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Chương 5
CÂU HỎI
112 TỚI 133
Nền Tảng
của Xã Hội:
GIA ĐÌNH
Con người ở một mình thì không tốt.
St 2:18
112

Tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta
chung sống với nhau trong gia đình?
Thiên Chúa không muốn mọi người sống một
mình; Ngài đã dựng nên con người là những hữu
thể mang tính xã hội. Cho nên, tự bản chất con
người đã được Thiên Chúa dựng nên để sống hiệp
thông. Điều này được trình thuật rõ ràng ngay ở
các trang Kinh Thánh đầu tiên về công trình sáng
tạo: Thiên Chúa đặt Evà ở bên cạnh Ađam là bạn
đời của mình. "Con người đặt tên cho mọi súc vật,
mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người
không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.
Vì vậy, CHÚA là Thiên Chúa … rút một cái xương
sườn của con người ra … , và làm [cho nó] thành
một người đàn bà và dẫn đến với con người. Khi
ấy, con người nói: "Rốt cuộc, đây là xương bởi
xương tôi, thịt bởi thịt tôi!" (St 2: 20-23).
209 1877-1880 321

Ý nghĩa của GIA ĐÌNH: CHA
VÀ MẸ, CON YÊU CHA
MẸ.
Khuyết danh
(Chú thích: trong tiếng Anh, từ
FAMILY còn được giải thích là
từ viết tắt bởi những chữ đầu
của các từ: Father And Mother, I
Love You)

113

Trong Kinh Thánh gia đình có ý nghĩa
gì?
Kinh Thánh thường đề cập đến đời sống gia đình:
trong Cựu Ước đòi hỏi cha mẹ phải truyền lại cho
con cái những kinh nghiệm của mình về sự trung
tín và tình yêu của Thiên Chúa, để truyền thụ cho
họ sự khôn ngoan đầu tiên và quan trọng nhất này
trong cuộc sống. Tân Ước ghi lại Chúa Giêsu cũng
được sinh ra trong một gia đình. Cha mẹ của Chúa
Giêsu đã nuôi dưỡng Người với lòng yêu thương
và tình cảm biểu lộ trìu mến. Thực vậy, Thiên
Chúa đã tìm một gia đình hoàn toàn "bình thường"
để giáng sinh làm người và để lớn lên, đã khiến
cho gia đình là một nơi đặc biệt của Thiên Chúa và
tạo cho gia đình một giá trị độc đáo như một cộng
đồng.
210 531-534 68
3

Gia đình Nazareth dạy
chúng ta ý nghĩa về đời
sống gia đình, sự hòa hợp của
tình yêu nơi gia đình, sự giản dị
và vẻ đẹp mộc mạc của gia
đình, tính thiêng liêng và bất khả
xâm phạm của gia đình, gia
đình dạy chúng ta thật dịu dàng
và việc dạy dỗ của gia đình
không sao thay thế được, gia
đình thật là nền tảng và vai trò
vô song đến dường nào trên
bình diện xã hội.
ĐGH Phaolô Vl, Diễn văn tại
Nazareth 1964

Thiên Chúa ban phúc lành cho
họ, và Thiên Chúa phán với họ:
114
"Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều,
Giáo Hội xem gia đình như thế nào?
cho đầy mặt đất."
Giáo Hội xem gia đình là cộng đoàn tự nhiên
đầu tiên và quan trọng nhất. Gia đình có các quyền St 1:28
đặc biệt và là trung tâm của tất cả đời sống xã hội.
Suy cho cùng, gia đình là nơi mà cuộc sống con
Điều đầu tiên con người
người hình thành và là nơi các mối quan hệ liên vị,
tìm thấy trong cuộc sống là
giữa các cá nhân đầu tiên phát triển. Gia đình là gia đình, điều cuối cùng con
nền tảng của xã hội, tất cả các tôn ti trật tự xã hội người với tay tới là gia đình, và
tiến triển từ đó. Vì ý nghĩa cao quý này, Giáo Hội điều quý giá nhất con người có
xem gia đình được Chúa thiết lập.
được trong cuộc sống là gia
đình.
211 2207, 2226-2227 271,273
ADOLPH KOLPING (18131865), linh mục Công giáo Đức
và nhà đấu tranh cho các quyền
115 Điều gì thật đặc biệt về gia đình?
của công nhân và thợ thủ công
Được yêu thương vô điều kiện: đó là kinh
nghiệm không thể thay thế mà người ta có được ở
một gia đình tử tế. Những thế hệ khác nhau sống
bên nhau và trải nghiệm tình cảm, tình liên đới,
lòng biết ơn, sự tận tụy quên mình, sự giúp đỡ và
Giáo Hội không phải là một
tính công bằng. Mọi thành viên trong gia đình
tổ chức văn hóa ... Giáo
được các thành viên còn lại nhìn nhận, chấp nhận Hội là gia đình của Chúa Giêsu.
và tôn trọng phẩm giá, mà không cần phải làm bất ĐGH PHANXICÔ, 01/06/2013
cứ điều gì để đáng được như vậy. Mọi người đều
được yêu thương bởi chính họ là con người. Cá
Đời sống của cha mẹ là
nhân mỗi người không phải là phương tiện để đạt
quyển sách mà con cái
mục đích, mà đúng hơn, con người là mục đích
mình
đọc.
của chính mình. Do đó, trong gia đình, nền văn
hóa sự sống hình thành, thế nhưng ngày nay THÁNH AUGUSTINÔ (354-430)
không phải lúc nào nền văn hóa này cũng là điều
hiển nhiên. Thông thường ngày nay, câu hỏi chủ
Yêu nghĩa là cho và nhận
yếu lại là người ta có thể làm gì hoặc người ta sẽ
thứ mà không thể mua
đóng góp được gì (ví dụ, tiền bạc). Trước hết và cũng không thể bán, nhưng là
trên hết người ta thường hay chỉ nghĩ đến những thứ chỉ được cho nhau cách tự
thứ vật chất. Nếp suy nghĩ như vậy thách thức các nguyện.
gia đình và thậm chí thường làm cho chính gia
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ
đình bị đổ vỡ.
II, (1920-2005), Thư gửi các gia
221 2207-2208 369
đình, 1994
116

"Gia đình" có còn phù hợp với xã hội
thời nay không?
Còn. Thường trong xã hội thời nay không còn bất
kỳ niềm tin tôn giáo hay luân lý nào được hết tất cả
mọi người đều cùng tin theo. Hơn nữa, thế giới
ngày nay càng trở nên cực kỳ phức tạp. Mỗi lĩnh
vực của thực tại hoạt động theo các qui luật riêng.
Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến gia đình. Giáo
Hội quan tâm đến phúc lợi và phẩm giá của mọi
người. Điều này gắn kết tất cả các lĩnh vực lại với
nhau. Không ở đâu trẻ được nuôi dưỡng tốt hơn
trong nền văn hóa của đời sống gia đình dựa trên
4

Gia đình tôi gắn bó với
nhau đến độ đôi khi tôi có
cảm giác chúng tôi là một người
được tạo nên bằng bốn bộ
phận.
HENRY FORD (1863-1947),
nhà công nghiệp Mỹ, người
sáng lập Công ty xe hơi Ford
Motor

những lý tưởng cao quý và các mối quan hệ tốt
đẹp. Nơi đây trong gia đình các cá nhân có thể
biểu lộ và học tôn trọng lẫn nhau, học tính công
bằng, học đối thoại, và tình yêu là quan trọng hơn
bất cứ điều gì khác cho sự chung sống đạt được
thành quả tốt đẹp. Do đó, gia đình không chỉ là một
cơ sở phù hợp với xã hội thời nay mà thực sự còn
là nơi chủ đạo để con người hội nhập. Gia đình là
nguồn gốc của các điều kiện tiên quyết về xã hội
và nhân lực cần thiết cho Nhà nước và cho các
lĩnh vực khác nhau của xã hội (ví dụ như kinh tế,
chính trị, văn hóa).
222, 223 2207, 2208 369

Hãy sống sao cho không
phải xấu hổ bởi điều tiếng
của mình để cho thiên hạ đàm
tiếu.
WILL ROGERS (1879-1935),
diễn viên hài người Mỹ
Trao cho gia đình vai trò ít
quan trọng hoặc hàng thứ
yếu, loại gia đình ra khỏi vị trí
xứng đáng của nó trong xã hội,
sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến
sự phát triển đích thực của xã
hội nói chung.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ
II, (1920-2005), Thư gửi các gia
đình, 1994

Việc vui chơi của trẻ nên được xem là việc quan trọng nhất của chúng.
MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592), triết gia và nhà viết tiểu luận Pháp
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Gia đình làm gì cho cá nhân?
Trải nghiệm gia đình là hết sức quan trọng
đối với cá nhân con người. Lý tưởng nhất là gia
đình, nơi con người được sinh ra và lớn lên. Trong
gia đình đứa trẻ trải nghiệm sự hiệp thông lần đầu
tiên với những người khác, bởi chính bản chất của
những người trong gia đình mong muốn em được
điều tốt lành, được yêu thương không hạn chế và
tôn trọng em. Trong bầu khí tích cực như vậy, mỗi
thành viên gia đình đều có thể phát triển năng lực
của mình và có được sức mạnh để đối mặt với bất
cứ điều gì cuộc sống có thể đưa đến. Đó chính là
mục đích của một nền giáo dục dựa trên quan
điểm Kitô giáo về con người. Đồng thời, những cá
nhân trong gia đình trải nghiệm ý nghĩa thế nào là
nhận lãnh trách nhiệm, vì một thành viên gia đình
không thể chỉ sống cho riêng mình. Vậy nên, mỗi
vai trò, - dù là các bậc cha mẹ, ông bà, hoặc con
cái - bao giờ cũng có các bổn phận đối với các
thành viên khác trong gia đình.
212, 221 2224-2230 371, 372

Người có một tuổi thơ
hạnh phúc sẽ trở thành
người lành mạnh.
ASTRID LINDGREN (19072002), tác giả sách thiếu nhi
người Thụy Điển

Trẻ không được yêu thương sẽ trở thành người lớn không biết thương yêu. (*ở
hình trang 120)
PEARL S. BUCK (1892-1973), tác giả người Mỹ và khôi nguyên Nobel văn chương
5
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Gia đình có đóng góp điều gì cho xã hội
không?
Có, tất cả mọi điều gia đình hoàn thành trong nội
bộ cho bản thân gia đình và cho các thành viên
của chính gia đình, thì cũng như đã đóng góp cho
xã hội. Suy cho cùng, một xã hội có thể tiến triển
tốt đẹp chỉ khi nào mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho các
cá nhân thành viên của xã hội ấy, nếu cá nhân các
thành viên cảm thấy được yêu thương và được
đánh giá cao. Trong gia đình, trước tiên người ta
học được cách đối xử cho và nhận nhờ vào sự xả
thân, quên mình và sự chấp nhận nhau, đó là lối
hành xử hoàn toàn khác với kiểu đổi chác ở thị
trường. Thực tế là các cá nhân học được trong gia
đình ý nghĩa về trách nhiệm xã hội và tình liên đới
cũng mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội: một
người chứng tỏ mình có trách nhiệm và thực thi
tình liên đới "trong những việc nhỏ" cũng sẽ có
nhiều khả năng làm được như thế trong "những
việc lớn". Ở đâu người ta học được biết tận tâm
với người nghèo, người bệnh, hoặc người già, tốt
hơn là học ngay ở trong gia đình? Ở đâu người ta
hiểu rõ hơn về những người đang tuyệt vọng, cô
đơn, hoặc bị bỏ rơi? Làm sao con người có thể trở
nên nhạy cảm với những điều bất hạnh do xã hội
gây nên nếu chính gia đình mình chưa gặp phải
cảnh ngộ tương tự như thế? Cho nên, gia đình tạo
nên một sự đóng góp không thể thay thế cho ''sự
nhân bản hóa xã hội" (C. Kissling).
213, 246 2207-2211 369, 370

Ngươi hãy thờ cha kính mẹ,
để được sống lâu trên đất
mà CHÚA, Thiên Chúa của
ngươi, ban cho ngươi.
Xh 20:12
Như một nguồn mạch, tình
yêu thương của cha mẹ
trở thành linh hồn và là nguyên
tắc sinh động, truyền cảm hứng
và hướng dẫn tất cả hành động
giáo dục cụ thể, bằng cách
phong phú hóa nó với những
giá trị của sự ân cần, kiên trì,
nhân hậu, phục vụ vô vị lợi, tinh
thần hy sinh, là những hoa trái
quí báu nhất của tình yêu.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ
II, (1920-2005), Tông Huấn
Fomiliaris Consortio– Gia đình
Kitô hữu 36
Mẹ là người duy nhất trên
trần gian đã yêu thương
bạn trước khi bà biết bạn.
JOHANN
HEINRICH
PESTALOZZ1
(1746-1827),
giáo viên người Thụy Sĩ

Đương nhiên con cái phải
kính trọng cha mẹ của
mình, nhưng các bậc cha mẹ tất
nhiên cũng phải tôn trọng con
cái mình, và cha mẹ đừng bao
giờ lạm dụng quyền làm cha mẹ
của mình. Đừng bao giờ dùng
119 Gia đình làm gì cho xã hội?
bạo lực với con cái!
Trước hết, gia đình là nơi bảo đảm sự tiếp ASTRID LINDGREN (1907nối của xã hội. Thứ hai, gia đình thực hiện các 2002)
nhiệm vụ cụ thể nuôi dưỡng con cái và giúp chúng
thích nghi với xã hội. Các đức tính văn hóa, đạo
đức, xã hội, trí tuệ và đức hạnh tôn giáo, các giá trị
và truyền thống được lưu truyền, là nền tảng cho
mọi con người tự do và có lương tâm. Được trang
bị với những phẩm chất từ sự giáo dục gia đình
Điều quan trọng là để phụ
như vậy, và với sự giáo dục cần thiết từ trường
nữ được tham gia lao
lớp, người ta có thể đảm nhận tất cả các loại trách động xã hội, giải phóng họ khỏi
nhiệm trong xã hội. Nhiệm vụ thứ ba của gia đình "nô lệ trong gia đình", để giải
6

là quan tâm đến tất cả các thành viên sống chung
dưới một mái nhà và tạo cho họ nơi riêng tư, an
toàn để phát triển và xoa dịu những căng thẳng.
Thứ tư (đặc biệt trong xã hội những người cao
tuổi), việc chăm sóc yêu thương các thành viên
chung sống trong gia đình bị đau yếu hoặc khuyết
tật hay không còn kiếm được tiền ngày càng trở
nên cấp thiết. Ở đây, quan điểm về hạt nhân gia
đình mở rộng ra với thế hệ trước, có thể đẩy mạnh
tình liên đới sâu sắc và đồng thời ý thức về bản
sắc của gia đình.
213, 229, 232 2207-2209 370

thoát họ khỏi sự u mê đần độn
và ách nô dịch làm nhục nhã tới
công việc cực nhọc buồn tẻ triền
miên của nhà bếp và nhà trẻ.
Bãi bỏ các cấu trúc gia đình
truyền thống đã được những
người cộng sản ủng hộ mạnh
mẽ, và cả VLADIMIR I. LENIN
(1879-1924), nhà chính trị và
cách mạng Nga. Đoạn trích từ
"Các nhiệm vụ của phong trào
phụ nữ lao động", bài phát biểu
của Lenin vào năm 1919.

Cấu trúc căn bản đầu tiên
của một nền “sinh thái con
người” là gia đình; trong cuộc
sống gia đình, con người đón
nhận những ý niệm đầu tiên về
chân lý và sự thiện, trong gia
đình con người học biết thế nào
là yêu mến và được yêu
thương, và do đó cũng học biết
ý nghĩa cụ thể của việc làm
người.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ
120
Phải chăng gia đình chỉ có nhiệm vụ II, (1920-2005), Thông Điệp
Centesimus annus - CA 39.
nuôi con cái thôi?
Chắc chắn không phải vậy. Gia đình không phải là
một hệ thống khép kín mà chỉ tồn tại vì lợi ích riêng
của mình. Tuy nhiên, đầu tiên người ta phải nhớ
rằng cha mẹ có quyền và bổn phận chính yếu phải
nuôi dạy con cái mình và lo liệu cho chúng có
được sự giáo dục toàn diện. Chỉ các nhà nước
chuyên chế mới cố lấy đi quyền này của họ. Người
cha và người mẹ có những đóng góp khác nhau,
Hai điều con cái nên được
nhưng họ đều quan trọng như nhau đối với việc
cha mẹ truyền thụ: đôi
dạy dỗ con cái. Chỉ theo quan điểm này thôi thì cánh để bay xa và cội nguồn để
việc cho các cặp vợ chồng đồng tính quyền nhận nhớ về.
con nuôi là hết sức có vấn đề. Kế đến, chiều kích JOHANN WOLFGANG VON
xã hội của con người đòi hỏi trẻ cần có sự tương GOETHE (1749-1832), thi sĩ
tác xã hội bên ngoài gia đình trực hệ của chúng; người Đức
việc giáo dục của chúng phải nhận được hình thức
toàn diện hơn qua sự hợp tác của gia đình với các
Người xưa, khi muốn bình
trường lớp khác nhau, nhất là ở giáo xứ sở tại
thiên hạ, trước tiên họ phải
hoặc ví dụ như câu lạc bộ thể thao. Giáo dục toàn
trị
quốc.
Muốn trị quốc, trước
diện nhằm giúp trẻ biết tuân thủ pháp luật, trở
thành những công dân hòa bình có khả năng đối tiên họ phải tề gia. Muốn tề gia,
thoại, gặp gỡ, và liên đới bằng cách dạy chúng trước tiên họ phải tu thân. Muốn
thực hành các đức tính về công bằng và yêu tu thân, trước tiên họ phải chính
thương. Không chỉ dạy con bằng lời, mà hơn hết tâm.
phải bằng tấm gương sống động, làm gương sáng KHỔNG TỬ (551-479 TCN)
để giúp con cái đạt được sự giáo dục toàn diện
7

này.
240, 242 2223, 2226, 2229

Nhà nước mà can thiệp sẽ
dẫn tới công quyền xâm
phạm vào lĩnh vực riêng tư, về
lâu dài sẽ dẫn tới quốc hữu hóa
121
Người cao tuổi có vai trò gì trong gia cộng đồng gia đình.
đình?
UDO DI FABIO (sn.1954), thẩm
Sự hiện diện của người cao tuổi sống trong gia phán Tòa Bảo Hiến Đức
đình có thể chứng tỏ rất có giá trị. Họ là gương
mẫu về mối quan hệ giữa các thế hệ, và nhờ vào
kinh nghiệm phong phú của người cao tuổi mà họ
có thể tạo được sự đóng góp quyết định vào hạnh
phúc của gia đình và sự thịnh vượng của xã hội
nói chung. Họ có thể truyền lại các giá trị và các
truyền thống và hỗ trợ người trẻ. Bằng cách này,
người trẻ không những biết lo cho bản thân mình,
mà còn biết lo lắng cho người khác. Khi người cao
tuổi bị đau yếu và cần được giúp đỡ, họ không chỉ
Gia đình là cấu trúc xã hội
cần lo thuốc men và sự chăm sóc phù hợp, mà
đầu tiên đặt nền tảng cho
hơn hết còn cần sự đối xử yêu thương và bầu khí tất cả những cấu trúc khác mà
gần gũi của người thân chung quanh.
không thể tranh cãi và không
thể lầm lẫn.
222 2212,2218 371
OSWALD
VON
NELLBREUNING
(1890-1991),
Cerechtigheit und Freiheit [Công
Lý và Tự Do] (1980)
Răn dạy trẻ chẳng ích chi.
Dạy gì đi nữa, chúng cũng
bắt chước tất cả mọi điều bạn
làm.
Lời nhận xét dí dỏm

Xin đừng thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ con khi lực tàn sức kiệt.
Tv 71:9
122

Tại sao trẻ cần sự bảo vệ đặc biệt?
Trẻ em phải được tạo cho vững mạnh và
được bảo vệ bằng mọi cách. ''Con cái là món quà
quý nhất của Thiên Chúa ban cho gia đình, cho đất
nước, cho thế giới (Mẹ Têrêsa). Trẻ em là tương
lai của nhân loại. Tất nhiên chúng cần được giúp
đỡ. Hơn nữa, trẻ thường phải lớn lên trong những
điều kiện tồi tệ. Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em
thiếu sự chăm sóc y tế, không có được dinh
dưỡng thích hợp, không được giáo dục sơ đẳng,
hoặc thậm chí không có nơi để sống. Ngoài ra, còn
có những vụ bê bối đang tiếp diễn, chẳng hạn như
mua bán trẻ em, lao động trẻ em, hiện tượng "trẻ
em đường phố", trẻ em bị đưa ra chiến trường, tảo
8

Người có thể cậy dựa vào
ta sẽ hỗ trợ ta trong cuộc
sống.
MARIE
VON
EBNERESCHENBACH (1830-1916)
Nếu bạn bỏ đi tất cả kinh
nghiệm và phán đoán của
những người hơn năm mươi
tuổi khỏi thế giới, thì sẽ không
còn đủ người để điều khiển thế
giới nữa.
HENRY FORD (1863-1947)

hôn, và lạm dụng (tình dục) trẻ em. Cần phải có
chiến dịch quyết định ở cấp quốc gia và quốc tế
chống lại những hành vi vi phạm nhân phẩm trẻ
em trai và em gái xảy ra bằng các hình thức khai
thác tính dục và tất cả mọi hình thức bạo lực, và
các chiến dịch ủng hộ việc tôn trọng phẩm giá và
các quyền của hết mọi trẻ em.
244 245 435

Mỗi trẻ đều mang theo
thông điệp của Thiên
Chúa vẫn chưa thất vọng về con
người.
RABINDRANATH
TAGORE
(1861-1941), triết gia Ấn Độ,
khôi nguyên Nobel Văn chương
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Hôn nhân là gì?
Hôn nhân là sự kết hiệp giữa người nam và
người nữ hướng về thiện ích của đôi vợ chồng và
việc sinh sản cùng giáo dục con cái (GLCG 1601).
Đặc tính thiết yếu của hôn nhân là giao ước giữa
hai vợ chồng yêu thương nhau vô điều kiện và
trung thành với nhau. Một đặc tính thiết yếu nữa
của hôn nhân là bất khả phân ly: tình yêu của đôi
vợ chồng và sự tôn trọng nhau suốt đời, và hai
người phải nâng đỡ và hỗ trợ nhau trong mọi hoàn
cảnh của cuộc sống: "lúc thịnh vượng hay lúc gian
nan, lúc mạnh khỏe cũng như lúc bệnh hoạn" mà
họ đã thề hứa với nhau trong lễ cưới. Tuy nhiên,
ngay cả khi một hoặc cả hai vợ chồng không còn
chung thủy, hôn nhân của họ vẫn còn. Hôn nhân
chỉ kết thúc khi một trong hai vợ chồng có người
qua đời.
217, 223 2360-2361 416

Con cái là hồng ân của
THIÊN CHÚA, mình sinh
hạ là phần thưởng Chúa ban.
Tv 127:3
Chẳng có khám phá và
tiến bộ nào vĩ đại, chừng
nào mà vẫn còn một đứa trẻ bất
hạnh trên trái đất.
ALBERT EINSTEIN (18791955), khôi nguyên Nobel Vật lý

Sự gì Thiên Chúa đã phối
hợp, loài người không được
124 Kết hôn với một người có nghĩa là gì?
phân ly.
Kết hôn với một người nào đó có nghĩa là
Mt 19:6
hoàn toàn hiến tặng chính mình cho người ấy: vợ
chồng phải sống với nhau và ở bên nhau, với sự
kết hiệp hoàn toàn cả thể xác lẫn tinh thần. Hôn
nhân bao trùm mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chỉ
Khi chọn đời sống hôn
trong hôn nhân là nơi kết hợp tính dục đúng chỗ
nhân, anh chị có yêu
của nó, để tình yêu của người nam và người nữ thương và tôn trọng nhau suốt
trổ sinh hoa trái. Suy cho cùng, về cơ bản hôn đời không? Anh chị có sẵn sàng
nhân được Thiên Chúa se định để mở rộng thành yêu thương đón nhận con cái
một gia đình có con cái. Ngay cả trong các cuộc mà Chúa sẽ ban, và giáo dục
hôn nhân mà không thể có con được, thì sự kết chúng theo luật Chúa Kitô và
hiệp giữa người nam và người nữ là loại kết hiệp Hội Thánh không?
với mục đích để có con cái. Xét tất cả mọi khía Các câu hỏi của linh mục chủ
cạnh này, không phương diện nào có thể đề cập sự với cô dâu và chú rể trong
đến "hôn nhân đồng tính". Ngay cả từ ngữ "bình cử hành bí tích Hôn phối
đẳng trong hôn nhân" vẫn còn mơ hồ. Cả hai vợ
chồng đều có phẩm giá bình đẳng là những con
người. Tuy nhiên, vai trò khác nhau và bổ túc cho
nhau đều được bắt nguồn từ trong chính bản thể
giữa hai phái tính, thậm chí tới tận mức nhiễm sắc
thể của họ.
217, 218 2362-2363 416
9

Người ta không thể giải
thoát mình khỏi bản tính tự
nhiên.
125
Hôn nhân có ý nghĩa gì đối với gia ROBERT SPAEMANN (sn.
1927)
đình?
Hôn nhân là nền tảng của gia đình. Đối với các
Hôn nhân cũng là một
Kitô hữu, hôn nhân là một bí tích, do đó, là một
nhiệm vụ hàng ngày, cha
dấu chỉ cao quý về ơn cứu độ của Thiên Chúa.
có
thể
nói là nhiệm vụ của thợ
Tuy nhiên, ngay cả trước khi hôn nhân được nâng
lên hàng bí tích, bằng niềm xác tín và kinh nghiệm thủ công, công việc của một thợ
của mình, Giáo Hội vốn nhìn nhận hôn nhân là nền kim hoàn, vì người chồng có
tảng tối ưu cho cuộc sống chung của người nam, bổn phận làm cho vợ thành phụ
người nữ và con cái. Chỉ trong hôn nhân mới bảo nữ hơn và người vợ có bổn
đảm có sự tin cậy vô điều kiện, một sự tin cậy phận làm cho chồng thành đàn
không bị thời gian hoặc các hạn chế nào khác chi ông hơn. Vì thế, cha đang nghĩ
phối. Cho nên, hôn nhân mang lại cho tất cả các biết đâu một ngày nào đấy các
thành viên gia đình sự bảo vệ thích hợp với tính con sẽ đi bộ dọc theo các con
cách con người và là chỗ cần thiết cho họ phát phố và người ta sẽ nói: "Hãy
nhìn người phụ nữ xinh đẹp kìa,
triển.
thật mặn mà". "Với người chồng
225 1655-1657 271
như thế, cô ấy được vậy, cũng
dễ hiểu thôi!" Còn các con,
người ta cũng nói: "Hãy nhìn
anh ấy kìa, phong thái thật hay".
"Với người vợ như thế, anh ta
được vậy, cũng dễ hiểu thôi!" ...
Và con cái sẽ thừa hưởng có
được người cha và người mẹ
cùng nhau thăng tiến và làm cho
Người ta đánh giá các hình thức chung nhau thành người đàn ông hơn
126 sống khác ra sao?
và thành người phụ nữ hơn!
Giáo Hội xem hôn nhân và gia đình hoàn ĐGH PHANXICÔ nói với các
toàn rõ ràng là ơn gọi đáp ứng cho khao khát sâu cặp vợ chồng trẻ, 14/02/2014
xa nhất của người nam và người nữ. Về phương
diện này, trong cuộc tranh luận hiện nay, Giáo Hội
đưa ra lập trường kiên định phản đối tình trạng tan
Người ta nhờ tôi khuyên
vỡ ngày càng tăng trong các mối dây thân mật
một đôi vợ chồng gặp khó
giữa quan hệ tình dục và các cá nhân với nhau,
khăn
trong mối quan hệ hôn
giữa cảm xúc và trách nhiệm, giữa tình dục và con
cái, giữa quan hệ tình cảm đôi lứa và gia đình. Tuy nhân. Bao giờ tôi cũng khuyên:
nhiên, Giáo Hội cũng nỗ lực thuyết phục bằng lòng hãy cầu nguyện và tha thứ. Còn
khoan dung với những người sống theo những lối với những người trẻ ở các gia
sống chung khác, và tìm kiếm các cơ hội để tạo đình bạo lực, tôi khuyên hãy cầu
cho các hình thức chung sống này thành con nguyện và tha thứ. Còn ngay cả
đường hoán cải trở về với sự viên mãn của ơn gọi với người mẹ đơn thân không
được gia đình nâng đỡ là: hãy
hôn nhân.
cầu nguyện và tha thứ.
227-228 2390-2391 425
THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA
(1910-1997)
Chúng ta cần phải cảm
10

thấy nỗi đau với sự đổ vỡ, cùng
với những người yêu nhau
không thành, mà đừng lên án
họ. Đằng sau sự vạch lá tìm
sâu, đằng sau sự suy nghĩ ngụy
biện luôn có cái bẫy được che
giấu. Bao giờ cũng vậy! Điều ấy
chống lại con người, chống lại
chúng ta, và chống lại Thiên
Chúa.
ĐGH PHANXICÔ, 28/02/2014

Trị nước còn dễ hơn nuôi dạy bốn đứa con.
WINSTON CHURCHILL (1874-1965), Thủ tướng Anh
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Muốn có con có phải là một phần của
hôn nhân không?
Hoàn toàn đúng như vậy. Cũng giống như hôn
nhân là một phần của gia đình, vì vậy, gia đình
cũng là một phần của hôn nhân. Hai điều này có
liên quan với nhau. Đơn giản, chúng ta có thể nói:
"Không gia đình nào không có kết hôn và không
hôn nhân nào không có gia đình." Hôn nhân có liên
quan đến gia đình, nên phải nói rằng gia đình
nhằm mục đích sinh sản, nuôi con và sống với con
cái. Vì thế, ngay từ đầu khi các đôi bạn muốn kết
hôn với nhau không được từ chối khả năng có con.
"Anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái
mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật
Chúa Kitô và Hội Thánh không?" Cô dâu và chú rể
sẽ phải trả lời "thưa có" cho câu này khi được linh
mục chủ sự hỏi. Chỉ khi đó họ mới có thể ký kết
giao ước hôn nhân với nhau.
218 2373, 2378 418, 419
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[Ngày nay] có khuynh
hướng của nhiều cha mẹ
từ chối vai trò của mình, để giữ
vai trò chỉ làm bạn với con cái,
tránh những lời cảnh tỉnh và
tránh sửa phạt cho dù khi
những sửa phạt đó là cần thiết
để giáo dục trong sự thật, dĩ
nhiên là với tất cả sự trìu mến
và yêu thương có thể. Vì thế,
cần phải nhấn mạnh rằng việc
giáo dục con cái là một bổn
phận thánh thiêng và là một
nhiệm vụ chung của cha mẹ:
cần nhiệt tình, gần gũi, đối thoại,
gương sáng. Cha mẹ được kêu
gọi trong gia đình, biểu trưng
người Cha nhân lành trên trời,
gương mẫu độc nhất tuyệt vời
để truyền cảm hứng cho con cái
họ.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ
II,
(1920-2005), 04/06/1999

Còn các đôi vợ chồng không thể có con
được thì thế nào?
Hôn nhân của họ như vậy không có nghĩa là kém
"giá trị", vì sinh sản không phải là mục đích duy
Nguyện vọng chính đáng
nhất của hôn nhân. Đúng hơn, hôn nhân vẫn có
của đôi bạn muốn làm cha
tính bất khả phân ly của nó và giá trị của hôn nhân
là một sự hiệp thông với nhau, ngay cả khi không mẹ nếu bị trải nghiệm một tình
có con để giúp hoàn hảo đời sống hôn nhân – mà trạng vô sinh, phải tìm câu trả
11

họ thường hết sức mong mỏi có con. Trong trường
hợp này, các đôi vợ chồng có thể nhận con nuôi
hoặc bằng cách khác, nhận chăm sóc trẻ (ví dụ,
trẻ ở gia đình đông con hoặc trẻ của nhóm bạn
hữu). Hôn nhân cũng có thể có được "hoa trái tốt
đẹp" nếu đôi vợ chồng không có con mở cửa nhà
mình đón tiếp người bơ vơ đơn độc, nhiệt tình
tham gia vào xã hội và cho khách ở nhờ.
218 2374, 2379 422, 423
129

Nếu một đôi vợ chồng có thể có con, họ
nên có bao nhiêu con?
Đôi vợ chồng nên chấp nhận những đứa con được
Chúa ban. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là
mỗi cặp vợ chồng cứ vô tư sinh nhiều con. Thay
vì thế, theo đúng giáo huấn mà Giáo Hội cho phép
– đôi vợ chồng nên đưa ra quyết định kế hoạch gia
đình một cách có trách nhiệm, tính đến tình hình
sức khỏe và kinh tế, tinh thần và tình hình xã hội
của họ. Về vấn đề này họ phải tìm hiểu để hiểu
được ngôn ngữ cơ thể của nhau, sử dụng các
phương pháp kế hoạch gia đình tự nhiên. Các
quyết định về khoảng cách thời gian giữa các lần
sinh và có mấy đứa con chỉ tùy vào hai vợ chồng,
quyết định được đưa ra nhờ vào cầu nguyện và
với lương tâm đúng đắn. Đây là quyền bất khả
nhượng của họ mà họ phải thực thi trước mặt
Chúa và xem xét bổn phận đối với chính mình và
với bất kỳ người con nào họ đã sinh ra, đối với gia
đình và xã hội.
218, 234 2368-2370 419, 420, 421

lời hoàn toàn tôn trọng phẩm giá
của họ là con người và là vợ
chồng.
ĐGH
BÊNÊĐICTÔ
XVI,
25/02/2012

Gia đình đang trải nghiệm
một khủng hoảng văn hoá
sâu xa, mọi cộng đồng và quan
hệ xã hội cũng bị khủng hoảng
như thế. Trong trường hợp gia
đình, sự suy yếu các mối quan
hệ này đặc biệt nghiêm trọng vì
gia đình là tế bào cơ bản của xã
hội, ở đó chúng ta học cách
sống với người khác bất chấp
các khác biệt giữa chúng ta, và
học cách thuộc về lẫn nhau; gia
đình cũng là nơi cha mẹ truyền
thụ đức tin cho con cái. Hôn
nhân bây giờ có khuynh hướng
được coi như một hình thức
thoả mãn tình cảm đơn thuần và
có thể được xây dựng bằng mọi
hình thức hoặc thay đổi tùy ý.
Nhưng sự đóng góp thiết yếu
của hôn nhân cho xã hội vượt
lên trên các tình cảm và các nhu
cầu nhất thời của đôi vợ chồng.
ĐGH PHANXICÔ, EG 66

Nhà nước công nhận gia đình là
đơn vị cơ bản và chính
yếu tự nhiên của XÃ HỘI, và
là một cơ cấu luân lý có quyền
bất khả xâm phạm và vĩnh viễn,
là tiền đề và vượt trội hơn so
với tất cả các luật tích cực.
130 Các chính sách gia đình của chính phủ Hiến pháp của Ailen, Điều 41,
có thể gây ảnh hưởng đến các quyết khoản 1
định của các cặp vợ chồng không?
Có. → CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH chắc chắn có thể
khuyến khích các cặp vợ chồng phải suy nghĩ chín
CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH là tập
chắn đến số con mà họ có theo quan niệm về nhu
hợp các biện pháp chính trị
cầu xã hội và công ích. Trong bất kỳ trường hợp mà một Nhà nước dùng để cải
nào, điều này phải được thực hiện với sự tôn trọng thiện các hoàn cảnh của đời
nhân vị và sự tự do của các đôi vợ chồng. Chính sống gia đình. Theo cách hiểu
sách này có thể và thậm chí nên cung cấp thông của Công giáo, Nhà nước có
tin về tình hình nhân khẩu, ví dụ, họ có thể ban nhiệm vụ hỗ trợ các gia đình (=
12

hành các quy định nhằm mang đến lợi ích kinh tế
và các lợi ích khác cho gia đình có con. Nhờ đó,
chính sách gia đình có thể tạo ra những sự khích
lệ, nhưng cuối cùng thì quyết định về số con phải
do cho chính các đôi vợ chồng quyết định. Không
ai có thể lấy đi của họ tự do quyết định này.
234, 235

các cộng đoàn lâu dài tạo thành
cha, mẹ, và con cái) hết khả
năng của mình bằng cách bổ
trợ. Tất cả những nỗ lực của
chính phủ để khai thác các gia
đình, làm mất ổn định gia đình
vì các lý do ý thức hệ, hoặc định
nghĩa lại gia đình (ví dụ, "bất cứ
nơi nào có trẻ em thì có gia
đình") sẽ mâu thuẫn với giáo
huấn xã hội Công giáo, vì các lý
131
Vì sao Nhà nước và xã hội cần phải làm do bắt nguồn từ luật tự nhiên.
điều gì đó cho gia đình?
Bởi chính bản chất của gia đình, gia đình tạo ra
những đóng góp quan trọng cho xã hội mà các
Vì vậy, những gì gia đình
đóng góp này thường diễn ra khá lặng lẽ và chưa
cần, trước tiên và trên hết
được đánh giá cao. Những gì mà nghĩa vụ của xã
hội và Nhà nước làm cho gia đình cũng phải dựa không phải là hàng phát chẩn
theo thực tế gia đình là đơn vị nhỏ nhất không thể hay những công việc quá sức
thiếu của xã hội. Đây là nơi bắt đầu chính sách hoặc lời khuyên phải sống thế
của chính phủ về gia đình. Một quốc gia nhất thiết nào, mà đúng hơn là hệ thống
phải tùy thuộc vào các cha mẹ có tiềm năng quyết thuế hợp lý để họ có thể nuôi
định có con; tuy nhiên, Nhà nước không được con bằng chính thu nhập họ
dùng bất cứ cách nào để ép buộc họ đi đến quyết kiếm được.
định này; phải để cho người dân hoàn toàn tự do JUERGEN BORCHERT (1949quyết định. Do đó, Nhà nước đặt tương lai của ), thẩm phán về phúc lợi xã hội
mình trong tay các công dân, những người có ở Đức
quyền tự do. Không biết bao lần các cuộc khảo sát
đều cho thấy người dân nói chung đánh giá gia
đình rất cao. Chính sách gia đình của chính phủ cố
Xã hội loài người giống
gắng tạo cho họ có thể quyết định lập gia đình
như một mái vòm được
trong điều kiện xã hội và chính trị hiện thời bằng
việc hình thành các điều kiện kinh tế sao cho phù giữ không để sụp đổ nhờ vào
sự nâng đỡ lẫn nhau của các
hợp.
khối đá.
238
LUCIUS ANNAEUS SENECA
(khoảng 4 TCN - 65 SCN)
Nhà nước và xã hội có thể làm gì cho
132 gia đình?
Trước tiên, điều quan trọng là cả xã hội và
Nhà nước đều phải công nhận gia đình có giá trị
đặc biệt và trọng tâm, cho nên cần bảo vệ và hỗ
trợ vai trò độc đáo của gia đình. Điều này bắt đầu
với việc củng cố cuộc sống của gia đình, nhưng
cũng gồm cả việc tôn trọng sự sống con người
trong mọi giai đoạn, nhất là đối với thai nhi. Khi
chúng ta nói về Nhà nước bảo vệ và hỗ trợ các gia
đình, thì điều này không bao giờ có thể có nghĩa là
xã hội hoặc Nhà nước được chi phối hay thậm chí
lấy đi những bổn phận vốn dĩ thuộc về gia đình vì
lý do kinh tế hay ý thức hệ; cho nên nếu những
bổn phận này bị mất đi sẽ thu hẹp chiều kích xã
hội của gia đình. Thay vì thế, mục tiêu của các
biện pháp trong chính sách gia đình phải phù hợp
13

Hãy nhớ rằng mọi dịch vụ
chính phủ, mọi lời đề nghị
giúp đỡ về an ninh do chính phủ
tài trợ, đều được trả giá cho
việc mất tự do cá nhân. Bất cứ
khi nào một tiếng nói được nêu
lên cho bạn biết để chính phủ
làm điều đó, hãy phân tích rất
cẩn thận xem liệu các dịch vụ
được đề nghị có đáng với giá trị
tự do cá nhân mà bạn phải bỏ đi
để đổi lại dịch vụ như thế hay
không.

với các nguyên tắc bổ trợ, phải để cho các gia đình RONALD REAGAN (1911có thể thực hiện bổn phận của riêng họ cách thích 2004), Tổng thống Hoa Kỳ
đáng.
252, 253, 254 2211 370, 323
Dân chủ hóa gia đình
không có nghĩa là đưa ra
133
"Chính sách gia đình phù hợp với bỏ phiếu bầu xem ai là gia
nguyên tắc bổ trợ" có ý nghĩa cụ thể gì? trưởng.
Ví dụ: để phù hợp với nguyên tắc bổ trợ, thì việc WILLY BRANDT (1913-1992),
nuôi dạy con cái không thể là việc của nhà nước, Thủ tướng Đức
vì làm như thế sẽ lấy đi bổn phận này của cha mẹ
mà họ đã có ngay từ khi bắt đầu lập gia đình. Thay
vì thế, trong những hoàn cảnh nhất định, Nhà
nước cần tạo cho các gia đình mọi sự hỗ trợ cần
Gia đình có quyền thành
thiết. Ở đây điều quan trọng là phải bảo đảm sự tự
lập các hiệp hội với các gia
do lựa chọn, ví dụ, liên quan đến sự phối hợp của
cha mẹ trong sự phân chia công việc chăm sóc gia đình và các tổ chức khác, để
đình và đi làm kiếm sống. Nhà trẻ và trường học làm trọn vai trò của gia đình một
hoặc các nhóm xã hội không thể thay thế chức cách xứng hợp và hiệu quả,
năng của gia đình trong việc truyền thụ kiến thức cũng như để bảo vệ quyền lợi,
và dạy dỗ con cái, dù các tổ chức này có thể giúp cổ vũ thiện ích và nói lên những
hỗ trợ và bổ sung vào việc giáo dục của cha mẹ. mối quan tâm của gia đình. Về
Đồng thời nguyên tắc bổ trợ nhấn mạnh đến quyền các lãnh vực kinh tế, xã hội,
tự chủ của mỗi người và của gia đình. Điều này có pháp lý và văn hóa, cần phải
nghĩa là chính các gia đình có thể và nên tham gia nhìn nhận vai trò chính đáng
vào các tổ chức chính trị và xã hội, họ cũng cùng của các gia đình và các hiệp hội
nhau tham gia để ủng hộ các quyền của họ và gia đình trong việc hoạch định
và phát triển các chương trình
củng cố những quyền ấy.
liên quan tới đời sống gia đình.
247 2211, 2252 323
Tòa Thánh, Hiến Chương Các
Quyền của Gia Đình, 1983
Gia đình là đơn vị tập hợp
tự nhiên và cơ bản của xã
hội và có quyền được xã hội và
Nhà nước bảo vệ.
Tuyên ngôn quốc tế nhân
quyền, Điều 13, Mục 3

Trích từ các văn kiện quan trọng của Giáo Hội
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GIA ĐÌNH
Quyền Cơ Bản của Gia Đình
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Không luật nào của con người có thể bãi bỏ được quyền kết hôn, mà tự nhiên ai cũng có từ
khởi nguyên. Cũng không ai hạn chế được mục đích chính do Thiên Chúa tiền định cho bậc
hôn nhân từ tạo thiên lập địa: “Hãy lớn lên và sinh sản cho đông”. Nhờ vậy gia đình đã được
gầy dựng, gia đình nghĩa là một "xã hội" con người. Một xã hội bé nhỏ, tuy vậy, nhưng là một
hiện thực có trước xã hội dân chính. Vì vậy, Nhà nước phải thừa nhận những nghĩa vụ và
những quyền lợi của gia đình hoàn toàn độc lập với chính quyền.
ĐGH Lêô XIII: Thông Điệp Rerum Novarum (1891), 9
Quyền của Gia Đình
Gia đình, một khi xây dựng nên từ một cuộc hôn nhân đã tự do kết hợp, duy nhất và bất khả
phân ly, tất nhiên phải được công nhận là một tế bào đầu tiên và đương nhiên của xã hội con
người. Bởi thế, cần phải chuẩn bị những biện pháp thuộc lãnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa,
cũng như trong lãnh vực đức tin và luân lý, cốt để bảo toàn gia đình, và giúp gia đình thực hiện
các sứ mệnh của mình. Việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái là những quyền chủ yếu của cha
mẹ.
ĐGH GIOAN XXIII, Thông Điệp Pacem in Terris (1963), 9
Các Gia Đình Ngày Nay
Một đàng, người ta thấy có một ý thức sống động hơn về tự do cá nhân và chú ý nhiều hơn đến
phẩm chất của các tương quan liên vị trong hôn nhân, đến sự nâng cao phẩm giá phụ nữ, đến
sự sinh sản có trách nhiệm, đến việc giáo dục con cái; thêm vào đó là ý thức về nhu cầu phải
phát triển những liên hệ giữa các gia đình để giúp đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần và vật chất,
cũng như khám phá lại sứ mạng Hội Thánh riêng biệt của gia đình và trách nhiệm của gia đình
trong việc xây dựng một xã hội công bình hơn. Nhưng đàng khác, cũng không thiếu những dấu
hiệu cho thấy một sự thoái hóa đáng lo ngại về một số giá trị căn bản: một quan niệm sai lầm
trên lý thuyết và thực hành về sự độc lập giữa hai vợ chồng, những mập mờ rất trầm trọng về
tương quan uy quyền của cha mẹ đối với con cái, những khó khăn cụ thể trong việc lưu truyền
các giá trị như nhiều gia đình đã cảm nghiệm, con số các vụ ly dị gia tăng, vết thương về sự
phá thai, việc dùng các phương pháp triệt sản ngày càng nhiều, việc hình thành một não trạng
đích thị là não trạng chống thụ thai.
ĐGH GIOAN PHAOLÔ II, Tông Huấn Familiaris Consortio (1981), 6
Lao Động và Gia Đình
Phải nhớ và xác định rằng: gia đình là một trong những chuẩn mực quan trọng nhất mà xã hội
phải dựa vào để hình thành trật tự xã hội và trật tự đạo đức của lao động. Giáo huấn của Giáo
Hội luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các vấn đề trên, và trong tài liệu này, chúng ta
cần phải nhắc nhở, bàn luận tới. Trong thực tế, gia đình vừa là một cộng đồng có thể tồn tại
nhờ lao động đồng thời cũng là trường học đầu tiên dạy cho mọi người lao động.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ II, Thông Điệp Laborem Exercens (1981), 10
Nền Sinh Thái Con Người và Gia Đình
Cấu trúc căn bản đầu tiên của một nền “sinh thái con người” đó là gia đình; trong cuộc sống gia
đình, con người đón nhận những ý niệm đầu tiên được hình thành về chân lý và sự thiện, và
con người học biết thế nào là yêu thương và được thương yêu, và do đó cũng học biết ý nghĩa
cụ thể của việc làm người. Ở đây chúng ta nghĩ đến gia đình dựa trên hôn nhân, trong đó việc
dâng hiến chính mình cho nhau giữa người chồng và người vợ tạo nên một môi trường sống
mà con cái có thể được sinh ra và triển nở các khả năng của chúng.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ II, Thông Điệp Centesimus Annus (1991), 39
Vượt Qua Chủ Nghĩa Cá Nhân
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Ngày nay, muốn vượt qua não trạng chủ nghĩa cá nhân đang lan tràn, cần có sự dấn thân một
cách cụ thể trong tình liên đới và bác ái, bắt đầu từ trong gia đình, qua việc vợ chồng biết nâng
đỡ nhau, rồi các thế hệ biết lãnh lấy trách nhiệm đối với nhau. Chính vì thế, gia đình cũng được
định nghĩa là cộng đoàn lao động và liên đới. Tuy nhiên, có khi gia đình quyết định đáp ứng
trọn vẹn ơn gọi của mình, nhưng lại không tìm được sự nâng đỡ cần thiết về phía Nhà nước và
thiếu những nguồn lợi cần thiết. Vì thế, phải cấp thời cổ vũ không phải chỉ những chính sách về
gia đình, nhưng còn cả những chính sách về xã hội mà đối tượng chính yếu là gia đình, những
chính sách giúp cho gia đình có những nguồn lợi chính đáng và những phương thế nâng đỡ
hữu hiệu cả trong việc giáo dục con cái lẫn việc chăm sóc người cao tuổi, để họ không phải xa
lìa tổ ấm gia đình, đồng thời tăng cường những mối liên kết giữa thế hệ trước với thế hệ sau.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ II, Thông Điệp Centesimus Annus (1991), 49
Gia Đình: Nơi Giáo Dục Toàn Diện
Trong gia đình người ta nhận được sự giáo dục toàn diện, nơi tạo cho người ta có thể lớn lên
hài hòa với sự trưởng thành thuần thục của cá nhân. Trong gia đình, người ta học hỏi để biết
đề nghị chứ không ra lệnh , biết nói “cám ơn” như sự biểu lộ lòng biết ơn chân thành về điều
mà người ta lãnh nhận, biết kiềm chế tính gây hấn và tính tham lam và học biết xin lỗi khi người
ta gây một điều gì tai hại. Những thái độ nhỏ bé này sẽ giúp người ta có cử chỉ lễ độ, một thứ
văn hóa của đời sống chung và sự tôn trọng với tất cả những gì chung quanh ta.
ĐGH PHANXICÔ Thông Điệp Laudato Sí (2015), 213
VỀ MỤC LỤC
MẸ VỀ TRỜI

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Tháng 7 Âm lịch với những cơn mưa dầm dề như nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ sướt
mướt tiễn biệt, sau khi được gặp nhau hằng năm vào đêm mùng 7. Đây cũng là thời gian các
tín đồ Phật giáo bước vào mùa báo hiếu với đỉnh cao là lễ Vu lan tổ chức vào giữa tháng. Vu
lan, còn được hiểu là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ này trùng
với Tết Trung nguyên của người Hán, và cũng trùng hợp với ngày Rằm tháng 7 xá tội vong
nhân theo phong tục Á Đông. Đây là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất – một
tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt, thể hiện tấm lòng “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Trong ngày này, các Phật tử khi lên Chùa lễ Phật thường cài trên ngực áo một bông hoa: "Nếu
anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ.
Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng sẽ
thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy
sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người
khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa". (Theo tản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư
Thích Nhất Hạnh)
Tháng 7 Âm lịch cũng tương ứng với tháng 8 theo lịch Gregorien mà ta gọi là Dương lịch.
Trong tháng này, người Công giáo cũng có một lễ trọng vào giữa tháng là lễ Đức Mẹ linh hồn
và xác lên trời. Mỗi người Công Giáo, ngoài người mẹ trần thế - người mẹ mà khi người khuất
núi, ta thấy xót xa, nhớ thương không nguôi - còn có một người Mẹ chung luôn yêu thương,
chăm sóc chúng ta suốt cuộc đời. Mẹ có mặt trong cuộc đời chúng ta không chỉ là linh hồn mà
còn cả thân xác, đó chính là Đức Trinh Nữ Maria trọn đời đồng trinh.
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Người mẹ E-và của nhân loại đã từ bỏ Thiên Đàng khi nghe lời con rắn rủ rê chồng cùng mình
nếm thử trái cấm và từ đó “Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về
với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất." (St 3,19).
Trong lúc trần truồng trốn chạy khi biết mình phạm tội, E-và đã đánh mất thiên chức làm mẹ
chúng sinh khi Thiên Chúa phán với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa
dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào
gót nó." (St 3,15). Cũng chính vì tội tổ tông mà khi từ giã cuộc sống trần thế, thân xác con
người sẽ phải mục nát và trở về kiếp tro bụi.
Sau khi đã viên mãn cuộc đời trần thế, Mẹ đã được Chúa đưa cả hồn và xác về trời vì Mẹ là
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội không hề mắc tội tổ tông và cũng không hề có tội riêng. Suốt cuộc
đời thánh thiện, Mẹ hằng luôn hợp tác với ơn Chúa. Mẹ không hề phạm tội, nên thân xác Mẹ,
cũng như thân xác Chúa Giêsu không bị huỷ hoại tiêu tan. Thân xác Mẹ trực tiếp đi từ tình
trạng dương thế qua tình trạng vinh quang mà không bị hủy hoại, mục nát.
Không giống như các Phật tử khi mất mẹ trở thành người mồ côi và ngậm ngùi nhận lấy bông
hồng trắng trong ngày Vu lan như lời thơ tiếc nuối:
“Giờ đây cài đoá hoa hồng
Còn đâu dáng mẹ, chìm trong ngút ngàn.”
Người Công giáo chúng ta có niềm tin chắc chắn vào Đức Kitô Phục sinh. Đức Kitô là khởi đầu
của những người sống lại, và Đức Maria là khởi đầu của những người được cứu rỗi, là người
đầu tiên giữa “những người thuộc về Đức Kitô” đã sống lại. Đức Mẹ về trời là ấn tín bảo đảm
cho những ai tin vào Đức Kitô cũng sẽ được sống lại - dù sẽ phải trải qua một thời kỳ huỷ hoại,
mục nát - và lên trời sau khi hoàn tất cuộc sống lữ hành trần gian.
Sự bảo đảm đó chỉ thành hiện thực nếu chúng ta luôn luôn cầu nguyện và tuân theo chỉ dẫn
của Mẹ: sống vâng phục thánh ý Chúa (Lc 1,38). Chỉ một câu kinh Kính mừng, chúng ta ca
tụng mẹ là Đấng đầy ân phước để rồi từ đó chúng ta xin Mẹ gìn giữ chúng ta khỏi mọi hiểm
nguy trong cuộc đời. Bắt chước Mẹ xác quyết xin vâng theo ý Chúa chứ không bắt Chúa phải
theo ý của mình. Đón nhận ý Chúa với lòng tin là luôn sống vâng phục và đẹp lòng Chúa trong
sự giằng co của cái tôi chính mình, đón nhận mọi thăng trầm của cuộc sống trong bình an phó
thác.
Trong tâm tình hân hoan mừng kính Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, hết thảy người Công
Giáo chúng ta cùng vui mừng cài một bông hoa màu hồng trên áovì có một người Mẹ bất tử,
một người Mẹ ở trên thiên quốc luôn sẵn lòng ban ơn cho con cái khi chúng kêu xin. Một người
Mẹ đã đi qua biết bao thăng trầm của dòng đời để có thể hiểu hết những khó khăn của con
người. Mẹ đã hiểu và chắc chắn Mẹ sẽ chia sẻ với chúng ta những khó khăn trong cuộc đời. Vì
thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa - qua lời Mẹ chuyển cầu - cho chúng ta sống cuộc đời thánh
thiện đẹp lòng Chúa. Luôn tín thác nơi Ngài, xa tránh mọi tội lỗi, để sau cuộc lữ hành trần thế
này, chúng ta cũng được về trời hưởng phúc Thiên Đàng cùng Mẹ và các Thánh.
Mẹ về trời, con không mất mẹ
Mẹ về trời, dọn chỗ cho con
Mẹ về trời, khẩn cầu cùng Chúa
Cho chúng con được phúc Thiên Đàng.
VỀ MỤC LỤC
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THÁNH THỂ: MAN-NA MỚI TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ TRỜI

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 19 TN B
1 V 19,4-8 ; Ep 4,30-5,2 ; Ga 6,41-51
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Ga 6,41-51.
(41) Người Do Thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là Bánh từ trời
xuống”. (42) Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ
ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” (43) Đức
Giê-su bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! (44) Chẳng ai đến với tôi được, nếu
Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy. Và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại
trong ngày sau hết. (45) Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: “Hết mọi người sẽ
được Thiên Chúa dạy dỗ”. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì
sẽ đến với tôi. (46) Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi
Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. (47) Thât,̣̣ tôi bảo thật các ông: Ai
tin thì được sự sống đời đời. (48) Tôi là Bánh Trường Sinh. (49) Tổ tiên các ông đã ăn
man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. (50) Còn Bánh này là Bánh từ trời xuống, để ai ăn
thì khỏi phải chết. (51) Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được
sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được
sống”.
2. Ý CHÍNH:
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã khẳng định Người từ trời mà đến. Điều này làm
cho dân chúng xầm xì phản đối vì họ nghĩ rằng họ đã biết rõ về gia thế của Người. Nhưng dù
vậy, Đức Giê-su vẫn quả quyết: Người từ nơi Chúa Cha mà đến, và sẽ ban Thịt Máu mình làm
lương thực đi dường, để ai lãnh nhận bí tích này sẽ được kết hiệp mật thiết với Người, được
sống nhờ Người và sẽ về Nước Trời với Người sau này.
3. CHÚ THÍCH:
- C 41-42: + Người Do Thái xầm xì phản đối bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là Bánh từ
trời xuống”: Người Do Thái đây ám chỉ dân chúng đi theo Đức Giê-su từ hoang địa về thành
Ca-phác-na-um. Họ xầm xì bàn tán khi nghe Người tuyên bố Người là Bánh từ trời mà đến. +
Ông này chẳng phải là Giê-su, con của ông Giu-se đó sao?....: Dân Do thái nghĩ rằng họ đã
biết rõ về thân thế và cha mẹ của Người.
- C 43-44: + Các ông đừng có xầm xì với nhau: Đức Giê-su biết đám đông đang bàn tán
để phản đối lời Người vừa nói, vì họ chỉ nghĩ về phạm vi nhân tính của Người. + Chẳng ai đến
với tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo...: Người cho họ biết đức tin là một hồng ân do
Thiên Chúa ban cho. + Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết: Ai tin vào Đức
Giê-su thì sẽ được Người cho sống lại vào ngày tận thế và sẽ được sống mãi mãi.
- C 45-46: + “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”: Câu này lược tóm lời tuyên
sấm của I-sai-a: “Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ” (x. Is 54,13), và lời sấm của Giê-rê-mia: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Chúng sẽ không
còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: Hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy
chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta” (Gr 31,33-34). +Phàm ai nghe và đón nhận
giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi: Tuy mọi người đều được Thiên Chúa kêu gọi và
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dạy bảo, nhưng chỉ ai nghe và đón nhận lởi giáo huấn của Chúa Cha thì mới có thể tin Đức
Giê-su là Đấng Thiên Sai. + Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng
từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha: “Thiên Chúa là Thần Khí”, là
Đấng thiêng liêng vô cùng (x. Ga 4,24). “Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một
là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta
biết” (Ga 1,18). Thời Xuất hành, dù được thường xuyên đàm đạo với Đức Chúa, nhưng ông
Mô-sê cũng chỉ thấy được phía sau lưng của Đức Chúa chứ không được nhìn thấy tôn nhan
Ngài (x. Xh 33,23). Nhưng Đức Giê-su, Đấng từ nơi Chúa Cha mà đến, đã xem thấy Chúa Cha
và có thể mặc khải về Ngài cho chúng ta.
- C 47-51: + “Ai tin thì được sự sống đời đời”: Ai tin vào Đức Giê-su thì sẽ không phải
chết trong tội nữa, nhưng sẽ được Người ban sự sống đời đời, như lời thánh Phao-lô: “Cũng
như vì một người duy nhất đã sa ngã (là A-đam), mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ
một người duy nhất (là Đức Giê-su), đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên
Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống” (Rm 5,18). + “Tôi là Bánh Trường
Sinh”: Đức Giê-su tự ví mình là “Bánh Trường Sinh” hay “Bánh Hằng Sống”, ám chỉ bí tích
Thánh thể mà Người sẽ thiết lập sau này. “Hằng sống” là một đặc tính của Thiên Chúa (x. Mt
16,16), và của Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 6,9). + Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa
mạc, nhưng đã chết: Man-na là lương thực Đức Chúa ban cho dân Ít-ra-en trong thời kỳ Xuất
Hành, là thứ đồ ăn dễ bị hư nát (x. Xh 16,19-21). Dù dân Ít-ra-en đã ăn man-na, nhưng họ vẫn
phải chết do tội lỗi đã phạm (x. Tv 78,29-31) và không được sống đời đời (x. Ga 6,58). + Còn
Bánh này là Bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết: Đức Giê-su mới là Bánh từ trời
thực sự, và ai ăn Bánh này sẽ “không phải chết” (x. Ga 6,50), nhưng “được sống muôn đời” (x
Ga 6,51.54), “được ở trong Người” (x Ga 6,56), “được sống nhờ Chúa Cha” (x. Ga 6,57), “được
sống và được sống dồi dào” (x. Ga 10,10). + “Bánh Tôi sẽ ban tặng chính là Thịt Tôi đây, để
cho thế gian được sống”: Nói câu này, Đức Giê-su đã liên kết 5 chiếc bánh trong phép lạ
nhân bánh ra nhiều (x. Ga 6,9) và bánh không men trong bữa tiệc Chiên Vượt Qua, với Thịt
Mình của Người trong Bí tích Thánh thể (x. Mt 26,26). Từ của ăn nuôi sống thể xác, được Đức
Giê-su biến thành Bánh Hằng Sốngđem lại sự sống đời đời (x. Ga 6,48), thành Thân Mình chịu
khổ nạn và được Phục sinh của Người (x. Ga 6,51), và thành của ăn thần thiêng nuôi dưỡng
đức tin (x. Ga 6,51.63), giúp các tín hữu tiến về Nước Trời để được sống muôn đời (x. Ga
6,58).
HỎI: 1) Dân Do thái xầm xì phản đối Đức Giê-su về câu nói nào của Người ? Tại sao ?
2) Đức Giê-su dạy đức tin có được là do đâu ? 3) Ai tin vào Đức Giê-su thì sẽ nhận được
gì? 4) Câu “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ” tóm lược lời tuyên sấm của hai
vị ngôn sứ nào và 2 lời đó thế nào ? 5)Thiên Chúa thiêng liêng được mệnh danh là gì ?
Ai mới nhìn thấy Thiên Chúa và mặc khải Ngài cho chúng ta ? 6) Ai tin vào Đức Giê-su sẽ
được hưởng ơn gì ? Thánh Phao-lô đã so sánh giữa A-đam cũ với Đức Giê-su thế nào ?
7) Khi ví mình là Bánh Trường Sinh, Đức Giê-su muốn ám chỉ về bí tích nào Người sẽ
thiết lập sau này ? 8) Man-na là lương thực được Đức Chúa ban cho dân Ít-ra-en khi nào
và có đem lại sự sống đời đời không ? 9) Đức Giê-su là Bánh Hằng Sống từ đâu mà đến
và ai ăn Bánh này sẽ được ơn ích gì ? 10) Đức Giê-su hứa sẽ thiết lập bí tích Thánh Thể
thế nào và để làm gì ?

II.SỐNG LỜI CHÚA:
1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. ai ăn Bánh này sẽ
được sống muôn đời”(Ga 6,51).
2.CÂU CHUYỆN:
1) GIẤC MỘNG TRƯỜNG SINH BẤT TỬ CỦA TẦN THỦY HOÀNG:
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Tần Thủy Hoàng là hoàng đế Trung Hoa, sống khoảng 200 năm trước Công Nguyên. Ông
chính là người đã xây Vạn Lý Trường Thành dài hơn 2.000 dặm, là một kiến trúc duy nhất trên
trái đất, mà các phi hành gia có thể quan sát được từ ngoài không gian. Theo tạp chí National
Geographic, Tần Thủy Hoàng rất sợ chết, ông muốn được trường sinh bất tử, nên đã tìm đủ
cách để có thể cải lão hoàn đồng. Một ngày kia, các chiêm tinh gia đã kể cho ông nghe về một
hòn đảo thần tiên ở biển Đông, dân cư ở đấy đã khám phá ra bí quyết sống trường sinh bất lão,
nên ai cũng sống lâu. Tần thủy Hoàng liền phái một số tàu thuyền chất đầy ngọc ngà châu báu
lên đường, hy vọng có thể đổi những đồ quý giá lấy bí quyết trường sinh mang về. Nhưng dân
chúng tại đây đã nhất quyết không chịu đổi bí quyết trường sinh của họ lấy bất cứ thứ gì.
Không lấy được thuốc trường sinh, nên khi già yếu, Tần thủy Hoàng đã ra lệnh cấp tốc xây
một nhà mồ cho mình như một cung điện nguy nga tráng lệ, rồi ông cho trang trí nhà mồ bằng
các đồ trân châu quý giá, lát tường nhà bằng vàng bạc và truyền sẽ chôn sống hàng trăm cung
nữ với ông sau khi ông chết, hy vọng kiếp sau sẽ được sống thanh thoát như thần tiên. Nhưng
kẻ tàn bạo ham hưởng thụ ấy đã chỉ làm vua được hơn chục năm và sống trên năm mươi tuổi
thì chết.
Bí quyết để sống vĩnh hằng ấy, Đức Giê-su đã mặc khải trong Tin Mừng hôm nay: "Tôi là
Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban
tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga.6,47). Ngày nay thánh lễ chính là
bàn tiệc cho chúng ta Lời Chúa và Thánh Thể ban sự sống đời đời. Vậy chúng ta cần làm gì
ngay từ hôm nay ?
2) GIÁ TRỊ THỰC SỰ CỦA THUỐC TRƯỜNG SINH:
Thời Chiến quốc, có người đem dâng vua nước Sở một viên thuốc bất tử. Người ấy bưng
thuốc vào triều, Viên quan canh cửa liền hỏi:
- Đây là cái gì ?
- Là viên thuốc trường sinh bất tử tôi đem đến dâng tiến cho đức vua.
- Thế viên thuốc này có ăn được không ?
Người ấy đáp :
- Ăn được.
Lập tức, viên quan liền cầm lấy viên thuốc mà ăn. Câu chuyện đến tai nhà vua. Vua liền
truyền bắt viên quan đến định xử tội khi quân và sẽ bị chém đầu. Viên quan nghe án liền kêu
oan như sau:
- Thần đã hỏi người dâng thuốc và được ông ta nói đó là viên thuốc trường sinh bất tử,
nghĩa là ai ăn sẽ không bị chết nữa. Thần có hỏi người ấy “ăn được không”, và người ấy đáp:
”Ăn được”, nên thần mới ăn. Thế là thần vô tội mà lỗi tại người dâng thuốc. Hơn nữa, người
dâng thuốc lại nói đó là viên thuốc “trường sinh bất tử”, nghĩa là ai ăn vào sẽ không bị chết nữa.
Thế mà thần mới ăn, đã sắp phải chết. Vậy đó là “thuốc tử”, chớ sao gọi là “thuốc bất tử”
được? Nếu bệ hạ giết thần, là bệ hạ đã kết án oan cho người vô tội, và chứng tỏ bệ hạ là người
dễ bị kẻ khác mê hoặc lừa gạt.
Vua nghe viên quan đó nói có lý, nên đã tha không giết nữa. (Nguồn: Cổ học tinh hoa)
Trong Tin mừng hôm nay Đức Giê-su nói: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh
này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian
được sống”. Qua đó, Đức Giê-su đã mặc khải : ngoài cuộc sống đời này, còn có một cuộc sống
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vĩnh hằng đời sau nữa, dành cho những ai tin vào Đức Giê-su, thể hiện qua việc lắng nghe Lời
Người và năng ăn Bánh Thánh Thể của Người ban cho.
3) QUYẾT TÂM CẢI GIÁO NHỜ TIN LỜI CHÚA VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ:
Hồng y NIU-MÂN (Newman) trước kia đã từng giữ chức vụ Tổng Giám Mục Anh Giáo với
bổng lộc hằng năm khá lớn. Dù thuộc tầng lớp quí tộc và là chức sắc cao cấp của Anh Giáo
như vậy, nhưng ngài luôn bị lương tâm dày vò về các mầu nhiệm đức tin trong Tin Mừng không
sao lý giải được. Rồi đến một ngày, sau khi đã suy nghĩ kỹ về sự khác biệt đức tin giữa Anh
Giáo và Công Giáo, cuối cùng ngài đã đi tới quyết định từ bỏ các chức vụ cao cấp và các đặc
quyền đặc lợi đang thụ hưởng của Anh giáo, để cải giáo theo đạo Công Giáo. Biết được ý định
của Niu-mân, bạn bè thân thích đã đến can ngăn để yêu cầu ngài nghĩ lại. Họ nói: “Trước khi
quyết định, xin ngài hãy cân nhắc cẩn thận. Vì nếu ngài cải giáo thì không những bị mất tất cả
các chức danh và địa vị tinh thần, mà ngay cả lương bổng vật chất hằng năm cũng không được
hưởng nữa !” Nhưng Niu-mân đã thẳng thắn trả lời: “Tiếc thì tôi cũng tiếc thật. Nhưng tôi đã suy
nghĩ kỹ rồi. Chức vụ, quyền hành và bổng lộc vật chất tuy đáng quí, nhưng có đáng là gì so với
những điều tôi nhận được khi trở nên thành viên của Hội Thánh Công Giáo và Tông Truyền.
Tôi sẽ lãnh nhận được ơn Thánh Thần và được chịu các phép bí tích, nhất là được ăn tiệc
Thánh Thể. Đó mới thực là Bánh đem lại phúc trường sinh”.
Sở dĩ Niu-mân có được suy nghĩ và quyết định sáng suốt như vậy, là do ngài đã nghe theo
sự hướng dẫn của Thánh Thần. Thực vậy, nếu không có ơn Thánh Thần ban, thì người ta sẽ
khó lòng hiểu được Lời Chúa Giê-su và sẽ không tin vào bí tích Thánh Thể, như đám đông dân
Do Thái và phần đông các môn đệ đã không tin. Họ đã chán nản bỏ đi không muốn đi theo Đức
Giê-su, vì họ không thể chấp nhận được mầu nhiệm của bí tích Thánh Thể này. Chỉ có Nhóm
Mười Hai là vẫn trung thành đi theo Thầy, vì dù họ không hiểu Lời Thầy bằng lý trí, nhưng vẫn
sẵn sàng tin vào Thầy, như ông Phê-rô đã đại diện anh em thưa: “Bỏ Thầy thì chúng con biết
đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin
và nhận biết: chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa" (Ga 6,68-69).
4) CON LỪA QUÌ LẠY THÁNH THỂ CHÚA:
Thánh AN-TÔN PA-DO-VA (1195-1231) tên thật là Fernando, là tu sĩ dòng Phan-xi-cô khó
nghèo. Ngài sinh tại Bồ-đào-nha nhưng sau này lại sống tại nước Ý. Ngài có tài hùng biện với
một lòng đạo đức sâu xa, nên luôn được mời đi giảng thuyết ở nhiều nơi. Linh Mục Antôn có
biệt tài chống lại lý luân của các lạc giáo, nhất là nhóm An-bi-gien-sê tại vùng Tây Nam nước
Pháp. Ngài rất có lòng sùng kính bí tích Thánh Thể. Một ngày nọ, An-tôn có mặt tại Tu-lu để
bác bỏ lạc thuyết của nhóm An-bi-gien-sê về bí tích Thánh Thể. Cuộc tranh cãi rất sôi nổi. Với
lý luận sắc bén, An-tôn đã làm cho nhóm lạc giáo cứng miệng. Tuy thua về lý thuyết nhưng họ
vẫn không đầu hàng. Ông trưởng lạc giáo nói: “Bây giờ chúng ta hãy dẹp bỏ mớ lý luận kia để
đi vào thực tế. Nếu ông có thể chứng minh có Chúa Giê-su hiện diện thực sự trong Bánh
Thánh Thể, trước sự chứng kiến của mọi người, thì tôi sẽ xin từ bỏ lạc giáo để trở về với Đức
Tin Công Giáo. Đầy tin tưởng vào quyền năng của Chúa Thánh Thể, linh mục An-tôn trả lời:
“Tôi chấp thuận đề nghị của anh”.
Ông trưởng lạc giáo An-bi-gien-sê nói tiếp: “Ở nhà tôi có một con lừa cái. Tôi sẽ nhốt nó vào
chuồng và bắt nó nhịn đói 3 ngày. Đến ngày thứ ba, tôi sẽ dẫn nó đến đây trước mặt mọi
người, và dọn ra cho nó một thùng lúa mạch thơm ngon. Còn ông, ông cũng đưa ra trước mặt
con vật ”cái” mà ông gọi là Mình Thánh Chúa. Nếu con lừa đang đói mà không ăn thóc lúa,
nhưng lại quỳ lạy Thánh Thể, thì tôi sẽ tin vào giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo.
Đúng ngày hẹn, toàn dân thành Tu-lu đứng chen chúc nhau tại quảng trường chính, nơi sắp
diễn ra cuộc thách thức, đang lúc linh mục An-tôn sốt sắng dâng lễ trong một nhà nguyện gần
đó.
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Đến giờ hẹn, ông trưởng phe lạc giáo liền dắt con lừa cái nhà ông đến quảng trường và
không quên mang theo thùng thức ăn thích hợp với nó. Nhóm lạc giáo hiện diện rất đông cùng
nét mặt hân hoan như cầm chắc phần thắng trong tay. Bấy giờ Linh mục An-tôn từ trong thánh
đường gần đó bước ra, tay giơ cao Bánh Thánh Thể mới được truyền phép trong thánh lễ. Bấy
giờ linh mục An-tôn lớn tiếng nói với con lừa rằng: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, là Đấng
đã dựng nên ngươi. Tuy ta bất xứng, nhưng ta đang giữ Người trên tay, ta truyền cho ngươi,
hỡi con vật đáng thương, hãy mau đến quỳ gối thờ lạy Người. Cùng lúc ấy, người ta cũng đưa
thùng lúa kiều mạch đến trước mặt con vật. Lạ lùng thay, con lừa đã không đoái hoài đến thức
ăn hợp khẩu vị, mà đã vâng lời linh mục An-tôn, nó chạy đến gập hai chân trước quì xuống cúi
đầu thờ lạy Mình Thánh Chúa Giê-su.
Trước cảnh tượng ấy, các tín hữu Công Giáo vui mừng vỗ tay reo hò để tạ ơn Chúa, đang
khi nhóm lạc giáo kia ngơ ngác không biết phải ứng phó thế nào. Cuối cùng ông trưởng nhóm
lạc giáo đã chịu thua. Ông đã giữ lời hứa là từ bỏ lạc giáo và khiêm tốn quay về tin theo giáo
huấn chân thật của Hội Thánh Công giáo.
3. THẢO LUẬN: 1) Bạn sẽ tham dự thánh lễ thế nào để đón nhận được sự sống đời
đời do Chúa hứa ban ? 2) Sau thánh lễ, bạn cần làm gì để giới thiệu Chúa cho tha nhân,
nhất là cho những người nghèo hèn, bệnh tật và bị bỏ rơi… để họ cũng được chia sẻ
niềm vui ơn cứu độ và được tham phần vào sự sống đời đời ?
4. SUY NIỆM:
Trong cuộc hành trình về Nước Thiên Chúa, mỗi người cần được ăn lương thực để đủ sức
như sau:
1) Man-na: lương thực bổ sức cho dân Ít-ra-en trên đường về miền đất hứa:
Dân Ít-ra-en dưới sự lãnh đạo của Mô-sê đã từ Ai Cập tiến về miền đất Ca-na-an do Đức
Chúa đã hứa ban cho Ap-ra-ham và con cháu ông (x. St 12,5-7).
Trong suốt thời gian lưu lạc trong sa mạc, dân Ít-ra-en tuy không còn bánh ăn nước uống vật
chất như khi ở Ai Cập, nhưng họ lại được Đức Chúa ban man-na từ trời rơi xuống (x Xh 16,15)
và uống nước từ tảng đá chảy ra (x Xh 17). Nhờ đó họ đã đủ sức vượt qua sa mạc trong thời
gian 40 năm để sau cùng về tới được miền Đất Chúa hứa ban cho A-bra-ham và con cháu là
xứ Ca-na-an.
2) Bánh và nước: bổ sức cho ngôn sứ Ê-li-a về tới núi của Chúa :
Sau khi tiêu diệt 450 sãi bụt Ba-an trên núi Các-men (x. 1 V 18,20-40), ngôn sứ Ê-li-a đã bị
hoàng hậu I-de-ven sai quân truy bắt, nên ông phải chạy đến Núi Khô-rép để được Đức Chúa
bảo vệ.
Trong cuộc trốn chạy, có lúc ông bị đói khát mệt mỏi và tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi cho
xong. Nhưng khi đang thiếp ngủ dưới một gốc cây, ông đã được thiên sứ đến đánh thức và
mang cho ông bánh ăn nước uống. Nhờ được ăn bánh uống nước của Chúa mà Ê-li-a đã hồi
phục sức khỏe và tiếp tục cuộc hành trình tiến về Núi Thánh của Đức Chúa (x. 1 V 19,1-8).
3) Man-na Mới: bổ sức cho các tín hữu trên đường về Nước Trời:
Manna xưa là hình ảnh tiền trưng của Bí Tích Thánh Thể do Đức Giê-su thiết lập. Người đã
tự hiến làm lương thực thiêng liêng ban sự sống đời đời cho thế gian khi nói rằng: “Tôi là Bánh
Hằng Sống từ trời xuống. Bánh tôi sẽ ban chính là Thịt tôi để cho thế gian được sống” (Ga
6,48.51).
22

Lương thực nói trên còn là Lời Thiên Chúa như Đức Giê-su đã nói: “Người ta sống không
chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8,3; Mt 4,4). Chính
Lời của Thiên Chúa đã nhập thể làm người và ở cùng chúng ta là Đức Giê-su (x Ga 1,14).
Người trở thành con đường duy nhất nối liền giữa đất với trời như Người đã nói: “Chính Thầy
là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga
14,6). Từ đây ai muốn lên trời phải ăn được hai của ăn Chúa ban là Lời Chúa và Mình Thánh
Chúa.
4) Bánh Thánh Thể hôm nay - mầm sống lại của cuộc sống mai sau:
Ngày nay Hội Thánh cử hành bí tích Thánh Thể để tưởng niệm sự chết và phục sinh của
Chúa Giê-su và mời gọi mọi người chúng ta năng lãnh nhận, để có mầm sống lại trong mình
như lời Chúa phán: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn
đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.
Mỗi tín hữu hôm nay phải năng tham dự thánh lễ và rước lễ, để được hưởng nếm sự ngọt
ngào của Chúa Giê-su, hầu có thể vượt qua các thử thách gian nan gặp phải trong cuộc sống.
Hãy để Chúa Giê-su Thánh Thể biến đổi chúng ta nên giống Người. Mỗi lần rước lễ chúng ta
sẽ cảm nếm được hương vị hạnh phúc thiên đàng, được nghỉ ngơi trong Chúa như lời Chúa
hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi
bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi
nhẹ nhàng." (Mt 11,28-30). Ai ăn Bánh Thánh Thể sẽ tiếp nhận được mầm của sự sống lại ở
đời sau.
5. NGUYỆN CẦU
LẠY CHÚA GIÊ-SU. Mỗi lần dự lễ là chúng con được Chúa kêu gọi ăn Lời Chúa và Thánh
Thể do Chúa tặng ban. Khi lên rước lễ là chúng con được đón nhận cả nhân tính và thần tính
của Chúa. Xin giúp chúng con siêng năng dự lễ mỗi ngày để được Lời Chúa giáo huấn và được
Mình Chúa dưỡng nuôi. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay đón nhận mọi người sống
trong cùng một nhà, ở chung cùng một khu xóm, cùng học tập trong một mái trường, làm việc
trong một cơ quan hay nhà máy... Xin cho chúng con biết đón nhận những người đối xử tốt với
chúng con mà cả những kẻ không ưa thích nói xấu chúng con. Xin giúp chúng con mở lòng đón
nhận Chúa Thánh Thần để được ơn biến đổi nên con thảo của Chúa Cha, nên môn đệ đích
thực của Chúa, và nên anh chị em của mọi người trong gia đình Hội Thánh.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. –Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH - HHTM

VỀ MỤC LỤC
SẼ TRƯỜNG SINH NẾU ĂN BÁNH GIÊSU

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX – B
(Ga 6, 41 – 52)
Ngoài sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, con người ở mọi nơi mọi thời vẫn hằng khao
khát sống sống trường sinh bất lão. Vì khát khao vậy, nên người ta ra công tìm mọi cách để
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kéo dài sự sống bao nhiêu có thể. Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một thứ lương
thực trường tồn là chính Chúa: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống
đời đời” (Ga 6, 51).
Bánh trong sa mạc
Trên hành trình về Đất Hứa, qua sa mạc Sin, giữa Êlim và Sinai, dân Israel nổi loạn kêu
trách Môsê đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập để vào đây phải chết đói (x. Xh 16,3). Môsê đã xinThiên
Chúa ban cho Manna từ trời xuống làm của ăn dòng dã 40 năm trường (x. Xh 16, 1- 36 ).
Đến lượt Êlia, người Tisbê, ở Galaad, sứ ngôn của Thiên Chúa, trong thời kỳ hạn hán không
có mưa, có sương, Thiên Chúa đã dùng quạ ở thung lũng Cơrít và bà góa thành Xarépta nuôi
ông (x. 1V 17, 1-15). Và trong cuộc hành trình đến núi Horeb của Thiên Chúa, ngài đã dùng
chính Thiên Thần mang bánh đến cho ông ăn, nhờ “sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn
mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa” (1V 19, 8).
Cho dù là Manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc, hay bánh Thiên Thần mang đến
cho Êlia nuôi sống người ta 40 ngày cùng lắm là 40 năm đi nữa, thì những thứ bánh đó cũng
chỉ nuôi sống con người cách rất tạm bợ, kẻ ăn những thứ bánh ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn
phải chết. Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa,
Người đến làm no thỏa cái đói tinh thần con người, ai ăn chính Người sẽ khỏi đói muôn đời, và
nhất là khỏi chết đời đời.
Bánh Giêsu
Thật không phải dễ để giúp những người Do thái thời Chúa Giêsu đón nhận Chúa là Bánh
Hằng Sống, thứ bánh họ cần thiết phải kiếm tìm, và ăn không phải nhằm thỏa mãn thể lý trong
một thời gian, nhưng còn để sống vĩnh viễn. Chính vì thế, từ phép lạ hóa bánh ra nhiều làm
thỏa mãn cái đói thể xác của họ một cách lạ lùng, Người chuẩn bị họ đón nhận lời loan báo,
Người chính là bánh từ trời xuống (x. Ga 6, 41) làm thỏa mãn một cách vĩnh viễn :“Ai ăn bánh
này, sẽ sống đời đời” (Ga 6, 51).
Trong hành trình dài nơi sa mạc, toàn dân Do thái đã sống kinh nghiệm Manna, bánh từ trời
xuống dưỡng nuôi họ cho tới khi vào đất hứa. Thật đáng ngưỡng mộ Thiên Chúa đã làm mưa
Manna từ trời xuống mỗi ngày cho cha ông chúng họ ăn no thỏa thích. Đó là lý do tại sao người
ta nói : “Bánh Thiên Thần phàm nhân được hưởng” (Tv 77, 25). Tuy nhiên, những người ăn
bánh này trong sa mạc đều đã chết. Nay, Chúa Giêsu là bánh đích thực do Thiên Chúa Cha
ban xuống từ trời, ai ăn sẽ khỏi phải chết muôn đời, bánh đó chính là thân mình Chúa Giêsu,
Người quả quyết: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”(Ga 6,
51). Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, là hồng ân bởi trời, là chính Chúa ngự trên các tầng trời,
có khả năng duy trì sự sống không phải chỉ trong một lúc hay một đoạn đường, mà luôn mãi.
Người là lương thực ban sự sống vĩnh cửu, bởi vì Người là Con Một Thiên Chúa, ở cung lòng
Thiên Chúa Cha, đến để trao ban cho con người sự sống tràn đầy, dẫn con người vào trong
chính sự sống của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thất bại, gặp phải điều cấm kỵ trong dân Israel khi tuyên bố :“Ai ăn
bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga
6, 51 ). Người dẫn chứng : “Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết”, khiến
họ kêu trách: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ
cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống”(Ga 6, 42). Họ không vượt qua
được các nguồn gốc trần gian, và vì thế họ khước từ tiếp nhận Chúa Giêsu như Lời nhập thể
của Thiên Chúa. Và như một hệ quả, họ đã mang án tử để đi vào cõi chết vì không tin. Họ còn
quá xa bánh bởi trời và không cảm thấy đói bánh ấy.
Sứ điệp Lời Chúa
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Phần chúng ta giờ này đây phải tự hỏi xem chúng ta có thật sự tin Chúa là bánh hằng sống,
có cảm thấy đói Lời Chúa, đói bánh Giêsu không? Nếu chúng ta cảm thấy đói thực sự, chúng ta
hay tin vào Chúa và để Thiên Chúa lôi kéo. Vì chỉ có ai được Thiên Chúa Cha lôi kéo, chỉ có ai
lắng nghe Người và để cho Người dậy dỗ, mới có thể tin nơi Chúa Giêsu, găp gỡ Người và
nuôi dưỡng mình bởi Người, và như thế tìm ra sự sống thật, tìm ra con đường sự sống, công
lý, sự thật và tình yêu. Vì thật ra, ai ăn bánh hằng sống thì tin nơi Chúa, và ai tin thì ăn và trong
một cách vô hình họ được no thỏa.
Ngày hôm nay, qua bàn tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy đến để
đón nhận bánh ban sự sống, bánh bởi Trời đích thực là chính thân mình Người: “Đây là Mình
Thầy”; “Đây là Máu Thầy”; “Ai tin và đón nhận sẽ được sống muôn đời”.
Xin cho mỗi người chúng ta có lòng tin yêu Chúa hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể, để qua
việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta được sống trường sinh. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
VỀ MỤC LỤC
TÓM TẮT LỊCH SỬ ĐỒI ĐỀN THỜ Ở JERUSALEM

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
Đồi Đền Thờ nhìn từ hướng Nam

Đồi Đền Thờ là một địa danh có một ý nghĩa đặc biệt về lịch sử và tôn giáo của ba giáo phái
chính thuộc chi tộc Abraham là Do Thái Giáo, Kito Giáo và Hồi Giáo. Riêng Do Thái Giáo và
Hồi Giáo lại có một đặc thù riêng. Những tuyên bố tranh chấp của những cộng đồng tín hữu
này đã biến địa danh này thành một trong những địa danh có nhiều tranh chấp nhất trên thế
giới hiện nay.
Để có một ý niệm về những thăng trầm của Đền Thờ Jerusalem và những liên hệ giữa
những lời Chúa Giesu Kito nói tiên tri về Đền Thờ này mà các Thánh sử đã ghi lại trong các Tin
Mừng Phúc Âm, chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng thời gian tìm hiểu về lịch sử Đồi Đền
Thời ở Jerusalem.
-Khoảng chừng năm 1005/4 trước cn, Vua David (của Israel) chiềm thị trấn Jebusite của
người Jebus, cũng gọi là Salem từ thời kỳ Abraham, và đặt làm thủ đô của vương quốc thống
nhất Israel và Judah (1Chronicles 11:4-8). Sau này được đổi thành nhiều tên khác
như Jerusalem, Zion và thị trấn David. Vua David ước ao xây một đền thánh để thờ phượng
Thiên Chúa, nhưng Chúa phán ông không được phép xây vì ông đã gây Chiến tranh, để con
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ông là hoàng tử Solomon sẽ làm việc đó. Sau này vua David chỉ đi tìm kiếm vật liệu cho việc
xây đền thờ (1Chronicles 22:1-16).
Qua thiên thần và một tiên tri, Thiên Chúa cho David biết phải xây bàn thờ trong đền thờ ở
đâu -trên một sân lúa của ông Araunah hay Ornan người Jebus ở trên đỉnh đồi Moriah, là nơi
mà Thiên Chúa đã cho Abraham một con cừu để tế lễ Thiên Chúa thay vì giết con trai mình là
Isaac (2Samuel 24: 16-24; 2Chronicles 3:1; Genesis 22).
-Khoảng chừng năm 967 trước cn: Vua Solomon, con trai vua David nối nghiệp cha bắt đầu
xây đền thờ, dùng nhân công và vật liệu từ thành Tyre, mà vua Hiram của thành này đã từng
xây dinh David ở Jerusalem (2Chronicles 2:3-3:1).
-Khoảng chừng năm 960 trước cn: Vua Solomon cung hiến đền thờ cùng với mọi lễ vật quí
giá và huy hoàng lộng lẫy (2Chronicles 5:1-14). Nhưng Solomon cuối cùng cũng quay lưng lại
với Chúa đi tôn thờ các thần ngoại để rồi khi chết vào năm 931/930 trước cn, vương quốc của
ông bị chia đôi thành vương quốc Judah (lãnh thổ bao quanh Jerusalem về hướng Nam) và
Israel (phía Bắc Jerusalem).
Qua nhiều thế kỷ sau, đền thờ đôi khi được dùng để tôn thờ Thiên Chúa, nhưng cũng có thời
bị lãng quên, có lúc được sửa chữa trùng tu, rồi cuối cùng biến thành nơi thờ các thần ngoại
tùy theo vua của Judah trị vì ở Jerusalem công chính hay tội lỗi.
-Năm 701 trước cn: Chừng 20 năm sau khi vương quốc phương Bắc rơi vào tay Assyria,
vua Assyria là Sennacherib cũng xâm lăng Judah và bao vây Jerusalem, nhưng thị trấn và vua
Hezekiah lại được giải thoát một cách lạ kỳ. Để chuẩn bị chống lại cuộc xăm lăng của Assyria,
Hezekiah ra lệnh xây một đường hầm dẫn nước cung cấp cho thị trấn. Đây là một bằng chứng
rõ ràng được khảo cổ chấp nhận như đã ghi trong Kinh Thánh mà du khách viếng Jerusalem
ngày nay đã thấy.
-Khoảng chừng năm 700 trước cn: Dù không được ghi trong lịch sử, nhưng những hiển
nhiên về khảo cổ cho thấy Đồi Đền Thờ đã được mở rộng qua nhiều giai đoạn –đặc biệt nhất là
trong những thời kỳ Do Thái Giáo phục hưng triều đại vua Hezekiah (729-686 trước cn), và
trong một thời kỳ ngắn Do Thái được độc lập sau năm 165/4 trước cn.
-Khoảng chừng năm 587 trước cn: Vua Babylon là Nebuchanezza xâm lăng vương quốc
Judah lần thứ ba, bao vây rồi đốt thị trấn và phá hủy hoàn toàn đền thờ do Solomon xây từ 4
thế kỷ trước. Hòm bia giao ước ở trong Cung Cực Thánh của Đền Thánh Jerusalem biến mất
khỏi lịch sử. Jerusalem trở thành điêu tàn trong nhiều thập niên cho đến khi dân Do Thái bị lưu
đầy bắt đầu trở lại như nói trong kinh thánh sách Ezra và Nehemiah. Những di tích khảo cổ cho
thấy thị trấn bị phá hủy bởi người Babylon và sau này được xây lại làm thành lũy như đã ghi
trong sách Nehemiah 2:11;4:2-3.
-Khoảng chừng những năm 536/5 trước cn: Việc xây cất lại đền thờ như diễn tả trong sách
Ezra 3:8-13. Sau đó công việc bị ngừng, rồi lại tiếp tục, và đền thờ xây xong thì cung hiến vào
năm 515 trước cn như nói trong sách Ezra 5:1-6:22.
-Những năm 168/7 trước cn: Một người Syria tên là Antiochus Epiphanes tính phá hủy tôn
giáo của người Do Thái đã đặt một bức tượng dân ngoại (có lẽ là tượng của chính ông ta) ở
ngay trong đền thờ, đồng thời súc phạm bàn thờ trong đền thánh bằng cách đặt một con heo
trên đó. Đây là điềm báo trước ngày tận cùng của “thế mạt hoang tàn” mà Chúa Giesu Kito đã
nói trước trong Mathieu 24:15.
-Những năm 165/4 trước cn: Người Do Thái đã tẩy sạch và tái cung hiến đền thánh và bàn
thờ. Ngày lễ nghỉ của người Do Thái là Hanukkah sau này được ăn mừng vì có liên quan đến
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những biến cố này. Đôi khi những năm về sau, mặt bằng của đền thờ do vua Solomon và
Hezekiah xây trước kia được nới rộng thêm ra.
-Khoảng chừng năm 20-18 trước cn: Herod Đại Đế, vua trị vì Jerusalem và Judea bắt đầu
công trình phát triển rộng lớn Núi đền Thờ và xây Đền Thờ mới sau khi bỏ hẳn đến thờ cũ do
Zerubbabel xây trước kia. Đền thờ vĩ đại này đã được nói đến nhiều lần trong Tin Mừng Phúc
Âm. Công trình xây cất này còn tiếp tục làm trong vòng 46 năm như nói trong Tin Mừng Gioan
2:20.
-Năm 67 sau cn: Cuối cùng đền thờ do Herod Đại Đế xây cũng được hoàn thành. Nhưng vì
không thể chịu nổi lòng hận thù nung nấu quá lâu dài đối với người La Mã, dân Do Thái đã khởi
nghĩa và cuộc nội loạn đã xẩy ra, lan tràn suốt Judea và Galile để rồi cuối cùng kết quả là cả
nước Do Thái bị tan nát do quân La Mã.
-Năm 70 sau cn: Quân đội La Mã bao vây Jerusalem và cả thị trấn, vượt hàng rào phòng
thủ, phá hủy pháo đài Antonia ở phía Bắc đền thờ. Đồi Đền Thờ trở thành bãi chiến trường, và
trong khi chiến trận xẩy ra, đền thờ đã bị đốt và hoàn toàn bị phá hủy. Người La Mã đã phá hủy
mọi vết tích của đền thờ đúng như lời Chúa Giesu tiên đoán là không còn viên đá nào trên viên
đá nào nữa (Mt 24:1-2). Mặt bằng nền đền thờ do Herod Đại Đế xây thì còn nhưng nằm trơ trọi
hoang vu.
-Những năm 132-135 sau cn: Một cuộc chiến thứ hai giữa Do Thái và quyền lực La Mã, gọi
là cuộc nổi loạn Bar Kokhba, đã bùng nổ và kết quả là toàn bộ quân lính Do Thái bị tiêu giệt.
Jerusalem , một lần nữa bị phá hủy, dân Do Thái bị đuổi đi và thị trấn được tái thiết dưới quyền
hoàng đế Roma là Hadrian và đặt tên là thị trấn Aelia Capitolina của người La Mã. Trong thời
gian này, Hadrian cho xây đền thờ Jupiter ở trên Đồi Đền Thờ bỏ hoang.
-Khoảng chừng năm 325 sau cn: Hoàng đế La Mã là Constantine Đại Đế đã yểm trợ một
Kito Giáo chính, đã phá đền thờ Jupiter trên Đồi Đền Thờ. Khảo cổ học tìm thấy nền đền thờ
trang hoàng hình thức kiểu mosaic với những chi tiết kiến trúc cho thấy ở một điểm nào đó một
đền thờ Byzantine đã được xây ở trên Đồi Đền Thờ.
-Khoảng chừng năm 692 sau cn: Khi Hồi Giáo chinh phục Đất Thánh và chiếm Jerusalem,
thì Dome of the rock được xây lên ở Đồi Đền Thờ. Cấu trúc này theo kiểu thánh đường
Byzantine và Thánh Đường Mồ Thánh ở gần đó, thì là một đền thánh hơn là một thánh thất –
được xây trên một tảng đá lớn trồi lên khỏi mặt đất mà người Hồi Giáo đã tin là Muhammad bay
về trời từ đó và cũng chính ở đó các nhà khảo cổ và nhiều học giả khác tin rằng có dấu vết của
Cung Cực Thánh của đền thánh Jerusalem, nơi đã đặt hòm bia giao ước.
-Khoảng chừng năm 705 sau cn: Thánh Thất đầu tiên Al-Aqsa ở về phía nam của Dome of
the Rock, được xây trên Đồi Đền Thờ, sau này bị hủy hoại vì cơn động đất rồi được tái thiết
vào những năm 754, 780 và 1035.
-Năm 1099 sau cn: Thập Tự Quân chiếm lại Jerusalem đã biến thánh thất Al-Aqsa thành
một lâu đài và Dome of the rock thành một thánh đường.
-Năm 1187 sau cn: Nhà chinh phục Hồi Giáo Saladin tái chiếm Jerusalem, sửa lại Thánh
Thất Al- Aqsa và Dome of the rock để dùng vào những công tác cũ. Jerusalem nằm dưới quyền
kiểm soát của Hồi Giáo cho đến khi Anh Quốc lấy lại trong thế chiến I vào năm 730. Trong thời
gian này, người Do Thái và Kito hữu rất ít khi được bén mảng đến Đồi Đền Thờ.
-Những năm 1948-49 sau cn: Sau khi Israel tuyên bố đôc lập ngày 15-5-1948 thì chiến tranh
xẩy ra, quân đội Jordan, sau nhiều tháng chiến đấu, đã chiếm phần lớn Jerusalem. Thị trấn bị
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chia thành hai quân khu Do Thái và Ả Rập. Không một người Do Thái nào được bước tới Đồi
Đền Thờ.
-Năm 1967 sau cn: Trong chiến tranh 6 ngày, quân lực Do Thái đã chiếm lại tất cả
Jerusalem, kể cả Đồi Đền Thờ. Bất kể sự phẫn nộ của thế giới Hồi Giáo, Do Thái vẫn để cho
tốn giáo Jordan tiếp tục kiểm soát Đồi đền Thờ, nhưng Israel đã yêu cầu để dân Do Thái và
Kito hữu được đi lại trên Đồi đền Thờ và tự do đến những thánh địa ở Jerusalem. Chẳng bao
lâu công việc đào xới khảo cổ đã bắt đầu ở phía Nam và phía Tây Đồi đền Thờ . Ít thập niên
sau, một thị trấn với lịch sử rất phong phú đã được khám phá, cho thấy sự hiện diện của dân
Do Thái ở nơi đó là những bằng cớ không thể chối cãi được.
Fleming Island, Florida
August 8, 2018
VỀ MỤC LỤC
CHIA SẺ MỪNG NĂM THÁNH - BÀI 5 - MỞ LỐI CHO NGƯỜI TA TỰ KHÁM PHÁ

Sự phân định Đức Thánh Cha nhấn mạnh không chỉ ở trên bình diện tâm linh, nhiều khi
khó hình dung được. Đa số những trường hợp Đức Thánh Cha nhắc đến đều là chuyện giữa
đời thường.
Hôm kia tôi nghỉ lại ở nhà xứ một cha bạn. Sáng dậy, cha cho một em sinh viên dọn
đồ lễ và giúp lễ cho tôi. Em ở đây vừa đi học, vừa giúp việc nhà xứ trong khi chờ xin vào
chủng viện. Tôi rất kinh ngạc thấy em làm mọi việc thật chu đáo, nhận ra và đáp ứng đúng
mọi sự cách chính xác và nhanh nhạy. Gia đình đã đào tạo cho em có được khả năng phân
định và ứng xử rất tốt ngay từ nhỏ, khả năng quan trọng bậc nhất của một linh mục tương lai.
Ước gì mọi phụ huynh đều biết tập cho các cháu nhỏ biết luôn sống như thấy Chúa đang nhìn
mình, và nhờ đó, biết cân nhắc nhận định, biết phân biệt điều chính với điều phụ, việc trước với
việc sau để làm mọi việc đúng lúc, đúng thời, hợp tình, hợp cảnh, rồi sau khi làm biết nhìn lại rút
kinh nghiệm. Đào tạo khả năng phân định cho các cháu như thế là điều, nhờ ơn Chúa, các phụ
huynh có thể làm được (KvG, trang 305).
GIÁO XỨ NAM BAN: TỪ 0 ĐẾN 5.314 TÍN HỮU
Bạn có thể đi từ những ghi nhận như thế để tiến dần tới kinh nghiệm phân định tâm linh.
Xin đan cử một ví dụ khác: Một câu chuyện xảy ra trong lịch sử một giáo xứ thuộc giáo phận Đà
Lạt, khá giống với câu chuyện mẻ cá bên hữu thuyền. Một nữ tông đồ giáo dân đã rong ruổi
khắp khu vực ấy nhiều năm và không tìm thấy một người Công giáo nào. Thế rồi hai mươi tám
năm sau đó, người ta đọc thấy trong bản thống kê năm 2014 trên mạng Simonhoadalat: Giáo
xứ Nam Ban, 5.314 tín hữu.
Đầu tháng Năm mới đây, Đức giám mục phó đương nhiệm của Giáo phận Đà Lạt bảo
tôi: “Anh hãy viết giúp lại câu chuyện vì nó là một chứng từ đáng nhớ”. Cuối “câu chuyện hạt
cải” ấy, tôi đúc kết được một điều: “Vai trò của bà Long là đã có sáng kiến dùng một bức ảnh
Chúa để đánh thức đức tin và đức mến đang bị ngủ quên và đã dùng một quyển sách kinh để
quy tụ mọi người thành một Hội thánh nhỏ.”
BỨC ẢNH CHÚA VÀ QUYỂN SÁCH KINH
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Mời bạn đọc một trích đoạn:
“Khoảng buổi học thứ ba hoặc thứ tư, bà Long phấn khởi khoe:
- Cha ơi, con đã khám phá được năm gia đình Công giáo ngay chỗ thôn con.
- Làm thế nào bà biết được họ?
- Con đã chưng một ảnh Chúa thật lớn ở chỗ con bán hàng. Người nhìn thấy ảnh Chúa
mà giật mình, bối rối, con biết ngay đấy là người Công giáo. Con tìm đến thăm họ và khuyên họ
lập bàn thờ ở phòng ngoài, đưa ảnh Chúa lên đấy, đừng giấu trong buồng.
Mấy năm trước đó, sau Thượng Hội đồng Giám mục 1980 về Gia đình, Đức cha
Phaolô Nguyễn Văn Hòa gợi ý cho tôi soạn một quyển sách kinh cho các gia đình. Sau mấy
bản nháp sửa đi sửa lại, tôi đã có được quyển sách in lụa khá tươm tất mang tên “Kinh Nguyện
Gia Đình”. Tôi giao cho bà Long 6 quyển, tặng 6 gia đình. Với sự năng động đầy sáng tạo của
một người mới tin Chúa, bà Long đã dùng 6 quyển sách quy tụ tất cả thành một liên gia Công
giáo. Khi một gia đình trong nhóm có việc, họ dựa theo quyển sách để cầu nguyện chung. Dần
dần có thêm những người khác mạnh dạn xưng mình là Công giáo, mạnh dạn nhập cuộc. Bà
con lương dân lắng nghe các buổi cầu nguyện và nhận xét rất tích cực:
- Phải cầu như mấy người Công giáo mới có nghĩa có lý, chứ chúng mình bao lâu nay
cứ xưa bày nay làm mà chẳng có nghĩa có lý gì cả…”
Xin đọc trọn câu chuyện tại:
http://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/SuyTu/189CauChuyenHatCai.htm
CON ĐƯỜNG TỰ KHÁM PHÁ
Trên đường tâm linh, kinh nghiệm phân định được Đức Thánh Cha tóm tắt nơi hai
tiếng xét mình.Trong lãnh vực mục vụ, ta nói rộng ra là nhìn lại và rút kinh nghiệm.Kinh
nghiệm ở đây là gì?
Điều người phụ nữ này đã tình cờ làm được là giúp cho hạt giống đức tin đang bị vùi
lấp, che đậy, được phơi bày ra ánh sáng, đồng thời khiến nhiều người lương phải suy nghĩ và
tìm hiểu về đạo Chúa. Có thể nói nó là một quy mô nhỏ của kinh nghiệm phát sinh độc đáo và
đầy hiệu năng của Kitô giáo Hàn Quốc: tự khám phá và, nhờ đó, rất xác tín.
Tại Việt Nam, chúng ta đã vô tình gây cho nhiều người ấn tượng bị ép buộc theo Đạo,
do nể nang mà theo Đạo. Chúng ta cần có những dụng cụ tốt, đầy tính gợi ý, trao vào tay mọi
người, cả giáo và lương, để họ tò mò tìm hiểu và đi tới chỗ xác tín. Ở trường hợp bà Long,
dụng cụ ấy là quyển Kinh Nguyện Gia Đình, phiên bản ban đầu. Nay quyển sách được biên
soạn lại công phu hơn, chọn lọc hơn, chắc hẳn tính gợi ý của nó càng lớn hơn.
Thật ra mấy ai trong chúng ta có được thói quen của các tín hữu Tin Lành là đi đâu
cũng nói về Chúa, gặp ai cũng tìm cách nói về Chúa? mấy ai biết phải nhập đề thế nào để
thông điệp đi ngay vào lòng người và biết phải nói những gì để câu chuyện được hồn nhiên,
không có vẻ tuyên truyền áp đặt? Mà nếu không trao đổi thì làm sao hoàn thành được lệnh
truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc
16,15)? Nếu bạn không biết cách vào chuyện thì hãy tạo dịp cho người ta hỏi để trả lời.
Giữa lúc người ta đang lúng túng tìm một hướng đi cho bản thân, cho con cháu, cho
gia đình và cho tình nghĩa gia tộc, những chỉ dẫn trong quyển Kinh Nguyện Và Gia Lễ gợi mở
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cho họ những định hướng dễ hiểu, chính xác, khả thi và giàu hứa hẹn cho việc đổi mới bản
thân, dạy dỗ con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình và tình nghĩa gia tộc. Những đoạn chỉ dẫn
ấy vừa đủ để khiến người ta chú ý tới vấn đề và bắt đầu suy nghĩ.
Vâng, quyển sách mỏng đang mở lối cho nhiều người tự khám phá để lặp lại cái khởi
đầu của Hội thánh Hàn Quốc ở một quy mô nhỏ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi gia đình tín hữu có con dâu hay con rể từ gia đình lương dân,
đều tặng quyển sách này cho phía sui gia của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu trong lễ gia tiên dịp
cưới hỏi, ta trao quyển sách vào tay quan viên hai họ mời mọi người cùng theo dõi nghi thức?
Điều gì sẽ xảy ra nếu trước bữa giỗ hiệp thông người ta chỉ cần nghe vài lời nguyện ngắn cũng
đủ thấy rõ ý nghĩa sâu xa của tình hiệp thông giữa người sống với người đã khuất, thay vì
những bài văn ê a rườm rà mà rỗng nghĩa? Bạn chưa cần mua quyển sách, hãy tải xuống từ
mạng internet, chép vào điện thoại và đọc thử, bạn sẽ thấy hướng trả lời cho những câu hỏi ấy.
Mời
vào http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/VanTho/TrangThapTu/NhipCauVNCG/04KinhNgu
yenGiaDinh.pdf
TẠO DỊP CHO HỌ THẮC MẮC VÀ SUY NGHĨ
Hãy tạo dịp cho họ thắc mắc và suy nghĩ. Có những người lắng nghe khi linh mục chia
sẻ lời Chúa trong lễ cưới và lễ tang. Thế nhưng số người tham dự thánh lễ không nhiều, nếu có
điều muốn hỏi, đang giờ lễ họ chẳng biết hỏi ai. Còn nếu tại nhà hiếu, có sẵn mươi, mười lăm
quyển sách để sẵn tại bàn nhằm tiện dụng cho những ai muốn có thể dùng để cầu nguyện vài
phút, nhất là khi cầu nguyện chung… thì bất cứ người nào đến phúng viếng, đang khi ngồi
uống trà, hiện diện phân ưu với tang chủ, cũng có thể cầm lên tò mò xem và bắt đầu hỏi. Và
nếu bạn muốn, chính bạn cũng có thể cầm lên trước để mở đầu câu chuyện, phải không, hỡi
bạn hội viên Legio Mariae?
Một tình huống khác: Vừa qua, truyền thông đã tạo nên sự ngộ nhận lẫn lộn giữa nhóm
Hội thánh Đức Chúa Trời và Giáo hội Công giáo. Bạn đã gặp không ít anh chị em người lương
đang một lần nữa lầm tưởng Hội thánh Công giáo chủ trương bỏ ông bỏ bà… Cách dễ nhất để
giúp họ hiểu rõ vấn đề là đưa quyển sách cho họ và chỉ cho họ xem những trang chỉ dẫn thực
hành về lễ gia tiên và kỵ giỗ.
Nào, bạn hãy bắt đầu xem. Hãy tạo dịp cho mỗi anh chị em lương dân quanh ta phải tự
vấn sâu xa về những vấn đề nhức nhối của họ. Và chính bạn nữa, hãy đọc các chỉ dẫn trong
đó, suy tư và áp dụng, để có thể tham gia trả lời cho họ bằng chính kinh nghiệm sống của bạn.
Tôi vẫn có cảm tưởng đây là một món quà chính Chúa đang trao tặng để an ủi Dân Ngài sau
những đêm luống công vất vả. Hình như một năm thánh mini, chỉ dài 5 tháng và 5 ngày là cơ
hội để ta thử mở lòng ra cho ơn an ủi của Chúa…
Lm Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh
Kính báo:
Chào mừng Năm Thánh kỷ niệm 30 năm ngày tuyên phong hiển thánh 117 vị Thánh Tử Đạo tại
Việt Nam (1988 - 2018)
Lm Trăng Thập Tự xin gửi tặng quý bạn đọc
File PDF có mục lục liên kết quyển
KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO
tiện dụng cho điện thoại cảm ứng.
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Xin mời tải xuống tại đây.
http://conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=18203

BBT CGVN & Đặc San GSVN hân hạnh giới thiệu: Lm. Phêrô Võ Tá Khánh, bút hiệu
Trăng Thập Tự đã dành nhiều thời gian sưu tập và biên soạn cuốn sách rất hữu ích và cần thiết
cho mọi người: "KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO". Chúng con xin chân
thành cám ơn Cha Phêrô đã vui lòng cho phép chúng
con phổ biến qua mạng toàn cầu, để anh chị em ở xa
có thể được hưởng nhờ. Mọi người có thể tải về máy
tại

địa

chỉ:

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v
=detail&ia=18203 , hoặc có thể yêu cầu nhận qua
email trên file PDF.
Sách hiện đã được phát hành và có bán tại các
nhà sách Công Giáo, ai cần có thể liên lạc theo những
thông tin dưới đây, ước mong mỗi người hãy góp một
tay để cuốn sách này có thể được phổ biến rộng rãi,
mong góp phần giúp các gia đình hưởng ứng chương
trình 3 năm mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục
Việt Nam, đồng thời nắm vững cách áp dụng thực
hành về tôn kính tổ tiên.
Sách gồm hai nội dung:
I. Kinh nguyện Gia đình: Nhằm cung cấp cho các gia đình một tổng hợp chọn lọc những
bài kinh, lời nguyện, bài hát, thánh vịnh cần dùng, với những chỉ dẫn thiết thực giúp mỗi Kitô
hữu đào sâu hiệu năng của ơn cứu độ nơi chính mình trước khi làm lan tỏa nó cho người khác.
II. Gia lễ Công giáo: Nhằm giúp tổ chức các giờ kinh thường ngày cũng như các dịp đặc
biệt trong gia đình, như: kinh nguyện sáng tối, các bí tích, cưới hỏi, các kỷ niệm gia đình, chăm
sóc bệnh nhân, tang lễ,… đồng thời cung cấp những chỉ dẫn cụ thể giúp các gia đình xây dựng
một nếp sống đạo bắt kịp những biến chuyển của thời đại. Cách riêng, về việc thờ kính ông bà,
đa số giáo dân hiện còn lúng túng. Do chưa nắm vững điều gì được phép, điều gì không, thay
vì kitô hóa các tập tục dân gian, người giáo dân có thể bị lây nhiễm những mê tín đang lan tràn
trong xã hội hiện tại. Các chỉ dẫn chính xác trong sách này không riêng về việc giỗ chạp mà về
cả về những thực hành khác sẽ giúp ngăn chặn điều ấy. ➔ Một món quà đầy ý nghĩa cho sui
gia và bà con thông gia ngoài Công giáo.
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Nếu mỗi gia đình có con dâu hoặc con rể tân tòng (hoặc phép chuẩn khác đạo) đều tặng
sách này cho sui gia và thông gia người lương, hiệu năng truyền giáo sẽ không nhỏ.
Quyển sách cũng đóng góp những kinh nghiệm thực hành liên quan đến: giáo dục nhân
bản và đức tin, xây dựng bầu khí gia đình, cầu nguyện để đổi mới đời sống, hướng nên thánh
ngày nay, việc truyền giáo từ gia đình. Riêng với các bạn trẻ, trong quyển này các bạn có thể
khám phá một kinh nghiệm lý thú về cầu nguyện khi dùng mục lục theo ABC.
Hình thức và giá biểu:
Sách dày 372 trang, khổ 18x20 cm, in hai màu, thêm 4 phụ bản offset 4 màu, bìa cứng.
Giá bìa là 50.000 đ.
Quý vị có thể đặt mua tại:
- Các nhà sách hoặc Quầy sách ở Giáo xứ (nếu có).
- Facebook: https://www.facebook.com/tusachnuocman - Thanh toán ngay khi nhận sách
(theo cách thức COD của bưu điện).
Ai cần mua với số lượng 50 quyển trở lên, xin liên lạc: kinhnguyengiadinh@yahoo.com ,
sẽ được giảm giá còn 37.500đ/q (cả cước phí).
Xin chân thành cám ơn
BBT CGVN & Đặc San GSVN
VỀ MỤC LỤC
BÀI GIÁO LÝ 3 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÍ TICH RỬA TỘI: QUYỀN NĂNG CHIẾN
THẮNG SỰ DỮ

“Tất cả chúng ta đều có thể chiến thắng, chiến thắng mọi sự, nhưng với sức mạnh
đến từ Chúa Giêsu”.
Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ ba của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội, được ban
hành ngày 25 tháng 4, 2018 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý này, chúng tôi
cũng thêm cả bản dịch bài tóm tắt bằng Tiếng Anh được đọc trước bài nói chuyện của Đức
Thánh Cha vì nó rất ngăn gọn và đầy ý nghĩa.
Anh chị em thân mến: Trong các bài giáo lý về Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã thấy rằng Bí
Tích này là cánh cửa mà, nhờ đức tin, chúng ta bước qua, để vào mầu nhiệm Vượt Qua của
Đức Kitô từ sự chết đến sự sống. Được hướng dẫn bởi ánh sáng Lời Chúa, và đi kèm bằng
các lời cầu nguyện của các Thánh trên trời và các anh chị em chúng ta dưới thế, chúng ta bắt
đầu cuộc hành trình lớn lên trong đức tin và trong đời sống Bí Tích của Hội Thánh. Đời sống
Kitô hữu vẫn còn là một cuộc đấu tranh liên tục để từ bỏ tội lỗi và lớn lên trong sự kết hợp với
Chúa, nhờ sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa. Như một dấu chỉ của sức mạnh cần thiết cho
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cuộc đấu tranh tinh thần này, những người được rửa tội trước hết được xức dầu bằng dầu dự
tòng. Việc xức dầu này, và những lời cầu nguyện trừ tà đi theo nghi thức, khẩn cầu hồng ân
Chúa Thánh Thần, Đấng bảo vệ chúng ta khỏi những cạm bẫy của ác thần và thêm sức cho
chúng ta để kiên trì trong sự tự do của mình như các dưỡng tử và dưỡng nữ của Thiên Chúa.
Cũng như các lực sĩ cổ xưa thoa dầu để chuẩn bị hoàn thành niềm hy vọng của mình trên
Thiên Đàng.
Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2018/documents/papafrancesco_20180425_udienza-generale.html ngày 25 tháng 4, 2018 (trước khi được thay thế
bằng bản dài).
***
Anh chị em thân mến, Chào anh chị em!
Chúng ta hãy tiếp tục suy niệm của chúng ta về Bí Tích Rửa Tội, luôn trong ánh sáng của
Lời Chúa.
Chính Tin Mừng là điều soi sáng các ứng viên và khơi dậy sự gắn bó với đức tin: “Bí Tích
Rửa Tội một cách đặc biệt, là ‘Bí Tích của đức tin’ vì nó là cửa ngõ Bí Tích dẫn vào đời sống
đức tin” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 1236) . Và đức tin là việc phó thác đời mình cho Chúa
Giêsu, Đấng được nhìn nhận như “mạch nước phát sinh sự sống đời đời” (Ga 4:14), “ánh sáng
thế gian” (Ga 9:5), “sự sống và sự sống lại” (Ga 11:25), như được giảng dạy trên lộ trình của
các dự tòng sắp sửa được đón nhận việc nhập đạo Kitô giáo, ngay cả ngày nay. Được giáo
dục bằng cách lắng nghe Chúa Giêsu, bằng các giáo huấn và các việc làm của Người, các dự
tòng sống lại kinh nghiệm của người phụ nữ Samaria khát nước hằng sống, người mù từ thủa
sơ sinh mở mắt ra đón ánh sáng, ông Lazarô ra khỏi mồ. Tin Mừng mang trong chính mình
sức mạnh để biến đổi những người đón nhận nó bằng đức tin, kéo họ ra khỏi ách thống trị của
sự dữ để họ học cách phụng sự Chúa với niềm vui và sự mới mẻ của đời sống.
Chúng ta không bao giờ đến giếng Rửa Tội một mình, nhưng được đi kèm bằng các lời cầu
nguyện của toàn thể Hội Thánh, như được nhắc lại bởi Kinh Cầu Các Thánh trước lời cầu
nguyện trừ tà và xức dầu dự tòng trước lúc rửa tội. Chúng là những cử chỉ, từ thời cổ xưa,
đảm bảo những người đang chuẩn bị để được tái sinh làm con cái Thiên Chúa rằng lời cầu
nguyện của Hội Thánh giúp họ trong cuộc chiến chống lại sự dữ, đồng hành với họ trên con
đường lành, giúp họ thoát khỏi quyền lực của tội lỗi để vào trong vương quốc của ân sủng
Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Hội Thánh. Hội Thánh cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả
mọi người, cho tất cả chúng ta! Chúng ta là Hội Thánh, chúng ta hãy cầu nguyện cho những
người khác. Thật là một điều tốt đẹp khi cầu nguyện cho người khác. Đã bao lần chúng ta
không có nhu cầu khẩn cấp và chúng ta không cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện, kết hợp
với Hội Thánh, cho những người khác: “Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho những người có nhu
cầu, cho những người không có đức tin ...”. Đừng quên: lời cầu nguyện của Hội Thánh luôn
được diễn tiến. Nhưng chúng ta phải hoà nhập vào lời cầu nguyện này và cầu nguyện cho tất
cả dân Thiên Chúa và cho những ai cần được cầu nguyện. Vì lý do này mà con đường dự tòng
của người trưởng thành được đánh dấu bằng việc trừ tà được linh mục công bố lập đi lập lại (x.
GLHTCG, 1237), hoặc bằng lời khẩn nguyện xin giải thoát họ khỏi tất cả những gì tách họ ra
khỏi Đức Kitô và cản trở việc kết hợp mật thiết với Người. Ngay cả đối với trẻ em chúng ta cầu
xin Thiên Chúa giải thoát chúng khỏi Tội Nguyên Tổ và hiến dâng chúng như nơi cư ngụ của
Chúa Thánh Thần (x. Nghi thức Rửa Tội Trẻ em, 56). Các trẻ em. Cầu nguyện cho trẻ em, cho
sức khỏe tinh thần và thể lý. Đó là cách bảo vệ trẻ em bằng cầu nguyện. Như các sách Tin
Mừng làm chứng, chính Chúa Giêsu đã chiến đấu và trừ quỷ để biểu lộ sự xuất hiện của Nước
Thiên Chúa (x. Mt 12:28): chiến thắng của Người trên quyền năng của sự dữ để lại một không
gian tự do cho sự thống trị của Thiên Chúa là Đấng vui mừng và hòa giải [chúng ta] với sự
sống.
Bí Tích Rửa Tội không phải là một công thức thần kỳ nhưng là một hồng ân của Chúa Thánh
Thần, Đấng cho phép những người lãnh nhận được nó “chiến đấu chống lại thần dữ”, khi tin
rằng “Thiên Chúa đã sai Con Ngài xuống thế gian để tiêu diệt quyền lực của Satan và đưa con
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người từ bóng tối vào vương quốc của ánh sáng vô tận “(x. Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em, 56).
Chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng đời sống Kitô hữu luôn luôn bị cám dỗ, đặc biệt là cám dỗ
tách ra khỏi Thiên Chúa, khỏi Thánh Ý của Ngài, khỏi sự hiệp thông với Ngài, để lại rơi vào
những ràng buộc của các quyến rũ trần thế. Và Bí Tích Rửa Tội chuẩn bị chúng ta, ban cho
chúng ta sức mạnh trong cuộc đấu tranh hàng ngày này, ngay cả cuộc đấu tranh chống lại ma
quỷ - như Thánh Phêrô nói – giống như sư tử cố gắng cắn xé chúng ta, để tiêu diệt chúng ta.
Bên cạnh cầu nguyện, còn có việc xức dầu trên ngực bằng dầu cho những người dự tòng, là
những người “nhận được sức mạnh để từ bỏ ma quỷ và tội lỗi, trước khi đến gần giếng [Rửa
Tội] và được tái sinh vào đời sống mới” (Làm Phép Dầu, 3). Bởi vì đặc tính của dầu là thấm
nhập vào các mô của cơ thể và mang lại lợi ích cho nó, các nhà đô vật thời xưa đã thoa dầu để
làm cho các bắp thịt săn chắc và dễ thoát ra khỏi nắm tay đối thủ. Trong ánh sáng của biểu
tượng này, các Kitô hữu của các thế kỷ đầu đã thích nghi thói quen này để xức thân thể của
các ứng viên lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội bằng dầu đã được Đức Giám Mục làm phép [1], để
biểu thị, qua “dấu chỉ của ơn cứu rỗi”, rằng quyền năng của Đức Kitô Chúa Cứu Thế thêm sức
mạnh cho họ để họ chống lại sự dữ và khuất phục nó (x. Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em, 105).
Thật khó mà chiến đấu chống lại ác thần, để thoát khỏi sự lừa phỉnh của nó, để phục hồi sức
mạnh sau một cuộc đấu tranh mệt mỏi, nhưng chúng ta phải biết rằng tất cả cuộc đời Kitô hữu
là một cuộc chiến đấu. Chúng ta cũng phải biết rằng mình không đơn độc, rằng Mẹ Hội Thánh
cầu nguyện để các con cái của mình, đã được tái sinh trong Phép Rửa, không ngã gục trước
cạm bẫy của thần dữ mà chiến thắng nó nhờ quyền năng của Sự Vượt Qua của Đức Kitô.
Được củng cố bởi Chúa Phục Sinh, Đấng đã đánh bại thủ lãnh của thế gian (x. Ga 12:31),
chúng ta cũng có thể mượn đức tin của Thánh Phaolô mà lặp lại: “Tôi có thể làm mọi sự trong
Ðấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4:13). Tất cả chúng ta đều có thể chiến thắng, chiến thắng mọi
sự, nhưng với sức mạnh đến từ Chúa Giêsu.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papafrancesco_20180425_udienza-generale.html
Chú Thích:
[1] Đây là lời cầu nguyện làm phép, diễn tả ý nghĩa của loại dầu này: “Lạy Chúa là sức mạnh
và là Đấng che chở dân Chúa. Chúa đã dùng dầu làm dấu chỉ sức mạnh. Xin đoái thương ban
phúc cho dầu này và ban sức mạnh cho những người dự tòng được xức dầu này, để họ lãnh
nhận sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa mà thông hiểu sâu xa Phúc Âm của Đức Kitô,
quảng đại chấp nhận những khổ cực trong đời sống Kitô hữu, và khi xứng đáng trở nên dưỡng
tử của Chúa, họ được vui mừng tái sinh và sống trong Hội Thánh Chúa” (Làm Phép các loại
dầu, 21).

VỀ MỤC LỤC
NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON CÁI
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GIÁO DỤC CON CÁI
BỘ SÁCH THÁNH KINH VÀ GIA ĐÌNH
Những bậc cha mẹ đừng làm con cái tức giận,
nhưng hãy giáo dục thay mặt Chúa
bằng cách khuyên răn và sửa dậy.
(Ep 6, 4)
Các tông đồ tranh giành quyền lợi,
Chúa đem em nhỏ giữa các ông và nói :
« Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy
Là tiếp đón chính thầy.
Ai tiếp đón thầy thì không phải tiếp đón thầy
Nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy ».
(Mc 9, 36-37)
Tình yêu vợ chồng
không chỉ triển nở qua việc sinh con,
mà còn qua việc giáo dục đời sống luân lý
và tâm linh cho chúng nữa.
(GLCG, 2221-2231)
PHẦN II
NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON CÁI

Trong tác phẩm ‘’Giáo dục và xã hội học‘’, xuất bản năm 1922, giáo sư sáng lập ngành xã
hội học, E. DURKHEIM đã định nghĩa giáo dục như sau « Giáo dục là một hành động mà các
thế hệ trưởng thành thực hiện nơi các thế hệ đang lớn lên để giúp họ hội nhập vào đời sống xã
hội. Đối tượng của hành động giáo dục này là khich lệ và phát triển nơi trẻ nhỏ những thể trạng
vật lý, trí tuệ và luân lý mà xã hội và môi trường nơi nó sinh sống đòi buộc [1] ». Hành động giáo
1

DURKHEIM E. ; Education et sociologie ; Paris : Alcan ; 1922, tr. 41
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dục này có thể được thực hiện và phân tích dưới nhiều khiá cạnh khác nhau [ 2] : mục tiêu, tác
nhân, chất liệu, hình thức, thời gian, không gian, dụng cụ, phương pháp,..
Dưới khía cạnh tác nhân, tức là người thực hiện việc giáo dục, người ta phân biệt tác nhân
chính thức, như cha mẹ ở gia đình, giáo chức ở trường học, chủ và thượng cấp ở sở làm. Và
tác nhân không chính thức, như bà con, bạn bè, ... các nhóm sinh hoạt, các phương tiện truyền
thông báo chí, các địa điểm và hoàn cảnh sinh sống và sinh hoạt.
Dưới khía cạnh phương pháp, dựa vào hai khả năng căn bản của trí tuệ là trí nhớ, trí hiểu và
hai tác động nền tảng là làm việc, quan sát, ta có thể phân biệt bốn phương pháp giáo dục căn
bản là : phương pháp huấn dụ, phương pháp đối thoại hỏi thưa, phương pháp dự án hành
động, và phương pháp thực nghiệm quan sát làm sổ.
Dưới khiá cạnh thời gian, người ta phân biệt giáo dục tiền học đường, giáo dục học đường
và giáo dục hậu học đường. Dưới khiá cạnh nơi chốn và định chế, người ta phân biệt giáo dục
có định chế tổ chức và giáo dục không thành định chế hoặc không có tổ chức rõ ràng.
Kết hợp các khía cạnh trên và đặc biệt là hai khía cạnh tác nhân và phương pháp, trong đó,
vai trò tác nhân giáo dục con cái của cha mẹ và bốn phương pháp giáo dục căn bản là hai đối
tượng quan trọng, mà câu hỏi căn bản sẽ phải được đặt ra là : Đâu là những phương pháp giáo
dục hữu hiệu mà cha mẹ có thể xử dụng trong việc giáo dục con cái ?
Nhiều trả lời sẽ có thể được nêu ra. Mà câu trả lời thực tế nhất sẽ là những phương pháp
phổ thông đã và đang được xử dụng trong nhiều lãnh vực và ở nhiều mức độ khác nhau. Đó là
bốn phương pháp chúng ta vừa nêu trên đây và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu :





Phương pháp huấn dụ
Phương pháp đối thoại
Phương pháp dự án hành động
Phương pháp sổ quan sát

CHƯƠNG 5
PHƯƠNG PHÁP HUẤN DỤ

Phương pháp huấn dụ cũng gọi là phương pháp trình bày, chuyển đạt, mô phạm, là một
phương pháp giáo dục mà người dậy trình bày nội dung dung bài dậy mà ông hiểu rõ, nắm
vững và theo một bố cục cấu trúc mà ông cho là tốt nhất. Phương pháp này, ở học đường
thường được dùng trong những « bài giảng bậc thầy », trong đó, từ đầu đến cuối chỉ có lời thầy
dậy, học trò thụ động lắng nghe, ghi chép mà không (được) phản ứng. Nền tảng của phương
pháp này dựa trên hai quan niệm về giáo dục : giáo dục là một sự chuyển trao từ người biết
cho người chưa biết ; trong đó ông thầy chiếm địa vị độc tôn, được coi là người có kiến thức,
có chuyên môn, có hiểu biết, có chân lý và có uy quyền trong lãnh vực ông giảng dậy.
Phương pháp huấn dụ là phương pháp cổ điển nhất đã được áp dụng trong việc giáo dục ở
mọi cấp, mọi thời đại. Giảng bài, khảo bài, trình bày giáo trình, cắt nghĩa, diễn giảng, là những
kiểu nói tương tự diễn tả phương pháp huấn dụ. Hầu như tất cả những tác phẩm giáo dục cổ
của ta đều đã xử dụng phương pháp huấn dụ này : từ ‘Minh Đạo gia huấn’, đến ‘Huấn điều Lê
Thánh Tôn’, từ ‘Gia huấn ca’ của Nguyễn Trãi, đến ‘Ca vè’ của cụ Sáu. Trong việc giáo dục đức
2

Xin xem Trần Văn Cảnh ; La recherche pédagogique en France d’Alfred BINET à nos jours et ses difficultés ;
Lyon : Université de Lyon II, 1981 ; tr. 163-187
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tin, bốn dụng cụ mà các giáo xứ Việt Nam thường dùng là đọc kinh, học bổn, nghe kinh sách,
nghe giảng đều áp dụng phương pháp huấn dụ.
Nhiều người chê phương pháp này là giáo điều, từ chương, kinh sách, tẻ nhạt, nặng luân lý,
it thực tế, ít thực tiễn và ít thực hành. Thực ra phương pháp huấn dụ là phương pháp cần thiết,
hầu như không thể không áp dụng, để bắt đầu việc giáo dục, tổng quát hay chuyên biệt. Chỉ
cần phân tích những nét căn bản của phương pháp huấn dụ, ta sẽ thấy ngay sự cần thiết của
nó.
o Phương pháp huấn dụ có đối tượng rộng lớn. Nó có thể truyền giao một kiến thức (như
lịch sử Việt Nam, dòng dõi tổ tiên), một hành động (như nói tiếng Việt, đọc kinh sáng tối),
hoặc một tác phong (như kính trọng ông bà, hiếu thảo cha mẹ), một nghề nghiệp (như
làm nông, làm thợ, làm kỹ sư). Ca dao bình dân Việt Nam là một dụng cụ tuyệt hảo áp
dụng phương pháp huấn dụ này.
o Phương pháp huấn dụ xử dụng tri nhớ như một dụng cụ khả năng độc tôn. Cái gì cũng
phải học thuộc lòng, thuộc lòng từ đầu đến cuối. Tất cả mọi động tác giáo dục đều nhằm
giúp người học nhớ bài học : cắt nghĩa, giảng bài, đọc bài, lặp đi lặp lại, học bài, khảo
bài,... Nhiều giáo xứ Việt Nam vẫn áp dụng phương pháp huấn dụ này trong việc tổ chức
thi kinh bổn.
o Vì học thuộc lòng để nhớ bài là quan trọng, phương pháp huấn dụ đặc biệt chú trọng
đến các dụng cụ tri thức thuận lợi và hữu hiệu cho trí nhớ, như dùng các ngôn từ dễ
hiểu, dùng cách dẫn giải tóm tắt, trình bày đề tài theo một tiến trình có trật tự, sáng sủa,
có thầy dậy bài linh động hơn là chỉ đọc bài ở sách chỉ có chữ viết.
o Các thể văn được giảng dậy ở học đường, từ tả cảnh, tả người, qua ký sự tường thuật,
kể truyện, đến làm luận, phân tích, phê bình, bênh vực, đả kích,… đều bắt nguồn từ
phương pháp huấn dụ.
o Các dàn bài, cấu trúc bài nói hay bài viết, từ cấu trúc đường dọc thời gian (theo thời đại,
thế kỷ, khởi đầu - phát triển - kết thức), đường dọc không gian (trên dưới, bắc nam, đông
tây, tổng quát - chi tiết), sang cấu trúc vấn đề (gì, ai, taị sao, thế nào, bao giờ, ở đâu, bao
nhiêu), khiá cạnh (thần học, triết lý, văn hoá, lịch sử, xã hội, khoa hoc, kỹ thuật, kinh tế,
quản trị, ..), qua so sánh (tích cực - tiêu cực, lợi - hại, thuận lợi -bất tiện,..), đến lý luận
(đề - phản đề -hợp đề, vấn đề - ý nghịch – ý thuận,..).

Bất cứ một ông thầy nào, bất cứ bậc cha mẹ nào cũng dùng đến phương pháp huấn dụ này.
Ngay đức Khổng Tử cũng đã dùng phương pháp huấn dụ này. Trong sách Luận Ngữ, ngài viết
: ‘Học nhi thì tập chi, bất diệc duyệt hồ ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ ? Nhân
bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ ?’ (Kẻ học đạo lý mà thường ngày hay luyện tập cho tinh
thông, nhuần nhã, há không lấy đó làm vui sao ? Nếu có những bằng hữu ham mộ đạo lý, nghe
tiếng mình là người học cao đức lớn, chẳng ngại đường xa đến viếng mình, há không lấy đó
làm vui sao ? Dẫu mình là người có học thức, có đức hạnh, nhưng không mấy ngưới biết mình,
mình không vì chỗ đó mà buồn giận, há không phải là bực quân tử sao ?) [3]

VỀ MỤC LỤC
3

Khổng Tử : Luận ngữ ; Dịch giả Ðoàn Trung Còn : in kỳ ba ; Sài gòn : Trí đức tòng thơ ; 1950 ; tr. 4-5
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TÔI LÀ GIÁO HỘI

Trần Mỹ Duyệt
Nếu bạn hỏi tôi: “Có tin vào Thiên Chúa không?” Câu trả lời của tôi sẽ là “có”.
Còn nếu bạn hỏi làm sao tôi tin vào điều đó? Tôi sẽ nói: “Đây là câu trả lời đòi có sự cảm
thông, chia sẻ, và nhất là một tâm hồn thiện chí muốn tìm hiểu. Có thể tôi và bạn, chúng ta cần
ngồi lại với nhau nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng để trao đổi, để chia sẻ và để cùng nhau
học hỏi.”
Và sau cùng, nếu bạn lại hỏi tôi: “Vậy bạn theo tôn giáo nào?” Tôi sẽ không ngần ngại, và
cũng không cần suy nghĩ trả lời ngay: “Công Giáo”.
Tại sao lại Công Giáo? Vì đối với tôi, Công Giáo có những điểm mà tôi không tìm thấy ở các
tôn giáo khác. Đó là:
1. Một nền triết học vững chắc. Một nền triết học được xây dựng do bao nhiêu khối óc thông
minh, trác tuyệt như Augustine, Ambrosiô, Thomas A’quinas, Alphonsus, và nhiều nhiều những
triết gia thuộc các dòng tu, các viện nghiên cứu, các đại học Công Giáo.
2. Một nền thần học uyên thâm. Nhờ đó, giúp con người có thể biết nhiều hơn, hiểu nhiều
hơn, khám phá nhiều hơn về Đấng mà mình đang tin kính.
3. Một hệ thống kỷ luật rõ ràng, minh bạch gọi là Giáo Luật. Bộ luật bao gồm những luật lệ
vừa nhân bản, nhưng cũng vừa tâm linh giúp mọi thành phần trong Giáo Hội có thể sống,
trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh, cũng như bảo đảm trật tự của sinh hoạt Giáo Hội.
4. Một nghi lễ sốt sắng, trang nghiêm, và nhất thống gọi là Phụng Vụ. Qua Phụng Vụ ta mới
biết phải thờ phượng, tôn kính Đấng Tạo Hóa như thế nào, bằng những tác động, tâm tình nào.
Phụng Vụ còn đưa con người tiến sâu vào sự kết hợp mật thiết với chính Thiên Chúa.
5. Một tổ chức chặt chẽ, có hệ thống rõ ràng nối kết giữa Giáo Hội hoàn vũ và các Giáo Hội
địa phương.
6. Một kho tàng Thánh Kinh gồm Cựu và Tân Ước. Bộ sách mặc khải cho biết về Thiên
Chúa, về tình thương của Ngài đối với nhân loại cũng như từng người, và về chương trình cứu
độ Ngài đã thực hiện để giải phóng con người khỏi nô lệ Satan, nô lệ tội khiên, và để cứu độ
con người.
7. Và nhất là tôn giáo này được minh chứng qua lịch sử, qua dòng thời gian bằng lớp lớp
những chứng nhân anh hùng sẵn sàng đổ máu mình ra vì niềm tin vào tôn giáo ấy, họ là những
anh hùng tử đạo. Họ thuộc mọi thành phần xã hội, mọi tuổi tác, nam cũng như nữ, mọi chủng
tộc, mọi đẳng cấp trong Giáo Hội, và mọi ngành nghề. Giáo Hội Việt Nam cũng đóng góp 117 vị
hiển thánh và 1 Chân Phước hay Á Thánh trong số những anh hùng tử đạo ấy.
Với những lý do trên, tôi tin là tôi đã chọn đúng tôn giáo của mình, cũng như đặt niềm tin vào
đúng đối tượng là Thiên Chúa.
Nhưng ở một khía cạnh khác, có lẽ bạn đang muốn hoài nghi về những điều tôi vừa trình
bày. Bạn sẽ mỉm cười như ngầm nói với tôi là tôi phải giải thích sao khi mà gần đây trên mọi
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phương tiện truyền thông đang nhắm vào việc tố cáo, bôi xấu, tấn công Giáo Hội, tấn công
niềm tin của tôi. Bạn muốn nói đến trường hợp của một số hồng y, giám mục, linh mục, tu sỹ
nam nữ đang vướng phải những tội lỗi rất xấu xa, ghê tởm như tội ấu dâm, tội lạm dụng tình
dục... Thí dụ điển hình hiện nay hồng y George Pell, cố vấn tài chính của Vatican đang phải đối
mặt với những cáo buộc tại Úc, hoặc như hồng y Theodore McCarrick, giáo chủ hồi hưu của
Tổng Giáo Phận Washington từ 2001-2006. Họ là những giáo phẩm, giáo chủ từng nắm giữ
những chức vụ quan trọng trong Giáo Hội, cũng như có một tầm ảnh hưởng rất rộng lớn ngoài
xã hội. Rồi bạn nói với tôi: “Những cây đại thụ trong vườn Giáo Hội của bạn mà như vậy, thì
cây lau, cây sậy, hoặc cỏ rác sẽ như thế nào?”
Không sao, những suy nghĩ và thắc mắc của bạn đã có câu trả lời. Kinh Thánh cho biết rằng
Đức Giêsu Kitô đã biết rõ về Phêrô trước khi đặt ông làm đầu Giáo Hội do Ngài sáng lập. Con
người Phêrô là vậy, còn con thuyền Hội Thánh do Phêrô cầm tay lái cũng đã từng trải qua
những giây phút tưởng chừng như bị đắm chìm, bị dập vùi vì sóng dữ, vì biển động do những
cuộc bách hại, những trào lưu chống đối. Nhưng tôi tin vào lời Chúa Giêsu đã nói với Phêrô khi
trấn an ông trong sứ mạng thuyền trưởng con thuyền Giáo Hội của Ngài: “Và thầy bảo anh
rằng, anh là Phêrô, và trên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội Thầy, và các cửa Hỏa Ngục cũng
không thắng nổi” (Mat 16:18). Lịch sử hơn 2000 năm của Giáo Hội đã chứng minh điều này.
Khi con người qua sự hướng dẫn và xúi dục của Satan càng cố gắng công phá, bắt bớ, tiêu
diệt Giáo Hội, thì Giáo Hội lại càng phát triển như lời giáo phụ Tertulian (c.155 - c.240) đã nói:
“Máu các Kitô hữu là hạt giống” trổ sinh mùa màng cho Giáo Hội. Như vậy cả Hỏa Ngục, cũng
như những tay sai của Hỏa Ngục cũng không đánh chìm được con thuyền Giáo Hội. Xác tín
này cho đến nay trong thế giới hiện tại vẫn luôn được minh chứng một cách mạnh mẽ. Đêm
trước ngày bị hành quyết bởi Nazis (Đức Quốc Xã), linh mục German Lutheran cha sở Dietrich
Bonhoeffer đã nói với các tù nhân khác là: “Đây là sự chấm dứt - nhưng với tôi, đời sống lại bắt
đầu” (This is the end - but for me, the beginning of life).
Tôi rất tâm đắc với lối nhìn Giáo Hội của cây viết Simcha Fisher, ngày 1 tháng Tám, trên
Blog www.simchafisher.com của cô, mô tả tâm trạng nhiều người Công Giáo hiện nay có liên
quan đến những cáo buộc của hồng Y McCarrick như sau:
“Bạn nghĩ bạn muốn chạy trốn khỏi Giáo Hội. Bạn nghĩ bạn sẽ tìm được một nơi không còn
giả hình đến thế, không còn sự ác cố thủ đến thế, một nơi không xây dựng bằng hết lớp này
đến lớp khác đủ tội lệ, nhuốc nhơ và hư đốn. Có khi bạn sẽ tìm được một nơi như thế; tôi
không biết chắc. Nhưng điều chắc chắn là bạn sẽ không tìm được ở đấy một vị Thiên Chúa
khóc lóc, chẩy máu và chết, Đấng đã nhận lấy tội lỗi vào cõi lòng Người, nuốt nó trọn khối, để
nó bừng bừng trong dạ cho đến khi cháy tàn mới thôi. Bạn chỉ tìm thấy một Thiên Chúa như thế
trong Thánh Hội Công Giáo Rôma Thối Rữa, nơi kẻ hư đốn dạy người trẻ cách pha chế Thiên
Chúa.
Đó là một giáo hội thối rữa. Nhưng nó không thối rữa đến tận trái tim vì Chúa Giêsu là trái
tim nó. Ở đó, sẽ còn nhiều đổ máu hơn tôi nghĩ. Nhưng Chúa Giêsu ở đó. Người biết hết
chuyện liên quan tới ‘Uncle Ted’, nhưng Người cũng biết mọi điều khác mà chúng ta sẽ được
thấy. Đó là lý do tại sao Người đã đến. Xin nhớ điều đó, bất cứ ta làm điều gì khác”. 1
Xa hơn nữa, tôi nhớ lại lời của Đức Piô XII mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết
lại trong Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân (Christifideles Laici):
“Các tín hữu, nói một cách rộng hơn, là các giáo dân là những kẻ đứng ở mặt trận tiền phong
trong đời sống của Giáo Hội. Nhờ họ, Giáo Hội trở nên nguyên lý sự sống cho xã hội loài người.
Vì thế, chính họ phải ý thức ngày càng rõ rệt là họ không những thuộc về Giáo Hội mà là Giáo
Hội, nghĩa là cộng đồng các tín hữu trên mặt đất, dưới sự hướng dẫn của vị thủ lãnh chung là
Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục hiệp thông với Ngài. Họ là Giáo Hội” (số 9). 2
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Vậy nếu tôi là Giáo Hội, thì trước những lỗi lầm, những bê bối, và khủng hoảng của Giáo Hội
như hiện nay liệu nó có liên quan gì đến tôi, và đời sống tâm linh của tôi không? Thưa có. Đã là
Giáo Hội, đã là thành phần của Giáo Hội tôi không thể không buồn, không thấy xấu hổ, và một
cách nào đó không khỏi hoang mang. Nhưng tôi không thể mũ ni che tai, và càng không được
phép để ngồi mà nhìn, mà buồn, hoặc thất vọng với Giáo Hội khi mà tôi là một phần tử. Trong
trường hợp này, tôi thấy lời Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy rất ý nghĩa: “Đừng hỏi quốc gia
đã làm gì cho bạn, nhưng hãy tự hỏi, bạn đã làm gì cho quốc gia”.
Trước mắt là tôi đã cầu nguyện cho Giáo Hội chưa? Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho
các Giáo Phẩm, các linh mục, tu sỹ và mọi thành phần khác trong Giáo Hội chưa? Họ cũng chỉ
là những con người với tất cả những yếu đuối của bản năng, của xác thịt và đứng trước các
cám dỗ. Họ rất cần lời cầu nguyện.
Cầu nguyện thôi chưa đủ, tôi đã tích cực tham gia những sinh hoạt công giáo tiến hành,
những sinh hoạt bác ái, những sinh hoạt mang ý nghĩa tâm linh, ý nghĩa xã hội của Giáo Hội
hay không? Những sinh hoạt này chính là những nét rạng rỡ làm rực sáng lại khuôn mặt của
Giáo Hội. Chúng giúp xóa đi những nét nhăn nheo, những vết nhơ bẩn trên khuôn mặt Giáo
Hội.
Nhưng nhất là phần mình, tôi có cố gắng sống một đời sống Kitô hữu gương mẫu, tử tế và
đạo hạnh hay không? Hay tôi vẫn chỉ giữ đạo đủ điểm, giữ đạo với chỉ một mục đích duy nhất
là để khi chết được lên Thiên Đàng, mà cố tình quên rằng, không ai lên Thiên Đàng một mình.
Bởi vì nếu tôi là Giáo Hội, thì các thành phần khác trong Giáo Hội cũng chính là anh chị em của
tôi. Xa hơn nữa, tôi phải thể hiện lời mà Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ cũng như cho
tôi trước khi Ngài về trời, đó là cả tôi nữa, cũng phải ra đi và làm chứng nhân.
Tôi là Giáo Hội, tất cả mọi Kitô hữu là Giáo Hội. Với tinh thần ấy, và với sự cố gắng cùng với
ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ dùng tôi để “canh tân bộ mặt Giáo Hội” và “canh tân
bộ mặt trái đất” nơi mà Giáo Hội đang hiện diện và hoạt động. Là nơi mà Giáo Hội đang phải
chịu những thử thách, cám dỗ, và dĩ nhiên cũng có những lầm lỡ, những khuyết điểm.
________
1. Chúa Giêsu biết mọi chuyện về Cựu Hồng Y McCarrick, Vũ Văn An, vietcatholic.net,
01/Aug/2018.
2. Người Tín Hữu Giáo Dân (Christifideles Laici). Tông Huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II, 30-12-1988. A revised edition, by the Vietnamese Secretariat of the Vietnamese
Cursillo Movement, Diocese of Orange and published by Duong Song Magazine.

GIỚI THIỆU SÁCH NÓI VỚI CON TIM
Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Vị,
Được sự giúp đỡ của Nhà Xuất Bản Bayard VN, BBT CGVN chúng con vừa phát hành
cuốn sách dịch "NÓI VỚI CON TIM" - Nguyên tác: "SPEAKS to OUR HEARTS". Đây là những
dòng suy tư quý báu của Đức Thánh Cha Phanxicô ngay từ những ngày đầu Ngài mới lên ngôi
Giáo Hoàng, được Thư Viện Vatican sưu tầm và tổng hợp, do Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt chuyển
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ngữ và đã được Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Dân, HĐGMVN ban
Imprimatur.
Sách có bán tại các nhà sách Công Giáo tại Việt Nam, giá bìa 39.000VNĐ
Ở hải ngoại có thể mua trên Amazon:
https://www.amazon.com/dp/1979718644/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1513806847
&sr=1-1&keywords=noi+voi+con+tim Hoặc nhấp chuột vào đây => Nói Với Con Tim, hoặc cũng
có thể gõ chữ Noi Voi Con Tim vào Amazon là thấy.
Chúng con hân hạnh kính chuyển đến Quý Cha và mọi người Lời Giới Thiệu cho ấn bản
tiếng Việt của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt.
Chúng con chân thành cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ chúng con thực hiện những
công việc rất ý nghĩa này.

BBT CGVN

LỜI GIỚI THIỆU CHO ẤN BẢN VIỆT NGỮ
Đức Thánh Cha Phanxicô là một ân huệ của Chúa Thánh Thần không chỉ cho Giáo hội
Công giáo, nhưng cho toàn thế giới. Đó là nhận định của Đức Tổng Giám Mục Anh giáo Justin
Welby.
Tôi đặc biệt ấn tượng với biện chứng RA – VÀO nơi Đức Thánh Cha Phanxicô.
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Khi ngài đi ra vùng ngoại biên để gặp gỡ người nghèo khổ, tù đày, tị nạn, vô gia cư, thất
nghiệp, bất hạnh, bị bỏ rơi, ngài đi vào lòng thế giới.
Khi ngài từ bỏ dinh tông toà thâm cung kín cổng cao tường, ra ở nhà khách Martha bình dị
giữa mọi người, để gặp gỡ mọi người, ngài đi vào lòng nhân loại.
Khi ngài từ bỏ những bài diễn văn soạn thảo công phu, uyên bác, để nói những lời đơn sơ
mộc mạc, ngài đi vào trái tim con người.
Đó là cuộc gặp gỡ giữa con người với con người. Đó là cuộc đối thoại lòng với lòng. Đó là
ngôn ngữ của trái tim nói với trái tim.
Thái độ đó, cử chỉ đó, lời nói đó không chỉ thắp lên niềm vui tươi ấm áp của Tin Mừng, mà
còn khơi dậy tâm tình cao thượng, quảng đại, dấn thân nơi con người.
Thấy được hiệu quả kỳ diệu đó, The Word among Us Press đã trích và xuất bản những lời
nói của ngài trong những dịp đặc biệt. Tiến sĩ Trần mỹ Duyệt đã dày công chuyển sang Việt
ngữ để người Việt Nam nghe được tiếng của vị chủ chăn nhân hiền.
Tôi trân trọng giới thiệu tập sách NÓI VỚI CON TIM. Tôi tin rằng quyển sách sẽ được mọi
người đón nhận, yêu thích. Nhưng tôi còn kỳ vọng quyển sách sẽ khơi lên động lực sống đạo
và truyền đạo cho Giáo hội Việt nam và cho người Việt nam trên toàn thế giới.

Châu Sơn ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 2017
+ Giuse NGÔ QUANG KIỆT
Nguyên Tổng Giám Mục Hà nội
VỀ MỤC LỤC
TRÁCH NHIỆM & LƯƠNG TÂM TRONG NGHỀ NGHIỆP
HẠT NẮNG

Ai cũng mong muốn, xã hội có những người làm việc có lương tâm,có trách nhiệm, để đem
lại an vui hạnh phúc cho con người, và tiến bộ cho xã hội. Nhưng qua các phương tiện thông
tin và thực tế, ta thấy đó đây luôn xẩy ra tình trạng trái ngược nhau.Có nhiều người rất có trách
nhiệm trong công việc, ngược lại không ít người thật vô tâm, vô trách nhiệm với công việc,
nghề nghiệp của mình, xin đan cử một vài thí dụ nhỏ:
“Không được, chú ơi! Bọn cháu bị xăng dổm rồi!”
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Hơn mười năm trước, có 5 người thợ mộc từ Sài Gòn về làm cầu thang, và cửa cho mấy gia
đình chúng tôi. Thổi PU là giai đoạn cuối cùng. Sáng hôm đó, sau khi pha chế xong, họ thổi thử
tay vịn cầu thang. Dưới mắt tôi, tay vịn cầu thang sau khi thổi PU bóng láng, đẹp quá! Tôi, một
người không có chuyên môn trong ngành mộc, nên cứ gật đầu tấm tắc khen. Trong khi đó thì
anh Thạch, trưởng trong năm anh em thợ có vẻ băn khoăn, rồi quan sát kỹ lưỡng, anh lắc đầu,
và nói với tôi: “Không được, chú ơi! bọn cháu bị xăng dổm rồi! Chú cho chúng cháu chậm hai
ba ngày, để gởi về Sài Gòn đổi xăng rồi mới thổi được”. Năm ngườithợ bị toi mấy ngày lương,
vì trách nhiệm và lương tâm với nghề nghiệp. Thật đáng trân trọng!
“Anh về lo cho vợ anh đi, chị ấy mất máu nhiều lắm!”
Mười chín năm trước, vợ tôi được phẫu thuật tại bệnh viện Ung Bứu, Nơ Trang Long TP.
HCM. Ca phẫu diễn ra vào 11 giờ đêm. Sáng hôm sau,tôi và con cái tôi chờ dưới chân cầu
thang, mãi vẫn chưa thấy vợ tôi xuống. Sau cùng, gần 9 giờ sáng, vợ tôi được đưa xuống bằng
băng ca. Cả nhà bàng hoàng, được biết, sau ca mổ từ 11 giờ đến 12 giờ khuya, vợ tôi trong
phòng hồi sức, chỉ khâu nơi vết mổ bung ra, máu từ cổ chảy ra nhiều lắm,may được bác sĩ
Thịnh trực ca kịp thời cứu giúp, nên thoát hiểm nghèo. Ngay trưa hôm đó, tôi đã tìm đến nhà
bác sĩ Thịnh để tạ ơn. Bác sĩ không những không nhậnmà còn la tôi: “Anh về lo cho vợ anh đi,
chị ấy mất máu nhiều lắm!”. Thật cảm động và biết ơn bác sĩ Thịnh! Trước ca mổ cả tháng trời,
tôi và con trai tôi đã gặp gỡ,và gởi gấm bác sĩ điều trị, và bác sĩ trong ca phẫu thuật, trừ Bác sĩ
Thịnh, tôi không biết, và chưa từng gặp. Do đó ta không nên “Vơ đũa cả năm”.
“Không được, cực cũng phải làm lại.”
Anh Trực, chủ tiệm vàng, bạn rất thân với tôi ở Cần Thơ kể rằng: Sau năm 1975, vàng ở
nhiều nơi, người ta làm bát nháo lắm. Đủ loại vàng,từ 4 số 9 rồi đến 9t9 , 9t8, 9t7, 9t6, 9t
5…Phần thiệt luôn thuộc về người tiêu dùng. Anh Trực quyết định chỉ làm hai loại vàng, một
loại 4 số 9 và loại 9 tuổi 8*. Anh mua máy đo tuổi vàng, mỗi chiếc nhẫn làm ra anh có đóng tuổi
vàng. Một ngày kia, 3 người thợ bạc, từ chiều đến nửa đêm đã đập được kha khá số nhẫn, để
bán hôm sau. Khi kiểm tra lần cuối, trước khi đưa số vàng bán ra thị trường, anh phát hiện
vàng chỉ đạt 9 tuổi 7. Anh quyết định phải làm lại tất cả số nhẫn đã làm. Một vài người thợ bàn
lui “làm lại cực lắm chú ơi, phải thức tới sáng”. Anh Trực nói: “Không được, cực cũng phải làm
lại”. Rồi anh Trực kể thêm cho tôi nghe, chính anh giữa đêm khuya mưa gió, anh phải chạy xe
Honda đến một tiệm vàng một người bạn, cách tiệm anh gần 10 km, chia lại số vàng 4 số 9, để
bù vào số vàng mới có 9 tuổi 7,để vàngđạt đúng 9 tuổi 8.
Ngày nay, người ta đã nói nhiều đến sự vô trách nhiệm trong nghề nghiệp, và sự vô cảm
trước nỗi buồn vui, thương tâm của người khác; đôi khi với chính bản thân của họ nữa, như
chuyện rải đinh xuống đường; rau sạch để ăn, rau xịt thuốc thì bán…hàng nhái, hàng giả…
Vô trách nhiệm trong giáo dục.
Một điều thật buồn, và thật lo ngại là sự vô trách nhiệm đó đã và đang diễn ra ngay trong
ngành giáo dục, một ngành chuyên đào tạo những con người mẫu mực, để truyền dạy về kiến
thức, về đạo đức, trong đó có dạy về trách nhiệm nghề nghiệp cho thế hệ mai sau. Điển hình
như các vụ chạy trường, chạy lớp, mua bằng, thi mướn… Gần đây nhất, là vụ gian lận thi cử
trong kỳ thi phổ thông năm nay 2018 tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang… Sự trung thực
trong xã hội trở thành khan hiếm.
Sự vô cảm đáng sợ trong ngành y tế!
Cùng lúc đó, thì sự vô cảm thật mỉa mai lại đã và đang xẩy ra ngay trong ngành Y tế của Việt
Nam, một ngành đào tạo những thầy thuốc để cứu chữa người. Xin được đan cử,trong buổi
họp báo thông tin về Hội nghị Thủ Tướngvới doanh nghiệp Việt Namnăm 2017,ông Vũ Tiến Lộc
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– Chủ tịch VCCI (Việt Nam Chamber of commerce and industry: phòng thương mại và công
nghiệp Việt Nam) đã nêu: “Từ chuyện rút ruột Văc- xin ở Trung Tâm y tế dự phòng Hà Nội, đến
việc nhân bản phiếu kết quả xét nghiệm huyện Hoài Đức Hà Nội, rồi việc nhân viên thẩm mỹ
Cát Tường Hà Nội làm chết người rồi ném xác phi tang…Rõ ràng, đây không còn là hồi chuông
cảnh báo, mà nó phản ảnh một thực tế: Y đức đang xuống cấp một cách trầm trọng! ”.
Nguyên nhân tạo ra nhữngtiêu cực trong nghề nghiệp.
Thực ra, xã hội đã nói nhiều đến sự vô trách nhiệm trong công việc và nghề nghiệp, và cũng
đã đưa ra nhiều cách để ngăn chặn sự vô trách nhiệm.Nghiêm túc và bài bản hơn là các đạo
luật để giúp con người cần phải có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình, hầu giúp xã hội văn
minh tiến bộ. Người ta đã nói nhiều đến tính ích kỷ,cùng sự quá coi trọngvật chất, và hưởng
thụ, trong lúc lại coi nhẹ các giá trị tinh thần, cùng kỷ cương pháp luật không nghiêm minh, là
nguyên nhân chính dẫn đến các vụ vô trách nhiệm, và vô cảmtrong xã hội Việt Nam hôm
nay.Cao điểm tột bực trong vô trách nhiệm và vô cảm chính là các trường họp tham nhũng
hàng ngàn tỉ trong xã hội hiện tại...
Các giải pháp cũng đã được đề nghị từ thấp đến cao, từ cảnh cáo, giáo dục đến trừng phát,
rồi tù tội, cao điểm hơn cả là tử hình. Xong thực tế, tham những ngày càng gia tăng, và tinh vi
hơn, khó phát hiện và trùng trị.
Xem ra những giải pháp hữu hiệu tại Việt nam hôm nay,lại thườngtừ phía các tôn giáo mang
lại. Nếu tham nhũng là cao điểm của sự vô trách nhiệm và sự vô cảm, thì tham nhũng lại nằm ở
những người có vị trí có chức có quyền trong xã hội. Trong khi đó, nơi có số đông tín đồ các
tôn giáo tốt, giữ đúng lề luật của đạo giáo, thường là những nơi ít thấy tệ nạn xã hội…Xã hội
đang đề cao những xứ đạo ba không, bốn không(Không tội phạm, không ma túy,không mại
dâm, không tai nạn…)
Một vài suy nghĩ về vô trách nhiệm, và vô cảm trong thời đại cách mạng 4.0
Dù nhân loại đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khởi đi từ nước Đức
năm 2011,cách mạng 4.0*, cao điểm của nền văn minh hiện đại, nhưng tình trạng vô trách
nhiệm, vô cảm và vô lương tâm vẫn diễn ra thực trên quê hương. Hệ quả là một xã hội bất ổn
từ trong gia đình, xóm thôn, xã hội khi chỉ biết chạy theo “đồng tiền”.Nhiều nơi, những giá trị
đạo đức ngàn đời bị đảo lộn, tiền bạc, vật chất lên ngôi; những giá trị tinh thần bị chà đạp “Tiền
là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái
lọng che thân…”.
Để cứu vãn xã hội hôm nay, chống lại việc tham nhũng, tột điểm của sự vô trách nhiệm, vô
cảm, vô lương tâm, vô đạo đức,một giải pháp được nhiều người đồng tình là:
Tính minh bạch:Mọi việc cần triệt để thực hiện tính minh bạch, để ngườimuốn tham
nhũng,không thể thực hiện được, như việc kê khai nghiêm túc tài sản các quan chức…
Pháp luật nghiêm minh: Luật pháp phải được nghiêm minh, không có vùng cấm kị, để ai
muốn tham nhũng, cũng không dám, vị hệ quả là bị tịch biên tài sản,là tù tôi…
Lương phải đủ sống: Phải trả lương bổng cho công chức, không những chỉ đủ sống, mà
còn có thể tích lũy, để họ có đời sống xứng đáng là người …
Xây dựng con người có đạo đức. Đây có lẽ là điều khó nhất, vì có thật nhiều yếu tố tạo ra
con người đạo đức.Và đạo đức theo quan điểm nào, lại là vấn đề nữa. Người tin vũ trụ và con
người do một Đấng toàn năng tạo dựng, tin con người có xác và hồn thiêng bất tử, thì quan
niệm đạo đức của họ khác với người nghĩ rằng vũ trụ nay tự nhiên mà có, không có Đấng, hay
44

thần linh nào tạo dựng ra cả, người ta chết là hết. Chính cội nguồn của suy tư đó, tạo ra hành
động và cách sống khác nhau…
Người xưa đã nói: “Lấy quá khứ chứng minh cho hiện tại, lấy hiện tại đảm bảo tương lai”.
Nhìn vào xã hội qua các thời kỳ, tôi thấy những người tin vào Đấng tối cao, xây dựng đạo đức
cho con người thành công hơn, vì họ có điểm tựa tinh thần thật vững chắc. Họ tin rằng: “Lời
Chúa là ngọn đèn soi con bước, là ánh sáng chiđường con đi” (Thánh Vịnh 119, 105) vì thế họ
luôn khắc ghi: “Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến với Chúa Cha
mà không qua thầy” (Ga 14, 6).
Cursillista Inhaxio Đặng Phúc Minh
Phụ ghi:
· Vàng 9 tuổi 8 là trong 100 chỉ vàng có pha 2 chỉ bạc
· 1784 cách mạng lần I, cách mạng hơi nước, do James watt người Anh;
· 1870, cách mạng lần II, cách mạng điện khí hóa;
· 1969, cách mạng lần thứ III, cách mạng máy tính, thiết bị điện tử;
· 2013 Cách mạng lần thứ IV, 4.0, từ nước Đức, cách mạng tự động hóa, nhà máy thông
minh.
Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
VỀ MỤC LỤC
ALEXANDRE DE RHODES VÀ CHỮ QUỐC NGỮ
Bài phát biểu của GS Nguyễn Lý-Tưởng trong Đại Lễ Văn Hóa Tạ Ơn.
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Kính thưa quý vị,
Trước hết, tôi xin cám ơn nhà truyền thông Quốc Nam và Ban Tổ Chức cho phép tôi được
phát biểu về đề tài "Alexandre de Rhodes và chữ Quốc Ngữ" trước quý vị trong Hội Trường
này, ngày hôm nay.
Đề tài của tôi trình bày có hai phần:
(1) Về cuộc đời hoạt động của Alexandre de Rhodes, người được xem là có công trong việc
hình thành chữ Quốc Ngữ mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay
(2) Tiến trình hình thành chữ Quốc Ngữ theo mẫu tự la tinh...
Thời gian trinh bày trong vòng 15 phut nên nội dung chỉ giới hạn trong phạm vi Alexandre de
Rhodes và chữ Quốc Ngữ (thời khai sinh) chứ không nói rộng ra về nhiều lãnh vực khác liên
quan đến chữ quốc ngữ (trong phạm vi văn học cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20)
Kính thưa quý vị,
Trước khi giới thiệu phần tài liệu có liên quan đến hai vấn đề nêu trên, chúng tôi xin đặt câu
hỏi: Chữ Quốc Ngữ là gì? Chúng ta hiểu "chữ Quốc Ngữ" như thế nào?
Thi sĩ Tản Đà, được xem là thi bá vào những năm đầu thế kỷ 20, đã hô hào người Việt Nam
chúng ta phải học "Chữ Quốc Ngữ" và ông đã gọi Chữ Quốc Ngữ theo mẫu tự la tinh mà ngày
nay chúng ta đang sử dụng là "chữ nước ta" nghĩa là chữ của người Việt Nam chúng ta để
phân biệt với chữ Hán là chữ của người Tàu (người Hoa) mà tổ tiên chúng ta hàng ngàn năm
đã sử dụng. Tản Đà gọi chữ Quốc Ngữ hiện nay là "chữ nước ta", là "chữ của người Việt Nam"
và tất nhiên "chữ Hán" không phải là chữ của người Việt Nam, đó là chữ của người Hoa, người
phương Bắc, người Tàu, mà ai cũng biết.
Vậy, trước khi có chữ Quốc Ngữ theo mẫu tự la tinh mà chúng ta đang sử dụng thì tổ tiên
chúng ta có một thứ chữ nào khác (không phải là chữ Hán) hay không?
Tôi xin trả lời dứt khoát là không có (hay nói cách khác là chúng ta chưa tìm ra được bằng
chứng chắc chắn đã có một thứ chữ nào khác ngoài chữ Hán được gọi là "chữ nước ta"). Chữ
Nôm xuất hiện thời nhà Trần là một thứ chữ được mượn từ chữ Hán, một thứ chữ do nhiều
chữ Hán ghép lại, rất rắc rối và chưa được thống nhất. Muốn đọc được chữ Nôm thì phải học
chữ Hán trước. Các triều đại Việt Nam đã dùng chữ Hán là văn tự chính thức để dạy cho dân,
để thi cử, để viết sách vở, ghi chép lịch sử và văn tự có giá trị luật pháp (nghĩa là văn tự viết
bằng chữ Hán mới có giá trị luật pháp: ví dụ viết một giấy vay nợ, viết một giấy bán nhà cửa,
đất ruộng, bán trâu bò,v.v...đều phải viết bằng chữ Hán...Các công văn, giấy tờ, thông báo,v.v.
nói chung là giấy tờ hành chánh từ vua quan phổ biến cho dân hay từ dân trình bày lên vua
quan,v.v...đều viết bằng chữ Hán. Dân học chữ Hán, thi cử bằng chữ Hán...Nhà nước tuyển
chọn nhân tài ra làm việc trong bộ máy hành chánh của quốc gia (xưa gọi là làm quan giúp dân,
giúp nước) đều căn cứ theo trình độ chữ Hán của người đó.
Ông Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1889-1939) là một nhà Nho, học chữ Hán, viết văn, làm thơ
bằng chữ Hán, lều chõng đi thi, bài thi phải viết bằng chữ Hán...Khoa thi cuối cùng tại Miền Bắc
vào những thập niên đầu của thế kỷ 20 , ông không đậu được cử nhân. Lúc đó phong trào học
chữ quốc ngữ, nhà nước mở trường dạy chữ Quốc Ngữ, ông học chữ Quốc Ngữ (theo mẫu tự
la tinh), ông bắt đầu viết văn, làm thơ bằng chữ Quốc Ngữ, (bút hiệu Tản Đà 1916) ông hô hào
học chữ Quốc Ngữ. Người chịu khó học, chỉ vài tuần là đọc được; đọc được thì viết được, chữ
gì cũng viết được, viết theo lối phiên âm, đồng âm mà khác nghĩa. Nhưng người Việt Nam
chúng ta đều hiểu được hết. Nó khác với chữ Hán mà ông Tản Đà đã bỏ ra cả chục năm mới
46

đọc được, viết được, hiểu được, vì mỗi chứ viết khác nhau, đồng âm mà dị nghĩa. Công phu
học chữ Hán đến ngoài 20 tuổi mà đi thi không đậu. Bây giờ, ông học chữ Quốc Ngữ, thấy học
quá nhanh, quá tiện lợi cho người Việt Nam chúng ta, nên ông hô hào:
"Chữ Quốc Ngữ,
Chữ Nước ta
Con cái nhà
Đều phải học..."
Kính thưa quý vị,
Vừa rồi, tôi đã nói về ý nghĩa chữ Quốc Ngữ theo định nghĩa của Ông Tản Đà Nguyễn Khắc
Hiếu mà ai cũng đồng ý đó là chữ nước ta, chữ của người Việt Nam. Vậy ai là người đã đặt ra
chữ Quốc Ngữ mà chúng ta đang sử dụng hiện nay?
I. Cuộc đời hoạt động của Alexandre de Rhodes:
Nhiều người cho rằng chính Alexandre e Rhodes là người đặt ra chữ Quốc Ngữ Việt Nam vì
họ căn cứ vào hai tác phẩm đầu tiên xuất bản tại Roma vào năm 1651 tác giả là Alexandre de
Rhodes: đó là cuốn Từ Điển Việt-Bồ-La và cuốn Phép Giảng Tám Ngày Cho Kẻ Muốn Chịu
Phép Rửa Tội Mà Vào Đạo Thánh Đức Chúa Trời.
Xin nhắc lại, trước Alexandre de Rhodes, chưa có tác giả nào viết thành sách vở bằng thứ
tiếng Việt theo mẫu tự la tinh, do đó, người ta tin rằng Alexandre de Rhodes chính là người đã
sáng chế ra chữ Quốc Ngữ Việt Nam, cũng có người tin rằng ông là người đầu tiên làm việc
này. Trước khi đặt vấn đề có phải Alexandre de Rhodes là người đầu tiên đặt ra chữ Quốc Ngữ
hay không? Trước tiên, xin hãy tìm hiểu về cuộc đời (hay cuộc đời hoạt động) của ông này...
Alexandre de Rhodes sinh tại Avignon năm 1591, Avigon là lãnh thổ thuộc Giáo Hoàng,
không phải là nước Pháp. Năm 1612, khoảng 20 tuổi, ông vào tu Dòng Jesuiste (tức dòng tên
Đức Chúa Giêsu, sách vở tiếng Việt thường gọi là Dòng Tên). Năm 1619, từ Lisbonne ông lên
đường đi đến xứ Đông Dương (Indochina), sau khi ghé nơi này, nơi khác, ông đến trụ sở Dòng
Tên tại Macao năm 1623 và năm 1624, ông được sai đến xứ Đàng Trong (ở tại trụ sở Dòng
Tên thuộc Hội An để học tiếng Việt). Khoảng 1626, ông theo bề trên là Linh Mục Pêro Marquez
ra truyền giáo ở Đàng Ngoài, hoạt động được chừng 3,4 năm (1627-1630) thì bị chúa Trịnh trục
xuất phải trở về Macao. Ôn sống ở Macao được 10 năm (1630-1640) vừa hoạt động truyền
giáo, vừa nghiên cứu tiếng Việt. Sau đó, ông được gửi trở lại truyền giáo ở xứ Đàng Trong hoạt
động trong vòng 5 năm (1640-1645) thì bị chúa Nguyễn trục xuất. Cuối năm 1645, ông lên tàu
đi Âu Châu, đến Roma. Thời gian ở Roma, ông cho xuất bản hai cuốn sách tiếng Việt vào năm
1651 như đã nói trên. Từ 1652-1654, ông sống tại Pháp, sau đó ông theo đoàn truyền giáo đi
Ba Tư, ngụ tại Ispahan và qua đời vào năm 1660, hiện còn ngôi mộ của ông tại đây.
Xin lưu ý một điều này, Alexandre de Rhodes sinh tại Avignon là vùng nói tiếng Pháp, nhưng
chữ Quốc Ngữ thì lại sử dụng cách chuyển âm của tiếng Bồ Đào Nha, cách đọc 24 chữ cái
tiếng Việt bây giờ là cách đọc của tiếng Bồ, không phải tiếng Pháp. Điều đó giúp cho chúng ta
hiểu tiếng Việt (chữ Quốc Ngữ) là từ các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha. Alexandre de Rhodes
vào tu tại Lisbonne là thủ đô của nước Bồ Đào Nha và đi theo các nhà truyền giáo người Bồ
Đào Nha vào Việt Nam (Đàng Trong rồi Đàng Ngoài) vào những thập niên đầu của thế kỷ 17.
Cuốn Từ Điển đầu tiên của ông là "Việt-Bồ-La" không dính dáng gì đến tiếng Pháp. Lúc đó, các
nhà truyền giáo người Pháp chưa có mặt tại Việt Nam.
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Trong sách "Les missionnaires portugais et les débuts de L'Eglise catholique au Viêt-nam"
(Các nhà truyền giao Bồ Đào Nha và thời kỳ đầu của Giáo Hội Công giáo Việt Nam) do Tiến Sĩ
Roland Jacques (một Linh Mục người Pháp sinh 1943 tại Lorraine, Pháp) xuất bản năm 2004,
được dịch ra tiếng Việt mà tôi được hân hạnh là người giới thiệu sách này tại Trung Tâm Công
Giáo VN giáo phận Orange...đã cho biết các chi tiết về cuộc đời hoạt động của Alexandre de
Rhodes, như tôi vừa giới thiệu trên đây...Tác giả Roland Jacques đã cho biết khi mới đến Hội
An năm 1624, Alexandre de Rhodes đã học tiếng Việt với một giáo sĩ tên là Di Pina, người Bồ
Đào Nha. Di Pina sinh 1585 đến Việt Nam 1617 ở Hội An và Quy Nhơn, bị tai nạn chìm thuyền
chết trên biển ngày 15-12-1625 khi mới 40 tuổi, là người rất giỏi tiếng Việt...
Đặt vấn đề: Có phải Alexandre de Rhodes là người đầu tiên đặt ra chữ Quốc Ngữ theo mẫu
tự La-tinh hay không? Xin thưa: mặc dù ông là tác giả hai tác phẩm tiếng Việt đầu tiên là cuốn
Tự Điển...và cuốn sách "Phép Giảng Tám Ngày..." nhưng việc hình thành chữ Quốc Ngữ không
phải là công trình của một cá nhân ông mà do nhiều người và đã trải qua một thời gian dài từ
giữa thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19, khoảng 200 năm mới hoàn chỉnh như ngày hôm nay. Như
chúng tôi đã nói ở trên: Linh Mục Di Pina (1685-1625) là người đã dạy cho Alexandre de
Rhodes học tiếng Việt, tất nhiên chúng ta phải hiểu rộng ra rằng Di Pina cũng là người đã tham
gia vào việc đặt ra chữ quốc ngữ... Ngoài ra còn có nhiều người Việt Nam khác vào thời đó đã
cộng tác với các nhà truyền giáo người Bô Đào Nha, và Alaxandre de Rhodes...
II. Tiến trình hình thành chữ Quốc Ngữ theo mẫu tự latinh.
Do nhu cầu truyền giáo, các giáo sĩ phải tìm cách phiên âm tiếng Việt theo mẫu tự latinh để
học tiếng Việt, để ghi chép tiếng Việt theo cách phiên âm của họ chứ không thể học thuộc lòng
chữ Hán hay chữ Nôm (vì khó nhớ)...Sau khi đã có chữ Quốc ngữ tiếng Việt, họ in kinh sách
bằng tiếng Việt (chữ Quốc Ngữ) và truyền bá chữ này cho người Việt (các Linh Mục, các tu sĩ
người Việt và giáo dân) để học kinh, học giáo lý, thư từ liên lạc trong nội bộ người Công giáo
với nhau. Giữa thế kỷ 19, có một người Việt Nam tên Nguyễn Văn Bỉnh quê ở Thanh Hóa, linh
mục thuộc Dòng Tên, đã đến Roma yết kiến Đức Giáo Hoàng... Ông đã sống tại Lisbonne nước
Bồ Đào Nha và đã viết lại một quyển sách hồi ký kể lại các hoạt động của ông từ khi còn ở Việt
Nam cho đến khi qua làm việc tại Âu Châu. Ông viết bằng tiếng Việt thế kỷ 19 (chưa được hoàn
chỉnh như tiếng Việt bây giờ). Khoảng 1965, Đại học Đà Lạt đã cho chụp hình và in lại sách
này. Sau khi xứ Nam kỳ bị Pháp chiếm và hoàn tất việc tổ chức cai trị (1868), Pháp cho dạy
chữ Quốc Ngữ tại các trường học và cho phát hành sách báo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.
Các nhà trí thức Tây học như Trương Vĩnh Ký (1837-1898), Huỳnh Tịnh Của (18341907),Trương Minh Ký (1855-1900).v.v. cho phát hành sách báo tiếng Việt, cổ võ học chữ quốc
ngữ... Các nhà thờ Công giáo lập nhà in, in sách kinh, sách giáo lý, sách học tiếng Việt...Gia
Định Báo (1865-1910) do Trương Vĩnh Ký phụ trách được xem là lâu đời nhất (sau 1865...) Văn
chương tiếng Việt, chữ quốc ngữ thịnh hành trong Nam ảnh hưởng tới ngoài Bắc nhất là trong
giới Công gíao. Sau Trương Vĩnh Ký phải kể đến nhà văn Hổ Biểu Chánh (1885-1958), vào
những năm đầu thế kỷ 20 nổi tiếng về viết tiểu thuyết tiếng Việt tại Nam Kỳ. Năm 1915, sau khi
vua Việt Nam tuyên bố bãi bỏ các kỳ thi bằng chữ Hán và chủ trương dạy chữ quốc ngữ trong
các trường học tại miền Trung và miền Bắc, lúc đó phong trào viết văn viết báo và truyền bá
chữ quốc ngữ mới thịnh hành tại Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc. Các nhà Nho chủ trương duy tân
lập ra Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) vào đầu thế kỷ 20 và các nhà Tây học như Nguyễn Văn
Vĩnh (Đông Dương Tạp Chí 1913-1919), Phạm Quỳnh (Nam Phong Tạp Chí 1917-1934) v.v.
cho xuất bản các sách, báo tiếng Việt ...lúc bấy giờ dân Bắc Kỳ, Trung Kỳ mới chịu bỏ chữ Hán
qua học chữ quốc ngữ...Khoảng 1930, nhóm Tự Lực Văn Đoàn (1930-1945) ra đời do Nhất
Linh, Hoàng Đạo, Khái Hưng,v.v...với lối văn gọn gàng, sáng sủa đã giúp cho tiếng Việt thêm
phong phú...So với xứ Nam Kỳ thì phong trào học chữ quốc ngữ tại Miền Bắc và Miền Trung đã
đi sau Miền Nam khoảng 50 năm. Sau năm 1945, phong trào học tiếng Việt, phong trào bình
dân học vụ, xóa nạn mù chữ , phổ biến từ Nam chí Bắc. Đặc biệt sau, 1954, tại miền Nam, báo
chí, sách vở tiếng Việt phát triển rầm rộ... Chỉ trong vòng một thế kỷ sử dụng chữ quốc ngữ mà
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người Việt Nam bây giờ đã có một kho tàng văn học tiếng Việt gấp trăm, gấp ngàn lần sách vở
viết bằng chữ Hán của cả ngàn năm từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn để lại.
Sau 1975, tại hải ngoại cũng có phong trào học chữ quốc ngữ, bảo vệ tiếng Việt, xuất bản
sách báo tiếng Việt...đã tạo nên một nên văn học Việt Nam hải ngoại...
Từ giữa thế kỷ thứ 19 trở về trước, Việt Nam cũng như Triều Tiên, Nhật Bản đều dùng chữ
Hán để giao thiệp, ghi chép sử sách, học hành, thi cử,v.v...Từ năm 1868, khi Minh Trị Thiên
Hoàng lên lãnh đạo nước Nhật, bắt đầu duy tân, cải cách thì mới đặt ra tiếng Nhật để thay thế
chữ Hán; nước Triều Tiên (hay Cao Ly) bây giờ là Hàn quốc...cũng vào hậu bán thế kỷ 19 mới
có chữ quốc ngữ của mình. Tại nước Tàu (Trung Hoa) mãi đến sau cách mạng Tân Hợi 1911
mới sử dụng bạch thoại, quan thoại hay tiếng phổ thông là tiếng nói của người Bắc Kinh và văn
mới (tức văn bạch thoại là ngôn ngữ của giới bình dân) thay thế cho cổ văn (Hán tự) là văn
chương của giới thượng lưu trí thức ...Chữ Hán vốn là chữ của người Hoa ở Trung nguyên
được Tần Thủy Hoàng sử dụng để thống nhất văn tự cho lục quốc sau khi nhà Tần thống nhất
Trung Hoa. Cho đến bây giờ, người Hoa mỗi vùng vẫn nói tiếng khác nhau và đọc chữ Hán
khác nhau, do đó, sau cách mạng Tân Hợi (1911) thời Tôn Dật Tiên và Tưởng Giới Thạch ra
lệnh dạy tiếng Bắc Kinh cho cả nước gọi là tiếng phổ thông hay tiếng quan thoại. Người Việt
Nam cũng học chữ Hán và cách đọc chữ Hán của người Việt Nam khác với cách đọc hay nói
của người Hoa. Do đó, trong ngôn ngữ Việt Nam có nhiều chữ Hán (chúng ta thường gọi là
tiếng Hán Việt vì nó đã thành tiếng Việt như quốc gia, xã hội, gia đình, tổ quốc, dân tộc...là
tiếng Việt chúng ta nói thường ngày...) Học chữ Hán rất khó, chữ Nôm lại càng khó
hơn...nhưng học chữ quốc ngữ thì quá dễ, một vài tuần là đọc được, viết được...Thời Mao
Trạch Đông, đặt ra "đơn giản tự" phổ biến cho toàn nước Tàu...Đơn giản tự là chữ Hán viết tắt,
ít nét hơn, dễ học hơn chữ Hán...Nhưng người học đơn giản tự rồi thì không đọc được cả triệu
quyển sách văn chương, triết học, khoa học, lịch sử của người xưa để lại (viết bằng chữ Hán).
Tiếng phổ thông là tiếng nói của người Hoa bây giờ khác với văn chữ Hán ngày xưa gọi là cổ
văn. Trình độ tiểu học, trung học không thể hiểu được cổ văn (văn chương chữ Hán xưa)...Do
đó, tiếng Tàu, chữ Tàu còn nhiều điều rắc rối. So với chữ quốc ngữ của Việt Nam chúng ta, ai
học cũng được, nói sao thì viết như vậy...Nhờ chữ quốc ngữ, chúng ta học qua tiếng Anh, tiếng
Pháp dễ dàng (vì cùng mẫu tự latinh). Nhờ chữ quốc ngữ mà dân tộc Việt Nam chúng ta tiến
bộ rất nhanh, từ Nam chí Bắc thông tin với nhau quá dễ dàng chứ không rắc rối như các dân
tộc Á Đông. Tại Á Châu, chỉ có người Việt Nam chúng ta có chữ viết theo mẫu tự latinh, người
Tàu, người Nhật, ngươi Hàn, người Thái, Lào, Kampuchia, Indonesia...đều dùng chữ riêng của
họ, rất khó đọc, rất khó học.
Kết luận: Chúng ta cám ơn người đặt ra chữ Quốc Ngữ, chúng ta cám ơn các nhà truyền
giáo với các bệnh viện, trường học, trại mồ côi và những công tác bác ái, từ thiện, rao truyền
tình bác ái, huynh đệ trên đất nước chúng ta. Người Pháp xâm lăng chúng ta, cai trị chúng ta...
nhưng quân xâm lăng khác với các nhà truyền giáo. Cùng đi trên một chuyến tàu đến nước ta,
nhưng mỗi người một mục đích khác nhau. Chúng ta không vì thù ghét quân xâm lăng, quân
cướp nước mà thù ghét luôn những nhà truyền giáo, những người đã tặng cho dân tộc chúng
ta Chữ Quốc Ngữ...
Bổ túc: Huỳnh Tịnh Của (1834-1897) là tác giả cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị xuất bản tại
Saigon (1895-1896) và Giám Mục Taberd có xuất bản Tự Điển tên là Nam Việt - Dương Hiệp
Tự Vị (tiếng La Tinh dịch ra tiếng Việt viết bằng chữ Nôm và chữ Quốc ngữ theo mẫu tự
Latinh)... Giám Mục Jean Louis Taberd (1794-1840) làm Giám Mục tại Saigon (Nam Việt) từ
1830-1840) sách này dựa trên tài liệu của Giám Mục Pigneau de Behaine (thường gọi là Bá Đa
Lộc) biên soạn từ 1773 để lại. Giám Mục Jean Louis Taberd là người hoàn tất khi còn ở bên Ấn
Độ... Sách này ra đời sau Tự Điền Việt-Bồ-La của Alexandre de Rhodes... Các nhà làm tự điển
sau này (thế kỷ 19, 20) đều tham khảo sách của Taberd.
NGUYỄN LÝ TƯỞNG (Westminster CA, Thứ 7 Ngày 7 Tháng 7 Năm 2018)
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VỀ MỤC LỤC
UNG THƯ GAN

Gan là bộ phận lớn nhất trong cơ thể, nằm phía bên phải bụng, dưới hoành cách mô, trên dạ
dày, sau xương sườn. Gan có hai thùy: thùy phải và thùy trái, nhỏ hơn.
Gan tiếp nhận máu qua động mạch và tĩnh mạch gan.
Gan có nhiều nhiệm vụ quan trọng để giữ cơ thể khỏe mạnh:
- Lọc bỏ các chất có hại ở máu như dược phẩm, hóa chất, rượu.
- Sản xuất enzym và mật để tiêu hóa thực phẩm.
- Chuyển hóa thực phẩm ra những chất cần thiết cho sự sống và sự tăng sinh mô bào.
- Điều hòa lượng đường và chất béo trong máu.

Ung thư gan có thể là:
- Nguyên phát, từ chính các tế bào gan bị ung thư, hoặc:
- Thứ phát, ung thư từ các bộ phận khác di căn tới gan, như ung thư phổi, dạ dày, ruột già.
Ung thư gan nguyên phát đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong số các bệnh ung thư với hàng
triệu tử vong mỗi năm. Ung thư này có nhiều ở các quốc gia vùng Đông Nam châu Á, Nhật, Đại
Hàn, và các quốc gia châu Phi gần Sahara. Nơi đây, số người bị bệnh viêm gan B cũng khá
cao.
Tại Việt Nam, ung thư gan đứng hàng thứ nhì sau ung thư phổi và 70% do biến chứng của
bệnh nhiễm virus viêm gan B.
Riêng tại Hoa Kỳ, hàng năm có khoảng 14.000 tử vong vì ung thư tế bào gan.
Rủi ro đưa tới ung thư gan
Nguyên nhân chính xác gây ra ung thư gan chưa được biết rõ. Tuy nhiên có một số rủi ro đã
được chứng minh:
a- Viêm gan kinh niên.
Viêm gan do virus B và C là rủi ro thường thấy đưa tới ung thư gan. Các virus này xâm nhập
cơ thể khi dùng chung kim tiêm ống chích nhiễm virus hoặc khi có quan hệ tình dục giữa người
bệnh với người lành.
Ung thư gan phát triển rất chậm, có khi cả chục năm sau khi gan bị viêm.
Thai nhi cũng có thể bị lây nhiễm viêm gan từ mẹ.
b- Xơ cứng gan
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Trong xơ cứng gan, các tế bào lành bị các mô cứng thay thế.
Rượu, hóa chất, một vài loại virus là nguyên nhân gây xơ cứng gan. Tuy nhiên chỉ 5% xơ
cứng mới chuyển sang ung thư gan.
c- Hóa chất aflatoxin
Đây là một hóa chất độc do một vài loại meo mốc sản xuất. Hóa chất thường có trong bắp,
đậu, các loại hạt bị mốc.
Loại ung thư này thường thấy nhiều hơn tại các quốc gia châu Á, châu Phi.
d- Uống quá nhiều rượu sẽ đưa tới thay đổi cấu trúc mô bào gan và là rủi ro đưa tới
ung thư gan.
e- Mắc bệnh tiểu đường, bệnh ống dẫn mật, hút thuốc lá cũng là rủi ro gây ra ung thư
gan.
Ngoài ra, ung thư gan thường thấy ở người trên 60 tuổi, nam nhiều gấp đôi nữ và nếu trong
gia đình có người bị ung thư gan.
Dấu hiệu bệnh
Ung thư gan vẫn được coi như loại “bệnh thầm lặng”, vì trong giai đoạn đầu, dấu hiệu chưa
xuất hiện.
Sau đây là một số dấu hiệu:
- Đau phía bên phải của bụng, có thể lan ra phía lưng.
- Bụng chướng nước.
- Mất cân
- Ăn mất ngon
- Mệt mỏi, suy nhược
- Buồn nôn, ói mửa
- Da vàng
- Nóng sốt.
Thực ra, các dâu hiệu này cũng không phải là đặc biệt của ung thư gan mà còn thấy trong
vài bệnh khác của cơ quan này. Do đó, nếu có các dấu hiệu vừa lể, xin tới bác sĩ để được
khám nghiệm, định bệnh.
Định bệnh
Để xác định ung thư, các thử nghiệm sau đây sẽ được bác sĩ thực hiện:
a- Khám sức khỏe tổng quát để tìm các dấu hiệu như chướng bụng nước, thay đổi hình
dạng và kích thước của gan, vàng da hoặc giác mạc.
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b- Thử nghiệm máu
Gồm có:
-Thử nghiệm về chức năng của gan
-Thử nghiệm đo lượng hóa chất alpha-fetoprotein (AFP) trong máu. Sự hiện diện của chất
này biểu hiện sự thay đổi tế bào gan và là chỉ dấu của ung thư gan.
Chỉ số bình thường của AFP là 10-29 ng/ml. Nồng độ AFP lớn hơn 400 ng/ml là có thể xác
định ung thư gan.
Tuy nhiên khi u gan nhỏ hơn 4 phân thì 2/3 trường hợp có nồng độ khoảng 200 ng/ml.
c- Chụp X-quang
-CTscan, MRI có thể khám phá ra các thay đổi về cấu trúc của gan như u bướu, sưng gan.
-Máy siêu âm dùng các sóng âm thanh mà tai không nghe được. Các sóng này được hướng
về cơ quan nội tạng, ghi nhận cấu trúc cơ quan như u bướu gan hoặc các bộ phận khác trong
bụng. Siêu âm không đau và thực hiện dễ dàng trong 30 phút.
d- Chụp hình mạch máu gan với chất cản quang
e- Sinh thiết, cắt một chút gan để tìm kiếm tế bào ung thư
Biến Chứng
Ung thư gan có thể đưa tới suy gan, suy thận, lan ra các bộ phận khác như xương và phổi.
Khi gan suy, các chức năng ca gan ngưng hoạt động và đưa tới rối loạn cho sự tiêu hóa và
giảm khả năng loại bỏ chất độc hại ở máu.
Trong suy thận, chức năng lọc máu bị rối loạn, chất có hại sẽ tích tụ trong cơ thể.
Điều trị
Ung thư gan có nhiều giai đoạn: hoặc trú khu tại một vùng của gan hoặc đã lan ra khắp gan
và các bộ phận khác của cơ thể.
Điều không may là ung thư gan chỉ chữa lành khi khám phá ra sớm, trước khi tế bào ung thư
lan xa và nếu bệnh nhân khỏe mạnh, chịu được được phẫu thuật.
Khi u nhỏ dưới 2 phân và nằm ở một thùy gan thì khả năng sống sót trong 2 năm là 5%.
Tuy nhiên phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị có thể kiểm chế ung thư, giúp cho người bệnh sống
lâu hơn và cảm thấy dễ chịu hơn.
a- Phẫu thuật cắt bỏ khi ung thư thu gọn ở một phần của gan. Tuy nhiên ung thư có thể tái
xuất hiện tại nơi khác trong gan.
b- Tiêu hủy ung thư bằng cách đưa luồng điện, chất đông lạnh, rượu, hóa chất vào u ung
thư.
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c- Xạ trị với tia phóng xạ đưa trực tiếp vào u gan hoặc xạ trị ngoài để tiêu diệt hoặc làm teo
lại.
d- Hóa trị với các hóa chất thật mạnh đưa vào cơ thể qua dòng máu hoặc đưa trực tiếp vào
u ung thư.
e- Điều trị miễn dịch với interferon để ngăn chặn sự tăng sinh của virus và chống sự phát
triển tế bào ung thư.
g- Điều trị gen là liệu pháp có nhiều triển vọng tốt. Nguyên lý của liệu pháp là các gen ngoại
lai được gắn vào gen tế bào gan qua virus hoặc vi khuẩn, từ đó sẽ khống chế tế bào ung thư.
h- Khi u ung thư nhỏ và chỉ nằm ở gan, thay gan có thể là phương án tốt.
i- Năm 2007, Cơ quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ chấp nhận dược phẩm Sorafenib
(Nexavar) để trị ung thư gan. Kết quả được cho là có triển vọng tốt trong việc tiêu diệt và ngăn
chặn ung thư phát triển.
Phòng tránh
Phòng tránh ung thư gan là điều khó thực hiện, đặc biệt là đối với ung thư từ các bộ phận
khác di căn tới gan.
Với ung thư xuất phát từ tế bào gan do viêm gan B, xơ gan hoặc do các bệnh khác của gan,
ta có thể tránh được một phần nào.
a- Viêm gan do virus loại B.
Khoảng 10% viêm gan B kinh niên có thể đưa tới ung thư gan.
Chủng ngừa viêm gan B giảm thiểu rủi ro mắc bệnh tới 90%. Thuốc chủng được tiêm làm ba
lần và công hiệu kéo dài trong nhiều năm, đôi khi suốt đời.
Trẻ em và người cao tuổi đều có thể chủng ngừa.
b- Hiện nay, chưa có thuốc ngừa viêm gan C nhưng có thể giảm rủi ro mắc bệnh bằng
không dùng kim chích chung với người bệnh, xâm da với kim khử trùng, áp dụng an toàn sinh
hoạt tình dục với người lạ…
c- Không lạm dụng rượu, hóa chất độc hại.
Kết luận
Bình thường thì ai cũng tin rằng có thể kiểm soát được cuộc đời của mình. Nhưng chẳng
may khi lâm vào một trọng bệnh mới thấy điều đó không hoàn toàn đúng.
Làm sao đối phó với nan bệnh là cả một khó khăn và cần nhiều thời gian.
Hãy chia sẻ cảm xúc với người thân thiết nhất, với người lắng nghe để hiểu mình nhiều hơn
là hiến cách cứu chữa.
Chấp nhận rằng nếp sống của mình sẽ có nhiều thay đổi, sức lực còn lại rất giới hạn. Đây là
lúc cần sắp xếp ưu tiên sự sống. Tránh những xúc động quá mạnh, những gắng sức không cần
thiết.
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Ta không quay lại được với quá khứ, mà tương lai chưa tới. Vậy hãy sống với hiện tại trong
thức tỉnh, kiên nhẫn và nhiều nhiệt tình.
Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức
Texas- Hoa Kỳ
www.bsnguyenyduc.com
Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ
Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi.
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
VỀ MỤC LỤC

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

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ
giaosivietnam@gmail.com
- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm:
Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ; Những tài liệu
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh;
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?)
- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại
www.conggiaovietnam.net
Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị
Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều
cách thế khác nhau.
TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam
Lm. Luca Phạm Quốc Sử USA
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