầu của riêng mình thay vì quan tâm đến 

những nhu cầu của người vợ trong gia đình. (Êphêxô 5:28) Cũng thế chồng phải yêu vợ mình 

như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. 

(Côrintô 7:3-4): “Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. 

Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng; cùng vậy, chồng không có quyền trên 

thân xác mình, nhưng là vợ. 

Trong sách Job, khi Job bị mất tất cả mọi thứ, mất gia đình, rồi đến của cải. Khi cuộc đời 

của Job được gây dựng lại, ông ta đã khôi phục lại mối quan hệ với Chúa, với gia đình. Job cho 

thấy rõ bí quyết về cuộc sống của ông là mối quan hệ gần gũi của ông với Chúa. 

Cuộc sống không phải “chỉ vì mình.” Cuộc sống vì Chúa, vì gia đình và cuối cùng là vì mình 

và công việc của mình. Đây là một triết lý sống rõ ràng bắt nguồn từ Kinh Thánh và là lý do tại 

sao nó có tác dụng đối với những người biết đặt các ưu tiên hàng đầu và thứ tự ưu tiên này 

vào cuộc sống của họ - nhất Thiên Chúa, nhì gia đình, ba công việc. Sự cân bằng hài hòa là bí 

quyết dẫn tới hạnh phúc trong cuộc sống. 

  

Từ cái nhìn của người gia trưởng đối với con cái về việc giáo dục dự phòng 

Chúng ta không thể cho đi cái mình không có. Nếu gần đây chúng ta chưa kiểm điểm lại 

tính cách của mình, phần đông con cái sẽ cho chúng ta thấy cái chúng ta không có hết sức dễ 

dàng. Trong thực tế, con cái chúng ta thường xuyên bộc lộ nhiều khuyết điểm về tính cách của 

chúng ta. Cũng khó chịu như khi soi lại mình trong gương, thanh thiếu niên sẽ liều lĩnh làm theo 

những đặc điểm mà con cái thấy trong cuộc sống chúng ta. Đúng là thanh thiếu niên thấy gì thì 

các em bắt chước như vậy. Vì vậy, nếu chúng ta muốn gieo các đặc điểm triển vọng tốt đẹp 

vào cuộc sống của con cái mình, trước hết chúng ta phải xét đến bằng chứng về tính cách 

trong cuộc sống của chính mình. 

Gieo một tư tưởng, gặt một hành động; 

Gieo một hành động, gặt một thói quen; 

Gieo một thói quen, gặt một tính cách; 

Gieo một tính cách, gặt một số phận. 

- Charles Reade 

Những hành động hằng ngày của chúng ta – nét mặt, sự lựa chọn, lời nói, cũng như cách 

chúng ta đối xử với vợ con, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm - có một ảnh hưởng lớn đến thái 

độ của con cái chúng ta về nhiều phương diện hơn chúng ta nhận ra. 
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Mối quan hệ với Chúa là mối quan hệ yêu thương có ý nghĩa nhất mà thanh thiếu niên đều 

có thể học được. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra khi nghịch cảnh thử thách mối 

quan hệ của niềm tin đó: (Giacôbê, 1:2-4) “Hỡi anh em, hãy xem đó là niềm vui chan chứa khi 

anh em phải đối đầu với những thử thách trăm chiều, vì anh em biết rằng những thử thách 

niềm tin của anh em sẽ sinh ra lòng kiên trì. Lòng kiên trì phải tỏ ra bằng công việc được hoàn 

tất để anh em có thể trở nên trưởng thành và hoàn thiện, không thiếu sót điều gì.” Nghịch cảnh 

được người cha quan tâm giải thích có thể giúp thanh thiếu niên phát triển tính kiên nhẫn – tiền 

đề cho sự trưởng thành, hoàn thiện và thành công. 

Trong một thế giới nhiều rủi ro, nơi không ai thoát khỏi nghịch cảnh, Chúa không coi 

thường sự đau khổ của chúng ta. Không gì có thể xảy đến với chúng ta, không gì có thể 

nghiêm trọng đến độ Ngài không thể vượt qua nó bằng sự thiện hảo. Dù cho ở thế hệ này hay 

thế hệ kế tiếp, cuộc sống này hay cuộc sống mai sau, sự chịu đựng của chúng ta – và của con 

cái chúng ta – dù cho ghê gớm đến đâu, cũng sẽ được đền bù, sẽ có ích cho điều thiện hảo 

hơn nữa, nếu chúng ta một lòng bền vững với niềm tin của mình mà tin tưởng vào sự tác động 

từ Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. 

Thánh Phaolô đã đưa ra cái nhìn trong Kinh Thánh về sự thật đó (1 Corintô 10:13): “Không 

có sự cám dỗ nào chiếm hữu được chúng ta trừ khi đó là những gì thông thường đối với con 

người. Và Chúa thật trung tín; Ngài sẽ không để cho chúng ta bị cám dỗ vượt quá sức mình. 

Nhưng khi chúng ta bị cám dỗ, Ngài cũng đem lại một lối thoát để chúng ta có thể trỗi dậy sau 

cơn cám dỗ.”  Chân lý của Chúa ủng hộ chúng ta khi chúng ta nói với con cái là các em có thể 

chống lại sự cám dỗ. Con cái có thể nhận trách nhiệm và lựa chọn khôn ngoan trước khi hành 

vi tiêu cực xảy ra. Hoàn cảnh và con người có thể làm chúng ta thất vọng. Nhưng người cha là 

chỗ dựa của niềm tin, chúng ta có thể dạy bảo con cái mình là dù cho cuộc đời của các em có 

khó khăn đến đâu hay nghịch cảnh có làm cho các em yếu đuối (hay thuận lợi) như thế nào, 

các em vẫn có thể chọn cách đối phó lại. Chúng ta có thể dạy con cái là sự thành công của các 

em tùy thuộc vào chính những sự lựa chọn của các em. 

  

Thanh thiếu niên ngày nay đang phải chịu nhiều áp lực và dễ gặp rủi ro trong cuộc 

sống: đương đầu với nỗi lo sợ 

Phải làm gì với những nỗi sợ đáng báo động đó? Chăm sóc các em? Tin tưởng các em? 

Nhượng bộ các em? Phản ứng thái quá với các em? Ta phản ứng lại với con cái bằng thái độ 

kiểm soát, phủ nhận, đổ lỗi giữa hai vợ chồng, cô lập hay hoàn toàn thất vọng? 

Đôi lúc khi chúng ta đương đầu với những thực tại đáng sợ về các rủi ro của con cái mình, 

những suy nghĩ của ta bị day dứt mãi về việc cứu vãn cho chính mình. Nỗi lo sợ có liên quan gì 
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đến tiếng tăm của chính người cha hay không? Đến tình trạng gia đình ta? Đến mong đợi của 

người cha về con cái? Có thể là ta rớt vào một trong số những nỗi lo sợ như thế. 

  

Tình yêu loại bỏ sự lo sợ 

Khi chúng ta thể hiện tình thương bằng lý trí, cảm xúc hay sức mạnh con người của chính 

mình, ta sẽ không hoàn toàn thành công. Vì chúng ta là những con người không hoàn hảo, nỗi 

lo sợ và sự ích kỷ được nuôi dưỡng vẫn sẽ ẩn náu sâu trong các động cơ của ta. Do đó chúng 

ta sẽ yêu thương con cái không trọn vẹn. Điều duy nhất chúng ta phải làm là nhìn vào những 

mối quan hệ của mình để biết được tình cảm đó chân thực đến đâu! 

Nhưng “tình yêu hoàn hảo của Chúa loại bỏ nỗi lo sợ” (1 Gioan 4:18). Thay vì phản ứng lại 

với con cái bằng nỗi sợ được ngụy trang như tình yêu, ta có thể biết được tình yêu thực sự có 

ảnh hưởng như thế nào. Khái niệm này bắt đầu có ý nghĩa với người nhận ra rằng Chúa không 

xa chúng ta; chúng ta có thể xa Ngài vì chúng ta sợ không dám tin Ngài! Một khi chúng ta quyết 

định tìm kiếm, chân nhận và đáp lại tình yêu của Ngài đối với chúng ta, ta ít lo sợ hơn. Thái độ 

và hành vi của ta bắt đầu thay đổi. Việc thay nỗi lo sợ bằng tình yêu đã có những biểu hiện rõ 

ràng trong đời sống của chúng ta và nó thể hiện đặc điểm lối sống đầy triển vọng của chúng ta. 

Sau đây là điều xảy ra. 

Ý tưởng cho là gian nan thử thách và nghịch cảnh góp phần tích cực vào sức mạnh nhân 

cách của con người, bao gồm lòng kiên nhẫn, là một niềm tin vào Chúa. Kinh Thánh cho chúng 

ta biết:  (Gicôbê 1:2-3) “Hãy xem đó là niềm vui thanh khiết khi các anh em đương đầu với thử 

thách trăm chiều, vì như anh em biết được niềm tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên 

nhẫn”. 

Trong Sách Sáng Thế kể câu chuyện về Joseph, đứa con trai được người cha Jacob 

nuông chiều yêu thương. Không những cha ông yêu thương anh hơn những người anh khác 

của mình, mà Jacob còn cho anh một chiếc áo choàng sặc sỡ, được dệt hết sức khéo, đủ nói 

lên thân phận được ưu đãi của Joseph. 

Vì không biết lối đối xử phân biệt đối với các anh, Joseph vẫn cứ mặc chiếc áo choàng đó 

khi có mặt họ. Rồi anh khoe khoang sự ưu việt của mình bằng cách mô tả một giấc mơ trong 

đó tất cả các anh phải quỳ gối bái phục anh. Rõ ràng là lối đối xử phân biệt trong thời niên thiếu 

được nuông chiều của Joseph đã đặt anh vào một rủi ro nghiêm trọng về sự ngược đãi bởi lòng 

ghen tị của các anh. 

Cũng giống như người thanh niên Joseph, thanh thiếu niên được nuông chiều và che chở 

quá mức ít có khả năng phát triển được các đặc điểm nhân cách cần thiết cho sự thành nhân 
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của các em. Vì họ thiếu những bài học mà nghịch cảnh dạy cho họ, triển vọng hứa hẹn của họ 

tiếp tục bị tiềm ẩn, thụ động, không phát triển. 

  

Nghịch cảnh khơi mào sự thách thức của thực tại 

Nghiên cứu cho thấy rằng thanh thiếu niên “đương đầu với những kinh nghiệm đặc biệt khó 

khăn” gặp “những thách thức của thực tại.” Những kinh nghiệm này khuyến khích thanh thiếu 

niên phát triển các mục tiêu tích cực. Trong cuộc nghiên cứu mang tính bước ngoặt được ghi 

trong cuốn sách Cradles of Eminence (Cái Nôi của Sự Nổi Tiếng), Victor và Mildred Goertzel 

tìm hiểu nền tảng gia đình của 300 người rất thành công, bao gồm Tổng thông Franklin D. 

Roosevelt, Thủ tướng Winston Churchill và Bác học Albert Einstein. Cuộc điều tra chi tiết về 

cuộc đời lúc thiếu thời của họ cho thấy các sự kiện khẳng định giá trị mà nghịch cảnh có thể 

đem lại mặt tích cực của nó. 

Thách thức trong thực tại của Joseph xảy đến khi những người anh ghen tị, thù hằn bán 

anh vào kiếp nô lệ và cuối cùng anh phải vào chốn giam cầm. Sự khôn ngoan nảy sinh từ 

những gian nan được Chúa hướng dẫn cuối cùng đặt anh vào địa vị đứng đầu trong chính 

quyền Ai Cập. 

Cũng giống như trường hợp của Joseph, các thử thách thực tế có thể rất bi thảm: bỏ học 

nửa chừng, có thai ở tuổi vị thành niên hoặc phải đi cai nghiện. 

Nhưng dù cho các thử thách có thế nào đi nữa, nếu con cái chúng ta trải qua những thử 

thách ấy trong bối cảnh có một mối quan hệ tin cẩn biết quan tâm, những gian nan đó có nhiều 

khả năng dẫn đến sự phát triển, lấy lại sự cân bằng, tự suy tư rút kinh nghiệm và cuối cùng là 

vượt lên được nghịch cảnh. 

Mặt khác, người cha được tin cậy có thể giúp thanh thiếu niên biến thất bại thành một kinh 

nghiệm tích cực, bằng cách khuyến khích tự phân tích khả năng có thể xảy ra thất bại. Nghiên 

cứu về giáo dục cho thấy rằng tự phản ảnh, đôi lúc được gọi là siêu nhận thức, là một yếu tố 

chủ chốt cần thiết góp phần vào cho quá trình học tập. Tự phản ảnh là thành phần quan trọng 

nhất để học hỏi từ các sai lầm của mình, nhưng nó thường không xảy ra khi thiếu mối tương 

quan. Những người cha biết quan tâm là người góp phần chủ chốt vào tiến trình học tập, vì họ 

có khả năng lắng nghe một cách cảm thông và rồi đưa ra quan điểm và hy vọng khi người con 

đang trải qua nghịch cảnh. Đôi khi có thể nói là: “Đi đến đâu, học đến đó!” có thể giúp người 

con nhìn một số thách thức của các em theo một triển vọng mới. 

  

Nghịch cảnh nuôi dưỡng sự trưởng thành 
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Jeff Jani, một cựu nhân viên điều hành công ty phần mềm khổng lồ Microsoft và là một nhà 

doanh nghiệp, nói với chúng ta về cảm giác ra sao khi lớn lên trong gia đình của một người cha 

giàu có, thành đạt cao. Cha của Jeff là một trong những cán bộ điều hành hàng đầu của công 

ty Disney, kết quả là Jeff lớn lên trong một gia đình với tất cả những thuận lợi đi kèm với tiền 

bạc. Khi còn bé, cậu đã được đi du lịch vòng quanh thế giới, có được nền giáo dục tốt nhất, 

gặp gỡ và giao lưu với các cá nhân đầy quyền lực. Tuy vậy, anh kết luận là cuộc đấu tranh lớn 

nhất mà anh phải đối đầu là lớn lên dưới cái bóng của người cha. Thật khó cho chàng thanh 

niên Jeff hiểu được các ranh giới giữa các ước mơ gì thuộc về cha mình và những ước mơ gì 

thuộc về mình. 

Nhưng khi Jeff được 23 tuổi, cha anh mắc bệnh xơ cứng teo cơ nặng và 3 năm sau ông 

qua đời. Rõ ràng là nghịch cảnh mà Jeff phải trải qua trong suốt thời gian cha ông mang bệnh 

và qua đời đã trở thành chất xúc tác cho sự thành công lớn lao của anh. 

Không ai muốn một nghịch cảnh như vậy xảy đến cho bất cứ người con nào. Tuy vậy, 

những thách thức và nghịch cảnh nghiêm trọng vẫn tồn tại ở bối cảnh gia đình, trong học 

đường, ngoài xã hội. Vấn đề là: ta có sẵn sàng biến những sự kiện này thành những lý do phải 

rèn luyện cho sự phát triển không? Jeff nhìn lại việc vượt qua nghịch cảnh như nền tảng để 

khám phá ra tính cách của bản thân, phát triển niềm tin nơi Chúa và chuẩn bị bản thân cho các 

thách đố tương lai. “Đó là một bước đột phá lớn, phát sinh từ tất cả sự đau khổ đó. Sự phát 

triển tính cách mạnh mẽ và nhanh chóng nảy sinh từ tất cả tình cảnh đảo lộn và suy sụp này. 

Nó cho ta cơ hội để phát triển, cho ta nền tảng để trở thành nhân như ta ngày hôm nay. Ảnh 

hưởng và sự thành công mà ta đã có thể có được là vì chúng ta có thể nhìn ra được điều đó.” 

  

Che chở con cái quá mức? 

Khi che chở con cái mình khỏi bị tổn thương quá mức, các em có thể phát triển một cảm 

nghĩ méo mó về bản thân và nghĩ rằng mình quá kiên cường hoặc ít khả năng hơn thực tế các 

em có. Chúa đã cho thấy rõ điều này ở cây cối. Một cây có thể mọc cao và trông vững vàng, 

nhưng nếu nó không tồn tại trong sương gió, rất có thể nó bị quật ngã trong bão tố. Như chúng 

ta thấy, gió giúp làm cho cây mạnh mẽ bằng cách tạo điều kiện cho thân cây cứng cáp và kích 

thích bộ rễ phát triển. Mặc dù, một cây được che chở chỉ có thể chịu đựng được những cơn gió 

nhẹ, nhưng cây lớn lên cùng với sương gió có thể chịu đựng được những trận bão khủng 

khiếp. Với thanh thiếu niên cũng thế. Sự che chở các em khỏi thất bại có thể nâng cao lòng tự 

trọng của các em tạm thời, nhưng cuối cùng có thể làm suy yếu khả năng thích nghi với hoàn 

cảnh nhạy cảm của các em, vì nghịch cảnh và tổn thương cũng có ý nghĩa trong cuộc sống của 

các em. 
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Mặc dù, chắc chắn cha mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ con cái khỏi các mức độ tác hại của 

nghịch cảnh, nhưng ta thấy rằng cần có một mức độ nghịch cảnh nào đó để thanh thiếu niên 

phát triển. Vậy cách ly con cái khỏi những gian nan thử thách có ích hay không? Chúng ta hãy 

xét đến một số lý do. 

Ronald Nydam, giáo sư thần học tại học viện thần học Calvin viết: 

“... Con người thay đổi nhờ vào kết quả của các mối quan hệ, quan trọng nhất là mối quan 

hệ của họ với Chúa Giêsu... vì họ được yêu thương; Ngôi Lời trở thành nhục thể và cư ngụ 

giữa chúng ta nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Những người đau khổ tìm được niềm hy 

vọng vì họ có hy vọng. Thanh niên nhận được các giá trị của cha mẹ vì các em được cha mẹ 

yêu thương. Người ta cảm thấy được cảm thông và sự nặng nề của những nỗi phiền muộn 

được nhẹ bớt. Khi ta quan tâm đến người khác và tạo ra những mối quan hệ thiêng liêng này, 

mối liên kết  cảm xúc mà ta phát triển biểu hiện được rằng con người có ý nghĩa, người ấy 

đáng phải quan tâm. Mối quan hệ với người được quan tâm đáp lại bằng cách đón nhận niềm 

hy vọng của ta, niềm tin của ta và Chúa của chúng ta. Lý thuyết tạo động cơ thúc đẩy sự thay 

đổi này là lý thuyết ‘đắt giá’ nhất vì không phải ta đem đến những phần thưởng hay sự ngược 

đãi hoặc ngay cả những ý tưởng thiện hảo, mà chúng ta được kêu gọi hiến thân cho sự tương 

quan.” 

  

CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI GIA TRƯỞNG VỀ CÔNG VIỆC 

Tấm gương làm việc của người cha cho con cái mình hình ảnh của người phục vụ như thế 

nào? Bằng việc dạy các em (qua tấm gương cũng như lời nói của ta) tâm tình được hướng 

theo Kinh Thánh đi trước và nó hướng đến sự phục vụ đầy ý nghĩa: (Philiphê 2:3-8) “Đừng làm 

điều gì vì tham vọng ích kỷ hay sự tự phụ hão huyền, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi 

những người khác hơn mình. Mỗi người đừng chỉ tìm lợi ích của riêng mình mà còn phải để ý 

đến lợi ích của người khác. Thái độ của anh em phải nên giống như tâm tình của chúa Giêsu: 

Ai . . . kể mình như không, mang lấy chính bản chất của một người phục vụ . . . người ấy tự hạ 

mình”. 

Khi các bổn phận không còn gắn liền với các phần thưởng, thì sự bắt buộc thường không 

tạo động cơ cho thanh thiếu niên. Thay vào đó, ta có thể tạo động cơ thúc đẩy con cái, khiến 

cho các em trở nên phục vụ chưa tự nguyện, nhưng rồi nhờ vào sự tác động của ơn Chúa 

Thành Thần, sự phục vụ tự nguyện xuất phát từ tâm hồn và tinh thần sẵn sàng. 

Đó là lý do tại sao khiến chúng ta cần cho con cái thấy được toàn cảnh. Chúng ta nhắc con 

cái về những phần thưởng Chúa hứa ban khi ta thực hành các bổn phận đó. Khi con cái tìm 

kiếm phần thưởng đó, (Mt. 20:26) “… bất cứ ai muốn trở thành người cao trọng trong số các số 
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anh em đều phải trở thành người phục vụ anh em” , các em hy vọng trở nên cao quý. Tính kiên 

nhẫn và lạc quan của các em triển nở khi nghĩ đến những kết quả đó! 

May mắn là khi các em tìm kiếm sự cao quý trong phục vụ, định nghĩa của con cái chúng ta 

về sự cao trọng sẽ thay đổi. Dù ban đầu các em phục vụ vì sự khen ngợi và công nhận, nếu 

các em tiếp tục con đường  đó, rốt cuộc các em sẽ đi vào con đường học cách phục vụ với lòng 

khiêm tốn thực sự mà Chúa xem là cao trọng. Như Richard Foster giải thích: “Sự phục vụ là 

con đường dễ dẫn đến sự phát triển tính khiêm tốn nhất. Khi ta bắt đầu ý thức lựa chọn quá 

trình hành động nêu bật điều lợi ích của người khác và phần lớn là việc làm âm thầm, thì 

những thay đổi sâu xa xảy ra trong tâm hồn chúng ta.” Nhất là những thanh niên đó dần dần có 

thể bắt đầu nhìn thấy quy luật nhân quả: qua nhận thức dập tắt những khuynh hướng ích kỷ ở 

họ bằng việc phục vụ người khác, các em có thể bắt đầu khám phá ra chính mình! 

Qua quá trình nêu gương, dạy dỗ và cho thanh thiếu niên tập phục vụ, chúng ta dạy chúng 

cách suy nghĩ về sự phục vụ, rồi cách thu hút những ý tưởng và uốn các em thành dạng thích 

ứng với việc phục vụ. Khi thanh thiếu niên tập thái độ đó, cảm nghĩ của các em thường sẽ đến 

sau, kết quả là thanh thiếu niên muốn góp phần tích cực vào cộng đồng của các em. 

- Sự phục vụ làm cho chúng ta khiêm tốn bằng việc đổi sự chú ý đến bản thân mình sang 

các nhu cầu của người khác.  

  

- “Thật kỳ lạ là nếu như chúng ta không nghĩ tới các nhu cầu của mình bằng cách phục vụ 

người khác, thì các nhu cầu của chính chúng ta lại được thỏa mãn và những nhu cầu đó dường 

như không còn quá quan trọng nữa.”  

  

- Bất cứ nơi nào chúng ta “phục vụ người khác,” và chúng ta có thể tự do quên đi những 

nhu cầu của riêng mình vì lợi ích cho người khác, đó chính là môi trường để phục vụ.  

  

- Khi giá trị phục vụ tạo cho thanh thiếu niên ấn tượng thật có ý nghĩa thì đó thường là việc 

con cái chúng ta phải làm và các em đang trên đà phát triển thêm một phần của tính cách đầy 

nhân bản.  

những dòng suy tư trong tĩnh lặng của Mùa Chay trong tháng Kính Thánh Giuse 

Jos. Lê Công Thượng 

  

 

VỀ MỤC LỤC 
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 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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George M. Eberhart   
Trích “Sách Hướng Dẫn cho Quản Thư”, 
Hiệp Hội Thư Viện Hoa Kỳ, 2010, trang 82-83. 
 
 
George Martin Eberhart sinh ngày 06.06.1950 tại Hanover, Pensylvania. Tốt nghiệp  từ 
khoa Thư Viện Học, ông có kiến thức và kinh nghiệm trong các lãnh vực lịch sử, lịch sử của 
khoa học, cryptozoology, parapsychology, và thích sưu tầm bưu thiếp. Ông là chủ bút nhiều 
tạp chí chuyên ngành thư viện tại Hoa Kỳ. Ông viết nhiều sách về nghệ thuật thư viện, trong 
đó Library Handbook vẫn là cuốn sách được nhiều khoa Thư Viện Học chọn làm sách giáo 
khoa.  
 
 
UBVH chuyển ngữ 
 
 
Năm 1995, Thư Viện Hoa Kỳ ấn hành bài viết mang tên "12 Phương Cách Hữu Dụng Của 
Thư Viện Đối Với Quốc Gia” nhằm giúp những người ủng hộ thư viện giải thích cho công 
chúng, vì sao thư viện là cơ quan thiết yếu trong cộng đồng. Năm 2013, khi ngân khoản, 
nhân viên, thời gian và dịch vụ của thư viện bị đe doạ trong nhiều lãnh vực, những nhắc nhớ 
này thành quan trọng hơn bao giờ. 
  
 
 

1. Thư viện công khuyến khích dân chủ 
 
Thư viện cung cấp truy cập thông tin và những quan điểm để công dân có thể lựa chọn quyết 
định về việc hiểu biết về thể chế công cộng. Thư viện công phá bỏ các biên giới, cung cấp 
dịch vụ và chương trình cho người dân ở mọi cấp độ kiến thức, độc giả với chút ít hay không 
có vốn tiếng Anh, công dân cao niên không thể rời khỏi nhà, tù nhân, người nghèo hay 
người không nhà, và những cá nhân có khuyết tật về thể lý hay trong học tập. Tất cả là đối 
tượng của thư viện. Thực sự thư viện công làm phẳng một sân chơi, đưa nguồn tài liệu đến 
với mọi người trong cộng đồng, bất kể tư thế xã hội hay thu nhập gia đình. 
 

2. Thư viện công trân trọng tư tưởng tự lập 
 
Thư viện công góp lại những chọn lựa giữa quan điểm chính thống và những góc nhìn 
khác hướng, giữa ý niệm cổ điển với ý tưởng viễn dung, giữa khái niệm một nền một văn 
hoá và đa dạng văn hoá giữa khái niệm đơn văn hoá và đa văn hoá. Thư viện công còn nuôi 
dưỡng óc sáng tạo bằng cách cung cấp bầu khí tác động tính tò mò, thư viện tạo cơ hội học 
hỏi trong hệ thống phi hệ thống và khám phá với trí tưởng tượng. Thư viện còn làm sôi động 
những đầu óc trẻ trung. Thư viện dành cho trẻ em và trẻ vị thành niên có giờ đọc truyện, thảo 
luận về sách, các sinh hoạt đọc mùa hè, hướng nghiệp, mỹ thuật, thi trò chơi điện tử và các 
chương trình khác nhằm gợi hứng trí tưởng tượng của tuổi trẻ. Nhưng thư viện công cũng cống 
hiến một chốn thanh bình và siêu việt. Do cung cấp môi trường trầm tư, thư viện gợi được 
cảm giác thanh bình và siêu việt, những điều có thể mở ra ý tưởng mới hay cách diễn dịch 
mới. 
  
 

3. Thư viện nối dài sinh hoạt gia đình 
 
Ngoài mái ấm gia đình, thư viện công cung cấp một nơi gặp gỡ khác cho cha mẹ và con cái, 
nhằm tiếp tục và thúc đẩy các sinh hoạt thường được tổ chức tại nhà. Thư viện như trung 
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tâm làm bài tập, thư viện nơi sưu tập về sách báo dạy dỗ con cái, nơi tổ chức các chương 
trình sau giờ học, các chương trình mở rộng, chương trình kèm riêng khả năng đọc, và các 
chương trình dạy đọc viết sớm cho trẻ em. 
 

4. Cũng có thể nói, thư viện xây dựng kỹ năng cho thế kỷ 21 
 
Các dịch vụ và chương trình của thư viện nuôi dưỡng kỹ năng suy luận, năng khiếu giải quyết 
vấn đề, khả năng suy nghĩ liên đới, kiến thức về thông tin và truyền thông, kỹ năng lãnh đạo 
và kiến thức công dân, hiểu biết tổng quát, kiến thức về y tế và môi trường. 
 
Cũng có thể nói, thư viện công mang vai trò trung tâm kỹ thuật, mang đến nét đa dạng 
trong dịch vụ vào mạng và hệ thống máy tính công cộng miễn phí. Trong năm 2012, gần 
62% thư viện tại Hoa Kỳ cho biết họ là nguồn duy nhất cung cấp máy tính và mạng miễn 
phí cho cộng đồng của họ. 
 
Cuối cùng mọi người dân Mỹ đều nhận ra, thư viện công mang lấy nhiệm vụ xây dựng các 
cộng đồng. Dân chúng tụ họp tại thư viện tìm và chia xẻ thông tin, kinh nghiệm cũng như 
thực nghiệm về mỹ thuật và truyền thông, đồng thời tham gia các cuộc thảo luận và trò chơi 
cộng đồng. Thư viện gìn giữ quá khứ và là nơi lưu giữ lịch sử cộng đồng, các câu chuyện 
truyền miệng, và sưu tập âm thanh, hình ảnh về các sự kiện và hoạt động văn hoá. Khi 
những nguồn tài liệu địa phương này được điện tử hoá và gởi lên mạng như thư viện điện 
tử, các cộng đồng và các nền văn hoá hàng ngàn dặm xa có thể chia sẻ kinh nghiệm. 
 
 
 
 VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Ngày xưa còn bé, đi học mà được thầy cô phết cho hai quả trứng vì không thuộc bài thì 
về nhà chắc chắn lại được thưởng thức thêm vài con lươn đỏ mông đít. 

Nhưng được ăn hai quả trứng gà la coóc hoặc hai cái hột vịt lộn với rau răm muối tiêu 
thì ta đã có một số chất dinh dưỡng cho ngày hôm đó. Vì trứng là món ăn khá ngon và bổ . 

Trứng mà mọi gia đình thường ăn là trứng gà, trứng vịt. Đôi khi cũng dùng trứng ngỗng, 
trứng ngan hoặc trứng chim cút, chim bồ câu. 

Trứng là một thực phẩm có nhiều công dụng khác nhau. 

Riêng rẽ, trứng có thể được chế biến nhiều cách để cho những món ăn rất hấp dẫn. 

Khi nấu chung với một số thực phẩm khác thì trứng làm tăng phẩm chất cũng như hình 
dáng của món ăn này. Trứng cũng có thể kết hợp các gia vị với nhau, làm món ăn mềm xốp 
hoặc nở to hơn. 

Cấu tạo Trứng 

Trứng có một lớp vỏ bằng chất vôi với nhiều lỗ nhỏ li ti. Vỏ được bao phủ bởi một lớp 
chất nhầy  để che trở và giữ trứng được tươi. Khi rửa lớp chờn này đi thì các lỗ nhỏ sẽ mở 
đường cho vi khuẩn xâm nhập,  trứng mau khô và mau hư. 

TRỨNG GÀ TRỨNG VỊT 

 

 



 

45 

Mặt trong vỏ trứng còn hai lớp màng mỏng nữa để bảo vệ phẩm chất của trứng. 

Lòng trắng trứng có ba lớp: hai lớp mỏng phủ lên một lớp dầy. 

Lòng đỏ nẳm ở trong cùng và được hai sợi dây chằng ở hai đầu cột vào lòng trắng. 

Lòng đỏ và lòng trắng khác nhau ở số lượng nước và chất béo. Lòng trắng có nhiều 
nước hơn lòng đỏ ( 87% so với 50%), và không có chất béo. 

Trứng như thực phẩm 

Về phương diện dinh dưỡng, trứng là một tuyệt phẩm của thiên nhiên. Chứa đựng trong 
cái vỏ mỏng manh, lòng đỏ và lòng trắng của trứng là: 

- Cả một nguồn chất dinh dưỡng phong phú cần thiết cho mọi người; 

- Thực phẩm rất phổ thông, giá phải chăng mà nhiều người cho là còn bổ hơn cả sữa 
bò, sữa dê; 

- Món điểm tâm hoặc trong các bữa ăn chính với cả trăm cách nấu nướng khác nhau; 

- Dễ dàng hòa lẫn với nhiều thực phẩm khác để tạo ra các món ăn đa dạng, hấp dẫn, 
nhiều dinh dưỡng. 

Chất đạm của trứng có đủ các loại amino acid cần thiết cho cơ thể mà theo một số 
nghiên cứu, còn tốt hơn đạm của thịt, rau hoặc sữa. Chất đạm này hoàn hảo đến mức mà 
nhiều khoa học gia dùng làm tiêu chuẩn để đo lường giá trị dinh dưỡng chất đạm trong các 
thực phẩm khác. 

Trứng không có carbohydrates. 

- Lòng đỏ có một lượng chất béo đáng kể mà cholesterol là thành phần chính. Mục đích  
của trứng là tạo ra một sinh vật mới, đó là con gà con. Cholesterol rất cần thiết cho sự tạo 
sinh này. 

Cholesterol giữ một vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Nó cần thiết cho sự dẫn truyền 
các tín hiệu thần kinh, chế tạo các loại kích thích tố. 

Thường thường thực phẩm chỉ cung cấp khoảng 30% cholesterol, phần còn lại là do cơ 
thể sản xuất. Ngoài nguồn cung cấp từ chất béo, mức độ cholesterol trong máu còn chịu ảnh 
hưởng của một số yếu tố khác như sự vận động cơ thể, căng thẳng, gene di truyền, thực 
phẩm ít chất xơ, thiếu các loại sinh tố. 

Nhưng khi cholesterol trong máu lên quá cao thì lại có hại vì khoa học hiện đại đã xác 
nhận đó là một trong nhiều nguy cơ đưa tới các bệnh về tim. 

Lòng đỏ có nhiều chất sắt và sinh tố A. Lượng sinh tố A này nhiều ít tùy theo thực phẩm 
nuôi gà mái. 

Trứng là nguồn cung cấp sinh tố D nhiều thứ nhì sau dầu gan cá. Số lượng sinh tố D 
thay đổi tùy theo mùa. Khi gà mái tiếp cận với nhiều ánh nắng mặt trời thì đẻ ra trứng có 
nhiều sinh tố D hơn là khi chúng ở trong nhà. 
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 Lòng trắng trứng không có chất béo và cholesterol nhưng có nhiều loại chất đạm như 
ovalbumin, ovomucin, livetin. Trên thị trường có bán Egg Beaters chỉ có lòng trắng.    

Khi ăn sống, lòng trắng sẽ dẫn vào cơ thể một chất đạm độc gọi là Avidin. Chất này gây 
ra bệnh khiếm khuyết sinh tố gọi là bệnh “lòng trắng trứng”. Avidin thường bám vào sinh tố B 
Biotin, tạo thành một hợp chất không hòa tan khiến cho cơ thể không hấp thụ được sinh tố 
này. 

Trung bình mỗi quả trứng có 6 gr đạm; 5gr chất béo; 600 units sinh tố A; 250 mg 
cholesterol; 3 mg sắt; các loại sinh tố B,( nhất là B 12), sinh tố E và một ít đồng, kẽm; 80 
kilocalories mà hầu hết từ chất béo của lòng đỏ. Trứng không có sinh tố C. 

Trứng cũng có nhiều chất choline, cần thiết cho tế bào thần kinh và cấu trúc của các loại 
tế bào. 

Trứng trong y học 

Ngoài công dụng dinh dưỡng, trứng còn được nghiên cứu về ích lợi, rủi ro y học: 

a- Bác sĩ Robert Yolken, Giám Đốc khoa Nhi Đồng của Trung tâm Y Khoa John Hopkins, 
nhận thấy trứng gà thường hay nhiễm siêu trùng rotavirus, một trong nhiều nguyên nhân gây 
bệnh tiêu chẩy trẻ em. Do đó lòng đỏ trứng  có nhiều kháng thể với siêu trùng này. Bác sĩ 
Yolken và cộng tác viên đã chế biến globulin miễn dịch để trị tiêu chẩy trẻ em bằng cách cấy 
rotavirus vào gà. Khi gà đẻ ra trứng thì lấy lòng đỏ mà chế chất miễn dịch này. 

b- Lòng trắng trứng đánh nhuyễn, thoa trên mặt làm da mềm, nhẵn vì khi khô, chất đạm 
lấy hết các tế bào chết trên da. Khi pha với thuốc gội đầu, chất đạm trong trứng làm tóc óng 
mượt. 

c- Tuy nhiên, đã có một thời kỳ trứng được coi là không tốt vì có nhiều cholesterol, một 
nguy cơ gây bệnh cho động mạch vành. 

Một nghiên cứu lâu đời (năm 1913) do khoa học gia người Nga Nicolai Anichkov thực 
hiện vào những con thỏ, được nuôi với 60 quả trứng một ngày. Kết quả là trong động mạch 
của thỏ có nhiều cholesterol bám vào. 

Rồi tới năm 1984, tuần báo TIME công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy cholesterol 
cao đưa tới bệnh tim. Khi uống thuốc hạ cholesterol thì bệnh tim giảm đi. Bài báo khuyên 
dân chúng không nên ăn bơ và trứng vì hai thứ này gây ra bệnh tim mạch. Thực ra nghiên 
cứu này không đả động gì tới ảnh hưởng của thực phẩm với cholesterol nên lời khuyên 
không ăn trứng là thiếu căn bản khoa học. Ấy vậy mà bài báo đã có tác dụng vào tâm lý 
quần chúng khiến nhiều người đã giới hạn việc ăn trứng, nhất là lòng đỏ. 

Kết quả nghiên cứu công bố năm 1999 của khoa học gia Frank.B. Hu, cho là không có 
bằng chứng nào về sự liên hệ giữa việc ăn một quả trứng mỗi ngày với nguy cơ gây bệnh 
tim mạch, nhồi máu cơ tim. Tác giả kết luận việc loại bỏ trứng trong khẩu phần dinh dưỡng 
là điều không cần thiết. 

Theo American Heart Association, ta có thể ăn bốn lòng đỏ trong một tuần. 

d- Nhưng trứng là một trong 12 loại thực phẩm dễ gây ra dị ứng cho cơ thể: làm sưng 
môi và mắt, làm nổi ngứa mề đay, làm bao tử khó chịu. Do đó, những ai bị dị ứng với trứng 
đều không được dùng thuốc chủng ngừa siêu trùng sống bệnh sởi, bệnh quai bị, hoặc thuốc 
ngừa bệnh cúm vì các thuốc  này được nuôi dưỡng bằng dung dịch trứng. 
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e- Trứng dễ bị nhiễm trùng Salmonella Enteritis, gây ra bệnh tiêu chẩy trầm trọng có thể 
chết người, nhất là quý vị cao tuổi và trẻ em, đàn bà có thai, người suy yếu hệ thống miễn 
dịch như ung thư hoặc đang đau yếu. 

Năm 1994, tại 48 tiểu bang Hoa Kỳ, hơn 200.000 người trúng độc khi ăn kem được 
chuyên trở trong một xe vận tải trước đó mới chở trứng. Điều đó chứng tỏ rằng chỉ cần một 
chút trứng nhiễm trùng cũng đủ gây bệnh. 

Theo Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, hàng năm có trên 600 người chết và gần 700.000 người bị 
bệnh vì  ăn trứng nhiễm Salmonella. Dó đó, nên tránh ăn trứng sống hay trứng gà la coóc. 

Vài điều về trứng 

1- Phân loại 

Trứng được phân chia theo cỡ lớn nhỏ và loại hạng (size và grade). 

a- Cỡ lớn nhỏ khác nhau tùy theo sức nặng của một tá trứng. 

Một tá Jumbo nặng 30 ounces, trong khi đó một tá Pee-Wee nhỏ nhất nặng có 15 
ounces. Giữa hai cỡ này là trứng thật bự, bự, trung bình và nhỏ. 

Trứng càng to thì càng đắt nhưng lại nhiều chất liệu hơn, tuy nhiên phẩm chất đều giống 
nhau. Trứng lớn ( large ) là loại thường dùng trong gia chánh. 12 trứng nặng khoảng 24 
ounces. 

b- Hạng. 

Bên Mỹ, trứng được Bộ Canh Nông Hoa Kỳ chia ra hạng AA, A và B vì mục đích khác 
nhau khi nấu nướng chứ không như một số ý kiến cho là loại AA tốt hơn loại B. 

Đập vỏ, thả vào chảo hay trên mặt bằng, trứng AA nằm thu gọn trong phạm vi nhỏ của 
chảo, lòng trắng dầy; lòng đỏ săn chắc, không xẹp, nằm ngay giữa và giữ nguyên hình dạng 
này sau khi rán hoặc chần. Khi cắt đôi quả trứng luộc chín, lòng đỏ nằm gọn ở giữa lòng 
trắng. 

Trứng loại A thì lòng trắng trải mỏng hơn, lòng đỏ dắn chắc. 

Trứng loại B khi đập trong chảo thì trải rộng ra, lòng trắng lỏng, lòng đỏ xẹp mỏng. Cắt 
đôi quả trứng chín, lòng đỏ nằm lệch sang một bên. 

Thành ra khi muốn trứng có hình thù đẹp sau khi tráng thì dùng trứng loại AA, còn khi 
làm món ăn với trứng đánh tan thì trứng nào cũng được. 

Trứng cũ, lòng trắng cũng loãng hơn, nên khi đập ra chảo, trứng lan rộng ra và nom như 
lớn hơn. 

2- Mầu sắc 

Nhiều người còn thích trứng có vỏ mầu nâu hoặc mầu trắng nhưng theo các nhà chuyên 
môn thì giá trị dinh dưỡng của hai loại trứng đều như nhau. 

Một số thương nhân quảng cáo trứng mầu nâu là trứng địa phương nên còn tươi. Điểm 
này cũng không đúng. Mầu của vỏ trứng không liên quan gì tới phẩm chất cũng như sự mới 



 

48 

hay cũ của trứng mà tùy thuộc loại gà: gà mái lông và tai trắng đẻ trứng mầu trắng, gà lông 
và tai màu đỏ đẻ trứng mầu nâu. 

Trứng mầu trắng vẫn thông dụng hơn và lại rẻ hơn. Còn trứng do gà nuôi bằng thực 
phẩm không pha hóa chất ( organic eggs) lại đắt hơn trứng thường nhưng giá trị dinh dưỡng 
cũng như nhau. 

Đôi khi ta thấy một vết máu nhỏ trên lòng đỏ mà nhiều người cho là trứng đã ấp hoặc 
hư. Thực ra đó chỉ là một mạch máu nhỏ bị vỡ trong khi trứng thành hình, nên trứng đó 
không hư và ăn vẫn được. Lòng đỏ trứng có thể đậm hay nhạt tùy theo chất mầu thiên nhiên 
trong thực phẩm nuôi gà vịt. 

Sau  khi luộc, chung quanh lòng đỏ có một vòng mầu đen do luộc quá lâu hoặc do chất 
sắt trong lòng đỏ tác dụng với hơi hydrogen sulfite trong lòng trắng trứng gây ra, chứ trứng 
vẫn tốt chỉ nom mất đẹp một chút. Muốn tránh, có thể luộc trứng đúng thời hạn rồi ngâm 
ngay vào nước lạnh. 

Mua và cất giữ trứng 

Từ nông trại sản xuất tới siêu thị, trứng trải qua nhiều cuộc thanh tra của cơ quan canh 
nông, để bảo đảm sự an toàn cho người tiêu thụ. Từ cách thu lượm trứng, lau rửa, giữ ở 
nhiệt độ thích hợp, phân loại tới đóng hộp, đóng dấu nhãn hiệu đều được quan sát kỹ lưỡng. 

Trứng được đặt vào những dụng cụ điện tử đặc biệt để soi nhìn xem lòng đỏ và lòng 
trắng có toàn vẹn không. Đôi khi nhân viên kiểm tra còn đập bất cứ một quả trứng nào đó để 
kiểm soát. 

Nhiều người sành ăn thấy trứng có mùi khác nhau, đó là tùy theo thực phẩm nuôi gà và 
môi trường. 

 Chỉ mua trứng còn nguyên vẹn, vỏ không nứt và sạch. 

Nên để ý tới ngày trứng hết hạn được bán, và chỉ mua trứng được bầy trong ngăn tủ 
lạnh vì trứng để ngoài không khí, nhiệt độ trong phòng rất mau hư, dễ nhiễm độc. 

Mang trứng về nhà, nên cất vào tủ lạnh ngay: đầu nhọn xuống dưới, đít to quay lên trên. 

 Đầu to vỏ cứng hơn, khó vỡ, đồng thời cũng để cho lòng đỏ nằm gọn trong sự che chở 
của chất kháng sinh ở lòng trắng. Tốt hơn hết là giữ trứng trong hộp nguyên thủy từ tiệm 
hoặc trong hộp có nắp đậy. Giữ như vậy, trứng vẫn còn tốt, an toàn tới ba tuần lễ. 

Nếu cất giữ ỏ nghiệt độ 29 -31 độ F, nơi khô ráo, trứng có thể còn tốt tới sáu tháng. 
Tránh để trứng gần thực phẩm có mùi như hành, tỏi vì trứng dễ hút mùi của thực phẩm 
khác. 

Không cần rửa trứng trước khi sếp vào tủ lạnh. Trên vỏ trứng, có một lớp màng mỏng tự 
nhiên hay do nông trại nhúng trứng vào một loại dầu không mùi, vô hại. Lớp này có mục đích 
che chở cho trứng khỏi bị vi khuẩn xâm nhập cũng như tránh thất thoát độ ẩm và khí carbon 
dioxide trong trứng. 

Vỏ trứng rất xốp để trứng có thể thở. Nhưng đây cũng là nhược điểm vì trứng cũ sẽ mất 
bớt carbon dioxide khiến hương vị trứng giảm, khoảng không khí ở đầu quả trứng tăng, lòng 
trắng đổi sang vị kiềm. 
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Trứng còn tươi khi đập khỏi vỏ thì lòng đỏ tròn đầy với lòng trắng đặc quánh bao chung 
quanh. Trứng hư, lòng đỏ xẹp, lòng trắng vữa loãng. Trứng mới thì lòng trắng đục mờ như 
sữa, đôi khi còn dính vào vỏ khi ta đập trứng ra; trứng cũ thì lòng trắng nom trong hơn. 

Trứng đã nứt vỏ rất mau hư nên cần nấu ngay. Ra khỏi vỏ, trứng có thể giữ trong hộp 
đậy kín, cất trong tủ lạnh vài ngày. Lòng trắng trứng có thể giữ được một tuần trong tủ lạnh 
hoặc dăm tháng trong tủ đông lạnh, nhưng lòng đỏ thì chỉ giữ trong tủ lạnh độ vài ngày là hư. 
Muốn giữ lòng đỏ lâu, ta nên thả lòng đỏ trong một bình nước lạnh đậy kín. 

Nhiều người tò mò thấy hai đầu lòng đỏ có hai sợi lòng trắng đặc hơn, đó là để giữ cho 
lòng đỏ nằm ở trung tâm trứng. 

Ngoài trứng nguyên trái, còn trứng bột, trứng nước, trứng sấy khô hoặc trứng đông lạnh 
mà giá trị dinh dưỡng cũng giống như trứng tươi. Trứng chế biến thường phải mua trực tiếp 
từ nhà sản xuất và hiện nay được dùng rất nhiều trong kỹ nghệ làm bánh ngọt, mì, kem... 

Thử trứng 

Có cách để thử trứng cũ mới: trứng mới khi thả vào nước lã hoặc nước pha muối thì 
chìm xuống đáy. Để lâu, không khí vào nhiều, túi hơi trong trứng lớn, trứng sẽ nổi trên mặt 
nước. 

Khi mới đẻ ra, trứng còn ấm, lòng trắng lòng đỏ tràn ngập trứng. Khi nguội lạnh, ruột 
trứng teo, tạo ra túi không khí. Trứng mới túi nhỏ, trứng càng cũ túi càng lớn. 

Luộc trứng 

Vì vỏ xốp, vi khuẩn Salmonella dễ xâm nhập trứng nên cần luộc lâu khoảng mươi phút ở 
nhiệt độ 145 độ F để tiêu diệt vi khuẩn này. Không nên đun lâu quá vì trứng sẽ cứng, mất 
ngon. 

 Sau khi luộc, ngâm trứng trong nước lạnh chứ đừng để trứng nằm trong nồi chờ nguội . 
Lý do là vì trong khi luộc, vỏ trứng thay đổi cấu tạo, vi khuẩn dễ đi qua. Ngâm trong nước 
lạnh cũng làm bóc vỏ dễ dàng hơn. Dễ hơn nữa là sau khi ngâm nước đá lạnh, bỏ trứng vào 
nước nóng mươi giây đồng hồ rồi bóc. 

Đôi khi ta thấy một vệt mầu xám nằm giữa lòng trắng và lòng đỏ quả trứng luộc. Đó chỉ 
là chất sắt do tác dụng của sắt trong lòng đỏ và sulfur trong lòng trắng, ăn không nguy hại gì. 

Trứng tráng 

Trứng rán. Trứng rán để ăn sáng có thể làm theo hai cách. 

Cách thứ nhất là trứng được rán chậm rãi với lượng mỡ phủ kín mặt trứng. 

Cách thứ hai là chỉ dùng một lớp mỏng chất béo để trứng không dính vào chảo, còn mặt 
trên của trứng thì phủ với một chút nước để bao che trứng. 

Trứng ngon khi lòng trắng trở nên hơi dầy, có mầu trắng còn lòng đỏ thì không vỡ bao 
phủ với một lớp lòng trắng. Khi rán, nên giữ nhiệt độ thấp. 

Làm trứng ốp la hay tráng trứng khuấy đều, nấu lâu chừng 3 phút, cho trứng săn chắc, 
không còn chẩy nước. 
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Thay đổi khi nấu nướng. 

Nấu nướng đưa tới một số thay đổi như: 

Thường thường sau khi nấu, chất dinh dưỡng của trứng giảm chút ít. 

Khi nấu, trứng cho mầu sắc, hương vị đặc biệt. 

Trứng cũng có công dụng tập hợp các gia vị khác với nhau. 

Chất đạm ở lòng đỏ và lòng trắng đông lại khi đun nóng; lòng đỏ lại giữ không khí nên 
khi làm bánh ngọt thì bánh nở to. 

Cấu trúc của trứng thay đổi sau khi nấu. Nhỏ lửa, lòng trắng săn lại và mềm, lòng đỏ 
mịn; nấu quá lâu ở nhiệt độ cao thì lòng trắng săn, cứng còn lòng đỏ lại khô như bột. 

Kết luận 

Trứng là món ăn rất ngon và bổ. Trứng có thể ăn riêng hay kèm với các thực phẩm 
khác. 

 Bún thang mà thiếu những sợi trứng tráng vàng vàng thì không còn là bún thang. Thịt 
mỡ kho tầu mà kèm thêm mấy quả trứng thì hũ dưa cải ngồng mới muối hết rất mau. Tuần 
hai lần trứng jambon điểm tâm với bánh mì Thăng Long thì có vô số calories mà làm việc tới 
trưa. 

Nhưng vài lần mỗi tuần thôi nhé. Kẻo cholesterol lên cao thì lại rầu rầu bệnh tim. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức  

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

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

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

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

