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

 
Suốt hơn 10 năm qua trên Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam chúng con đã trung thành phổ biến bản 
dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua 
các thời kỳ, chúng con xin tiếp tục công việc tối cần thiết này nhưng với một bản dịch hoàn 
chỉnh hơn - Bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN. Rất mong được mọi người 
đón nhận, hỗ trợ việc phổ biến tài liệu quí này như KIM CHỈ NAM đích thực, đầy đủ và hoàn 
hảo cho mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta đang sống trong thời điểm kỷ niệm 50 năm Thánh 
Công Đồng Chung Vatican 2; Dân Chúa Việt Nam khi dành thời gian đọc lại các Hiến Chế, Sắc 
Lệnh, Tuyên Ngôn sẽ luôn nhận ra điều mới mẻ và hữu ích cho từng cá nhân cũng như cộng 
đoàn.  
 
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép 
chúng con giới thiệu bản văn quí giá này qua internet. Quí Cha và Quí Vị có thể yêu cầu nhận 
trọn bộ hay từng Văn Kiện cụ thể trên một file word qua email, hoặc cũng có thể tải về máy tại 
địa chỉ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31  
 
Xin chân thành cám ơn 
 
BBT CGVN & Đặc San GSVN 
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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 TỰ DO TÔN GIÁO 

DIGNITATIS HUMANAE 
Ngày 7 tháng 12 năm 1965 

QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO 
CỦA CÁ NHÂN VÀ ĐOÀN THỂ 

LÀ MỘT QUYỀN LỢI XÃ HỘI VÀ DÂN SỰ 

1. Ngày hôm nay, con người thời đại chúng ta càng ngày càng ý thức hơn về nhân phẩm1, và 
luôn gia tăng số người đòi hỏi cho con người khả năng hành động theo sự chọn lựa của chính 
mình và trong tinh thần trách nhiệm hoàn toàn tự do, không bị một áp lực nào chi phối, nhưng 
được hướng dẫn bởi ý thức về bổn phận của con người. Cũng vậy, họ đòi hỏi phải có một giới 
hạn pháp lý đối với việc thực thi quyền bính của chính quyền để cho phạm vi tự do chân chính, 
dù thuộc cá nhân hay tập thể, không bị hạn hẹp quá đáng. Sự đòi hỏi quyền tự do này trong xã 
hội nhân loại cách chính yếu nhằm tới những đặc quyền của tinh thần con người và, trước tiên 
là quyền tự do hành đạo trong xã hội. Vì ân cần quan tâm đến những khát vọng tinh thần ấy và 
nhằm tuyên nhận đó là những điều phù hợp với chân lý và công bình, nên Thánh Công Đồng 
Vatican này tìm hiểu kỹ càng thánh truyền và giáo thuyết của Giáo Hội để từ đó đưa ra những 
điều mới nhưng luôn luôn hòa hợp với những điều cũ. 

 

Vì thế, trước hết Thánh Công Đồng tuyên bố rằng chính Thiên Chúa đã chỉ cho nhân loại 
biết con đường, qua đó, khi phụng thờ Ngài, con người có thể được cứu rỗi trong Chúa Kitô và 
đạt tới hạnh phúc thật. Chúng tôi tin rằng tôn giáo chân thật duy nhất này hiện hữu trong Giáo 
Hội Công Giáo và Tông Truyền, Giáo Hội mà Chúa Giêsu đã ủy thác nhiệm vụ phải truyền bá 
cho mọi người, khi Người phán cùng các Tông Đồ: “Vậy các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa 
tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần; hãy dạy dỗ họ vâng giữ mọi điều Thầy đã 
truyền cho các con” (Mt 28,19-20). Thật vậy, mọi người đều phải tìm kiếm chân lý, nhất là 
những chân lý liên quan tới Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài, và khi đã nhận biết, phải tin nhận 
và tuân giữ. 

 

Cũng thế, Thánh Công Đồng tuyên bố rằng những bổn phận ấy có liên quan và mang tính bó 
buộc đối với lương tâm con người, và chân lý chỉ áp đặt bằng sức mạnh của chính chân lý, sức 
mạnh ấy thấm vào các tâm hồn một cách vừa êm dịu vừa mãnh liệt. Hơn nữa, vì quyền tự do 
tôn giáo mà con người đòi hỏi trong khi thi hành nhiệm vụ phụng thờ Thiên Chúa, liên quan tới 
sự miễn trừ khỏi mọi áp chế trong xã hội dân sự, nên sự tự do đó bảo toàn được nguyên vẹn 
giáo lý truyền thống công giáo về bổn phận luân lý của con người cũng như của các đoàn thể 
đối với tôn giáo chân thật và đối với Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô. Vả lại, khi bàn về tự do 
tôn giáo, Thánh Công Đồng muốn khai triển học thuyết của các vị Giáo Hoàng gần đây nhất về 
những quyền lợi bất khả xâm phạm của con người cũng như về cơ cấu pháp lý của xã hội. 

I. QUAN ĐIỂM TỔNG QUÁT VỀ TỰ DO TÔN GIÁO 

 

2. Thánh Công Đồng tuyên bố con người có quyền tự do tôn giáo. Sự tự do này được hiểu là 
tình trạng con người không bị xâm phạm bởi một áp chế nào từ các cá nhân, đoàn thể xã hội 
hay bất cứ quyền bính nhân loại nào khác, để trong lãnh vực tôn giáo, không ai bị ép buộc 

                                                 
1
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem In Terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 279; nt., tr. 265; PIÔ XII, Sứ điệp truyền thanh 

24.12.1944: AAS 37 (1945), tr. 14. 
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hành động trái với lương tâm, cũng không ai bị ngăn cấm hành động theo lương tâm, dù hành 
động đó là riêng tư hay công khai, một mình hay cùng với người khác, trong những giới hạn 
chính đáng. Hơn nữa, Thánh Công Đồng còn tuyên bố rằng tự do tôn giáo thực sự được xây 
dựng trên chính phẩm giá con người, theo như Lời Thiên Chúa mạc khải và chính lý trí cho 
biết2. Quyền tự do tôn giáo của con người trong cơ chế pháp lý của xã hội phải được thừa 
nhận với những giá trị của một điều luật dân sự. 

 

Xét theo phẩm giá, vì là những nhân vị, nghĩa là có lý trí và ý chí tự do, vì thế cũng có trách 
nhiệm cá nhân, nên tất cả mọi người, do bản tính tự nhiên thúc đẩy và bổn phận luân lý đòi 
buộc, luôn kiếm tìm chân lý, nhất là chân lý liên quan đến tôn giáo. Họ cũng luôn gắn bó với 
chân lý đã nhận biết, và điều hướng toàn thể đời sống mình theo những đòi hỏi của chân lý ấy. 
Tuy nhiên, con người chỉ có thể chu toàn bổn phận đó cách phù hợp với bản tính của mình, 
nếu, ngoài sự tự do tâm lý, họ cũng không bị chi phối bởi một áp chế bên ngoài nào. Như vậy 
quyền tự do tôn giáo đặt nền tảng trên chính bản tính nhân loại, chứ không phải trên thái độ 
chủ quan của con người. Vì thế, quyền bất khả xâm phạm này nầy vẫn tồn tại ngay cả nơi 
những người không chu toàn bổn phận tìm kiếm và gắn bó với chân lý, và việc thực thi quyền 
nầy không thể bị ngăn cản, miễn là trật tự công cộng chính đáng vẫn được bảo đảm. 

 

3. Những điều trên đây sẽ trở nên rõ ràng hơn khi chấp nhận rằng tiêu chuẩn tối thượng của 
đời sống con người chính là thiên luật mang tính vĩnh cửu, khách quan và phổ cập, qua luật 
này Thiên Chúa xếp đặt, hướng dẫn và điều khiển toàn thể hoàn vũ cũng như hướng đi của 
các cộng đồng nhân loại trong ý định khôn ngoan và đầy yêu thương của Ngài. Thiên Chúa cho 
con người được tham dự vào lề luật của Ngài, để nhờ sự an bài ưu ái của ơn quan phòng, con 
người ngày càng có thể nhận biết sâu sắc hơn về chân lý vĩnh hằng. Vì thế, mỗi người đều có 
bổn phận, và do đó có quyền tìm kiếm chân lý trong lãnh vực tôn giáo, nhờ vậy có thể dùng 
những phương tiện thích đáng để khôn ngoan tìm thấy những phán đoán đúng đắn và chân 
thật theo lương tâm. 

 

Tuy nhiên, phải thực hiện việc tìm kiếm chân lý theo cách thế xứng hợp với phẩm giá và bản 
tính xã hội của con người, nghĩa là bằng việc tự do tìm kiếm, bằng cách học hỏi hoặc nhờ 
người hướng dẫn, bằng cách trao đổi và đối thoại, nhờ đó con người bày tỏ cho nhau biết chân 
lý mà mình tìm được hay nghĩ là đã tìm được, để giúp nhau trong việc khám phá chân lý; khi đã 
tìm thấy, mỗi người phải kiên quyết gắn bó với chân lý bằng cả niềm xác tín cá nhân. 

 

Thật ra, chính qua trung gian lương tâm mà con người nhận thức và hiểu biết những mệnh 
lệnh của thiên luật; con người phải trung thành tuân theo lương tâm trong mọi hành động để 
đạt tới cùng đích đời mình là chính Thiên Chúa. Vì thế, không ai bị cưỡng bách hành động trái 
với lương tâm, cũng như không ai bị ngăn cấm hành động theo lương tâm nhất là trong lãnh 
vực tôn giáo. Thật vậy, tự bản chất, việc thực hành tôn giáo hệ tại trước tiên ở những hành vi 
nội tâm tự nguyện và tự do, qua đó con người trực tiếp hướng về Thiên Chúa : không một 
quyền bính thuần nhân loại nào có thể ép buộc hay ngăn cản những hành vi ấy3. Đàng khác, 
chính bản tính xã hội đòi hỏi con người phải diễn tả những hành vi tôn giáo trong tâm hồn ra 
bên ngoài, cũng như cần có những trao đổi với người khác về vấn đề tôn giáo, và tuyên xưng 
tôn giáo của mình dưới hình thức cộng đoàn. 

 

Như vậy, chối bỏ quyền tự do hành đạo của con người trên bình diện xã hội, trong khi trật tự 
công cộng vẫn được bảo đảm, tức là nhục mạ con người và trật tự mà Thiên Chúa đã ấn định 
cho nhân loại. 

 

Hơn nữa, theo bản chất, những hành vi tôn giáo, dù riêng tư hay công khai, qua đó con 
người tự ý hướng tới Thiên Chúa, đều vượt trên phạm vi trần thế và thời gian hữu hạn này. Vì 
thế, quyền bính dân sự với mục đích riêng biệt là phục vụ công ích trần thế, phải nhìn nhận và 

                                                 
2
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem In Terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 260-261; PIÔ XII, Sứ điệp truyền thanh, 

24.12.1942, AAS 35 (1943), tr. 19; PIÔ XI, Thông điệp, Mit brennender Sorge, 14.3.1937: AAS 29 (1937), tr. 160; LÊÔ XIII, 

Thông điệp Libertas Praestantissimum, 20.6.1888; Acta Leonis XIII, 8 (1888), tr. 237-238. 
3
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem In Terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 270; PHAOLÔ VI, Sứ điệp truyền thanh, 

22.12.1964: AAS 57 (1965), tr. 181-182. 
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nâng đỡ đời sống tôn giáo của người công dân, nhưng quyền bính này sẽ vượt quá giới hạn 
của mình nếu tìm cách điều khiển hay ngăn cản hành vi tôn giáo. 

 

4. Quyền tự do hay quyền bất khả áp chế trong lãnh vực tôn giáo đối với từng cá nhân, cũng 
phải được thừa nhận khi họ hoạt động chung với nhau. Thật vậy, bản tính xã hội của con người 
cũng như của tôn giáo đều đòi phải có những cộng đồng tôn giáo. 

 

Vì thế, miễn sao không phương hại đến những yêu cầu chính đáng của trật tự công cộng, 
các cộng đồng tôn giáo phải được quyền tự do để hoạt động theo những quy định riêng, để 
công khai phụng thờ Đấng Tối Cao, giúp các tín hữu thực thi đời sống tôn giáo đồng thời luôn 
được củng cố trong giáo lý, cũng như để phát triển các tu hội, trong đó các thành viên cùng 
nhau tổ chức một nếp sống đặc thù theo những nguyên tắc tôn giáo của cộng đoàn.  

 

Các cộng đồng tôn giáo cũng có quyền đòi các cơ quan lập pháp hay hành pháp thuộc chính 
quyền dân sự không được ngăn cản họ trong việc chọn lựa, đào tạo, bổ nhiệm và thuyên 
chuyển các viên chức riêng của mình, trong việc liên lạc với giáo quyền và những cộng đồng 
tôn giáo ở những nơi khác trên hoàn cầu, trong việc thiết lập các cơ sở tôn giáo cũng như sở 
hữu và quản trị những tài sản thích hợp. 

 

Các cộng đồng tôn giáo cũng có quyền công khai giảng dạy và minh chứng đức tin của mình 
bằng lời nói và bằng chữ viết mà không bị cấm cản. Nhưng trong khi truyền bá đức tin tôn giáo 
và trình bày những phương thức hành đạo, phải luôn tránh mọi hành động có tính cách ép 
buộc, dụ dỗ cách không ngay chính hay thiếu trung thực, nhất là đối với những người chất phác 
và nghèo túng. Hành động như thế là lạm dụng quyền hạn của mình và xâm phạm quyền lợi 
của người khác. 

 

Ngoài ra, tự do tôn giáo còn có nghĩa là các cộng đồng tôn giáo không bị ngăn cản trong việc 
tự do chứng tỏ giá trị riêng biệt của mỗi giáo thuyết trong việc tổ chức xã hội và làm sống động 
các sinh hoạt nhân văn. Sau cùng, xã hội tính của con người cũng như chính bản chất của tôn 
giáo là nền tảng căn bản để cho con người, khi được cảm thức tôn giáo thúc đẩy, có quyền tự 
do hội họp hay thành lập những hiệp hội giáo dục, văn hóa, từ thiện và xã hội. 

 

5. Mỗi gia đình, với tư cách là một cộng đồng xã hội được hưởng một quyền lợi đặc thù và căn 
bản, phải được tự do trong việc tổ chức đời sống tôn giáo tại gia dưới sự hướng dẫn của cha 
mẹ. Cha mẹ có quyền xác định đường hướng giáo dục con cái theo tôn giáo mình tin tưởng. Vì 
thế, quyền bính dân sự phải công nhận quyền tự do thực sự của cha mẹ trong việc lựa chọn 
trường học và những phương tiện giáo dục khác, và không được bắt ép họ phải chịu những 
gánh nặng bất công trực tiếp hay gián tiếp vì đã được tự do chọn lựa. Ngoài ra, quyền lợi của 
cha mẹ sẽ bị xâm phạm, nếu con cái bị cưỡng bách theo học những môn học không thích hợp 
với tín ngưỡng của cha mẹ, hay bị bó buộc phải theo một hệ thống giáo dục độc đoán hoàn 
toàn loại bỏ chương trình đào tạo tôn giáo. 

 

6. Công ích xã hội bao gồm tất cả những điều kiện của đời sống cộng đồng nhằm giúp con 
người có thể đạt tới sự hoàn hảo của chính mình cách đầy đủ và dễ dàng hơn; công ích ấy hệ 
tại trước tiên ở việc bảo toàn những quyền lợi và nghĩa vụ của con người4, vì thế, việc quan 
tâm bảo vệ quyền tự do tôn giáo chính là trách nhiệm của các công dân, đoàn thể xã hội, quyền 
bính dân sự cũng như của Giáo Hội và các cộng đồng tôn giáo khác, tùy theo cách thế và khả 
năng riêng, dựa trên nghĩa vụ của tất cả đối với công ích. 

 

Nhiệm vụ thiết yếu của quyền bính dân sự là bảo vệ và phát huy những quyền lợi bất khả 
xâm phạm của con người5. Do đó, quyền bính dân sự phải bảo vệ cách hữu hiệu quyền tự do 
tôn giáo của mọi công dân bằng những đạo luật chính đáng và những phương tiện thích hợp 

                                                 
4
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, 15.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 417; nt., Thông điệp Pacem In Terris, 

11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 273. 
5
 x. GIOAN XXIII, Thông điệp, Pacem In Terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 273-274; PIÔ XII, Sứ điệp truyền thanh, 

1.6.1941: AAS 33 (1941), tr. 200. 
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khác, cũng như phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành đời sống tôn giáo, để các công 
dân có thể thực sự hưởng dụng những quyền lợi và chu toàn các bổn phận tôn giáo, đồng thời 
để xã hội được hưởng nhờ những thiện ích của công lý và hòa bình, kết quả từ sự trung thành 
của con người đối với Thiên Chúa và thánh ý Ngài6. 

 

Những dân tộc, nếu vì những hoàn cảnh đặc thù đã dành riêng cho một cộng đồng tôn giáo 
nào đó sự công nhận dân sự đặc biệt trên bình diện pháp lý của xã hội, thì cùng lúc cũng cần 
phải công nhận và tôn trọng quyền tự do tôn giáo của tất cả các công dân và các cộng đồng tôn 
giáo khác. 

 

Sau cùng, quyền bính dân sự phải giám sát cẩn thận để quyền bình đẳng trên phương diện 
pháp lý của các công dân, một quyền lợi gắn liền với công ích xã hội, không bao giờ bị xâm 
phạm dù cách công khai hay kín đáo vì những lý do tôn giáo, cũng như phải tránh mọi phân 
biệt đối xử giữa các công dân. 

 

Do đó, công quyền không được dùng bạo lực, sự đe dọa hay những phương thế khác để bắt 
buộc người dân phải tuyên xưng hay chối bỏ bất cứ tôn giáo nào, hoặc ngăn cản không cho họ 
gia nhập hay rời bỏ một cộng đồng tôn giáo. Huống chi, nếu công quyền sử dụng bạo lực dưới 
bất cứ hình thức nào để tiêu diệt hay cấm đoán một tôn giáo, hoặc trong toàn thể nhân loại, 
hoặc trong một miền hay trong một nhóm người, đó sẽ là một hành động trái ngược với thánh ý 
Thiên Chúa và vi phạm những quyền lợi thiêng liêng của cá nhân cũng như của gia đình các 
dân tộc. 

 

7. Quyền tự do trong lãnh vực tôn giáo được thực thi trong xã hội loài người, vì thế việc sử 
dụng quyền này cần phải dựa theo một vài quy tắc hướng dẫn. 

 

Trong việc sử dụng các quyền tự do, nguyên tắc luân lý về trách nhiệm cá nhân và xã hội 
luôn phải được tuân giữ: luật luân lý buộc từng người và cả tập thể xã hội khi sử dụng những 
quyền lợi của mình phải quan tâm đến quyền lợi của người khác, đến nghĩa vụ của mình đối 
với tha nhân và lợi ích chung của mọi người. Phải đối xử với mọi người theo lẽ công bình và 
tình nhân ái. 

 

Ngoài ra, vì xã hội dân sự có quyền tự bảo vệ chống lại những lạm dụng có thể nẩy sinh 
dưới chiêu bài tự do tôn giáo, nên chính công quyền dân sự phải bảo đảm cho quyền tự vệ 
này; tuy nhiên không được hành động cách độc đoán hay thiên vị một phe phái nào, nhưng 
phải dựa trên những tiêu chuẩn pháp lý phù hợp với trật tự luân lý khách quan, những tiêu 
chuẩn cần thiết để bảo vệ hữu hiệu và dàn xếp ôn hoà quyền lợi của mọi công dân, để chăm lo 
đầy đủ cho sự an bình công cộng vốn chỉ có được khi mọi người biết cùng sống với nhau trong 
công chính đích thực, và để bảo vệ được nền luân lý nơi cộng đồng. Tất cả những điều đó là 
yếu tố chính tạo nên công ích và đóng góp vào nền trật tự công cộng. Ngoài ra, cần phải duy trì 
nguyên tắc chung về việc bảo đảm tự do toàn vẹn trong xã hội, theo đó, quyền tự do dành cho 
con người phải được công nhận đến mức tối đa và chỉ bị hạn chế khi cần thiết và trong mức độ 
cần thiết mà thôi. 

 

8. Con người thời đại chúng ta thường phải chịu nhiều thứ áp lực và có nguy cơ không còn 
được hành động theo phán đoán tự do của bản thân. Nhưng trong khi đó, nhiều người lại dựa 
vào chiêu bài tự do, để rồi như muốn chối bỏ mọi sự lệ thuộc quyền bính và coi nhẹ bổn phận 
vâng lời chính đáng. 

 

Vì thế, Công Đồng Vatican này kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt những ai đang thực thi sứ 
mạng giáo dục, hãy chú tâm vào việc đào tạo những con người biết phục tùng quyền bính hợp 
pháp khi tuân theo trật tự luân lý, đồng thời biết quí chuộng tự do đích thực; những con người 
biết tự mình thẩm định các sự việc dưới ánh sáng chân lý, biết hành động với tinh thần trách 
nhiệm và cố gắng đạt được những gì là chân thật và công chính, bằng cách luôn luôn sẵn lòng 
cộng tác với người khác. 

                                                 
6
 x. LÊÔ XIII, Thông điệp Immortale Dei, 1.11.1885: AAS 18 (1885), tr. 161. 
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Như vậy, tự do tôn giáo phải đem lại kết quả và đạt đến mục đích giúp đỡ con người, khi chu 
toàn những bổn phận của mình trong đời sống xã hội, luôn hành động với ý thức trách nhiệm 
sâu sắc hơn. 

 

II. TỰ DO TÔN GIÁO DƯỚI ÁNH SÁNG MẠC KHẢI 

9. Phẩm giá của con người chính là nền tảng cho những điều Công Đồng Vatican nầy tuyên bố 
về quyền tự do tôn giáo của con người, và trải qua kinh nghiệm của bao thế hệ, lý trí nhân 
loại,ngày càng thấy rõ những đòi hỏi của nhân phẩm ấy. Hơn nữa, giáo thuyết về tự do tôn giáo 
bắt nguồn từ Mạc Khải của Thiên Chúa, nên người Kitô hữu càng phải thành kính tuân theo. 
Thật vậy, mặc dù không minh nhiên xác nhận quyền bất khả xâm phạm đối với mọi áp chế bên 
ngoài trong những điều liên quan đến tôn giáo, nhưng Mạc Khải đã cho biết về nhân phẩm 
trong tất cả mọi chiều kích, đã cho thấy sự quan tâm của Chúa Kitô đối với sự tự do mà con 
người phải có để chu toàn bổn phận tin vào lời Chúa, và cũng đã dạy chúng ta về tinh thần mà 
những môn đệ đã chọn Người làm Thầy phải hiểu biết và noi theo trong các hoạt động của 
mình. Tất cả những điều trên làm sáng tỏ những nguyên tắc chung được đặt làm nền tảng cho 
giáo thuyết về tự do tôn giáo của bản Tuyên Ngôn này. Điều đáng nói hơn cả là quyền tự do 
tôn giáo trong xã hội hoàn toàn phù hợp với thái độ tự do của hành vi đức tin Kitô giáo. 

 

10. Điểm chính yếu của học thuyết công giáo, được chứa đựng trong Lời Chúa và từng được 
các Giáo phụ giảng dạy7, là con người phải bày tỏ niềm tin vào Thiên Chúa cách tự nguyện. Do 
đó, không ai bị cưỡng bách phải chấp nhận đức tin trái với ý muốn8. Thật vậy, tự bản chất, 
hành vi đức tin là một hành vi tự ý, vì khi đã được cứu chuộc nhờ Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế và 
được mời gọi trở nên dưỡng tử nhờ Đức Giêsu Kitô9, con người chỉ có thể đến với Thiên Chúa, 
Đấng tự mạc khải nếu, khi được Chúa Cha lôi cuốn10, họ tin phục Thiên Chúa với cả lý trí và tự 
do. Vì vậy, trong lãnh vực tôn giáo, việc loại trừ mọi thứ áp chế đối với con người là điều hoàn 
toàn phù hợp với bản chất của đức tin. Bởi đó, chủ trương tự do tôn giáo sẽ góp phần không 
nhỏ vào việc tạo nên hoàn cảnh thuận lợi giúp cho con người có thể dễ dàng được mời gọi đến 
với đức tin Kitô giáo, tự ý đón nhận và tuyên xưng đức tin ấy cách nhiệt thành trong cả cuộc 
sống. 

 

11. Thiên Chúa mời gọi con người phụng thờ Ngài trong tinh thần và chân lý, và con người 
chấp nhận gắn bó với Ngài bằng cả ý thức chứ không hề bị cưỡng bách. Thật vậy, Thiên Chúa 
tôn trọng phẩm giá của những con người do chính Ngài tạo nên, những người phải sống theo 
phán đoán của chính mình và phải được tự do. Điều này được tỏ hiện cách tuyệt vời nơi Đức 
Kitô Giêsu, nơi Người, Thiên Chúa đã mạc khải chính mình và những đường lối của mình cách 
trọn hảo. Chúa Kitô là Thầy và là Chúa chúng ta11, Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong 
lòng12, chính Người đã kiên nhẫn dìu dắt và mời gọi các môn đệ13. Quả thật, Người đã chứng 
thực và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ để khơi dậy và kiện cường lòng tin của 
những kẻ đang nghe Người, chứ không phải để tạo áp lực cưỡng ép họ14. Rõ ràng Người đã 

                                                 
7
 x. LACTANTIUS, Divinarum Institutionum, V, 19: CSEL 19, tr. 463-464; Pl 6,614 và 616 (ch 20); T. AMBRÔSIÔ, Epistola 

ad Valentianum Imp, Ep 21: Pl 16, 1005; T. AUGUSTINÔ, Contra litteras Petiliani, c. II, ch. 83: CSEL 52, tr. 112; PL43, 

315; x. C. 23, q. 5, c. 33 (xb. Friedberg, cột 939); nt., Epist. 23: PL 33, 98; nt., Epistola 34: PL33, 132; nt., Epistola 35: PL 33, 

135; T. GRÊGÔRIÔ CẢ, Epistola ad Virglitum et Theodorum episcopos Massiliae Galliarum, Registrum Epistolarum, I, 45: 

MGH, Ep., 1, tr. 72: PL 77, 510-511 (I, ep. 47); nt., Epistola ad Ioannem Episcopum Constantinopolitanum, Registrum 

Epistolarum, III, 52: MGH Ep. I tr. 210; PL 77, 649(III, ep. 33); x. D 45, ch 1 (xb. Friedberg cột 160); CĐ TOLET. IV, ch 57; 

Mansi 10,633; x. D. 45, ch. 5 (xb. Friedberg, cột 161-162); CLÉMENTÊ III: X., V, 6,9 (xb. Friedberg, cột 774); 

INNÔCENTIÔ III, Epistola ad Arelatensem Archiepiscopum, X., III, 42, 3 (xb. Friedberg, cột 646). 
8
 x. Giáo Luật 1351; PIÔ XII, Huấn từ cho các vị Giám chức cũng như các viên chức và tuỳ viên của Tòa Thượng Thẩm Roma, 

6.10.1946: AAS 38 (1946), tr. 394; nt. Thông điệp Mystici Corporis, 29.6.1943: AAS 35 (1943), tr. 243. 
9
  x. Ep 1,5. 

10
 x. Ga 6,44. 

11
 x. Ga 13,13. 

12
 x. Mt 11,29. 

13
 x. Mt 11,28-30; Ga 6,67-68. 

14
 x. Mt 9,28-29; Mc 9,23-24; 6,5-6; PHAOLÔ VI, Thông điệp 

    Ecclesiam suam, 6.8.1964, AAS 56 (1964), tr. 642-643. 
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khiển trách những kẻ nghe mà không tin, tuy nhiên Người vẫn dành quyền luận phạt cho Thiên 
Chúa trong ngày phán xét15. Khi sai các Tông Đồ đi khắp thế gian, Người phán: “Ai tin và chịu 
phép Rửa, sẽ được cứu rỗi, còn ai không tin sẽ bị luận phạt” (Mc 16,16). Nhưng khi thấy cỏ 
lùng được gieo lẫn vào lúa, Người lại bảo cứ để cả hai cùng mọc lên cho đến mùa gặt vào ngày 
thế mạt16. Không muốn là một vị Thiên Sai tham gia chính trường để thống trị bằng quyền lực17, 
Người thích tự xưng là Con Người, đến “để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn 
người” (Mc 10,45). Là người Tôi Trung hoàn hảo của Thiên Chúa18, Người “không đành bẻ gẫy 
cây lau bị giập, không nỡ vùi tắt tim đèn còn khói” (Mt 12,20). Người thừa nhận quyền bính và 
luật pháp dân sự khi bảo phải nộp thuế cho Cêsar, nhưng cũng khuyến cáo rõ ràng phải tôn 
trọng lề luật tối thượng của Thiên Chúa: “Của Cêsar hãy trả cho Cêsar, của Thiên Chúa hãy trả 
cho Thiên Chúa” (Mt 22,21). Sau cùng, khi thực hiện công trình cứu chuộc trên thánh giá để 
mang lại ơn cứu rỗi và tự do đích thực cho con người, Người đã hoàn tất mạc khải. Người đã 
làm chứng cho chân lý19, nhưng Người không muốn dùng sức mạnh để ép buộc những kẻ 
chống đối Người. Thật vậy, Nước Người không cần được bảo vệ bằng bạo lực20, nhưng được 
xây dựng bằng việc làm chứng và lắng nghe chân lý, được tăng triển nhờ tình yêu, với tình yêu 
đó Chúa Kitô chịu treo trên thập giá đã kéo mọi người đến với Người21. 

 

Được dạy bảo bằng lời nói và mẫu gương của Đức Kitô, các Tông Đồ cũng đã đi theo con 
đường ấy. Từ thời Giáo Hội sơ khai, các môn đệ Đức Kitô đã không dùng hành động cưỡng 
bách và những thủ đoạn bất xứng với Phúc Âm, nhưng trên hết, các ngài dùng sức mạnh của 
lời Chúa để dẫn đưa con người trở về tuyên xưng Đức Kitô là Chúa22. Các ngài đã mạnh dạn 
loan truyền cho mọi người biết ý định của Thiên Chúa Cứu Chuộc, “Đấng muốn cho mọi người 
được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4); nhưng đồng thời các ngài vẫn tôn trọng những 
người yếu đuối, dù họ đang sống trong lầm lạc, và như thế, tỏ cho họ thấy “mỗi người chúng ta 
đều phải trả lẽ về chính mình trước mặt Thiên Chúa” (Rm 14,12)23, và phải luôn sống đúng theo 
lương tâm. Cũng như Chúa Kitô, các Tông Đồ luôn chú tâm làm chứng cho chân lý của Thiên 
Chúa, đầy can đảm trước mặt dân chúng và nhà cầm quyền để “mạnh dạn nói lời Thiên Chúa” 
(Cv 4,31)24. Quả thật, các ngài xác tín rằng Phúc Âm thực sự là sức mạnh của Thiên Chúa để 
cứu rỗi tất cả những ai có lòng tin25. Vì thế, từ khước mọi “khí giới thuộc xác thịt”26, noi gương 
hiền lành và khiêm nhượng của Chúa Kitô, các ngài rao giảng lời Chúa với tất cả lòng tin tưởng 
vào sức mạnh thần linh của lời có khả năng phá tan các quyền lực chống lại Thiên Chúa27, và 
giúp mọi người trở về tin kính và vâng phục Chúa Kitô28. Như Thầy mình, các Tông Đồ cũng 
nhìn nhận chính quyền hợp pháp: “Thật vậy, không có quyền bính nào mà không bởi Thiên 
Chúa”, thánh Phaolô nói lời đó khi nhắc nhở: “Mọi người hãy tùng phục quyền trên…. ai chống 
đối quyền bính tức là chống lại trật tự Thiên Chúa đã đặt ra” (Rm 13,1-2)29. Nhưng đồng thời 
các ngài cũng không sợ hãi khi phải phản đối những quyền bính đi ngược lại thánh ý Thiên 
Chúa: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5,29)30. Trải qua bao thế hệ 
và khắp nơi trên trái đất, biết bao vị tử đạo và tín hữu đã đi theo con đường ấy. 

 

12. Như vậy, trung thành với chân lý Phúc Âm, Giáo Hội đi theo con đường của Chúa Kitô và 
các Tông Đồ khi nhìn nhận và bênh vực nguyên tắc tự do tôn giáo như một nguyên tắc phù 
hợp với phẩm giá con người và với mạc khải của Thiên Chúa. Qua dòng thời gian, Giáo Hội 
vẫn duy trì và truyền dạy giáo thuyết đã nhận lãnh nơi Thầy Chí Thánh và các Tông Đồ. Mặc 
dầu trong đời sống của Dân Thiên Chúa, trải qua những thăng trầm của lịch sử nhân loại, đôi 

                                                 
15

 x. Mt 11,20-24; Rm 12,19-20; 2 Ts 1,8. 
16

 x. Mt 13,30 và 40-42. 
17

 x. Mt 4,8-10; Ga 6,15. 
18

 x. Is 42,1-4. 
19

 x. Ga 18,37. 
20

 x. Mt 26,51-53; Ga 18,36. 
21

 x. Ga 12,32. 
22

 x. 1 Cr 2,3-5; 1 Ts 2,3-5. 
23

 x. Rm 14,1-23; 1 Cr 8,9-13; 10,23-33. 
24

 x. Ep 6,19-20. 
25

 x. Rm 1,16. 
26

 x. 2 Cr 10,4; 1 Ts 5,8-9.  
27

 x. Ep 6,11-17. 
28

 x. 2 Cr 10,3-5.  
29

 x. 1 Pr 2,13-17. 
30

 x. Cv 4,19-20. 
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khi cũng đã có những phương cách hành động ít thích hợp, thậm chí trái với tinh thần Phúc 
Âm, tuy nhiên, giáo thuyết của Giáo Hội luôn dạy rằng không ai bị ép buộc phải tin. 

 

Như thế, men Phúc Âm đã hoạt động lâu dài trong các tâm hồn và đóng góp rất nhiều cho 
nhân loại, để rồi qua dòng thời gian, con người nhận biết sâu xa hơn về phẩm giá của mình, và 
càng thêm xác tín rằng trong xã hội, không ai được cưỡng bách con người về những gì liên 
quan đến tôn giáo. 

 

13. Trong số những điều gắn liền với thiện ích của Giáo Hội cũng như của xã hội trần thế, 
những điều dù ở đâu hay vào thời nào luôn phải được tôn trọng và bảo vệ khỏi mọi xâm phạm, 
thì chắc chắn điều quan trọng nhất là Giáo Hội phải được tự do hành động theo như đòi hỏi của 
sứ mạng đem ơn cứu rỗi cho mọi người31. Thật vậy, đây là một sự tự do mang tính thánh 
thiêng, do người Con duy nhất của Thiên Chúa ban cho Giáo Hội mà Người đã cứu chuộc bằng 
chính Máu mình. Tự do này dành riêng cho Giáo Hội cách đặc biệt đến nỗi nếu ai xâm phạm là 
đã chống lại ý định Thiên Chúa. Quyền tự do của Giáo Hội là nguyên tắc căn bản cho mọi liên 
lạc giữa Giáo Hội và chính quyền cũng như toàn thể cơ cấu dân sự. 

 

Trong xã hội loài người và đối với bất cứ công quyền nào, Giáo Hội đòi cho mình quyền tự 
do với tư cách mình là một quyền bính thiêng liêng do Chúa Kitô thiết lập, và thừa lệnh Thiên 
Chúa, lãnh nhiệm vụ đi khắp thế gian rao giảng Phúc Âm cho mọi tạo vật32. Giáo Hội cũng đòi 
cho mình quyền tự do vì Giáo Hội cũng là một cộng đồng gồm những người có quyền sống 
trong xã hội dân sự theo những giới luật của đức tin Kitô giáo33. 

 

Thế nên, nơi nào thể chế tự do tôn giáo được đề cao, không những được tuyên bố bằng lời 
nói hay được phê chuẩn qua các đạo luật nhưng còn được đem ra thi hành cách thực tâm, thì 
ở đó, trên nguyên tắc cũng như trong thực tế, Giáo Hội mới có được những điều kiện vững 
chắc khả dĩ bảo đảm sự độc lập cần thiết để chu toàn sứ mệnh của Thiên Chúa, sự độc lập mà 
giáo quyền luôn cấp thiết đòi hỏi phải được thực thi trong xã hội34. Đồng thời các Kitô hữu cũng 
như những người khác đều được hưởng quyền tự do không bị ngăn cản hành động theo lương 
tâm trong đời sống của mình. Như thế, sự tự do của Giáo Hội tương hợp với quyền tự do tôn 
giáo, một quyền lợi phải được thừa nhận cho mọi người và mọi cộng đồng cũng như phải được 
phê chuẩn trong thể chế pháp lý. 

 

14. Để tuân hành mệnh lệnh Chúa truyền: “Hãy dạy dỗ muôn dân” (Mt 28,19), Giáo Hội Công 
Giáo phải luôn nỗ lực hoạt động “để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh” (2 
Ts 3,1). 

 

Vì thế, Giáo Hội tha thiết xin các con cái mình, trước hết “hãy van nài, cầu nguyện, khấn xin 
và tạ ơn cho tất cả mọi người... đó là điều tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng Cứu độ 
chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,1-4). 

 

Tuy nhiên, trong việc huấn luyện lương tâm, các Kitô hữu phải luôn chú trọng đến giáo lý 
thánh thiện và vững chắc của Giáo Hội35. Thật vậy, theo ý định của Chúa Kitô, Giáo Hội Công 
Giáo là thầy dạy chân lý có nhiệm vụ loan báo và giảng dạy cách xác thực chân lý là chính 
Chúa Kitô, đồng thời có thẩm quyền công bố và xác nhận những nguyên tắc trong lãnh vực 
luân lý, phát xuất tự chính bản tính con người. Ngoài ra, khi đến với những người còn ở bên 
ngoài Giáo Hội, các Kitô hữu, với thái độ khôn ngoan, “trong Chúa Thánh Thần, trong đức ái 
không giả dối, trong lời chân lý” (2 Cr 6,6-7), phải cố gắng chiếu tỏa ánh sáng sự sống với trọn 
niềm xác tín36, với lòng can đảm của người tông đồ, cho dù phải đổ máu. 

                                                 
31

 x. LÊÔ XIII, Thư Officio sanctissimo, 22.12.1887), AAS 20 (1887) tr. 269; nt., Thư Ex litteris, 7.4.1887: AAS 19 (1886), tr. 

465. 
32

 x. Mc 16, 15; Mt 28, 18-20; PIÔ XII, Thông điệp Summi Pontificatus, 20.10.1939: AAS 31 (1939), tr. 445-446. 
33

 x. PIÔ XI, Thư Firmissimam Constantiam, 28.3.1937: AAS 29 (1937), tr. 196. 
34

 x. PIÔ XII, Huấn từ Ci riesce, 6.12.1953: AAS 45 (1953), tr. 802. 
35

 x. PIÔ XII, Sứ điệp truyền thanh, 23.3.1952: AAS 44 (1952), tr. 270-278. 
36

 x. Cv 4,29. 
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Vì đối với Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh của mình, người môn đệ có bổn phận quan trọng là 
phải luôn tìm cách thấu hiểu chân lý mà Người đã trao ban, phải trung thành loan truyền và can 
đảm bảo vệ, nhưng không được dùng những phương cách trái với tinh thần Phúc Âm. Đồng 
thời, vì tình yêu Chúa Kitô thúc bách, hãy lấy tình yêu thương, sự khôn ngoan và lòng kiên 
nhẫn để đối xử với những kẻ còn sống trong lầm lạc hoặc chưa nhận biết đức tin37. Vì thế, vừa 
phải quan tâm đến những bổn phận đối với Chúa Kitô, Lời ban sự sống, Lời phải được loan 
truyền, vừa phải chú ý đến những quyền lợi của con người cũng như mức độ ơn thánh mà 
Thiên Chúa, nhờ Chúa Kitô ban cho những ai được mời gọi để tự ý nhận lãnh và tuyên xưng 
đức tin. 

 

15. Ngày nay, điều hiển nhiên là con người mong muốn được tự do tuyên xưng tôn giáo cách 
riêng tư cũng như công khai. Hơn nữa, quyền tự do tôn giáo đã được Hiến pháp của phần lớn các 
quốc gia công bố như một quyền dân sự và được các văn kiện quốc tế long trọng công nhận38. 

 

Tuy nhiên, có nhiều chế độ, dù quyền tự do phụng tự đã được thừa nhận trong Hiến Pháp, 
nhưng chính các cơ quan công quyền lại luôn tìm cách bắt người dân phải xa lìa tôn giáo họ tin 
theo và làm cho đời sống các cộng đồng tôn giáo trở nên vô cùng khó khăn và bấp bênh. 

 

Trong khi vui mừng trước những dấu chỉ tốt đẹp của thời đại này, nhưng cũng phải đau lòng 
nói lên những sự kiện đáng buồn ấy, Thánh Công Đồng khuyến khích những người công giáo 
và cũng xin tất cả mọi người hãy quan tâm nhận định kỹ lưỡng về sự cần thiết của quyền tự do 
tôn giáo, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại của gia đình nhân loại. 

 

Thật vậy, điều có thể nhận thấy rõ ràng là các dân tộc ngày càng hợp nhất hơn, con người 
với những nền văn hóa và tôn giáo khác biệt ngày càng liên kết với nhau chặt chẽ hơn, đồng 
thời mỗi cá nhân cũng ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Do đó, để thiết lập và củng cố giữa 
nhân loại mối tương giao an hòa và thuận hảo, điều cần thiết là khắp nơi trên hoàn cầu, quyền 
tự do tôn giáo phải được thừa nhận nhờ sự bảo đảm hữu hiệu của luật pháp, cũng như những 
bổn phận và quyền lợi tối thượng của con người trong việc sống đạo giữa xã hội phải được tôn 
trọng. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha mọi người, ban cho gia đình nhân loại, qua việc cẩn thận 
tuân giữ thể chế tự do tôn giáo trong xã hội, được đạt tới tự do cao cả và vĩnh cửu “trong vinh 
quang của con cái Thiên Chúa” (Rm 8,21), nhờ ân sủng Chúa Kitô và quyền năng Chúa Thánh 
Thần. 

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 7 tháng 12 năm 1965 
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 

 

 

 
 

 

 

                                                 
37

 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem In Terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 299-300. 
38

 x. GIOAN XXIII, Thông điệp Pacem In Terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), tr. 295-296. 
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VỀ MỤC LỤC 

  

 

Từ thứ hai Tuần Thánh ngày 26 đến thứ bảy Tuần Thánh ngày 31/3 – 2018 
 
 
Thứ hai Tuần Thánh ngày 26/3 – Gio 12 , 1 – 11 
 
Nội dung Tin Mừng 
 

 Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem và ghé qua Bê-ta-ni-a để thăm gia đình Matta, Lazarô 
và Maria… 

 Maria chào mừng Chúa bằng một nghi thức đặc biệt: xức chân Chúa bằng dầu cam 
tùng nguyên chất và lấy tóc lau chân Người… 

 Giu-đa Is-ca-ri-ốt thấy tiếc…và nại vào người nghèo để nói lên sự tiếc nuối của 
mình… 

 Chúa Giê-su ủng hộ việc Maria làm, vì Người thấy đấy như một dấu chỉ về ngày táng 
xác Người… 

 
Giáo huấn Tin Mừng 
 

 “Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày 
mai táng Thầy.” (c. 7) 

 
Ca dao 
 
Khẩu Phật , tâm xà 
 
Chết trong còn hơn sống đục 
 
Danh ngôn 
 
Tình yêu không mù quáng ; ghen tương mới mù quáng. 
 Lawrence Durrell (1912-1990) – nhà văn,nhà thơ gốc Ấn và sống tại Anh 
 
Cuộc sống không phải là nói suông ; cuộc sống là bổn phận 
 Sue Davey 
 
Sống Lời Chúa trong hôm nay 
 
-trân trọng những tình nghĩa tốt đẹp… 
-không lý luận để biện hộ cho “ý xấu” của mình… 
 
 
Thứ ba Tuần Thánh ngày 27/3 – Gio 13 , 21-33 . 36-38 
 
Nội dung Tin Mừng 
 

 Chúa Giê-su loan báo việc một người trong Nhóm Mười Hai sẽ nộp Người… 
 Các môn đệ thay nhau hỏi xem: người ấy là ai ? 

 

NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN THÁNH / B 
 

 
 



 

12 

 Giu-đa – kẻ phản bội – cũng hỏi và Chúa đã trả lời khá rõ…nhưng không lay động gì 
đến con người rắp tâm nộp Thầy ấy…Hắn đã rời xa Nhóm để thực hiện ý đồ… 

 Chúa Giê-su nói đến việc Người phải ra đi…và đến nơi Người sẽ phải đến… 
 Phê-rô lớn tiếng quả quyết về lòng trung thành của ông… 
 Chúa loan báo việc Phê-rô sẽ chối Người ba lần trước khi gà gáy… 

 
Giáo huấn Tin Mừng 
 

 “Đức Giê-su đáp: “ Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà 
chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” ( c. 38) 

 
Ca dao 
 
Đường mòn, ân nghĩa không mòn 
 
Giữ được người ở, chứ ai giữ được người đi 
 
Danh ngôn 
 
Hào phóng là cho đi nhiều hơn những gì bạn có thể cho…Tự trọng là lấy đi ít hơn những gì bạn 
cần lấy… 
 Khalil Gibran 
 
Tôi không buồn khi bạn lừa dối tôi…Tôi buồn vì từ bây giờ tôi không thể tin bạn được nữa… 
 Fredrich Nietzche 
 
Sống Lời Chúa trong hôm nay 
 
-sống làm sao để người khác có thể tin mình, vì mình là con Chúa… 
-luôn biết quay trở lại với Chúa khi chúng ta có những lỡ lầm trong cuộc sống… 
 
 
Thứ tư Tuần Thánh ngày 28/3 – Mt 26 , 14 – 25 
 
Nội dung Tin Mừng 
 

 Cuộc trao đổi giữa Giu-da Is-ca-ri-ốt với các thượng tế về việc “bán” Chúa Giê-
su…theo Tin Mừng thánh sử Mat-thê-ô ghi lại… 

 Các môn đệ dọn chỗ để Thầy/trò cùng mừng Lễ Vượt Qua truyền thống… 
 Chúa Giê-su công bố việc Giu-da phản bội… 

 
Giáo huấn Tin Mừng 
 

 “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp 
Con Người : thà nó đừng sinh ta thì hơn!” ( c. 24) 

 
Ca dao 
 
Có trộm mới đi ăn đêm, 
Ai người tử tế ra đường nửa khuya… 
 
Lỗ miệng thì nói Nam Mô, 
Trong lòng thì đựng ba bồ dao găm… 
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Danh ngôn 
 
Trí thức trở thành tàn ác…nếu mục tiêu không có đạo đức… 
 Platon 
 
Khí – kiêng nhất là hung hăng 
Tâm – kiêng nhất là hẹp hòi 
Tài – kiêng nhất là bộc lộ 
 Lữ Khôn 
 
Sống Lời Chúa trong hôm nay 
 
-luôn biết nhìn lại mình trong chân thành và khiêm tốn… 
-cố gắng hơn để có những chỉnh đốn con người và cuộc sống mình sao cho có ý nghĩa… 
 
     
TAM NHẬT THÁNH 
 
 
Thứ năm Tuần Thánh ngày 29/3 – Thánh Lễ chiều: Thánh Lễ Tiệc Ly – Gio 13, 1-15 
 
Nội dung Tin Mừng 
 

 Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ - Nhóm Mười Một – để xin các ông học bài 
học phục vụ với nhau và với cộng đồng nhân loại: làm tất cả những gì có thể để anh 
chị em mình được sạch – dù phải quỳ xuống rửa chân… 

 
Giáo huấn Tin Mừng 
 

 “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải 
rửa chân cho nhau. Thầy nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã 
làm cho anh em.” ( cc. 14 & 15) 

 
Ca dao 
 
Làm sao như quế trên non: 
Trăm năm khô mục, vẫn còn thơm tho 
 
Hễ muốn ra con người tử tế, 
Phải thẳng ngay, chớ để ai hờn. 
Làm ơn, ắt hẳn nên ơn, 
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ ? 
 
Danh ngôn 
 
Thước đo sự vĩ đại của một con người không nằm ở số người phục vụ người đó, mà ở số 
người anh ta đã phục vụ. 
 John Hagee - CEO 
 
Tôi có thể vượt qua thế giới này, nhưng chỉ một lần thôi…Bởi vậy nên bất cứ điều gì tốt lành 
nào tôi có thể làm, hoặc bất cứ sự nhân từ nào tôi có thể bày tỏ cho người khác, hãy để tôi làm 
điều đó ngay lúc này. Hãy để tôi không trì hoãn hay lơ nó đi, vì tôi sẽ không qua con đường này 
lần nữa… 
 Henry Drummond ( 1851-1897) – giáo sư 
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Sống Lời Chúa trong hôm nay 
 
-tập để giúp đỡ người khác khi có dịp…và ngay cả với những việc rất nhỏ… 
-biết vâng lời bề trên, quan tâm đến những người lớn tuổi…và trân trọng bạn bè mình… 
 
 
Thứ sáu Tuần Thánh –  
 
không có Thánh Lễ - cử hành việc Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa vào buổi chiếu-
cầu nguyện cho các thành phần con cái Chúa – giữ chay, kiêng thịt – Bài Thương Khó theo 
thánh Gioan 18, 1 – 19, 42 
 
Danh ngôn 
 
Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ…Nó không chỉ là cảm xúc, nó là quan tâm, 
chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. 
 William Arthur Ward 
 
Tình yêu ? Hơi phúc tạp nhỉ ? Nhưng tôi có thể nói thế này với bạn: giây phút bạn sẵn sàng 
chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc – tình yêu ở ngay đấy… 
 Khuyết danh 
 
Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự nguyện tạo ra… 
 Charles Dickens 
 
Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao giờ thất bại… 
 Lord Byron 
 
Sống Lời Chúa trong hôm nay 
 
-có sự thinh lặng để chiêm ngắm và cầu nguyện trong ngày tưởng niệm Chúa bị treo… 
-nhìn thấy ý nghĩa cái chết Chúa tự nguyện đón nhận theo ý Chúa Cha muốn… 
 
 
Thứ bảy Tuần Thánh – canh thức Vượt Qua – Mc 16 , 1 – 8 
 
Nội dung Canh thức Vượt Qua 
 
-Sơ lược giòng lịch sử thánh qua các bài đọc Cựu Ước và nhấn mạnh ở biến cố Xuất Hành 
cũng như cuộc vượt qua của Dân Is-ra-el: sự báo trước về việc Đức Giê-su vượt qua cái chết 
và đưa nhân loại vượt qua thế giới của tội để đi vào sự sống và thế giới của Thiên Chúa… 
-Cuộc vượt qua cái chêt của Đức Giê-su Ky-tô : sự kiện mồ trống…và lời loan báo của thiên 
thần do thánh sử Mar-cô ghi lại : Người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa… 
 
Danh ngôn 
 
Chết chẳng là gì . Không sống mới đáng sợ ! 
 Victor Hugo 
 
Ý nghĩa tối thượng mà tất cả các câu chuyện gợi tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống và 
sự không thể cưỡng lại của cái chết. 
 Italo Calvino (1923-1985) – nhà báo và nhà văn người Ý 
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Cuộc đời chỉ có một ý nghĩa : đó chính là sự sống 
 Erich Fromn 
 
    CHÚA  ĐÃ SỐNG  LẠI THẬT RỒI – Allelluia ! Alleluia ! 
 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (01/04/2018) 

[Cv 10,34ª.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9] 
 
  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ         

Chân phước Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nói một câu đáng mọi người chúng ta phải ghi nhớ 

và suy đi niệm lại trong lòng: “Người thời nay tin vào chứng nhân hơn thầy dậy và nếu họ 

có tin vào thấy dậy thì bởi vì thầy dậy đó là chứng nhân.” Lời nói trên đưa chúng ta trở về 

thuở ban đầu của Ki-tô giáo, với bài giảng của Thánh Phê-rô, Tông Đồ Trưởng, tại nhà ông Cô-

nê-li-ô: “Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân 

Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem này….” (Cv 10, 39).  

 

Hội Thánh Công Giáo đã phát triển qua hơn 20 thế kỷ và sẽ tiếp tục phát triển là nhờ -một 

phần quan trọng- vào việc các Ki-tô hữu sống sứ mạng làm chứng. Làm chứng cho Đấng xuất 

thân từ Na-da-rét, đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ 

kiềm chế. Nhưng Đấng ấy đã bị người ta giết chết nhưng sau ba ngày Người đã được Thiên 

Chúa Cha phục sinh: Đó là Đức Ki-tô Giê-su!   

 

Nhân đọc lại các bài Thánh Kinh của Chúa Nhật Phục Sinh, thiết nghĩ các Ki-tô hữu Việt 

Nam cần kiểm điểm xem có phải vì chứng tá của chúng ta còn quá yếu kém nên việc truyền 

giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam chưa có được nhiều kết quả như mong muốn.   
 
  

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

2.1 Trong bài đọc 1 (Cv 10, 34a.37-43): Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với 

Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. 

 

(34a) Bấy giờ tại nhà ông Cô-nê-li-ô, ông Phê-rô lên tiếng nói: (37) “Quý vị biết rõ biến cố 

đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao 

giảng. (38) Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần 

và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và 

chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. (39) Còn chúng tôi đây 

xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. 

Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. (40) Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi 

dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, (41) không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt 

những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng 

ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. (42) Người truyền cho chúng tôi 

phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm 

LÀM CHỨNG CHO ĐẤNG PHỤC SINH 
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thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. (43) Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và 

nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội." 
 
  

2.2 Trong bài đọc 2 (Cl 3,1-4): Anh em hãy tìm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức 

Ki-tô đang ngự. 

(1) Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì 

thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. (2) Anh em hãy hướng lòng trí 

về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. (3) Thật vậy, 

anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên 

Chúa. (4) Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với 

Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. 
 
  

2.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 20,1-9): Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. 

(1) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì 

thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (2) Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức 

Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ;  và chúng tôi chẳng biết họ để 

Người ở đâu." 

(3) Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. (4) Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia 

chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. (5) Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải 

còn ở đó, nhưng không vào. (6) Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng 

trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, (7) và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để 

lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. (8) Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã 

tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (9) Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu 

rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.  
 
  

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH 

KINH 

3.1 Chân dung của Thiên Chúa      

(1°) Trong bài đọc 1 (Cv 10, 34a.37-43), Thánh Phê-rô, Tông đồ Trưởng, làm chứng về 

Chúa Ki-tô Phục Sinh. Cách nói của Thánh Phê-rô thật đơn sơ, dễ hiểu giống như ngài kể 

chuyện, vừa sống động vừa đậm nét chứng từ cá nhân của ngài. Vắn gọn trong mấy lời, Thánh 

Phê-rô đã tóm tắt một cách đầy đủ, cả cuộc đời của Đức Ki-tô Giê-su: từ xuất xứ đến cách 

sống, cách chết cũng như sự kiện phục sinh và cả việc Người giao sứ mạng rao giảng và làm 

chứng cho các môn đệ. Đó là cốt lõi của Niềm Tin Ki-tô giáo chúng ta.  
 
  

(2°) Trong bài đọc 2 (Cl 3,1-4), Thánh Phao-lô Tông đồ Dân Ngoại, lưu ý các tín hữu Cô-

lô-xê phải sống thế nào cho phù hợp với hiện trạng và tư cách Ki-tô hữu của mìmh. Các tín hữu 

đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy là họ đã “cùng chết” và “được cùng trỗi dậy” với Đức Ki-tô. Vì 

thế họ phải tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, tức những gì thuộc về Chúa Ki-tô. Trước 

và sau khi được dội nước trên đầu (hay được dìm trong nước) là hai cách sống hoàn toàn khác 

nhau, thậm chí đối nghịch nhau. Trước khi được thánh tẩy là sống theo tinh thần, tiêu chuẩn và 

các giá trị của trần gian. Sau khi được thánh tẩy là sống theo tinh thần, tiêu chuẩn và các giá trị 

của Chúa Ki-tô.  
 
  

(3°) Trong bài Tin Mừng (Ga 20,1-9), Thánh Gio-an Tông Đồ kể lại SỰ KIỆN xẩy ra vào 

sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, tức ngày thứ ba sau khi Đức Giê-su chết trên thập giá và 

được chôn cất trong ngôi mộ thuộc sở hữu của ông Giô-xép người thành A-ri-ma-thê. Hai 
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người phụ nữ cùng có tên là Ma-ri-a ra thăm mộ vào sáng sớm, thì thấy ngôi mộ trống và xác 

Đức Giê-su không còn ở đó nữa. Các bà báo tin ngay cho các Tông Đồ. Ông Phê-rô và ông 

Gio-an cùng chạy đến mồ và cũng thấy như vậy.  

 

Ngôi mộ trống chưa đủ chứng minh rằng Đức Giê-su đã “phục sinh từ cõi chết” mà mới xác 

định là thân xác Người không còn ở đó nữa. Nhưng với Tông đồ Gio-an thì chỉ bấy nhiêu cũng 

đủ rồi! Còn đối với những người khác thì sẽ có những bằng chứng hiển nhiên và đủ sức thuyết 

phục về sự kiện Đức Giê-su Na-da-rét đã trỗi dậy từ cõi chết. Đó là sự kiện Đức Giê-su Ki-tô 

phục sinh hiện ra với rất nhiều người thời bấy giờ. 
 
  

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh      

Sứ  điệp của Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh Chúa Nhật Phục Sinh là:  

Đức Giê-su Na-da-rét đã được Thiên Chúa Cha toàn năng cho trỗi dậy từ cõi chết và 

cho xuất hiện tỏ tường trước mắt nhiều người.  

Các Tông Đồ đã làm chứng về sự kiện đặc biệt ấy và các ngài đã lấy mạng sống mình làm 

bảo chứng cho lời tuyên xưng và rao giảng của mình.  

Còn chúng ta là các Ki-tô hữu thì được mời gọi tin vào sự kiện Phục Sinh và  làm 

chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh như Thánh Phê-rô đã dõng dạc tuyên bố: “CÒN CHÚNG 

TÔI  ĐÂY XIN LÀM CHỨNG (Cv 10,39)!” 
 
  

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA HÔM NAY 

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã chết trên thập giá và đã phục sinh vinh hiển  và dấn 

thân vào công cuộc làm chứng cho Người, để đáp lại Tình Yêu và Công Ơn của Người.  
 
  

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa  

Thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là mỗi người/mỗi cộng đoàn Ki-tô tăng cường 

lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng Phục 

Sinh của Người,  

qua các việc làm cụ thể như sau:  

a. tăng cường mối liên hệ mật thiết và riêng tư với Chúa Ki-tô Phục Sinh, 

b. sống theo giáo huấn, mệnh lệnh và lời khuyên của Chúa Ki-tô Phục Sinh, 

         c. làm chứng về Mầu Nhiệm Nhập Thể (Người là Thiên Chúa thật và là người thật) và 

Vượt Qua của Người (Người đã chết trên thập giá và ba ngày sau đã trỗi dậy từ cõi chết) bằng 

cách xem thường những gì thuộc về trần gian và tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa tức 

những giá trị trường cửu. 
 
  

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI  

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai 

cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một 

hạng người đặc biệt nào đó] 

5.1 “Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm... và việc Người đã 

bị người ta treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người 

trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường.” Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho các 

dân tộc trên thế giới được ơn nhận biết và tin theo Đấng đã chết trên thập giá để cứu chuộc 

muôn người. 
 
  

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con. 
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5.2 "Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm 

chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ki-tô hữu, nhất là 

cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam 

Nữ, để mọi thành phần Dân Chúa, biết noi theo cách sống hữu ích và vị tha của Chúa Giê-su 

Ki-tô, là Chúa và là Thầy cùa mọi Ki-tô hữu.   
 
  

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con. 
 
  

5.3 "Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm và hướng lòng trí 

về những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa." Chúng ta 

hãy cầu nguyện cho mọi người thuộc giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người tham dự 

Thánh Lễ này, biết ưu tiên tìm kiếm những gía trị cao cả trong cuộc sống.  
 
  

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con. 
 
  

5.4 “Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết." Chúng ta hãy cầu nguyện 

cho các Ki-tô hữu hy sinh thời gian cho việc học hỏi, giảng dậy và truyền bá Lời Chúa để mỗi 

ngày họ nhận ra dung mạo và sứ điệp của Chúa Giê-su Ki-tô một cách sâu sắc hơn!  
 
  

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con. 
 
  

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                                                 

Sàigòn ngày 22 tháng 03 năm 2018 
 
  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

   

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Tổng thư ký HĐGMVN 

Hành hương ad limina 

Từ ngày 1 đến 11 tháng 3 năm 2018, Hội đồng giám mục Việt Nam đi Rôma để viếng mộ hai 
thánh Tông đồ Phêrô, Phaolô, và yết kiến Đức Giáo hoàng Phanxicô. Quen gọi là đi ad limina, 
tên gọi tắt của cụm từ La tinh Visitatio ad limina apostolorum.Dù sức khỏe không tốt lắm, Đức 
Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc vẫn có mặt từ đầu và tham dự mọi sinh hoạt của Hội đồng 
giám mục. 

Hành hương ad limina và Hành hương về cõi Vĩnh hằng - Tưởng nhớ Đức Tổng Giám 
mục Phaolô Bùi Văn Đọc 

 



 

19 

Thứ Bảy 3/3, đoàn giám mục đến viếng mộ Thánh Phêrô và dâng Thánh Lễ tại Nhà nguyện 
kính ngai tòa Thánh Phêrô, sau đó đến Trường Thánh Phaolô (Collegio San Paolo) gặp gỡ 
đông đảo các linh mục, tu sĩ Việt Nam đang tu học tại Rôma. 

Chúa nhật 4/3, tất cả các giám mục đến thăm và dâng lễ tại Nhà thờ Thánh Tôma, Nhà thờ 
hiệu tòa của Đức Hồng y Phêrô, Tổng giám mục Hà Nội. 

Thứ Hai 5/3, Hội đồng giám mục Việt Nam được Đức Giáo hoàng Phanxicô dành cho một cuộc 
gặp gỡ và trò chuyện cởi mở, thân tình về tất cả những điều các giám mục quan tâm. Đồng 
thời, Đức Thánh Cha cũng nêu câu hỏi để biết rõ hơn về tình hình Hội Thánh tại Việt Nam, nhất 
là việc đào tạo chủng sinh và linh mục, trong chủng viện cũng như sau khi chịu chức. Trong 
buổi gặp gỡ đó, Đức Tổng Phaolô đã nêu câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Đức Bênêđictô 
XVI, và Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết Đức Bênêđictô XVI còn rất minh mẫn, chỉ gặp khó 
khăn trong việc đi lại vì chân đã yếu. 

Thứ Ba 6/3 là một ngày vất vả. Trước khi đến dâng lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, 
các giám mục đã đến viếng mộ Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Nhà thờ 
Đức Mẹ Cầu Thang (Scala). Hôm đó trời lạnh và mưa, lại phải đi bộ từ đường lớn vào Nhà thờ 
ở trong hẻm, nên thật vất vả đối với các vị cao niên, cách riêng là Đức Tổng Phaolô. Dù mệt, 
ngài vẫn cố gắng bước từng bước đến Nhà thờ, âm thầm cầu nguyện trước mộ Đức Cố Hồng 
y Phanxicô. 

Rời Nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, các giám mục đến viếng mộ Thánh Phaolô và dâng lễ tại Đền 
thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Chính Đức Tổng Phaolô chủ sự Thánh Lễ trọng thể này và sau 
Thánh Lễ, ngài còn chụp hình chung với các giám mục và cộng đoàn tham dự Thánh Lễ. Nhìn 
ngài có vẻ mệt mỏi với những bước đi nặng nhọc nhưng ngài vẫn cố gắng chủ sự Thánh Lễ từ 
đầu đến cuối. 

Sau Thánh Lễ, trong khi dùng bữa trưa tại một địa điểm gần đó, Đức cha Luy Tuấn chạy vào 
nói nhỏ với tôi, “Đức Tổng Phaolô phải nhập viện rồi”. Suốt buổi chiều hôm đó, ai cũng lo lắng 
về tình hình sức khỏe của Đức Tổng Phaolô vì nghe nói ngài bị hôn mê. Gần 12 giờ đêm, hai 
Đức cha phụ tá của Tổng giáo phận Sài Gòn gõ cửa phòng và báo cho tôi biết Đức Tổng đã về 
với Chúa. 

 

Hành hương về cõi Vĩnh hằng 

Nhìn từ bên ngoài, cái chết của Đức Tổng Phaolô có vẻ cô đơn, lạnh lẽo. Ngài qua đời khi đang 
ở nước ngoài, xa quê hương, xa giáo phận, xa gia đình. Ngài qua đời, hoàn toàn vắng bóng 
người thân, thi thể được quàn trong bệnh viện, chờ ngày được vận chuyển về quê nhà theo 
đường hàng không! Rất cô đơn. Và lạnh lẽo, giữa mùa Đông băng giá. 

Thế nhưng, trong tầm nhìn đức tin, sự ra đi của ngài mang ý nghĩa rất đặc biệt. Ngài ra đi sau 
khi chủ sự Thánh Lễ trọng thể, với sự hiện diện của tất cả Hội đồng giám mục, đại diện 26 giáo 
phận trên toàn cõi Việt Nam. Ngài lại chủ sự Thánh Lễ đó tại Đền thờ Thánh Phaolô, Thánh 
Bổn mạng của ngài. Và sau khi ban phép lành kết thúc Thánh lễ, chúc cộng đoàn ra đi bình an, 
chính ngài đã ra đi bình an về với Chúa. Bỗng nhớ lại lời một bài hát về linh mục: “Con muốn 
chết ở chân bàn thờ…”. Còn kết thúc nào đẹp hơn cho cuộc đời một người dâng mình cho 
Chúa? 

Chưa từng có giám mục Việt Nam nào qua đời khi đang đi ad limina. Chưa từng có giám mục 
nào đang coi sóc giáo phận ở Việt Nam mà lại chết ở Rôma, thủ đô của Hội Thánh Công giáo, 
nơi chôn táng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và biết bao vị thánh khác. Hiếm có giám 
mục Việt Nam nào vừa qua đời đã được đích thân Đức Giáo Hoàng loan báo và dâng lễ cầu 
nguyện cho. Cũng hiếm có giám mục Việt Nam nào được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa 
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Thánh chủ sự Thánh Lễ đưa chân. Rất nhiều điều đặc biệt đã diễn ra trong cái chết của Đức 
Tổng Phaolô! 

Điều đặc biệt nhất là với Đức Tổng Phaolô, hành hương ad limina đã trở thành cuộc hành 
hương về vĩnh cửu và thể hiện ý nghĩa trọn vẹn của hành hương. Hành hương ad limina là trở 
về với cội nguồn đức tin, qua lời tuyên xưng của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu là “Đấng Kitô, 
Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Hành hương ad limina là trở về với cội nguồn sứ vụ 
tông đồ, sứ vụ được Chúa Giêsu trao cho Phêrô: “Anh là Phêrô, nghĩa là Đá, trên Đá này, Thầy 
sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18); và “Hãy làm 
cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22,32). Cội nguồn đức tin và sứ vụ đó là Chúa Giêsu, 
và xa hơn nữa, là chính Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa Giêsu đến trong thế gian, để “những ai 
tin vào Con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Và như thế, với 
Đức Tổng Phaolô, hành hươngad limina 2018 không chỉ là đến viếng mộ hai Thánh Tông Đồ và 
gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, nhưng là gặp gỡ chính Thiên Chúa Tình Yêu. Ở đó, Thiên Chúa Ba 
Ngôi không còn là một đề tài thần học mà Đức Tổng Phaolô say mê nghiên cứu và giảng dạy 
suốt nhiều năm, nhưng đã thành thực tại sống động, bao la như đại dương, dịu dàng như lòng 
mẹ, êm ái như sóng vỗ. 

Và cũng chính ở đó, châm ngôn đời giám mục của Đức Tổng Phaolô nên trọn vẹn: Ad Deum 
laetitiae meae – Chúa là nguồn vui của con.   ■ 
  

Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

 
 

1. Hơn lúc nào hết, những ngày tháng đầu năm Mậu Tuất này, tôi nghe Chúa gọi tên và thúc 
giục tôi: “Con hãy bảo vệ Mẹ Maria và Chúa Giêsu trong con và trong cộng đoàn của con. Bởi 
vì Hai Đấng đang bị bắt bớ và xua đuổi bởi nhiều quyền lực trong đạo ngoài đời. Xưa đã là thế, 
nay cũng như vậy”. 

Tôi xin Chúa soi sáng cho tôi, để biết phải bảo vệ Hai Đấng thế nào. 

Chúa trả lời tôi là hãy theo gương Thánh Giuse. Vắn tắt ở mấy điểm quan trọng sau đây: 

2. Trước hết, hãy sống mật thiết với Hai Đấng, lắng nghe Hai Đấng. 

Quả thật, Thánh Giuse đã thực hiện điều quan trọng đó. Nhờ vậy, ngài không nghĩ mình phải 

trở thành một quyền lực nào, hay sẽ phải tất bật làm việc này, lo việc kia, nhưng Ngài hiểu ý 

Hai Đấng là: 

       Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa (Ga 15, 9). 

       Hãy gắn bó mật thiết với Chúa (Ga 15, 6). 

 THÁNH GIUSE SỐNG ƠN GỌI BẢO VỆ CHÚA GIÊSU VÀ ĐỨC MẸ 
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3. Được ở lại trong Chúa và sống gắn bó với Chúa, Thánh Giuse đã thờ phượng Chúa theo 
như ý Chúa, đó là: 

4. Sống tinh thần Tám mối phúc chính là cách bảo vệ Chúa và Đức Mẹ. Làm ngược lại là xua 
đuổi và bắt bớ Chúa (x Mt 5, 1-12). 

5. Sống khiêm tốn, tránh phô trương khi cầu nguyện, ăn chay, bố thí, chính là cách bảo vệ 
Chúa và Đức Mẹ. Làm ngược lại là xua đuổi và bắt bớ Chúa (x Mt 6, 1-17). 

6. Quan tâm phục vụ người nghèo khổ, chính là bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Làm ngược lại 
là xua đuổi và bắt bớ Chúa (x Mt 25, 34- 46). 

7. Thánh Giuse đã bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ trong nội bộ cộng đòan tôn giáo của mình. 
Bởi vì ngài biết trong nội bộ có những lớp người tự nhận là đạo đức sẽ ra tay bắt bớ và xua 
đuổi Chúa Giêsu và Đức Mẹ. 

8. Thánh Giuse đã bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ một cách khôn ngoan, nghĩa là không lên 
tiếng khích bác và chống đối ai, nhưng chỉ lặng lẽ sống những giá trị Phúc Âm một cách tích 
cực. 

9. Thánh Giuse đã bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ một cách tế nhị. Nghĩa là ngài luôn lui vào 
địa vị kẻ phục vụ, vui lòng nhận vào mình những việc nặng nề vất vả nhọc nhằn, để che chở 
cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ. 

10. Bố tôi hay nhắc cho tôi biết một lời trối của ông nội tôi. Trước khi tắt thở, ông nội chúng tôi 
gọi các con lại bên giường mà nói: Thánh Giuse rất có lòng thương những kẻ nghèo khổ, nếu 
các con gặp cơn khốn khó, hiểm nghèo, các con hãy chạy lại Thánh Giuse, xin ngài thương 
cứu giúp. 

Riêng tôi đã có rất nhiều lần được Thánh Giuse cứu giúp, cho dù cơn khốn khó hiểm nghèo 
của tôi coi như rất nhỏ. Đúng là ngài đã bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ, khi ngài quảng đại cứu 
giúp tôi là kẻ yếu đuối hèn mọn. 

11. Ngay lúc này, khi tôi đang viết những dòng chia sẻ đây, tôi rất mệt, rất đau do già yếu bệnh 
tật, nhưng Thánh Giuse đang cứu giúp tôi. Ngài cho tôi nhìn thấy bao ơn lành Chúa ban cho tôi 
chỉ trong giờ phút này, thật là cao quí khôn tả. Những ơn lành đó là rất riêng tư. Cảm nhận 
được sự thực đó, tôi càng thêm vững tin vào tình yêu thương xót Chúa. 

12. Dựa vào kinh nghiệm đó, Thánh Giuse dạy tôi hãy tín thác mình cho lòng Chúa xót thương 
một cách đơn sơ mà triệt để. Hãy theo gương ngài, mà luôn sẵn sàng vâng phục thánh ý 
Chúa. Vâng ý Chúa mới là môn đệ Chúa (x Mt 7, 21-23). 

Lịch sử có những chuyển biến bất ngờ, Thánh Giuse đã lắng nghe được ý Chúa, để có những 

chọn lựa thích hợp. Tôi cũng phải như vậy, khi lịch sử chuyển biến khác không như tôi muốn. 

13. Chọn lựa của Thánh Giuse những lúc đó là tăng thêm khiêm nhường, tăng thêm tình 
thương, ngài coi đó là thánh ý Chúa. Tôi cũng sẽ như vậy. 

Thêm khiêm nhường, thêm tình thương, là những điều không dễ. Phải nhờ ơn Chúa, phải nhờ 

vào cộng đoàn những người thiện chí. 

14. Điều quan trọng là phải để ý nhiều đến đời sống nội tâm, chứ nếu chỉ thích lễ nghi bề ngoài 
cho qua, thì sẽ tệ hại cho chính mình và cho đạo Chúa. 
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Đời sống nội tâm nơi Thánh Giuse là rất khiêm tốn. Ngài không cho mình là kẻ đạo đức hơn 

người khác, nhưng luôn biết mình yếu đuối, không ngừng và trong mọi sự đều nhờ ơn Chúa, 

để cùng với ơn Chúa mà dấn thân phục vụ, chia sẻ, hiệp thông. 

Đời sống nội tâm của tôi cũng phải như thế. 

15. Để được như vậy, tôi phải noi gương Thánh Giuse mà tỉnh thức và cầu nguyện thường 
xuyên. 

Tôi hiểu tỉnh thức và cầu nguyện là rất cần cho tôi, để tôi có hy vọng và niềm vui khi gặp những 

khó khăn trắc trở không sao tránh được. 

16. Niềm vui và hy vọng, mà Chúa ban cho tôi, như đã ban cho Thánh Giuse xưa, chính là 
Chúa. Để đón Chúa, tôi phải tỉnh thức, phải cầu nguyện thật nhiều. 

17. Có tỉnh thức và cầu nguyện, tôi mới có thể đón được Chúa vào lòng, nhất là Chúa là Đấng 
đã nói rõ: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình, mà theo Ta” (Mt 15, 24). 

Lạy Chúa, xin thương giúp con được noi gương Thánh Giuse mà bảo vệ Chúa và Đức Mẹ tại 

Việt Nam hôm nay. 

Long Xuyên, ngày 28.2.2018 

+ Gm. Gioan B BÙI TUẦN 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

 
 

 

 Chúng tôi đã trải qua một cuối tuần ướt át lê thê ở giữa 
rừng. Và bây giờ, buổi sáng Chúa nhật, người lớn báo cho 
biết bữa sáng sẽ được hoãn lại để những người Công giáo 
có thể giữ chay rước Lễ. Cậu ấy là một trong các trại viên 
với nét mặt không được vui lắm. 

  

Thắc mắc của cậu ta hiện lên trong trí khi Mùa Chay lại 

bắt đầu, vì ăn chay là việc thực hành đặc trưng nhất của 

mùa này. Trong hai ngày Mùa Chay, Thứ Tư Lễ Tro và thứ 

Sáu Tuần Thánh, người Công giáo hạn chế việc ăn uống để không ăn no và kiêng thịt. Vào tất 

cả các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay họ kiêng thịt. 

 TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO PHẢI ĂN CHAY? 
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Tại sao người Công giáo ăn chay? Các lý do có nền tảng chắc chắn trong Kinh Thánh 

không? 

  

Khi ăn chay, ta noi theo tấm gương thánh thiện. Môsê và Êlia đã ăn chay bốn mươi ngày 

trước khi đến trước nhan Thánh Chúa (Xh 34:28, 1 V 19: 8). Bà tiên tri Anna đã ăn chay để dọn 

mình đón Đấng Mêsi đến (Lc 2:37). Tất cả họ đều muốn nhìn thấy Thiên Chúa và xem việc ăn 

chay là một điều kiện tiên quyết cơ bản. Chúng ta cũng muốn Chúa hiện diện, vì vậy chúng ta 

ăn chay. 

  

Chúa Giêsu đã ăn chay (Mt 4: 2). Vì Ngài không cần phải thanh tịnh, nên chắc chắn Ngài 

đã làm điều này cốt để làm gương cho chúng ta. Thật vậy, Ngài cho rằng tất cả các Kitô hữu sẽ 

theo gương mình. Ngài nói: "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: 

chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay." (Mt 6:16). Lưu ý Ngài đã 

không nói “NẾU anh em ăn chay", nhưng "khi ". 

  

Và KHI bây giờ, vào Mùa Chay, Giáo Hội mở rộng ý tưởng của việc ăn chay, ngoài việc 

nhỏ bỏ qua các bữa ăn đến một chương trình vươn xa hơn là tự bỏ chính mình. Chúa Giêsu 

nói:  "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. " (Lc 

9:23). Vì vậy, ta "bỏ" điều gì đó mà ta thường ưa thích: kẹo, nước ngọt, một chương trình 

truyền hình yêu thích hoặc ngủ nướng thêm. 

  

Ăn chay có lợi cho sức khỏe, nhưng không giống như ăn kiêng. Ăn chay là điều gì đó 

thiêng liêng và tích cực hơn nhiều. Ăn chay là một bữa tiệc thiêng liêng. Chay tịnh cần cho linh 

hồn giống như thể xác cần có của ăn. 

  

Kinh Thánh giải thích rõ ràng những lợi ích tinh thần cụ thể của việc ăn chay. Chay tịnh 

mang lại sự khiêm nhường (Tv 69:10). Chay tịnh tỏ lộ sự đau buồn vì tội lỗi của ta (1 Sm 7: 6). 

Chay tịnh dọn đường đến với Chúa (Đn 9: 3). Chay tịnh là phương thế để nhận biết ý Chúa (Er 

8:21) và là một phương pháp cầu nguyện rất hữu hiệu (08:23). Đó là dấu chỉ sự hoán cải đích 

thực (Ge 2:12). 

  

Ăn chay giúp ta dứt bỏ những gì thuộc trần gian này. Chúng ta ăn chay không phải vì 

những thứ trần tục xấu xa, nhưng chính vì chúng tốt đẹp. Chúng là quà tặng của Thiên Chúa 

ban cho chúng ta. Nhưng chúng tốt đẹp đến độ đôi khi ta thích những món quà này hơn cả 

Đấng đã ban cho. Ta hóa ra đam mê lạc thú hơn là từ bỏ chính mình. Ta thường hay ăn uống 

đến độ quên cả Chúa. Những đam mê như vậy thực ra là một hình thức sung bái ngẫu tượng. 

Điều mà Thánh Phaolô có ý khi ngài nói, "Chúa họ thờ là cái bụng … những người chỉ nghĩ đến 

những sự thế gian. " (Pl 3:19). 
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Làm sao chúng ta có thể hưởng những ân ban của Thiên Chúa mà không quên Đấng ban 

cho? Ăn chay là cách bắt đầu thích hợp. Thân xác muốn nhiều hơn nó cần, vì vậy chúng ta nên 

cho nó ít hơn nó muốn. 

  

Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng chúng ta không thể nâng tâm hồn lên với Chúa, nếu ta bị 

ràng buộc vào những thứ thuộc trần gian này. Vì vậy, chúng ta bỏ những thứ thoải mái, dễ chịu 

và dần dần chúng ta không còn bị phụ thuộc nhiều vào chúng, không còn thấy quá cần thiết 

nữa. 

  

Tất cả điều này là một phần chuẩn bị của chúng ta cho Nước Trời. Vì dù sao ta cũng phải 

đi đến chỗ mất những thứ tốt đẹp ở trần gian. Thời gian, tuổi tác, bệnh tật và "các chỉ định của 

bác sĩ" có thể không cho thưởng thức mùi vị của kẹo sôcôla, ly bia lạnh và thậm chí cả những 

vòng tay thân mật từ người thân yêu của mình nữa. Nếu ta không kiêng bớt các ước muốn của 

mình thì những mất mát này sẽ để cho ta những cay đắng và xa cách Thiên Chúa. Nhưng nếu 

chúng ta theo Chúa Giêsu từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ tìm được sự yên ủi thường xuyên hơn 

trong sự tốt lành tối hậu – là chính Thiên Chúa. 

  

Làm sao mà một số người vẫn có thể thanh thản và tươi vui trong bối cảnh hết sức đau 

khổ và cả khi phải đối mặt với cái chết sắp xảy ra? Điều ấy không phải chỉ là vấn đề của tính 

tình. Họ đã chuẩn bị bản thân cho lúc phải bỏ những thứ của trần gian này, mỗi lần một chút. 

Họ đã quen dần với sự hy sinh nhỏ bé để rồi sự hy sinh lớn không còn quá sức nữa. 

  

Không ai nói ăn chay là dễ. Thực vậy, Cha Thomas Acklin dòng Biển Đức, tác giả 

quyển The Passion of the Lamb: God’s Love Poured Out in Jesus, nói: “Ăn chay dường như là 

rất khó, và có vẻ như nếu không ăn tôi sẽ thành suy nhược, sẽ không làm việc được nữa, hoặc 

không thể cầu nguyện hay làm bất cứ điều gì khác.” 

  

Ngài nói thêm: "Tuy nhiên, có khoảnh khắc tuyệt diệu, khi sau một ít giờ trôi qua, dạ dày 

của tôi không còn cồn cào và thậm chí tôi quên đi những gì mình đã bỏ qua, khi ấy có cảm giác 

nhẹ nhàng, tự do, sáng tỏ, thái độ và cảm nhận minh mẫn, một sự gần gũi với Chúa không thể 

so sánh được. " 

  

Mùa Chay là một dịp đặc biệt, nhưng Chúa muốn bốn mươi ngày ấy có một ảnh hưởng lâu 

dài trong cuộc sống chúng ta. Vì vậy, trong một nghĩa nào đó, ăn chay cần được giữ mãi. Cha 

Rene Schatteman, một tuyên úy của Opus Dei ở Pittsburgh, nói rằng ngài đã tiếp thu được bài 

học này trực tiếp từ một vị thánh. "Tôi đã học được từ Thánh Josemaria Escriva, người mà đích 

thân tôi có vinh dự được biết, một người đã thực hiện các hy sinh nhỏ bé ở mỗi bữa ăn, luôn 

luôn như vậy, không chỉ trong Mùa Chay." 

  

Cha Schatteman nhấn mạnh tầm quan trọng của những điều nhỏ nhặt, và ảnh hưởng lớn 

mà chúng có thể mang lại: "Tất cả chúng ta nên cảm thấy cần phải giúp Chúa Kitô cứu chuộc 

thế giới bằng việc thực hành từ bỏ chính mình mỗi ngày, việc ăn uống bình thường ... để bỏ đi 
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một chút, hoặc một chút ít thứ chúng ta thích nhất, tránh ăn giữa các bữa, bỏ qua bữa ăn nhẹ 

hoặc món tráng miệng, vân vân … mà không làm cho nó lớn chuyện. " 

  

Một doanh nhân ở Pittsburgh (yêu cầu giấu tên) nói với tôi về việc thực hành ăn chay của 

ông vào các ngày thứ Sáu trong thời gian dài, "nhịn ăn 12 - 15 giờ, chỉ uống nước." Ông nói, 

tuy nhiên, điều này có thể khó thực hiện, không phải vì đói, nhưng vì nó có thể gây trở ngại cho 

cuộc sống gia đình. "Thật khó để ngồi vào bàn ăn ở gia đình mà không ăn. Chuyện cưỡng lại 

sự cám dỗ của món ăn không thành vấn đề lắm. Tôi luôn cảm thấy như mình đang bị mất đi 

những giây phút gần gũi thân tình. Việc ăn chay của tôi thực sự làm mình cảm thấy ích kỷ, như 

tôi đang lấy đi cái gì đó khỏi thời gian gia đình mình giữa những bữa ăn gần gũi với nhau.” 

  

Từ khi ấy ông đã sửa đổi việc ăn chay của mình, "không thực hiện vào bữa tối của gia 

đình." 

  

Tại sao người Công giáo ăn chay? Doanh nhân giấu tên ấy diễn tả điều này thật hay: "Nó 

là phương thuốc cho vấn đề lớn nhất của tôi là ích kỷ và thiếu tự chủ. Để buộc bản thân mình 

kiềm chế thèm ăn, chứ không phải để thỏa mãn mong muốn của mình ngay cả chỉ trong một 

khoảng thời gian ngắn, đấy là cách giữ chay tốt lành. Để dâng một chút hy sinh cho Chúa, cho 

gia đình mình, cho những người đang đói mà không có sự lựa chọn nào cho riêng họ, điều này 

tôi nghĩ cũng có ích. " 

  

Ba dấu chỉ đặc trưng của Mùa Chay: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. 

  

Jos. Lê Công Thượng (chuyển ngữ từ catholiceducation.org) 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 

 

“Lời Chúa kết thúc cuộc hành trình của nó bằng cách trở thành nhục thể trong 

chúng ta, tự biến đổi thành các việc làm”. 

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

ngày 7 tháng 2, 2018 tại Đại Sảnh Phaolô VI.  Hôm nay ĐTC giải thích về Tin Mừng và bài 

giảng trong Phụng Vụ Lời Chúa: “Tin Mừng là ánh sáng để hiểu ý nghĩa của bản văn Thánh 

Kinh đi trước nó, cả Cựu và Tân Ước… Lời Chúa đến từ tai, sang trái tim, và đi đến đôi tay, để 

làm việc lành. Và bài giảng cũng theo Lời của Chúa và cũng đi theo con đường ấy để giúp 

chúng ta ngõ hầu Lời của Chúa đi qua trái tim mà đến đôi tay”. 

  

Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 

BÀI GIÁO LÝ THỨ 9 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ: PHỤNG VỤ LỜI 
CHÚA II - TIN MỪNG VÀ BÀI GIẢNG 
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Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Lễ. Chúng ta đã đến các Bài Đọc. Cuộc đối thoại 

giữa Thiên Chúa và dân Ngài, được phát triển trong Phụng vụ Lời Chúa của Thánh Lễ, đạt đến 

tột đỉnh trong việc công bố Tin Mừng. Việc này được đi trước bằng việc hát Alleluia - hoặc, 

trong Mùa Chay, một lời tung hô khác - mà với nó “cộng đồng tín hữu đón mừng và chào đón 

Chúa, Đấng sắp sửa nói trong Tin Mừng” (Quy Chế Tổng Quát về Sách Lễ Rôma, 62). Như các 

mầu nhiệm của Đức Kitô chiếu sáng toàn thể mạc khải Thánh Kinh, thì trong Phụng Vụ Lời 

Chúa cũng thế, Tin Mừng là ánh sáng để hiểu ý nghĩa của bản văn Thánh Kinh đi trước nó, cả 

Cựu và Tân Ước. Thực ra, “Đức Kitô là trung tâm và sự viên mãn của toàn bộ Thánh Kinh, 

cũng như của toàn thể cuôc cử hành phụng vụ” (Dẫn Nhập vào Sách Bài Đọc, 5). Chúa Giêsu 

Kitô luôn luôn ở giữa, luôn luôn. 

Do đó, chính phụng vụ phân biệt Tin Mừng với các bài đọc khác và bao quanh nó bằng một 

vinh dự và sự tôn kính đặc biệt. (X. Quy Chế Tổng Quát về Sách Lễ Rôma, 60 và 134). Thật 

vậy, việc đọc Tin Mừng chỉ dành riêng cho thừa tác viên có chức thánh, được kết thúc bằng 

việc vị ấy hôn sách thánh; người ta đứng lên lắng nghe và làm dấu thánh giá trên trán, trên 

miệng và trên ngực; những cây nến và việc xông hương tôn vinh Đức Kitô, là Đấng làm cho lời 

hữu hiệu của Người được vang lên qua việc đọc Tin Mừng. Từ những dấu này, cộng đồng 

nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô, Đấng ban cho họ “Tin Mừng” có sức hoán cải và biến đổi. 

Đó là một bài giảng huấn trực tiếp đang xảy ra, như được chứng tỏ bằng lời tung hô “Lạy Chúa, 

vinh danh Chúa” và “Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa” mà người ta đáp lại lời công bố ấy. 

Chúng ta đứng lên để lắng nghe Tin Mừng: chính Đức Kitô là Đấng nói với chúng ta, ở đó. Và 

vì điều này mà chúng ta chú ý, bởi vì đó là một cuộc trò truyện trực tiếp. Chính Chúa đang nói 

với chúng ta.  

Vì vậy, trong Thánh Lễ, chúng ta không đọc Tin Mừng để biết sự việc xảy ra thế nào, 

nhưng lắng nghe Tin Mừng để nhận thức được những gì Chúa Giêsu đã làm và đã nói xưa kia; 

và Lời sống động, Lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng đang sống động và thấu đến con tim tôi. 

Đó là lý do tại sao việc lắng nghe Tin Mừng với một tấm lòng rộng mở là một điều rất quan 

trọng, bởi vì đó là Lời sống động. Thánh Augustinô viết rằng “miệng Đức Kitô là Tin Mừng. 

Người cai trị trên thiên đàng, nhưng Người không ngừng nói dưới đất.” (Bài giảng 85, 1:PL 38, 

520; cũng xem Khảo luận về Tin Mừng Thánh Gioan, XXX, I: PL 35, 1632; CCL 36, 289). Nếu 

thật sự trong phụng vụ “Đức Kitô vẫn còn loan báo Tin Mừng” (CĐ Vaticanô II, Hiến 

Chế Sacrosanctum Concilium, 33), thì kết quả là, bằng cách tham dự Thánh Lễ, chúng ta cần 

phải trả lời Người. Chúng ta lắng nghe Tin Mừng và chúng ta phải trả lời trong đời sống của 

chúng ta. 

Để đem sứ điệp của Người đến, Đức Kitô cũng dùng lời của linh mục, là vị giảng một bài 

giảng sau Tin Mừng (X. Quy Chế Tổng Quát về Sách Lễ Rôma, 65-66; Dẫn Nhập vào Sách Bài 

Đọc,24-27). Được mạnh mẽ đề nghị bởi Công Đồng Vatican II như một phần của phụng vụ, (X. 

CĐ Vaticanô II, Hiến Chế  Sacrosanctum Concilium, 52). bài giảng không phải là một bài diễn 

văn tùy dịp - ngay cả như một bài giáo lý như thế này mà tôi đang làm bây giờ - hoặc thậm chí 

như một bài thuyết trình hay một bài học, bài giảng là một điều khác. Bài giảng là gì? Đó là “một 

lần nữa tiếp tục cuộc đối thoại đã được mở ra giữa Chúa và dân Người” (Evangelii Gaudium, 

137), để nó được hoàn thành trong cuộc sống. Bài chú giải đích thực của Tin Mừng là đời sống 
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thánh thiện của chúng ta! Lời Chúa kết thúc cuộc hành trình của mình bằng cách trở thành 

nhục thể trong chúng ta, tự biến đổi thành các việc làm, như đã xảy ra nơi Đức Mẹ Maria và 

các thánh. Hãy nhớ những gì tôi đã nói lần trước, Lời Chúa đến từ tai, sang trái tim, và đi đến 

đôi tay, để làm việc lành. Và bài giảng cũng theo Lời của Chúa và cũng đi theo con đường ấy 

để giúp chúng ta ngõ hầu Lời của Chúa đi qua trái tim mà đến đôi tay. 

Tôi đã bàn về chủ đề bài giảng trong Tông Huấn Evangelii Gaudium, ở đó tôi đã nhắc lại 

rằng bối cảnh phụng vụ “đòi bài giảng phải hướng cộng đồng, và ngay cả người thuyết giảng, 

đến một sự hiệp thông với Đức Kitô trong Thánh Thể, là điều biến đổi cuộc sống” (Ibid, 138).   

Những người thuyết giảng phải chu toàn thừa tác vụ của mình - người giảng, linh mục hay 

phó tế hoặc giám mục - bằng cách cung cấp một việc phục vụ thực sự cho tất cả những ai 

tham dự Thánh Lễ, còn những người nghe gỉảng cũng phải thi hành phần vụ của họ. Trước hết 

phải chú ý, nghĩa là có một sự chuẩn bị nội tâm chính đáng, không có những đòi hỏi chủ quan, 

biết rằng mỗi vị thuyết giảng đều có những tài năng và giới hạn của họ. Nếu đôi khi có lý do để 

cảm thấy nhàm chán vì bài giảng dài dòng hay thiếu tập trung hoặc không thể hiểu nổi, thì khi 

khác chính thành kiến lại là chướng ngại. Và người giảng phải ý thức rằng mình không phải 

đang làm việc riêng của mình, mà là đang giảng, đang cho Chúa Giêsu mượn tiếng nói của 

mình, đang rao giảng Lời của Chúa Giêsu. Và bài giảng phải được chuẩn bị chu đáo, phải ngắn 

gọn, ngắn gọn! Một linh mục kể cho tôi rằng có lần ngài đến một thành phố khác, nơi mà cha 

mẹ ngài đã từng sinh sống và cha ngài đã nói với ngài, “Con biết không, cha rất vui, bởi vì cha 

đã cùng với bạn bè của mình tìm thấy một nhà thờ, ở đó Thánh lễ không có bài giảng”. Và bao 

nhiêu lần chúng ta thấy có người ngủ trong bài giảng, và những người khác thì nói chuyện hoặc 

ra ngoài hút thuốc.... Vì thế, làm ơn giảng ngắn gọn, nhưng chuẩn bị chu đáo. Và các linh mục, 

phó tế, giám mục thân mến, các vị đã chuẩn bị bài giảng như thế nào? Chuẩn bị thế nào? Với 

cầu nguyện, với việc học hỏi Lời Chúa và bằng cách tóm tắt rõ ràng và ngắn gọn, làm ơn đừng 

quá 10 phút.  

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng trong Phụng vụ Lời Chúa, qua bài Tin Mừng và bài giảng, 

Thiên Chúa đối thoại với dân Ngài, là những kẻ chú ý và tôn kính lắng nghe Ngài, đồng thời 

nhận ra Ngài như đang hiện diện và hoạt động. Vì thế, nếu chúng ta lắng nghe “Tin Mừng”, thì 

từ đó chúng ta sẽ được hoán cải và biến đổi, nhờ vậy, có thể thay đổi chính mình và thế giới. 

Tại sao? Vì Tin Mừng, Lời Chúa vào từ tai, sang đến trái tim và đi đến đôi tay để làm việc lành. 

 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

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

francesco_20180207_udienza-generale.html 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh 
 
  

Tại sao Martin Luther chống Do Thái? Có phải con người ông bản tính quá phức tạp, và vì 

ảnh hưởng chủ thuyết Bài Do Thái của Giáo Hội Sơ Khai? 
 
  

CON NGƯỜI CỦA MARTIN LUTHER 

Con người Martin Luther rất phức tạp. Các tác phẩm ông viết chống lại những người mà 

ông coi là kẻ thù thì đầy dẫy những lời cay đắng, ác nghiệt, ghét bỏ và hận thù. Những người 

chống lại Phúc Âm. Ông cho rằng những ai chống đối ộng là những kẻ nói thay cho ác quỉ. Mà 

ác quỉ là chính họ. Một tác phẩm ông viết có ảnh hưởng rất ghê gớm, đặc biệt trong lịch sử, 

ngay lúc đó và nhiều thế kỷ về sau. 

Lúc khởi đầu viết, Luther khuyến khích người Kito hữu nên thân thiện với người Do Thái. 

Ông tin rằng dân Do Thái cần phải nghe Phúc Âm của Chúa Giesu Kito. Ông đã viết một quyển 

sách nhan đề Chúa Giesu Kito là người Do Thái. 

Ông nghĩ rằng một khi những sai lầm giả dối của chế độ Công Giáo La Mã bị lột trần, rửa 

sạch, và người Do Thái nhận thấy rõ chúa Giesu chính là đấng Thiên Sai đã được nói trước 

trong Kinh Thánh của dân Do Thái, thì họ phải nhìn thấy ánh sáng rõ ràng rồi cải đổi và kết hợp 

với Giáo Hội cải cách, cho dù đã bị truy nã cả hàng thế kỷ vì danh Chúa Kito. Nhưng họ đã 

không cải đổi như ý ông mong ước. Luther liền tấn công tới tấp tôn giáo của họ, rất ác liệt, 

không nhân nhượng. 

Luther tấn công dân Do Thái không phải vì kỳ thị chủng tộc. Cuốn sách ông viết có tựa đề 

Dân Do Thái và Thói Gian Dối. Ông tấn công bởi vì dân Do Thái đã chối từ Chúa Kito. Ông coi 

họ là những kẻ phạm thượng, là mối đe dọa cho Kito Giáo. Ông lý luận, cách duy nhất để đối 

dầu với mối đe dọa đó là quét sạch dân Do Thái ra khỏi nước Đức. 

Ông viết sách, cổ võ bạo động, đòi đốt những hội đường, trường học của người Do Thái, 

không cho dân Do Thái quyền được giữ những sách vở nói về dân Do Thái hay có liên hệ tới 

chúng. Cấm các rabbis không được giảng dạy. Ông cũng khuyến khích người Kito Hữu đuổi 

người Do Thái ra khỏi  khu vục mình ở. 

Cung cách chống Do Thái của Luther không dựa vào lý luận hay Kinh Thánh. Ước muốn 

của ông là quét sạch tận gốc rễ dân Do Thái ra khõi nước Đức. Ý tưởng này, nhiều thế kỷ sau, 

đã được Nazis Hitler dùng để tuyên truyền vận động chống Do Thái, đã đưa đến tội ác giệt 

chủng và chống  nhân loại. 

Dưới đây là vài đoạn trích trong sách của Luther có tựa đề Do Thái và Những Thói Gian 

Dối của chúng  / The Jews and Their Lies: 

 “….Tống khứ chúng ra khỏi đất nước này. Vì, khi chúng ta nghe thấy cơn thinh nộ của 

Thiên Chúa đổ trên đầu chúng, nếu còn một chút thương sót nhẹ nhàng thì chỉ làm chúng  ngày 

  
MARTIN LUTHER VÀ THÁI ĐỘ BÀI DO THÁI (MARTIN LUTHER BÀI 4) 
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càng tồi tệ hơn, nếu lòng thương sót thật khéo léo cũng sẽ chỉ biến đổi chúng được chút xíu. Do 

đó -hoàn cảnh nào cũng vậy- đuổi chúng đi cho khuất mắt là xong!” 

“Vượt hơn thế nữa, chúng ta đã để cho chúng làm giàu trên mồ hôi nước mắt và máu của 

chúng ta, chúng bòn rút tận xương tủy chúng ta trong khi chúng ta vẫn nghèo khổ”.   

“….Hỡi các ông hoàng bà chúa và những thần dân của quí vị đang có những tên Do Thái 

dưới quyền –Nếu lời khuyên của tôi không làm vừa lòng quí vị thì quí vị hãy kiếm lời chỉ bảo hay 

hơn để quí vị và tôi, tất cả chúng ta có thể trừ khử cái gánh nặng Do Thái ác hiểm không thể 

chịu nổi ấy…Đừng che chở chúng, đừng cấp giấy thông hành cho chúng hay cho chúng liên hệ, 

kết hợp với chúng ta.....” 

“Vậy nếu chúng ta không thể dập tắt được ngọn lửa thịnh nộ ghê gớm của Thiên Chúa mà 

các ngôn sứ đã nói tới hoặc chúng ta không thể cải hóa được bọn Do Thái thì với lời cầu khẩn 

và kính sợ Thiên Chúa, chúng ta phải thi hành lòng thương sót cách nhẹ nhàng để xem chúng 

ta có thể cứu giúp được chúng một chút ít nào không, cho chúng thoát khỏi những ngọn lửa 

hồng nóng bỏng.” 

“Ý kiến của tôi, như đã nói ở trên là trước tiên phải đốt sạch các hội đường của chúng, và 

liệng bỏ vào sulphur tất cả những gì có thể; tốt nhất là ném vào lửa hỏa ngục.  Hành động đó sẽ 

chứng minh cho Thiên Chúa hiểu là chúng ta giải quyết vấn đề cách đứng đắn, và hiển nhiên 

cho toàn thể thế giới biết nhân nhượng những ngôi nhà như vậy, nơi đám Do Thái chửi rủa rất 

thậm tệ Thiên Chúa, đấng Tạo Dựng của chúng ta, là Cha chúng ta và Con Một Người từ xưa 

cho đến bây giờ; nhưng nay chúng ta vẫn cho chúng được hưởng phần thưởng.” 

“Tôi ước ao và yêu cầu những vị làm luật có công dân là Do Thái hãy thương sót nhẹ 

nhàng những tên khốn cùng này như tôi đã gợi ý ở trên để xem có giúp gì được chúng không 

(dù tôi rất nghi ngờ). Xin hãy hành sử như một bác sĩ giởi, khi có một vết lở loét ung thối trên 

người, thì phải mạnh dạn cắt, cưa bỏ, đốt thịt, mạch máu, sương, tủy. Tiến trình làm việc như 

vậy cũng phải theo như sau.  Đốt hết các hội đường, cấm ngặt tất cả mọi sự như tôi đã kể ở 

trên, buộc chúng phải làm việc, đối sử tàn bạo với chúng…Thương hại chúng, chấp nhận chúng 

vì hạnh kiểm, là sai lầm. Nếu vẫn không giúp được gì thì chúng ta phải đối sử với chúng như 

những con chó điên, để chúng ta không trở thành những tên đồng lõa phạm thượng ghê tởm và 

tất cả những tật xấu khác đáng Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và luận phạt cùng với chúng.” 

(Luther’s Works, E.T. Bachmann, Ed. 1971, vol 47, pp 268-293) 
 
  

LUTHER THEO CHỦ THUYẾT BÀI DO THÁI CỦA CÔNG GIÁO SƠ KHAI 

Những giảng huấn sai lầm của Giáo Hội Công Giáo hồi xưa không phải là yếu tố duy nhất 

đã ảnh hưởng đến thần học của Luther. Ông kết án mạnh mẽ sự đồi bại và những giảng huấn 

sai lầm của Giáo Hội đã gây nên tình trạng bê bối ấy. Và đó là yếu tố chính ảnh hưởng đến 

niềm tin của Luther. Ông cho rằng vì chúng ta tin nên chúng ta được cứu rỗi. Chỉ cần tin mà 

thồi. Không đòi hỏi phải vâng lời Thiên Chúa. 

Nhưng còn một yếu tố nữa đã ảnh hưởng đến quan điểm của Martin Luther. Chủ thuyết 

chống Do Thái. Trong những ngày đầu cải cách, ông ta tin rằng, một khi đã thanh tẩy được 

Giáo Hội khỏi mọi đồi bại và sai lầm về giáo lý, người Do Thái sẽ nhận ra được sự thật và quay 

trở về với một giáo hội mới đã được cải thiện. Nhưng họ đã không cải tà qui chính như ý ông 

mong đợi. Ông ta đã trút cơn thịnh nộ lên họ một cách cay đắng. 
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Thái độ của Luther đối với dân Do Thái đã được tóm gọn trong tựa đề của cuốn sách  ông 

viết: Dân Do Thái và những Thói Gian Dối của chúng / The Jews and Their Lies. Dưới đây là 

một số đoan được trich ra từ cuốn sách này: 

“Tôi cho xuất bản cuốn sách này với cái tiêu đề như vậy để cho mọi người biết rằng tôi 

nằm trong số những người đối nghịch lại những hoạt động đầy nọc độc ác tính của dân Do Thái 

đã báo động trước cho người Kito hữu phải cẩn thận đề phòng mà chống lại chúng.” 

“Hãy nhìn những con người này chẳng còn lương tri, lại mù quáng và keo kiệt…. sự mù 

quáng và thói kiêu căng của chúng thì cứng ngắc như núi sắt.” 

“Do đó quí vị phải coi chừng hãy chống lại cái đám Do Thái, vì bất cứ khi nào chúng có 

những hội đường thì đó chẳng là gì cả mà là sào huyệt của quỉ vương trong đó chúng nào là tự 

tôn vinh mình, tự cao tự đại, dối trá, phạm thượng, phỉ báng Thiên Chúa và người ta  một cách 

tinh quái và ác độc nhất…” 

“Ngoài ra chúng chẳng là gì cả mà là những tên ăn cắp ăn trộm và cướp giật. Không một 

miếng ăn nào vào miệng, không một mảnh áo nào mặc trên thân xác chúng mà không do ăn 

cắp ăn trộm của chúng ta….Vậy chúng sống ngày này qua ngày khác cùng với vợ con chúng, 

thảy đều do ăn cắp ăn trộm cả…” 

“Chúng ta, những Kito hữu, sẽ phải làm gì với những tên Do Thái cần phải loại bỏ và đáng 

luận phạt ấy? Bởi vì chúng sông giữa chúng ta, chúng ta chịu đựng được những  thói tật của 

chúng, mà bây giờ chúng ta biết được chúng ăn gian nói dối, chửi rủa và phạm thượng người. 

Nếu chúng ta cũng làm như vậy là chúng ta đồng lõa, a tòng với chúng, cũng ăn gian nói dối, 

chửi bới và nói lời phạm thượng.” 

“Tôi sẽ cho quí vị lời khuyên thành thật: Trước nhất hãy đốt sạch những hội đường trường 

học của chúng, và chôn sâu, lấy đất che phủ bất cứ cái gì không thể đốt được, để không một ai 

chẳng bao giờ có thể nhìn thấy một hòn đá hay cọng than của chúng. Việc này phải làm vì danh 

dự của Chúa chúng ta và của toàn thể Giáo Hội, hầu Thiên Chúa có thể nhìn thấy chúng ta là 

những Kito hữu và không tha thứ hoặc dung tha những thói gian dối công khai, chửi thề và 

phạm thượng Con Thiên Chúa và những Kito hữu của Người.” 

“…Tôi khuyên quí vị hãy san bằng và phá hủy mọi nhà cửa của chúng.  Ví mục đích của 

chúng ở những nơi này cũng giống như ở trong các hội đường.” 

“Tôi khuyên quí vị hãy lấy đi khỏi chúng các sách cầu nguyện và bản kinh Talmudic, bởi vì 

trong đó dạy toàn thờ ngẫu tượng, những lời dối trá, nguyền rủa và súc phạm.” 

“Tôi khuyến qúi vị hãy cấm các ông rabbis từ nay về sau không được dạy về đau khổ do 

mất sự sống và tứ chi.” 

“Tôi hy vọng bài viết của tôi sẽ giúp cho người Kito hữu…..trở thành kẻ thù của thói gian 

manh, dối trá và nguyền rủa của đám Do Thái, và hiểu rõ không phải chỉ niềm tin của chúng là 

sai lầm mà tất cả những gì chúng có đều do ma quỉ gian ác mà ra.” 

(Trích từ Luther’s Works, ET Bachmann, ed.1971, vol.47, pp 268-293.) 
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Martin Luther đã theo sát từng bước tất cả những điều bài Do Thái này ở thời sơ khai, mà 

Constantine Đại Đế, tức hoang đế La Mã, người đã hợp thức hóa Kito Giáo vào năm 313 AD và 

dùng nó làm công cụ để thống nhất đế quốc của ông. Nhưng bản dịch của Kito Giáo mà 

Constantine đã chuẩn nhận thì tự nó đã là bài Do Thái ghê gớm rồi, cũng như chối bỏ nguồn 

gốc Do Thái của Giáo Hội mà đấng sáng lập và 12 tông đồ tất cả lại đều là người Do Thái. 

Constantine đã tuyên bố là lạc giáo những ai từ chối không theo Giáo Hội La Mã mừng lễ Phục 

Sinh thay cho Lễ Vượt Qua theo Kinh Thánh đã từng được Chúa Giesu Kito, các tông đồ và 

Giáo Hội sơ khai vẫn mừng. 

Ông viết: “Chẳng đáng gì khi mừng lễ cực thánh này (Lễ Phục Sinh), mà chúng ta phải làm 

theo cách của đám Do Thái thiếu đạo đức, những kẻ mà hai bàn tay đã trở thành nhơ nhớp vì 

vô vàn tội lỗi, và vì vậy chúng xứng đáng phải đau khổ vì tâm hồn mù quáng….Chúng ta chẳng 

nên có một tý gì chung chạ với đám Do Thái đáng ghét tởm ấy, bởi lẽ chúng ta đã nhận được 

một cách thực hành khác từ Đấng Cứu Chuộc chúng ta… 

  

“Hãy cố gắng và cầu nguyện liên tục để tâm hồn anh em được trong sạch khỏi phải nhìn 

bất cứ cái gì vấy bẩn do những bạn bè bước theo tập tuc của những con người cực kỳ gian 

hiểm đó….Tất cả hãy đoàn kết lại, thấy cái gì có lý thì làm, tránh không theo, không tham dự 

vào mọi chỉ dẫn gian dối của dân Do Thái” (Eusebius, Life of Constantine 3,18-19, Nicene and 

Post-Nicene Fathers, 1979, second series, Vol.1,pp.524-525). 

  

Buồn thay, cả những bản dịch về Kito Giáo của Thể Phản lẫn Công Giáo đều chối bỏ nhiều 

niềm tin nguyên thủy và cách thực hành của Giáo Hội Sơ Khai có nhãn hiệu “Do Thái” ( Xin coi 

M. Luther (bài 5)- Giáo Hội Sơ Khai tin và thực hành những gì). Niềm tin và cách thực hành của 

Kito Giáo ngày nay thì khác với Giáo Hội sơ khai rất nhiều. 

 
  

Fleming Island, Florida 

Feb 2018 
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Khó nghèo là một bất hạnh lớn cho  người đời , vì xét theo khôn ngoan của con người ,  thì 

đa số chỉ biết quí trọng giầu sang về vật chất,và chỉ đi tìm danh lợi chóng qua ở đời này, nên 

khinh thường mọi giá tri tinh thần và đạo đức trong đó có giá trị của sự khó nghèo nội tâm.  

Nhưng với người có niềm tin Thiên Chúa, tin có sự giầu sang vĩnh cửu trên Nước Trời,  thì 

khó nghèo lại là một nhân đức cần phải có để xứng đáng là những môn đệ lớn nhỏ của Chúa 

KHIÊM NHU VÀ KHÓ NGHÈO NỘI TÂM QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT RA SAO CHO SỨ 
MỆNH RAO GIẢNG VÀ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG CỨU ĐỘ? 
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Kitô, Đấng đã thực sự sống khó nghèo từ khi sinh ra  trong hàng bò lừa cho đến khi chết trần 

trụi trên thập giá. 

Thế giới ngày nay đang chìm đắm trong đam  mê về tiền bạc và của cải vật chất,tôn thờ 

khoái lạc ( hedonism) khiến dửng dưng – hay   lãnh cảm ( numb, insensitive) trước sự đau khổ, 

nghèo đói của biết bao triệu người là nạn nhân của bóc lột và bất công xã hội, đầy rẫy ở khắp 

nơi trong thế giới tôn thờ vật chất, tục hóa  và suy thoái thê thảm về luân lý, đạo đức và lòng 

nhân đạo.. 

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong một diễn từ , đã thẳng thắn nói rõ là thế giới hiện nay đang 

sống với thảm trạng  “ tôn thờ tiền bạc ( cult of money ) và dửng  dưng với bao triệu người 

nghèo đói ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia Phi Châu và Á Châu. 

Không nói gì đến các nước vốn nghèo sẵn ở Á và Phi Châu, ngay ở Hoa Kỳ là nước được 

coi là giầu có nhất nhì thế giới mà cũng có biết bao người vô gia cư ( homeless) nghèo  đói, 

sống vất vưởng trên hè phố ở các đô thị lớn như Los Angeles, Houston, Chicago, Nữu Ước… 

Họ nghèo đến nỗi không có nhà để ở và hàng ngày phải đến xin ăn ở các cơ sở từ thiện, trong 

khi những người triệu phú , tỉ phú không hề quan tâm đến họ.  Chính quyền liên bang cũng như 

tiểu bang , cho đến nay, vẫn không có biện pháp tích cực nào để giúp những người nghèo vô 

gia cự này.Nhưng mỉa mai và nghịch lý là chánh quyền Mỹ cứ thi nhau đem tiền ra giúp các 

nước như Irak. Afghanistan, Pakistan, Ai Cập, Syria...vì quyền lợi chiến lược của Mỹ, chứ 

không phải vì thương giúp gì dân nghèo , nạn nhân của bóc lột và bất công xã hội ở các quốc 

gia đó;  và đáng buồn hơn nữa là dân các nước nói trên vẫn chống Mỹ và muốn đuổi quân đội 

Mỹ ra khỏi đất nước họ ! ( Irak và Afghanistan)! 

Trước thực trạng  trên của Thế giới,  Đức Thánh Cha Phanxicô, từ ngày lên ngôi Giáo 

Hoàng,  đã tỏ mối quan tâm sâu xa đối với người nghèo khó ở khắp nơi trên thế giới và luôn 

kêu gọi Thế giới nói chung và Giáo Hội nói riêng phải  làm gì cụ thể để thương giúp những 

người nghèo khó mà Chúa Kitô đang đồng hóa với họ và thách đố chúng ta nhận ra Chúa nơi 

những người xấu số  này để thương giúp họ cách thich hợp theo khả năng của mình.( x Mt 25)  

Đức Thánh Cha đã nghiêm khắc phê phán thế giới “tôn thờ tiền bạc”vì người thấy rõ sự 

chênh lệch quá to lơn giữa người quyền thế giầu sang và người nghèo cô thân cô thế ở khắp 

nơi trên thế giới tục hóa này.Nên khi lên ngôi Giáo Hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài đã 

chọn danh hiệu “Phanxicô” cho triều đại Giáo Hoàng ( Pontificate) của mình để nói lên ước 

muốn sống tình thần nghèo khó của Thánh Phan xicô khó khăn Thành Assisi,  và nhất là tình 

thần và đời sống khó nghèo thực sự của Chúa Giêsu Kitô, “ Đấng vốn giầu sang phú quí 

nhưng đã tự ý trở nên khó nghèo vì anh  em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh 

em trở nên giầu có.” ( 2 Cor 8:9) 

Như thế, gương khó nghèo của Chúa Kitô mà Đức Thánh Cha Phanxicô  muốn thực hành 

phải là gương sáng cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hôi  noi theo, đặc biệt là hàng 

giáo sĩ và tu sĩ, là những người có sứ mạng và trách nhiệm rao giảng và sống Tin Mừng Cứu 

Độ của Chúa Kitô để  nên nhân chứng cho Chúa , “Đấng đã  đến không phải để được người 
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ta phục vụ nhưng là để  phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc 

cho muôn người.” ( Mt 20: 28). 

Đặc biệt trong thư gửi cho các Tân Hồng Y  ngày 13 tháng 1năm 2014 , Đức Thánh Cha 

Phanxicô  đã nhấn mạnh như sau : 

  “  cái mũ đỏ không có ý nghĩa là được thăng thưởng( promotion)  một danh dự hay 

hào nhoáng bề ngoài( decoration) mà chỉ đơn thuần là một hình thức phục vụ đòi hỏi mở 

rộng tầm nhìn và con tim…do đó  xin quí chu huynh nhận sự bổ nhiệm mới này với lòng 

khiêm cung, giản dị và vui mừng, nhưng vui mừng không theo cách người đời hay bất 

cứ cách mừng vui nào xa lạ với tinh thần của Phúc Âm về sự khắc khổ ( austerity) tiết độ 

( sobriety) và khó nghèo ( poverty)”. 

Tai sao phải sống khiêm nhu và khó nghèo  ? 

Trước hết, phải nói ngay là khó nghèo  ở đây không có nghĩa là phải đói khát rách rưới, vô 

gia cư, lang thang đầu đường xó chợ thì mới được chúc phúc. Ngược lại, phải lo cho mình và 

cho người trong gia đình  có phương tiện sống cần thiết tối thiểu như nhà ở, cơm ăn áo mặc, 

phương tiện di chuyển như xe cộ ,vì ở Mỹ không ai có thể đi bộ hay xe đạp để đi làm hay đi học 

được..Nghĩa là không nên  “lý tưởng thiếu thực tế” để chỉ chú trọng đến đời sống tinh thần mà 

coi nhẹ hay sao nhãng đời sống vật chất đúng mức cho phù hợp với nhân phẩm.  

Nhưng  điều quan trọng nhất  là phải có nhân đức khiêm  nhường và thực sự sống tinh 

thần nghèo khó mà Chúa Kitô   đã dạy các môn đệ và dân chúng xưa là “ Phúc cho ai có tinh 

thần (tâm hồn)  nghèo khó vì Nước Trời là của họ. ( Mt 5:3; Lc 6 : 20) 

Sự nghèo khó mà Chúa muốn dạy ở đây không có nghĩa là phải đói khát , rách rưới  về 

phần xác như đã nói ở trên mà chỉ có nghĩa là không được ham mê tiền bạc và của cải vật 

chất, tiện nghi sa hoa, danh vọng phù phiếm  chóng qua ở đời này đến độ vô tình làm nô lệ cho 

chúng khiến không còn chú tâm vào việc mở mang Nước Thiên Chúa trong tâm hồn của chính 

mình và nơi người khác; cụ thể là các giáo dân được trao phó cho mình phục vụ  và săn sóc về 

mặt thiêng liêng. 

Người tông đồ mà không có nhân đức khiêm nhu và  khó nghèo, để khinh chê tiền bạc , 

của cải vật chất và danh vọng hào  nhoáng ở đời , thì không thể rao giảng sự khó nghèo của 

Phúc Âm cho ai được. Không có  và không sống khiêm nhu và khó nghèo thực sự , mà lại rao 

giảng nhân đức khó nghèo và khiêm tốn  thì sẽ làm trò cười mỉa mai cho người nghe mà thôi. 

Chắc chắn như vậy. 

Mặt khác,  sự thành công của sứ mệnh rao giảng Tin Mừng không căn cứ ở những  giáo 

đường, nhà xứ , Tòa Giám mục được xây cất sang trọng , lộng lẫy để  khoe khoang với du 

khách mà cốt yếu ở chỗ xây dựng được đức tin và lòng yêu mến Chúa vững chắc trong tâm 

hồn của mọi tín hữu  để giúp họ sống đạo có chiều xâu thực sự, chứ không phô trương bề 

ngoài với số con số đông tân tòng được rửa tội mỗi năm, đông người đi lễ hàng tuần, đi rước 



 

34 

ầm ỹ ngoài đường phố,  trong khi rất nhiều người ( giáo sĩ, tu sĩ) vẫn sống thiếu bác ái và công 

bình với nhau và với người khác. 

Lại nữa,, người tông đồ lớn nhỏ - nam cũng như nữ-  mà ham mê tiền bạc , thì sẽ không 

bao giờ có thể sống và thực hành được  tinh thần khó nghèo của Chúa Kitô, Đấng đã sống lang 

thang như người vô gia cư đến nỗi có thể nói được về mình là “ con trồn có hang, chim trời 

có tổ, nhưng Con Người không có  chỗ tựa đầu.” ( Mt 8: 20) 

Thử hỏi Chúa có đóng kich “ khó nghèo” từ khi sinh ra trong hang bò lừa cho đến khi chết 

trần trụi trên thập giá hay không ?   

Ai dám nói là có ?  Nếu vậy, thì Chúa quả  thực đã sống khó nghèo trong suốt cuộc đời tại 

thế  để nêu gương nghèo khó trong tâm hồn và trong cuộc sống cho hết mọi người chúng ta. 

Nghĩa là  các tông đồ của Chúa nói riêng và toàn thể dân Chúa nói chung phải thi hành lời 

Chúa để đi tìm và  “ tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời nơi mối mọt không làm 

hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.” ( Mt  6: 20) 

Nếu người tông đồ  mà chỉ chú trọng đi tìm tiền của và xây dựng nhà cửa cho sang trọng, 

thay vì  xây dựng cho mình và cho những người mình phục vụ một lâu đài nội tâm hoành tráng, 

 thì mọi lời rao giảng về khó nghèo của Phúc Âm sẽ trở nên trống rỗng và không có sức thuyết 

phục được ai  tin và thực hành, nếu không muốn nói là làm trò cười cho người nghe.. 

Muốn thuyết phục thì chính mình phải sống và  xa tránh hay chống lại những cám dỗ về 

tiền bạc và của cải vật chất để không đôn đáo đi tìm tiền, làm thân với người giầu có để trục 

lợi.Và  nhiên hậu, cũng sẽ không hơn gì bọn Biệt phái và luật sĩ xưa kia, là những kẻ chỉ dạy 

người khác sống nhưng chính họ lại không sống điều họ dạy bảo người khác, khiến Chúa 

Giêsu đã nhiều lần phải nghiêm khắc lên án họ là :“quân giả hình”, bó những gánh nặng mà 

chất lên vai người ta , nhưng chính họ lại không buồn động ngón  tay vào.”( Mt 23: 4). 

Nói rõ hơn, giảng  tinh thần khiêm nhu và  khó nghèo của Chúa cho người khác,  mà chính 

mình lại sống phản chứng bằng cách chạy theo tiền của,  dùng những phương tiện di chuyển 

sang trọng như đi các loại xe đắt tiền như  Lexus, BMW, Mercedes, Ìnfinity, Volvo… đeo đồng 

hồ longines, Omega …làm thân với người giầu, không nhận dâng lễ cho người nghèo,vì có 

bổng lễ thấp, mà  chỉ nhận lễ có bổng lễ cao, nhất là bày chuyện “lễ đời đời” để lấy nhiều của 

giáo dân không am hiểu về giá trị thiêng liêng của việc xin lễ.. 

 Dĩ nhiên đây không phải là cách sống của tất cả mọi  linh mục, giám mục nhưng dù chỉ có 

một thiểu số nhỏ, thì  cũng đủ gây tai tiếng cho tập thể nói chung vì “ con sâu làm rầu nồi 

canh” như tục ngữ Việt Nam  đã dạy. 

Như vậy, Giáo Hội của Chúa phải thực sự khiêm nhu và nghèo khó  theo gương Mẹ Maria , 

Thánh Giuse và nhất là Chúa Giêsu, Người đã thực  sự sống và chết cách khiêm nhu nghèo 

khó để dạy mọi người chúng ta coi khinh , coi thường sự sang giầu, danh vọng  phù phiếm ở 

đời này, để đi tìm sự giầu sang, vinh quang đích thực là chính Thiên Chúa, cội nguồn của mọi 
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vinh phúc giầu sang  vĩnh cửu mà tiền bạc, của cải và hư danh ở đời này không thể mua hay 

đổi chác được. 

Chỉ có nghèo khó, và khiêm nhu  thực sự trong tâm hồn, thì Giáo Hội mới có thể  để lách 

mình ra khỏi mãnh lực của đồng tiền, của cải vật chất,danh vọng trần thế,  để không làm tay sai 

cho thế quyền mà trục lợi cá nhân. Lại nữa, nếu quá yêu chuộng tiền bạc và  hào nhoáng bề 

ngoài, để nay tổ chức mừng 10 năm, 15 năm, 20 năm thụ phong.., để kiếm tiền mừng của giáo 

dân. 

Tóm lại, muốn   thi hành có hiệu quả  sứ mệnh thiêng liêng của mình là  rao giảng Tin 

Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô, thì người Tông đồ lớn nhỏ  phải là mẫu gương sáng về sự chê 

nghét của cải và hư danh trần thế ,  để cứ dấu này “ người ta sẽ nhận biết anh  em là môn 

đệ của Thầy, ( Ga 13: 35) như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa.  

Nước Thiên Chúa mà Giáo Hội có sứ mệnh mở mang trên trần thế này,  không hề phục vụ 

cho nhu cầu tìm kiếm tiền bạc , danh vọng trần thế  và của cải vật chất hư hèn, mà chỉ cho mục 

đích hướng dẫn con người đi   tìm kiếm hạnh phúc và bình an vinh cửu trên Nước Trời mà thôi. 

Lại nữa, không có  giáo sĩ và tu sĩ nào có lời khấn sang giầu vật chất mà chỉ có lời khấn khó 

nghèo, vì Có khó nghèo thực sự trong tâm hồn thì mới dễ vươn mình lên cùng Chúa  là chính 

nguồn vui, và vinh quang hạnh phúc vĩnh cửu . Đó đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với 

anh thanh niên giầu có kia là “ hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo , anh sẽ 

được một kho tàng trên trời , rồi hãy đến mà theo tôi.” ( Mc  10: 21) 

Lời Chúa trên đây phải là đèn sáng  soi cho mọi người tín hữu trong Giáo Hội- cách riêng 

cho hàng giáo sĩ và tu sĩ-  bước đi qua bóng tối đen dầy đặc của tiền bạc, của cải vật chất,và 

danh vọng trần thế hư hão,  là những quyến rũ đã và đang mê hoặc con người ở khắp nơi, 

khiến họ say mê đi tìm kiếm và tôn thờ,  thay vì tìm kiếm và tôn thờ một mình Thiên Chúa là cội 

nguồn của mọi phú quý giầu sang và vinh quang đích thực mà thôi. 

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

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 
  

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

 LTS. 

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

THƯ VIỆN LƯU TRỮ MEP 
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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. 
 

 
 
THƯ VIỆN LƯU TRỮ MEP 

  
Những tài liệu thu thập và ghi chép, ấn hành từ khi được thành lập vào năm 1658 được Hội 
Thừa Sai Balê (MEP) lưu trữ một cách bài bản và rất khoa học. Đây chính là nguồn dữ liệu 
quý giá để nghiên cứu, tham khảo hoặc đơn giản là để hiểu biết thêm về văn hóa, lịch sử, 

mailto:vinhson249251@gmail.com
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chính trị của những khu  vực  từng  được  các  vị  thừa  sai  của    MEP truyền giảng Lời 
Chúa.  
 

Maria Gioanna Nguyễn Ngọc Lan Chi 

 
 

SƠ LƯỢC VỀ MEP 

Hội Thừa Sai Balê (la Société des Missions Étrangères de Balê - MEP) ra đời vào thế kỷ thứ 
XVII với 2 sứ vụ quan trọng: tạo điều kiện cho các giáo sĩ Pháp tham gia vào việc loan báo Tin 
Mừng ở những vùng đất xa xôi; Tòa Thánh muốn điều phối lại hoạt động truyền giáo, vốn 
được giao cho vua Bồ Đào Nha và vua Tây Ban Nha trong các cuộc hải trình lớn vào thế kỷ 
XV. Lòng nhiệt thành của các vị thừa sai đã được thổi bùng lên sau khi linh mục dòng Tên 
Alexandre de Rhodes về Roma vào năm 1649 và đề nghị gửi các giám mục đến Bắc Bộ 
(Tonkin) và Nam Bộ (Cochinchine) để giúp các vùng này dần có được giáo sĩ bản xứ - điều 
kiện quan trọng để duy trì một cộng đồng Kitô hữu địa phương. 
  
 
Năm 1653, Cha Alexandre de Rhodes mang thông điệp trên đến Pháp. Các lập luận của 
cha đưa ra về tầm quan trọng của việc gửi giám mục sang châu Á đã thuyết phục được các 
giáo sĩ nước này. 
 
Năm 1658, Đức Giáo Hoàng Alexandre VII bổ nhiệm 4 đại diện tông tòa - là các giám mục 
trực thuộc giáo hoàng. Ngoài Đức Cha François de Laval Montmorency được gửi đến 
Canada (sau này ngài là Giám Mục tiên khởi của Québec), 3 vị còn lại đến châu Á: Đức Cha 
François Pallu phụ trách Bắc Bộ (Tokin); Đức Cha Pierre Lambert de la Motte phụ trách 
Nam Bộ (Cochinchine); Đức Cha Ignace Cotolendi phụ trách nhiều tỉnh phía nam Trung 
Quốc. MEP chính thức được thành lập. Các vị lên đường cùng một số cộng sự trong giai 
đoạn từ năm 1660-1661. 
 
Trong lúc hoạt động tại châu Á, các đại diện tông tòa vẫn tiếp tục suy nghĩ về việc tuyển mộ 
cho MEP. Năm 1663, các vị được Vua Louis XIV của Pháp ra ngự chỉ chính thức cho 
phép mở một chủng viện ở đường Bac (rue du Bac), Balê để đào tạo các thừa sai. 
 
Sau hơn 350 năm, MEP đã đóng góp cho sứ vụ loan báo Lời Chúa tại nhiều quốc gia Viễn 
Đông: Việt Nam, Ấn Độ, Campuchia, Hàn Quốc, Myanmar, Nhật Bản, Malaysia, Lào, 
Singapore, Thái Lan. Trung Quốc. Tính đến nay, Hội Thừa Sai Balê đã gửi hơn 4.500 thừa 
sai và hiện vẫn tiếp tục gửi các linh mục hoạt động suốt đời tại nhiều khu vực của châu Á và 
Ấn Độ Dương. 
 

VIỆC LƯU TRỮ TẠI MEP 

 
Lịch sử 
Sau cách mạng Pháp và dưới thời Hoàng Đế Napoléon, một phần trong thư viện lưu trữ 

của MEP đã bị chính phủ tịch thu, chủ yếu là những tài liệu liên quan đến tài sản và các 
giao dịch tài chính. Đến giữa thế kỷ XIX, các tài liệu, sách vở của MEP mới bắt đầu được 
phân loại một cách hệ thống. Năm 1867, cha Jean Rousseille, cựu Giám Đốc chủng viện 
của Hội Thừa Sai Balê được bổ nhiệm làm người phụ trách thư viện lưu trữ. Dưới sự quản 
lý của cha, nhiều tài liệu, ấn bản, cổ thư đã được đóng bộ. 
 
Năm 1882, Cha Adrien Launay thay thế Cha Rousseille quản lý việc lưu trữ tại MEP. Cha 
được giao nhiệm vụ thực hiện các bảng phân tích và sắp xếp các bộ tài liệu theo thứ tự chữ 
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cái. Sau cha Launay, nhiều vị linh mục được bổ nhiệm quản lý thư viện lưu trữ của MEP và 
tiếp tục thu thập thêm thông tin, tài liệu về sứ vụ truyền giáo của Hội Thừa Sai Balê. 
 

Nhiệm vụ 

Mục đích của việc lưu trữ là thu thập, phân loại, bảo tồn, quảng bá và làm tăng giá trị cho các 
tài liệu của MEP. 
 

Quá trình thu thập 

Để bảo tồn di sản của MEP và chia sẻ di sản này với cộng đồng, một trong những nhiệm vụ 
chính yếu là thu thập và tìm kiếm tài liệu do các vị thừa sai viết, soạn thảo hoặc sưu tầm. 
Ban lưu trữ đã thu thập tài liệu tại Balê và ở mọi quốc gia mà MEP đã và đang truyền giáo. 
Nhờ đó, các bản viết tay, tài liệu truyền miệng, tranh ảnh, ấn phẩm đã được giữ gìn cho thế 
hệ tương lai. Ngoài ra, nguồn lưu trữ còn được phong phú nhờ sự hiến tặng của các cá 
nhân, công ty, hội đoàn… 
  
 

Phân loại 

Để việc tra cứu được thuận lợi, các thành viên ban lưu trữ đã lựa chọn và sắp xếp chi tiết từ 
“kho tàng tài liệu” chung của MEP. Việc này đòi hỏi họ phải thật am tường về mọi mặt của Hội 
Thừa Sai Balê và làm việc một cách kiên nhẫn, tỉ mỉ. Việc phân loại hoàn tất khi có được bản 
kiểm kê và công cụ tìm kiếm cho mọi tài liệu trong thư viện lưu trữ. 
 

Bảo tồn 

Các bản đồ và tài liệu viết tay của MEP được bảo quản trong khu nhà số 28 đường 
Babylone. Tranh ảnh được giữ gìn trong trụ sở chính ở số 128 đường Bac. 
 
Với những công nghệ hiện đại, việc bảo tồn còn mở rộng sang số hóa và phục hồi các tài 
liệu. Ban lưu trữ đang đưa các nguồn tài liệu được lưu trữ theo kiểu truyền thống sang các 
hình thức lưu trữ của thời kỹ thuật số. 
 
Các nhà nghiên cứu được tiếp cận bản gốc trong thư viện lưu trữ của MEP cũng có nhiệm vụ 
cẩn trọng khi thao tác để tránh gây tổn hại cho các tài liệu quý giá. 
 

Chia sẻ, truyền bá 

Thư viện lưu trữ của MEP dành cho tất cả mọi người. Việc chia sẻ các tài liệu không đòi hỏi 
chi phí nào. MEP mong muốn công chúng có thể biết thêm về lịch sử, di sản của hội thông 
qua các ấn phẩm, trang web, triển lãm, tham quan… 
 

Tư vấn 

Ban lưu trữ của MEP sẵn sàng trả lời và tư vấn về công tác lưu trữ quanh các chủ đề: 
- Việc lưu trữ là gì? 
  

- Cần phải lưu trữ những gì? 

- Làm thế nào để sắp xếp các tài liệu lưu trữ? 

- Có nên giữ lại tất cả không? 
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THƯ VIỆN CỦA MEP LƯU TRỮ NHỮNG GÌ? 

 
Bản viết tay 

* Các bản viết tay của MEP hiện được sắp xếp theo cách thức sau 

- Phần đầu tiên gồm 1.303 bộ (từ năm 1660 đến năm 1940), gồm thư của các thừa sai 
được sắp xếp theo sứ vụ hoặc chủ đề (ví dụ: chủng viện, du khảo, Roma…) và theo thời gian. 
Hầu hết đều được ghi chú trong bản phân tích của cha Launay về nội dung chính của các 
thư trong từng bộ. 

- Phần hai gồm các thư chưa được đóng bộ, được phân loại theo thứ tự chữ cái tên 
của người viết và sứ vụ tham gia. 

-  

* Nội dung 
Các bản viết tay chính là các chứng từ về lịch sử của MEP và có nội dung gồm: 

- Tài liệu lịch sử. Sắc lệnh của Roma; thỉnh nguyện thư về việc gửi giám mục đến vùng 
Viễn Đông; văn kiện hoàng gia; tu luật của chủng viện và nội quy của MEP… 

- Báo cáo của các đại diện tông tòa. Các bản này được gửi cho bề trên ở Balê hoặc 
cho vị quản thủ ở Macao, tường thuật các vấn đề: đời sống Kitô hữu bản xứ; kết quả các sứ 
vụ; những vấn đề cần giải quyết; các khó khăn; tình hình ngân quỹ... 

- Trao đổi thư từ giữa các giám mục với Tòa Thánh. Được viết bằng tiếng Latinh, các 
thư này mô tả hoạt động tông đồ ở từng địa phận. Các vị giám mục thường đề nghị Thánh bộ 
Truyền bá Đức Tin trả lời những vấn đề về giáo lý và giáo luật. Các khác biệt về phong 
tục, tập quán thường được nhắc đến. 
- Thư của các thừa sai: Thường được viết cho gia đình hoặc cho bề trên tại Balê. Trong 
những thư này, các vị thừa sai nói về cuộc sống, công việc, vấn đề tài chính và cũng rất 
thường mô tả về đất nước mà họ đang truyền giáo: các sự kiện; dân chúng; thói quen, 
truyền thống; ngôn ngữ… Một số cha kể là đang tìm hiểu về ngữ pháp của tiếng địa 
phương hoặc đang biên soạn tự điển. 
 

Tranh ảnh 

Nguồn tranh ảnh trong thư viện của MEP rất phong phú với số lượng lớn các mẫu vật (hơn 
160.000), đa dạng về hình thức, chủng loại và được bảo tồn tốt. 
Phần lớn số này là ảnh chụp, trong đó, những bức lâu đời nhất có từ thập niên 1950. Ngoài ra, 
còn có: bưu thiếp, tranh vẽ, áp phích, tấm kính, con dấu, tranh khắc, phim dương, âm bản, 
phim tài liệu… 
Ví dụ: Phim và máy quay của cha Simonnet (1912- 2002), thừa sai tại Việt Nam. Cha đảm 
trách ghi âm tài liệu, thực hiện các phóng sự ảnh và làm phim tài liệu cho ban thông tin của 
MEP. 
 

Ấn phẩm 

Thư viện lưu trữ của MEP đang gìn giữ tất cả ấn phẩm của hội, bao gồm những tác phẩm 
của các vị thừa sai và tiểu sử của họ. Các ấn phẩm này có thể xem tại thư viện hoặc xem bản 
điện tử trên website của Hội Thừa Sai Balê. 
  
Sau đây là danh sách các ấn phẩm: 

- Comptes rendus + Lettres Communes (CR): 1871-1976 

- Oeuvre des Partants (ODP): 1885-1897 

- Annales des Missions Étrangères (AME): 1898-1940 

- Echos missionnaires d'Extrême Orient (ECO): 1941 

- Echos missionnaires (ECM): 1941-1947 

- Missionnaires d'Asie (MDA): 1948-1960 

- Missions Étrangères (ME1): 1961-1967 
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- Echos de la rue du Bac (EC): 1967-1992 

- Missions Étrangères de Balê (ME2): 1993-2009 

- Bulletin des Missions Étrangères (BME): 1922-1941; 1948-1961 

- Epiphanie (EPI): 1962-1971 
 

Bản đồ 

Hiện MEP đang lưu trữ 144 bản đồ viết/vẽ tay và 

1.300 bản đồ được in; tất cả được thực hiện từ thế kỷ XIX đến thế kỷ XX. 
Những tài liệu này rất quý và dễ hư hỏng nên muốn tra cứu bản gốc phải đăng ký trước, 
nêu rõ lý do và số lượng được cho phép khá hạn chế. 
Ví dụ: Bản đồ truyền giáo tại Đông Dương do cha Lesserteur (MEP) thực hiện, nhà in 
Becquet in tại Balê năm 1879, khổ 42x79 cm [K VIE 67]. 
 

Tiền xu 

MEP có một bộ sưu tập rất giá trị gồm khoảng 7.000 đồng tiền xu. Phần lớn thuộc về bộ sưu 
tập cá nhân của cha Maximilien và cha Henri Arnoulx de Pirey, thừa sai tại Việt Nam vào 
đầu thế kỷ XX. 
  

Thánh tích 

Phòng tưởng nhớ các vị tử đạo tại trụ sở MEP mở cửa cho công chúng tham quan từ thứ ba 
đến thứ bảy hằng tuần. Nơi này lưu giữ nhiều hiện vật và thánh tích của các vị thừa sai tử 
đạo. 
Ví dụ: Gông của thánh Pierre Borie (1808-1838, thừa sai tại Việt Nam). Vật dụng của thánh 
Jean-Louis Bonnard (1824-1852, thừa sai tại Việt Nam), gồm đũa, ấm trà, đồng hồ. 
 

“Mỏ vàng” của các nhà nghiên cứu 

Thư viện lưu trữ và nhà trưng bày hiện vật của Hội Thừa Sai Balê luôn được giới chuyên 
gia xem là nguồn tham khảo quan trọng cho các công trình nghiên  cứu. Mạng lưới tài liệu 
chuyên về châu Á DocAsie của Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia Pháp (CNRS) 
và Musée des Confluences (Bảo Tàng Về Lịch Sử Tự Nhiên, Nhân Loại Học, Xã Hội Và Các 
Nền Văn Minh Tại Thành Phố Lyon) đều nhắc đến các tài liệu của MEP khi đề cập về châu Á 
hoặc về lịch sử truyền bá Đức Tin. 
Tác giả Hughes Tertrais, giảng viên Đại học Balê 1 (Panthéon Sorbonne) từng có một bài 
phân tích rất chi tiết về tầm quan trọng của thư viện lưu trữ MEP. Xin lược dịch một số đoạn 
chính: 
“Kể từ khi được thành lập vào thế kỷ XVII, MEP đã đào tạo và gửi hơn 4.500 giáo sĩ ra nước 
ngoài, chủ yếu   là đến châu Á. Quá trình này đã để lại nhiều dấu ấn:  các cộng đồng Công 
Giáo; các công trình về ngôn ngữ học liên quan đến vài chục thứ tiếng, bao gồm nhiều bộ tự 
điển; và một lượng lớn tài liệu lưu trữ.  
  
(…) Các vị thừa sai truyền giáo tại nhiều vùng nghèo hoặc xa xôi, hẻo lánh, nơi sinh sống của 
các cộng đồng thiểu số. Vì lý do này mà chỉ riêng Giáo Phận Kontum đã chiếm 1/3 số tài liệu 
lưu trữ về Việt Nam của MEP.  
(…) Việc phân loại tài liệu của MEP được cải thiện và kể từ thế kỷ XIX thì ngày càng được hệ 
thống hóa. Nhiều tác phẩm đồ sộ của các vị thừa sai được xuất bản, chẳng hạn bộ 5 cuốn 
Lịch sử truyền giáo tại Ấn Độ (Histoire des Missions de l’Inde) của cha Adrien Launay hoặc 
các tác phẩm như Truyền Giáo Tại Nam Bộ (Mission de Cochinchine)… Đến thập niên 1950, 
cha Hubert Monjean, người quản lý việc lưu trữ của MEP đã áp dụng phương pháp phân 
loại mới bằng cách kiểm kê 80.000 trang tài liệu viết tay vào xếp thành 400 tập. Từ năm 
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1993, cha Gérard Moussay tiếp quản thư viện lưu trữ MEP. Với kinh nghiệm 18 năm truyền 
giáo ở Việt Nam và cũng xấp xỉ 2 thập niên ở Indonesia, cha bắt tay vào hiện đại hóa trung 
tâm lưu trữ: số hóa các tài liệu, thực hiện cơ sở dữ liệu cho các thành viên và mở website.  
(…) Hình thức của các bản báo cáo khá đồng bộ   và cho thấy các vị thừa sai rất chi tiết 
trong những con  số. Mỗi vị giám mục thường mở đầu báo cáo bằng phần thống kê, được chia 
thành 3 hạng mục: tổng số tín hữu; số lượng người trưởng thành được rửa tội; số lượng trẻ nhỏ 
được rửa tội.  
Những văn bản nói trên của các giám mục cung cấp một ngàn lẻ một thông tin hữu ích: mức 
độ cộng đồng sở tại chấp nhận những “người ngoại quốc” (tức các vị thừa sai); cuộc sống và 
hoạt động của các vị; tình hình trị   an; quan hệ chính trị… Các sử gia về quan hệ quốc tế 
có thể tìm thấy trong tài liệu của MEP nhiều chi tiết về những sự kiện nổi bật qua từng thời kỳ.  
(…) Tómt lại, xét về mặt thông tin, tư liệu, thư viện lưu trữ của MEP thật sự là một cái “mỏ” 
ngoại hạng trên nhiều lãnh vực để khai thác, đặc biệt đối với các nhà nghiên cứu lịch sử”. 
 
 

Tổng hợp từ các nguồn: 

- Website lưu trữ của MEP: http://archives.mepasie.org/fr  

- DocAsie của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp  (CNRS):  
http://docasie.cnrs.fr/spip.php?article155  
&lang=fr 

- Bài phân tích của chuyên gia Hugues Tertrais:  
https://www.univ-Balê1.fr/autres-structures-de-recherche 
/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-22-religions-et-relations-internationales/hugues-
tertrais-les- archives-des-mission-etrangeres-de-Balê/ 

- Musée des Confluences: http://www.museedesconfluenc 
-es.fr/fr/ressources/collection-de-l%C5%93uvre-de-la- propagation-de-la-foi. 
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Có thể nói, môi trường gia đình giúp hình thành nhân cách nơi thánh Têrêsa. Thật vậy, 

được sống trong một gia đình truyền thống đạo giáo, bé Têrêsa lớn lên trong sự giáo dục và 

che chở của cha mẹ. Đến khi mẹ qua đời, bé lại dồn hết tình thương vào người cha. Chính 

hình ảnh người cha này sẽ mang đậm nét nơi ký ức của Têrêsa trong những năm sống tại 

dòng Kín sau này.  

Với những lợi thế về hoàn cảnh gia đình và tình thương của cha mẹ có thể là cơ hội giúp 

một nhân cách hình thành lành mạnh; trái lại, đôi khi nó lại là một cản trở cho trường hợp của 

Têrêsa. Thật thế, nhờ sự bao bọc và yêu thương của gia đình giúp chủ thể sống triển nở thì bé 

Têrêsa đã bám chặt vào đó như một người lệ thuộc. Điều này được minh chứng qua việc bé 

chỉ ngủ sau khi nghe từng người khen rằng hôm nay Têrêsa ngoan. Hay một dịp khác, bé cảm 

thấy khó chịu khi mẹ cho mình mặc một bộ đồ không thích, bé tự nhủ: phải chi mặc được cái 

 NÉT LỊCH SỬ CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU THEO NHÃN QUAN TÂM LÝ 
HỌC 
 

 

 

http://archives.mepasie.org/fr
http://docasie.cnrs.fr/spip.php?article155
http://www.univ-balê1.fr/autres-structures-de-recherche
http://www.univ-balê1.fr/autres-structures-de-recherche
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đầm dễ thương kia thì được nhiều người khen đẹp. Qua đó cho thấy chị vốn là một người lệ 

thuộc, sống dựa vào lời khen tiếng chê của người đời. Và với tư chất hướng ngoại và cảm 

giác, chị thích làm một diễn viên hay một nhà viết kịch. Điều này đã được các chị trong dòng 

Kín cổ võ như một đam mê giúp chị nên thánh. Tất nhiên, khi vào dòng, chị đã phải chiến đấu 

rất nhiều với những khuynh hướng lệ thuộc của bản thân bằng cách đặt ra một động lực thiêng 

liêng cho mỗi hành động của mình. Đúng thế, việc người khác nhờ chị cầu nguyện thay vì khoe 

khoang vì thành công của mình, chị đã cầu nguyện với ý thức vì lợi ích cho các linh hồn.  

Chúng ta biết rằng người lệ thuộc hay mua chuộc sự chú ý người khác qua việc tốt họ làm 

thì chị khi vào dòng chỉ khát khao ví mình như cát dưới chân mọi người hoặc là một cách hoa 

mọc trong khe đá chỉ mình Chúa thấy mà thôi ! Qua đó, chúng ta thấy bước tiến của chị thánh 

khi biết những giới hạn của mình và khắc phục nó một cách ngoạn mục. Có thể nói, đó là 

những thành công nhỏ góp phần trong việc tiến triển đời sống tâm linh. Trong khi một người lệ 

thuộc chỉ dừng lại với dáng vẻ bên ngoài và lấy việc làm giúp đỡ người khác mà lắp đầy sự 

trống rỗng nội tâm, chị đã nhận ra điểm yếu của mình mà hướng tất cả về siêu nhiên. 

Chúng ta ghi nhận một bước tiến khác nơi chị thánh. Do khuynh hướng thích cảm giác, chị 

ấp ủ tình thương của người cha nhân loại. Nhưng khi bước chân vào dòng, chị đã từ bỏ tất cả. 

Đó là một hy sinh của chị, đồng thời, nó cũng còn bị dồn nén cách nào đó tự bên trong. Phải 6 

năm sau, chị mới thực sự được giải thoát. Thật vậy, nếu nhắm đến Thiên Chúa là Cha nhân 

hậu là ánh sáng duy nhất trong đời sống nội tâm thì mọi chiều kích khác là bóng tối của linh 

hồn. Suy nghĩ này đã làm cho chị đau lòng khi ôm ấp ký ức về một người cha nhân loại. Cho 

đến khi khám phá ra linh đạo Con đường thơ ấu thiêng liêng, chị mới được giải thoát thực sự. 

Thật thế, thay vì loại bỏ tình nhân loại cha-con, chị đã thăng hoa bằng tình Phụ-tử trên Trời. 

Thay vì lệ thuộc tiếng khen người đời, chị hoàn toàn lệ thuộc vào tình yêu Cha, nghĩa là sống 

phó thác con thơ. Như thế, sự lệ thuộc tình cảm vào người cha nhân loại đã giúp chị cảm 

nghiệm sâu xa vào tình yêu Thiên Chúa là Cha. Chính trong sự lệ thuộc tưởng chừng như kéo 

ghì con người xa đời sống nội tâm thì chị thánh đã làm nên một việc đích đáng là khai mở một 

linh đạo thiết thực: Con đường thơ ấu thiêng liêng. 

Qua những phân tích sơ bộ theo nhãn quan tâm lý học, chúng ta có thể rút ra một kết luận: 

mọi mẫu người với những ưu thế và những hạn chế đều có thểnên hoàn thiện tùy mức độ 

đương sự cộng tác với ơn Chúa. Như thế, nét đẹp nhân cách nơi chị thánh là tùy thuộc vào tình 

yêu Thiên Chúa là Cha. Thiết tưởng, đó cũng là phương thế thích hợp giúp người lệ thuộc sống 

tinh thần phó thác vào tình yêu Thiên Chúa là Cha. 

EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist. 

 

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

Đã được phát hành tại các nhà sách Công Giáo: 
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Não là trung tâm điều khiển tất cả các chức năng của cơ thể, từ những hoạt động nhìn 
thấy được như sự chớp mắt, hắt hơi, đi đứng chạy nhẩy, ăn uống...tới những sinh hoạt vô 
hình như mơ màng, mộng mị, suy nghĩ, buồn rầu, chán nản... 

Ðể hoàn tất các công việc này, trí não cần năng lượng cung cấp từ thực phẩm và dưỡng 
khí có sẵn trong không gian thiên nhiên. 

Với trọng lượng bằng 1/50 sức nặng của cơ thể, nhưng mỗi ngày não cần tới 400 Calori, 
tương đương với 1/5 tổng số năng lượng mà người bình thường cần trong một ngày. 

Coi vậy thì sự dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với cấu trúc và các chức năng của 
não. 

Về phương diện cấu trúc, tế bào não gồm có chất đạm, nước và nhiều hóa chất khác. 

THỰC PHẨM BỔ DƯỠNG TRÍ NÃO 
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Với chất đạm thực phẩm, tế bào não sản xuất cả trăm hóa chất dẫn truyền thần kinh. 
Các chất dinh dưỡng khác như chất béo, carbohydrat, sinh tố, khoáng chất và nước cũng 
đều quan trọng. 

Não không tích trữ oxy nên cần có sự liên tục cung cấp từ mạch máu. Chỉ cần gián đoạn 
oxy khoảng mười giây là con người đã bất tỉnh. 

Mỗi phút, gần một lít máu có oxy và các chất dinh dưỡng được đưa lên não. 

Ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ bảo vệ và tăng cường sức mạnh trí não. 

Chất dinh dưỡng nào cũng tốt, cũng cần thiết. Tuy nhiên, như cổ nhân ta thường nói “ăn 
gì bổ nấy”, có một số chất dinh đưỡng đặc biệt bổ dưỡng cho trí não, nhất là vềphương diện 
tinh thần. 

Các nhà dinh dưỡng đề nghị ba nguyên tắc để nuôi dưỡng não hợp lý: 

-Giảm thiểu hoặc loại bỏ những chất có hại cho não như transfatty acid, rượu, nicotin 

-Tăng cường tiêu thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho não bằng cách ăn chung với 
nhau các thực phẩm mà não cần. 

-Cân bằng giữa ba chất dinh dưỡng chính là carbohydrat, chất béo và chất đạm để não 
có thể làm việc hữu hiệu ban ngày và nghỉ ngơi thoải mái ban đêm.                        

1-  Chất béo Omega-3. 

Não bộ có 60% chất béo, đặc biệt là các acid béo cần thiết. Trong số này, DHA là chất 
quan trọng nhất cho sự học và cho trí nhớ. 

Cá vẫn được coi như “thực phẩm của trí não” từ nhiều ngàn năm. Cá có chất béo 
omega-3 với thành phần chính yếu cho sự phát triển não bộ thai nhi là chất 
docosahexaenoic acid (DHA). Chất này có trong máu của người mẹ và được nhau 
(placenta) chuyển tới thai nhi.   

Theo bác sĩ Russel L. Blaylock, tác giả sách dinh dưỡng Health and Nuitrition Secrets, 
 khi thai nhi nhận được nhiều chất béo này thì hoạt động của não tốt hơn và khi lớn lên, các 
em có chỉ số IQ cao hơn. Trong khi đó, các em nhận được ít DHA có khó khăn trong sự học 
và khả nặng nhìn của mắt cũng kém. 

Bác sĩ Ray Sahelia, tác giả sách Mind Boosters, cho biết omega-3 có giá trị cao vì chúng 
cung cấp độ lỏng cho màng tế bào và tăng sự liên lạc giữa các tế bào thần kinh. Omega-3 
cũng giảm sự kết tụ của tiểu cầu, do đó giảm rủi ro cơn suy tim và tai biến não. 

Theo Jean Carper, tác giả sách Miracle Cures: “Không cung cấp đầy đủ chất béo đặc 
biệt mà màng tế bào não cần sẽ đưa tới rối loạn về tâm tính, trí nhớ, sự tập trung và hành vi” 

Kết quả nghiên cứu công bố trong Archives of Neurology tháng 11 năm 2006 cho hay 
người có lượng DHA cao trong máu đều ít bị rối loạn nhận thức vì tuổi già tới 47%, so với 
người có ít DHA. 

Nghiên cứu mới nhất công bố trong Journal of Neuroscience số tháng 4, 2007 cho hay 
ăn nhiều omega-3 có thể giảm thiểu rủi ro bệnh Alzheimer ở tuổi già. Các nhà khoa học của 
Ðại học California-Irvine nghiên cứu ba nhóm chuột. Nhóm được nuôi dưỡng với omega-3 
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có ít một loại chất đạm được coi như gây ra tổn thương cho tế bào não và đưa tới bệnh sa 
sút trí tuệ. 

Dùng bao nhiêu cho vừa. 

Chất béo omega- 3 có tự nhiên ở nhiều loại cá nước lạnh như cá thu, cá hồi, cá trích, cá 
cơm, cá ngừ và trong một số thực vật như dầu canola, đậu nành, hạt lành (flax seed)... 

Để được hưởng những ích lợi của dầu mỡ cá Omega 3, ta không cần phải tiêu thụ một 
lượng cá lớn như người Eskimo. 

Theo các cuộc nghiên cứu kéo dài 20 năm ở Hòa Lan thì chỉ cần ăn cá 2 lần trong một 
tuần lễ là đã giảm đến phân nửa các vụ tai biến về tim mạch so với người không ăn một chút 
cá nào. 

Theo Giáo sư William E. Connor của Viện Khoa học Sức Khỏe ở tiểu bang Oregon, mỗi 
tuần chỉ cần ăn chừng 180 gr cá đã đủ để có được tác dụng phòng bệnh của Omega 3. 

Tổ Chức Sức Khỏe ở Canada và Cơ quan Dinh Dưỡng ở Anh khuyên mọi người nên ăn 
khoảng 0, 5% tổng số nhu cầu năng lượng  mỗi ngày dưới hình thức chất béo omega- 3. 

Với những người không thích ăn cá thì omega-3 cũng có trong một vài thực phẩm gốc 
thực vật, như hạt lanh (flaxseed), quả óc chó (walnut), hạt cây bồ đào (butternut), dầu mầm 
lúa mì, rong biển, nhưng không được tốt bằng trong cá. 

Omega-3 cũng được bán trên thị trường dưới dạng viên. Theo kinh nghiệm của người 
đã dùng, chỉ cần một hoặc hai viên mỗi ngày là đủ. 

Ngoài ra, cần được sự hướng dẫn của bác sĩ để phòng ngừa tác dụng phụ, dùng quá 
nhiều cũng như tương tác với các dược phẩm khác. Sự an toàn, công hiệu, phân lượng của 
viên dầu cá chưa được kiểm chứng, xác định và các nhà nghiên cứu đều khuyên là không 
nên thay thế cá trong thực phẩm bằng dầu cá. 

Dùng quá nhiều dầu cá, nhất là loại viên dầu, có nguy cơ băng huyết trầm trọng vì tác 
dụng loãng máu của dầu; nguy cơ khó chịu cơ quan tiêu hóa, thiếu hồng huyết cầu hoặc tai 
biến động mạch não. 

Những ai đang uống thuốc aspirin hoặc thuốc chống đau nhức cũng nên cẩn thận khi 
dùng dầu cá vì thuốc và dầu cá đều làm máu loãng. Bệnh nhân dùng thuốc suy tim nhóm 
Digitalis cũng phải cẩn thận vì dầu cá có thể làm tăng tác dụng của các thuốc này. 

Cá càng lớn, lượng omega-3 càng nhiều. Nhưng cẩn thận với cá sông lạch vì sợ bị ô 
nhiễm. Cá biển tương đối an toàn hơn. Hóa chất độc thường tích tụ trong mỡ, nên dầu cá cô 
đọng có thể nhiễm nhiều hóa chất này. 

 Cũng cần phân biệt dầu mỡ cá với dầu gan cá như Dầu gan cá thu Cod-Liver oil, dầu 
gan cá mập. Các dầu này được dùng trong việc trị bệnh từ thuở xa xưa, khi sinh tố D chưa 
được khám phá.   

2-  Ðường trái cây 

Thực phẩm có nhiều loại đường như glucose, dextrose, sucrose, fructose. Các đường 
này có tác động khác nhau lên tế bào nói chung và não, nói riêng. 
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Ðường glucose là nguồn cung cấp năng lượng chính của não. 

Mức độ chuyển vào máu nhanh hoặc chậm của đường trong một loại thực phẩm nào đó 
gọi là chỉ số đường huyết (glycemic index). 

Thực phẩm có đường huyết cao sẽ kích thích tụy tạng tiết ra nhiều insulin. Hậu quả là 
đường glucose trong máu lên xuống rất nhanh và ảnh hưởng tới hành vi của con người.  

Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp không thúc đẩy tụy tạng sản xuất nhiều insulin, 
cho nên đường huyết ổn định hơn, giúp cho trí óc làm việc đều hòa. 

Ðường fructose trong trái cây như trái táo, bưởi chua (grapefruit), anh đào (cherries), 
cam, nho có chỉ số đường huyết thấp đều tốt cho não. Trái cây còn có chất xơ có tác dụng 
làm sự chuyển đường vào máu và các tế bào chậm hơn, do đó không gây thay đổi đột ngột 
của đường huyết. Vì thế ăn nguyên trái có nhiều lợi điểm hơn là uống nước vắt trái cây 
không còn bã tép. 

Rau như các loại đậu nành, đậu lentil...có chỉ số đường huyết thấp trong khi đó khoai 
tây, cà rốt lại có chỉ số đường huyết cao hơn. 

Kết quả nghiên cứu công bố trong American Journal of Medicine số tháng 11 năm 2006 
cho biết các tham dự viên uống nước rau, trái cây vài lần trong một tuần lễ sẽ có ít rủi ro bị 
sa sút trí tuệ tới 76% , so với những người chỉ uống dưới một ly mỗi ngày. 

Ngoài đường fructose, trong vỏ, da của rau trái cây còn có chất tự nhiên polyphenol là 
chất rất tốt cho não để bảo vệ trí tuệ.  

3- Amino acid 

Acid amin là đơn vị cấu tạo của chất đạm thực phẩm, 

Não bộ cần acid amin để chế tạo các chất dẫn truyền thần kinh và cung cấp năng lượng. 

Các chất dẫn truyền mang tín hiệu từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác, 
giống như người giao liên, truyền tin tức qua nhiều nhà kế tiếp. Nếu được nuôi dưỡng  kỹ 
càng, người giao liên sẽ làm việc hữu hiệu hơn. 

Hai loại acid amin quan trọng cho trí não là tryptophan và tyrosine.  

Tryptophan là tiền thân của chất làm dịu thần kinh serotonin. Cơ thể không tạo ra 
tryptophan được nên cần thực phẩm cung cấp 

Tyroxine cần để sản xuất các chất dẫn truyền hưng phấn trí não là dopamine, 
epinephrine và norepinephrine. Cơ thể tạo ra được tyroxine nếu trong thực phẩm không có 
đầy đủ. 

Chất đạm có trong thịt động vật và trong các thực phẩm thực vật. Nhu cầu của cơ thể 
với chất đạm thay đổi tùy theo tuổi tác, giai đoạn tăng trưởng và hiện trạng cơ thể. Theo các 
nhà dinh đưỡng, mỗi ngày cơ thể cần từ 45-50 gr chất đạm trong các loại thực phẩm khác 
nhau.  

4-  Chọn lựa chất béo tốt cho não 

Chất béo cần thiết cho não bộ từ khi mới sanh cho tới tuổi già. 
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Não tăng trưởng mạnh nhất trong năm đầu của đời sống với kích thước gấp đôi vào lúc 
sinh nhật một năm tuổi. Chất béo là thành phần quan trọng của màng tế bào não và các 
màng bao bọc quanh sợi thần kinh. Do đó, cơ thể em bé cần nhiều chất béo trong giai đoạn 
này. Và Tạo hóa đã đáp ứng nhu cầu đó bằng sữa người mẹ có rất nhiều chất béo. 

Khi lớn lên, não vẫn tiếp tục cần chất béo, nhưng phải là loại không gây ảnh hưởng xấu 
cho cơ thể. 

Chất béo có cả trong thực phẩm gốc động vật lẫn thực vật và đều tốt cho não, nếu dùng 
ở mức độ vừa phải. Chất béo gốc thực vật có lợi điểm là hầu như không có cholesterol, một 
loại chất béo cần thiết nhưng nhiều quá sẽ gây ra ảnh hưởng xấu.  

5- Sinh tố, khoáng chất 

Não cần hầu hết các loại sinh tố khoáng chất để có thể hoàn thành các chức năng của 
mình. 

-Sinh tố nhóm B có vai trò quan trọng để tránh sự thoái hóa chức năng não bộ do tuổi 
già. 

Kết quả nghiên cứu của đại học Harvard vào năm 2004 cho biết, phụ nữ ở tuổi trung 
niên ăn nhiều rau có lá mầu xanh đều duy trì khả năng suy nghĩ tốt hơn cho tới tuổi thất 
tuần, so với những người không ăn rau xanh. Rau lá xanh có nhiều sinh tố B. 

-Sinh tố B6 cần cho sự duy trì các chức năng bình thường của não bộ, điều hòa sự sản 
xuất chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát sự ngủ nghỉ, cảm xúc. Sinh tố này có nhiều trong 
thịt, cá, gan, quả hạch, đậu, chuối, trái bơ, lúa mì. 

-Sinh tố B12 duy trì sự hoạt động của tế bào thần kinh, cần thiết cho vỏ bọc các sợi thần 
kinh. B12 có nhiều trong thịt bò, thịt gà, cá, lòng đỏ trứng, pho mát. 

-Sinh tố C giúp não sản xuất chất dẫn truyền thần kinh. Não cũng có một cơ chế để rút 
sinh tố C về não nhiều hơn khi có nhu cầu. 

-Folic acid dường như có ảnh hưởng tới chúc năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh, và khi 
thiếu làm tâm tình buồn chán. 

Folic có nhiều trong các loại rau lá mầu lục, hạt đậu, cám lúa mì, thịt heo, thịt gà, tôm cá 
cua, sò hến. 

-Calci cần thiết cho sự tiếp nhận, dẫn truyền các tín hiệu thần kinh. 

Calci có nhiều trong sữa, sữa chua, pho mát, cá, tôm trứng, đậu nành, hạt ngũ cốc. 

-Potassium cần cho sự dẫn truyền tín hiệu thần kinh và có nhiều trong cam, chuối, khoai 
tây, trái cây khô, sữa. 

-Sắt cần thiết cho sự lành mạnh của các tế bào thần kinh và cho sự dẫn truyền tín hiệu. 
Thiếu sắt, con người trở nên bẳn tính, kém linh lợi. 

Sắt có nhiều trong gan, thận, thịt heo, thị bò, gà, cá, rau cải có lá mầu lục. 
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-Selen là một chất chống oxy hóa giúp cơ thể ngăn chặn ung thư, trì hoãn tiến trình lão 
hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu selen có thể là rủi ro đưa tới hội chứng chậm phát 
triển trí não (Down Syndrome). 

Selen có nhiều trong cá, sò, hến, thịt động vật, ngũ cốc, trứng, tỏi, gan động vật. Rau và 
trái cây có rất ít selen 

6-Nước rất cần thiết cho cơ thể nói chung và não bộ nói riêng. Mỗi ngày nên tiêu thụ ít 
nhất năm ly nước.  

7- Thời gian ăn 

Nhiều nghiên cứu cho hay, khi nào ăn cũng có ảnh hưởng tới trí não. 

Bỏ một bữa ăn hoặc ăn uống thất thường có thể có ảnh hưởng ngắn hạn tới các chức 
năng của não. Khi não thiếu các chất dinh dưỡng và năng lượng trong một thời gian ngắn, 
các chức năng như trí nhớ, sự tập trung và ngay cả tính tình cũng thay đổi. Kinh nghiệm cá 
nhân nhiều người cũng thấy như vậy. Khi bụng đói thì khó mà tập trung làm việc, đầu óc 
mung lung choáng váng. 

Do đó, để não làm việc tối đa, nên ăn đều đặn vào cùng thời điểm mỗi ngày. 

Ðồng thời, giữa các bữa ăn chính, nên ăn xen kẽ một chút thực phẩm nhẹ như một 
miếng trái cây, một nắm hạt ngũ cốc để liên tục cung cấp năng lượng cho trí não. 

Nói tới đây, cũng xin nhấn mạnh ở bữa ăn sáng. Có nhiều bằng chứng cho thấy điểm 
tâm có thể là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày cho não bộ. Nghiên cứu cho thấy, các sinh 
viên học sinh ăn uống đầy đủ buổi sáng đều tập trung học hành tốt, có điểm cao khi thi trắc 
nghiệm, có nhiều sáng kiến, nhớ lâu và đi học đều đặn hơn. 

Bữa ăn sáng khởi động sự chuyển hóa căn bản và các chức năng của não để bắt đầu 
cho một ngày mới. 

Nên điểm tâm với thực phẩm mang nhiều sức mạnh cho trí não như thực phẩm có nhiều 
chất dinh dưỡng và chất xơ như trái cây, các loại hạt còn vỏ và một ít chất đạm cần thiết.  

8- Sức nặng của cơ thề 

Kết quả nghiên cứu của đại học Thomas Jefferson ở Philadelphia cho hay, mập phì có 
thể là rủi ro đưa tới sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer. 

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, chế độ dinh dưỡng của dân chúng vùng Ðịa Trung 
Hải có thể phòng tránh được bệnh sa sút trí tuệ tới 65%. Kết quả nghiên cứu đã được phổ 
biến trên Archives of Neurology số tháng 12 năm 2006. 

Chế độ dinh dưỡng này có nhiều rau, các loại hạt, cá, trái cây, dầu ô liu, rất ít thịt động 
vật. 

Dinh dưỡng như vậy cũng giảm thiểu rủi ro mắc các bệnh tim mạch và vài loại ung thư.  

Kết luận 

Dinh dưỡng lành mạnh đều bảo vệ cơ thể không những với các bệnh tim mạch, ung thư, 
tiểu đường mà còn bảo vệ và tăng cường sức khỏe trí não. 
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Ăn uống với các chất dinh dưỡng cần thiết cho não bộ có thể gia tăng các chức năng 
của trí não như sự suy nghĩ, sự tập trung đồng thời cũng phòng tránh được sự suy sụp về 
nhận thức gây ra do sự hóa già. 

Nên tránh các thực phẩm không tốt cho não bộ như rượu, các chất nhuộm mầu thực 
phẩm nhân tạo, nước uống quá nhiều đường tinh chế, chất béo transfatty, nicotine thuốc lá, 
hạt ngũ cốc không còn cám. 

Ngoài ra, cũng nên thường xuyên dùng đến trí não để tránh rủi ro bị sa sút trí tuệ. 

Như là: 

-         Kích thích tế bào não bằng các trò chơi trí óc như tài bàn tổ tôm, mà chược, cờ 
tướng, ô chữ, domino... 

-         Luôn luôn giữ liên lạc giao tế với bạn bè thân thuộc để tăng sự rung động tri thức, 
dồi dào tình cảm 

-         Vận động cơ thể đều đặn mỗi ngày để tăng máu huyết lưu thông lên não. 

Và đừng để cơ thể quá mập phì. 

Bác sĩ Nguyễn Ý-Ðức  Texas-Hoa Kỳ  

 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

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

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
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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 

http://www.conggiaovietnam.net/

