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Trân trọng kính mời Quý Cha và Quý Vị, thăm kênh Youtube của BBT CGVN 

(xin nhấn giữ Ctr và click chuột trái vào các tiêu đề hoặc biểu tượng) 

                                  Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam 

 

    Những videos của Lớp Kinh Thánh do Sr Cảnh Tuyết hướng dẫn: 

 
 

8 Bài NHẬP MÔN KINH THÁNH 

 

Bài 01 Ađam và Evà có thật không? (Học Kinh Thánh với Sr Cảnh Tuyết OP) 

https://bit.ly/37Imf8k  

 

Ađam và Evà là câu chuyện cổ xưa nhất của nhân loại mà đường như ai ai cũng đã biết. Nay 

vấn đề được đặt ra là Ađam và Evà có thật không? Tại sao? Sr Cảnh Tuyết, OP. là Giáo Sư 

Kinh Thánh của Học Viện Công Giáo, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ giúp mọi 

người cùng khám phá ra nội dung sâu xa nhất của vấn đề mà chúng ta đã từng được biết xưa 

nay. Video này mở đầu cho một loạt các videos khác sẽ được phát hành trên kênh Youtube của 

Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam, những nội dung này vừa qua đã được Nhà Xuất Bản 

Bayard phát hành thành sách có tựa đề là: "Những điều được viết trong Kinh Thánh có thật 

không? Phải chăng Thiên Chúa của thời Cựu Ước tàn bạo hơn Thiên Chúa thời Tân Ước?". 

Mọi người muốn tham dự lớp học Kinh Thánh (Miễn Phí) do Sr Cảnh Tuyết, OP phụ trách, đều 

có thể liên lạc qua email: lopkinhthanh@gmail.com để có thể biết thông tin chi tiết. Xin bấm 

đăng ký, like và share video và tham gia  bình luận để ủng hộ kênh và lớp học Kinh Thánh. Xin 

chân thành cám ơn. BBT CGVN 

 

Bài 02 Abraham - Xuất Hành có thật không? (Học Kinh Thánh với Sr Cảnh Tuyết OP) 

Bán nguyệt san – Số 391 – Chúa nhật 01.11.2020 

Giáo sĩ: ĐỰƠC CHỌN GIỮA LOÀI NGƯỜI VÀ CHO LOÀI NGƯỜI  (x. Dt 5, 1) 

www.conggiaovietnam.net                        giaosivietnam@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-_JbEf01ge7ZlRTC9PIjpw
https://bit.ly/37Imf8k
https://bit.ly/37Imf8k
https://bit.ly/37Hnjt2
http://www.conggiaovietnam.net/
mailto:giaosivietnam@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC-_JbEf01ge7ZlRTC9PIjpw
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https://bit.ly/37Hnjt2 

 

Tiếp theo câu chuyện về Ađam và Evà, người ta cũng nêu lên câu chuyện về nhân vật được 

gọi là Tổ Phụ của dân tộc Israel: tên là Abraham với biến cố Xuất Hành có thật không? Đây là 

bài 02 trong loạt bài khởi đầu của Sr Cảnh Tuyết, OP đã được giảng dạy trong Lớp Kinh Thánh 

(MIỄN PHÍ), email: lopkinhthanh@gmail.com , nay xin công chiếu lên kênh YouTube của BBT 

CGVN để mọi người cùng được chia sẻ, xin hãy bấm đăng ký, like và share và tham gia bình 

luận để ủng hộ kênh và nhiều người được hưởng nhờ nhiều hơn. Xin chân thành cám ơn. BBT 

CGVN 

 

Bài 03 Kinh Thánh và khảo cổ - Án Thần Tru (Gs 6) – (Học Kinh Thánh với Sr. Cảnh 

Tuyết, OP) 

https://bit.ly/3jtKAB0  

 

Bạo lực trong Kinh Thánh là một vấn đề rất lớn và đầy gai góc, đã khiến không biết bao nhiêu 

cớ vấp phạm trong nhân loại. Những câu chuyện đầy tính bạo lực đã được thuật lại trong Kinh 

Thánh cần phải được đọc và hiểu như thế nào, đó là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Sr 

Cảnh Tuyết OP. Gs Kinh Thánh của Học Viện Công Giáo sẽ giúp chúng ta hiểu vấn đề một 

cách đáng tin cậy dưới sự dẫn dắt của chính Hội Thánh Công Giáo. Xin bớt chút thời giờ cộng 

tác với BBT CGVN để cùng nhau chia sẻ cho nhiều người được hưởng nhờ hơn nữa. Hãy giúp 

mọi người bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những bài kế tiếp, like, share và tham gia 

bình luận ngay dưới các videos. Xin chân thành cám ơn. BBT CGVN 

 

Bài 04 Làm sao Kitô Hữu có thể cầu nguyện với Thánh Vịnh Nguyền Rủa? (Học KT với Sr 

Cảnh Tuyết OP) 

https://bit.ly/2TDaB6t  

 

THÁNH VỊNH có thể được định nghĩa là: “LỜI CA NGUYỆN CỦA DÂN CHÚA”. Nhưng làm sao 

có thể cầu nguyện với Thánh Vịnh Nguyền Rủa? Có lẽ khi đọc Kinh Thánh, ai trong chúng ta 

cũng đã từng nảy sinh một số nghi ngại thắc mắc về ý nghĩa và mục đích của những điều đã 

được viết ra là gì? Và đôi khi cũng chẳng biết hỏi ai, ai là người đáng tin cậy để giúp chúng ta 

tìm ra câu trả lời đúng đắn nhất? Các Giáo Sư Kinh Thánh của Giáo Hội chính là người sẽ có 

trách nhiệm và có khả năng cũng như có được những đặc sủng từ Chúa Thánh Thần sẽ giúp 

chúng ta hiểu được Lời Chúa và can đảm đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Điều 

cốt lõi mà chúng ta đừng bao giờ quên hoặc nhầm lẫn: Kinh Thánh không phải là sách lịch sử 

hay khoa học hoặc các lãnh vực chuyên môn khác; Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa được 

https://bit.ly/37Hnjt2
https://bit.ly/3jtKAB0
https://bit.ly/3jtKAB0
https://bit.ly/3jtKAB0
https://bit.ly/2TDaB6t
https://bit.ly/2TDaB6t
https://bit.ly/2TDaB6t
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mạc khải cho con người (bằng chính ngôn ngữ của con người), về chính Thiên Chúa cũng như 

các Ý Muốn của Ngài đã dành cho con người từ thuở ban đầu cho đến cùng tận. Vì thế khôn 

ngoan nhất là chúng ta hãy cùng nhau mở lòng trí ra đón nhận những điều Ngài đang muốn tỏ 

lộ cho từng người qua đường hướng của Giáo Hội. 

 

Bài 05 Thiên Chúa thời Cựu Ước tàn bạo? Có thật như vậy không? (Học Kinh Thánh với 

Sr Cảnh Tuyết OP) 

https://bit.ly/31HN4Fw  

 

Ngay trong Cựu Ước đã có những trang nói về Tình Yêu của Thiên Chúa, vì thế đừng bóp méo 

hình ảnh của Thiên Chúa bằng những trang Cựu Ưóc mang tính bạo lực (chúng ta phải kiên 

nhẫn học hỏi để có thể hiểu về tất cả những trình thuật ấy). Nếu cứ nhấn mạnh Thiên Chúa của 

Cựu Ước tàn bạo là đang tách rời Thiên Chúa của Cựu Ước với Thiên Chúa của Tân Ước. Nói 

cách khác, mạc khải của Tân Ước nơi Chúa Giêsu về Thiên Chúa là Tình Yêu đòi hỏi chúng ta 

không được suy tưởng Thiên Chúa của Cựu Ước như hung thần. Thiên Chúa của chúng ta là 

một Thiên Chúa Duy Nhất và còn là Tình Yêu từ khởi thủy cho đến cùng tận. Xin đừng quên 

bình luận, bấm đăng ký, like và share cho nhiều người cùng được hưởng nhờ. Xin chân thành 

cám ơn. BBT CGVN 

 

Bài 06 Ai có thể đọc Kinh Thánh? (Học Kinh Thánh với Sr Cảnh Tuyết OP) 

https://bit.ly/3kvE9P7  

 

Tại sao lại đặt vấn đề như vậy? Đây là một câu hỏi xem ra có vẻ thừa thãi, vì Kinh Thánh là một 

cuốn sách được giới thiệu rộng rãi đến với hết mọi người không trừ ai, như vậy câu trả lời 

đương nhiên sẽ là: “Mọi người đều có thể, đều có quyền và rất nên đọc Kinh Thánh”. Nhưng có 

ai nghĩ rằng đó lại là điều nguy hiểm lắm không? Cốt lõi của Kinh Thánh là mạc khải của chính 

Thiên Chúa Tình Yêu, và để có thể “đọc” ra được những chân lý cao sâu và rộng như trời biển 

ấy chúng ta phải tuân theo một số nguyên tắc hướng dẫn chứ không thể đọc thế nào cũng 

được. Đây là lý do rất căn bản để chúng ta hiểu tại sao Giáo Hội Công Giáo nắm giữ quyền giải 

thích Kinh Thánh. 

 

Bài 07 Kinh Thánh Do Thái Giáo-Kinh Thánh Công Giáo (Kitô Giáo)-Kinh Thánh Tin Lành 

(Sr Cảnh Tuyết) 

https://bit.ly/3dYXSUS  

 

https://bit.ly/31HN4Fw
https://bit.ly/31HN4Fw
https://bit.ly/31HN4Fw
https://bit.ly/3kvE9P7
https://bit.ly/3kvE9P7
https://bit.ly/3dYXSUS
https://bit.ly/3dYXSUS
https://bit.ly/3dYXSUS
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Đối với người Công Giáo Việt Nam, dường như chúng ta có vẻ rất xa lạ với anh chị em Tin 

Lành và càng lạnh lùng với anh chị em Do Thái Giáo. Nhưng thưc ra chúng ta có chung một 

Cha trên trời, chung nguồn mặc khải. Bài học hôm nay sẽ chỉ ra cho mọi người thấy điều ấy 

thật hiển nhiên. Hãy cùng nhau cầu nguyện cho công cuộc Đại Kết của Hội Thánh được đơm 

bông kết trái như lòng Chúa mong ước. 

 

Bài 08 Địa Lý Chính Trị và Ngàn Năm Lịch Sử của Israel (Học Kinh Thánh với Sr Cảnh 

Tuyết, OP.) 

https://bit.ly/3dWrQc5  

 

Israel chỉ là một dân tộc nhỏ bé nằm giữa các cường quốc, triền miên hứng chịu chiến tranh, và 

cả mất nước, lưu đầy. Thông qua Lịch Sử Thánh hàng ngàn năm, chúng ta đã nhận ra các 

cường quốc thì lần lượt tiêu tan; còn Israel Dân Riêng vẫn có ngày hồi hương như lời tiên báo 

của các ngôn sứ, đó là dấu chỉ sự quan phòng kỳ diệu của Đấng mà họ luôn tin tưởng cậy 

trông. Có một sự thật rất dễ nhận ra, nhưng lại ít có ai chú ý, đó là giữa dân tộc Việt Nam và 

dân tộc Israel có rất nhiều điểm giống nhau như triền miên chiến tranh và chúng ta cũng được 

mời gọi vững tin vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trên lịch sử đất nước chúng ta và lịch 

sử nhân loại. Lớp Kinh Thánh xin được dâng lời Tạ Ơn Chúa, vì kết thúc bài 08 cũng là 

kết thúc phần Nhập Môn Kinh Thánh. 

 

Những bài đi vào NỘI DUNG CHÍNH của KINH THÁNH 

 

Bài 09 THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO DUY NHẤT, CHỨ KHÔNG PHẢI THỨ NHẤT, CÓ 

THẬT VẬY KHÔNG? (Sr Cảnh Tuyết) 

https://bit.ly/3oVDUzw  

 

Thật là nguy hiểm nếu chúng ta chỉ tôn thờ Thiên Chúa như là THỨ NHẤT chứ không phải là 

DUY NHẤT. DUY NHẤT có nghĩa là ngoài Chúa ra sẽ không còn Chúa nào khác nữa; Ngoài 

Chúa ra tất cả đều là TÀ THẦN, nào là thần sức khỏe, thần tiền của, thần sắc đẹp, thần danh 

vọng..., kể cả việc tôn thờ các Thánh một cách lệch lạc hay chạy theo các phép lạ… Một vấn 

nạn vô cùng quan trọng cho nhân loại qua mọi thời đại mà ít nhiều gì mỗi chúng ta đều có thể 

thiếu sót. 

 

Bài 10 St 1 - LỜI CHÚA LÀ LỜI TẠO DỰNG, CÓ THẬT VẬY KHÔNG? (Học Kinh Thánh với 

Sr Cảnh Tuyết, OP) 

https://bit.ly/2HPioLM  

https://bit.ly/3dWrQc5
https://bit.ly/3dWrQc5
https://bit.ly/3dWrQc5
https://bit.ly/3oVDUzw
https://bit.ly/3oVDUzw
https://bit.ly/3oVDUzw
https://bit.ly/2HPioLM
https://bit.ly/2HPioLM
https://bit.ly/2HPioLM
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Chẳng cần phải đi tìm đâu xa, cứ nhìn xem trời đất muôn vật muôn loài sinh hoạt ra sao, mọi 

người, kể cả người vô thần cũng sẽ dễ dàng nhận ra Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. Khoa học 

dù phát triển tới đâu cũng muôn đời không bao giờ “chế ra” được trái cam trái chuối và mọi sự 

khác cũng vậy…, mặc dù khoa học đã biết rất chi tiết những gì đang chứa đựng trong trái cam 

trái chuối.../ Pascal đã thật chí lý khi nói: “Nếu bạn muốn nhận ra Thiên Chúa, bạn hãy quỳ gối 

xuống”. 

 

Bài 11 - St 1 - MỖI THỤ TẠO LÀ TUYỆT TÁC CỦA THIÊN CHÚA (Học Kinh Thánh với Sr 

Cảnh Tuyết, OP) 

https://bit.ly/2GfI2IX  

 

Mỗi người đều là một tuyệt tác của Thiên Chúa, độc nhất vô nhị, và vì thế cũng có nghĩa là 

chúng ta cần phải chấp nhận nhau với tất cà sự khác biệt và độc đáo của nhau. Không tìm cách 

thống trị hay áp đặt suy nghĩ của mình trên người khác. Đó cũng là cách chúng ta tỏ bày, nhìn 

nhận giá trị của công trình kỳ diệu từ nơi Thiên Chúa. 

 

 

 

MỤC LỤC Số 391 

 
Quà Tặng Tin Mừng Công Vụ Tông Đồ (tiếp theo) ………………. bản dịch của BBT CGVN 

"HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI TỪ ĐAU KHỔ LỐN LAO MÀ ĐẾN, HỌ GIẶT ÁO VÀ TẨY ÁO TRẮNG 

TRONG MÁU CON CHIÊN” …………………………… Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN ……………………………..  LM ĐAN VINH - HHTM 

TÌNH YÊU LÀ ĐIỀU VĨ ĐẠI NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC ĐIỀU RĂN (BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC 

HỒNG Y BO) ………………………..…………. Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ 

Ý NGHĨA BA CHỮ “HẾT” (CN30A) …………………. Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM 

YÊU THƯƠNG LÀ TRUYỀN GIÁO ……..……………….. Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG 

THÁNG 11 VÀ ĐẠO HIẾU  ………………………………………… Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt 

Mối Tình Của Tôi và Mẹ Maria: Khởi Điểm Hành Trình Ơn Gọi………………….……... 

……………………………………………………………..Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD. 

TAI SAO ĐỨC TIN PHẢI CÓ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ TƯƠNG XỨNG ĐI KÈM THÌ MỚI CÓ GIÁ 

TRỊ CỨU RỖI? ………………………..  Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. DMin 

THÁNH THẦN, HƠI THỞ SỐNG ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI (Quyển 2): Chương V: Những điều kiện 

của Canh tân chân thật ………Gs. Nguyễn Đăng Trúc chuyển dịch ra Việt ngữ 

MỘT TRĂM NĂM Y HỌC ………………………………………   Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, MD 

https://bit.ly/2GfI2IX
https://bit.ly/2GfI2IX
https://bit.ly/2GfI2IX
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TỰ ÁI ………………………………………..………………….  Chuyện phiếm của Gã Siêu 

 
 

 

 

 

LTS. Như chúng con đã hẹn, Quà Tặng Tin Mừng đã được phát hành rộng rãi vào đúng dịp 
Tết vừa qua, cũng là Chúa Nhật Lời Chúa và Năm Lời Chúa; những ai có nhu cầu nhận toàn 
văn bản dịch Quà Tăng Tin Mừng, cũng có thể yêu cầu BBT gởi qua email trong một file PDF 
hoặc Word. Những ai có nhu cầu nhận sách QTTM xin vui lòng email cho biết. Ngoài ra trên 
Đặc San GSVN chúng con sẽ cho đăng mỗi kỳ một phần bản dịch Kinh Thánh mới này để mọi 
người có thể tham khảo và góp ý. Xin lưu ý: Bản dịch Kinh Thánh này chẳng những chúng con 
KHÔNG giữ bản quyền mà còn rất biết ơn những ai sẽ giúp phổ biến bằng mọi cách. Miễn là 
xin đừng tự ý sửa chữa nếu chưa thông báo cho BBT CGVN biết để xin ý kiến các Giáo Sư 
Thánh Kinh. 

Xin chân thành cám ơn. 

BBT CGVN và Đặc San GSVN 

 
 

Công Vụ  
các 

Tông Đồ 

 

Những phân đoạn chính: 

 

I. Chuẩn bị cho sứ vụ Kitô Giáo 
(1:1–2:13) 

II. Sứ vụ ở Giêrusalem 
(2:14–8:3) 

III. Sứ vụ ở Giuđê và Samari 
(8:4–9:43) 

Quà Tặng Tin Mừn Công Vụ Tông Đồ (tiếp theo) 
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IV. Khai mạc sứ vụ đến với dân ngoại 
(10:1–15:35) 

V. Sứ vụ của ông Phaolô  
đến tận cùng trái đất 

(15:36–28:31) 

 
 

Chương 8 

1Về phần ông Saolô thì đã tán thành cuộc hành quyết ông Stêphanô.  

Giáo hội bị bách hại. 

Ngày hôm ấy, bùng nổ một cuộc bách hại ghê gớm chống lại Hội Thánh tại Giêrusalem; trừ các 
Tông Đồ, còn tất cả đều phân tán về các miền Giuđê và Samari. 2Những người đạo đức lo việc 
an táng Stêphanô và khóc thương ông thống thiết. 3Còn Saolô, ông thực sự tàn phá Hội Thánh, 
ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà ra mà tống họ vào ngục. 

 

III. Sứ vụ ở Giuđê và Samari 
(8:4-9:43) 

Ông Philipphê ở Samari. 

4Những người tản mác khắp nơi vẫn tiếp tục loan báo Lời Tin Mừng. 5Philipphê đã xuống một 
thành miền Samari, và ông loan báo về Đấng Kitô cho họ. 6Đám đông đồng một lòng cùng nhau 
chăm chú lắng nghe những gì Philipphê rao giảng, bởi vì họ được nghe và thấy những dấu lạ 
ông đã thực hiện: 7nhiều người đã được giải thoát khỏi những thần ô uế, chúng hét lớn khi xuất 
ra; nhiều người bị bại liệt và què quặt được chữa lành. 8Trong thành ấy tràn ngập một niềm vui 
lớn. 

Ảo thuật gia Simon.  

9Và này, tại thành ấy, có một người tên là Simon; trước đây ông ta hành nghề ma thuật và đã 
làm cho dân chúng Samari kinh ngạc, ông tự cho mình là một nhân vật quyền lực; 10và mọi 
người trong thành, từ bé đến lớn, đều quan tâm đến ông. Họ nói: “Ông này có quyền năng từ 
Thiên Chúa, mang danh Vĩ Đại”. 11Họ trân trọng ông bởi vì suốt một thời gian dài, ông đã làm 
họ ngạc nhiên bằng những ma thuật của mình. 12Nhưng khi Philipphê loan báo Tin Mừng về 
Nước Thiên Chúa và Danh Chúa Giêsu Kitô, họ tin và cả đàn ông lẫn phụ nữ đều lãnh nhận 
phép rửa. 13Bản thân Simon cũng trở thành tín hữu, và sau khi nhận lãnh phép rửa, ông bám 
sát Philipphê và rất kinh ngạc chứng kiến những dấu lạ và những việc kỳ diệu Philipphê thực 
hiện. 

14Các Tông Đồ ở Giêrusalem nghe tin rằng Samari đã đón nhận Lời Chúa thì gửi Phêrô và 
Gioan đến đó; 15ngay khi đến nơi, các ông cầu nguyện cho những người ấy để họ được lãnh 
nhận Chúa Thánh Thần: 16bởi vì Chúa Thánh Thần chưa đến với bất cứ ai trong họ: họ mới chỉ 
nhận phép rửa nhân Danh Chúa Giêsu mà thôi. 17Phêrô và Gioan đặt tay trên họ, và họ nhận 
lãnh Chúa Thánh Thần. 

18Simon, nhìn thấy Thần Khí ngự đến qua việc đặt tay của các Tông Đồ, ông dâng lên một món 
tiền 19và nói: “Xin cũng hãy cho tôi quyền lực ấy nữa, để tất cả những ai được tôi đặt tay cũng 
sẽ được nhận lãnh Chúa Thánh Thần”. 20Phêrô nói với ông: “Bạc của ông và cả ông nữa cũng 
tiêu ma đi cho rồi, bởi ông đã nghĩ rằng có thể mua bán ân sủng của Thiên Chúa bằng tiền bạc! 
21Ông không được dự phần vào sứ vụ này, bởi vì tâm hồn của ông không ngay chính trước mặt 
Thiên Chúa. 22Hãy ăn năn sám hối, và cầu xin Chúa tha thứ vì đã suy nghĩ như thế; 23bởi vì tôi 
thấy rõ trong lòng ông đầy những hiềm khích chua chát, và ông đang làm nô lệ cho tội lỗi”. 
24Simon thưa lại rằng: “Xin ngài cũng hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để những gì ngài nói đó 
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không xảy đến với tôi”. 25Về phần Phêrô và Gioan, sau khi làm chứng và loan báo Lời của 
Chúa, các ông trở lại Giêrusalem, và trên đường về đã loan báo Tin Mừng cho một số đông các 
làng mạc Samari. 

Ông Philipphê và một người Êthiôpi. 

26Thiên thần của Chúa ngỏ lời với Philipphê: “Ông hãy lên đường đi về hướng nam, theo ngả từ 
Giêrusalem xuống Gaza, ngả đường ấy khá hoang vắng”. 27Philipphê bắt đầu đi; và kìa, có một 
người xứ Ethiôpi, một thái giám, một quan chức lớn của Nữ Hoàng Canđacia xứ Ethiôpi, và là 
người quản trị tất cả kho báu, ông đã lên Giêrusalem để lo việc thờ phượng, 28từ Giêrusalem 
trở về, ngồi trên xe của mình, ông đọc sách ngôn sứ Isaia.29Thiên thần nói với Philipphê rằng: 
“Hãy tiến gần đến cỗ xe”. 30Philipphê chạy tới, ông nghe vị quan chức đang đọc sách ngôn sứ 
Isaia, bèn hỏi: “Ngài có hiểu điều ngài đang đọc không?”. 31Vị quan chức trả lời: “Làm sao tôi có 
thể hiểu được nếu không có ai hướng dẫn cho tôi?”. Và ông mời Philipphê lên xe, ngồi ngay 
bên cạnh ông. 32Đoạn Kinh Thánh ông đọc là đoạn này:  

“Như một con chiên, Ngài bị đem đi làm thịt;  

như con cừu câm nín, trước người thợ xén lông,  

Ngài không mở miệng hé môi. 

33Trong khiêm hạ,  

án xử Ngài đã xong.  

Thế hệ sau của Ngài, nào ai bày tỏ?  

Rằng cuộc đời Ngài trên trần thế  

đã bị cất khỏi thế gian”. 

34Viên quan chức ngỏ lời với Philipphê: “Xin ngài hãy cho tôi biết: ngôn sứ này nói về ai thế? Về 
chính tác giả hay về một người khác?”. 35Philipphê bắt đầu rao giảng, và từ đoạn Kinh Thánh 
này, ông loan báo cho vị quan chức Tin Mừng của Chúa Giêsu. 36Các ông vẫn tiếp tục đi, đến 
một nơi có nước, vị thái giám nói: “Có nước đây rồi: có gì ngăn trở tôi nhận phép rửa không?”. 
(37)38Ông cho dừng xe lại, cả hai bước xuống nước, và Philipphê cử hành phép rửa cho vị thái 
giám. 39Khi vừa lên khỏi nước, Thần Khí của Chúa liền đưa Philipphê đi; vị thái giám không còn 
thấy ông nữa, ông tiếp tục hành trình của mình, lòng hân hoan vui sướng. 40Còn Philipphê thì 
người ta thấy ở thành Azôtô, ông rao giảng Tin Mừng trong tất cả các thành ông đi qua mãi cho 
đến Cêsarê. 

 

Chương 9  

Sự hoán cải của Saolô.  

1Saolô vẫn luôn giọng hăm đe và dọa giết hại các môn đệ của Chúa, nên ông đến gặp vị 
thượng tế 2và xin thư giới thiệu ông đến các hội đường ở Đamas, để nếu ông gặp thấy những 
người đàn ông, đàn bà nào tin theo Đạo, thì sẽ bắt họ đưa về Giêrusalem. 3Khi đi đến gần 
Đamas, thình lình một nguồn sáng rực rỡ từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, 4ông ngã xuống 
đất và nghe có tiếng nói với ông: “Saolô, Saolô, sao con bách hại Ta?”. 5Ông thưa: “Lạy Chúa, 
Ngài là ai?”. Có tiếng trả lời: “Ta là Giêsu, Đấng mà con đang bách hại! 6Hãy trỗi dậy và đi vào 
thành, con sẽ được cho biết phải làm gì”. 7Những người tháp tùng ông trong chuyến đi dừng 
lại, đứng chết lặng vì sợ, họ nghe tiếng nói, nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. 8Saolô trỗi dậy, và 
mặc dù mắt vẫn mở to, ông không trông thấy gì hết. Họ phải nắm tay dẫn ông vào Đamas. 
9Trong suốt ba ngày, ông không nhìn thấy gì, cũng chẳng ăn, chẳng uống chi cả. 

Ông Saolô chịu phép rửa. 

                                                 

 Cv 8, 32 Phân biệt cừu và chiên: (x Ga 21, 15-17). 
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10Tại Đamas có môn đệ tên là Anania; trong một thị kiến, Chúa gọi ông: “Anania”. Ông thưa: 
“Lạy Chúa, con đây”. 11Chúa bảo ông: “Trỗi dậy đi, và hãy đến phố gọi là Phố Thẳng, vào nhà 
của ông Giuđa và hỏi tìm một người thành Tarsô tên là Saolô. Ông ta đang cầu nguyện 12và 
ông ta cũng có một thị kiến thấy một người tên là Anania đi vào và đặt tay trên ông để chữa cho 
ông được sáng mắt”. 13Anania thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe nói rất nhiều về người này, và về 
những điều ác ông ta đã làm cho các thánh nhân của Chúa ở Giêrusalem; 14ông ta đến đây và 
được các thượng tế cho quyền để bắt tất cả những ai kêu cầu Danh Chúa”. 15Thế nhưng Chúa 
bảo ông: “Hãy đi, bởi vì con người ấy là khí cụ Ta đã chọn để mang Danh Ta đến cho mọi dân 
tộc, các vua chúa và con cái Israel; 16và Ta sẽ tỏ cho người ấy thấy tất cả những gì người ấy 
phải chịu vì Danh Ta”. 17Anania lập tức lên đường và vào trong nhà; đặt tay trên Saolô, ông nói: 

“Ông Saolô, Chúa sai tôi đến, Ngài chính là Chúa Giêsu  Đấng đã hiện ra với ông trên đường 

ông đang đến đây  để ông được sáng mắt trở lại và đầy tràn Chúa Thánh Thần”. 18Ngay tức 
khắc có cái gì đó như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông nhìn thấy được. Ông trỗi dậy và 
được nhận phép rửa 19sau đó ông ăn uống và lấy lại sức. Ông lưu lại với các môn đệ ở Đamas 
vài ngày;  

Ông Saolô giảng dạy tại Đamas. 

20rồi lập tức, ông rao giảng Chúa Giêsu trong các hội đường, xác quyết rằng Ngài là Con Thiên 
Chúa. 21Nhưng mọi người nghe đều kinh ngạc và nói: “Đây không phải là kẻ ở Giêrusalem, vẫn 
quyết tâm tiêu diệt những người kêu cầu Danh ấy sao, và không phải ông ta đến đây để bắt trói 
họ dẫn về cho các thượng tế sao?”. 22Dẫu sao, Saolô vẫn ngày càng vững mạnh, ông làm cho 
những người Do Thái ở Đamas phải chưng hửng, khi ông chứng minh cho họ thấy rằng: Chúa 
Giêsu chính là Đấng Kitô. 

Ông Saolô thăm thành Giêrusalem. 

23Sau nhiều ngày trôi qua, người Do Thái âm mưu giết ông; 24người ta báo cho Saolô biết về 
âm mưu ấy. Hơn nữa, người Do Thái còn cho canh gác những cổng thành cả ngày lẫn đêm để 
có thể giết ông; 25Các môn đệ bèn đưa ông trốn đi vào ban đêm; họ đặt ông trong một cái thúng 
rồi thòng dây thả ông xuống đất ở phía bên kia tường thành. 

26Khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách để tham gia với các môn đệ, nhưng tất cả đều sợ ông, bởi 
vì họ không tin rằng ông cũng đã là một môn đệ. 27Barnaba đã đưa ông đi cùng, dẫn ông đến 
với các Tông Đồ, và thuật lại cho các Tông Đồ việc Saolô đã thấy Chúa và Ngài đã nói với 
Saolô như thế nào, đồng thời, tại Đamas, Saolô đã trung thực rao giảng xác tín vào Danh Chúa 
Giêsu. 28Từ đó, Saolô qua lại với các Tông Đồ ở Giêrusalem và mạnh dạn rao giảng nhân 
Danh Chúa. 29Ông cũng đàm đạo và tranh luận với người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp. Nhưng 
những người này cũng tìm cách để giết ông. 30Biết được tin đó, anh em bèn hộ tống ông về tận 
Cêsarê và tiễn ông đi Tarsô. 

Thời gian Giáo Hội sống trong bình an. 

31Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samari; được xây dựng và tiến 
bước trong sự kính sợ Chúa, và phát triển nhờ sự nâng đỡ an ủi của Chúa Thánh Thần. 

Ông Phêrô chữa lành cho Ênê ở Lýđđa. 

32Khi ông Phêrô đi thăm viếng các nơi, ông đến với các thánh đang ở Lýđđa. 33Ông gặp một 
người có tên là Ênê, nằm liệt đã tám năm vì anh ta bị bại liệt. 34Phêrô nói với anh: “Ênê, Chúa 
Giêsu Kitô chữa anh, anh hãy trỗi dậy và tự mình dọn dẹp giường của mình”. Và lập tức anh ta 
trỗi dậy. 35Tất cả những người cư ngụ ở Lýđđa và Saron đều chứng kiến sự việc, và họ quay 
trở về với Chúa. 

Ông Phêrô cho người chết sống lại – chị Tabitha. 

36Ở Giaphô cũng có một nữ môn đệ của Chúa tên là Tabitha, có nghĩa là Sơn Dương. Chị làm 
rất nhiều việc tốt và chuyên cần làm phúc bố thí. 37Xảy ra là trong những ngày ấy, chị bị bệnh 
và qua đời. Sau khi tắm xác, người ta đặt chị trong căn phòng ở trên lầu. 38Và bởi vì Lýđđa rất 
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gần Giaphô, nghe tin Phêrô đang ở đấy, các môn đệ cho hai người đến với ông và khẩn nài: 
“Xin hãy đến với chúng tôi ngay!”. 39Phêrô lên đường với hai ông; khi đến nơi, người ta dẫn ông 
lên căn phòng trên lầu. Tất cả các quả phụ đều khóc thảm thiết, họ lại gần ông, chỉ cho ông 
thấy những áo dài, áo choàng chị Sơn Dương đã may cho họ khi chị còn sống. 40Phêrô xin mọi 
người ra ngoài; ông quỳ gối cầu nguyện; rồi quay về phía thi hài, ông nói: “Chị Tabitha, hãy trỗi 
dậy!”. Chị mở mắt ra và nhìn thấy Phêrô, chị liền ngồi lên. 41Phêrô đưa tay ra đỡ chị đứng dậy. 
Rồi ông gọi các thánh và các quả phụ vào chỉ cho họ thấy chị vẫn đang sống. 42Cả thành phố 
Giaphô đều biết sự kiện này, và nhiều người tin vào Chúa Giêsu. 43Phêrô ở lại Giaphô khá 
nhiều ngày, trong nhà của Simon, một người thợ làm nghề thuộc da. 

 

 

Còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (01/11/2020) 

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 

 [Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a] 

  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ 

Bất kỳ quốc gia nào cũng hãnh diện về những “nhân tài” mà quốc gia ấy sản sinh ra. Bất 

cứ một dòng họ nào cũng hãnh diện về những con cái “kiệt xuất” của dòng họ mình. Bất cứ một 

trường học nào cũng thấy nở mày nở mặt về những học sinh sinh viên “xuất sắc” đã từ trường 

mình mà nên người tài giỏi. Bất cứ tôn giáo nào cũng hân hoan mừng rỡ về các vị Thánh là 

những người con “ưu tú” của tôn giáo mình. Ki-tô giáo cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. 

Hằng năm Hội Thánh cử hành Lễ Các Thánh Nam Nữ vào ngày 01 tháng 11 là nhằm tôn vinh 

các Vị Thánh và nêu gương các Ngài cho các tín hữu đang sống trong cõi trần này noi theo. Vì 

chưng các Thánh Nam Nữ của Kitô giáo được thể hiện qua thử thách lớn lao và lối sống theo 

Bát Phúc của Tin Mừng. 

Chúng ta hãy dâng lời ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa về các Thánh Nam 

Nữ ở trên trời và hãy học cùng các Ngài gương hy sinh thánh thiện. 

  

 "HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI TỨ ĐAU KHỔ LỐN LAO MÀ ĐẾN, HỌ GIẶT ÁO VÀ TẨY ÁO 
TRẮNG TRONG MÁU CON CHIÊN”   
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II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

2.1 Bài đọc 1 (Kh 7,2-4.9-14): "Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể 

đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng" Tôi là Gioan 

đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng 

sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: "Chớ có tàn 

phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta". 

Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi 

chi tộc Israel. 

Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi 

nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con 

Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: "Kính lạy 

Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên". 

Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn 

con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: "Amen! Chúc tụng, vinh hiển, 

khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa 

người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?" Tôi đáp lại rằng: "Thưa ngài, 

hẳn ngài đã rõ". Và người bảo tôi rằng: "Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt 

áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên". 

2.2 Bài đọc 2 (1 Ga 3,1-3): "Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Ngài như vậy" Các con 

thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng 

ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, 

vì thế gian không biết Ngài. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn 

chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ 

giống như Ngài, vì Ngài thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Ngài, 

thì tự thánh hoá mình cũng như Ngài là Đấng Thánh. 

2.3 Bài Tin Mừng (Mt 5,1-12a): "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó" Khi ấy, 

Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Ngài đi lên núi, và lúc Ngài ngồi xuống, các môn đệ đến 

gần Ngài. Bấy giờ Ngài mở miệng dạy họ rằng: 

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai 

hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ 

được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho 

những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong 

sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được 

gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của 

họ. 
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"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu 

khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các 

con sẽ trọng đại ở trên trời". 

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

KINH 

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)     

3.1.1 Bài đọc 1 (Kh 7,2-4.9-14): là những lời tường thuật cuộc thị kiến của Thánh Gio-

an về triều đình Thiên Quốc trong đó Thánh Gio-an nhìn thấy rất nhiều người mặc áo trắng vây 

quanh Thiên Chúa Cha và Chiên Con là Chúa Ki-tô Giê-su, Con Một yêu dấu của Cha. Những 

người mặc áo trắng là các vị Thánh, những người đã được thanh luyện bởi thử thách gian khổ 

và máu Chiên Con. 

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Ga 3,1-3): là  những lời của Thánh Gio-an ca tụng Tình Yêu Cao Cả 

của Thiên Chúa vì nhờ Tình Yêu này mà chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa và 

sẽ được thấy Thiên Chúa tỏ tường. 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Mc 5,1-12a): là bài giảng trên núi cũng gọi là bài giảng Bát Phúc 

của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô. Chúa Giê-su tuyên bố những cách sống đem lại phúc 

thật cho những người noi gương bắt chước cách sống của Đức Giê-su. Đó là sống khó nghèo, 

hiền lành, chấp nhận ưu phiền, khát khao công chính, biết xót thương người, thanh sạch, kiến 

tạo hòa bình và bị bách hại vì Nước Trời. 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)     

Sứ điệp mà ba bài Sách Thánh dành cho chúng ta hôm nay là sống Tám Mối Phúc thật: 

tinh thần khó nghèo, hiền lành, chấp nhận ưu phiền, khát khao công chính, biết xót thương 

người, thanh sạch, kiến tạo hòa bình và bị bách hại vì Nước Trời. 

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI 

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một cho 

thế gian để mọi người được sống nhờ tin vào Con của Cha. 

Sống với Chúa Giê-su Ki-tô, Con Cha và là Đấng đã sống con đường bát phúc để giúp 

mọi người biết cách sống để được hạnh phúc thật. 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 
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Ðể thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy tập sống khó nghèo, hiền lành, 

chấp nhận ưu phiền, khát khao công chính, biết xót thương người, thanh sạch, kiến tạo hòa 

bình và bị bách hại vì Nước Trời. 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH 

5.1 "Các kẻ vận áo chùng trắng tinh kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?» Chúng ta hiệp 

dâng lời cầu nguyện cho các dân các nước để các dân các nước ấy biết kính sợ và tôn thờ 

Thiên Chúa và sản sinh ra những người con ưu tú cho Nước Chúa. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.2 «Và phàm ai đặt hi vọng ấy vào Ngài, thì lo cho mình nên thanh sạch như Ðấng 

ấy thanh sạch» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng 

Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các Linh Mục và Phó Tế để các vị ấy luôn noi gương bắt 

chước Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng vô cùng thanh sạch. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.3 «Phúc cho những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót» Chúng ta hiệp 

lời cầu nguyện cho giáo dân thuộc giáo xứ chúng ta, để mọi người biết xót thương và giúp đỗ 

những người khổ đau, bệnh tật, nghèo đói sống bên cạnh chúng ta. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.4 «Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của 

họ.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm và những người đấu tranh cho 

tự do, công lý và nhân quyền, để họ nhận được sức mạnh của Thánh Thần mà kiên trì trong sứ 

mạng cao cả mà Thiên Chúa đã giao phó cho họ. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

  

Sàigòn ngày 27 tháng 10 năm 2020 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 
 

 VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

 

LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN    
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HIỆP SỐNG TIN MỪNG 

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (02/11) 

 

1. LỜI CHÚA: Thánh Phaolô đã xác tín về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của 

Chúa Giê-su như sau: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng 

sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức 

Ki-tô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền 

chi đối với Người” (Rm 6,8-9). 

2. CÂU CHUYỆN: 

1) MỘT NGƯỜI KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT: 

Một chân lý mà mọi người đều biết rõ là: Con người có ngày sinh ra thì cũng có ngày 

phải chết để đi vào cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên hầu như mọi người  đều sợ chết. Một nhà tỷ phú 

người Mỹ là WILLIAM RANDOPH HEARST, chủ nhân của nhiều tờ báo và phim trường ở Ho-

ly-wood hồi trước thế chiến thứ hai, tuy rất giàu có và thành đạt nhưng ông lại rất sợ chết. Ông 

ra lệnh cho các nhân viên dưới quyền không ai được nhắc đến chữ “chết” trước mặt ông. Ai lỡ 

miệng nói ra sẽ lập tức bị đuổi việc. Ông là người thông minh tài giỏi và luôn thành công trong 

mọi việc làm, nhưng lại không dám đối mặt với sự thật phũ phàng là sự chết ! Nhưng dù không 

muốn nhắc đến cái chết, cuối cùng cái chết cũng vẫn tìm đến với ông: Ngày nọ ông đang hăng 

say làm việc thì tự nhiên lăn đùng ra chết “bất đắc kỳ tử” do đứt mạch máu não. Ông chết đi để 

lại cho hậu thế một toà lâu đài to lớn, được dùng làm điểm du lịch nổi tiếng ở bang Ca-li-for-ni-a 

Hoa Kỳ.  

2) NỘI DUNG MỘT SỐ LỜI TRĂN TRỐI TRƯỚC KHI CHẾT: 

Trong tai nạn máy bay boeing 747 của hãng hàng không Nhật bản vào ngày 12-8-1985 

đã khiến 520 người thiệt mạng. Điều đáng nói là phi hành đoàn cũng như hành khách trên 

chiếc Boeing 747 này đã biết máy bay của họ gặp phải sự cố: Phi công không thể điều khiển 

được hướng đi và mọi người chỉ còn một ít thời gian trước khi máy bay bị rớt. Khi hay biết điều 

này, có mấy người hành khách đã vội lấy giấy bút ra ghi lời trăn trối của họ trước lúc chết. 

- Người thứ nhất là ông KAWAGUCHI, đã viết nguệch ngoạc được mấy lời trăn trối trên 

cuốn lịch nhỏ bỏ túi. Ông viết cho vợ như sau: “Thôi, vĩnh biệt người vợ thân yêu! Em hãy thay 

anh chăm sóc cho các con em nhé !”. 

Tiếp đến ông khuyên 3 đứa con, hai gái một trai rằng: “Các con hãy sống hòa thuận yêu 

thương nhau, hãy chăm chỉ làm việc để giúp mẹ lo cho gia đình mình nhé”. 
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Riêng với cậu con trai út tên TSUYOSHI, ông viết: “Ba đặt nhiều hy vọng nơi con. Hỡi 

con trai yêu quý của ba !”. 

- Người thứ hai viết lời trối là kiến trúc sư KAZUO YOSHIMURA: Ông chỉ viết được mấy 

chữ trên một tờ giấy vở: “Tôi muốn cả gia đình mình luôn bình an mạnh khỏe”. 

Như vậy, điều mà mọi người đều quan tâm trước khi chết là lo cho những người thân 

đang còn sống như cha mẹ, vợ con… Những con người mà họ đang có trách nhiệm che chở 

giữ gìn, mà nay khi cái chết đến gần, họ sẽ không thể tiếp tục lo nữa. Dù vậy, họ vẫn mong cho 

những người đó được hạnh phúc. Có những người chết đã không thể nhắm mắt khi còn có quá 

nhiều những việc phải làm nhưng chưa thể chu toàn. 

3) MỌI SỰ RỒI SẼ QUA ĐI: 

Một ông vua kia muốn làm cho viên quan cận thần nổi tiếng là thông minh tài trí phải xấu 

hổ. Nhân dịp sắp tới một lễ hội, vua ra lệnh cho viên quan này phải mang về cho vua một vật 

mà kẻ đang vui nhìn thấy sẽ buồn sầu, và người đang buồn khi nhìn thấy sẽ lại vui tươi. Khi 

ngày hội gần đến, viên quan rất buồn vì vẫn chưa tìm ra một vật giống như ý vua. Ông liền 

quyết định đi đến một nơi nghèo nhất kinh thành, khi đi qua một ông lão bán hàng rong, viên 

quan dừng lại hỏi ông lão có vật có tác dụng như thế không. Nghe xong, ông lão bèn đưa cho 

viên quan ấy một cái vòng. Vị quan nhìn vào thấy có một dòng chữ hiện ra khiến ông mỉm cười 

vui sướng. Lễ hội đến, nhà vua chắc rằng viên quan kia sẽ bị một vố bẽ mặt. Thế nhưng khi 

được gọi, viên quan thông thái kia đã ung dung bước vào chầu vua, tay cầm theo một cái vòng 

và dâng lên cho nhà vua, trước sự ngơ ngác của triều thần hiện diện. Nhà vua cầm cái vòng 

lên với nụ cười trên môi, nhưng khi thấy dòng chữ trong chiếc vòng hiện ra thì nụ cười lập tức 

biến mất. Dòng chữ trong chiếc vòng ấy như sau: “Mọi sự rồi sẽ qua đi”. Câu này nhắc nhở cho 

vua và mọi người về giới hạn của mọi sự: Vinh hoa phú quý sắc đẹp mọi sự đều có ngày sẽ 

biến mất theo quy luật ngàn đời: “Phù hoa nối tiếp phù hoa. Trần gian tất cả chỉ là phù hoa”. 

4) “FORGET ME NOT - XIN ĐỪNG QUÊN TÔI”: 

Có một loài hoa tên là Lưu Ly có mấy màu là tím, trắng, xanh hoặc vàng hòa quyện cùng 

nhau rất đẹp, và người ta hay hái hoa này để tặng nhau. Các đôi trai gái gọi tên loài hoa này là 

" FORGET ME NOT - XIN ĐỪNG QUÊN TÔI”. 

Ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau. Vào một sáng mùa xuân, hai người dắt nhau đi 

dạo chơi bên bờ một con suối, có nhiều hoa Lưu Ly mọc dày. Trong khi chàng trai đang đứng 

ngắm nhìn dòng thác đổ, thì cô gái lai say sưa đi hái những nhánh hoa Lưu Ly. Cô không ngại 

nhoài người bên bờ suối để cố hái được mấy nhành hoa đẹp. Chẳng may cô bị trượt chân té 

ngã xuống dòng suối và bị nước cuốn trôi đi. Khi bị té, cô vẫn đang nắm những nhành hoa Lưu 

Ly trong tay và đã vừa ném những hoa đó lên bờ vừa nói to lên rằng: "Xin đừng quên em". 

5) AI MỚI THẬT KHỜ DẠI: 
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Một trong những câu chuyện hay dạy đời là “Ông vua giầu có với chú hề” như sau: 

"Có một ông vua kia sống một cuộc đời giầu sang phú quí. Ông sống như không hề biết 

đến tương lai của mình. Ông cũng chẳng màng đến có thế giới mai sau hay không? Trong 

hoàng cung có một chú hề chuyên giúp vui cho vua mỗi khi ông muốn giải sầu. Theo vua nghĩ 

thì tên hề này là một rất ngu đần. Ngày nọ, nhà vua cho gọi anh hề tới trao cho anh ta một cây 

quyền trượng và nói: "Ngươi hãy đi tìm một kẻ ngu dại hơn ngươi - trao cây gậy này cho nó, rồi 

ta sẽ trọng thưởng cho ngươi."  Từ lúc đó chú hề nhận cây gậy vua trao và cố gắng đi tìm kẻ 

ngu hơn mình, nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm mà vẫn không thể tìm ra. 

Thời gian qua mau và tuổi già đến với nhà vua lúc nào không biết. Đến khi sức cùng lực 

kiệt, vua cho gọi chú hề đến gần và nói như sau: 

- Trẫm sắp sửa đi một chuyến đi thật là xa. 

- Dạ thưa Đức Vua đi tới đâu ạ ? 

- Ta cũng không hay biết nữa. 

- Dạ thưa đi như vậy rồi bao giờ Đức Vua mới trở về? 

- Không bao giờ , không  bao giờ con ạ. 

Anh hề tuy là một người ngu, nhưng trong trường hợp này anh lại phán đoán rất chính 

xác. Anh nhẹ nhàng đặt cây gậy vào ngay bàn tay Đức Vua mà trước kia nhà vua đã trao vào 

tay anh ta rồi im lặng bước ra, lòng cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng vì đã khám phá ra một 

người còn ngu hơn mình, mà người đó không ai khác hơn là chính ông vua đã từng tự hào 

thông minh hơn anh gấp trăm gấp vạn lần. 

3. SUY NIỆM: 

1) LỜI KÊU XIN CỦA CÁC LINH HỒN: 

Có một loài hoa nhỏ: Forget-me-not, Việt ngữ gọi là Lưu Ly Thảo. Ý nghĩa của loài hoa 

này nói về sự chung thủy của tình yêu đôi lứa. Nhưng với người Công giáo, nó mang một ý 

nghĩa khác, đặc biệt trong tháng cầu cho các linh hồn này. Vâng, Lưu Ly Thảo nhắc nhở chúng 

ta lời kêu cứu tha thiết của các linh hồn nơi Luyện Hình: “Forget-me-not – Xin đừng quên tôi!”. 

Khi cầu nguyện cho họ thì lại là chính cầu nguyện cho chúng ta. Đúng như Thánh Phan-

xi-cô As-si-si nói: “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Các linh hồn không tự “cải 

thiện” mức án, nhưng các ngài vẫn có thể cầu nguyện cho chúng ta. Hy vọng mai đây mỗi 

chúng ta cũng được phân loại là “chiên” và được nghe Chúa nói: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc 
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phúc, hãy đến lãnh nhận phần gia nghiệp Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng 

vũ trụ” (Ga 11,25-26). 

Chúa Giê-su an ủi những ai còn sống trên trần gian rằng:  “Anh em đừng xao xuyến! Hãy 

tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã 

nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy 

lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,1-3) 

Như thế, ngày chết mà người ta gọi là ngày đại hoạ, ngày kinh hoàng, thì đối với người 

con Chúa, đó lại là ngày đoàn tụ sum vầy. Ngày đó, chúng ta sẽ được “đồng hưởng sự sống 

đời đời cùng với các triều thần thánh trên trời. 

2) MẦU NHIỆM CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG: 

Giáo lý Công Giáo dạy : Những người đã được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa gọi là 

các thánh. Những kẻ còn ở trần gian và các linh hồn trong chốn luyện hình cũng là những 

thánh nhân trong khả thể. Ba lớp người này được hiệp thông với nhau về ơn sủng do Chúa 

Giê-su ban cho. Mỗi thành phần nói trên đều có thể liên đới với nhau bằng lời cầu nguyện, 

bằng sự chia sẻ, sự hy sinh và ân sủng: Các Thánh chuyển cầu cùng Chúa cho những người 

còn sống, những người còn sống làm nhiều việc lành cầu nguyện cho các linh hồn, và các linh 

hồn dù đang được thanh luyện cũng có thể cầu xin cùng Chúa cho các tín hữu chúng ta ở trần 

gian. Niềm tin này được đặt trong niềm tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-

su như Người đã nói : « Tất cả những kẻ Chúa Cha đã ban cho tôi, thì sẽ đến với tôi, và ai đến 

với tôi, thì sẽ không bị loại ra ngoài… và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết ». 

3) HÃY THỂ HIỆN LÒNG HIẾU THẢO BIẾT ƠN VỚI ÔNG BÀ TỔ TIÊN: 

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có 

nguồn”. Hai chữ cội nguồn đã mang lại toàn bộ ý nghĩa của đạo làm con đối với các bậc sinh 

thành mà bất cứ ai sinh ra trong cuộc đời đều có bổn phận phải ghi nhớ và gìn giữ để báo đáp. 

Phật giáo hàng năm vào ngày rằm tháng bảy âm lịch cũng có mùa vu lan để báo hiếu. 

Vào dịp này, mỗi người đều xướng lên tấm lòng biết ơn của mình. Có người không quen ăn 

chay trường, song vào thời điểm này, cũng thể hiện lòng hiếu đó bằng việc ăn chay trọn tháng 

bảy âm lịch, hay có những người bận rộn công việc đời thường vào dịp này họ cố gắng thu xếp 

thời gian để đến một ngôi chùa quen thuộc dự lễ cầu siêu cho linh hồn ông bà cha mẹ đã qua 

đời. Họ tin rằng nhờ đó, bổn phận của họ được chu toàn. Với truyền thống lâu đời của người 

phật tử là cầu mong để được đáp đền ơn tam bảo, báo hiếu cha mẹ sinh thành dưỡng dục… 

Còn ở Tây phương, người ta không có tục thờ cúng tổ tiên bởi vì chữ hiếu nơi họ không 

được nâng lên thành đạo. Thế nhưng họ đã chọn ra hai ngày trong năm để tưởng nhớ công ơn 

sinh thành của cha mẹ. Đó là Ngày Của Mẹ (Mother’s. Day) vào ngày Chúa Nhật thứ hai trong 

tháng năm và Ngày Của Cha (Father’s. Day) vào Chúa Nhật thứ ba trong tháng sáu. 
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Hàng năm, Giáo Hội công giáo đã dành trọn tháng 11 để nhắc nhở các tín hữu tưởng 

nhớ đến những người quá cố, thể hiện đạo làm con trong gia đình. Người công giáo vẫn có thói 

quen tốt lành đi viếng nghĩa trang cùng với việc tảo mộ. Ngoài ra, Giáo Hội Việt Nam cũng dành 

ngày Mồng Hai Tết để kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ.  

4) CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ? 

Trong tháng này, mỗi tín hữu chúng ta có thể làm một số việc cụ thể biểu lộ lòng hiếu 

thào biết ơn với ông bà tổ tiên như sau : 

+ Năng đến nhà thờ dâng lễ cầu nguyện và lãnh các ơn đại xá cầu cho ông bà cha mẹ 

và người thân đã qua đời. 

+ Làm nhiều việc bác ái như chia sẻ cơm bánh cho người nghèo đói, phục vụ các bệnh 

nhân và các người già cả cô đơn bất hạnh... để cầu cho các linh hồn đã qua đời. 

+ Xây mồ yên mả đẹp cho người thân đã qua đời. Mỗi dịp Giỗ Tết con cháu hãy họp 

nhau để xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn ông bà cha mẹ, cùng nhau đi viếng mộ phần và 

dùng cơm chung với nhau để thể hiện tình thân trong cùng một gia tộc. 

+ Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ ngay khi cha mẹ 

đang còn sống. Mọi người trong gia đình cần yêu thương đùm bọc nhau để cha mẹ ở trên thiên 

đàng được vui. Hãy năng nhắc nhở con cháu phải biết ơn cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mỗi 

giờ kinh tối gia đình. 

4. LỜI CẦU : 

Lạy Chúa Giê-su. Chúa đã lên trời bằng con đường « qua đau khổ vào vinh quang ». 

Chúa hứa sẽ dọn chỗ cho chúng con và mai ngày sẽ trở lại đưa chúng con lên trời với Chúa. 

Xin cho các tín hữu chúng con, những người đang sống và những ai đã ly trần trong tình 

thương của Chúa cũng được thanh luyện ngày một nên tốt lành thánh thiện hơn, hầu sớm 

được về quê trời hưởng hạnh phúc với Chúa Ba Ngôi và các thần thánh đến muôn đời. Amen. 

LM ĐAN VINH - HHTM 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
 

 Đức Hồng Y Bo - Tổng Giáo Phận Yangon 

TÌNH YÊU LÀ ĐIỀU VĨ ĐẠI NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC ĐIỀU RĂN (BÀI GIẢNG 

CỦA ĐỨC HỒNG Y BO)   
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NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2020 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, Fratelli Tutti, (Tất cả các anh chị em) 

Nhân danh quyền năng của Thiên Chúa hằng sống, yêu thương và giải phóng, tôi cầu chúc tất 

cả anh chị em các ân sủng – ân sủng sức khỏe dồi dào, ân sủng bình an, ân sủng đáp ứng mọi 

nhu cầu cơ bản của anh chị em. Trong những lúc thử thách này, hãy để lòng chúng ta được 

củng cố bằng sự mạnh dạn của đức tin. Chúng ta hãy vui mừng tuyên bố với thánh Tông đồ 

Phaolô: “Nếu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta !” 

Khi bóng tối của đám mây Covid tiếp tục bao trùm chúng ta, người dân Myanmar và Giáo 

hội đang cố gắng xua tan bóng tối tuyệt vọng đó bằng ánh sáng của lòng trắc ẩn. Giống như 

Chúa Giêsu, người cảm động trước cái đói của người dân và đã nuôi sống năm nghìn 

người, Giáo hội Myanmar đang tiếp cận những người gặp khó khăn lớn lao.  Mỗi giáo xứ 

được yêu cầu chăm sóc ít nhất 50 gia đình trong những tháng tới. Giáo hội sẽ tiếp cận với hàng 

ngàn gia đình trong những tháng tới. 

Chúng tôi đã đề nghị các tòa nhà của chúng tôi được sử dụng làm trung tâm cách ly. Chúng tôi 

vô cùng cảm kích các tình nguyện viên, các sơ, và các chủng sinh sẽ làm việc trong các trung 

tâm cách ly. Giáo hội sẽ không đau khổ trong im lặng, nhưng sẽ lắng nghe tiếng kêu của Đức 

Thánh Cha Phanxicô được nêu lên trong thông điệp mới nhất:  Hãy trở nên người 

Samaritanô nhân hậu cho nhân loại đang bị thương. Hãy để Tình yêu được thể hiện bằng 

hành động. 

Các bài đọc hôm nay là trọng tâm của Kitô giáo. Ba bài đọc cho thấy bản chất đức tin của 

chúng ta.  Thông điệp rất đơn giản: Chúa là tình yêu, Nếu bạn có niềm tin vào Chúa, hãy 

yêu thương nhau.  Trước khi Thiên Chúa tỏ mình ra, loài người đã nghĩ về Thiên Chúa như 
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một nỗi kinh hoàng, một bạo chúa tìm kiếm sự hy sinh của con người. Sự sợ hãi và lo lắng bao 

trùm tất cả mọi người trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Cho đến ngày nay Cựu Ước thậm 

chí còn được trình bày với một vị thần giận dữ, báo thù và khát máu - Thiên Chúa - hợp tác với 

một bộ tộc để giết các bộ tộc khác. 

Người Do Thái đã trình bày Thiên Chúa như một người thông luật nhẫn tâm. Có hơn 600 luật 

trong Torah - năm cuốn sách của Cựu Ước. Mọi thứ được kiểm soát tỉ mỉ bởi lề luật, “khâu vải 

rách để giết kẻ thù” đều do “luật thiêng liêng” điều chỉnh. Ngay cả việc giết người cũng có một 

sự hướng dẫn thiêng liêng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Trả thù mọi sự giết chóc. Đừng 

bao giờ tha thứ cho kẻ thù của anh em. 

Lề luật mà không có tình yêu là thờ ngẫu tượng. Đây là những vị thần giả, những ngẫu tượng 

do trí tưởng tượng của con người tạo ra. Phaolô chỉ ra điều này trong bài đọc thứ hai. Đáng 

buồn thay, ngày nay nhiều mục sư phái Ngũ Tuần vẫn tiếp tục rao giảng về Thiên Chúa khát 

máu đang chờ ném hàng triệu người vào lửa đời đời . Khi Đại dịch nhảy múa dọc theo các 

đường phố trên thế giới, Tin mừng Kitô giáo bị vận dụng như một câu chuyện kể về sự hận thù 

và lo lắng. Các nhà thuyết giáo nói về thời kỳ cuối cùng, hân hoan khi Thiên Chúa sẽ đến để 

bắt những người được chọn và bỏ rơi tất cả những người khác. Nhưng Đức Giáo Hoàng rao 

giảng về một Thiên Chúa nhân từ. Thiên Chúa Tình yêu. Một Thiên Chúa gần gũi với tất cả 

chúng ta hơn bao giờ hết.  Vị thần Công lý muốn có một thế giới mới hậu Covid. Thiên Chúa 

mà Môsê đã trải nghiệm trên Núi Sinai tự cho thấy mình là 

“Lạy Chúa, Chúa là một Thiên Chúa từ bi và nhân từ, chậm giận, giàu tình yêu thương và thành 

tín”. – (Thánh vịnh 86:15) 

“Như một người cha có lòng thương con cái, nên Chúa cũng thương xót” – (Thánh vịnh 103: 13) 

“Chúa nhân từ  và công bình; Thiên Chúa của chúng ta đầy lòng trắc ẩn”. (Thánh vịnh 116: 5) 

Vâng thưa anh chị em, khi chúng ta đi qua biển bão của lo lắng và tuyệt vọng, hãy để đức tin là 

liều thuốc chủng ngừa cho chúng ta. Đức tin là tin vào một Thiên Chúa, Đấng xuất hiện qua bụi 

rậm bốc cháy của vô vọng, bệnh tật và sự chết và Ngài tuyên bố: Ta là Đức Chúa đã gọi con ra 

khỏi lòng mẹ. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa không nghỉ ngơi, không ngơi nghỉ 

với một tình yêu thương dồi dào và vô điều kiện. Ngài là Chúa giữa mọi nỗi buồn và bóng tối 

bao trùm, dịu dàng với tình mẫu tử đảm bảo cho chúng ta 

Liệu một người mẹ có thể quên đứa con trong bụng mình và không thương xót đứa con mà 

mình đã sinh ra? “Mẹ nào lại quên con đẻ của mình, cạn lòng thương đối với con dạ nó đã 

mang? Cho dù chúng quên được nữa, thì phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi! Này: Ta đã 

khắc ngươi trên bàn tay Ta, các tường thành ngươi hằng có trước mặt Ta. Những kẻ tái thiết 

ngươi mau chân lên, quân triệt hạ tàn phá ngươi ra khỏi ngươi rồi!” (Isaia 49: 15-17). 
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Tình yêu của Chúa không chỉ là tình yêu vô điều kiện; đó là một tình yêu ưu đãi,  một tình yêu 

của người chăn chiên dành cho những người nhỏ bé nhất và bị lạc mất. Bài đọc đầu tiên 

hôm nay đưa ra điều này một cách rất cảm động: “Mẹ góa, con côi, các ngươi sẽ không ức 

hiếp. Nếu ngươi ức hiếp nó và nó kêu oán lên Ta, tiếng nó kêu oán tất Ta sẽ nghe. Và khí nộ 

Ta sẽ bốc lên.” (Xuất hành 20: 22-23). 

Đúng. Thiên Chúa nổi giận khi người nghèo và người dễ bị tổn thương bị đối xử bất 

công. Anawim của Giavê, những người nghèo của Thiên Chúa được bảo vệ bởi Thiên 

Chúa. Những ai chống lại người nghèo sẽ bị Chúa tiêu diệt. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rõ 

điều đó: một giáo hội quên mất người nghèo sẽ bị Thiên Chúa lãng quên. Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã lưu ý giáo hội và một thế giới không vô cảm về nước mắt và sự tan vỡ của những 

người di cư, góa phụ và những người bị đẩy ra lề xã hội. Ngài đã lưu ý lương tâm thế giới về 

đại dịch thường trực của nghèo đói, di dân, chiến tranh, và chuyện bị bỏ rơi của những người bị 

coi là vô dụng đối với xã hội. 

Loại xã hội đó, như Thánh Phaolô đã chỉ ra, trở thành những người thờ ngẫu tượng. Ngay cả 

các nhà thờ cũng có thể như vậy: Những người tôn thờ ngẫu tượng theo các loại Tin mừng 

thịnh vượng, những người theo đạo Tin lành tôn thờ thần tượng của các nước giàu, những 

người gọi Đức Giáo Hoàng của chúng ta là xã hội chủ nghĩa vì những lời cầu xin của Ngài cho 

một trật tự thế giới mới đem tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của trái đất đến trái tim 

của nhân loại. Thiên Chúa là Công lý đang bị lãng quên vì các tiện ích. 

Hôm nay chúng ta đến để mừng kính Thiên Chúa của chúng ta, Đấng có thể được định nghĩa 

một cách đơn giản: Thiên Chúa là tình yêu, Tình yêu là Thiên Chúa. Ý nghĩa duy nhất của sự 

tồn tại của Kitô hữu là tình yêu. Ơn gọi mọi lúc của mỗi Kitô hữu là yêu thương, đem lòng yêu 

thương, ở lại trong yêu thương. Thánh Phaolô sẽ vui mừng trong Bài thơ tình yêu của mình: 

Tình yêu sẽ quyết định tất cả. Kitô giáo là một tôn giáo hai chữ, TÌNH YÊU! Fratelli Tutti. Thiên 

Chúa Kitô giáo là Thiên Chúa của tình yêu: Thánh Gioan định nghĩa một cách vinh 

quang: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì 

khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến 

thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà 

được cứu độ” (Gioan 3:16-17). 

Tình yêu của Thiên Chúa có vẻ như một tình yêu điên cuồng. Ápraham sẵn sàng dâng con trai 

mình làm của lễ. Nhưng Thiên Chúa đã ngăn chặn điều đó. Nhưng khi Con của Ngài kêu lên từ 

Thập tự giá “Lạy Chúa, lạy Chúa, tại sao Chúa bỏ rơi con?” Chúa đã chọn cách để Con của 

Ngài phải chết. 

Không phải Ngài yêu Con mình ít hơn, nhưng Ngài yêu nhân loại, bạn và tôi, nhiều hơn. Đó là 

Tình yêu của Thiên Chúa. Ngài là người làm ra con đường cho chúng ta; là người làm ra điều 

kỳ diệu; ngay cả khi chúng ta quên Ngài, Ngài vẫn tiếp tục cật lực trong tình yêu thương vì lợi 

ích của chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta là Tình yêu; đó là giao ước mới với bạn và 
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tôi. Chúa Giêsu nói: “Thầy ban cho anh em một Điều răn mới, Hãy yêu thương nhau như Thầy 

đã yêu thương anh em”. 

Chúa Giêsu đã giải phóng chúng ta khỏi mọi lề luật Pharisiêu cũ. Lề luật mang lại tội lỗi, như 

Thánh Phaolô đã nhận xét. Tình yêu mang đến ân sủng. Tình yêu phải được thể hiện bằng 

hành động. Tình yêu mà không có hành động là chết, hoàn toàn là một vở kịch trống 

rỗng. “Ta đừng yêu mến bằng lời nói, bằng đầu lưỡi, nhưng bằng việc làm thực sự!” (1 Gioan 

3:18). 

 Kitô giáo là tình yêu bằng hành động. Quy luật rất đơn giản: Hãy yêu Chúa vì Ngài là nguồn 

gốc và là đích đến của chúng ta. Trong Ngài, Với Ngài, và Qua Ngài. Ngài là Alpha của chúng 

ta, Ngài là Ômega của chúng ta. Chúng ta đến từ Ngài, chúng ta sẽ trở lại với Ngài. Nhân loại 

là tình yêu của Thiên Chúa bằng hành động. 

 Yêu mến Thiên Chúa: hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái với điều răn này. Nhưng 

Thánh Gioan đặt một câu hỏi rắc rối: Nếu bạn nói rằng bạn yêu mến Thiên Chúa nhưng lại ghét 

anh em mình, bạn có phải là một tín hữu thực sự không? Không. Nếu chúng ta không thể yêu 

thương anh chị em của mình, những người mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày, thì làm sao 

chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta không nhìn thấy? (1 Gioan 4:20). Những 

người không yêu là những người vô thần thực sự, bị kết án xuống địa ngục của hận thù. Theo 

đó, một số người tự xưng là Kitô hữu mà không thể hiện tình yêu thương trong cuộc sống hàng 

ngày của họ còn tồi tệ hơn những người vô thần cứng rắn, những người không tin vào Chúa 

nhưng làm nhiều điều tốt cho nhân loại đang đau khổ. Quên mất tình yêu; Bạn là người vô 

thần, bạn không phải là Kitô hữu. 

Covid, như ĐTC Phanxicô đã chỉ ra, cho thấy chúng ta nhân đạo là như thế nào. Chúng ta có 

cảm động trước sự đau khổ của những người bị nhiễm bệnh không? Trái tim chúng ta có xúc 

động trước những giọt nước mắt và sự tan vỡ của những gia đình đã mất đi những người thân 

yêu của họ không? Có phải bàn tay của chúng ta đã rộng lượng tiếp cận những người nghèo, 

những người mất kế sinh nhai và với họ mỗi bữa ăn là một con đường Thập giá to lớn 

không? Chúng ta chỉ có thể sống sót sau Đại dịch chỉ bằng cách quan tâm đến người khác. Yêu 

người khác là thách thức lớn nhất hiện nay khi chúng ta được yêu cầu giữ khoảng cách xã hội, 

không được mỉm cười với người khác, bắt tay, ôm những người thân yêu của mình. Đây là thời 

gian để nói chuyện với trái tim. Phong tỏa là thời gian để chúng ta mở lòng, trước tiên là với gia 

đình, sau đó là với những người hàng xóm. Yêu thương thì không có chuyện phong tỏa. 

Giáo Hội ở Myanmar sẽ truyền cảm hứng cho những người Công giáo ở Myanmar để tăng 

cường sự hiện diện của họ thông qua Tình yêu đối với người lạ, Tình yêu đối với người góa 

bụa, tình yêu đối với trẻ mồ côi và tình yêu đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch đói nghèo và lo lắng.  Cách duy nhất để yêu bản thân và yêu Chúa một cách đầy sức 

mạnh là chia sẻ tình yêu đó với những người đồng hương và phụ nữ đang đối mặt với bóng tối. 
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Tình yêu này cần được chuyển thành hành động. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta cần 

nhân rộng ổ bánh - lòng quảng đại - của mình. Các Giám mục và các cha xứ kêu gọi gia đình 

chúng ta hãy chia sẻ những gì chúng ta có với ít nhất 50 gia đình nghèo trong mỗi giáo xứ. 16 

giáo phận và lấy số chẵn 20 làm số giáo xứ, chúng ta sẽ có 320 giáo xứ và mỗi giáo xứ hỗ trợ 

50 gia đình sẽ là 16.000 gia đình. CBCM và KMSS (ND: Hội Đồng Giám Mục Công Giáo 

Myanmar và cơ quan Karuna Mission Social Solidarity) sẽ tiếp tục nhắm đến 5000 gia đình trên 

toàn quốc. Chúng ta có thể tiếp cận 20.000 gia đình - hoàn thành ước mơ của Chúa Giêsu 

“Ta đói, anh em đã cho Ta ăn”. 

Giáo Hội đang cung cấp các tòa nhà của mình làm Trung tâm cách ly. Khi chúng tôi yêu cầu 

tình nguyện viên đồng hành với những người bị nhiễm bệnh, 35 chị em và 15 thanh niên đã 

hào phóng tình nguyện. Chúa Giêsu sẽ đánh giá cao họ: “Ta đau bệnh, anh em đã đồng hành 

với Ta trong sự phục hồi của Ta”. Giáo Hội sẽ được ban thưởng dồi dào vì sứ mệnh Tình yêu 

của mình. 

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng ơn cứu độ của chúng ta chỉ phụ thuộc vào hai 

giới răn: Yêu một Thiên Chúa hằng sống là Đấng giải thoát, và thể hiện tình yêu đó qua 

hành động quan tâm đến tha nhân. Các cánh cửa của Nhà thờ có thể bị đóng. Nhưng cánh 

cửa trái tim của chúng ta không bao giờ có thể đóng lại được.  

Không có khẩu trang nào che khuất trái tim của chúng ta. Không có việc rửa tay nào loại 

bỏ sứ mệnh yêu thương của chúng ta.  Không có 'sự giãn cách xã hội' nào trong sứ 

mệnh Yêu thương của chúng ta. Việc loan báo Tin Mừng và Phụng vụ của chúng ta có thể bị 

dừng lại. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta với Agape (ND: tình yêu thương) và Diakonia (thừa 

tác vụ phục vụ) vẫn tiếp tục. Bởi vì chúng ta sẽ bị phán xét bởi điều răn yêu thương vào những 

ngày cuối cùng. Đức tin, Hy vọng và Tình yêu: Tình yêu tồn tại mãi mãi . 

Cầu chúc anh chị em an toàn và được phúc lành. 

 Hồng y Charles Maung Bo, Tổng giám mục SDB của Yangon 

 Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ. 
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Dear Brothers and Sisters in Christ, Fratelli  Tutti, ( Brothers all) 

In the powerful name of the living, loving and liberating God I wish you all graces – the gift of 

good health, the gift of peace of mind, the gift of meeting all your basic necessities.   During 

these challenging times,  let our hearts be strengthened with the boldness of faith.  Let us 

joyfully proclaim with Apostle Paul: “If God is with us who can be against us!” 

As the darkness of the Covid cloud continues to hover over us,  people of Myanmar and the 

church are trying to dispel that darkness of despair with the light of compassion.  Like Jesus 

who was moved by the hunger of the people and fed five thousand people, the Myanmar 

church is reaching out to those in great need.   Every parish is requested to look after at 

least 50 families for the coming months.  Church will reach out to thousands of families in the 

coming months. 

We have offered our buildings to be used as quarantine centers.  We deeply appreciate the 

volunteers, sisters, and seminarians who will be working in the quarantine centers.   Church will 

not suffer in silence, it will listen to the cry of Pope Francis raised in the latest encyclical:  Be the 

good Samaritan to the wounded humanity.  Let Love be shown in action. 

Today’s readings are the heart of Christianity.  Three readings bring the essence of our 

faith.  The message is simple: God is love, If you have faith in God, Love one 

another.  Before God revealed himself, human beings thought of God as a terror, a tyrant who 

seeks human sacrifice.  Fear and anxiety gripped everyone in the presence of God.   Old 

Testament is presented even today with a God who is angry, vengeful, and bloodthirsty –

  God  – collaborating with one tribe to kill other tribes. 

The Jews presented God as a merciless lawgiver. There were more than 600 laws in the 

Torah – the five books of the Old Testament.   Everything meticulously controlled by law, 

“stitching a torn cloth to killing the enemy” was governed by ‘sacred laws.’ Even killing had a 

sacred guidance:  An Eye for an Eye, a tooth for a tooth.  Avenge all killings.  Never 

forgive your enemy. 

Laws without love are idol worship. These were false gods, the idols human imagination 

made.  Paul points out this in the second reading. Sadly, today many of the Pentecostal pastors 

continue to preach that bloodthirsty God who is waiting to throw millions into everlasting fire. 

As the Pandemic dances along the streets of the world, Christian Gospel is manipulated as a 

narrative of hatred and anxiety.  Preachers speak of end times, rapture when God would come 

to take the chosen and abandon all other people.  But the Pope preaches a merciful God.   A 

God of Love.  A God who is closer to all of us more than ever.  A God of Justice who wants 

a new Post Covid world.   The God Moses experienced on the Sinai Mountain reveals himself 

as 
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You, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and 

faithfulness.  — Psalm 86:15 

As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion:  — Psalm 103:13 

The Lord is gracious and righteous; our God is full of compassion.  Psalm 116:5 

Yes brothers and sisters,  as we sail through the stormy seas of anxiety and despair,  let faith 

be our vaccine. The faith that believes in a God who appears through the burning bush of 

hopelessness, disease, and death and proclaims:  I am the Lord who called you out of your 

mother’s womb.   Our God is a restless God,  restless with an abounding and unconditional 

love.  He is the Lord amidst all the gripping  sadness and darkness, tenderly with a maternal 

love assures us 

Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion for the child she has 

borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms 

of my hands; your walls are ever before me. Your sons hasten back, and those who laid you 

waste depart from you.  Is: 45: 15-17 

God’s love is not only unconditional love; it is a preferential love, a pastoral love for the least 

and the lost.    Today’s first reading brings this out in a very moving way: If you wrong the 

widow and orphan, my wrath will flare up against you! 

Yes.  God gets angry when the poor and the vulnerable are wronged.  The Anawim of 

Yahweh,  the poor of Yahweh are protected by God. Those who are against the poor will be 

destroyed by God.   Pope Francis has made it crystal clear: a church that forgets the poor 

will be forgotten by God.  Pope Francis has brought to the notice of the church and to an 

uncaring world, the tears and brokenness of the migrants, widows, and those pushed to the 

margins of the society.   He has brought to notice of the world’s conscience the permanent 

pandemic of poverty, displacement, war, and neglect of those considered as useless to the 

society. 

That kind of society, as St Paul points out, becomes the idol worshippers. Even churches can 

be like that:  The idol worshippers of the prosperity Gospels, the idol-worshiping Evangelicals of 

rich countries who call our Pope as socialist for his pleadings for a new world order that brings 

the cry of the poor and the cry of the earth to the heart of humanity.  God as Justice is 

conveniently forgotten. 

Today we come to celebrate our God, who can be defined in a simple way: God is love, Love 

is God. The only meaning of Christian existence is to love.  The full-time vocation of every 

Christian is to love, fall in love, stay in love. St Paul will wax with joy in his Poem of Love:  Love 

will determine everything.  Christianity is a four-letter religion, LOVE!  Fratelli Tutti.  Christian 

God is God of love:  St John defines gloriously : 
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God so loved the world, that he gave his only  Son 

                  Not to condemn but to redeem.   ( John 3:16). 

God’s love looks like a mad love.  Abraham was willing to offer his son as a sacrifice.  But God 

stopped that.  But when his own Son cried out from the Cross  “Lord, my God, why have you 

forsaken me?”  God chose to let him die. 

Not that he loved his Son less,  but he loves humanity, you and me, more.  That is God’s Love. 

He is our way maker; miracle worker;  even when we forget He continues to labor in love for our 

welfare.  Our God is Love; that is the new covenant with you and me.  I give a new 

Covenant, Jesus says: Love one another as I loved you. 

Jesus liberated us from all the old Pharisaical laws.  Law brought sin, as St Paul 

observed.  Love brings grace.   Love ought to be shown in actions.  Love without action is 

dead, utmost an empty drama.  ( 1 John 3:18) 

Christianity is love in action.  Very simple laws: Love God because he is our origin and 

destination.  In Him, With Him, and Through Him.  He is our Alpha, He is our omega.  We came 

from him, we will return to him.   Humanity is God’s love in action. 

Loving God:  most of the people are comfortable with this commandment.   But St John asks a 

troubling question: If you say you love God but hate your brother, are you a real 

believer?  No.   If we cannot love our brothers and sisters, whom we see every day,  how can 

we love God whom we do not see?   (1 John 4:20). Those who do not love are the real 

atheists, condemned to the hell of hatred. Accordingly, some who claim to be Christians and 

show no love in their daily lives are worse than hardcore atheists who do not believe in God but 

do many good to the suffering humanity.  Forget Love; You are atheist, you are not a Christian. 

Covid, as Pope Francis pointed out, exposed how humane we are. Are we moved by the 

suffering of those infected? Are our hearts moved by the tears and brokenness of the families 

those lost their dear ones?  Did our hands reach out with generosity to those poor who lost their 

livelihood and for whom every meal is a big way of the Cross?  We can only survive the 

Pandemic only through our concern for others.   Loving others is the major challenge today 

when we are asked to keep social distance, cannot smile at others, shake hands, hug our dear 

ones. This is the time for talking with the heart. Lockdown is the time for opening our hearts, first 

to our families, then to our neighbors. Love has no lockdown. 

Church in Myanmar will inspire Catholics in Myanmar to amplify their presence through their 

Love for the stranger, Love for the widow, love for the orphan, and love for all those who 

are affected by the pandemic of poverty and anxiety.   The only way to love ourselves and 

love God in an empowering way is to share that love with our countrymen and women who face 

darkness. 
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This love needs to be translated into action.  Like Jesus, we need to multiply our loaves – of 

generosity.   The Bishops and parish priests appeal to our families to share what we have with 

at least 50 poor families in every parish. 16 dioceses and taking even 20 as a minimum number 

of parishes we will have 320 parishes and each parish supporting 50 families will be 16,000 

families.  CBCM and KMSS will further target 5000 families nationwide.  We can reach out 

20,000 families – fulfilling Jesus’ dream of “I was hungry, you gave me food’. 

Church is offering its buildings as quarantine Centres.  When we asked for volunteers to 

accompany those infected, 35 sisters and 15 youth generously volunteered.   Jesus will 

appreciate them: “I was  sick, you accompanied me in my recovery.”  The church will be 

abundantly rewarded for her mission of Love. 

Today’s Gospel reminds us our salvation depends on just two commandments: Loving a living 

and liberating God and showing that love in action through our concern for 

others.   Doors of the Church may be closed.  But the doors to our heart can never be 

closed. There is no mask for our heart.  There is no handwashing of our mission of 

love.  There is no ‘social distancing’ in our mission of Love,.  Our evangelization and Liturgy 

may be stopped. But our mission of Agape and Diakonia marches on.  Because we will be 

judged by the commandment of love on the last days. Faith, Hope, and Love: Love lasts 

forever. 

Stay Safe Stay Blessed. 

 Cardinal Charles Maung Bo, SDB Archbishop of Yangon 

 Phêrô Phạm Văn Trung (chuyển ngữ) 

VỀ MỤC LỤC 

 
  

 Khi chúng ta dồn tâm gắng sức cho một công việc gì đó, như mua đất, xây nhà, dựng 

vợ, gả chồng…, ta mô tả : Tôi đã dành cho công việc đó biết bao thời gian, biết bao công sức, 

biết bao suy tư, biết bao tiền của… Tức là “nhiều lắm!” 

Rồi khi mô tả một người mệt quá sức, ta không chỉ nói mệt lắm, nhưng có thể thêm 

: Ông ấy mệt thở chẳng ra hơi, nói không thành lời, tay giơ không nổi, chân động chẳng lay. 

Những kiểu mô tả đó nhằm nói lên một phó từ (trạng từ) : lắm, rất, nhiều : rất mệt, 

gắng nhiều … 

Khi Chúa Giêsu tóm tắt lề luật bằng một giới răn mà một trong hai, đó là “yêu Chúa thật 

nhiều” thì Kinh Thánh cũng dùng kiểu nói : “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi, hết lòng 

ngươi, hết linh hồn ngươi, hết trí khôn ngươi.” Nhưng ba cái “hết” đó có phải chỉ là nhiều lắm, 
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hay còn có ý nghĩa gì thêm ? Chắc hẳn là có nhiều ý nghĩa hơn, nhất là khi được gắn với động 

từ “yêu.” Ta thử tìm hiểu ý nghĩa của ba cái “hết” đó. 

 Trong chương trình Triết lớp 12 trước đây, người ta chia sinh hoạt con người làm 3 lãnh 

vực: đời sống tình cảm, đời sống hoạt động và đời sống tri thức (lý trí). 

Vì thế : 

-Hết lòng, hết trái tim là đời sống tình cảm 

-Hết linh hồn, tức hết ý chí  là đời sống hoạt động 

-Và hết trí khôn, tức là đời sống tri thức, lý trí. 

Mỗi đời sống có thể lệ thuộc nhau, nhưng cũng có thể độc lập. 

  

Kinh nghiệm hoặc những cảnh diễn ra trước mắt cho ta thấy : 

Một người chồng có thể yêu một người khác (đ/s tình cảm). Người chồng này có thể nhớ 

nghĩ một người khác (đ/s tri thức), và hành động theo ý người vợ trước mặt (đ/s hoạt động). 

Nói đại như sau: Anh Khanh có thể yêu cô Thương, nhớ cô Tưởng, nhưng lại tuân lệnh bà Xã 

là vợ của anh đang ở trước mặt. Yêu cô Thương hết lòng, nhớ cô Tưởng hết trí, và phó hồn 

cho bà Xã là vợ: nhất vợ nhì trời, vợ phán một lời là ta làm ngay. 

Có thể ba đối tượng của yêu, của nhớ, của hành động cũng là một, mà cũng có thể là ba 

đối tượng khác nhau, hoặc hai đối tượng khác nhau : yêu và nhớ một người, và hành 

động theo lệnh một người khác. Trong một tiểu thuyết của Quỳnh Dao tôi không nhớ rõ, có mô 

tả chàng kia hỏi nàng nọ “tim em đập làm sao, óc em nghĩ cái gì và hồn em thuộc về ai,” thì 

nàng đã trả lời “tim em đập hai tiếng Tâm Đan, óc em nghĩ tới hai chữ Tâm Đan và hồn em 

thuộc về chàng trai mang tên Tâm Đan.” Tâm Đan chính là tên của chàng kia hỏi nàng nọ. 

Thiên Chúa đòi chúng ta ba đối tượng đó phải là một : một Chúa. 

Yêu Chúa hết lòng (đời sống tình cảm), nhớ Chúa không nguôi (đời sống tri thức) 

và làm theo ý Chúa mãi (đời sống hoạt động). Đó là ý nghĩa mệnh lệnh Chúa theo bản Kinh 

Thánh Hy Lạp : “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết 

trí khôn ngươi.”  Các thánh giáo phụ, đặc biệt thánh Augustinô giải thích thêm cho ta : 

-Yêu Chúa hết lòng tức không yêu ai bằng Chúa. Có một trái tim thì Chúa ngự trị trọn 

vẹn trong đó. 

-Yêu Chúa hết linh hồn tức là yêu hết ý chí mình, sẵn sàng vâng theo ý Ngài, dù có phải 

chết. Chúng ta nghe nói đến thôi miên. Người bị thôi miên là mất hồn, không còn ý chí nữa, mà 
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hành động theo lệnh của người thôi miên mình. Yêu Chúa hết linh hồn là như vậy : bị Ngài thôi 

miên để lúc nào cũng làm theo ý của Ngài sai khiến. 

-Yêu Chúa hết trí khôn nghĩa là luôn nhớ tới Chúa, không lúc nào ngơi. Anh yêu em hết 

trí khôn là lúc nào cũng nhớ nghĩ về em, ta gọi đó là tương tư. Hình ảnh của em chiếm trọn tâm 

trí anh cả rồi. Còn nói theo kiểu nói của ngôn ngữ computer, thì yêu Chúa hết bộ nhớ luôn. Yêu 

Ngài, là out of memory. Tràn bộ nhớ ! Không có cái nào khác lọt vào nữa. 

Dân Israel ngày xưa và ngay cả ngày nay khắc ghi mệnh lệnh này của Đức Chúa một 

cách tuyệt đối. Đây là kinh Shơ ma, “Kinh Hãy Nghe” của họ. Chúng ta nghe trọn vẹn lời kinh 

“Hãy Nghe” theo bản dịch Hi Lạp: 

“Hãy nghe, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu 

mến Thiên Chúa hết trái tim ngươi, hết linh hồn ngươi, hết trí khôn ngươi, những lời ta truyền 

cho ngươi hôm nay, ngươi phải ghi lòng tạc dạ và thuật lại cho con cháu. Ngươi hãy lập lại các 

lời ấy lúc ngồi ở nhà, lúc đi ngoài đường, khi nằm ngủ cũng như khi thức dậy. Ngươi phải buộc 

những lời ấy vào tay để làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu. Phải viết lên khung cửa nhà và 

khung cửa thành của ngươi” (Đnl 6, 4-8). 

Là người Do thái, Đức Giêsu ngay từ nhỏ đã thuộc nằm lòng Kinh Hãy Nghe này rồi. Vì 

thế mệnh lệnh “hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” phải là mệnh lệnh 

đệ nhất. Người Do Thái thời đó ai cũng biết, nên khi hỏi Đức Giêsu : Trong lề luật, điều nào 

trọng nhất ? Ngài trả lời dễ dàng.  

Nhưng cái hay, cái cả gan của Đức Giêsu là dám nói câu này : Còn một điều nữa cũng 

giống như vậy : Hãy yêu anh em. Đức Giêsu cả dám đặt “hãy yêu anh em” bằng, như “hãy yêu 

Chúa.” Đây là mảng đề tài lớn và phong phú mà chúng ta đã được giải thích và ngẫm nghĩ 

nhiều lần, nhiều cách. Hôm nay chúng ta không đả động gì tới điểm này. Chỉ xin nói một câu : 

Nếu Chúa Giêsu đã nói “toàn thể lề luật tóm lại trong hai giới răn đó” (mến Chúa, yêu người), 

thì chúng ta xin tóm tắt hai luật đó thành một : yêu người vì Chúa : ngươi hãy yêu mến anh 

em hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn vì Ta là Chúa. Bài đọc I rất thấm thía để minh hoạ thêm 

cho điều này. Chỉ trích tóm một câu : “Nếu các ngươi ức hiếp mẹ goá con côi, thì cơn giận Ta 

sẽ bốc lên chống lại các ngươi” (x. Xh 22, 21-23). 

Để kết luận : Tại sao phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Thưa bởi vì 

Ngài yêu ta trước. 

Trong cuốn “Tự Thuật”, một người cha ghi lại câu chuyện và ý nghĩ sau : một đêm kia 

trong lúc tôi đang đọc báo, tôi nghe đứa con gái bé nhỏ của tôi bảo : “Bố ơi, để con đếm xem 

trên trời có mấy ngôi sao ?” Rồi tôi nghe nó đếm (1,2,3,…) trong khi tôi vẫn chăm chú đọc báo. 

Đến khi đọc xong bài báo tôi chú ý lắng nghe và tiếng đứa con gái vẫn tiếp tục 300, 301, 302…. 

Chợt nó dừng lại quay sang nói với tôi : Bố ơi con không dè trên trời lại có nhiều sao đến thế ! 
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Nghe con gái bình luận vậy, tôi chợt nhớ là thỉnh thoảng tôi cũng nói với Chúa “Chúa ơi để con 

thử đoán xem con đã nhận lãnh bao nhiêu ơn lành của Chúa ? Và càng đếm trái tim tôi hình 

như càng cảm thấy thổn thức không phải vì âu sầu mà vì bị quá nhiều hồng ân Chúa đè nặng. 

Rồi tôi cũng thấy phải thốt lên như con gái của tôi : Lạy Chúa, con không dè đời con lại có quá 

nhiều hồng ân của Chúa đến thế !” 

Anh chị em thân mến, 

Chúng ta cứ thử đếm mà xem, tưởng ít mà hoá ra vô số các ân huệ của Chúa. Tôi có 

thể kể cả giờ những ý tứ của lời Kinh Cám Ơn “Tôi cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành… 

,” lời kinh cho ta được một số ý niệm về ân huệ của Chúa. 

“Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” vì Ngài yêu ta trước. 

Mỗi thánh lễ là một lễ tế tạ ơn. Con người chúng ta tạ ơn không xứng. Ta phải hợp với 

Đức Chúa Con mà tạ ơn Đức Chúa Cha. Trước khi bước vào phần lễ tế tạ ơn, ta hãy tuyên 

xưng lòng tin của ta vào Đức Chúa. 

  

Anphong Nguyễn Công Minh, ofm 

 bonus : 

Hãy nghe em bé cắt nghĩa “yêu hết sức” là gì : 

 Một em bé tuyên bố em yêu mẹ em hết sức của em. Người bác hỏi xem em nói điều đó 

có ý nghĩa gì. Em trả lời: “Thưa Bác, cháu và mẹ cháu sống ở tầng lầu thứ ba trong khu nhà 

thuê. Nhà này không có thang máy, và củi đống thì để ở dưới hầm nhà, dưới basement. Mẹ 

cháu bận rộn suốt ngày và người cũng không được khoẻ cho lắm. Vì thể bổn phận và trách 

nhiệm của cháu là đem củi tử dưới hầm lên lò sưởi trên nhà. Cháu đã phải dùng hết sức của 

cháu để có thể bê củi lên đến tầng lầu thứ ba. Như vậy chẳng phải là cháu yêu mẹ cháu hết 

sức đó sao?" 

 Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM. 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

CHÚA NHẬT XXX 

YÊU THƯƠNG LÀ TRUYỀN GIÁO   
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Có bao giờ mỗi người trong chúng ta tự hỏi xem, vì sao Chúa lại dạy phải yêu Chúa và 

yêu người? 

Lấy ví dụ: ta có con đi học. Khi thấy nó lười học, thì nói với nó: “Con phải lo học bài, con 

phải siêng học”. Sở dĩ chúng ta bảo con mình chịu khó học là vì nó chưa chăm học. 

Chúa dạy loài người phải yêu Chúa yêu người vì loài người chưa yêu Chúa và cũng 

chưa yêu nhau. Hoặc chưa yêu một cách trọn vẹn như Chúa muốn. Yêu như Chúa muốn, đó 

là: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và yêu kẻ khác như yêu 

chính mình”. 

Yêu Chúa là phải yêu bằng cả tấm lòng, cả linh hồn, cả trí khôn. Tấm lòng, linh hồn, trí 

khôn là thành phần trọng yếu nhất của con người. Nếu thiếu tấm lòng, nghĩa là thiếu trái tim, 

con người chỉ là một cái xác. Nếu không có linh hồn, không phải là người nữa. Nếu thiếu trí 

khôn, dù mang hình dáng con người, người đó cũng trở nên ngu đầng. 

Yêu Chúa bằng tất cả tấm lòng, cả linh hồn và trí khôn, yêu bằng tất cả thành phần chủ 

yếu của một con người là yêu vô cùng, yêu không tính toán, yêu Chúa một cách mạnh mẽ. 

Nhưng chỉ có lòng mến Chúa thôi, chưa đủ. Lòng yêu mến Chúa đòi phải có một giới răn 

khác bổ túc. Đó là yêu người. Yêu người cũng quan trọng không kém giới răn yêu Chúa. Chính 

Chúa Giêsu nói: “Giới răn thứ hai cũng quan trọng như giới răn thứ nhất là: ngươi hãy yêu 

thương kẻ khác như chính mình ngươi”. 

Yêu Chúa và yêu người luôn đi đôi với nhau. Nếu nói rằng yêu Chúa mà trong thực tế 

không yêu tha nhân, không giúp đỡ người khác, là nói dối. Ngược lại, chính khi yêu thương và 

giúp đỡ người khác là bằng chứng minh chứng mình yêu mến Thiên Chúa. 

Chúa nhật tuần trước, chúng ta cử hành ngày thế giới truyền giáo, từng người ý thức: 

Chúa sai chúng ta đi vào cuộc đời như những nhà truyền giáo. Nhưng sẽ không có truyền giáo 

đúng nghĩa nếu không biết yêu thương. Lòng yêu thương anh em là cách truyền giáo hữu hiệu, 

vì nhân loại luôn luôn cần đến tình yêu. 

Chính vì đặt tình yêu lên trên mọi chuẩn mực của mọi hành vi đạo đức, nên đạo Công 

giáo cũng là đạo của tình yêu. Không thể nói với ai, rao giảng cho ai về tình yêu mà bản thân ta 

không hề biết yêu thương. Đó là sự mâu thuẫn lớn mà ta phải trút bỏ đi. 

Nếu ta không biết yêu thương thì cũng không thể truyền giáo. Ngược lại, ta có một đời 

sống yêu thương thật sự, tử tế, vui vẻ với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác, những việc 

làm tốt đó, tự bản thân nó đã chứng minh ta là người có đạo, đã là nhà truyền giáo rồi. 

Nhưng không phải lúc nào cũng có thể nói về Chúa được. Lấy ví dụ: một thầy cô giáo có 

đạo, đi dạy ở một trường học, chắc chắn thầy cô đó không thể vào lớp học để nói về đạo, về 
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Chúa. Nhưng điều mà người thầy có thể làm được là chứng minh đời sống đạo của mình như: 

vui vẻ với đồng nghiệp, yêu thương, độ lượng với học trò… 

Trong đời sống hằng ngày, mọi người có thể làm được những chuyện rất bình thường 

như: lượm một cục đá trên đường bỏ vào một nơi nào đó để các em nhỏ đi không bị vấp, các 

cụ già không bị ngả. Hoặc ta biết giữ vệ sinh chung, đừng ném mọi thứ rác rưởi ra đường, ở 

nơi công cộng… Tất cả những việc làm đó đều là những việc làm cụ thể, ai cũng làm được. 

Với tất cả những phương thế thực hành vừa đề nghị bên trên, không phải là thể hiện 

lòng yêu Chúa, yêu tha nhân hay sao? Dù chỉ là những việc nhỏ, nhưng chúng ta cố gắng thực 

hành bằng tất cả lòng yêu mến của mình. Đó chính là cách chúng ta có thể làm chứng cho 

Chúa. 

Tin rằng mỗi người đều luôn là những người cố gắng sống tốt, để người ngoài nhìn vào 

có thể nói rằng: anh hay chị ấy sống tốt vì họ là người Công giáo. Chỉ cần gieo vào lòng người 

khác cảm tình tôn giáo đối với đức tin của mình, ta đã khởi sự truyền giáo. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim biết yêu thương, để chúng con sống với mọi người 

bằng chính lòng yêu thương ấy. Chúng con tin, một khi chúng con thể hiện lòng yêu thương của 

mình, chúng con đã có thể loan báo về Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen. 

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

Trần Mỹ Duyệt 

Truyền thống Giáo Hội Công Giáo về tháng 11 có liên quan đến điều mà người Việt Nam 

chúng ta gọi là đạo hiếu. Theo đó, Giáo Hội dành riêng tháng 11 để kính nhớ các tín hữu đã 

qua đời, còn gọi là tháng các linh hồn. Một tháng dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho 

cha mẹ, ông bà, tổ tiên, anh chị em và mọi người thân yêu, bạn hữu đã ra đi về bên kia thế giới. 

Việc làm này khiến chúng ta liên tưởng đến chữ hiếu, đạo hiếu, và việc thờ cúng ông bà, tổ tiên 

vẫn thường được thực hành theo quan niệm tâm linh người Việt Nam.    

Vậy hiếu đạo là gì? 

Hiếu là hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Noi theo chí khí của cha ông. Tang cha mẹ. Hiếu 

dưỡng hay báo hiếu là việc chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ chu đáo. 

THÁNG 11 VÀ ĐẠO HIẾU    
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Hiếu còn được coi như một đạo sống, hiếu đạo hay đạo phụng thờ cha mẹ: “Hiếu đạo là 

Bổn phận (đạo) phụng thờ cha mẹ.”[1] 

Hiếu được chia làm hai loại: hiếu thảo đối với cha mẹ, và hiếu đễ đối với anh em. [2] 

Chính do hai chữ “phụng thờ” đã gây nên những hiểu biết khác nhau về ý nghĩa của đạo 

hiếu. Nó cũng đã trở thành đề tài gây tranh cãi, chống đối và đôi khi dẫn đến thù ghét giữa 

những người không cùng tôn giáo. Hầu như mỗi năm khi phụ trách lớp giáo lý tân tòng, câu hỏi 

của các anh chị em Phật Giáo, Khổng Giáo, Đạo Thờ Ông Bà thường nêu lên cho tôi, đại khái, 

nếu theo đạo Công Giáo thì họ có còn được thờ kính ông bà, tổ tiên không? Và liệu họ có phạm 

vào tội bất hiếu không nếu thực hành một hình thức “hiếu” khác với những gì mà họ vẫn tin và 

thực hành? 

Thực tế, những câu hỏi như vậy không chỉ nói lên những bất đồng về lý thuyết, mà trong 

thực hành cũng đã xảy ra nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Nhiều cha mẹ Công Giáo nhất định không 

cho con lấy người ngoài Công Giáo, trừ khi người đó cải đạo để trở thành người Công Giáo. 

Trong khi đó, ngược lại, một số cha mẹ cũng nhất định không cho con mình lấy người Công 

Giáo vì sợ rằng chúng không còn nhớ đến ông bà, tổ tiên và không được thờ kính ông bà, tổ 

tiên sau khi các vị khuất núi.   

  

CHO TRÒN CHỮ HIẾU 

“Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ, kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” 

(Ca dao tục ngữ) 

“Làm con phải hiếu!” Nhưng thế nào là “thờ mẹ, kính cha” ? Làm sao để giữ được “tròn 

chữ hiếu”? Câu truyện sau đây chỉ là một trong nhiều câu truyện đã xảy ra vì chữ hiếu được 

diễn dịch một cách sai lầm từ phía cha mẹ cũng như con cái:  

Chàng trai trẻ ở Mỹ về chơi thăm quê hương, và được mối mai cho một người con gái. 

Họ đã có cảm tình ngay sau lần đầu gặp mặt. Nàng là con một gia đình đạo đức, còn chàng là 

một Việt kiều có trình độ đại học. Qua nhiều thử thách, nhiều lần đi về giữa Mỹ và Việt Nam, 

cuối cùng cả hai cũng đã đến được với nhau.   

Sau ngày cưới chàng trở lại Mỹ để hoàn tất thủ tục đoàn tụ, còn nàng ở Việt Nam chờ 

người yêu đón sang Mỹ. Một năm chờ đợi qua mau, chàng đã đón được nàng qua Mỹ. Nhưng 

hạnh phúc thật ngắn ngủi! Hai vợ chồng đoàn tụ tại Mỹ chưa được 4, 5 tháng thì những bất 

đồng, cãi vã, giận hờn bắt đầu nổ ra. Lý do vì người vợ đòi chồng phải bảo lãnh toàn bộ ông 
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bà, bố mẹ, và các em của mình tổng cộng 8 người qua Mỹ ngay lập tức. Ngày này qua ngày 

khác, tuần này tiếp đến tuần kia, điện thoại giữa gia đình vợ và vợ cứ liên tiếp hối thúc chàng rể 

mang gia đình vợ qua Mỹ. Với quan niệm là việc đưa toàn bộ gia đình bên vợ qua Mỹ là hành 

động hiếu thảo, báo hiếu của con gái cũng như chàng rể! Thêm vào đó còn phải gửi tiền về cho 

ông bà, bố mẹ vợ tiêu xài, và nuôi mấy em ăn học trong thời gian chờ đoàn tụ. 

Sức ép của gia đình bên vợ, sức ép của công ăn việc làm, sức ép của tài chính đã khiến 

người chồng có cảm tưởng mình bị lợi dụng, bị đặt vào một hoàn cảnh rất khó xử mà chung qui 

cũng vì chữ hiếu. Không một ai trong gia đình vợ, kể cả người vợ hiểu rằng hoàn tất thủ tục 

bảo lãnh đoàn tụ là việc người bên Mỹ có thể làm, nhưng được đoàn tụ hay không phải theo 

những luật lệ, tiến trình của sở di trú Mỹ. Cũng không ai hiểu thêm về sự tế nhị, eo hẹp tài 

chính. Lương một thợ tiện trung bình đủ để chàng lo toan cho gia đình mới lập, trả tiền đi về và 

cưới xin còn nợ ngân hàng. Câu hỏi được đặt ra là những người làm cha mẹ như trường hợp 

này đòi hỏi ở con cái họ những gì qua hành động hiếu thảo? Và người con gái đây đã hiểu 

cũng như sống thế nào với chữ hiếu trong vai trò người đã có gia đình? 

  

THỰC HÀNH ĐẠO HIẾU 

Hành động của đạo hiếu phải được hiểu như thế nào?     

“Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người 

còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh 

dể người”. [3] 

Một lời khuyên rất thực tế xét về cả thực hành và tâm lý. Vì khi cha mẹ còn khỏe mạnh, 

còn có khả năng ít khi cần đến con cái về vật chất. Chỉ khi về già cha mẹ mới cần đến con: “Trẻ 

cậy cha, già cậy con”. (Ca dao) 

Ngoài ra, “Gánh vác tuổi già cha mẹ, tránh làm phiền lòng các ngài khi các ngài còn 

sống, không khinh bỉ các ngài khi tinh thần các ngài sa sút” còn mang ý nghĩa thâm sâu của 

tâm linh. Điều này cũng phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy về hiếu thảo: 

-Thay cha mẹ gánh vác công việc nặng nhọc trong nhà. 

- Giữ gìn truyền thống gia phong, văn hoá truyền thống. 

- Bảo vệ tài sản của cha mẹ. 

Mạnh Tử cũng đã nêu lên 3 trường hợp mà ông cho rằng phạm một trong ba điều đó sẽ 

phạm vào tội bất hiếu gọi là “Bất hiếu hữu tam”, gồm: “không con trai nối dõi tông đường; không 
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can ngăn cha mẹ khi cần; không làm quan lấy lộc phụng dưỡng cha mẹ.” Ngoài ra trong Minh 

Tâm Bửu Giám, thiên Hiếu Hạnh cũng chép lời ông có thêm năm tội bất hiếu nữa, đó là: 

-Tay chân lười biếng, không đoái hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ, 

-Thích cờ bạc rượu chè, không đoái hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ, 

-Ham tiền tài của cải vợ con, không đoái hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ, 

-Theo ham muốn của tai mắt làm cho cha mẹ mang nhục, 

-Thích hung hăng tranh hơn thua làm liên lụy đến cha mẹ. 

Tóm lại, ngoài những điều mà quan niệm và nếp sống thời đại không còn phù hợp.Thí 

dụ, “Bất hiếu hữu tam” của Mạnh Tử, nhìn chung, những gì Đức Phật, Khổng Tử hay Mạnh Tử 

dạy về đạo hiếu là những ứng dụng thực hành tốt, giúp cho những bậc cha mẹ không bị bỏ 

quên, không phải tủi hổ do những hành động bất xứng của con cái. 

  

ĐẠO HIẾU DƯỚI CÁI NHÌN TÂM LINH 

Kitô Giáo không chỉ quan niệm hiếu là một đạo sống. Nó còn nằm trong 10 giới luật của 

Thượng Đế: “Hãy trọng kính cha mẹ ngươi như Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho 

ngươi.” [4] 

Phật Giáo cũng coi việc hiếu thảo như một nhân đức đòi buộc con cái phải thực hành: 

“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu.” (Kinh Nhẫn 

Nhục) . 

Trong chương đầu Khai Tông Minh Nghĩa của Hiếu Kinh, thuật lại lời Khổng Tử nói với 

Tăng Tử: “Này đây, Hiếu là căn bản của Đức, do giáo dục mà sinh ra. Hãy ngồi trở xuống, ta 

nói cho ngươi biết. Thân thể, hình hài, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra không được gây hư 

hại là nết đầu của chữ Hiếu. Sau lo lập thân, hành đạo để lại tiếng thơm cho đời sau là nết 

cùng của chữ Hiếu. Này đây, chữ Hiếu lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu…” [5] 

Như vậy, hiếu đạo không chỉ được coi như một nhân đức xã hội, một truyền thống văn 

hóa. Đúng hơn, nó là “đạo”, một lối sống mang chiều kích tâm linh đòi phải thực hành một cách 

nghiêm chỉnh trong đời sống con người. 

Trở lại tinh thần Đạo Hiếu và tháng 11 theo truyền thống Kitô Giáo, người Công Giáo 

chân chính không những phải thực hành những đòi buộc của chữ hiếu đối với cha mẹ, ông bà 

khi còn sống, mà hơn nữa cả khi các ngài đã qua đời. 
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“Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống 

lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con 

đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan 

Chúa.” [6] Lời cầu được dâng lên trong các Thánh Lễ trên khắp thế giới. 

Giáo Hội Công Giáo còn dùng cả tháng 11 để tạo cơ hội cho những người còn sống cầu 

nguyện và tưởng nhớ về những người đã chết. Hàng năm, ngày Mồng Hai Tết, một trong ba 

ngày thiêng liêng và quan trọng nhất của đầu năm mới đã được Giáo Hội Công Giáo Việt Nam 

dùng làm ngày tôn kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ những vị còn sống cũng như đã qua đời. 

Truyền thống văn hóa hòa cùng niềm tin tôn giáo đã làm cho ngày Mồng Hai Tết trở nên một cơ 

hội để con cháu báo hiếu, bày tỏ lòng tri ân, tôn kính đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Thêm vào 

đó, hàng năm vào ngày giỗ, con cái, cháu chắt còn xin lễ, cầu nguyện và họp mặt tưởng niệm 

đến người quá cố. Tóm lại, hiểu theo tinh thần này thì người Công Giáo chân chính không thể 

là những người bất hiếu, và giáo thuyết Công Giáo hoàn toàn không phải là một giáo lý phản 

đạo hiếu. Có chăng sự khác biệt là do quan niệm và cái nhìn vấn đề, cũng như những cắt 

nghĩa chủ quan một chiều nặng về chữ nghĩa.   

  

THAY LỜI KẾT 

Người Công Giáo không được “thờ kính tổ tiên” hay “cúng bái ông bà”. Người không 

phải là Công Giáo không giao tiếp, kết thân hay cho phép con cháu cưới xin người Công Giáo 

vì cho rằng giáo lý họ ngăn cấm việc thực hành đạo hiếu. 

Thực ra, việc “thờ kính” hay “cúng bái” tổ tiên là những vấn nạn từ rất lâu đã từng gây 

nhiều hiểu lầm và tranh cãi. Tuy nhiên, nó đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày 14 

tháng 11 năm 1974 trong phiên nhóm họp tại Nha Trang giải đáp một cách rõ ràng dựa theo 

giáo lý Công Giáo và truyền thống văn hóa dân tộc trong 6 điểm như sau: 

a. Bàn thờ Gia Tiên được đặt dưới bàn thờ Chúa, miễn là không bày biện gì mê tín như 

hồn bạch. 

b. Đốt hương, nhang, đèn, nến trước bàn thờ Tổ Tiên và những cử chỉ hiếu thảo tôn 

kính được phép làm. 

c. Ngày “kỵ nhật” được cúng giỗ trong gia đình theo phong tục địa phương, miễn là bỏ 

những gì dị đoan mê tín như đốt vàng mã,… giảm thiểu, canh cải những lễ vật biểu dương ý 

nghĩa thành kính, biết ơn ông bà, như dâng hoa trái, hương đèn… 

d. Trong hôn lễ, cô dâu, chú rể được làm lễ Tổ, lễ Gia Tiên vì đó là nghi lễ tỏ lòng biết 

ơn, hiếu kính, trình diện với ông bà. 
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e. Trong tang lễ, được vái lạy trước thi hài người quá cố, đốt hương vái lạy theo phong 

tục địa phương để tỏ lòng tôn kính người đã khuất. 

f. Được tham dự nghi lễ tôn kính vị Thành Hoàng tại đình làng để tỏ lòng cung kính biết 

ơn với những vị mà theo lịch sử  là có công với dân tộc hoặc là ân nhân của dân làng, chứ 

không như mê tín đối với các “yêu thần”, “tà thần”[7]. 

Tháng 11 về, tháng các linh hồn, cầu nguyện cho người đã chết. Những vần thơ sau đây 

của Nguyet Van trong một lần về thăm mộ cha mẹ, như khơi dậy trong tâm tư những người con 

về hình ảnh của các bậc sinh thành mà nay đang an nghỉ trong lòng đất lạnh:   

 Nghĩa trang chiều nay, buồn thê thiết… 

Con không sao quên được mẹ ơi.! 

Dù bốn năm nay, con thường qua lại… 

Kể từ ngày, ba mẹ đến “ở đây”, 

………………………………………. 

Hôm nay, con ghé lại “thăm nhà” 

Vuông đất nhỏ, nơi ba mẹ “an nghỉ” … 

Gió vi vu như lời.ai thủ thỉ… 

Hòa lẫn tiếng mưa cứ ti tách vô tri … 

Con ngồi đây, dán mắt vào “linh vị”… 

Bia mộ ghi tên, hai đấng sinh thành, 

………………………………………… 

(Nguyet Van. Chiều Nghĩa Trang Buồn, 11/4/2015.) [8] 

Là người con, có bao giờ tôi tự hỏi lòng mình đã nhớ và đã nghĩ đến những người thân 

yêu đã khuất? Và mình đã làm gì đối với họ và cho họ khi còn sống cũng như sau khi họ qua 

đời?!!! 

______ 
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Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt 
 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 

Đây chính là câu truyện mà tôi đã có dự tính viết từ nhiều năm vừa qua để chia sẻ với bạn bè 

thân thương và người thân ruột thịt trong gia đình, ngõ  hầu, những người này hiểu được phần 

nào đó về mối liên hệ mật thiết và tình cảm cao quý mà tôi đã từng dành cho Mẹ Maria, người 

Mẹ yêu dấu của riêng tôi và của tất cả chúng ta. Ta có thể nói Mẹ và gọi Mẹ là “Mẹ của chúng 

sinh”; Mẹ của tất cả những ai đang đau khổ, đang sống trong sự thất vọng và lạc hướng, vì Mẹ 

chính là niềm hy vọng lớn lao cho nhân loại, Mẹ là ngôi sao dẫn đường, là ánh sáng bừng lên 

trong đêm tối, là ngọn hải đăng cho những con thuyền đang lênh đênh trên biển cả. Tất cả 

những điều này là cảm nghiệm sâu sắc của riêng cá nhân tôi, sau nhiều năm tháng chìm đắm 

trong bóng đêm và không tìm thấy một tia hy vọng nào cả, dù là nhỏ nhoi. Đã nhiều lần, tôi 

hoàn toàn như thất vọng và muốn buông xuôi tất cả, mặc cho số phận đưa đẩy…, nhưng rất 

may mắn là tôi vẫn trông cậy và bám viú nơi Mẹ Maria, vì tôi tin Mẹ sẽ chuyển cầu cho tôi và sẽ 

không bao giờ từ chối, những lời cầu xin của con cái Mẹ, và Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi 

trong cơn tuyệt vọng. 

 

  Mối Tình Của Tôi và Mẹ Maria: Khởi Điểm Hành Trình Ơn Gọi 
 
 

http://www.dongten.net/


39 
 

Đó là lý do tại sao, mà tôi muốn viết lại những cảm nghiệm của chính mình về mối tình giữa tôi 

và Mẹ Maria. Tôi muốn viết, trước tiên, là để khẳng định về niềm xác tín của mình, kế đến, tôi 

muốn bày tỏ tấm lòng cảm tạ và tri ân thật thẳm sâu của tôi đối với Mẹ và qua Mẹ, đối với Ba 

Ngôi Thiên Chúa. Và sau cùng, là tôi muốn mời gọi quý vị hãy phó thác cuộc đời của mình cho 

Mẹ, hãy chạy đến với Mẹ, và hãy tận hiến chính bản thân của quý vị và gia đình cho Mẹ, để 

nhờ Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, con yêu dấu của Mẹ, cũng là Đấng cứu độ trần 

gian. Ngõ hầu chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa trong đời sống thiêng liêng của mình, 

và mai ngày sẽ được chiêm ngắm thánh nhan Chúa trên cõi trời, nơi mà chúng ta hy vọng sẽ 

đạt tới sau cuộc lữ hành trần gian. 

 

Và sau đây là câu truyện về mối tình của tôi và Mẹ MARIA, nó được bắt đầu bằng chuỗi tràng 

hạt Mân Côi màu đen, mà tôi vô tình lượm được ở dưới đất. Khi ấy tôi có lẽ khoảng chừng 9 

tuổi và lúc bấy giờ, tôi chỉ biết đọc các kinh đơn gian mà tôi đã học tại lớp giáo lý xưng tội lần 

đầu, khi tôi được 8 tuổi. Tôi vẫn chưa biết thế nào là ngắm: Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và 

Năm Sự Mừng, và thế nào là lần hạt Mân Côi, và sự thật là tôi không có thích đọc nhiều kinh 

cho lắm. Con nít, phần đông là thế, ít có thích đọc kinh, nhất là những kinh dài và khó nhớ. Điều 

đó cũng dễ hiểu thôi, nhất là bây giờ tôi đã khôn lớn và đã làm linh mục. 

 

Không hiểu vì một lý do nào, mặc dù tôi chưa biết lần hạt Mân Côi và suy gẫm các mầu nhiệm 

về việc Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ (mầu nhiệm Năm Sự Vui); về cuộc khổ nạn của 

Chúa Giêsu (mầu nhiệm Năm Sự Thương) và về sự sống lại và lên trời của Đức Giêsu Kitô 

(qua mầu nhiệm Năm Sự Mừng), nhưng tôi lại thích đeo cái chuỗi tràng hạt Mân Côi màu đen 

ấy vào cổ của mình và tôi cảm thấy có một niềm tin tưởng mãnh liệt vào sự che chở của chuỗi 

tràng hạt Mân Côi ấy. Tôi xác tín, là nếu tôi đeo cái chuỗi ấy vào cổ của tôi và với sự hiện diện 

của chuỗi tràng hạt Mân Côi ấy, tôi sẽ được bình an, và không có điều gì sẽ làm cho tôi sợ hãi 

nữa, vì thuở bé tôi khá sợ ma, nhưng lại thích nghe các chú lính Biệt Động Quân kể chuyện ma 

cho chúng tôi, là những đứa con nít, hay tụ tập vào buổi tối để nghe các chú lính ấy kể chuyện 

và thông thường chuyện mà chúng tôi thích nghe nhất, vẫn là chuyện ma do các chú ấy kể, 

nhưng nghe xong rồi thì lại sợ…! 

 

Mỗi sáng, tôi có thói quen là hay tham dự thánh lễ buổi sáng, hầu hết là tôi đi lễ với mẹ ruột của 

tôi vào khoảng 5 giờ sáng tại nhà thờ giáo xứ Dục Mỹ. Nhưng thỉnh thoảng vì mẹ tôi mệt và 

không thể dậy sớm để đánh thức tôi dậy đi lễ, thì tôi âm thầm, và rón rén, ra khỏi giường…, rồi 

đánh răng, rửa mặt, và thay áo quần rồi một mình đi tham dự thánh lễ. 
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Từ nhà của tôi đi đến nhà thờ giáo xứ Dục Mỹ mất khoảng 15 phút đi bộ, và phải đi ngang qua 

một ngôi chùa và một cái miếu nằm sát ngôi chùa Dục Mỹ. Tại cái miếu này, các chú lính Biệt 

Động Quân thường nói cho chúng biết là ở miếu đó có ma hiện về, và các chú đã có lần thấy 

ma mặc áo dài trắng, đi hổng trên mặt đất, nên chúng tôi nghe xong thì rất sợ và luôn bị in trí là 

tại cái miếu đó có ma, lẽ đó, mỗi khi sáng sớm, nếu tôi đi lễ một mình, khi đi ngang đây là tôi 

nhắm mắt và tay cầm chặt lấy chuỗi tràng hạt Mân Côi, rồi tôi chạy cho thật nhanh để vượt qua 

cái miếu ấy hầu đến nhà thờ. Cho nên, đối với tôi thì lúc bấy giờ cái chuỗi tràng hạt ấy, nó 

giống như là một vật “bùa hộ mạng” của tôi, và tôi tin rằng, nếu tôi mang chuỗi tràng hạt đó, thì 

ma sẽ sợ và không dám hiện ra để nhát tôi. 

 

Chính vì niềm xác tín đó, mà tôi không lúc nào chịu rời bỏ cỗ tràng hạt Mân Côi mà lúc bấy giờ 

tôi đang đeo trên cổ mình. Nhiều lần mẹ tôi tắm cho tôi, và mẹ bắt tôi phải cởi chuỗi tràng hạt 

ấy ra, để mẹ có thể kì cho sạch đất, bám quanh cổ của tôi, vì tôi ham chơi và ít khi để ý đến 

những điểm này, nhưng tôi nhất quyết không cho mẹ tôi cởi cái chuỗi tràng hạt ấy ra, tôi không 

có muốn nói cho mẹ tôi biết lý do tại sao, tôi lại muốn mang nó luôn bên mình…, thế nên, đôi 

khi mẹ tôi bực mình vì bảo mà tôi không chịu nghe lời của mẹ, nên mẹ đã “phét” vào mông của 

tôi, vì cái tội lì lơm, nói mà không chịu nghe, nhưng mẹ đâu có hiểu và biết được những ý nghĩa 

xâu xa của việc tôi đeo chuỗi tràng hạt mân côi ấy. Điều đó được coi như là bí mật riêng của 

tôi, vì tôi chưa tiện để tiết lộ lúc bấy giờ. 

 

Đã nhiều lần, người anh rể của tôi khi thấy tôi mang cái chuỗi tràng hạt ấy, đã từng tuyên bố 

với gia đình là: có thể “Cậu Hùng” sau này lớn lên sẽ đi tu làm linh mục. Thực sự lúc đó tôi 

cũng chỉ mới có 9 tuổi hoặc cao lắm là 10 tuổi, thì biết gì là vấn đề đi tu. Tôi chỉ cười và có lẽ 

mọi người trong nhà cũng nghĩ đó là chuyện hão huyền, hay anh rể tôi nói cho vui mà thôi. 

Nhưng có một điều lạ lùng là anh rể của tôi, lúc bấy giờ (vào năm 1969) vẫn là người Phật giáo, 

vì ba của anh rể tôi là người rất sùng đạo Phật và là một tín đồ phật tử rất siêng năng niệm kinh 

Phật. Tuy nhiên, anh rể của tôi, có một thời gian học Trường Công Giáo khi còn bé, nên anh ta 

biết đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng bằng tiếng La Tinh, sau này, chính anh rể tôi là 

người đã kể lại cho tôi, những câu chuyện rất đặc biệt và đầy sự lạ lùng, có thể xem như là 

chuyện “phép lạ” mà Đức Mẹ Maria đã thực hiện trong cuộc đời của anh, kể từ khi anh còn là 

lính của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà trước 1975. Đã nhiều lần anh chỉ huy các trận đánh ở 

vùng Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, và đơn vị của anh đã bị Đặc Công Bộ Đội miền Bắc tấn 

công và hầu hết các binh sĩ và lính trong đơn vị của anh đã bị thiệt mạng, ngang cả người lính 

truyền tin là người đã bị bắt chết, khi đứng sát bên anh, thế mà anh rể của tôi lại không hề hấn 

gì, và lại được an toàn. Sau này, khi miền Nam bị thất thủ vào cuối tháng 4 năm 1975, anh rể 
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của tôi đã được đưa ra miền Bắc học cải tạo trong các trại tập trung, cụ thể là tại trại Vĩnh Phú, 

nơi mà tôi đã có dịp ra thăm viếng anh ấy vào năm 1981. 

 

Sau này khi được thả tự do sau gần 10 năm cải tạo, anh rể của tôi đã có cơ hội đoàn tụ với gia 

đình, trước khi đi định cư tại Mỹ theo diện H.O, do chính phủ Mỹ bảo lãnh. 

Những lần anh rể và tôi có cơ hội gặp gỡ nhau, thì hai anh em chúng tôi đã chia sẻ và tâm sự 

với nhau về những sự việc lạ lùng mà có thể nói: chính Đức Mẹ đã thực hiện và bảo vệ hai anh 

em chúng tôi, Mẹ đã cứu thoát hai anh em chúng tôi khỏi chết. Anh rể tôi, thì như tôi đã kể ở 

trên, được thoát chết trong các chiến trận đã diễn ra trong thời loạn lạc và nội chiến giữa hai 

miền Nam Bắc, kéo dài hơn 30 năm (1945-1975). Sau đó là trong các trại cải tạo, nhất là tại trại 

Vĩnh Phú ở miền Bắc. Nhiều lần, anh rể tôi đã nghĩ và tin rằng: Mình sẽ không thể sống sót để 

trở về gặp mặt vợ và các con, cũng như những người thân trong gia đình. Anh rể tôi dường 

như đã mất đi niềm hy vọng…, vì sự sống sót để trở về rất mong manh nhỏ bé, khi điều kiện 

sống và chế độ ăn uống tại trại cải tạo rất thiếu thốn về nhiều mặt, nhưng thêm vào đó, thì phải 

làm việc cận sức và luôn bị hành hạ về thể xác cũng như cả tinh thần. Ai đã từng đi cải tạo thì 

sẽ hiểu và cảm nhận được những gì mà tôi muốn chia sẻ ở đây. 

 

Riêng về bản thân tôi, thì tôi đã được Đức Mẹ Maria cứu sống tôi qua hành trình vượt biên. Tôi 

đã phải quyết định rời bỏ quê hương Việt Nam để tìm kiếm tự do, và nhất là để có thể tiếp tục 

theo đuổi hành trình ơn gọi làm linh mục của mình, mà tôi đã quyết định vào năm 1979, khi gia 

nhập chủng viện Lâm Bích thuộc giáo phận Nha Trang, mặc dù vào thời điểm đó, thì chủng 

viện vẫn chưa được phép hoạt động, nên vấn đề đi tu lúc bấy giờ gặp phải rất nhiều khó khăn, 

đến từ đủ mọi phía. 

 

Khi tôi quyết định gia nhập chủng viện Lâm Bích, thì lúc đó, anh rể của tôi vẫn còn đang cải tạo 

tại trại giam ở Vĩnh Phú, và nhất là sau này khi tôi đã vượt biên thành công và được định cư tại 

Úc, rồi tôi bắt đầu tiếp tục hành trình ơn gọi của mình bằng việc gia nhập chủng viện Saint 

Charles Seminary của Tổng Giáo Phận Perth, vào tháng 12 năm 1982. Sau đó, tôi chuyển sang 

Thành phố Sydney và tôi gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) vào cuối năm 1983 và bắt đầu 

chương trình đào tạo vào giữa tháng 2 năm 1984. Sau 10 năm, tôi đã hoàn tất chương trình 

đào tạo và tôi được cha Giám Tỉnh DCCT và Hội Đồng Giám Tỉnh tại Úc cho phép thụ phong 

linh mục, và tôi đã lãnh nhận tác vụ linh mục vào ngày 16 tháng 7 năm 1994 tại Thành phố 

Melbourne. Lúc đó, tôi mới nhận ra: lời mà anh rể của tôi đã nói trước đây, khi tôi mới lên 9 

tuổi, nay đã thành hiện thực.  
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Sau khi biết tôi đã làm linh mục, anh rể tôi đã nói với tôi, là anh ấy muốn được gia nhập Giáo 

Hội Công Giáo, được lãnh nhận bí tích rửa tội, do tôi cử hành cho anh ấy. Giấc mơ này sau đó 

20 năm mới có thể thực hiện được. Tôi đã rửa tội cho anh rể tôi và cả cháu ngoại của anh, 

cũng như người con rể tương lai của anh ấy, vào ngày 27 tháng 12 năm 2013 tại nhà thờ 

Thánh Tâm (Sacred Heart’s church) DCCT ở Thành phố Seattle, tiểu bang Washing State, 

nước Mỹ.1 Cha Tạ Thanh Bình, DCCT, Chánh xứ tại nhà thờ này đã nhận lời đỡ đầu cho anh 

rể của tôi, vì cha Bình và tôi là hai anh em linh mục chơi với nhau rất thân từ nhiều năm. Đây là 

hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho anh rể của tôi cách riêng, và cho đại gia đình họ 

Trần của chúng tôi nói chung, vì cuối cùng giấc mơ và lời cầu nguyên của anh đã được Thiên 

Chúa Ba Ngôi và Mẹ Thánh Maria nhận lời. 

 

Qua câu truyện này, nó giúp tôi xác tín hơn nữa, về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của 

tôi, và sự an bài của Chúa, ôi thật qúa tuyệt vời mà lắm khi tôi không thể nào mường tượng ra 

nổi. Vì đường lối và cách suy nghĩ của Thiên Chúa thì giống như loài người. 

 

Viết để ca tụng TÌNH YÊU THIÊN CHÚA, để bày tỏ tấm lòng tri ân, và để loan truyền lòng sùng 

kính Đức Mẹ, qua những biến cố của cuộc đời, như là một nhân chứng trong thời đại hôm nay. 

 

Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD. 

Thành phố Perth, Tiểu bang Tây Úc. 

 

Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020. 

Kỷ niệm đúng 103 năm (1917-2020), ngày Đức Mẹ Maria hiện ra lần cuối cùng tại Fatima, 

nước Bồ Đào Nha. 

Email: hungroma@gmail.com 

                                                 
1
 . Anh rể của tôi: Trần Đình Việt và vợ cùng với 5 người con,  hiện nay đang sống tại 

Thành phố Seattle, nước Mỹ cho đến thời điểm tôi viết bài này (Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 

năm 2020). 

mailto:hungroma@gmail.com
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

Hỏi: xin cha giải thích  thế nào là có đức tin và việc làm để được cứu rỗi. 

Trả lời: 

Chúa Kitô đã đến trần gian cách nay trên 2000 năm để thi hành Chương Trình cứu 

chuộc nhân loại của Chúa Cha, “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được 

cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2: 4 

Chúa Kitô đã hy sinh hiến mạng  sống của mình, chết trên thập giá năm xưa  để “ làm 

giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20: 28) vì thế, chỉ một mình  Chúa Kitô mới đem lại ơn cứu 

độ cho toàn thể nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi nếu con người tin  Chúa Cứu Thế Giêsu và 

sống niềm tin ấy cho đến ngày chấm dứt hành trình  con người trên trần thế này  , vì “ dưới 

gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải 

nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” ( Cv 4: 12) 

Phải nhờ vào danh đó để được cứu độ, vì danh thánh  Giêsu có nghĩa là “Chúa cứu 

dân Người”  và cũng  đồng thời có nghĩa là nhờ công nghiệp cứu chuộc vô 

giá của Chúa  mà  con người được cứu độ để sống  hạnh phúc vĩnh cửu với  Chúa là 

Cha trên Nước Trời, sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần gian này. Đó chính là Sứ 

mệnh của Chúa Giêsu , Người “ sẽ cứu  dân Người khỏi tội lỗi” như lời Sứ Thần đã nói với 

Thánh Giuse trong giấc mơ, để truyền cho Thánh Giuse không được bỏ trốn bạn mình là Đức 

Trinh Nữ Maria đang mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần.( Mt 1: 20-21) 

 Nói rõ hơn: nếu Chúa Kitô không xuống trần gian làm Con Người và hy sinh chết thay 

cho cả nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi, thì tuyệt đối không ai có thể làm được gì để được cứu 

độ và toàn thể nhân loại vẫn còn đắm chìm  trong hố diệt vong, vì phải vĩnh viễn xa lìa Thiên 

Chúa là cội nguồn của sự sống và hạnh phúc bất diệt.Nhưng nay con người có hy vọng được 

sống hạnh phúc với Thiên Chúa, vì Chúa Kitô  đã chết để  đền tội thay cho con người và  nối lại 

tình thân giữa Thiên Chúa và loài người. 

Như thế, công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô thật vô cùng quí giá và hữu ích cho 

phần rỗi của mọi người trong nhân loại. Cho nên,  người có niềm tin phải không ngừng cảm tạ 

Chúa Cha đã cứu độ chúng ta trong Chúa Kitô, Đấng đã vui lòng chịu mọi khốn khó, và chết 

nhục nhã trên thập giá để đền tội thay cho con người và cho chúng ta hy vọng được cứu độ. . 

Nhưng công nghiệp đó không tự động  ban phát cho hết mọi người cách vô điều kiện, 

không cần đòi hỏi ai phải làm gì nữa mà vẫn được hưởng nhờ công nghiệp này 

TAI SAO ĐỨC TIN PHẢI CÓ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ TƯƠNG XỨNG ĐI KÈM THÌ MỚI CÓ 

GIÁ TRỊ CỨU RỖI?    
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 Sở dĩ thế,  vì con người còn có tự do để chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian, giữa 

thiên Đàng và hỏa ngục, giữa sự sống và sự chết, giữa ánh sáng và bóng tối đen, nên vấn đề 

cứu rỗi còn lệ thuộc vào sự chọn lựa này của mỗi người chúng ta. 

Nghĩa là, nếu  muốn được ơn  cứu độ nói trên của Chúa Kitô, thì tin vào Chúa là điều 

kiện rất quan trọng và cần thiết   vì nó nói lên lòng biết ơn và trông cậy được cứu độ nhờ công 

cứu chuộc của Chúa.Nhưng  tin không có nghĩa là chỉ nói  suông ngoài môi miệng  mà không 

làm gì nữa để nói lên niềm tin ấy cách cụ thể. 

Thánh Gia-cô-bê Tông đồ đã dạy tại sao   đức tin phải có việc làm đi kèm thì mới có giá 

trị: 

“ …Bạn có biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không ? 

Ông Abraham, Tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính  nhờ hành động 

khi ông hiến dâng con mình là I-xa-Ac trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó, đức tin hợp tác 

với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.” ( Gc 2: 20-22) 

Nói khác đi, ông Abraham tin và yêu mến Thiên Chúa và Thiên Chúa biết rõ lòng tin của 

ông. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn thử thách ông bằng cách đòi ông hy sinh con một của ông là I-

xa-ác. Ông đã chứng tỏ lòng tin và mến yêu Chúa của ông cách cụ thể là sẵn lòng hiến tế con 

mình trên bàn thờ. Và nếu Chúa không sai Sứ Thần can thiệp kịp thời  thì I-xa-ac đã bị cha 

mình sát tế rồi. 

Đây là  hành động cụ thể nhất, sống động nhất  để minh chứng lòng tin và lòng mến 

Thiên Chúa của Abraham để làm gương cho hết mọi người có niềm tin trong  nhân loại từ xưa 

đến nay và còn mãi về sau. 

Chính vì  muốn nhấn mạnh  đến  sự cần thiết phải chứng minh lòng tin bằng hành 

động   cụ thể  mà Chúa Giê su đã nói với các môn đệ Người xưa kia như sau: 

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

Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào 

mà thôi.” (Mt 7: 21 

Nghĩa là không phải cứ nói tin Chúa, và kêu thánh Danh Giêsu   thôi là được  cứu đô. 

Trái lại, đức  tin phải đi kèm với hành động cụ thể  là  thi hành ý muốn của Cha trên Trời 

để  làm những gì đức tin đòi hỏi về mến Chúa , yêu người, thương giúp người nghèo khó và xa 

tránh mọi tội lỗi để góp phần cộng tác của con người  vào ơn cứu độ của Chúa Kitô, hầu được 

sống hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời mai sau. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới  tục hóa của “văn hóa sự chết”và chứng 

kiến  biết bao sự dữ đang diễn ra ở khắp  trên thế giới -  nơi mà  con người không có niềm tin , 

hay có mà không sống niềm tin ấy-  nên đã và đang làm những sự dữ như  oán thù, chia rẽ, 

khủng bố,  giết hại nhau, giết thai nhi, đặc biết là giết trẻ nữ ở Trung cộng và Ấn 

Độ,  gian   tham ,trộm  cướp, bắt cóc, chặt đầu con tin ( hostages) hiếp dâm, ngoại tình  thay 

chồng đổi vợ,  bách hại người khác nhân danh tôn giáo của mình như bọn cuồng tín Hồi giáo( 

ISIS) đang làm ở Trung Đông,cùng với bọn  buôn bán phụ nữ và trẻ nữ cho bọn ma cô, tú bà 

mở nhà điếm để cung cấp thú vui dâm ô và ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn và tội 

lỗi  kia cho bọn vô luân đi tìm thú vui này. 
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Thử hỏi : những kẻ đang làm những sự dữ trên đây  thì làm sao chúng có thể được cứu 

độ nếu chúng không kíp an năn  sám hối để xin Chúa thứ tha?  Công  nghiệp  cứu chuộc của 

Chúa Kitô chắc chắn không  ích gì cho họ , dù họ  có  tuyên xưng Chúa Kitô  ngoài môi miệng 

cả trăm ngàn lần thì cũng vô ích mà thôi, vì việc làm thực tế của chúng đã hoàn toàn phỉ nhổ 

vào niềm tin của chúng. 

 Như thế đủ cho thấy là tin yêu  Chúa thì phải chứng minh bằng hành động cụ thể tương 

xứng, chứ không thể nói suông ngoài môi miệng được. Chúa Kitô đã  chứng tỏ tình yêu của 

Người đối với toàn thể nhân loại bằng hành động cụ thể là hy sinh  chết thay cho cả loài người 

tội lỗi, đúng như lời Chúa đã nói với các môn đệ xưa: 

“ Không có tình thương nào cao cả 

Hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng 

Vì bạn hữu của mình.” ( Ga 15: 13)  

Như vậy,  tin Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, là tình thương vô vị lợi, là công bình bác ái 

và nhân đạo, thì không thể sống  với hận thù, gian ác, bất công, bóc lột người khác và dửng 

dưng trước sự nghèo đói của bao người xấu số trong xã hội, nhất là đam mê những thú vui vô 

luân vô đạo, như thực trạng của biết bao con người ở khắp nơi trên thế giới đang  chìm đắm 

trong “văn hóa của sự chết” hiện nay. 

Chúa Kitô chết một lần trên thập giá năm xưa để cứu cho nhân loại khỏi phải chết  đời 

đời. Nhưng công nghiệp cực trọng này không bao giờ  là bình phong lá chắn cho những 

ai  muốn lợi dụng để cứ sống trong tội , cứ làm sự dữ  mà không biết ăn năn  từ bỏ  để được 

cứu độ như lòng Chúa mong muốn, vì Người không muốn cho  ai phải hư mất đời đời vì tội. 

Chúa cứu chuộc nhưng con người phải cộng tác vào ơn cứu chuộc này bằng quyết 

tâm sống theo đường lối của Chúa và xa tránh mọi tôi lỗi, vì chỉ có tội mới đẩy  con 

người ra khỏi tình thương của Chúa và làm hư công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô 

Bằng cớ phải xa tránh tội  là sau khi tha tội, không ném đá một phụ nữ ngoại tình,  bị bọn 

biệt phải bắt dẫn đến xin Chúa xét xử, Chúa  Giêsu đã nói với phụ nữ kia như sau: 

 “ Tôi không kết án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay  đừng phạm tội nữa.” ( Ga 

8: 11) 

Như thế,  Chúa  đâu có nói   là chị cứ về đi, và nếu còn phạm tội nữa thì trở lại đây tôi 

tha cho ? Ngược lại, Chúa nói rõ với chị kia  khi đó và tất cả mọi người chúng ta ngày nay là 

“Đừng phạm tội nữa” Nghĩa là đừng lợi dụng lòng thương xót tha thứ của Chúa để cứ tiếp tục 

phạm tội mà không có quyêt tâm từ bỏ và xa tránh tội lỗi . 

Bằng cớ nữa là có  một người bị bị đau ốm đã 38 năm, được Chúa Giêsu  chữa lành cho 

trong ngày Sa-bát. Nhưng sau đó lại  gặp  anh này trong Đền thờ, Chúa đã nói với anh ta như 

sau: 

  “ Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tộ nữa kẻo  lại phải khốn  hơn trước.” 

( Ga 5: 14). 
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Như vậy,  tội vẫn là nguyên nhân làm khổ con người , làm mất hy vọng cứu rỗi vì  nghịch 

cùng Thiên Chúa là Đấng yêu thương, nhân từ nhưng gớm ghét mọi tội vì  tội xúc phạm nặng 

nề đến bản chất yêu thương và thánh thiện của Chúa. 

Tội cũng làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, vì Chúa không chết để dung 

dưỡng cho kẻ có tội cứ sống mãi trong tội,  mà chết một lần để tha thứ mọi tội con người đã 

phạm để giúp con người sống xứng đáng với tình thương và công nghiệp cứu chuộc của Chúa. 

Nhưng con người phải cộng tác với ơn cứu chuộc này để quyết tâm xa tránh mọi tội  lỗi thì mới 

được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa. Không có sự cộng tác này, thì Chúa không thể cứu ai 

được, dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa là vô giá và đủ cho con người được cứu độ. 

Tóm lại, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô là cần thiết và quan trọng, nhưng quan trong 

hơn nữa là phải thể hiện  niềm tin ấy bằng hành động cụ thể mà đức tin  đòi  buộc. Nghĩa là 

không thể miệng nói tôi tin có Thiên Chúa, tin Chúa Kitô là  Đấng cứu thế, mà tay lại nhúng vào 

những sự dữ như  thề gian ( perjury ) giết người, chặt đầu con tin, đặt bom để  giết hại kẻ thù 

địch khiến cho bao người dân vô tội  phải chết oan,  đốt phá nhà cửa và nơi thờ phượng của 

người khác.  Cũng không thể nói tin có Chúa là Đấng công minh , nhân từ  và thánh thiện, mà 

chân lại bước đi dến những nơi tội lỗi như sòng bạc, nhà tắm hơi, sàn nhẩy và các  nơi cung 

cấp thú vui vô luân vô đạo đầy rẩy ở khắp nơi trên thế giới  tục hóa  ngày nay.. 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy là nếu lời nói mà không đi đôi với việc làm thi sẽ không 

bao giờ thuyết phục được ai tin lời mình. Cũng vậy, trong lãnh vực thiêng liêng, nếu không 

quyết tâm xa tránh tội  lỗi  , để sống theo đường lối của Chúa, thì tình thương  của Chúa Cha 

và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô  sẽ trở nên vô ích hoàn  toàn cho  những  ai  miệng 

nói tin  yêu  Chúa,  mà thực tế  lòng vẫn hướng chiều về sự xấu, sự tội,   hay chạy theo  những 

gì nghịch với niềm tin yêu ấy. Amen. 

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

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. DMin (Doctor of Ministry = Tiến Sĩ Sứ Vụ) 
 
 

VỀ MỤC LỤC 
 

 
 

 
THÁNH THẦN, 

HƠI THỞ SỐNG ĐỘNG 

CỦA GIÁO HỘI 

 

Quyển hai 

Các Tài Liệu ở Malines 
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Phần 2 

Đại kết và Canh tân 

 

Chương V 

 
Những điều kiện của Canh tân 

chân thật 
 

1. Cần phải phân tích trong 
tinh thần kiểm thảo   

 
 

Mặc dầu Giáo hội gặp phải khủng hoảng, nhưng không ai chối là Thánh Thần vẫn luôn 

tác động trong Giáo hội ấy. Canh tân đã khai triển một lối tiếp cận mới giữa những người kitô 

hữu với nhau và đã thúc đẩy dân Chúa bước được một bước quan trọng tiến đến đại kết. 

Một cuộc tập họp  như ngày gặp gỡ ở Kansas City tháng bảy năm 1977 cho thấy ‘Thánh 

Thần nói với các Giáo hội’ và dân chúng Kitô giáo nhận ra tiếng Ngài. Tuy vậy, cũng đừng 

nên rơi vào  một lối đại kết bốc đồng,   chỉ thấy bối cảnh huynh đệ đầm ấm trước mắt mà 

quên những khó khăn về tín lý chưa giải quyết được. Mối hiệp thông giữa các Giáo hội sẽ tạo 

thành vấn đề, và chúng ta sẽ chỉ dừng ở ngưỡng cửa  của đại kết ‘trong Thánh Thần và trong 

chân   lý’: 

 
- một khi ta nói đến tác động của Thánh Thần mà không nói rõ  vị thế và ý  nghĩa của 

các   cơ cấu bí tích và vị thế cộng tác của con người; 

- một khi ta nói đến đức tin mà không minh thị nội dung thiết yếu của nó; 
- một khi ta từ chối không minh định được một đức tin như nhau nơi bí tích Thánh 

Thể và vai trò cũng như chức năng của người chủ trì bữa tiệc của   Chúa. 

 
Không những các vị lãnh đạo Canh tân đoàn sủng phải sáng tõ về đòi hỏi nầy, mà các 

thành phần của Canh tân đoàn sủng nói chung cũng cần được soi dọi. Chúa đã dạy rằng « 

chân lý làm cho anh chị em tự do ». Phải dám tin rằng chân lý và tình yêu  là một, ở nơi Chúa 
cũng như trong cuộc  sống con người. Vì thế mà chúng ta truy xét một vài điểm quan yếu 
như là để báo động về đá ngầm và bãi cát làm mắc cạn ở cửa sông gần biển, nhằm giúp 

thuyền xuôi về bến an bình hơn.60 

 

Để đôi bên đáp ứng được đòi hỏi về chân lý trong các vấn đề nêu lên, trước hết người 

công giáo cần phải có một kiến thức đứng đắn về đức tin của chính mình, đặc biệt về  mầu  

nhiệm  Giáo  hội; họ phải biết và sống trong thực tại thâm sâu của nó. Không thể nào nại lý 

do bác ái mà lững lơ  không rõ ràng hay lờ đi cho  xong. Tình yêu  và chân lý không tách ra 

khỏi nhau, nhưng cần gắn bó với nhau. 
 
Khi nhạy bén về ý nghĩa và cuộc sống Giáo hội, ta sẽ cảnh giác hơn và dễ tránh những 

cạm bẫy làm ta lạc lối hoặc đi vào bế  tắc. 

 
Tuy không nhằm truy cứu  một cách hết  sức chuẩn xác, chúng ta cũng nên nêu lên 

đây vài  bẫy ngầm, trước hết là lối dùng từ ngữ! 
 
 

2. Tình trạng mập mờ về từ ngữ 
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Cần lưu ý điểm nầy. Một nhà hiền triết Trung Hoa khi được hỏi : « Nếu ngài được làm 

chủ  thiên hạ thì ngài làm gì ? », và câu trả lời là: «  Tôi sẽ chính danh   ». 

 
Tuy kỳ quặc, nhưng ta khinh nghiệm được rằng một lời nói như  nhau  lại sinh nhiều  

điều  hiểu  lầm khi sự tương đồng về từ ngữ bên ngoài lại hàm ngụ  những quan điểm trái 
nghịch nhau.   Khi bắt đầu học một thứ tiếng ngoại quốc, những chữ tế nhị khó sử dụng nhất  
là những chữ có âm   gần  như nhau mà nghĩa lại khác  nhau. Từ ngữ dùng chung trong 
Canh tân đoàn sủng cũng thế;  nó   có thể gài chúng ta vào một tình trạng hiểu sai ý nghĩa 
của lời nói đôi bên. Chúng ta cần phân tích   một cách ngay thẳng những khác biệt; chúng ta 
không vượt qua được nếu chúng ta không nhận ra những khác biệt ấy.  Chẳng hạn, từ ngữ  « 
phép rửa trong Thánh Thần’  hàm  ngụ nhiều quan niệm  thần học khác nhau. 

 

 
‘Phép  rửa trong Thánh  Thần’ 

 
Trong môi trường canh tân đoàn sủng, chữ được dùng nhiều nhất là ‘phép rửa trong 

Thánh Thần’. Đó là chữ mấu chốt vì nó nhằm chỉ kinh nghiệm hồi tâm tỉnh ngộ khởi thủy mở 
lối cho sinh hoạt sau  nầy.  Do đó mà ta lưu ý về tầm quan trọng của câu hỏi nầy:  «  Chữ nầy 
thực sự hàm  ngụ  điều gì ? ». 

 

Người ta cũng thường nghe có người công giáo  nói lộp chộp rằng : « tôi đã trở  thành 
kitô  hữu vào một ngày tháng nào đó », để nhằm nói đến  ngày mà  người  ấy đã  nhận phép  
rửa  trong Thánh Thần. Một cách nói mập mờ nguy hiểm  như thế lại do  chính miệng của 
người đã chịu phép    bí tích rửa tội từ lúc sơ sinh và đã là kitô hữu từ ngày đó. Có lẽ người 
ấy muốn nói là mình ý thức   đầy đủ hơn về Kitô giáo  của mình nơi kinh nghiệm về Thánh 
Thần (phép rửa Thánh Thần)  đã làm  đảo lộn và gây chấn động cuộc sống của y. Ta hiểu 
được sự phấn khởi của y qua kinh nghiệm ấy, nhưng cần phải cẩn trọng về từ ngữ. Lối nói 
như thế có thể tạo lối  hiểu  sai trật  về tín lý, nếu  nó  muốn ám thị rằng có một thứ siêu-bí 
tích rửa tội áp dụng cho một loại kitô  hữu ưu hạng nào đó. Ở  đây vừa phải trung thực và 
cũng vừa phải khiêm tốn để đáp ứng đòi hỏi của của sự thật và của sự chính xác trong lời 
nói. 

 
 
 

3. Truyền thống sống động và Lời Chúa 
 

Truyền thống và Kinh  Thánh 

 
Một trong những đề tài gây tranh cải hơn cả xét về mặt đại kết  là  các  tương  quan  

giữa Truyền Thống và Kinh  Thánh. 

 

Chúng ta có hai hay có một nguồn mạc khải ? Nhờ lưu ý đến mối liên hệ đôi bên dưới 
nhiều góc độ mà các quan điểm trước đây đã xích lại gần nhau  hơn.  Tình trạng đó hẳn 
nhiên chi phối lối  đọc Thánh Kinh mà người công giáo đang thực hiện bên trong Giáo hội, 
qua sự dẫn dắt và soi sáng  của Giáo hội. 

 
Khi nói về các trách nhiệm của các giáo lý viên, Đức Phaolô VI nói với họ thế nầy : 
 
« Họ phải loan truyền Lời Chúa đã được tỏ bày do Mạc khải Thiên Chúa, đã được  

sống  trong Truyền thống của Giáo hội và được trình bày minh  thị  trong  những  
 
bản  văn  của  Huấn quyền. »61 
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Câu nói cô động nầy mô tả tác động thông thường của Thánh Thần liên hệ đến Lời 
Chúa. 

 

Lời Ngài tỏ bày cho chúng ta trong Mạc khải. Nguồn suối chung là  Lời Chúa mà chúng 
ta  tiếp nhận trong Giáo hội qua Thánh Kinh và Truyền   thống. 

 
Tư tưởng đó của Giáo hội được Hiến chế về Mạc khải, số  10,  của Công đồng 

Vaticanô II  diễn đạt như sau: 
 

« Nhiệm vụ chú giải chính thức Lời Chúa đã được viết ra hay lưu  truyền  chỉ được ủy 
thác  cho Quyền Giáo Huấn sống động của Giáo Hội, và Giáo hội thi hành quyền đó nhân 
danh Chúa  Giêsu Kitô. Tuy nhiên Quyền Giáo Huấn nầy không vượt trên  Lời  Chúa, nhưng 

để phục vụ  Lời  Chúa, chỉ dạy những gì đã được truyền lại, vì thừa lệnh Chúa và với sự trợ 
giúp của Chúa Thánh Thần, Giáo hội thành tâm lắng nghe, gìn giữ cách thánh thiện và trung 

thành trình bày Lời Chúa.     Và từ kho tàng duy nhất ấy, Giáo hội rút ra mọi chân  lý,  và  dạy  

tin  đó  là do  Thiên  Chúa  mạc khải. » 

 
Truyền Thống và Kinh Thánh liên hệ chặt chẽ với nhau; cả hai đều phát sinh từ một 

nguồn suối duy nhất nơi Thiên Chúa. 

 

Sự ‘kết liền’ giữa Truyền Thống và Kinh Thánh được tác giả đại  kết  người  công  giáo 
Georges H. Tavard diễn tả hết sức thấu đáo  : 

 

« Bí quyết của việc tái – hội nhập hoặc hiệp nhất Kitô giáo hoặc của thần học đại kết ở 
nơi việc quay về lại quan niệm gắn liền Kinh Thánh với Giáo hội. Kinh  Thánh không thể là  
Lời Chúa   nếu ta tách Kinh Thánh và đặt riêng ra bên ngoài Giáo hội, là hiền thê và là thân 

thể của Đức Kitô.   Và giáo hội cũng không thể là hiền thê và thân thể Chúa nếu Giáo hội đã 

không từng tiếp nhận ơn thông hiểu Lời Chúa. Hai cách Chúa thăm viếng con người ấy là 

những khía  cạnh của  cùng  một  mầu nhiệm. Phân tích cho cùng thì chúng là một, một 

trong hai cách biểu lộ. Giáo hội gắn vào Kinh Thánh cũng như Kinh Thánh gằn liền với 

Giáo hội.  »62 

 
Giải thích Kinh Thánh 

 
Và hệ quả là ta không thể tách Kinh Thánh và Truyền thống xuyên qua lịch sử, khi - chỉ 

vì nhân danh công việc  chú  giải Thánh Kinh-  mà  cho  rằng một loại Thánh Kinh nguyên 
thủy thì có  giá trị hơn loại khác dựa vào tính cách xa xưa của nó. Không thể đặt nền tảng đối 
thoại đại kết dựa  vào một qui chiếu duy nhất gọi là là thời khởi thủy trong Thánh Kinh, và 
xem đó là điểm khởi phát chung duy nhất có giá trị để thảo  luận. 

 

Nhà thần học về đại kết có tên tuổi Avery Dulles đã  từng phản ứng về  điều  gọi  là  

‘chủ thuyết sơ khai Thánh Kinh’ khi phê bình một cuốn sách như sau   : 

 

« Dường như tác giả tin là các Giáo hội dễ đi đến hiệp nhất, khi hy sinh nét các biệt nơi  

truyền thống của riêng mình, rồi bắt đầu xây dựng lại từ một lối hiểu Tân  Ước  dựa  trên  một  

phương pháp kiểm thảo thuần túy lịch sử có tính cách trung lập vô tư. Một lối phát biểu như 

thế có  thể thu hút một tín hữu tin lành cấp tiến nào đó, nhưng theo ý tôi, đa số  các tín hữu tin 

lành, chưa      kể Anh giáo, chính  thống  và công giáo, sẽ không chấp  nhận. Cá nhân tôi 

nghĩ rằng cố gắng  thúc  đẩy các truyền thống Kitô giáo khác nhau hòa hợp và đối thoại trong 

nét độc đáo của mỗi bên, một cách tích cực, thì có ích hơn. Trong những lối đối thoại kiểu 

‘giản lược’được nêu  lên, hẳn Thánh  Kinh  sẽ  đóng  một  vai  trò  quan  trọng,  nhưng  chú  
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giải  không  nhất  thiết phải  là  tiếng  nói quyết định. »63 

 
Lời Chúa nơi cá nhân 

 
Nếu Lời Chúa được đọc, được tiếp nhận, được sống trong Giáo hội, thì ta cũng nên 

chú ý vai trò của Lời Chúa khi kitô hữu tin là mình   nhận được ‘một lời của Chúa’ nói riêng 
với mình. 

 

Ở đây cũng thế, cách dùng từ ngữ có thể tạo hiểu lầm  vì  không cân nhắc kỷ. Bắt 
chước lối  nói của các tiên tri trong Cựu Ước, người ta thường dùng một cách quá dễ dàng 
thành ngữ: «Chúa đã nói với tôi rằng....Chúa mời gọi anh em ... ». Cần lưu ý khiêm tốn nơi 
lời nói. Ralp Martin đã xin chúng ta cẩn trọng; trong cuốn sách « Lạy Chúa, Ngài là Thiên 
Chúa của con » ( Tựa tiếng anh là Hungry for God) , tác giả nhận xét : 

 

« Một vài người có thể....cảm thấy khó chịu khi họ nghe kẻ khác nói lộn xộn theo một 
lối nói  có vẻ thần bí. Cũng có khi chính các phong  trào  canh  tân  trong Thánh Thần lại có 
một ‘lối nói  riêng trong nhà’ có thể tạo hiểu lầm về bản chất chân thật của một số cảm 
nghiệm họ trải qua. Khi một vài người phát biểu : ‘Chúa đã nói với tôi việc nầy, Chúa dặn dò 

tôi việc nọ’.... những điều đó    có thể gợi lên một hình ảnh rất sai về những gì thực sự xảy   
ra. 

 

Những người chưa quen  lối phát biểu  nầy...thì nghĩ là  mấy người kia  chắc phải sống 
nơi  một vũ trụ siêu nhiên khác lạ, kỳ thực không phải vậy. Cách nói ấy chẳng qua chỉ có 
nghĩa chung chung như thế nầy : ‘tôi có cảm tưởng là  Chúa đã nói  với tôi hoặc chỉ dạy tôi  

việc nầy  việc nọ’,  hoặc ‘dường như  việc ấy do Chúa gửi đến’. Thường  thường lại không 
phải có  một tiếng nói, ngay   cả một chấn động nội tâm nào xảy ra, như kinh nghiệm của 

tiếng nói tiên tri, nhưng chỉ là một cảm tưởng, một tình cảm cá nhân, dĩ nhiên có thể đến từ 

Thiên Chúa, nhưng  không phải là  một cái gì  hiển nhiên, trực tiếp xảy ra như lối nói đó diễn 

tả.»  64
 

 

Không có một đường giây trực tiếp nào nối ta với Thánh Thần;  những lời  như  thế  
luôn  xuyên qua ý thức và tiềm thức của người từng tin là mình trực tiếp nghe thấy. Do đó mà 
phải kiểm    tra kỷ càng. Giả thiết là có cảm ứng về Thiên Chúa là chân thật trong một trường 
hợp cá biệt nào đó   đi nữa, thì ‘cảm ứng’ ấy cũng không loại trừ những tình tiết phức tạp của 
các yếu tố nhân loại làm trung gian. 

 
Một cảm nghiệm luôn luôn cần trung  gian 

 
Những chia sẻ nêu lên về  cảm  nghiệm đoàn sủng Thánh Thần thường gán cho cảm 

nghiệm   ấy một đặc tính trực tiếp. Cũng như ta đọc thấy nơi các bản văn trong Kinh Thánh 
về các vị tiên tri,   và nơi các tài liệu về những kinh nghiệm thần bí nói   chung. 

 
Nhưng cần lưu ý là từ lâu lối hành văn đó đã được người ta nghiên cứu  sâu  xa,  và lối 

hiểu  thô lược như trên đã không còn được chấp nhận nữa. Người ta đi đến nhận định rằng 
kinh nghiệm Kitô giáo, vốn là một kinh nghiệm con người, thì không bao giờ  xác  quyết tuyệt  
đối về  một cuộc  tiếp cận với Thiên Chúa, dẫu có mãnh liệt hoặc mang lại ơn ích cho chủ thể 
liên   hệ. 

 
J.Mouroux 65  giải thích rằng kinh nghiệm  thần bí cảm  được  mầu  nhiệm Thiên Chúa 

nhưng qua một trung gian của thụ tạo. Kinh nghiệm ấy « không thể hiện sự chiếm hữu toàn 
vẹn đối tượng,   nó là một sự phản ảnh của Đối tượng Thần Thánh xuyên qua đà sinh lực siêu 
nhiên, và sự hưởng (nhan) Thiên Chúa đi kèm với sự chiếm hữu bất toàn nầy chỉ là  một tiền-
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cảm còn lờ  mờ  về phúc  thật. Sự siêu việt tuyệt đối của  Chúa (...) làm cho mọi kinh nghiệm 
con người đương nhiên và thiết   yếu thành tương đối. (...) Nên từ đó ta hiểu được rằng, ngay 
tự nơi tầm vóc của nó, kinh nghiệm ấy chất chứa bóng tối, sự sợ hãi, hy vọng. (...) Kinh 
nghiệm Kitô giáo ý thức về sự chiếm hữu cao quí   nầy, nhưng cũng ý thức rằng nó còn phiến 
diện, mờ tối, đầy hy vọng nhưng cũng gặp nhiều mối đe dọa. » 

 

Vì thế mà vào mỗi thế hệ, các bậc thầy về đời sống siêu nhiên đều nêu lên lại thắc mắc 
nền tảng về ‘sự suy xét của trí khôn con người’, nói cách khác : « làm thế nào để biết chắc 
rằng đâu là Thánh Thần và đâu chỉ là suy tư con người mà thôi ?».  Câu hỏi đó  lặp  đi lặp lại 
mãi hoài qua các  thế kỷ và câu trả lời cũng không bao giờ thỏa đáng vì sự phức tạp của 
những hoàn cảnh cụ thể. Phải chăng đấy là một  chỉ dẫn,  ngay cả  là một bằng cớ cho  thấy 
tầm ích lợi thực tế, đôi khi là sự cần  thiết phải có một trung gian giúp đỡ, cố vấn, hay trọng 
tài ?  Không phải để ‘dập tắt Thánh Thần’ (1   Th 5, 19), nhưng để mở cửa « cho Thánh Thần 
vượt qua những giới hạn  không thể  tránh được và những vụng về vô thức đang câu thúc 
con người’. Thánh Phaolô nhắc nhũ : « Anh em hảy  kiểm  chứng hết : cái gì tốt thì hãy giữ 
lại » (1 Th  5,21). 

 

3.  Vai trò hiền mẫu của Giáo hội và suy 
xét của trí khôn con người 

 
Suy xét thấu đáo là một vấn đề tế nhị phải giải quyết, không phải chỉ đối với Giáo hội 

công giáo, mà cho tất cả các cộng đoàn Kitô  giáo. 

 

Vào thời ngài, thánh Inhaxiô đã nêu lên những qui thức thật quí hóa và luôn có giá  trị 

áp  dụng. Cần cập nhật và áp dụng các qui luật ấy để tránh việc hiểu ngược hoặc hiểu sai 

việc làm của Chúa. Trong lãnh vực nầy, người công giáo  còn cần  nhìn nhận và  tuân phục 

sự  dẫn dắt đầy tình  mẫu tử của Giáo hội. 

 

Đặc biệt đối với Canh tân ta lại phải lưu ý vì đây là ơn cần nhận biết và cũng cần gìn 
giữ cho nguyên vẹn... 

 
Một ân huệ cần tiếp nhận 

 
Canh tân đoàn sủng là môt  ơn huệ ưu hạng của Chúa ban cho Giáo  hội vào thời đại ngày 
nay. 
 
Nó liên hệ đến tất cả chúng ta, chủ chăn cũng như tín hữu; nó kêu mời chúng ta tăng cao 
cường độ đức tin chúng ta  và  dấy lên  những lối sống Kitô  giáo  mới mẻ, trong tình liên đới 
huynh đệ, theo hình ảnh của Kitô giáo của Giáo hội nguyên thủy. 

 

Trong cơn khủng hoảng mà chúng ta đang trải qua, nó giúp cho nhiều kitô hữu có được  
phương thế để nuôi dưỡng cuộc sống tôn giáo của mình nơi nào mà phụng vụ thường thiếu 

sinh lực, lời giảng dạy không còn sức năng động của Thánh Thần, và công việc tông đồ đang 
ù lỳ thụ động. 

 
Nhưng cần tinh lọc 

 
Nếu Canh tân đoàn sủng là một ơn cần đón nhận, thì trào lưu ấy chỉ mang lại kết quả 

khi  chính nó phải để cho Giáo hội huy động và dẫn dắt trong việc hiểu biết chính xác mỗi 

đoàn sủng và   sự sống trong Thanh Thần, cũng như làm cho những đoàn sủng và sự sống 

ấy tác động cụ thể. 

 

Trong lãnh vực nầy,  sự hiểu biết hằng ngàn năm của Giáo hội, được truyền thống siêu 
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nhiên   và thần bí phong phú tài bồi, được gương lành các thánh xuyên qua các thế kỷ linh 

hoạt, sẽ đem lại những lời khuyên dạy, khích lệ và cảnh giác mà ta không thể thiếu    được. 

 

Các hội đồng giám mục, trong tương quan với Canh tân đoàn sủng cho đến nay, vừa 
khích lệ vừa tỏ ra e ngại về một số vấn đề mà Canh tân cần phải lưu ý. 

 
Để am tường thực trạng và đánh giá công minh, cần nhớ Canh tân đoàn sủng được 

khai sinh trong một thời kỳ khủng hoảng của Giáo hội. Thập niên 1967-1977 là thời kỳ mà 
một ‘sự rối loạn’  tinh thần và siêu nhiên đã gây nên cảnh suy sút về cuộc sống linh mục và tu 
sĩ ; nhưng hơn thế nữa      là thời mà chủ trương tục hóa, đã phá những gì huyền bí, lối sống 
tân-ngoại giáo và chủ nghĩa duy nhiên trong bối cảnh chung của xã hội đã tạo nên một vùng 
trời mà ta gọi là ‘vắng bóng’ thần thánh   và tôn giáo ; nhưng phản ứng lành mạnh trước tình 
cảnh ấy là khát  vọng của  một  số  người muốn  tìm đến một Kitô giáo đầy nhựa sống hơn, 
một lối cảm nghiệm đức tin triệt để   hơn. 

 

Vào lúc Canh tân đoàn sủng phát sinh ở Hoa-Kỳ với những biểu lộ về  các ơn ích  và 

đoàn  sủng của Chúa Thánh Thần, thì các tài liệu liên quan đến các đề tài nầy thường do các 
trào lưu ngũ- tuần hoặc ‘giáo phái Phúc Âm’ phổ biến. Trong đó có thể nhắc đến cuốn Thánh 

giá và dao găm của Davis Wilkerson, và nhiều sách báo khác nữa.  Họ  nêu  lên đủ  loại, các 

truyện  kể  về  kinh nghiệm siêu nhiên rất ngoạn mục cũng như các cách lý giải bảo căn về    
Kinh Thánh. 

 
Không ai đưa ra một lối suy xét cần thiết, vì thường các vị hữu trách về mục vụ còn e 
ngại đứng xa xa thay vì họ phải đích thân đi vào ân huệ Canh tân nầy. 
 
Theo  lời  yêu  cầu  của  tôi,  một tài liệu  liên quan đã được  nhà  thần  học Kilian Mc  
Donnel soạn thảo ở Rôma năm 1973 và được một nhóm thần học gia gồm nhiều quốc 
tịch trong Canh tân đoàn sủng đồng ý, trong đó ta có thể đọc được một lời kêu gọi xin 
Giáo hội ân cần quan tâm: 

 

« Nơi một số người, chúng ta để ý thấy có một lối đề cao tính cách siêu nhiên một cách 
sai   lạc liên  quan đến đoàn sủng,  một sự đuổi bắt mù quáng  các đoàn sủng. Đôi khi có 
những thành   viên Canh tân vội quyết đoán là bị quỉ nhập trong một chứng nghiệm nào đó 
mà họ không tin là do Chúa gửi đến. Hoặc còn có dư luận cho rằng nếu  đã có     Phúc Âm thì 

cần gì đến Giáo hội. 

 
Về cấp độ bí tích, có kẻ lại thấy có sự đối nghịch giữa kinh nghiệm cá nhân về ơn cứu 

độ và việc cử hành các bí tích. 

 

Người ta cũng không lưu ý đủ để đào tạo thần học cho cho những người mà nhiều 
cộng đoàn nghĩ là được kêu gọi để thực thi các tác vụ đặc loại. Một vài người bày ra một lối 

chống đối giả tạo giữa nhu cần phải có quyền năng canh tân của Thánh Thần và nhu cầu đào 

tạo về thần học. Một số « lãnh đạo » nhóm lại như không thích lắng nghe lời phê bình từ ngay 
trong nội bộ 

 

Canh Tân, cũng như những lời cảnh giác từ bên ngoài. 

 

Cuối cùng, một số lại chưa biết đến những ràng buộc xã  hội không thể tránh né được 
đòi  buộc mình phải ý thức để ‘sống trong Đức Kitô và trong Thánh Thần’. Trong vài trường 
hợp đã có    sự dấn thân xã hội thực sự, nhưng nỗ lực dấn thân đó hời hợt, một cách nào đó 
như chưa đụng đến những cơ cấu áp bức và bất công.  » 
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Cuộc sống thiêng liêng trong Thánh Thần là một hành trình tế nhị, vừa phải coi chừng 
tai nạn của một lối ‘duy nhiên giản lược mọi chiều kích vào thế giới tự nhiên dựa vào lý trí’, 
đồng thời phải coi chừng thái độ bốc đồng siêu siêu. Cuộc sống siêu nhiên chân thực nằm 
giữa Charybde và Scylla. Muốn khám phá và sống cuộc sống nầy, chúng ta cần đến sự suy 

xét của Giáo hội, vốn có  nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực ấy. Đại kết luôn đạt được những 
bước tiến tích cực khi kitô hữu  cùng nhau gặp gỡ để tiến hành những đoàn sủng đa dạng 
mà Thánh Thần ban cho Giáo hội Ngài. Nhưng ở đây cũng thế, cần định vị  những đoàn sủng 
trong bối cảnh đúng của  chúng,  đừng thêm thắt, tăng giảm. 

 
 

 
5. Thẩm định các đoàn sủng cá biệt 

 
Chúng ta từng lặp lại lời thánh Phaolô là các đoàn sủng là những ơn ban cho Giáo hội, 

nhằm xây dựng Giáo hội nầy. Nên việc Giáo hội dùng sự khôn ngoan và suy xét của mình 
mà soi sáng là chuyện thường. Đứng trước một sự bùng dậy có tầm mức rộng lớn như thế, 

các hội đồng giám mục liên hệ đưa ra những chỉ dẫn về vấn đề nầy là việc đáng phải làm. Và 
điểm đáng lưu ý là họ đồng ý   với nhau về nhu cầu  đó. 

 

Ở đây chúng ta không thể xét đến từng đoàn sủng một. Đã có nhiều nghiên cứu về các 
đoàn sủng của Thánh Thần theo Thánh Kinh, nhưng đến nay chúng ta thiếu những nghiên 
cứu  thần  học  đào sâu cuộc sống đoàn sủng. 

 

Người ta mong có những nhà thần học đi sâu vào vấn đề nầy, nhất là những ai từng có 

kinh nghiệm cá nhân về Canh tân. Một nhà thần học Tinh lành ngày kia nói với tôi rằng ông ta 

đã viết kỷ lại giáo trình minh giải Thánh Kinh của ông từ ngày chính ông thực sự  cảm  

nghiệm  một số  trang  của thánh Phaolô về các ơn Chúa Thánh  Thần. 

 

Một lối tiếp cận như thế của Quyền Giáo Huấn hẳn cũng là  việc làm quí giá nhằm chu 

toàn  vai trò mà Công Đồng từng nhắc nhở  : 

 
« Những vị thủ  lãnh trong Giáo hội có thẩm quyền phán quyết về tính cách  chân  

chính và   sự sử dụng hợp lý các ơn lạ ấy; các ngài có  nhiệm vụ đặc biệt phải khảo sát tất cả, 
không phải để dập tắt Thánh Thần, nhưng để giữ lại những điều thiện hảo (x.1 Th  5,12 và 
19-21). (Lumen Gentium, số  12). 

 

Dưới mặt chữ « khảo sát tất cả » còn vang vọng lời mời gọi đừng phê phán từ bên 

ngoài, nhưng khảo sát từ bên trong, trong tinh thần đồng hành đồng cảm. Cũng ghi nhận 

thêm là cần thực hiện các công trình nghiên cứu trên nhiều bình diện khác nhau vì thần học 

và các ngành khoa học  nhân văn phải gặp gỡ nhau ở nơi vùng đất  nầy. 

Lấy một thí dụ như trường hợp một số khía cạnh của các đoàn sủng đang bị đặt thành 
vấn đề và  các phản ứng nầy khác về đại kết thì ta sẽ thấy rõ. Cũng nên lưu ý là trong lãnh 
vực suy xét các   đặc sủng, các Giáo hội Kitô giáo truyền thống chính yếu hầu như  chia sẻ  
lối  nhìn của người công giáo về những gì liên quan đến những lối giải thích thường được 
một số cộng đoàn ‘Phúc Âm’ hoặc ngũ-tuần nêu lên. Không biết đến sự kiện ấy thì sợ rằng sẽ 
đi lùi trên bước đường cổ    võ đại kết. 

 
Ơn nói tiên tri trong lòng Giáo  hội 

 
Một đoàn sủng rất tế nhị trong vấn đề giải thích là đoàn sủng về ơn nói tiên tri. Một lối 

nói  tiên tri bên lề, không liên hệ sống động với quyền tông đồ và tiên tri nơi Huấn Quyền của 

Giáo hội,    dễ có nguy cơ tạo ra một Giáo hội « song song »,  và rồi lạc ra ngoài để cuối cùng 
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tạo ra một hệ phái  ly giáo. 

 

Một chuỗi dài lịch sử về các bước trật chân như thế  nhắc nhở ta phải thận trọng. Hẳn 

nhiên là phải đón nhận các ơn tiên tri thật sự hiện hữu bên trong Giáo hội, nhưng các tiên tri 

kỳ cùng phải tuân phục các đấng mục tử. Suy xét về ơn tiên tri không phải dễ: phải có một 

căn bản đào tạo siêu nhiên vững vàng và một sự bén nhạy tinh tế mà không phải mọi người 

đều có được. Người tín hữu công giáo cần sự khuyên bảo và thường phải trình bày với giám 

mục bản quyền về lời nói bên trong mà người ấy nghĩ là đã lắng nghe được, khi lời ấy liên hệ 

nhiều đến cộng đoàn. Những ơn Chúa ban cho Giáo hội – mà ơn nói tiên tri là một trong 

những ơn ấy – gắn vào ơn ưu hạng và căn đế, ơn ấy không gì khác hơn là chính Giáo hội nơi 

mầu nhiệm   của nó. 

 

Những ơn đã từng linh hoạt, canh tân hoặc thúc đẩy bước tiến của Giáo hội trong lịch 
sử đều được Chúa ban trong khuôn khổ ơn nền tảng nầy. Chúng tùy phục Giáo hội. Chúng 
được xếp đặt để Giáo hội được sống, được linh động và phong phú hơn.  Chúng được Chúa 
Cha ân ban để dẫn đưa  Giáo hội đến sự toàn mãn của thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. 

Sự toàn mãn đó đã trọn đầy ngay nơi ‘ơn - Giáo hội’ trong Chúa Giêsu Kitô ngay từ lúc khởi 
đầu thành lập, - nhưng chưa hoàn toàn được khai mở. 

 
Nên thánh Phanxicô và Inhaxiô, Têrêxa và Đaminh và các vị khác, bất  cứ  ở đâu  và  

bất cứ lúc nào, cũng  hiểu rằng ơn riêng mà họ tiếp nhận luôn được xếp đặt gắn bó với ơn 
cao cả nền tảng  đó, tức là Giáo hội. Họ thực sự đã sống sự tuân phục vào ơn nền tảng nầy. 

 

Họ nghĩ rằng thà họ từ bỏ chính mình họ, nếu  như  họ  không sống được sứ mạng  

của họ  trong mối hiệp thông sâu xa với ơn nền tảng (tức là Giáo hội) là nơi thấm nhập ơn 

riêng mà họ nhận được. 

 

Ơn tiên tri thường gắn liền với một ơn lúc ban đầu ưu  ái ban cho một người, rồi từ đó 

khai  sinh một nguồn suối trải tràn nguồn ơn và tạo nên một trào lưu tiên tri. Lịch sử Giáo hội 

cho thấy nhiều thí dụ, trong quá khứ cũng như ngay bây giờ. Tôi có  thể  nghĩ  đến các phong 

trào  hiện  nay như Cursillo ở Tây-Ban-Nha, Đạo Binh Đức Mẹ ở Aí-Nhĩ-lan, Focolari ở Ý, 

Taizé ở Pháp... Những trào lưu ấy kêu gọi Giáo hội lưu ý hơn đến những giá trị bị lãng quên 

hay xem nhẹ, và kêu gọi qui  chiếu thật sâu xa vào Phúc Âm, vào    giáo huấn các tông đồ, và 

đem ra thực hiện. 

 

Còn Canh tân đoàn sủng ngày nay phát xuất từ Hoa-Kỳ, là một trào lưu tiên tri có hai 

đặc diểm. Trước hết, nó  không bắt nguồn từ đoàn sủng của một cá nhân riêng. Không có  ai 

đứng tên  sáng lập : nó vụt xuất hiện một cách như đồng loạt và bộc phát xuyên khắp thế   

giới. 
 
Tiếp đó, do tầm mức rộng lớn và năng động của nó,  tôi lặp  lại lời Đức Thánh Cha để 

dám   nói rằng nó được xem như một ‘may mắn’ lạ thường để canh tân Giáo hội  nhờ tất cả 
những  tiềm  năng mà trào lưu ấy chất chứa. Với điều  kiện là Giáo hội ‘định chế’ biết nhìn 
nhận ơn canh tân mà   nó cống hiến trên nhiều quan điểm khác nhau, và hỗ trợ và hướng dẫn 
nó phát triển. Với điều kiện Canh tân phải gắn chặt vào Giáo hội và tránh bẫy ngầm của một 
lối tiên tri bên lề và  hồ đồ,  nơi  hoành hành các tiên tri giả và mọi lối đồng bóng quá  khích. 

 

Những người anh em ly khai với chúng ta – đặc biệt là những người thuộc các Giáo hội 
Tự   Do (Free Churches) – hiểu rằng, đối với người công giáo, ơn tiên tri không phải là một 
con đường  song song, nhưng phải sống ơn ấy gắn chặt với ơn Giáo hội; vì đối với chúng tôi, 
ơn Giáo hội là sự bảm đảm tối thượng cho ơn tiên tri. 
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Trước đây là Phêrô và Các Tông Đồ, ngày nay là những đấng kế vị, Giáo hoàng và các 
giám mục, kết tập và chứng thực tất cả các ơn riêng có thể xuất hiện trong Giáo hội. Sự thể 
có khi họ đã không thấy rõ – nhưng họ đã từng  được chọn dựa trên tiêu chuẩn nào ? – thì 
cũng không thay đổi gì  về thực tại thiêng liêng cả. Khi các tiên tri tìm đến các giám mục là  họ 
đang đi đến Đấng sáng lập   của họ  là  Đức Giêsu Kitô, xuyên qua Phêrô và các đấng kế  vị. 
Các tiên tri phải gắn sâu vào một   thực thể huyền nhiệm thì mới đem lại thành quả tốt lành 
của ơn tiên tri riêng nơi họ. Những cành không gắn liền với thân cây thì không mang hoa trái 
của thân cây.  Chúng chỉ  là một  loại  cỏ  dại mọc cạnh bên cây và chia phân Giáo hội thêm 
nữa, một Giáo  hội vốn được thành hình để nên một  thân thể mà thôi. 

 
Đức tin và các mạc khải  riêng 

 
Phải nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không được đồng hóa với một số hiện tượng bất 

chừng  nào đó nơi cuộc sống các thánh: các điều họ thấy, các  mạc  khải hoặc  lời thì  thầm 

của  Chúa  bên trong tâm hồn họ. Đó là những hiện tượng phụ tùng, chừng ấy không thể trắc 

nghiệm sự thánh thiện được. Cũng như những đặc sủng là những ơn ưu tiên hướng đến 

cuộc sống Giáo hội, thì không nhất thiết thánh hóa riêng cho những ai lãnh nhận chúng, bởi 

lẽ những đặc sủng nhằm xây dựng Giáo hội trong toàn bộ. 

 

Một cám dỗ tinh vi thường đẩy chúng ta tập  chú  vào  các ơn Chúa Thánh Thần hơn là 

quay   về chính Chúa Thánh Thần, về những ơn ngoạn mục kỳ lạ hơn là những ơn thường, 

về những hiện tượng phụ thuộc có thể đi kèm với các ơn nầy hơn    là chính thực thể sâu kín 

của chúng. 

 

Ở đây chúng ta không vạch ra những qui luật suy xét tổng quát để phân biệt hạt giống 
tốt và  cỏ lùng, con đường huyền nhiệm và chủ nghĩa duy thần bí. Sự việc đó đòi hỏi những 
cân nhắc tế vi,  và  chỉ cầu  xin Chúa Quan Phòng ban cho chúng ta nhiều bậc thầy linh đạo 
đễ dẫn lối. Càng đi lên  núi cao, ta lại cần được người hướng đạo kinh nghiệm, biết những 
vực thẳm và bờ đá cheo leo, biết  mở đường đi lại. 

 
Tuy nhiên ta cũng cần nhắc lại một điểm đặc biệt nơi thái độ của Giáo hội liên quan 

đến các mạc khải riêng tư.  Kể cả những ‘lời nói tiên tri’  và những lần thấy hiện tượng lạ, 
cũng như những    sự sùng kính thường phát sinh từ một mạc khải riêng tư nào   đó. 

 

Chẳng hạn, ở Lộ-Đức qua nhiều lần Đức Trinh Nữ hiện ra với Bernadette, thì bổng 
nhiên ở Pháp dồn dập có một loạt những ‘vụ hiện ra’ giả; sự kiện đó làm cho việc suy xét của 
giám mục Lộ- Đức đặc biệt tế nhị. Đó là một hiện tượng « truyền lây » thường xảy ra trong 
lịch sử. Không có  gì phải ngạc nhiên,  nhưng ta nên  biết. 

 

Canh tân đoàn sủng, làm phục hoạt những ơn chân thật, phải cảnh giác đừng quá dễ 
dãi xem các những hiện tượng tâm lý hoặc quái-tâm lý là những lối biểu lộ ơn siêu nhiên, nhất 

là những hiện tượng khó có thể dung hợp với mạc khải của Kitô giáo và Giáo hội. Tất cả 
những gì liên quan đến   loại hiện tượng ấy đều cần có một lối suy xét riêng,  mà phân tích kỳ 
cùng, tối hậu  phải được Giáo  hội chứng thực. 

 

Về đề tài nầy, sự khôn ngoan qua các thế kỷ của Huấn Quyền từ lâu đã vạch ra những 

phép   tắc có giá  trị liên quan đến thái độ của Kitô giáo  trước những mạc khải tư riêng, ban 

cho  một tâm  hồn được ưu đãi nào đó. Thái độ dè dặt của Giáo hội không làm  suy giảm  sự  

trung thực của mạc khải riêng dành cho người thụ nhận ơn nầy, hoặc tin là mình nhận được, 

nhưng là để thiết định mục tiêu của sự kiện nầy vào đúng vị trí của nó trong Giáo   hội. 

 

Trong một bản văn còn được nhìn nhận là thủ bản (Vade Mecum) cổ điển liên quan 
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đến nội dung trên, giáo hoàng Bênêđictô XIV (giáo hoàng từ 1740  đến 1758),  đã  vạch ra  
những qui luật  nầy. Với tài năng chuyên môn về giáo luật mà Ngài có, ngài đã lưu ý ta phân 
biệt rõ bổn phận người được ban ơn riêng phải tin vào mạc khải mình nhận được; nhưng trên 
bình diện đức tin thì  những  kitô hữu khác lại không buộc tin vào điều ấy. Chỉ có Mạc khải 
công khai mà Chúa Giêsu đã đến để ban cho chúng ta và các Tông Đồ truyền lại cho chúng 
ta mới là đối tượng của đức tin Kitô giáo. Những mạc khải riêng nằm trong một bình diện 
khác, ở đấy đức tin Kitô giáo không bị kết buộc vào nơi bản chất của mình. 

 

Đây là bản văn của giáo hoảng Bênêđictô XIV có lẽ cần nhớ, một mặt vì sự chân xác 
về thần học, mặt khác  vì lợi ích đại kết  nó có thể mang lại nếu được biết đến : mong nó có 
thể trấn an một   vào nỗi lo lắng sợ hãi nơi  những người anh em ly khai của chúng ta, sợ hãi 
vì không phân biệt các  bình diện khác nhau trong một lối trình bày nào đó, và sợ  hãi có  
thêm ‘qúa nhiều  điều’ thêm  vào  đức tin chúng ta : 

 
« 

1. Về những gì liên quan đến việc Giáo hội chuẩn nhận những mạc khải riêng  tư, phải 
biết    rằng việc chuẩn nhận không gì khác hơn là một sự  cho phép vì lợi ích của  các 
tín hữu, sau  khi đã suy nghĩ chín chắn. Ta không nên và không thể gán đức tin công 
giáo  vào  các mạc  khải riêng tư nầy dầu đã phải được chuẩn nhận. Ta nên cho  đây là 

một sự thuận nhận  của  đức tin về mặt nhân loại theo những qui luật khôn ngoan thận 
trọng để cho biết rằng những mạc khải nầy có thể đúng và đáng tin vì có ích nếp sống 
đạo   dức. 

 
2. Chúng ta tin các mạc khải kết chặt với các nguồn giáo lý công giáo, những mạc khải 

nầy có tính cách bó buộc, ai nhất quyết chối bỏ những mạc khải nầy thì bị vạ ly giáo. 

Còn các mạc khải ban cho các thánh mà Giáo hội nhìn nhận giáo lý của chúng, thì 

chúng ta tin như là những chân lý xác xuất. 

 
3. Do đó người ta có thể từ chối không tin các mạc khải tư riêng mà không làm tổn hại đến 

sự  toàn vẹn của đức tin công giáo, với diều kiện là giữ thái độ khiêm tốn phải lẽ, không 
hồ đồ, không khinh miệt. »66 

 
Những nguyên tắc ấy luôn có giá trị và nằm  trong giáo  huấn chính thức của Giáo  

hội.  Ngoài ra đó cũng là thái độ của các thánh được nhìn nhận là có cuộc sống cao dày về 
thần bí. Người  ta kể lại một câu chuyện trong cuộc sống của thánh Têrêxa Avila về ý thức 
Giáo hội nơi ngài : 

 

Linh mục Graxianô muốn thánh nhân thành lập một tu viện ở Xêvila. Ngài trả lời cho 

linh mục nầy là ngài muốn ở Madrid và trình bày lý do của ngài. Linh mục Graxianô đề nghị 

ngài hỏi ý Chúa xem Chúa muốn nơi nào. Ngài làm theo lời đề nghị và trả lời : Madrid. 

Nhưng linh mục Graxianô lại vẫn giữ lập  trường của mình. Thánh Têrêxa chuẩn bị ngay mọi 

việc  theo  ý của linh  mục Graxioanô. Hai ngày sau, khi chứng kiến thái độ vâng lời của 
Têrêxa, linh mục nầy ngạc nhiên   và hỏi bà một cách cảm động: « Làm cách nào mà chị có 

thể vâng theo ý của tôi, vốn ngược lại một mạc khải mà chị biết là chắc chắn ? Và câu trả lời : 

« Chính vì tôi có thể lầm khi phán đoán về chân   lý của một mạc khải, nhưng tôi luôn luôn ở 

trong sự thật khi vâng lời các bề trên của tôi. » 

 
Qua một Têrêxa thích gọi mình là « người con gái của Giáo hội », ta còn nghe âm 

vang của các vị thần bí cao siêu biết sống trung kiên với Thiên Chúa trong Giáo hội, mặc dù 
có lúc như bất  chấp mọi giá mà họ phải trả. 

 
Cầu nguyện bằng « tiếng lạ  » 
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Một trong những chống đối thông thường liên hệ đến Canh tân là cách  cầu  nguyện 

bằng  tiếng lạ và quan điểm thần học nằm bên dưới hiện tượng ấy. 

 
Thánh Phaolô không coi rẻ ‘việc nói tiếng lạ’: ngài thú nhận là ngài dùng đến, nhưng 

đặt nó ở một vị thế phụ thuộc. Ta không chống báng cũng không cho nó một tầm vóc quan 
trọng quá mức làm như « ơn » nầy là một trắc nghiệm về phép rửa trong Thánh Thần (theo 
lối lý giải thông thường của phái ngũ-tuần) ; hoặc xem kẻ thực hiện lối phát âm tượng trưng 
nầy như đang nói các thứ tiếng ngoại quốc xa lạ nào đó. 

 
Một hình thức cầu nguyện tự do hơn, hồn nhiên hơn lối cầu nguyện thành câu thành 

chữ, có chỗ đứng và có ý nghĩa của nó. Tôi từng có dịp trình bày về lợi ích thiêng liêng mà ta 
có thể rút ra được từ lối cầu nguyện nầy và lý do tại sao; và với kinh nghiệm cá nhân tôi, tôi 

không ngại xếp nó vào những hoa trái ân sủng của Canh  tân.67 
 

Cầu nguyện cho người  bịnh 
 

Đọc Kinh Thánh, ta sẽ lưu ý hơn về vị thế lớn lao (một phần năm của các bản Phúc 
Âm) của tác vụ chữa lành bịnh trong cuộc sống của Chúa Giêsu    và sinh hoạt của các Tông 
Đồ.68 

 

Cần phục hoạt giá trị của lãnh vực nầy. Chúng ta đã chứng kiến một bước khả quan về 

việc phục hoạt bí tích bịnh nhân, trước đây chỉ dành cho những người hấp hối; nhờ vậy mà 

tăng phần lợi  ích cho nhiều người hơn. Nhưng ngoài việc canh tân thừa tác vụ bí tích giúp 

bịnh nhân, việc cầu nguyện, cá nhân hoặc tập thể, cho người bịnh phải được phục hoạt trong 

mục vụ  của  chúng ta.  Những lối thử nghiệm như thế đang được tiến hành và đáng cho 

chúng ta lưu ý. 

 

Nhưng nếu cần cổ động đoàn sủng chữa lành, thì cũng nên tránh  việc dàn  cảnh cho  

ngoạn mục hoặc tìm tòi nhấn mạnh đến các phép lạ ‘thuộc thân xác’ hoặc công bố lung tung 

một cách hời hợt. Cầu nguyện để chữa lành tâm  hồn có giá trị riêng của nó. Hẳn nhiên là 

đừng lẫn lộn ‘đức tin  chữa lành’ với lối Faith healing được coi như y học khoa học vậy. Và 

cũng đừng quan niệm một lối thần học hời hợt về cầu nguyện, khổ đau, phép lạ đến độ rơi 

vào những lối suy nghĩ thô lậu và lệch   lạc. 

 
Cứu chữa, trừ tà 

 
Cầu xin ‘cứu chữa‘ nhằm chống lại những quyền lực của sự Ác; còn việc trừ quỉ thì giả  

thiết có trường hợp bị quỉ ám. Và vô tình thành ngữ ‘cứu chữa’ lại chuyển dịch qua nghĩa sau 
nầy. Cần phân biệt rõ hai nghĩa nầy. 

 

Đối với người tín hữu, không ai có thể nghi ngờ gì về sự hiện hữu của các quyền lực 
của sự Ác và thần tối tăm. Giáo hoàng Phaolô VI đã mạnh mẽ nhắc nhở rằng : 

 

.... « sự ác không phải chỉ là một sự suy yếu, nhưng là sự kiện của một cái gì sinh động, 
tinh thần, xấu xa và gieo rắc sự ác. Một thực tại kinh hoàng, kỳ bí và đang sợ. Những ai từ 
chối không  nhìn nhận có sự ác hoặc giải thích sự ác như một thực tại giả ảo, một sáng kiến 
do trí óc bày ra để biểu thị những nguyên do chưa biết được nơi những điều xấu xa của  

chúng ta,  thì họ đi  xa  giáo  huấn Kinh Thánh và  Giáo hội. Đức Kitô định nghĩa nó là kẻ  
‘ngay từ thủa ban đầu đã cố làm cho con người phải chết... là tổ của dối trá’ (Xem Ga 8, 44-
45). Nó đe dọa sự cân bằng đạo đức con người một cách tàn tệ... Hẳn nhiên là mọi tội lỗi của 
ta không trực tiếp do hành động của  quỉ làm ra.  Nhưng những ai không chịu lưu tâm gìn giữ 
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bản thân mình (xem Mt 12,45 ; Ep 6,11)  thì có  nguy cơ trước ảnh hưởng của ‘bí mật về sự 
vô đạo’ mà thánh Phaolô nói đến (2 Th 2, 3-12) và gây nguy hại cho phần rỗi của mình.  

»69 

Chúng ta phải ghi nhận những lời ấy nhưng cũng đừng quên khía cạnh sáng chói  và  

vinh  hiển của đức tin chúng ta. Chúng ta nhận biết có sự hiện diện và hành động của Ác quỉ, 

nhưng cũng phải biết rằng đức tin Kitô giáo chúng ta là phục sinh và chúng ta loan truyền 

trước hết cho thế gian về Đức Kitô toàn thắng sự ác và quỉ ma. 
 
Về việc nầy có một lối trình bày thiên lệch và tùy hứng về ma quỉ, phát sinh từ nhiều 

nguồn  gốc khác nhau, gây quá nhiều tai hại. Cần tránh lối lạm dụng kinh nguyện cứu chữa 
trừ tà; lãnh vực  trừ quỉ ma là việc của giới hữu trách tôn giáo có năng quyền liên hệ; và như 
ta biết thẩm quyền nầy cũng rất thận trọng. Và chúng ta đừng quên sự đóng góp của các 
ngành khoa học nhân văn để soi sáng thêm sự kiện, đặc biệt là ngành tâm bịnh học. 

 

Không phải vì lý do đại kết mà không cảnh giác về một số  lập trường quá lạm, căn cứ 
trên một lối hiểu Kinh Thánh một cách bảo căn, và liều lĩnh phiêu lưu vào những lãnh vực đặc 
biệt cần  đến sự bảo toàn của Giáo  hội. 

 

 
Một hiện tượng kỳ quái tâm lý 

‘ngất lịm trong Thánh Thần’ 

 
Bản chất của sư  kiện 

 
Hiện tượng tâm  lý  hoặc tâm sinh lý  nầy được gọi bằng nhiều thành ngữ khác  nhau. 

Tiếng  anh thì gọi là slain in the Spitit hoặc resting in the Spirit. Tiếng Pháp thì gọi 
‘évanouissement’ hoặc ‘repos dans l’Esprit’. 

 

Dưới những thành ngữ nầy, ta thấy đây là một hiện tượng đôi khi  xuất  hiện trong  một 
bối cảnh xúc động tôn giáo, cầu nguyện, giảng giải Phúc Âm. Nhưng cũng có khi xảy ra trong  
những  cuộc tụ tập không có tính cách tôn giáo nhưng có bầu khí xúc động cao độ. 

 

Trong khuôn khổ tôn giáo, hiện tượng nầy khởi đầu nơi cử chỉ của một ‘người chữa 

lành’, người ấy giang tay tay hoặc đụng đến người trước mặt mình, và làm cho người  trước 

mặt  nằm  xuống đất một thời gian nào đó trong một trạng thái vô thức tùy mức độ. Tình trạng 

‘ngất xỉu, vô  thức’ nầy đem lại cho nhiều người một sự thư thái, an bình nội tâm, và cảm 

tưởng nầy được hiểu là phản ảnh của cử chỉ phó thác vào Thánh Thần, Đấng hiện diện ở 

đằng sau. 

 

Cũng có lúc hiện tượng ấy xảy đến ở một cấp độ rộng lớn hơn, chẳng hạn khi có 
‘những cơ quan chữa lành bịnh hoặc làm phép lạ’, thu hút  đám đông đến chứng kiến vì danh 

tiếng của các người chữa lành thuộc nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau. Nhiều kitô hữu 
tin đó là một  hiện  tượng thần bí, một ân sủng đặc biệt và ngoạn mục mà Chúa Thánh Thần 
dành cho Giáo  Hội Ngài  ngày hôm nay. Ta nghĩ thế nào về vấn đề nầy? 

 
Ý nghĩa của nó 

 
Muốn định vị hiện tượng nầy, trước hết cần biết rằng đây không phải là cái gì mới mẻ. 

Nó  liên quan đến những hiện tượng ‘xuất thần’ và  ‘rúng động như thần nhập’, không những 
giống với  các kinh nghiệm tương tự nơi các tôn giáo trước đây nhưng nay cũng còn thấy 
trong nhiều giáo phái ở Đông phương cũng như trong các bộ lạc sơ khai Phi Châu và châu 
Mỹ Latinh. 
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Cũng cần biết thêm là những hiện tượng loại ấy cũng đã từng xảy ra trong các  nhóm 
phục hoạt kitô giáo, đặc biệt vào  thế  kỷ 18 và 19, và đã là nguyên do phân chia Tin lành ra 
thành nhiều chi phái khác nhau. David du Plessis, vị lãnh đạo ngũ-tuần được nhiều người biết 
đến đã nhiều lần cảnh giác người công giáo chống lại tình trạng mắc kẹt khó xử của loại hiện 
tượng nầy, vốn được ông xem là tiêucực. 

 

Cũng phải nói thêm là dẫu có những người thử nghiệm cách nầy và cảm thấy hoặc 

tuyên bố là cảm thấy có những tác dụng làm thoải mái hoặc an bình bên trong tâm hồn, thì 

sự kiện đó không có nghĩa là hiện tượng nầy có tính cách  siêu  nhiên.  Những sinh hoạt 

quái-tâm-lý do tiềm  thức, tự gây cảm hứng hoặc ngay cả thôi miên có thể đã đóng một vai trò 

trong ấy, nhưng không có gì cho  phép ta kết luận đây là một sự can thiệp trực tiếp của  Thiên 

Chúa.  Những ước mơ  chờ  đợi  của  người thử nghiệm có thể giải thích những tình cảm  

chủ  quan nầy mà  không cần phải nại đến một  căn cớ siêu nhiên khác để giải thích. 

 

Như chúng ta trình bày trên đây, hiện tượng nầy không nhất thiết có giá trị tôn giáo. 
Những loại ngất xỉu như thế thường xảy đến trong các buổi trình diễn nhạc quần chúng (pop) 

và trong các buổi ca nhạc rock en roll. Do đó không có một lý do chính đáng nào để gán cho 

đây là một sự can thiệp của Thánh Thần. 

 
Kết luận: Khi nói đến Canh tân, ta phải liên kết với tất cả các giám mục để cảnh giác 

chống lại lối chủ trương tìm cảm xúc và thái độ siêu siêu quá lạm: các người lãnh đạo 
Canh tân đoàn sủng không được dây dưa vào những lối bày trò giả thần bí nầy; chúng chỉ 
làm cho người ta nghi ngại  Canh tân nếu có chủ định đưa nó vào sinh hoạt của mình. 

_______________ 
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Thời gian là những năm tháng của thập niên 40, không gian là một tỉnh lỵ nằm trên 

đường số 5 giữa Thủ đô Hà Nội và cảng Hải Phòng. 
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Cả tỉnh chỉ có một bác sĩ, một nhà thương nhỏ. 

Nhà thương được một ông y tá, một bà đỡ và vài nhân viên tạp dịch điều hành. Sáng 

sớm mỗi ngày, bệnh nhân xếp hàng đợi lấy số thứ tự, cũng không đông, độ hai chục người, với 

mấy loại bệnh thông thường như nhức đầu, tiêu chảy, ban sởi trẻ em, ghẻ lở, bụng ỏng sán lãi. 

Thuốc men giản dị. Ghẻ lở được bôi với Bleu de Méthylène xanh lè cả chân cẳng. Nhức 

đầu được lãnh dăm viên Optalidon, Aspirin Bayer, tiêu chảy có Bismuth, Charcoal, nặng thì 

được vài viên Sulfaguanidine. Bệnh trầm trọng hơn thì bác sĩ khám, nếu cần sẽ được chở về 

bệnh viện Phủ Doãn ở Hà Nội, có bác sĩ Tây, có nhiều ông thầy dạy học. Nói là nặng chứ 

không phải là nhồi máu cơ tim, tai biến mạch mãu não, kích tim, giỏi lắm là vài trường hợp uốn 

ván, có thai ngoài dạ con, thương hàn, ngã nước. 

Kháng sinh chưa có ngoài thuốc Dagénan, được coi là thần dược, trị mọi bệnh nhiễm 

trùng. Mà muốn có thuốc này, phải là dân nhà giàu, đến phòng mạch tư của bác sĩ, xin toa ra 

nhà thuốc tây duy nhất ở tỉnh để mua. 

Bệnh nhận không đến nhà thương thì đến chẩn bệnh ở các vị đông ý, bốc thuốc bắc, 

thuốc nam ở các tiệm cao đơn hoàn tán của “chú khách”, hoặc đi lễ xin thuốc thần thuốc thánh, 

chữa theo kinh nghiệm dân gian “Đau bụng lấy bụng mà chườm”. 

 Phương tiện trị liệu, định bệnh thô sơ, tử vong cao, sống tới tuổi 40 đã ăn mừng tứ tuần 

đại khánh. Sự tiến bộ của văn minh y học trên thế giới chưa rọi tới mảnh đất thuộc địa nghèo 

nàn. Những phong trào nhà ánh sáng, lưu thông cống rãnh, vệ sinh thường thức chỉ mới manh 

nha. 

Nhìn ra các nước tiên tiến trên thế giới, từ đầu thế kỷ, y học đã liên tục đi những bước 

dài để bảo vệ sức khỏe con người. 

Một trăm năm qua đã có nhiều phát minh, sáng kiến tuyệt hảo để chẩn bệnh, trị bệnh, 

phòng bệnh. Tuổi thọ trung bình 45 tuổi ở năm 1900 đã được nâng lên 76,5 tuổi vào cuối thế kỉ, 

cái gọi là thất thập cổ lai hy đã trở nên chuyện bình thường, trường thọ đã là một trong nhiều 

quà tặng của nền y khoa tiến bộ trong thế kỉ 20 dành cho nhân loại. 

Những tử vong vì đẻ non, vì bệnh nan y, vì điều kiện sinh sống kém, dinh dưỡng không 

cân bằng, vì những dịch truyền nhiễm đều đã được nhiều phần khắc phục. 

Chúng tôi xin cùng quý vị tìm hiểu lại một số những tiến bộ tuyệt hảo này, rồi đoán vọng 

tương lai. Ta cùng ôn cố để tri tân. 

  

1-    Lãnh vực phòng ngừa bệnh 

Trước thế kỉ 20, bệnh truyền nhiễm là một trong nhiều nguyên nhân gây ra số tử vong 

cao cho con người. Lý do là vì chưa có kháng sinh, vaccin tiêm phòng, vệ sinh cá nhân, nhà ở 

chưa được phổ biến, vi trùng tha hồ hoành hành tác hại. 

Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 làm thiệt mạng hơn 20 triệu người trên toàn thế giới. 
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Bệnh lao, bệnh đậu mùa, bệnh bại liệt trẻ em, bệnh bạch hầu, uốn ván tràn lan. Ngay cả 

Tổng thống Hoa Kì Roosevelt Franklin cũng bị bại liệt vào tháng 8 năm 1921 khiến liệt nửa 

thân. 

Sau đó bệnh truyền nhiễm giảm bớt nhờ nhiều phương tiện, trong đó có tiêm chủng. 

Khám phá ra dự chủng ngừa dựa vào một nhận xét là, những nông trại vắt sữa bò, bị lây 

bệnh đậu của bò thì không mắc bệnh đậu mùa nữa, do đó chích ngừa là để tạo ra chất kháng 

thể chống lại sự xâm nhập vi khuẩn cùng loại. 

Năm 1790, Edward Jenner, người Anh, là người đầu tiên cấy chất liệu từ vết đậu của bò 

cho người để tạo tính miễn dịch, nhưng phải đợi tới thế kỷ 20 vaccin để chủng phòng bệnh đậu 

mùa mới được hoàn thiện. 

Trong thế kỷ vừa qua, y khoa đã chế ra vaccin phòng bệnh lao BCG năm 1908, sốt vàng 

da năm 1937, bại liệt trẻ em năm 1955, bệnh sởi năm 1962, thủy đậu năm 1975 và nhiều loại 

thuốc ngừa các bệnh khác như bệnh quai bị, bạch hầu, cúm, viêm gan các loại, thương hàn, 

dịch tả, ho gà… 

Bệnh đậu mùa, bệnh sởi đã được coi như bị xóa sổ trên thế giới, ngoại trừ một vài địa 

phương nhỏ. Trong tương lai gần đây, sẽ có vaccin phòng ngừa sốt rét, và phòng HIV/AIDS. 

  

2-    Thuốc kháng sinh 

Còn nhớ lại những năm tản cư ở Đông Triều, Cổ Vịt, dân chúng cố kiếm mua mấy viên 

Dagénan mang theo để chữa đủ bệnh nhiễm trùng. Đôi khi còn phải nhờ người vào “thành” 

mua lậu cho mấy ống, vì thuốc mới quá hiếm. Viên Dagénan đã cứu sống nhiều người trong 

giai đoạn đó. 

Theo định nghĩa, kháng sinh là chất do vi sinh vật tạo ra, có khả năng tiêu diệt hay ngăn 

ngừa sự tăng trưởng của vi sinh vật khác như vi khuẩn, nấm độc. Nhà bác học Pháp Louis 

Pasteur là người đầu tiên nhận ra đặc tính này. 

Năm 1929, do sự tình cờ, Alexander Fleming tại bệnh viện St Mary Luân Đôn, thấy rằng 

mốc của nấm Penicillium natatum tiết ra chất Penicillin có thể giết chết được vi trùng. Nhưng ta 

phải đợi tới năm 1940, nhờ các nghiên cứu của H.W.Florey và E.B.Chain, thuốc Penicillin mới 

được sản xuất đại quy mô để trị bệnh. 

 Sự khám phá ra thuốc Penicillin được coi như một thành quả lớn của thế kỉ 20. 

Thuốc trị vi trùng nhóm Sulfamid được bào chế năm 1932, Strepomycin trị lao năm 1943. 

Ngày nay, kháng sinh có rất nhiều loại, trị được nhiều bệnh nhiễm trùng khác nhau, với 

cách dùng như uống, chích, bôi ngoài da. Nhưng vì con người lạm dụng thuốc nên một số vi 

trùng trở nên nhờn mặt với vài loại kháng sinh. 

  

3-    Giải pháp nối-ghép bộ phận cơ thể 
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Phương pháp ghép bộ phận cơ thể hiện nay khá phổ thông và tiến bộ tới mức trước đây 

không ai nghĩ tới. Các bác sĩ giải phẫu mổ lấy bộ phận người này ghép thay vào bộ phận thiếu 

hoặc không hoạt động ở người khác, qua sự sang nhượng hay lấy từ người sắp chết tặng. 

Cũng có thể tự ghép bộ phận như ghép da, ghép nối động tĩnh mạch, dây thần kinh. 

Truyền máu cũng là một hình thức chuyển ghép tế bào, và đã được thực hiện từ thế kỉ 

17 ở Châu Âu, nhưng có nhiều tai nạn chết người do phản ứng của máu người cho và người 

nhận. Mãi tới năm  1900, việc truyền máu mới được an toàn nhờ nhà bác học người Úc, Karl 

Landsteiner, tìm ra các loại máu A, B, O của con người. 

Thận nhân tạo để lọc máu được sáng chế năm 1913. 

Trường hợp ghép chuyển thận thành công đầu tiên vào năm 1954 được hai bác sĩ 

J.Hartwell Harrison và Joseph Murray, ở Boston, Hoa Kỳ thực hiện. 

Năm 1963 các phẫu thuật gia bắt đầu thử thay phổi, thay gan, và hiện nay các sự thay 

ghép này đã được áp dụng. 

Bác sĩ Christian N.Barnad, Nam Phi, giải phẫu thay tim đầu tiên vào năm 1967. 

Một trở ngại thường gặp trong việc thay ghép là cơ thể người nhận đôi khi chối từ, tấn 

công bộ phận cho vì những bất đồng cấu tạo, sinh lý. 

Từ năm 1970, việc chuyển ghép bộ phận cơ thể được thực hiện thường xuyên, rộng rãi 

nhờ thuốc Cyclosporin vô hiệu hóa việc đào thải mảnh ghép. 

 Hiện nay, mỗi năm riêng tại  Hoa Kỳ có tới gần 3000 con tim được thay thế. 

 Tim nhân tạo cũng đã và đang được thử nghiệm, nhất là để tạm thời thay thế tim hư, 

chờ có tim cho. 

Giác mạc mắt được thay ghép ít nhất trên 40,000 lần mỗi năm tại Hoa Kỳ do người sắp 

chết tặng. Vì số tặng không đủ, các khoa học gia, đặc biệt là bác sĩ May Griffith, đang nuôi giác 

mạc trong phòng thí nghiệm. 

Xin kể thêm là phổi sắt (máy thở) được dùng đầu tiên năm 1927 để hỗ trợ hô hấp cho 

người bị tê liệt mà phổi không tự thở được. 

Và việc thay khớp xương hông nhân tạo được bắt đầu vào năm 1938. 

  

4-    Dược phẩm quan trọng 

Thời cổ xưa, người ta coi bệnh tâm thần là do ma quỷ nhập hay là do thần thánh, 

thượng đế trừng phạt. Bệnh nhân bị cô lập, bỏ tù, trói cột, hành hạ, đôi khi bị thiêu sống. Cho 

tới thế kỷ 19, bọn con buôn còn mang triển lãm, để lấy tiền, những người điên, cười nói, khóc 

lóc vô cớ, hành động không kiểm soát. 
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Khi bác sĩ Philippe Pinel, tổ sư ngành tâm thần học, cởi thả những người bị điên loạn thì 

cấp trên của ông ta bảo rằng anh điên hay sao mà thả họ ra. Pinel cho là cần phải có thái độ 

nhân đạo, hỗ trợ với người bị bệnh tâm thần. 

Thuốc trị loạn tâm thần hưng trầm cảm Lithium được tìm ra năm 1949, và hiện giờ vẫn 

còn là thuốc căn bản trị bệnh này. Năm 1950, thuốc Chlorpromazin trị loạn tâm trí được bào 

chế. 

Cho tới nay, đã có nhiều dược phẩm cũng như phương tiện khoa học để trị đủ loại bệnh 

tâm thần mỗi ngày mỗi tăng của thời đại. 

Cách đây trên nửa thế kỉ, nếu có phương tiện công hiệu để trị bệnh cao huyết áp, bệnh 

tim mạch như ngày nay thì có lẽ Tổng thống Hoa Kì F.D.Roosevelt không bị chết vì các chứng 

xuất huyết trong bệnh cao huyết áp và suy tim của ông. Thực vậy, trong lãnh vực này, đã có 

những tiến bộ vượt bậc về các phương thức điều trị. 

Ngoài dược phẩm có giá trị cao, phẫu thuật nối động mạch cơ tim được bác sĩ DeBakey 

thực hiện vào thập niên 60, rồi đến sự thông động mạch vành tắc nghẽn bằng bơm bóng, bằng 

tia Laser, bằng lưỡi dao tí hon xoay tròn mới đây, tất cả đã trở nên rất phổ biến. 

Đồng thời sự hiểu biết tường tận về ích lợi của việc tập luyện cơ thể, cách thức giữ gìn 

ăn uống quân bình, về nguy cơ gây bệnh của rượu, thuốc lá, cholesterol đã đóng góp rất nhiều 

vào việc ngừa, chữa bệnh tim mạch các loại, và hạ thấp mức tử vong. 

Năm 1921, chất Insulin được Frederick Banting và Charles Best, Đại hoc Toronto, lấy từ 

tụy tạng chó là sự kiện quan trọng trong lịch sử y khoa học. 

Insulin là kích thích tố duy nhất làm giảm đường trong máu và được tụy tạng tiết ra khi 

đường tăng cao, như là sau bữa ăn hay khi bị căng thẳng tâm thần. Khi đường trong máu lên 

quá cao, bệnh nhân bị hôn mê, có nguy cơ mạng vong. 

 Mặc dù không trị dứt được bệnh tiểu đường nhưng Insulin là một loại thuốc tối cần thiết 

cho người mắc bệnh này và Insulin đã giảm thiểu tử vong do hôn mê vì lượng đường cao 

cũng  như nhiều biến chứng trầm trọng về mắt, thận, tim. 

Vào thập niên 60, thuốc viên ngừa thai (the Pill) gồm kích thích tố Estrogen và 

Progesteron được tung ra thị trường, cùng lúc với phong trào đòi nam nữ bình quyền, đã giúp 

nữ giới tận hưởng thú vui ân ái mà không lo ngại mang thai. 

Cũng trong phạm vi thai nghén, năm 1978, em bé ống nghiệm đầu tiên Louise Brown ra 

đời ở Luân Đôn, và tới nay, riêng tại Mỹ, Louise có ít nhất trên 100.000 người em trai gái cùng 

được thụ thai trong phòng thí nghiệm, giữa những ống thủy tinh, thay vì trên giường. 

Rồi đây, hành động ái ân biết đâu chẳng chỉ là phương tiện để thỏa mãn thú vui xác thịt 

chứ không cần thiết cho việc nối dõi tông đường. 

  

5-    Các phương pháp cơ khí trị liệu, tìm bệnh 
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Máy điện tâm đồ, đo hoạt động điện năng của cơ tim (Electrocardiograph), được dùng 

đầu tiên vào năm 1903 để khám phá chứng huyết khối động mạch vành, rối loạn nhịp tim, rối 

loạn cơ tim. 

Máy điều hòa nhịp tim (pace maker) được hoàn tất năm 1957; mười năm sau chụp X 

quang tuyến vú được sử dụng để tìm kiếm ung thư cơ quan này. 

Thực ra quang tuyến X được bác học người Đức Wilhelm Roentgen phát giác ra công 

dụng từ năm 1895, nhưng phải tới năm 1920, tia X mới áp dụng rộng rãi. Rồi những năm gần 

đây, người ta có thể chụp hình từng bộ phận cơ thể dưới nhiều khía cạnh khác nhau (cắt lớp) 

với CT scan, PET scan, MRI. 

Về con mắt, vào những thập niên cuối của thế kỉ đã có một tiến bộ tuyệt hảo trong việc 

chữa các tật cận thị, viễn thị, bong tróc võng mạc bằng tia Laser, giúp cho nhiều người lấy lại 

được thị lực mà không cần mang kính điều chỉnh. 

Tia Laser còn được sử dụng vào nhiều giải phẫu trị liệu khác, vừa ít đau vừa thu ngắn 

thời gian trên bàn mổ mà lại mau phục hồi. 

  

6-    Nhìn về tương lai 

Còn nhiều thành quả khác có thể coi là ngoạn mục, cổ kim không ai nghĩ tới , của nền y 

khoa học trong thế kỉ vừa qua, những thành quả đã giúp con người sống lâu hơn, sống khỏe 

mạnh tích cực hơn. 

Ngoài ra, cũng có nhiều phát minh, sáng kiến được mạnh nha nhưng có nhiều hứa hẹn 

thành công để hiểu rõ hơn nguyên nhân chính của bệnh tật, từ đó đưa ra phương thức điều trị. 

Người ta nói tới sự thiết lập Dự Án Bộ Gen Con Người với đầy đủ mã số thông tin. Gen 

là yếu tố di truyền căn bản, mà khi bị đột biến sẽ là nguyên nhân gây nhiều bệnh tật cũng như 

đẩy nhanh diễn tiến lão suy. 

Trong tương lai, sẽ trị bệnh bằng cách sắp xếp lại cấu trúc Gen, và mỗi người sẽ có một 

Chip AND với toàn bộ danh mục Gen lành, Gen bệnh. 

Sẽ không còn nối tắt động mạch vành bị tắc nghẽn, mà có phương pháp kích thích cơ 

tim tạo ra động mạch vành mới thay thế cho động mạch nghẽn. 

Bằng kỹ thuật sinh sản vô tính, người ta đã tạo ra một con cừu do sự phối hợp của tế 

bào thường với trứng không nhân của con cừu cái khiến nhiều nhà tôn giáo, đạo đức đã cau 

mặt e ngại một ngày nào đó con người cũng được sinh sản vô tính. 

 Sẽ có thuốc chặn sự nuôi dưỡng, tăng trưởng tế bào ung thư khiến chúng bị hủy diệt 

hay gửi những “siêu trùng Kinh Kha” đột nhập tế bào ung thư để tiêu hủy. 

Và bộ phận cơ thể sẽ được cấu tạo từ những tế bào gốc (stem cells) để thay thế cho trái 

tim già nua, lá gan suy yếu. 

Kết luận 
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Sáng hôm đó, mở Internet coi tin tức, hoa hậu Vũ Trụ Ngân Giang thấy một quảng cáo 

của Viện Sinh Bào BAGIAI, Inc như sau: 

“Các nhà Bác Vật của Viện nghiên cứu chúng tôi vừa mới hoàn tất một CHIP-DNA có 64 

genes được xếp theo bộ tế bào thượng hạng số 76/69/35 bảo đảm không mắc mười ba loại 

bệnh ung thư, không bị dị ứng với hải sản, không bị nhồi máu cơ tim, phong tình nhập cốt và có 

thương số trí tuệ 109. 

 Quý vị có thể đặt mua CHIP-DNA này ngay từ bây giờ, bán “sêu” tới hết ngày 3/5/2035, 

và nhớ dùng CHIP này một tuần lễ trước ngày qúy bà dự trù có thai để có một đứa con lành 

mạnh, nhiều bản lãnh, bảo đảm sẽ làm lãnh tụ ở tuổi 36. 

Mua trước ngày kể trên, quý vị sẽ được bổn Viện Trưởng thân thương tặng một ký lô xà 

bông giặt quần áo VŨ TẠO số 1 làm bằng nhiên liệu nhập, một phiếu miễn phí làm niềng răng 

bằng thủy ngân tại nhà trồng răng MINH SINH Hàng Bông Thợ Nhuộm”. 

Người Đẹp đưa tay lấy cây bút máy nguyên tử cài trên vành tai, ký chi phiếu trên màn 

ảnh máy vi tính, trả tiền, mua liền một lúc hai CHIP, tự nhủ: một trăm hai mươi sáu ngàn tiền 

đô, mai đây sanh con trai cho làm Tổng Thống, con gái nối ngôi Hoa Hậu, rẻ chán!!!. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, MD 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

LỜI TẠM BIỆT: 
 

 
 

Nhân ngày giỗ 2 năm 01.9.2020 
Kính xin mọi người hiệp thông 

cầu nguyện cho Cha Cố 
PX. Hoàng Đình Mai 

TỰ ÁI    
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Xin chân thành cám ơn 
 

Quán trọ đời chân trần nay đã mỏi, 

Chào mọi người tôi tạm biệt ra đi, 

Đột ngột chia tay chẳng kịp nói gì. 

Xin nhắn gửi đôi lời ai ở lại: 

"Quà Tặng Tin Mừng" đang đợi tiếp theo... 

"Cơm Yêu Thương" giúp ung thư ngặt nghèo. 

Đa tạ tấm lòng chung tình bác ái. 

Làm đẹp lòng Thiên Chúa: giáng Hồng Ân. 

 

Kính báo: Mọi sự giúp đỡ cho chương trình Quà Tặng Tin Mừng và Cơm Yêu Thương,  

xin vui lòng liên lạc BBT CGVN  conggiaovietnam@gmail.com   

Để tưởng nhớ và tri ân Lm Gã Siêu Hoàng Đình Mai, Đặc San GSVN sẽ cho đăng mỗi kỳ một 
Chuyện Phiếm của Gã Siêu. 

TỰ ÁI   Chuyện phiếm của Gã Siêu 

  

Ngày nay, mỗi khi nói tới hai chữ “thất tình”, gã liền nghĩ ngay đến khuôn mặt buồn so của 
một anh chàng đã đánh mất tình yêu, không còn được thương nữa, hay nói một cách khác anh 
chàng ấy đang “đứng ngẩn trông vời” tình yêu chấp cánh bay đi mất tiêu…Thành thử cứ phải 
kéo lê những bước chân âm thầm và thinh lặng gậm nhấm nỗi cô đơn héo hắt của mình. 

Thế nhưng, ngày xưa hai chữ “thất tình” còn có một ý nghĩa khác nữa, đó là bảy giai điệu 
tình cảm luôn rung lên phừng phực trong “lái tim” con người, hay  bảy thứ tình cảm luôn chiếm 
ngự cõi lòng chúng ta. Bảy giai điệu ấy là : hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố và dục. Có nghĩa là mừng, giận, 
buồn, vui, yêu, ghét và muốn. Bảy thứ tình cảm này luôn tả đột hữu xung và làm cho chúng ta 
nhiều cơn xính vính, Vì thế Nguyễn Gia Thiều trong “Cung Oán Ngâm Khúc” đã muốn tẩy trừ 
tận gốc rễ : 

- Mối thất tình quyết dứt cho xong. 

Trong bảy thứ tình cảm này, theo thiển ý của gã, thì yêu là hoạt động quan trọng nhất, chi 
phối toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chả thế mà các cụ ta đã từng nói : 

- Cái tình là cái chi chi, 

  Dù chi chi, cũng chi chi với tình. 

- Tương tư không biết nói làm sao, 

  Muốn vẽ mà chơi, vẽ thế nào, 

  Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, 
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  Lúc say, lúc tỉnh lúc chiêm bao… 

Như vậy, cái tình lúc nào nó cũng canh cánh bên lòng và chữ yêu lúc nào cũng bàng bạc ở 
mọi nơi và trong mọi lúc, có khác nhau là khác ở nồng độ đậm nhạt mà thôi. 

Vậy phải yêu những gì ? 

Gã xin thưa đối tượng của tình yêu quả thực là hầm bà lằng, thôi thì thượng vàng hạ cám, 
đủ mọi thứ, chẳng thiếu thứ chi. Trước hết là yêu mình, tiếp đến là yêu người, rồi tới yêu đời và 
những thứ lỉnh kỉnh khác nữa, như yêu tiền, yêu quyền, vân vân và vân vân. 

Hôm nay, gã chỉ xin bàn đến cái phạm trù thứ nhất, đó là yêu mình. Nếu diễn tả hành động 
yêu mình bằng chữ nho, thì phải dùng hai chữ…“tự ái”. 

Theo “Hán Việt Tân Từ Điển” của Nguyễn Quốc Hùng, thì tự ái có nghĩa là lòng yêu chính 
mình, cho mình là hay là tốt. Còn theo “Việt Nam Tự Điển” của Lê Văn Đức, thì tự ái có nghĩa là 
thương mình, quá nghĩ về mình rồi sanh hờn mát mỗi khi bị đụng chạm đến. Trong thực tế, 
người bình dân thường hiểu tự ái là đùng đùng nổi giận khi bị…chạm nọc, chứ không phải chỉ 
là hờn mát mà thôi đâu. 

Nếu phân tích kỹ lưỡng hơn, gã thấy yêu mình chính là một bản năng thông thường mà 
Thượng đế đã phú ban cho con người ta. Ai mà lại chẳng yêu mình. Nào có ai nỡ ghét mình 
bao giờ đâu. Họa chăng chỉ có những vị thánh sống, đường nhân đức cao vòi vọi, thì mới cảm 
thấy mình thật vô duyên tệ, để rồi…ghét mình mà thôi. Còn hầu như tất tật bàn dân thiên hạ 
đều…yêu mình tuốt luốt hết. 

Một khi đã yêu mình, thì đều muốn vơ vét về cho mình những cái hay, những cái tốt, những 
cái lợi…Và hễ kẻ nào đụng chạm đến, thì lập tức lòng tự ái hay thói yêu mình nổi lên đùng 
đùng, cùng với cơn giận phừng phừng, kèm theo những phản ứng khó mà lường nổi, cốt ý dạy 
cho những kẻ “hỗn láo” kia một bài học. Vì tự ái, vì yêu mình, nên chúng ta không thể bỏ qua 
một sự khinh bỉ nào của kẻ khác. Và hơn thế nữa, khi lòng tự ái đã bị sỉ nhục, thì người ta khó 
có thể tha thứ. 

Lòng tự ái và thói yêu mình theo chúng ta như hình với bóng và cùng đi với chúng ta trong 
suốt cả cuộc đời, như danh ngôn đông tây đã xác quyết : 

“Càng thêm tuổi, các đam mê càng lụi tàn, nhưng lòng tự ái thì khác, nó sẽ chẳng bao giờ 
chết.” 

“Người ta chỉ có thể làm tổn thương lòng tự ái, chứ không giết  chết được nó.” 

“Lòng tự ái là một con thú kỳ dị, nó có thể ngủ yên trong cơ thể của những kẻ tàn bạo nhất, 
nhưng một khi đã thức tỉnh dậy, nó sẽ đả thương cho đến chết chỉ vì một trầy trụa nho nhỏ.” 

Tuy nhiên, ở một mức độ trung bình và vừa phải thì tự ái chính là ổ khóa của trái tim, đóng 
lại và không cho phép mình làm những điều xằng bậy, bởi vì chính mình cũng phải tự trọng, 
nghĩa là phải biết tôn trọng chính mình, cũng như phải biết bảo vệ danh dự của mình. Trong khi 
đó, sự nịnh bợ là như một chiếc chìa để mở tung ổ khóa này và sự tâng bốc là như một thứ 
thuốc nổ phá tan rào cản này. 

Thực vậy, nếu không còn tự ái, người ta sẽ trở nên một thứ mặt mo, mặt thớt hay một thứ 
mặt dày mày dạn, trơ trơ như đá, không còn  nhạy cảm trước những lời phê bình hay góp ý, để 
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rồi mặc sức lặn ngụp trong bùn nhơ tội lỗi, sẵn sàng làm những hành động tồi tệ nhất, mà 
chẳng cảm thấy một chút hổ thẹn hay áy náy gì sốt. 

Thế nhưng, để được gọi là một nhân đức, bao giờ cũng phải ở vào cái thế trung dung, bởi 
vì thái quá thì bất cập, phàm cái gì quá đà, đều gây nên những bất ổn. 

Biết tự trọng và bảo vệ danh dự của mình, đó là điều tốt. Tuy nhiên, vì “tự ái hão” mà bảo 
vệ cái “danh dự ảo”, cái danh dự mình tưởng là có, nhưng thực sự lại chẳng có, hay vì “tự ái 
vặt”, bởi những lý do nhỏ mọn không đâu, cũng đùng đùng nổi giận,  la hét, quát tháo, đánh 
đập người ta, thì rất rất cần phải xét lại. 

Đời vua Trang Công nước Tề, có một chàng tên là Tân Ti Tụ, đêm nằm mơ thấy một người 
to lớn mặc quần gai, áo vải, đội mũ trắng, đi giày mới, đeo thanh gươm, tự dưng vào tận nhà 
mắng mỏ, rồi nhổ vào mặt. 

Chàng ta giật mình sực tỉnh dậy, tuy biết là chuyện chiêm bao, nhưng chàng ta vẫn tức, rồi 
suốt đêm lấy làm bực dọc khó chịu lắm. 

Sáng hôm sau, chàng ta mời một người bạn thân đến và nói rằng : 

- Bác ơi ! Từ thuở bé đến giờ, tôi vẫn là người thích dùng sức mạnh, tới nay đã sáu mươi 
tuổi, chưa hề bị đứa nào làm  cho mất mặt bao giờ. Thế mà đêm hôm qua phải một đứa nó làm 
nhục. Tôi định tìm kỳ được đứa ấy để báo thù mới thỏa. Nếu tôi tìm thấy nó thì hay, còn nếu 
không tìm thấy thì tôi chết mất. 

Rồi từ hôm đó cứ sáng nào chàng ta cũng cùng người bạn ra đứng ngoài đường cái để 
rình. Rình đã ba ngày mà không thấy đâu, chàng ta về nhà uất lên mà chết. 

Bình luận về câu chuyện trên, tác giả viết như sau : 

“Xem chuyện này không cho là phải được, vì tức ai, chứ tức một người gặp trong lúc chiêm 
bao mơ ngủ, là tức hão huyền, tức cái không đáng tức. Nhưng tựu trung, câu chuyện lại có một 
điều thật rất đáng khâm phục là chính thâm ý câu chuyện muốn nâng cao cái lòng biết nhục, 
biết lấy liêm sỉ làm trọng.  Ôi ! trong giấc  ngủ mơ màng, bị người làm nhục, còn không chịu 
được, thì trong khi thật tỉnh táo rõ ràng mà bị làm nhục, thì đáng như thế nào ? Thế mà lạ thay, 
ở đời có lắm kẻ  hoặc ham mê danh lợi, hoặc quen thói tôi đòi, chôn hết cả liêm sỉ, chịu hết mọi 
nỗi nhục nhằn đè nén, không bút nào tả cho xiết được mà vẫn hớn hở như không. Đối với 
những hạng không biết nhục, Tân Ti Tụ thực đáng là một cái gương soi sáng sâu vào đến tâm 
não họ vậy.” 

Đúng như một kinh nghiệm sống…sượng mà người đời thường diễn tả : 

- Thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt, 

  Len lỏi, lợi lộc, lại lên lương. 

Hay : 

- Lươn lẹo, luồn lách, lắm lợi lộc. 

Nhưng hơn thế nữa, vì tự ái, cho dù là chính đáng, để rồi từ đó có những hành động, có 
những phản ứng quá mạnh, làm tổn thương và gây thiệt hại cho kẻ “lỡ” xúc phạm đến chúng 
ta,  thì e rằng chúng ta cần phải “xì tốp” lại, kẻo mà : 
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- Chửa đánh được người, mặt đỏ như vang, 

  Đánh được người rồi, mặt vàng như nghệ. 

- Chửa đánh được người, mày xanh, mắt tía, 

  Đánh được người rồi, hồn vía lên mây. 

Qua những hành vi bạo động kiểu này, ắt hẳn thiên hạ sẽ tôn phong chúng ta lên hạng anh 
hùng, nhưng lại là một thứ anh hùng…dổm, anh hùng…rơm : 

- Anh hùng gì ?  Anh hùng rơm, 

  Tôi cho nắm lửa, hết cơn anh hùng. 

Chúng ta đã xác quyết : 

- Phàm đã là người thì ai cũng có tự ái và lòng tự ái ấy luôn theo chúng ta trong suốt cả 
cuộc đời. 

Hơn thế nữa, hình như càng làm lớn, tự ái lại càng to. Nếu không biết kiềm chế, thì với 
quyền lực trong tay, họ sẽ có những hành động tàn bạo đến quỷ thần cũng không lường nổi. 

Hán Vũ Đế ngày kia sai đại tướng Lý Lăng đem quân đi đánh Hung Nô. Trong thời gian 
đầu, Lý Lăng thắng lớn, tin chiến thắng báo về triều đình, Hán Vũ Đế rất hài lòng. Các quan đại 
thần đua nhau ca tụng Vũ Đế là minh quân, biết chọn tướng tài, khen Lý Lăng là anh hùng. 

Thế rồi Lý Lăng tiến quá sâu vào nội địa Hung Nô, bị quân Hung Nô bao vây. Vũ Đế sai cận 
thần Lý Quảng Lợi đem binh vào đất Hung Nô tiếp viện cho Lý Lăng. Nhưng Lý Quảng Lợi bất 
tài, khiếp nhược, bị quân Hung Nô đánh tan tành, đành phải rút về. Lý Lăng bị bao vây cho đến 
lúc lương tận, hết cả tên bắn, phải đầu hàng Hung Nô. 

Tin Lý Lăng đầu hàng Hung Nô về tới triều đình. Vũ Đế nổi giận. Các quan đại thần chê Lý 
Lăng bất trung, kết  Lý Lăng vào tội phản quốc. Riêng có quan thái sử Tư Mã Thiên, trước mặt 
Hán Vũ Đế, đã lên tiêng bênh vực Lý Lăng. Tư Mã Thiên nói : 

- Đại tướng Lý Lăng không bất tài, không bất trung và cũng không có tội. Lý Lăng sở dĩ 
phải đầu hàng vì lương hết, võ khí thiếu và quân tiếp viện đáng lý phải đến đã không đến. Lý 
Lăng chỉ còn có năm ngàn quân, nhưng đã anh dũng đánh trận cuối cùng giết cả năm mươi 
ngàn quân Hung Nô. Như vậy, xét ra Lý Lăng vẫn có công chứ không có tội… 

Lời biện hộ cho Lý Lăng của tư Mã Thiên thật khẳng khái và công bình, nhưng Hán Vũ Đế 
cho rằng Tư Mã Thiên có ý chê trách mình sai lầm trong việc dùng Lý Quảng Lời cầm quân đi 
tiếp viện. Bị chạm tự ái, Vũ Đế bèn nổi giận, ghép Tư Mã Thiên vào tội khi quân,ra lệnh tống 
ngục và sau đó bắt Tư Mã thiên chịu cái tội tàn tệ nhất thời đó đối với những người trí thức, đó 
là tội “hủ hình”, tức là tội bị…thiến. 

Năm ấy Tư Mã Thiên mới khoảng bốn mươi tuổi. Bị hoạn, ông quyết định tự tử, nhưng sau 
đó đã nghĩ lại : 

- Mình có chết đi cũng chẳng ai thương tiếc, mình chẳng là cái thớ gì hết trong xã hội này, 
mạng sống của mình có mất đi cũng chỉ như “chín con trâu bị mất một sợi lông” mà thôi. 
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Rồi ông nhủ thầm : 

- Mình chết thực là vô ích, chi bằng cố sống những năm cuối cùng của cuộc đời mà làm 
một công trình để lại cho hậu thế. 

Nghĩ như thế, Tư Mã thiên bỏ ý định tự vận, ông phấn phát tinh thần và dẹp hết buồn rầu, 
tủi hận sang một bên để chuyên tâm vào việc biên soạn bộ Sử Ký. Ông hoàn thành bộ Sử vĩ 
đại này trước khi chết. Bộ Sử của ông hiện nay được gọi là Sử Ký Tư Mã Thiên, bộ Sử vĩ đại 
nhất, giá trị nhất của Trung Hoa mà cho tới nay vẫn chưa có bộ Sử mới nào hơn được. 

Không phải chỉ những vị tai to mặt lớn, mà nhiều khi cả một dân tộc cũng dễ dàng bị lôi 
cuốn vào vòng xoáy của lòng tự ái. 

Thực vậy, trong những năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những cuộc biểu tình của 
Trung Quốc, của Hàn Quốc nhằm phản đối con cháu đất Phù Tang vì  những lệch lạc về lịch sử 
được ghi lại trong sách giáo khoa, cũng như vì những hành động bạo tàn mà những người lính 
Nhật Bản đã làm trong cuộc thế chiến lần thứ hai. Với niềm tự ái dân tộc, họ đã đòi Nhật Bản 
phải chính thức xin lỗi và bồi thường. 

Và gần đây hơn, vì một câu nói hớ hênh của một ca sĩ nào đó, đại khái cho rằng khu đền 
Angkor-Vat  là do người Thái Lan xây và thuộc về người Thái Lan. Thế là dân “Cam bốt” nổi 
giận đùng đùng, đã xuống đường, nổi lửa đốt tòa đại sứ Thái Lan tại Nam Vang và cách đây 
không lâu, lại còn định đóng cửa biên giới nữa, khiến cho mối bang giao giữa hai quốc gia  trở 
nên căng thẳng và ngột ngạt. 

Nhưng những va chạm tự ái thường xảy ra hơn hết là trong mối liên hệ hằng ngày, chẳng 
hạn như giữa bè bạn với nhau. Gã xin đưa ra một thí dụ điển hình : 

Mấy tên bợm nhậu ngồi lai rai với nhau trong một  bàn tiệc. Khi rượu đã thấm, thì sự phấn 
khởi bèn nở rộ trên từng khuôn mặt đỏ gay. Họ gặp ai cũng kết làm bạn để chén thù chén tạc 
và nhìn bất cứ cái gì cũng thấy là đẹp. Rồi người này nâng cốc mời người kia một ly. 

Rủi thay, người kia hôm ấy “long thể bất an”, nên đã từ chối. Và thế là  bị chạm nọc, người 
này cho rằng nó khinh mình, nó coi mình chẳng có tí “gờ ram” nào cả, bèn hất cả ly rượu vào 
cái tên dám hỗn láo, đã coi thường mình. Không chừng người này còn lật đổ cả bàn ghế, hất 
tung cả chén bát và nện cho người kia một trận rách cằm, xẻ tai và phun máu đầu, với dụng ý 
dạy cho người kia một bài học để biết được rằng thế nào là…lễ độ. 

Nhất là trong phạm vi đời sống gia đình, những va chạm ấy thường xảy ra như cơm bữa 
giữa vợ chồng với nhau. Đúng vậy, đối đấu với thực tế, người ta thấy “đời không như là mơ”. 
Và hơn nữa, “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”, sống gần nhau, người ta mới khám phá ra 
những khuyết điểm của nhau. Chính những khuyết điểm này đã châm ngòi cho những bất đồng 
bùng nổ. 

Gã xin mượn tạm những lượm lặt của tác giả Ánh Ngọc trong một bài viết mang tựa đề 
“Thách thức”, được đăng trên báo “Phụ Nữ Chủ Nhật”, đại khái như sau : 

Anh dẫn xe ra khỏi cửa rồi mà chị vẫn còn chạy theo níu áo : Nè, có “ngon” thì đánh tui đi ! 
Đánh đi ! Chớ đừng có nói rồi không dám làm ! Và thế là “bốp ! Bốp !...Chị bị hai bạt tai in dấu 
trên gò má một cách…ngon ơ ! Trong khi anh đã cố nhịn bằng cách lấy xe đi khỏi nhà để dằn 
cơn nóng giận trong một trận cãi vã. Trước khi đi anh nói thòng một câu cho đỡ quê : “Cô mà 
nói nữa là coi chừng ăn đòn !”. Bị chạm tự ái vì câu hăm dọa ấy, chị đã chạy theo và thách 
thức, đẩy anh vào cái thế phải “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ mình. 
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Sự thực thì nhiều ông chồng đánh vợ chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, chứ họ cũng ý thức : “Mình 
là đàn ông, có sức khỏe, giỏi thì đánh với mấy tay ngang cơ ! Chứ còn đánh đàn bà chân yếu 
tay mềm thì hèn lắm…Vợ chồng nào mà chẳng có chuyện cãi nhau. Tức quá thì mình dọa cho 
mấy bả ngán. Ai dè mấy bả thách lại mình và còn nhấn mạnh “nói mà không làm là kẻ…tiểu 
nhân !”. Thế là vì tự ái đầy mình, nên chồng mới quyết giữ thể diện bằng cách chứng tỏ “quân 
tử nhất ngôn”. Vậy là nhiều bà bị ăn đòn lãng xẹt ! 

Có khi vừa bị nện cho một trận tơi bời khói lửa, lại còn bị “tiền mất tật mang” như câu 
chuyện này : Anh là người hay uống rượu và mỗi lần say lại có tật chửi đổng. Mỗi lần anh chửi, 
thì chị lại bảo : Ổng hổng chửi tui thì chửi ai. Hai người cứ lời qua tiếng lại, nên chuyện nhỏ hóa 
chuyện to. Anh đòi chị đưa tiền đi uống rượu tiếp nên dọa : Không đưa thì chết với tao. Nghe 
vậy chị bèn hét lên : Dám làm gì thì làm đi. Anh xô mạnh chị ngã và bị trặc tay, phải bó thuốc cả 
tháng. Tức quá, chị thảy hết số  tiền vừa bán bắp hơn ba triệu cho anh và nói : có ngon thì đi 
mà nhậu hết. Anh nghe vợ thách, bèn ôm tiền đi tuốt. Hai ngày sau mới về, trong túi không còn 
một đồng. 

Không phải chỉ có những ông chồng, mà ngay cả những bà vợ, khi bị chạm tự ái, thì cơn 
giận cũng nổi lên đùng đùng. 

Liên tiếp hai tuần rồi, ngày nào anh cũng phải ghé quán đầu ngõ để ăn cơm bụi, bởi vì chị 
đang hạ quyết tâm thực hiện đúng lời “thách lẫy” của anh, khi anh chị cãi nhau tuần trước, chỉ 
vì chị lỡ nấu cháy món bao tử phá lấu, là món ruột của anh : Làm đàn bà có bi nhiêu chuyện đó 
mà làm hổng xong nữa thì còn làm cái giống gì ? Dẹp luôn cái bếp này, đi ăn cơm tiệm luôn. 
Chị kể : Hở ra là biểu dẹp bà đi ! Vứt hết đi ! Còn không thì bà đi đâu cho khuất mắt tui, hỏi ai 
mà không tự ái ? Bị ổng nói nhiều lần rồi, nay tôi mới làm theo cho…biết thân. Biết thân ai 
không thấy, chỉ thấy tháng đó cả nhà bị thâm thủng ngân sách trầm trọng vì toàn đi…ăn cơm 
tiệm. 

Nhưng “lớn gan” hơn phải là câu chuyện sau : giận chồng không cho đi coi cải lương, cãi 
nhau một hồi anh bèn thách : Có đi thì coi thằng kép hát nào mà theo nó luôn…Chị đi luôn thiệt, 
nhưng không phải theo kép hát, mà là đến ở nhà thằng em, mua vé cải lương coi liền nửa 
tháng cho bõ ghét ! Đáng lẽ chị cũng chưa chịu “hồi cung”, nhưng vì thằng con trai lớn qua 
kiếm chị và “mật báo” : Ở nhà, ba đem xe đạp, tivi đi bán rồi. Chị mới hốt hoảng trở về. 

Nếu cứ kể ra như thế, thì không biết đến thuở nào mới hết. Để kết thúc, gã xin đưa ra mấy 
việc cần làm ngay để chữa trị cái chứng tự ái hão, tự ái vặt, như đã trình bày ở trên. 

Việc thứ nhất đó là hãy tự biết mình. 

Người Tây thì  khuyên : 

- Connais-toi, toi-même. Này bạn, bạn hãy biết chính mình bạn. 

Còn người Tàu thì nói : 

- Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng. Biết mình biết người, trăm trận đều thắng. 

Tại một thung lũng hoang vu, có chú chim cú. Cú ta ngày thì ru rú trong hang, đêm đến mới 
có thể bay đi kiếm ăn. Sở dĩ cú làm thế vì mắt cú quáng gà, chỉ có thể nhìn thấy ban đêm. Ngày 
kia, cú thầm  nghĩ : 

- Quái lạ, tại sao ta cũng là loại chim quí hiếm, diện mạo ta oai hùng, mỗi lần ta xuất hiện, 
muông thú đều chạy trốn, tiếng ta kêu rùng rợn trong đêm. Thế mà ta thua loài phượng hoàng, 



72 
 

cái anh chàng trông dễ ghét nhưng lại có thể bay cao tận mây xanh, hiên ngang lượn cánh 
dưới ánh mặt trời, làm như thể hắn là vua loài chim vậy. 

Rồi cú tự nhủ : 

- Được rồi, ngày mai khi hừng đông, ta sẽ bay khỏi hang sâu, tung mình vút tận mây xanh, 
cho phượng hoàng khiếp vía, muông chim nể vì. 

Hôm sau, khi mặt trời lên cao, cú ta vận sức bay ra, bay lên cao, cao mãi…Nhưng bỗng cú 
chạm phải vật gì cứng. Cú lóa mắt, không còn nhìn thấy gì. Rồi rầm một tiếng, cú lao vào thành 
núi và rớt xuống tan xương. 

Việc thứ hai, đó là khi bị chạm tự ái và cơn giận bốc lên, thì hãy án binh bất động, hoãn 
binh chi kế, đừng vội có bất cứ hành động nào sốt, vì giận quá thì mất khôn. 

Nhà hiền triết Atenodoro đã khuyên vua Augustô, vốn là người có tính dễ nóng mỗi khi bị 
xúc phạm, như sau : 

- Khi vua cảm thấy mình tức giận, hãy nhẩm đọc hai mươi bốn chữ cái. 

Nhà vua áp dụng lời khuyên này và tránh đi được những hành động đáng tiếc. 

Một cha xứ già đã nhắc nhở các đôi tân hôn như sau : 

- Khi các con sắp sửa cãi vã hoặc gây gổ với nhau, các con hãy nhủ thầm : để sáng mai rồi 
hãy tính. Và sáng hôm sau, các con sẽ thấy  việc hôm qua thật nhỏ nhoi, chẳng đáng gì. 

Có một cặp vợ chồng già, thường xuyên cãi vã với nhau. Người hàng xóm thấy vậy bèn 
góp ý : 

- Vị ẩn sĩ sống trên núi chế biến được một thứ thuốc rất linh, giúp cho nhiều gia đình được 
êm ấm. 

Bà vợ nghe lời người hàng xóm, lên núi tìm vị ẩn sĩ. Sau khi nghe trình bày, vị ẩn sĩ  bèn 
trao cho bà một chai thuốc khá to và nói : 

- Đây là một loại thuốc gia truyền rất hiệu nghiệm. Hễ khi nào ông gây sự, bà chỉ cần uống 
một ngụm, ngậm trong miệng, không được nuốt và cũng chẳng được nhổ ra, cho tới khi ông 
không còn nói nữa, rồi mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. 

Bà vừa về tới nhà, thì ông liền quát tháo. Nghe vậy, bà liền hớp một ngụm thuốc, giữ trong 
miệng, đúng như lời căn dặn của vị ẩn sĩ. Thấy vợ không đáp lời, một lúc sau ông cũng thinh 
lặng. Bà vợ hết sức vui mừng : 

- Đúng là một loại thuốc gia truyền. Linh thật… 

Và cứ thế, cứ thế…Từ đó hai ông bà dần dần trở lại cuộc sống êm ấm và hạnh phúc của 
thời còn trẻ. Thứ thuốc gia truyền ấy, chẳng có gì khác hơn là nước lã mà thôi. 

Đừng tự ái hão và cũng đừng nóng giận, nhất là đừng vội có những hành động trả đũa 
rước những lời bình phẩm có tính cách xúc phạm, bởi vì ai khen ta mà khen phải, ấy là bạn ta, 
còn ai chê ta mà chê phải, ấy là thày ta vậy. 
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- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

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

 

mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

