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LTS. Mặc dù trong 15 năm qua, Đặc San GSVN đã phổ biến nhiều lần các văn kiện của Công 

Đồng Vatican II, nhưng chúng con vẫn thấy đây là những tư liệu vô giá, sẽ giúp nuôi dưỡng đời 

sống Đức Tin cho mọi Kitô Hữu, cũng như sẽ rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về Giáo 

Hội Công Giáo, vì thế chúng con sẽ tiếp tục giới thiệu về 16 văn kiện quan trọng của Công Đồng 

Chung Vatican II, đây là bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý & Đức Tin, HĐGM Việt Nam. 

Kính mong được mọi người cùng quan tâm. 
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PHAOLÔ GIÁM MỤC 

TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA 

HỢP NHẤT VỚI CÁC NGHỊ PHỤ CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG 

ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 

HIẾN CHẾ TÍN LÝ 

VỀ GIÁO HỘI 

LUMEN GENTIUM 

Ngày 21 tháng 11 năm 1964 

CHƯƠNG I 

MẦU NHIỆM GIÁO HỘI 

1. Ánh sáng muôn dân là chính Chúa Kitô, vì vậy, Thánh Công Đồng được quy tụ trong Chúa 

Thánh Thần, tha thiết mong muốn soi dẫn mọi người bằng ánh sáng của Người, đang chiếu tỏa 

trên khuôn mặt Giáo Hội, để Tin Mừng được loan báo cho mọi loài thụ tạo (x. Mc 16:15). Trong 

Đức Kitô, Giáo Hội như là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và phương tiện hiệp thông mật thiết với Thiên 

Chúa và hợp nhất mọi người, vì thế Giáo Hội muốn trình bày rõ ràng hơn cho các tín hữu và cho 

toàn thế giới chính bản tính và sứ mệnh phổ quát của mình, dựa trên giáo huấn của các Công 

Đồng trước đây. Thực trạng thế giới đương đại khiến cho bổn phận này của Giáo Hội càng trở 

nên khẩn thiết, để con người ngày nay, khi đã gắn kết với nhau chặt chẽ hơn nhờ những mối liên 

hệ đa dạng trong lãnh vực xã hội, kỹ thuật và văn hóa, phải đạt đến sự hợp nhất trọn vẹn trong 

Chúa Kitô. 

2. Với ý định tự do và nhiệm mầu đầy khôn ngoan nhân lành, Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng 

toàn thể vũ trụ, Ngài đã quyết định nâng con người lên để chia sẻ sự sống thần linh, và đã không 

bỏ mặc loài người sa ngã nơi nguyên tổ Ađam, nhưng luôn giúp họ đón nhận ơn cứu rỗi nhờ 

Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc, Đấng vốn là “hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra 

trước mọi loài thọ tạo” (Cl 1,15). Từ muôn thuở, Chúa Cha “đã kêu gọi và tiền định để họ nên 

đồng hình đồng dạng với Con của Ngài để Người Con Một trở nên trưởng tử giữa một đàn em 

đông đúc” (Rm 8,29). Ngài quyết định quy tụ những ai tin vào Đức Kitô thành một Giáo Hội thánh 

thiện, được tiên báo bằng hình ảnh biểu trưng ngay từ lúc khởi nguyên thế giới, được chuẩn bị 

cách diệu kỳ nơi lịch sử dân Israel và Cựu ước,1 được thiết lập vào thời kỳ sau hết, được tỏ lộ 

trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống và sẽ được hoàn tất trong vinh quang vào lúc kết tận 

thời gian. Bấy giờ, như các Giáo phụ nói, tất cả những người công chính từ thời Ađam, “từ Abel, 

người công chính, tới người được tuyển chọn cuối cùng”2 sẽ được qui tụ lại bên Chúa Cha trong 

Giáo Hội phổ quát. 

3. Như thế, Chúa Con được sai đến từ nơi Chúa Cha, Đấng đã tuyển chọn chúng ta trong Con 

của Ngài trước cả khi tạo dựng vũ trụ, và tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử, vì muốn qui tụ 

 
1 x. T. CYPRIANÔ, Epist. 64,4: PL 3,1017; CSEL (Hartel), III B, tr. 720; T. HILARIÔ POITIERS, In Mt 23,6: PL 9,1047; T. 

AUGUSTINÔ, nhiều chỗ khác; T. CYRILLÔ ALEXANDRIA, Glaph. In Gen. 2, 10: PG 69, 110A. 
2 T. GRÊGÔRIÔ CẢ, Hom. in Evang. 19,1: PL 76, 1154B. x. T. AUGUSTINÔ, Serm. 341, 9,11: PL 39, 1499S. T. GIOAN 

ĐAMASCÊNÔ, Adv. Iconoc. 11: PG 96, 1357. 
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muôn loài trong Đức Kitô (x. Ep 1,4-5.10). Như vậy, để chu toàn thánh ý Chúa Cha, Đức Kitô đã 

khai nguyên Nước Trời ở trần gian và mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Người, đồng thời 

cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ sự vâng phục của Người. Giáo Hội, nghĩa là vương quốc 

Chúa Kitô đang hiện diện cách mầu nhiệm, vẫn luôn tăng trưởng cách hữu hình trong thế giới 

nhờ quyền lực Thiên Chúa. Cội nguồn và sự tăng triển của Giáo Hội được biểu thị bằng máu và 

nước chảy ra từ cạnh sườn rộng mở của Đức Giêsu chịu đóng đinh (x. Ga 19,34), và được tiên 

báo qua lời Chúa nói về cái chết của Người trên Thập Giá: “Phần tôi, khi được giương cao lên 

khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32: bản Hy Lạp). Mỗi khi hy tế Thập Giá 

được cử hành trên bàn thờ, qua đó “Đức Kitô là con chiên vượt qua của chúng ta đã chịu hiến 

tế” (1 Cr 5,7), thì công trình cứu chuộc chúng ta lại được thực hiện. Đồng thời, nhiệm tích tấm 

bánh Thánh Thể diễn tả và thực hiện sự hợp nhất các tín hữu, những người kết nên một thân 

mình trong Đức Kitô (x. 1 Cr 10,17). Tất cả mọi người đều được mời gọi kết hợp với Đức Kitô, 

Đấng chính là ánh sáng thế gian, là cội nguồn, là sức sống và là cùng đích của tất cả chúng ta. 

4. Khi công trình Chúa Cha trao phó cho Chúa Con thực hiện trên trần gian đã hoàn tất (x. Ga 

17,4), Chúa Thánh Thần được cử đến vào ngày lễ Ngũ Tuần để không ngừng thánh hoá Giáo 

Hội, và như thế, những kẻ tin sẽ đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô trong cùng một Chúa Thánh 

Thần (x. Ep 2,18). Chính Ngài là Thần Khí sự sống, là mạch nước vọt lên đến sự sống vĩnh cửu 

(x. Ga 4,14; 7,38-39), nhờ Ngài, Chúa Cha tác sinh những kẻ đã chết vì tội lỗi, cho đến khi Ngài 

phục sinh thân xác hay chết của họ trong Đức Kitô (x. Rm 8,10-11). Chúa Thánh Thần ngự trong 

Giáo Hội và trong tâm hồn các tín hữu như trong đền thờ (x. 1 Cr 3,16; 6,19). Ngài cầu nguyện 

trong họ và chứng thực họ là nghĩa tử (x. Gl 4,6; Rm 8,15-16.26). Ngài dẫn Giáo Hội đến sự thật 

toàn vẹn (x. Ga 16,13), và hợp nhất Giáo Hội trong sự hiệp thông và trong tác vụ, Ngài xây dựng 

và hướng dẫn Giáo Hội với nhiều hiện sủng và đoàn sủng khác nhau, Ngài trang điểm Giáo Hội 

bằng các hoa quả của Ngài (x. Ep 4,11-12; 1 Cr 12,4; Gl 5,22). Nhờ sức mạnh Tin Mừng, Ngài 

không ngừng canh tân và làm cho Giáo Hội luôn tươi trẻ, dẫn đưa Giáo Hội đi đến kết hợp hoàn 

toàn với Phu Quân của mình3. Thật vậy, Chúa Thánh Thần cùng Hiền Thê nói với Chúa Giêsu: 

“Xin Ngài ngự đến” (x. Kh 22,17). 

Như thế, Giáo Hội phổ quát xuất hiện như “một dân tộc được hợp nhất khởi nguồn từ sự hợp 

nhất của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”4. 

5. Mầu nhiệm Hội Thánh được biểu lộ trong chính cách thức Giáo Hội được thành lập. Thật thế, 

Chúa Giêsu đã khai sáng Giáo Hội của Người bằng việc rao giảng tin vui về sự xuất hiện của 

triều đại Thiên Chúa đã được hứa trong Thánh Kinh từ muôn thuở: “Thời gian đã mãn, và triều 

đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15; x. Mt 4,17). Triều đại này tỏa chiếu trước mặt mọi người 

qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Đức Kitô. Thật vậy, Lời Chúa ví như hạt giống gieo 

trong ruộng (x. Mc 4,14): ai tin tưởng lắng nghe và gia nhập đoàn chiên nhỏ bé của Đức Kitô (x. 

Lc 12,32), thì đã tiếp nhận triều đại ấy; rồi hạt giống tự sức nẩy mầm và lớn lên cho đến mùa gặt 

(x. Mc 4,26-29). Các phép lạ của Đức Giêsu cũng chứng minh rằng triều đại Thiên Chúa đã đến 

trần gian: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà xua trừ ma quỷ, thì hẳn là triều đại Thiên Chúa 

đã đến giữa các ông” (Lc 11,20; x. Mt 12,28). Nhưng chủ yếu triều đại ấy được mạc khải trong 

chính con người Đức Kitô, Con Thiên Chúa và Con Người, Đấng đã đến “để phục vụ và hiến 

mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người” (Mc 10,45). 

 
3 x. T. IRÊNÊÔ, Adv. Haer. III, 24, 1: PG 7, 966B; HARVEY 2, 131; xb. Sagnard, Sources Chr., tr. 398. 
4 T. CYPRIANÔ, De Ora. Dom. 23: PL 4, 553; CSEL (Hartel) III A, tr. 285; T. AUGUSTINÔ, Serm. 71, 20, 33: PL 38, 463; 

T. GIOAN ĐAMASCÊNÔ, Adv. Iconocl. 12: PG 96, 1358D. 
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Sau khi chịu chết trên Thập Giá vì nhân loại, Chúa Giêsu đã sống lại, được đặt làm Chúa, làm 

Đấng Kitô và làm Tư Tế cho đến muôn đời (x. Cv 2,36; Dt 5,6; 7,17-21), Người đổ tràn trên các 

môn đệ Thần Khí đã được Chúa Cha hứa ban (x. Cv 2,33). Từ đó, khi được vun đắp bằng các 

ân huệ của Đấng sáng lập và trung thành tuân giữ các giới luật bác ái, khiêm nhường và từ bỏ, 

Giáo Hội lãnh nhận sứ mệnh công bố và thiết lập vương quốc của Đức Kitô và của Thiên Chúa 

nơi mọi dân tộc, đồng thời cũng trở nên hạt mầm và là điểm khai nguyên của vương quốc ấy trên 

trần gian. Đang lúc dần dần phát triển tới mức trưởng thành, Giáo Hội khát mong vương quốc ấy 

được thành toàn, ngập tràn hy vọng và ao ước được kết hợp với Vua của mình trong vinh quang. 

6. Trong Cựu ước, mạc khải về vương quốc thường được thực hiện qua những biểu tượng, bây 

giờ cũng thế, bản tính thâm sâu của Giáo Hội được diễn tả bằng những hình ảnh khác nhau, 

được chuẩn bị trong sách các ngôn sứ, lấy từ đời sống du mục, nông nghiệp, kiến trúc hoặc gia 

đình và hôn lễ. 

Như thế, Giáo Hội là chuồng chiên mà cửa vào duy nhất và buộc phải đi qua là Đức Kitô (x. 

Ga 10,1-10). Giáo Hội cũng là đoàn chiên mà chính Thiên Chúa đã tiên báo Ngài là mục tử (x. Is 

40,11; Ez 34,11tt.), tuy được các mục tử nhân loại trông nom, nhưng các con chiên luôn được 

dẫn dắt và nuôi dưỡng bởi chính Đức Kitô, vị Mục Tử nhân lành và là Thủ lãnh của các mục tử 

(x. Ga 10,11; 1 Pr 5,4), Đấng đã hiến mạng sống vì đoàn chiên (x. Ga 10,11-15). 

Giáo Hội là mảnh vườn được canh tác hay thửa đất của Thiên Chúa (x. 1 Cr 3,9). Trên mảnh 

đất ấy, mọc lên cây ôliu xưa cũ mà gốc rễ lành thánh là các Tổ phụ, và nhờ cây này, sự hoà giải 

giữa dân Do thái và các dân ngoại đã và sẽ được thực hiện (x. Rm 11,13-26). Gốc cây từ giống 

nho đặc tuyển, đã được người canh tác thiên quốc trồng xuống (x. Mt 21,33-43). Cây nho đích 

thực chính là Đức Kitô, Đấng ban sức sống và hoa trái cho các cành nho, nghĩa là cho chúng ta 

đây, những người nhờ Giáo Hội mà được ở lại trong Đức Kitô, và nếu không có Người, chúng ta 

không thể làm được gì (x. Ga 15,1-5). 

Giáo Hội cũng thường được gọi là toà nhà của Thiên Chúa (1 Cr 3,9). Chính Chúa Giêsu đã 

ví mình như viên đá bị các thợ xây loại bỏ nhưng đã trở thành viên đá góc (x. Mt 21,42t; Cv 4,11; 

1 Pr 2,7; Tv 117,22). Trên nền móng đó, các Tông đồ đã ra công xây dựng Giáo Hội (x. 1 Cr 

3,11), cũng chính đá tảng đó làm kiên vững và liên kết cả Giáo Hội. Công trình xây dựng này còn 

được gọi bằng nhiều danh hiệu khác như: nhà Thiên Chúa (x. 1 Tm 3,15), nơi gia đình Ngài cư 

ngụ, nhà tạm của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần (x. Ep 2,19-22), nhà tạm Thiên Chúa ở 

cùng nhân loại (Kh 21,3), và đặc biệt là đền thánh, ngôi đền thờ được các thánh Giáo phụ ca 

tụng, được biểu trưng qua các cung thánh bằng đá, và trong phụng vụ được sánh ví thật chí lý 

với Thánh Đô, Thành Giêrusalem mới5. Thật vậy, ở trần thế nầy, chúng ta thuộc về công trình đó 

như những viên đá sống động xây nên thành thánh (x. 1 Pr 2,5). Thánh Gioan đã chiêm ngưỡng 

thành thánh ấy, khi địa cầu được đổi mới, từ trời, từ Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân 

nương trang điểm để đón tân lang (Kh 21,1tt.). 

Giáo Hội còn được gọi là “Giêrusalem thượng giới” và “mẹ chúng ta” (Gl 4,26; x. Kh 12,17), 

được mô tả như hiền thê tinh tuyền của Con Chiên không tì ố (Kh 19,7; 21,2 và 9; 22,17), là Giáo 

Hội được Đức Kitô “yêu thương và hiến mình để thánh hoá” (Ep 5,25), được liên kết với Người 

bằng một giao ước bất khả phân ly, không ngừng được “nuôi nấng và chăm sóc” (Ep 5,29), đó 

 
5 x. ÔRIGÊNÊ, In Mt 16,21: PG 13, 1443 C.; TERTULLIANÔ, Adv. Marc. 3,7: PL 2, 357 C; CSEL 47,3 tr. 386. Về tài liệu phụng vụ, 

xem Sacramentarium Gregorianum: PL 78, 160 B.; hoặc C. MOHLBERG, Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae, Rôma, 1960, tr. 

111, XC: “Thiên Chúa đã ban cho ngươi nơi cư ngụ vĩnh viễn khi qui tụ các thánh...”. Thánh thi Urbs Jerusalem beata trong sách Kinh 

Nhật Tụng Đan viện, và Coelestis urbs Jerusalem trong sách Kinh Nhật Tụng Rôma. 
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cũng là Giáo Hội thanh sạch mà Đức Kitô muốn phải luôn kết hợp với Người và vâng phục Người 

trong tình yêu và trung tín (x. Ep 5,24), sau cùng, đó chính là Giáo Hội luôn được Đức Kitô tuôn 

đổ tràn đầy mọi ân huệ trên trời, để làm cho chúng ta hiểu được tình yêu của Thiên Chúa và của 

Đức Kitô đối với chúng ta, một tình yêu vượt trên mọi hiểu biết (x. Ep 3,19). Đang khi lữ hành 

trên mặt đất này còn cách xa Thiên Chúa (x. 2 Cr 5,6), Giáo Hội thấy mình như kẻ lưu đầy, nên 

luôn tìm kiếm và ao ước những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa, nơi sự sống 

của Giáo Hội được ẩn dấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa, chờ đợi ngày được xuất hiện cùng 

với Phu Quân trong vinh quang (x. Cl 3,1-4). 

7. Con Thiên Chúa, kết hợp với bản tính nhân loại, khi đánh bại sự chết bằng chính cái chết và 

sự phục sinh của mình, đã cứu chuộc và biến đổi con người thành một thụ tạo mới (x. Gl 6,15; 2 

Cr 5,17). Thật vậy, khi thông ban Chúa Thánh Thần, Người đã qui tụ các anh chị em của mình 

từ muôn dân tộc để thiết lập cách mầu nhiệm thân mình của Người. 

Trong thân mình ấy, sự sống Đức Kitô được thông truyền cho những người tin, và nhờ các bí 

tích, họ thực sự được kết hợp cách mầu nhiệm với Đức Kitô khổ nạn và vinh hiển6. Nhờ phép 

Thánh tẩy, chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô: “Chúng ta đều đã chịu phép 

rửa trong cùng một Thánh Thần để trở nên một thân thể” (1 Cr 12,13). Nghi thức linh thánh ấy 

biểu tả và thực hiện sự thông dự vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô: “Chúng ta đã cùng 

được mai táng với Người nhờ phép rửa trong cái chết của Người, “; mà nếu “chúng ta đã hòa 

nhập với Đức Kitô nhờ đã chết giống như Người, thì chúng ta cũng sẽ được như thế nhờ sống 

lại như Người” (Rm 6,4-5). Khi thực sự thông phần vào Thân Mình của Chúa trong việc bẻ bánh 

Thánh Thể, chúng ta được đưa vào hiệp thông với Người và với nhau. “Vì chỉ có một tấm bánh, 

và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân 

thể” (1 Cr 10,17). Bằng cách này tất cả chúng ta được trở nên những chi thể của Thân Mình Người 

(x. 1 Cr 12,27), “vì mỗi người đều là chi thể của nhau” (Rm 12,5). 

Như tất cả các chi thể của thân thể, tuy nhiều, nhưng chỉ tạo thành một thân thể, thì các tín 

hữu trong Đức Kitô cũng vậy (x. 1 Cr 12,12). Trong việc xây dựng thân mình Đức Kitô, rất cần 

đến sự đa dạng của các chi thể và phận vụ. Chỉ có một Thần Khí duy nhất là Đấng ban những 

ân huệ khác nhau theo sự sung mãn của Người và tùy nhu cầu của các tác vụ vì ích lợi của Giáo 

Hội (x. 1 Cr 12,1-11). Trong số những ân huệ ấy, ân sủng ban cho các Tông đồ là trọng nhất: 

chính Chúa Thánh Thần đặt ngay cả những người lãnh nhận các đặc sủng dưới quyền của các 

ngài (x. 1 Cr 14). Chính Chúa Thánh Thần, khi làm cho toàn thân được hợp nhất nhờ chính Ngài, 

với sức mạnh của Ngài và do sự liên kết nội tại của các chi thể, cũng làm phát sinh và thôi thúc 

đức ái giữa các tín hữu. Vì thế, nếu một chi thể đau, tất cả các chi thể đều chịu đau chung; và 

nếu một chi thể được vinh dự, tất cả các chi thể khác cùng vui chung (x. 1 Cr 12,26). 

Đầu của thân mình này, chính là Đức Kitô. Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình và trong 

Người mọi vật được tạo thành. Người có trước mọi loài thụ tạo và mọi sự đều tồn tại trong Người. 

Người là đầu của thân mình là Giáo Hội. Người là khởi nguyên, là trưởng tử giữa các kẻ đã chết, 

để trong mọi sự Người đứng hàng đầu (x. Cl 1,15-18). Người cai trị mọi loài trên trời dưới đất 

bằng quyền lực lớn lao và đã dùng sự toàn thiện và hành động cao vời mà đổ đầy toàn thân vinh 

quang sung mãn của Người (x. Ep 1,18-23)7. 

 
6 x. T. TÔMA, Summa Theol. III, q. 62, a. 5, ad 1. 
7 x. PIÔ XII: Thông điệp Mystici Corporis, 29.6.1943: AAS 35 (1943), tr. 208. 
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Mọi chi thể phải nên giống Đức Kitô cho đến khi Người được hình thành trong họ (x. Gl 4,19). 

Vì thế, khi đã nên giống như Người, đã chết và sống lại với Người, chúng ta được tiếp nhận vào 

các mầu nhiệm của sự sống nơi Người, cho đến khi chúng ta cùng hiển trị với Người (x. Pl 3,21; 

2 Tm 2,11; Ep 2,6; Cl 2,12; vv.). Khi đang lữ hành trên trần gian, khi bước theo lối đường Người 

đi trong đau thương và bách hại, chúng ta kết hợp với những đau khổ của Người như thân thể 

kết hợp với đầu, cùng chịu thương khó với Người để được vinh hiển với Người (x. Rm 8,17). 

Nhờ Người, “toàn thân, do được kiến tạo và liên kết với nhau nhờ các đường gân khớp nối, 

được tăng trưởng nhờ chính Thiên Chúa” (Cl 2,19). Trong thân thể Người là Giáo Hội, Người 

luôn trao ban các thừa tác vụ, nhờ đó, chúng ta phục vụ nhau để đạt tới ơn cứu độ nhờ quyền 

năng của Người, để khi thực thi chân lý trong lòng mến, chúng ta tăng trưởng về mọi phương 

diện trong Đấng là Đầu của chúng ta (x. Ep 4,11-16: bản Hy Lạp). 

Để chúng ta được canh tân liên lỉ trong Người (x. Ep 4,23), Người đã thông ban cho chúng ta 

Thần Khí của Người, cùng một Thần Khí duy nhất đó hiện diện nơi Đầu cũng như trong các chi 

thể, ban sự sống, hợp nhất và tạo chuyển động cho toàn thân, đến độ các thánh Giáo phụ đã so 

sánh hoạt động của Ngài với những gì mà linh hồn, nguyên lý sự sống, thực hiện nơi thân xác 

con người8. 

Đức Kitô yêu thương Giáo Hội như hiền thê mình, và trở nên gương mẫu cho người chồng 

yêu vợ như chính bản thân (x. Ep 5,25-28); Giáo Hội vẫn luôn phục tùng Đầu của mình (Ep 5, 

23-24). “Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể” (Cl 2,9), 

nên Người đổ tràn ân huệ thần linh trên Giáo Hội là thân thể và là sự viên mãn của Người (x. Ep 

1,22-23) để Giáo Hội tăng trưởng và đạt tới sự viên mãn của Thiên Chúa (x. Ep 3,19). 

8. Đức Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất, đã thiết lập và không ngừng nâng đỡ Giáo Hội thánh 

thiện của Người nơi trần gian, một cộng đoàn đầy niềm tin, cậy, mến, như một cơ cấu hữu hình9, 

nhờ đó Người thông truyền chân lý và ân sủng cho mọi người. Nhưng Giáo Hội vừa là cộng đồng 

được tổ chức theo cơ chế phẩm trật, vừa là Nhiệm Thể Đức Kitô, là đoàn thể hữu hình và cũng 

là cộng đoàn thiêng liêng, là Giáo Hội tại thế đồng thời cũng là Giáo Hội dư tràn của cải trên trời, 

dù vậy, không được nhìn Giáo Hội như hai thực thể, nhưng đúng hơn, tất cả chỉ làm nên một 

thực tại đa phức, được kết thành từ yếu tố nhân loại và thần linh10. Vì thế, theo cách thức loại 

suy vẫn được công nhận, Giáo Hội được sánh ví với mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Thật vậy, 

như nhân tính được Ngôi Lời Thiên Chúa tiếp nhận trong sự kết hợp bất khả chia lìa đã trở nên 

một cơ năng sống động của ơn cứu độ, thì cũng thế, cơ cấu xã hội hữu hình của Giáo Hội phục vụ 

Thần Khí Đức Kitô, Đấng tác sinh Giáo Hội, trong việc làm cho thân mình được tăng trưởng (x. Ep 

4,16)11. 

 
8 x. LÊÔ XIII, Thông điệp Divinum illud, 9.5.1897: ASS 29 (1896-97), tr. 650; PIÔ XII, Thông điệp Mystici Corporis, nt., tr. 

219-220; DS. 2288 (3808); T. AUGUSTINÔ, Serm. 268, 2: PL 38, 1232, và nơi khác; T. GIOAN KIM KHẨU, In Eph. bài 

giảng 9, 3: PG 62,72; ĐIĐYMÔ ALEXANDRIA, Trin. 2,1: PG 39, 449tt.; T. TÔMA, In Col. 1,18, lect. 5: xb. Marietti, II, số 

46: “Như một thân thể được tạo thành khi hợp nhất với linh hồn, cũng thế, Giáo Hội được tạo thành khi hợp nhất với Thánh 

Thần...”. 
9 LÊÔ XIII, Thông điệp Sapientiae christianae, 10.1.1890: ASS 22 (1889-1890), tr. 392; LÊÔ XIII, Thông điệp Satis cognitum 

29.6.1896: ASS 28 (1895-1896), tr. 710 và 724tt.; PIÔ XII, Thông điệp Mystici Corporis, nt., tr. 199-200. 
10 x. PIÔ XII, Thông điệp Mystici Corporis, nt., tr. 221tt.; PIÔ XII, Thông điệp Humani generis, 12.8.1950: AAS 42 (1950), tr. 

571. 
11 LÊÔ XIII, Thông điệp Satis Cognitum, nt., tr. 713. 
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Chỉ có một Giáo Hội của Đức Kitô mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là duy nhất, 

thánh thiện, công giáo và tông truyền12, Giáo Hội mà Đấng Cứu Độ chúng ta, sau khi sống lại, đã 

ủy thác cho Phêrô chăn dắt (Ga 21,17), đồng thời cũng trao cho Phêrô và các Tông đồ khác 

nhiệm vụ truyền bá và cai quản Giáo Hội (x. Mt 28,18tt.), và Người cũng thiết lập Giáo Hội nên 

như “cột trụ và điểm tựa của chân lý” đến muôn đời (x. 1 Tm 3,15). Giáo Hội ấy được tổ chức 

như một cộng đồng xã hội trên trần gian, được bảo toàn trong Giáo Hội Công Giáo, được cai 

quản bởi Đấng kế vị thánh Phêrô và các Giám mục hiệp thông với ngài13, mặc dù nhiều nhân tố 

của ơn thánh hoá và chân lý có thể tìm thấy bên ngoài Giáo Hội tại thế, nhưng những nhân tố 

ấy, như là ân huệ dành riêng cho Giáo Hội Đức Kitô, đang thúc bách tiến tới sự hợp nhất công 

giáo. 

Như Đức Kitô đã thực hiện công trình cứu chuộc trong khó nghèo và bách hại, Giáo Hội cũng 

được mời gọi đi theo cùng một lối đường để thông ban cho nhân loại hoa trái của ơn cứu độ. 

Đức Giêsu Kitô “vốn là Thiên Chúa nhưng đã tự huỷ chính mình, nhận lấy thân nô lệ” (Pl 2,6-7), 

và “vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó” vì chúng ta (1 Cr 8,9): cũng thế, tuy 

cần đến những nguồn tài lực nhân loại để thực thi sứ mệnh, Giáo Hội được thiết lập không phải 

để tìm kiếm vinh quang trần thế, nhưng để trở nên gương mẫu biểu dương sự khiêm nhường và 

từ bỏ. Đức Kitô được Chúa Cha sai đến “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn,... cứu chữa các 

tâm hồn đau khổ” (Lc 4,18), “tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10): tương tự như thế, Giáo Hội 

yêu thương ôm ấp tất cả những ai đang sầu khổ trong thân phận khốn cùng của kiếp nhân sinh; 

hơn nữa, Giáo Hội nhận ra nơi những kẻ nghèo khó và đau khổ hình ảnh Đấng Sáng Lập nghèo 

khó và khổ đau của mình, cố gắng làm giảm bớt nỗi khổ của họ và nỗ lực phục vụ Đức Kitô trong 

họ. Nhưng nếu Đức Kitô là Đấng “thánh thiện, vẹn toàn, không tì ố” (Dt 7,26), không hề phạm tội 

(x. 2 Cr 5,21), chỉ đến để đền tội cho dân (x. Dt 2,17), thì Giáo Hội lại luôn có những tội nhân, 

vừa thánh thiện vừa luôn cần được thanh tẩy, nên không ngừng bước theo con đường sám hối 

và canh tân. 

“Tiến bước trên đường lữ hành giữa những bách hại của thế gian và những an ủi của Thiên 

Chúa”14, Giáo Hội loan báo Thập Giá và cái chết của Chúa cho đến khi Người đến (x. 1 Cr 11,26). 

Nhưng được củng cố nhờ quyền lực của Chúa Phục sinh, với sự kiên nhẫn và tình yêu thương, 

Giáo Hội vượt thắng các khổ nhọc và khó khăn bên trong cũng như bên ngoài, để trung thành tỏ 

lộ cho thế giới mầu nhiệm của Đức Kitô, hiện vẫn đang còn bị che khuất, cho đến lúc được biểu 

lộ dưới ánh sáng vẹn toàn. 

 

Còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

 
12 x. Symbolum Apostolicum: DS. 6-9 (10-13); Symb. Nic. – Const.: DS. 86 (150). So sánh với Prof. fidei Trid.: DS 994 và 999 (1862 

và 1868). 
13 Đọc “Giáo Hội Rôma thánh thiện (công giáo và tông truyền)”: trong Prof. fidei Trid., nt., và CĐ VATICAN I, Hiến chế tín 

lý về Đức tin Công giáo, Dei Filius: DS. 1782 (3001). 
14 T. AUGUSTINÔ, De Civ. Dei, XVIII, 51, 2: PL 41, 614. 



9 
 

 

 
 
 

HIỆP SỐNG TIN MỪNG 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ B 

Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Mc 11,1-11 và Mc 14,1-15,47 

 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Mc 11,1-11: 

(1) Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-

ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ (2) và bảo: “Các anh đi vào 

làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột 

sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây. (3) Và nếu có ai bảo: “Tại sao các anh làm 

như vậy?” thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay”.(4) Các ông ra đi 

và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền tháo dây lừa 

ra. (5) Mấy người đứng đó nói với các ông: “Các anh tháo lừa ra làm gì vậy?” (6) Hai ông 

trả lời như Đức Giê-su đã dặn. Và họ để mặc các ông. (7) Hai ông đem con lừa về cho Đức 

Giê-su, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên. (8) Nhiều người 

cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. 

(9)  Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến 

nhân danh Đức Chúa! (10) Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng 

ta. Hoan hô trên các tầng trời!” (11) Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. 

Người rảo mắt nhìn xem mọi sự và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm 

Mười Hai. 

2. Ý CHÍNH: 

Phụng vụ Lễ Lá hôm nay gồm hai phần: Rước Lá (x Mc 11,1-11) và Thánh Lễ với Tin 

Mừng về cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su (Mc 14,1-15,47) 

- Phần thứ I (Mc 11,1-11): Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Thiên 

Sai, được dân chúng đi theo và hoan hô như đón mừng một ông Vua khải hoàn vào thành để lên 

làm vua. Nhưng Đức Giê-su lại không đáp ứng khát mong một ông Vua trần thế của dân Do Thái: 

Thay vì ngồi trên mình ngựa chiến oai phong khải hoàn vào thành, thì Người lại chọn ngồi trên 

lưng con lừa hiền lành như ông Vua Mục Tử hòa bình khiêm hạ. 

 

PHỤC SINH VINH QUANG NGANG QUA TỬ NẠN THẬP GIÁ   
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- Phần thứ II (Mc 14,1-15,47): Đức Giê-su là Tôi Tớ đau khổ của Đức Chúa. Người đến 

không đòi được hầu hạ, nhưng đã rửa chân hầu hạ các môn đồ và chấp nhận con đường “qua 

đau khổ thập giá để vào trong vinh quang phục sinh” theo ý Chúa Cha. Người đã biểu lộ một tình 

yêu tột đỉnh khi lập phép Thánh Thể biến bánh rượu trở thành Mình Máu Người, làm lương thực 

nuôi dưỡng Đức Tin của các tín hữu, và hy sinh mạng sống đền tội thay và sống lại để phục hồi 

sự sống đời đời cho loài người. 

3. CHÚ THÍCH: 

- C 1-3: + Núi Ô-liu: hay Núi Cây Dầu, nằm về phía Đông thành Giê-ru-sa-lem. Tại đây 

Đức Giê-su đã trải qua giờ phút hấp hối trước khi bị bắt (x. Mc 14, 26-50), và sau khi sống lại, 

Người đã ban huấn lệnh cuối cùng trước khi lên trời tại núi này (x. Cv 1,12). + Một con lừa con 

chưa ai cỡi bao giờ: Đức Giê-su dùng lừa con thay vì lừa mẹ, vì nó chưa bị ai cỡi, nên xứng 

đáng được Đức Giê-su sử dụng trong nghi thức trọng đại là lên ngôi vương quyền khi khải hoàn 

vào thành Giê-ru-sa-lem. + “Chúa”: “Chúa” hay “Chúa thượng” (Ky-ri-os) và Đức Chúa (A-do-

nai), là hai tước hiệu dành để kêu cầu Thiên Chúa và Đấng Thiên Sai. Khi tự gán cho mình tước 

hiệu “Chúa Thượng” (x. Tv 110,1-7), Đức Giê-su muốn nói với người Do Thái rằng: Tuy là “Con 

Đa-vít”, Người vẫn cao trọng hơn Đa-vít và có trước ông (x. Mt 22,43-45). Thánh Phao-lô cũng 

đã tuyên xưng: “Đức Giê-su là Chúa” (Rm 10,9). Tước hiệu “Ky-ri-os” (“Chúa Thượng”), ám chỉ 

quyền tối cao của Đức Ki-tô ngang hàng với Thiên Chúa (x. Pl 2,10). 

- C 4-8: + Nhiều người trải áo họ xuống mặt đường... Chặt nhành lá ngoài đồng mà 

rải: Bên Cận Đông, dân chúng thường trải áo hay chặt cành lá trải trên đường để tỏ lòng tôn kính 

Đức Vua hay vị tướng chiến thắng từ mặt trận trở về (x 2V 9,13). Ở đây, dân chúng đón rước 

Đức Giê-su như một ông vua Mê-si-a. Họ hy vọng Người đến để giải phóng dân Do Thái khỏi 

ách thống trị của Đế Quốc Rô-ma. 

- C 9-11: + Hoan hô!: hay Ho-san-na. Chữ này bắt nguồn từ chữ: Ho-si-a-nah” nghĩa là 

“Xin ban ơn cứu độ” (x. Tv 118,25-26). Còn lời tung hô: “Ho-san-na!”, nghĩa là “Hoan hô!” hay 

“vạn tuế!”. (Mt 21,9). + Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta: Vị 

Thiên Sai mà dân Do thái đang mong chờ theo các Ngôn sứ tiên báo thuộc hoàng tộc Đa-vít, có 

sứ mệnh tái lập vương quyền của vua Đa-vít. 

4. CÂU HỎI: 1) Trong Tin Mừng đọc trước khi rước lá, Đức Giê-su đã làm gì để biểu 

lộ vai trò Thiên Sai thực sự của Người, thay vì làm Đấng Thiên Sai trần thế như dân Do 

Thái mong đợi, Người lại làm Đấng Thiên Sai Mục Tử hiền hòa như thánh ý Thiên Chúa? 

2) Bài Thương Khó trong Thánh Lễ chứng minh Đức Giê-su chính là Ngươi Tôi Tớ Đau 

Khổ Của Đức Chúa qua những sự kiện gì? 3) Thời Cựu Ước và Tân Ước có những sự kiện 

nào đã xảy ra trên quả núi Ô-liu này? 4) Tại sao Đức Giê-su lại cưỡi lừa con thay vì lừa mẹ 

khi khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem? Người đã thực hiện như lời tuyên sấm của vị Ngôn 

Sứ nào? 5) Khi tự xưng là “Chúa” trong câu “Thì cứ nói là Chúa cần đến nó”, Đức Giê-su 

muốn ám chỉ điều gì về thân thế của Người? 6) Qua sự kiện hai môn đệ thấy mọi việc xảy 
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ra đúng như lời Đức Giê-su đã nói trước cho thấy Người là ai? 7) Khi trải áo choàng xuống 

mặt đường để đón rước Đức Giê-su đi qua, dân chúng thể hiện lòng tin thế nào về Người? 

8) Hô-san-na nghĩa là gì? 9) Tại sao dân chúng mới hoan hô Đức Giê-su “chúc tụng Triều 

đại vua Đa-vít”, nhưng mấy ngày sau họ lại đòi quan Phi-la-tô đóng đanh Người vào thập 

giá? 

II.SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng 

Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ 

phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!”(Mc 11,9). 

2. CÂU CHUYỆN: 

1) HOAN HÔ ĐẢ ĐẢO CHỈ NHẤT THỜI: 

WINSTON CHURCHILL, cố thủ tướng Anh Quốc, đã chia sẻ kinh nghiệm riêng của ông 

và cho chúng ta biết rằng sự hoan hô ủng hộ của dân chúng không phải là bằng chứng của sự 

thành công thực sự. Xưa kia, có một lần sau khi nói chuyện với một cử tọa khoảng 10 ngàn người 

hiện diện và được hoan hô, một người bạn đã hỏi: “Thưa thủ tướng, ngài không cảm thấy xúc 

động khi có tới 10 ngàn người đã đến nghe ngài nói chuyện sao?” Churchill trả lời: “Không thực 

sự là như thế. Một trăm ngàn người sẽ đến nhìn khi tôi bị treo lên”. 

Hôm nay bắt đầu Tuần Thương Khó bằng việc cử hành việc Chúa Giê-su tiến vào thành 

Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài. Chúa Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá 

là “quyền năng của Thiên Chúa và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi vì sự điên rồ nơi Thiên 

Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh sức hơn loài 

người”. 

2) TRÁNH THÁI ĐỘ VÀO HÙA VỚI ĐÁM ĐÔNG: 

Có một cậu bé đang đi trên lề đường bỗng dừng lại, ngửa mặt lên trời. Một vị giáo sư đi 

tới, thấy thế cũng ngạc nhiên dừng lại và ngước nhìn lên trời theo. Rồi một bà đứng tuổi đi ngang 

qua cũng nhìn lên trời như vậy; Và một người, rồi một người nữa… Lúc cậu bé cúi xuống, quay 

qua quay lại, cậu thấy cả chục người lớn đứng chung quanh cũng đang ngửa mặt nhìn lên trời. 

Cậu rất ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Ủa! Các ông các bà cũng bị chảy máu cam giống như cháu 

sao?". 

Hiện tượng nói trên là căn bệnh "hùa theo đám đông". Thấy người khác làm thì mình cũng 

làm theo, bất chấp lề luật, bất chấp tội lỗi: nam nữ sống "góp gạo thổi cơm chung" tại nhà trọ 

nhiều công nhân và sinh viên xa nhà đến ở trọ; chuyện phá thai nơi những bà mẹ trẻ mang thai 

ngoài ý muốn; chuyện buôn gian bán lận để kiếm lời; chuyện hối lộ và tham nhũng để mau được 

việc và giữ được chiếc ghế đang ngồi...; Chuyện nói tục, chửi bậy, nói dối, của người Việt nam 
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hôm nay. Đám đông làm bậy đã khiến nhiều trẻ em và người thiếu hiểu biết không còn ý thức về 

tội lỗi. 

3) TÌNH NGUYỆN CHẾT THAY LÀ BIỂU HIỆN MỘT TÌNH YÊU TỘT ĐỈNH: 

Ngày xưa, có hai anh em nọ sống chung với nhau trong cùng một căn nhà. Người anh tốt 

lành, siêng năng làm việc và kính sợ Thiên Chúa. Còn đứa em lừa lọc, gian manh, và phạm đủ 

thứ tội ác như cướp của, giết người… Người anh khuyên răn mãi mà thằng em vẫn không chịu 

thay đổi tính nết. Một đêm kia, thằng người em chạy về nhà quần áo dính đầy máu. Nó tự thú với 

người anh: “Em đã phạm tội giết người”. Vài phút sau căn nhà đã bị cảnh sát bao vây và không 

cách nào trốn thoát được. “Em không có ý giết nó”, người em sợ hãi nói, “Em cũng không muốn 

chết”. Ngay lúc ấy có tiếng cảnh sát gõ cửa. Người anh liền cởi quần áo mình đang mặc cho 

thằng em, và mặc lấy bộ quần áo đang dính đầy vết máu của nó. Sau đó cảnh sát xông vào nhà 

còng tay người anh, và giam lại chờ ngày ra tòa. Sau cùng, người anh đã bị kết án tử hình chết 

thay cho em mình. 

Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu được phần nào về tình yêu tột cùng của Chúa Giê-

su, dù vô tội nhưng Người đã sẵn sàng chịu chết trên cây thập giá để đền tội thay cho chúng ta. 

4) CHIẾN THẮNG BỆNH TẬT NHỜ THÁNH GIÁ CHÚA KI-TÔ: 

Năm 1982, các nữ tu Dòng Con Đức Bà Phù Hộ, quen gọi là Dòng Nữ Salêsiên ở Cáp 

bên Haiti, muốn thuê nhà điêu khắc Pêrikhết làm một cây thánh giá lớn để đặt trong nhà thờ mới 

của các chị. Nhưng lúc đó, ông Pêrikhết đã bị ung thư nặng. 

Các chị nhờ một nữ tu cùng dòng đến gặp nhà điêu khắc để nói về ý định này. Hôm đó 

viên bác sĩ của ông cũng có mặt, ông nói với chị nữ tu :  

- Lẽ ra chị phải đến đây sớm hơn. Rất tiếc là bây giờ căn bệnh ung thư của ông Pêrikhết 

đã quá nặng rồi. Im lặng một lát, bác sĩ quay sang nói với nhà điêu khắc : 

- Ông là người có đức tin, vậy ông cứ tiếp tục hy vọng dù có điều gì xảy ra đi nữa. 

Từ ngày đó, nhà điêu khắc Pêrikhết chẳng muốn cầm búa để rèn tác phẩm nghệ thuật nào 

nữa. 

Vài ngày sau, một nữ tu lại đến gặp ông và năn nỉ : 

- Ông Giovani Pêrikhết à, các nữ tu ở nhà thờ mới tại Cáp mong muốn ông làm cho các 

chị ấy một cây thánh giá thật đẹp, dài hai mét. Họ biết tài năng của ông mà. Trước khi trả lời dứt 

khoát cho họ, tôi muốn hỏi ý kiến ông một lần nữa. 

Nhà điêu khắc trầm ngâm suy nghĩ và cầu nguyện, rồi ông bình thản nói với chị nữ tu : 
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- Tôi xin nhận lời. Cây thánh giá nầy sẽ là tác phẩm cuối cùng, tôi sẽ làm cây thánh giá 

nầy để chuẩn bị chết, và xin Chúa thương xót tôi. 

Thế là nhà điêu khắc bắt tay vào công việc với tất cả tâm hồn của một người mong gặp 

được Chúa Giêsu. Đây thật là một công việc nặng nhọc vì bệnh tình của ông. Nhưng ông cảm 

thấy một điều thật lạ lùng, mỗi nhát búa đập trên thanh sắt nóng đỏ, thay vì làm cho ông mệt mỏi 

thêm, thì lại làm cho ông cảm thấy như được bồi dưỡng sinh lực trở lại. Ông tiếp tục làm việc 

ngày qua ngày, và khi ông hoàn thành cây thánh giá thật đẹp, ông cảm thấy như khỏe hẳn. Chúa 

Giêsu đã giải thoát ông khỏi căn bệnh quái ác. 

Ngày nay, cây thánh giá do ông thực hiện vẫn còn được treo ở nhà thờ thành phố Cáp và 

tiếp tục thu hút nhiều tín hữu : người lành mạnh cũng như người đau yếu đến kính viếng. 

Nhà điêu khắc Giovani Pêrikhết tưởng rằng cây Thánh giá ở nhà thờ thành phố Cáp ấy sẽ là tác 

phẩm cuối cùng. Ông dùng cây thánh giá ấy để chuẩn bị chết. Nhưng với niềm tin và lòng hăng 

say rèn cây thánh giá, Pêrikhết đã được Chúa thương cách đặt biệt và chữa cho khỏi bệnh ung 

thư. Đó là hình ảnh ơn cứu độ mà Thánh giá Chúa Kitô đã, đang và sẽ còn đem đến cho nhân 

loại. 

5) CHIẾN THẮNG NHỜ CÂY THÁNH GIÁ: 

CONSTATIN vào năm 23 tuổi, đã được quân sĩ Rô-ma đóng tại York tôn lên làm Hoàng 

Đế nối ngôi vua cha là Constantius. Để được lòng quân dân trong toàn Đế quốc, Constantin phải 

chiến thắng kẻ thù là Maxentius. 

Ngày 28 tháng 10 năm 312, ông đến sông Tiber, khúc sông có cây cầu Milvian ở về phía 

Bắc Rô-ma, quân của Maxentius đã ngăn chận không cho quân của Constantin vượt qua con 

sông Tiber. Đêm hôm đó Constantin đã xem thấy một cây thập tự sáng chói trên bầu trời, dưới 

cây thánh giá có hàng chữ: “Với dấu này, ngươi sẽ chiến thắng” (In hoc signo, vinces). Sáng hôm 

sau trước khi giáp mặt chiến đấu với quân địch, ông đã ra lệnh cho toàn quân lập tức sơn hình 

cây thánh giá trên mũ của họ. Nhờ cây thánh giá hỗ trợ mà quân của Constantin đã can đảm 

xông lên và đã toàn thắng quân thù. Sau đó vào năm 313, Hoàng Đế Constantin sau khi lên ngôi 

đã ký sắc lệnh Milan, hủy bỏ cuộc bắt đạo Công giáo và cho mọi người trong nước được tự do 

tin theo đạo. 

Hoàng Đế Constantin đã nhờ cây thánh giá nên đã thắng trận. Con chúng ta hôm nay nhờ 

ai để chiến thắng ba thù là ma quỷ thế gian và xác thịt? … 

3. SUY NIỆM: 

Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay gồm hai phần vui buồn đan xen: Trong phần đầu lễ 

chúng ta cùng đi rước Chúa Giê-su khải hòan vào thành Giê-ru-sa-lem (x Mc 11,1-10). Phần thứ 

hai là thánh lễ với bài Thương Khó (x Mc 14,1-15,47). Từ đó chúng ta rút ra nhiều bài học về sự 

tin yêu Chúa? 



14 
 

1) Cùng theo Chúa trong cuộc khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem: 

Trong giờ phút này, chúng ta hãy chiêm ngắm cảnh tượng Đức Giê-su đang long trọng 

tiến vào thành Giê-ru-sa-lem. Ngài khiêm tốn ngồi trên lưng lừa con. Có nhiều người đã trải áo 

và rải cành cây trên lối đi để tỏ lòng tôn kính. Những tiếng reo hò vang dậy: Tung hô Đức Giê-su 

là Vua Thiên Sai, thuộc dòng dõi Đa-vít, là Đấng đến để giải thoát Ít-ra-en. Đức Giê-su im lặng 

để dân chúng tung hô hầu ứng nghiệm lời tuyên sấm: “Hãy bảo thiếu nữ Xion: Kìa Đức Vua của 

ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở 

đồ” (Dcr 9,9). 

2) Cùng theo Chúa đi con đường “Qua đau khổ vào trong vinh quang” như ý Chúa 

Cha: 

- Sau những giây phút tưng bừng náo nhiệt cuộc rước, chúng ta được nghe bài thương 

khó: Chúa Giê-su hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, để mang lại ơn cứu độ cho loài người. Quả 

thực, Ngài là Vua, nhưng là Vua Mục Tử: “Đến không đòi được phục vụ, nhưng để phục vụ và 

hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Ngài đã chọn con đường cứu thế theo 

thánh ý Chúa Cha là “qua đau khổ vào trong vinh quang”, qua cuộc Tử Nạn để vào mầu nhiệm 

Phục Sinh. 

- Trong tuần Thánh, chúng ta hãy năng chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa 

khi nghe ngắm nguyện mười lăm sự thương khó, khi suy niệm chặng đàng Thánh Giá... để chọn 

đi theo con đường hẹp leo dốc, đường thánh giá của Chúa Giê-su. 

3) Cần tránh xúc phạm đến hình ảnh Chúa qua tha nhân:    

- Gai nhọn trên đầu Chúa và đinh nhọn đóng thâu qua chân tay Chúa, roi đòn quất lên 

mình Chúa tượng trưng cho các sự thù hận và vu cáo bất công mà các đầu mục Do Thái đã làm. 

Chúa đã qua giờ phút lo buồn đổ mồ hôi máu trong vườn Giết-sê-ma-mi khi nghĩ đến tội của các 

môn đệ, Phê-rô chối không biết Thầy, Giu-đa phản bội bán Thầy vì ham tiền và dùng cái hôn để 

nộp Thầy. 

- Còn chúng ta thì sao? Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của hoạ sĩ người Hòa 

Lan REMBRANDT thế kỷ 17, là bức họa “Ba Cây Thập Tự”. Khi chiêm ngưỡng tác phẩm này, 

hầu như ai cũng đều bị thu hút nhìn vào trung tâm của bức tranh: Ở giữa hai cây thập giá của 

hai kẻ bất lương, thập giá của Đức Giê-su vượt lên cao hơn. Dưới chân thập giá của Chúa là cả 

một rừng người, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ căm  thù oán hận, trong đó có cả khuôn mặt của nhà 

danh họa tác giả của bức tranh … Qua đó ông muốn nói rằng: Mọi người chúng ta không ai là 

không dính líu vào tội đã đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá. 

4) Phải làm gì để phục vụ Chúa trong anh em? 



15 
 

- Ngày nay chung quanh chúng ta không thiếu những người bệnh tật đau khổ là hiện thân 

của Chúa Giê-su đã bị đau khổ. Họ là những người mắc bệnh nan y không tiền chữa trị, những 

người bị khích bác vu khống đi tù cách bất công, những người đau khổ què quặt, đui mù, câm 

điếc không cơm ăn áo mặc và không chốn nương thân… Họ là hiện thân của Chúa Giê-su bị bỏ 

rơi trên cây thập giá và đang mong được mỗi tín hữu chúng ta an ủi và giúp đỡ tận tình. 

- Chúng ta có thể làm gì? Tuy khả năng giới hạn, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm thông 

với người đau khổ noi gương các phụ nữ xưa đã gặp gỡ khóc thương Chúa trên đường thánh 

giá; Chúng ta có thể nâng đỡ họ như ông Si-mon vác đỡ thập giá cho Chúa; Có thể an ủi họ như 

bà Vêrônica trao khăn cho Chúa lau mặt; Có thể lên tiếng bênh vực họ như người trộm lành bên 

hữu Chúa; Có thể cảm thông với sự đau khổ của họ như Mẹ Ma-ri-a môn đệ Gio-an và các bà 

đạo đức đã can đảm đứng dưới chân thánh giá nhìn lên Chúa; Có thể giải thoát họ khỏi sự đau 

khổ như hai môn đệ đã tháo đinh và cất xác Chúa xuống khỏi thập giá… 

- Mỗi ngày chúng ta hãy cùng chết với Chúa bằng việc trừ khử các thói hư bằng việc xét 

mình ăn năn trong giờ kinh tối; Tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay tại nhà thờ; Dọn mình xưng tội 

để được sống lại thật về phần linh hồn; Năng rước lễ mỗi ngày để được kết hiệp mật thiết và hy 

vọng sẽ được sống hạnh phúc với Chúa như Chúa đã hứa với người trộm có lòng hối cải: "Tôi 

bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng" (Lc 23,43). 

3. THẢO LUẬN: Để góp phần kiến tạo Vương Quốc yêu thương và an bình của Đức 

Giê-su, chúng ta phải làm gì để xua trừ các tệ nạn sì-ke ma túy, cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, 

cướp giật... ra khỏi môi trường ta đang sống? 

4. NGUYỆN CẦU 

Lạy Chúa Giê-su, 

Vì Chúa đã chia sẻ tấm bánh cho chúng con, xin cho những người nghèo khổ được no 

cơm ấm áo. 

Vì Chúa đã lo buồn trong Vườn Cây Dầu, xin cho các bạn trẻ đương đầu với những nghich 

cảnh  trong cuộc sống. 

Vì Chúa đã bị kết án bất công, xin cho chúng con dám can đảm lên tiếng bênh vực công 

lý. 

Vì Chúa đã bị xỉ nhục và nhạo cười, xin cho các phụ nữ và thiếu nhi được tôn trọng nhân 

phẩm. 

Vì Chúa đã chịu vác cây thập giá nặng nề, xin cho những bệnh nhân nhận được sự đỡ 

nâng. 
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Vì Chúa đã bị lột áo và đóng đinh, xin cho sự hiền hoà nhân hậu thắng thói hung tàn bạo 

lực. 

Vì Chúa đã dang tay chịu chết trên thập giá, xin cho đất được nối lại với trời, con người 

biết nối lại mối dây yêu thương hiệp nhất với nhau. 

Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui hân hoan, xin cho chúng con sẵn sàng chấp nhận 

gian khổ để vượt qua mà vào trong vinh quang sau này. 

X. HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH - HHTM  
  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

            Ôi Chúa Giêsu! 

Nếu Ngài đã chẳng nghe bài học thai giáo 

Từ trong dạ mẹ: “Chúa hạ bệ cường quyền, 

Nâng cao hết thảy mọi kẻ khiêm nhường, 

Dẹp tan phường kiêu căng lòng trí!” (Lc 1,51-52) 

 

THẬP GIÁ VÌ SAO?                            
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            Nếu suốt bao năm trời thơ bé, 

            Ngài đã chẳng thuộc lịch sử hào hùng: 

            Giavê đánh Ai cập giải phóng dân, 

            Cứu nòi Israel khỏi quân thù bạo ngược. 

Nếu tấm gương bao ngôn sứ Cựu Ước, 

Với những lời rực lửa cháy trên môi, 

Thái độ bất khuất, thách thức quyền đời, 

Chẳng sôi nhiệt huyết Ngài thời trai trẻ. 

            Nếu Tuyên ngôn hội đường ngày nhập thế, 

            Không chỉ loan Tin vui cho kẻ khó nghèo, 

            Còn công bố: “Tha kẻ bị tù lao, 

            Trả tự do cho người chịu áp bức!” (Lc 4,18-19) 

Nếu Hiến chương trên núi, Ngài chẳng cực lực 

Tuyên phúc cho những kẻ nghèo hèn, 

Ai vì công lý bị bách hại cáo gian; 

Xác nhận Nước Trời đứng về phía họ (Mt 5,4-11). 

            Nếu Ngài chẳng lấy khiêm nhường phục vụ 

            Làm bản chất việc cai quản nắm quyền: 

            “Ai muốn làm lớn giữa anh em, 

            Phải tự biến mình thành kẻ tôi tớ” (Mt 20,24-27). 

Chẳng cho lẽ sống của người mục tử 

Là thí mạng vì tất cả đoàn chiên, 

Dám đương cự với sói dữ hung tàn, 
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Cảm thông phận số của từng chiên một (x. Ga 10,1-18) 

            Nếu nhận định về giáo quyền uy lực, 

            Ngài đã không lên án thẳng thừng: 

            “Bóc lột! Mù quáng! Gian ác! Giả hình! 

            Mồ mả tô vôi! Trong ngoài mâu thuẫn!” (x. Mt 23,13-36) 

Nếu Ngài đã chẳng tỏ lòng công phẫn 

Biệt phái Kinh sư đem truyền thống người phàm 

Thay thế gạt bỏ lời Chúa giới răn, 

Coi luật trần đời đứng trên luật tôn giáo (x. Lc 7,8-13). 

            Nếu khi dạy con đường hoàn hảo, 

            Nẻo nên thánh cho môn đệ Nước Trời, 

            “Hãy nên công chính”, Ngài chỉ nói vậy thôi, 

            Đừng thêm: “...hơn các kinh sư và Biệt phái” (x. Mt 5,20). 

Nhắc đến giới ngự tòa Môsê giảng dạy, 

Nếu chỉ phán: “Điều họ nói anh em hãy làm”, 

Ngài không đế: “Nhưng chớ noi y chang 

Hành xử và lối sống phô trương của họ” (Mt 23,1-7). 

            Nếu Ngài đã chẳng mạnh mẽ tuyên bố: 

            Lề luật phải phục vụ cuộc sống con người, 

            Giải phóng nó và đem lại niềm vui, 

            Chứ chẳng được trở thành tròng áp bức (x. Mt 12,1-8; Mc 2,27). 

Nếu đừng khinh suất động đến quyền lực, 

Uy tín trước dân tình của giới kinh sư, 
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Bằng cách phán: “Lề luật dạy người xưa 

Nay cần phải được Thầy hoàn thiện” (x. Mt 5,21-48) 

            Nếu nòi Samari, dân tứ chiếng, 

            Phường thu thuế, hạng đĩ điếm nghèo hèn 

            Chẳng được Ngài đem làm bài học tấm gương 

            Cho giới lãnh đạo quyền cao, chức trọng! (Lc 10,29-35; 18,9-14) 

            

            Ôi Chúa Giêsu! 

Nếu Ngài đã chỉ hồi sinh, chữa bệnh, 

Hóa bánh ra nhiều cho đoàn lũ no nê, 

Mà chẳng bày tỏ thất vọng não nề: 

Dân tựa bầy chiên không người chăn dắt (x. Mt 9,36; Mc 6,34-56). 

            Nếu chỉ làm bạn với hàng đạo đức, 

            Giới quý cao, hạng thông thái bậc thầy, 

            Ngài tránh lân la, ăn uống, bắt tay 

            Với lũ cùng đinh lẫn phường tội lỗi (x. Mt 9,11; Lc 15,1-2). 

Nếu Ngài đã chẳng lên tiếng kêu gọi 

Làm môn sinh khối kẻ “có vấn đề”: 

Hạng thuyền chài ngư phủ thô lỗ u mê, 

Gã thu thuế, ả giang hồ, tên phản động (x. Mc 3,16-19). 

            Nếu có nhiều phen chữa lành cứu sống, 

            Ngài chẳng cắc cớ chọn ngày sabát thôi, 

            Thách thức những quy định phi lý trói người, 
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            Khiêu khích giới luật sĩ chuyên rình rập (x. Mt 12,9-14; Lc 6,6-11). 

Nếu hạng bị xã hội coi thường trù dập: 

Ngoại kiều, phụ nữ, phong hủi, trẻ em, 

Ngài đã không bênh đỡ, nâng lên, 

Hết lòng ngợi ca, đặt làm gương mẫu (x. Mc 10,13-16; Lc 7,1-9). 

            Nếu Ngài đừng phẫn nộ sôi máu, 

            Động đến quyền lợi giới tư tế Đền thờ, 

            Truy đuổi kẻ làm nơi thánh uế nhơ: 

            Phường đổi bạc, dân bán buôn lễ phẩm (x. Ga 2,14-16; Mc 11,15-17). 

Nếu khi được Biệt phái mời yến ẩm, 

Ăn đầy miệng, Ngài bớt phê phán đi cho. 

Trước Hêrôđê đang hết sức tò mò, 

Ngài ra tay biểu diễn vài phép lạ (x. Lc 7,36-47; 23,8-11). 

            Nếu biết người Do thái định ném đá, 

            Bao phe phái âm mưu hãm hại mình, 

            Thập giá đang đón chờ tại Gia-liêm, 

            Ngài cứ miền Galilê mà trốn biệt (x. Ga 11,8; Lc 9,51). 

Nếu Ngài đã vùng lên tung lưỡi kiếm 

Khi bị Giuđa dồn đến bước đường cùng, 

Nghe kẻ thù thách thức mà bứt tung 

Đinh đóng bàn tay, xuống khỏi thập giá! (x. Ga 13,21-30; Mt 27,42) 

             Ôi Chúa Giêsu! 

Nếu đã chẳng nói chẳng làm tất cả 
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Những điều khinh suất, gai chướng kể trên, 

Cuộc đời Ngài đã thành đạt, dài êm, 

Có đâu cái kết cục rợn rùng khủng khiếp! 

            Làm chi mà thành tử tội đáng chết, 

            Chết đớn đau trong tủi nhục ngút ngàn, 

            Giữa tuổi thanh xuân, nhựa sống dâng tràn. 

            Mang tiếng xưng hùng, lộng ngôn phạm thượng! 

Không! Vì Ngài là Ngôn Sứ bất khoan nhượng 

Đến bày tỏ Thiên ý cho con người, 

Đòi hỏi ai nấy mọi lúc mọi nơi 

Phải được biết và sống trong sự thật. 

            Ngài đã tung sứ điệp bình đẳng, 

            Sứ điệp giải phóng, sứ điệp tự do: 

            Với phẩm giá “con Trời” được ban cho 

            Mọi người là anh em, chẳng có ai thống trị! 

Một lòng bênh lẽ phải, đòi công lý, 

Ngài không để sự thật bị hy sinh, 

Lặng câm im tiếng trước gian dối bất bằng, 

Dẫu đối mặt với địch thù tàn ác. 

            Vì Ngài là Chứng Nhân kiệt xuất, 

            Kiên trì và anh dũng của tình thương 

            Quyết liệt mến yêu đến tận cùng đường, 

            Dẫu phải trả giá bằng tử vong đau khổ. 
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Tình mến thương Ngài đã chẳng bày tỏ 

Bằng vài cử chỉ âu yếm qua loa, 

Lặng lẽ xót xa, tặng một chút quà, 

Nhưng dấn thân, quên mình với lòng tha thiết. 

            Ngài chống lại mọi áp bức, hủy diệt, 

            Tha hóa giá trị, quyền lợi của con người. 

            Lên án những cơ cấu tội lỗi chốn trần ai, 

            Đương đầu bất bạo với gian quyền tà lực. 

Vì Ngài là Mục Tử dám liều chết, 

Không chạy trốn trước lũ sói bạo tàn, 

Chẳng tìm lý cớ để sống an thân, 

Mặc đàn chiên bị hành hung đàn áp. 

            Ngài chẳng nói: “Sá gì một chiên lạc, 

            Ta phải sống để lo cho cả bầy. 

            Phải tổ chức, phải phát triển, phải dựng xây. 

            Phải bảo toàn mọi cơ sở cơ cấu!” 

Vì Ngài là Tư Tế hiến dâng chính máu, 

Không phải máu chiên bò, nhưng máu bản thân. 

Không phải những thành quả được hoan nghênh, 

Nhưng là mạng sống sẵn sàng liều thí. 

            Ngài chẳng ưu tư chuyện xây cho kỳ vĩ 

            Nhiều ngôi thánh điện danh tiếng lưu tồn, 

            Một băn khoăn đến các đền thờ tâm hồn 
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            Đang bị tàn phá bởi vô thần thế tục.  

  

            Giêsu, Chúa của con ơi! 

Cuộc sống Ngài chẳng dạy con quy luật: 

Để yêu trọn hảo, phải hy sinh chính mình? 

Để mưu cầu tự do, cần chấp nhận lao lung? 

Để truyền sự sống, phải sẵn sàng liều chết? 

            Để được tất cả, phải bằng lòng mất hết? 

            Để đem niềm vui, phải chuốc lấy âu sầu? 

            Để tạo hạnh phúc, cần lãnh chịu khổ đau? 

            Phải sống chết như Chúa mới thành kitô hữu? 

                        Lm Phêrô Phan Văn Lợi, TGP Huế 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

Chuyên mục: 

TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN: 

 

SỰ ÁC TỪ ĐÂU ĐẾN VÀ NÓ 

SẼ KẾT THÚC THẾ NÀO? 

 

Bác sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH, 

MD. 

 

Kính mời theo dõi video tại 

đây: 

https://bit.ly/2P9SshH    

  

Vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy của thiên nhiên và những kỳ quan của thế giới cho thấy chắc 
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đẹp đẽ huy hoàng ấy đã bị cái ác biến thành cảnh bi thương khốn cùng. Sự ác đó đến từ đâu? 

Thiên Chúa không thể dẹp bỏ nó được sao? Nó có tự ngừng được không? 

Tại sao thế giới hiện tại ngày nay lại gây ra đủ mọi sự ác, những cảnh diệt chủng, khủng 

bố, tàn sát tập thể, tra tấn giết người hàng loạt? Tại sao những cuộc chiến vô nghĩa luôn luôn 

hoành hành đây đó trên khắp thế giới, ngày càng tồi tệ, lấy đi biết bao nhiêu là mạng người vốn 

đã nghèo khổ khốn cực và lầm than tuyệt vọng? 

Trăm năm trước, tình trạng tàn ác đó đã gia tăng khiến cho cả hàng trăm triệu người 

chết, hàng tỷ người còn sống sót thì lâm cảnh nghèo khổ khốn cùng, trở thành nô lệ về cả 

chính trị lẫn kinh tế. 

Không cần biết sự ác ấy đã gây ra chiến tranh thế nào, đã có những âm mưu gì; tình 

trạng vô chính phủ và hiện tình xã hội xuống cấp đã bị chỉ trích nặng nề nhưng chẳng 

thấy có một chút gì thay đổi để tình trạng trở nên khá hơn. Trái lại, nhiều quyền lực hơn 

lại thấy xuất hiện để tàn phá thế giới, tình trạng diệt chủng xem ra ngày càng lớn mạnh. 

Tâm tư con người lại biến đổi. Điều mà trước đây họ coi là tội ác ghê tởm và vô luân 

thì nay được chấp nhân. Một bài trong Facebook của nhà truyền thông  Dwight Longenecker 

đã tả tình trạng này như sau: “Trước tiên là chúng ta đã bỏ qua, không để ý đến sự ác. Rồi 

chúng ta cho phép nó xẩy ra. Hợp thức hóa nó. Chúng ta cổ võ nó. Chúng ta ca tụng 

chúc mừng nó. Rồi chúng ta lại truy tố những người gọi nó là sự ác.” 

Hiển nhiên là chúng ta đang đi đến mức mà tiên tri Isaia đã nói: “Khốn thay những kẻ 

bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt, những kẻ biến tối thành sáng, sáng thành tối, biến cay 

đắng thành ngọt ngào, ngọt ngào thành cay đắng. Khốn thay những kẻ coi mình là khôn 

ngoan và cho mình là thông minh!” (Is 5:20-21). 

Một thí dụ rõ ràng nhất là hành động Phá Thai. Vào thập niên 1950 và 60, phá thai là phi 

nhân, phi pháp. Giết một hài nhi vừa thụ thai trong bụng mẹ thì không thể tưởng tượng 

được, là sát nhân! Công luận và lương tâm cộng đồng lúc đó tất cả đều coi sự sống của hài 

nhi trong bụng mẹ là thánh thiêng và rất mực kính trọng. Mọi người đều thi hành tư tưởng đó và 

coi đó là một trách nhiệm luân lý, tôn trọng nó cho đến khi chào đời. Nhưng nay tư tưởng đó đã 

thay đổi. Một đứa nhỏ trong bụng mẹ đã có trái tim sinh động giờ đây bị cho xuống cấp 

chỉ là một “tế bào của con người” có thể cắt bỏ, hủy hoại, rồi vất bỏ vào thùng rác không 

cần một nghi lễ nào cả. 

Người ta đã tuyên bố và coi hành động đó là “quyền”, không một thắc mắc hay lương 

tâm cắn rứt. Thách thức của hành động tàn nhẫn đó đi đến độ phát ra thành lời: “Hãy đem cái 

luật đó của quí vị ra khỏi con người tôi!” Điều phi pháp và vô luân đã trở thành hợp pháp 

và được chấp nhận ấy đã khiến cho hơn 60 triệu vụ phá thai xẩy ra ở Mỹ Quốc từ năm 

1973. Và luật mới cũng cho phép phá / giết thai nhi dù ở giai đoạn cuối của thai kỳ. 
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Thánh Phaolo đã nói trước về tình trạng ác dữ gia tăng, đảo lộn trên dưới từ suy tư đến 

hành động, đang đẩy xã hội vào vực thẳm: “Anh hãy biết điều này: vào những ngày sau hết 

sẽ có những lúc gay go. Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu 

ngạo, ăn nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm 

vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên 

mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa; hình thức của Đạo Thánh thì họ còn 

giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ. Anh hãy xa lánh cả những người ấy” (2Tm 3:1-5) 

Chúng ta đang sống những ngày đã được tiên báo như vậy với đầy dẫy bực tức, ghét bỏ 

hận thù, ích kỷ, khủng khoảng tâm lý vì sự ác! Và vấn đề rồi sẽ trở nên trầm trọng hơn. 

Tất cả sự ác đó đến từ đâu? Tại sao Thiên Chúa lại để cho nó hoành hành như 

vậy? Và cuối cùng nó sẽ kết thúc thế nào? 

Tại sao lại có Sự Ác? 

Nhiều người vô thần nêu lý do họ không tin có Thiên Chúa vì họ không thể hiểu 

nổi tại sao Thiên Chúa toàn năng và đầy tình thương yêu mà lại không ngăn cản chiến 

tranh, dẹp bỏ nỗi thống khổ và tình trạng bất công ở trần thế? Thiên Chúa đầy tình 

thương yêu đã tạo dựng nên con người giống như hình ảnh Thiên Chúa mà lại không kết 

thúc sự ác đi cho rồi? Thiên Chúa sao nỡ tàn nhẫn và mù quáng đến như vậy? 

Những hình ảnh và những câu hỏi như vậy cũng đã từng thấy xuất hiện trong Kinh 

Thánh. Tiên tri Jeremia đã từng thốt lên trong lời nguyện cầu: “Lạy Thiên Chúa! Ngài quả là 

chính trực, con đâu dám tranh luận với Ngài, nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết: 

Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời, tại sao quân phản bội cứ bình an vô 

sự?” (Gr 12:1). 

Ông Gióp cũng than trách tương tự như vậy: “Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, 

càng về già chúng lại càng thêm của cải? Trước mặt chúng, dòng dõi chúng đứng vững 

như bàn thạch, chúng thấy con, thấy cháu ngay trước mặt mình. Nhà cửa chúng yên ổn, 

không phải sợ hãi chi, ngọn roi Thiên Chúa không hề đụng tới”. (G 21:7-9). 

Trong Thánh Vịnh cũng thấy có vấn nạn tương tự: “Đến bao giờ, lạy Chúa! Đến bao 

giờ bọn ác nhân cứ mãi hỷ hoan?”. (Tv 94:3). 

Có lẽ chính chúng ta cũng cảm thấy bất bình. Thật bất công, trái lẽ công bằng khi sự ác 

cử nhởn nhơ tiến tới. Tất cả mọi triết gia, các tôn giáo và học giả đều nói về sự ác nhưng 

chưa thấy nơi nào đưa ra những giải đáp trực tiếp cho vấn đề. Kết thúc của tội ác là gì? 

Tội ác có kết thúc không? Hay tội ác sẽ thắng thế và kết thúc chúng ta? 

Nhiều văn hóa và tôn giáo khác nhau đã cố gắng tìm hiểu hai điểm đối nghịch này 

giữa Thiện và Ác nơi bản tính con người. Họ cố gắng cắt nghĩa vấn đề bằng nhiều cách khác 
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nhau với những từ như ‘nhị nguyên luận’ hoặc ‘lực tiêu cực và tích cực’. Tôn giáo Đông 

Phương trình bày những nguyên tắc này như những lực âm và dương (Yin & Yang) để điều 

hòa cho cân bằng. Nhiều tư tưởng gia tôn giáo và thế tục đã đưa ra những lý thuyết để cắt 

nghĩa mặt tối của bản tính con người. 

Nhưng đáp số cho những vấn nạn thời đại này là gì? 

Kinh Thánh đã đưa ra những trả lời rõ ràng, đáng tin cậy và thực tế cho những 

thắc mắc này. Những ai đã đọc và tìm hiểu cặn kẽ Kinh Thánh sẽ tìm ra được giải đáp và 

thời gian tính của cội nguồn, sự phát triển và kết thúc cuối cùng của sự ác. Giống như 

con người có lịch sử bắt đầu từ lúc tạo dựng loài người và kết thúc với số mệnh ở bên kia cuộc 

sống dương thế, sự ác cũng có một một lịch sử riêng của nó vậy. 

Nguồn gốc và tương lai của Sự Ác 

Trong Kinh Thánh từ “Sự Ác” được nhắc đến rất nhiều, cả hàng trăm lần. Ngoài ra còn 

có những danh từ đồng nghĩa tương đương khác như “kẻ gian ác”, “sự bất công” và “tội 

lỗi”. Nói chung, sự ác được nhắc tới đầy dẫy trong Kinh Thánh. 

Vậy chúng ta học được gì ở sự ác? 

Kinh Thánh cho biết sự ác xuất hiện từ lâu trước khi có loài người. Câu chuyện 

bắt đầu ở chỗ các thiên thần không vâng lời Thiên Chúa, đứng đầu là Lucifer. Tiên tri 

Isaia kể lại, vì kiêu căng, ngạo mạn, ta đây, không phục tùng Thiên Chúa rồi chống lại 

Thiên Chúa. Sự ác xuất hiện từ đó. 

 “Hỡi Lucifer con của tinh tú rạng ngời, của bình minh sáng chói! Chẳng lẽ ngươi đã từ 

trời rơi xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Chính 

ngươi đã tự nhủ: ‘Ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên 

Chúa; ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ 

nên như Đấng Tối Cao’ 

 “Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Những kẻ 

thấy ngươi đều quan sát kỹ; họ nhìn thẳng vào ngươi: ‘Phải chăng đây là con người đã 

từng làm rung chuyển cõi đất, từng làm cho các nước đảo điên, từng biến thế giới nên 

như sa mạc, làm cho các thành thị tan hoang, không mở cửa ngục cho kẻ bị giam 

cầm?’” (Is 14:12-17). 

Một thế kỷ sau Isaia, tiên tri Ezekiel đã nói về sự hư đốn tương đương như vậy của một 

thiên thần có cánh là Cherubin nơi ngai Thiên Chúa, được trạm trổ ở Hòm Bia Giao Ước: 

“Ngươi là mẫu người tuyệt hảo đầy khôn ngoan và xinh đẹp tuyệt vời. Ngươi cư ngụ tại 

Eden, vườn của Thiên Chúa, áo của ngươi đính toàn đá quí: sính não, hoàng ngọc, kim cương, 
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kim lục thạch, mã não có vân, vân thạch lam ngọc, hồng ngoc, bích ngọc; còn trống cơm và sáo 

của ngươi thì được dát vàng. Tất cả đều sẵn sàng, ngày ngươi được sáng tạo.    

 “Ta đặt ngươi làm Cherubin chở che; ngươi ở trên núi Thánh của Thiên Chúa, đi đi lại 

lại giữa than hồng rực lửa. Đường lối của ngươi chẳng có gì đáng trách từ ngày ngươi được 

sáng tạo cho tới khi tìm thấy sự bất công ở nơi ngươi. 

 “Vì làm ăn buôn bán thịnh đạt, nên ngươi chất đầy mình bạo lực và tội lỗi. Bởi thế, Ta 

làm cho ngươi ra phàm tục, không cho ở trên núi của Thiên Chúa. Hỡi Cherubin chở che, Ta 

tiêu diệt ngươi khỏi chốn than hồng rực lửa. 

 “Ngươi đem lòng tự cao vì vẻ đẹp của mình, ngươi đã để cho vẻ huy hoàng rực rỡ làm 

hư hỏng sự khôn ngoan của ngươi. Ta quẳng ngươi xuống đất, Ta biến ngươi thành trò diễu 

cợt cho các vua. 

 “Vì ngươi chồng chất tội lỗi, vì ngươi buôn bán bất lương, nên các thánh điện của ngươi 

đã ra ô uế. Bởi thế, từ nơi ngươi, Ta phát ra một ngọn lửa thiêu rụi ngươi; Ta biến ngươi thành 

tro bụi trên mặt đất trước mắt mọi kẻ đang nhìn ngươi. Bất kỳ ai giữa muôn dân muôn nước 

xưa kia từng biết ngươi đều lấy làm kinh ngạc về chuyện đã xẩy ra cho ngươi; ngươi đã hóa ra 

đồ ghê tởm, mãi mãi ngươi sẽ không còn tồn tại” (Ed 28:12-19). 

Thủ lãnh thế giới và thần của thời đại này 

Suy tưởng và hành động trái nghịch với Thiên Chúa và đường lối của Ngài chính 

là Sự Ác. Khởi đầu bởi Lucifer với sự kiêu căng tự cao tự đại coi mình ngang hàng với Thiên 

Chúa. Từ đó nảy sinh ra bất mãn, Lucifer lên tiếng phê phán, công kích, tỏ vẻ đắng cay rồi 

phản loạn chống lại Thiên Chúa nhưng đã thất bại. 

Thiên Chúa đã cho Lucifer và các thiên thần khác được tự do – hoặc chọn đường lối của 

Thiên Chúa là Tình Yêu đối với Thiên Chúa và đối với mọi người, hoặc là chiều theo tính ích kỷ 

tham lam của Lucifer và các thiên thần đồng bọn, sau này trở thành ma quỉ. Lucifer đã không 

nghe lời Chúa và trở thành Satan tức quỉ sứ ma vương, gian trá, đối nghịch và phản bội. 

Sự phản loạn của Satan và bè lũ ma quỉ của hắn - gồm 1/3 các thiên thần - đã bị đánh 

lại và bị ném xuống trần gian: “Lại có điềm khác lạ xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ 

như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện (biểu trưng quyền uy trên 

thế giới). Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời (ám chỉ các thiên thần) mà quăng 

xuống đất (Kh 12:3-4); Và trong Luca: Chúa Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như những 

tia chớp từ trời sa xuống” (Lc 10:18). 
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Chúng ta cũng đã được nghe kể về một cuộc chiến 

tương lai ở trên trời (Kh 12:7-8), Satan và đồng bọn lại một lần 

nữa bị tống cổ xuống đất: “Con rồng lớn bị tống ra, đó là con 

rắn xưa mà người ta gọi là ma quỉ hay Satan, tên chuyên môn 

mê hoặc thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của 

nó cũng bị tống xuống đất cùng với nó (c.9). 

Từ lúc nổi loạn đó, Satan mang lòng thù hận Thiên Chúa 

và loài người, lũng loạn làm hư thế giới nên nó bị giữ lại. Nó nổi 

điên lên và phá hủy mọi công trình và kế hoạch của Thiên 

Chúa. 

Loại gian ác này là thứ “thủ lãnh thế giới,” “ông hoàng 

uy quyền ở trên không”, “loại quỉ vương / Beelzebub,” “Ác quỉ / Belial,” “ông tổ nói 

dối” và “thứ chuyên viên cám dỗ”. 

Thế giới mà chúng ta đang sống thì thuộc phạm vi của Satan, ít nhất là cho đến nay. 

Thánh Phaolo đã kể cho chúng ta những điều mà bọn Satan đang tích cực hoạt động trong dân 

chúng trên khắp thế giới, nơi mà tâm trí con người bị ma quỉ làm cho mù lòa, không còn biết tin, 

biết sợ ánh sáng của Tin Mừng Chúa Kitô vinh quang, hình ảnh của Thiên Chúa đang chiếu rọi 

trên chúng” (2Cr 4:4). 

Thánh Phaolô cũng nhắc nhở những Kitô hữu đã từng bị Satan phỉnh gạt và dẫn dắt – 

mà có lần bạn đã bước đi theo trào lưu của thế giới này, theo ông hoàng nắm quyền lực ở 

trên không, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả 

chúng ta xưa kia cũng thuộc loại người đó, khi chúng ta buông thả theo các đam mê xác thịt, thi 

hành những ước muốn của xác thịt và trí khôn. Bẩm sinh chúng ta là những kẻ đáng chịu cơn 

thịnh nộ của Thiên Chúa, như những kẻ khác” (Ep 2:2-3). 

Khi Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ (Lc 4), chúng ta thấy Satan như có “toàn quyền 

trên thế giới”, và hắn có thể hiến tất cả cho Chúa Giêsu nếu Chúa chấp nhận thờ lạy nó. Nó 

còn tỏ ra có quyền năng hơn cả Thiên Chúa: “Đoạn ma quỉ mang Chúa lên đỉnh một ngọn núi 

cao và cho Chúa thấy toàn thể các vương quốc bên dưới trong một lúc rồi nói với Ngài ‘Tất cả 

uy quyền và của cải giầu sang này đều là của tôi, tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông thờ 

lạy tôi, tất cả mọi sự ấy sẽ thuộc về ông’.” (Lc 4:5-7). 

Nhưng Chúa đã chối từ và quở trách nó, Nó bẻn bỏ đi không dám làm gì Chúa. 

Sự Ác xâm nhập kinh nghiệm loài người 
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Trở lại câu chuyện nguồn gốc loài người, chúng ta thấy loài người được tạo dựng nên 

theo hình ảnh và đặc tính của Thiên Chúa: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh 

mình; Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng 

tạo con người có nam có nữ” (St 1:27). Con người được xếp riêng rẽ và có những đặc điểm 

và mục đích cao hơn những tạo vật khác. Con người có một tình liên đới đặc biệt với Thiên 

Chúa như là gia đình của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đặt con người đầu tiên trong một môi 

trường lý tưởng gọi là Vườn Địa Đàng, cho phép họ quyền đặc biệt được tiếp xúc trực tiếp với 

Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo. Như sách Sáng Thế chương 2 cho biết, trong vườn có 2 cây. 

Hai cây này được dựng nên đều có mục đích. Chúa cắt nghĩa rõ ràng về hai cây này. 

Đây chính là nơi Sự Ác bắt đầu xuất hiện trong Kinh Thánh. Một cây gọi là “Cây Biết 

Lành Biết Dữ”, một cây gọi là “Cây Hằng Sống”. Adam và Eva đã được dặn là có thể ăn trái 

cây Hằng Sống tự do thoải mái. Nhưng nếu ăn trái Cây Biết Lành Biết Dữ thì sẽ phải chết. Đó 

là lựa chọn của hai ông bà, hoặc ăn trái của cây này hay cây kia. Họ không thể chọn cả 

hai. 

Cây Hằng Sống, hiển nhiên như tên gọi của nó, cho biết sẽ có sự sống muôn đời. Còn 

cây Biết Lành Biết Dữ nghĩa là nếu ăn trái của nó thì sẽ hiểu biết Thiện và Ác hay Lành và Dữ. 

Nó như thước đo giúp mình nhận ra đâu là xấu, đâu là tốt trước một sự việc mà kết quả chưa 

chắc chắn. 

Sau khi Thiên Chúa đã cắt nghĩa rõ ràng cho hai ông bà Adam và Eva rồi ra đi và để ý 

xem họ sẽ thi hành thế nào. 

Đến giờ phút này, một con rắn mà sách Khải Huyền 12:9 gọi là Satan Ác Quỉ bò vào 

vườn địa đàng, xuất hiện trước hai ông bà. Phạm vi hoạt động của Satan giờ này vẫn là thế 

giới. Nhớ tới lời Chúa đã nói với Adam và Eva, nó nhanh chóng nắm lấy cơ hội, phủ dụ hai ông 

bà coi rẻ lời Chúa căn dặn. 

Nó còn cho rằng Thiên Chúa đã dấu hai ông bà điều mà chính nó cũng đang thèm 

muốn – trở thành Chúa và có được hết mọi sự: “Vì Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn 

trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện 

điều ác” (St 3:5). Satan đã không thể kìm hãm được lòng tham và thèm khát quyền lực. 

Eva, có Adam đi theo, đã làm y chang điều mà Chúa nói với họ đừng làm. Họ đã ăn trái 

mà Chúa cấm. Tức thì khốn khổ và tai họa đã đổ xuống trên đầu họ. Họ bị đuổi ra khỏi vườn 

địa đàng và bị tách lìa không cho tiếp cận với cây Hằng Sống. Họ bị xua đuổi vào thế giới của 

ác quỉ tội lỗi mà họ đã đi theo. Tội lỗi, ác quỉ phát sinh từ đó: “Vì một người duy nhất mà tội 

lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế sự chết đã lan tràn đến mọi 

người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5:12). 

Chúng ta, vì thế, đã thừa hưởng sự chết và tất cả những gì xấu xa đem đến sự chết. 
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Thế giới mà Adam và Eva chọn và bị lưu đầy không phải là địa đàng mà họ đã 

có.  Chẳng mấy chốc nó đã bị tàn phá vì vô vàn tội lỗi và bạo động. Con đầu lòng của Adam và 

Eva là Cain đã giết em mình là Abel. Thế giới này kéo dài được chứng 1600 năm cho đến vụ 

đại hồng thủy thời ông Noah. Ước tính thời kỳ đó là: “Thiên Chúa thấy rằng trên mặt đất sự 

gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. 

Thiên Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài buồn rầu trong lòng” (St 

6:5-6). 

Thiên Chúa đối xử với tội ác của ngày đó theo như phán quyết của Thiên Chúa. Nạn 

hồng thủy mà Ngài đưa ra đã khiến loài người giảm sút chỉ còn 8 người. Tuy nhiên Ngài không 

chủ ý hủy bỏ tất cả tội ác ra khỏi trần thế lúc bấy giờ. Gia đình ông Noah phát triển lớn lên 

chẳng bao lâu đã lan tràn khắp thế giới, và rồi lại bị ảnh hưởng nặng nề do tinh thần ác quỉ của 

tội lỗi! Lịch sử của thế giới trần thế, - theo nguồn Kinh Thánh và thế tục - là một lịch sử 

đầy đau thương khốn khổ triền miên do chiến tranh và tội ác có thể hiểu được cũng như 

không thể hiểu nổi. Một tranh luận triền niên không bao giờ hết. 

Thiên Chúa có để ý đến không? 

Thiên Chúa thực sự là đấng đầy quyền năng vạn thế có thể hủy bỏ tội ác bất cứ lúc nào. 

Nhưng việc này lại trái với lý do Ngài cho phép nó hiện hữu và tiếp tục sống. Mục đích 

của Thiên Chúa khi tạo dựng nên loài người là để họ hoàn toàn tự do chọn lựa giữa 

thiện và ác cùng với những hậu quả do việc chọn lựa của họ. Khi quỉ Satan cám dỗ xô đẩy 

con người vào đầm lầy tội lỗi, sẽ sinh ra muôn vàn ác tính quỉ ma nếu con người từ chối sự 

giúp đỡ của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa sẽ chỉ cho phép ác quỉ tồn tại trong một thời gian nhất định cho đến 

khi mục đích của Ngài hoàn thành trọn vẹn. 

Thiên Chúa chắc chắn là có để ý đến những điều mà bạn và tôi đang thấy trong 

thế giới, là nhà và gia đình của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã đến trần thế tự mang lấy xác 

thịt phàm trần là hình phạt của sự chết và đau khổ do ác quỉ tạo nên – đối với những ai thực 

lòng  thống hối. Chúa Giêsu sẽ trở lại để sắp đặt thế giới cho ngay thẳng. 

Sự thống trị của Satan bị bẻ gẫy khi hắn phá hủy những điều Thiên Chúa đang 

làm. Nhưng, chắc chắn là hắn không phá được mục đích của Thiên Chúa. Và sự thống trị 

cũng như tội ác của Satan sớm muộn rồi sẽ kết thúc! 

Chúa Giêsu trở lại trần thế để sắp đặt và chỉnh đốn lại Vương Quốc của Ngài. Theo như 

bản mẫu về cầu nguyện là Kinh Lạy Cha mà Chúa Kitô đã dạy các môn đệ của Ngài như trong 

Tin Mừng Mattheu 6: 9-13. Ngài dạy chúng ta phải cầu nguyện trung thành và liên lỷ 

cho “Nước Chúa trị đến”. Vương quốc đó đang đến và sẽ loại bỏ Satan ra khỏi quyền lực 

của thế giới. Trong cùng một kinh nguyện đó Chúa đã nhấn mạnh và căn dặn chúng ta phải 
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cầu xin Thiên Chúa “cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ”. Chúng ta cũng cầu nguyện xin 

Chúa che chở khỏi sa chước cám dỗ của ma quỉ. 

Satan và bè lũ ma quỉ sẽ bị giam cầm 1,000 năm trong khi quyền lực chính đáng của 

Chúa Kitô ngự trị trên trái đất, rồi sẽ được phóng thích trong một thời gian ngắn (Kh 20:1-3) – 

Và lại nữa, cuối cùng thì mục đích của Thiên Chúa được hoàn thành hầu giúp dân chúng học 

được những bài học và trưởng thành trong những cơn cám dỗ của xác thịt và trần thế. 

Ngày của Satan sẽ kết thúc khi nó và bè lũ bị ném vào vực thẳm hỏa thiêu (Kh 20:7-10; 

Mt 25:41). Sau hết tất cả những ai cuối cùng vẫn chọn đường lối của ác quỉ, tiếp tục từ chối 

Thiên Chúa không chịu ăn năn thống hối thì sẽ bị phạt tiêu diệt trong hồ lửa (Kh 20:13-15; 

21:8). Ác quỉ lúc đó không còn nữa. 

Bấy giờ chúng ta sẽ nghe nói: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn 

sự chết, không còn phiền muộn, than khóc, đau khổ, vì những điều cũ đã biến 

mất”. (Kh21:4) 

Đúng vậy, Thiên Chúa đã để ý và hướng mắt nhìn! Tất cả ác quỉ tội lỗi và những 

thống khổ do chúng gây ra sẽ tiêu tan. Đường đi đến Cây Hằng Sống được mở rộng (Kh 

2:7; 22:1-3, 14). 

Còn gì nữa? Tất cả mọi nỗi tang thương khổ ải do ma quỉ thời nay tạo ra, đều đi đến một 

viễn cảnh kết thúc xứng hợp. Xấu xa tàn tệ như chúng có. Thánh Phaolo đã nói: “Vì tôi nghĩ 

rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên 

Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8:18). Sau cùng, tất cả mọi dân tộc đang phải gánh chịu 

cuộc sống hiện tại đều sẽ xứng đáng được ân thưởng vì nỗi khổ cực đó. 

Ác Quỉ cuối cùng sẽ qua đi và qua đi mãi mãi. Thiên Chúa đang cấp bách tăng nhịp 

tiến đến thời gian tuyệt hảo ấy! 

Fleming Island, Florida - March 16, 2021 

NTC - Hẹn gặp lại   

VỀ MỤC LỤC 
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QUÀ TẶNG TIN MỪNG: 

Thứ Năm sau Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay 

ĐÚC BÒ VÀNG  

Lm. MINH ANH 

TGP. HUẾ 

Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/39gscJq  

 

“Làm sao các ông có thể tin được, khi các ông là những 

người tôn vinh lẫn nhau, mà không tìm vinh quang đến từ Thiên 

Chúa Duy Nhất?”. (Ga 5, 44) 

Kính thưa Anh Chị em, 

Một sự trùng hợp thú vị khi cả hai bài đọc hôm nay cùng nói đến chuyện ‘đúc bò’. Thiên 

Chúa nổi giận vì dân của Ngài ‘đúc bò vàng’; Chúa Giêsu cũng đã nghẹn ngào vì người đương 

thời ‘đúc bò vàng’. 

Bài đọc Xuất Hành kể chuyện, ngay sau khi Thiên Chúa trao cho Môsê hai bia đá Chứng 

Từ giữa Ngài với dân, thì Israel đã làm một chuyện điên rồ; họ đúc một con bê vàng và sấp 

mình thờ lạy nó. Thiên Chúa nổi giận, phán cùng Môsê: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi 

dẫn ra khỏi Ai Cập đã phạm tội… Chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó”. Tương 

tự như thế, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến những kẻ: “Không tìm vinh quang 

Thiên Chúa” nhưng tìm vinh quang lẫn nhau; làm như thế, khác nào họ cũng ‘đúc bò vàng’ 

và quỳ xuống thờ lạy nó. Con người “Nhận vinh quang lẫn nhau”, khen lao lẫn nhau một 

cách lệch lạc đang khi một sự ngợi khen đích thực chỉ có giá trị nếu nó xuất phát từ 

Thiên Chúa và quy hướng về Thiên Chúa. 

Đành rằng, khen ngợi là điều hoàn toàn bình thường nếu không nói là cần thiết; nhưng 

khen ngợi không phải luôn luôn đúng và luôn mang lại lợi ích. Trên thực tế, khi khen ngợi 

không dựa trên sự thật của Thiên Chúa, thì điều đó sẽ rất nguy hại. Chúa Giêsu nói: “Tôi 

không nhận vinh quang người đời mang đến, nhưng Tôi biết các ông chẳng có lòng yêu 

mến Thiên Chúa. Tôi đến nhân Danh Cha và các ông không chịu đón nhận, thế nhưng 

nếu có một ai khác nhân danh chính bản thân mình mà đến thì các ông lại đón nhận. (Ga 

5, 41-43); Ngài từ chối vì chúng không đúng, không thật và tác hại.  

Vậy tại sao Chúa Giêsu không tìm lời khen từ người đời? Ngài không tìm lời khen 

nơi người đời vì Ngài biết, chỉ có Chúa Cha mới xứng đáng nhận lấy tất cả công lao từ 

bất cứ tạo vật nào; vì lẽ, mọi sự nhờ Ngài mà có. Vậy nếu chúng ta hiểu biết và chấp 

nhận sự thật này thì quả đây là con đường ngắn nhất để nên thánh. Là Thiên Chúa, nhưng 

Chúa Giêsu đã nên tấm gương tuyệt vời về cách thức phải tìm kiếm vinh danh Chúa Cha chứ 

https://bit.ly/39gscJq
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không tìm vinh quang cho mình. Cần hiểu rằng, khi tìm mọi cách để người khác hâm mộ 

mình, chúng ta thực sự đang tước đi vinh quang mà chỉ một mình Thiên Chúa mới đáng 

có; một đời ăn mày lời khen từ người đời và làm việc cật lực để được họ chấp nhận, 

chúng ta khác nào đang đứng trước ‘những chiếc máy chém’; chúng ta đang chắt chiu 

từng giọt bùn tanh hôi đang khi quên mất mạch suối trong ẩn tàng sau hốc đá. Vậy, nếu cố 

công đào thêm, nghĩa là hiểu biết thêm, chúng ta sẽ giũ bỏ mọi ý hướng quy ngã; từ đó, chỉ một 

mình Chúa được tôn vinh qua mọi hành động, suy nghĩ và lời nói, thì tức khắc, Ngài sẽ ban 

tặng chúng ta sự tươi mới, sự hồn nhiên và cả sự sống đời đời. 

Điểm then chốt là chúng ta nên khen ngợi lẫn nhau, động viên nhau hoàn thành điều 

Thiên Chúa hoạch định cho mỗi người, nhưng đó phải là những lời khen bắt nguồn từ Thiên 

Chúa; sự ngưỡng mộ chúng ta dành cho một ai đó chỉ vì sự hiện diện sống động của 

Chúa trong họ. Ngược lại, nếu đó chỉ là những nịnh hót vốn dựa trên các giá trị thế tục hoặc 

giá trị của cái tôi, thì chúng ta chỉ khuyến khích họ vui thú trong tội thờ ngẫu tượng mà thôi. Tắt 

một lời, ‘xông hương’ lẫn nhau cách bệnh hoạn không phát xuất từ Thiên Chúa hoặc 

không vì sự hiện diện của Ngài thì khác nào tự ‘đúc bò vàng’ cho mình và cho người, để 

cùng nhau quỳ xuống thờ lạy nó không hơn không kém. 

Năm 1715, Louis XIV, vị vua cuối cùng của nước 

Pháp, qua đời sau 72 năm trị vì. Ông tự xưng là “Đại 

Vương”, “Vua Mặt Trời”, “Tôi là nước Pháp”; đám 

tang của ông cũng huy hoàng không kém, quan tài bằng 

vàng. Tại lễ an táng, nhà thờ chánh toà được lệnh tắt hết 

các đèn, ngoài một ngọn nến trên quan tài để biểu tỏ 

sự vĩ đại của ông; hàng ngàn người im lặng chờ đợi. 

Giám mục Massilon tiến ra; từ từ đưa tay lên, và bất ngờ 

vụt xuống, dập tắt ngọn nến và nói, “Chỉ có Thiên Chúa 

là vĩ đại!”.  

Anh Chị em, 

Đúng, “Chỉ Thiên Chúa là vĩ đại!”, chỉ Thiên 

Chúa mới đáng cho chúng ta dùng môi miệng mà 

ngợi ca, chúc khen. Thế mà như Israel xưa, chúng ta 

luôn có khuynh hướng ‘đúc bò vàng’ cho mình bằng mọi 

giá; chúng ta khao khát đúc cho được vinh quang nơi người đời. Vậy mà khi làm điều này, vô 

tình chúng ta cướp lấy vinh quang Thiên Chúa. Hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, Ngài bình tâm 

nhận lấy cái chết tả tơi trên thập giá, miễn sao Chúa Cha được tôn vinh. Vì thế, “Thiên 

Chúa đã ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu; để khi nghe danh thánh 

Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và muôn vật phải bái quỳ”. Những ngày còn lại của Mùa 
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Chay, chớ gì chúng ta luôn biết làm đẹp lòng Chúa, tìm vinh danh Ngài để nên giống Chúa 

Giêsu, Con của Ngài, ngày một hơn. 

Chúng ta có thể cầu nguyện, 

“Lạy Chúa, chỉ mình Chúa đáng được tán dương. Xin đừng để con suốt đời cặm 

cụi ‘đúc bò vàng’ cho mình và cho người; và như thế, con thật đáng thương!”, Amen. 

(lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm tương tự của cùng tác 

giả trong mỗi ngày, xin liên lạc qua email: minhanhhue06@gmail.com – xin cảm ơn). 

Lm. MINH ANH, TGP. Huế 

Hẹn gặp lại 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

 

Theo cách hiểu thông thường, đời thực và giấc mơ là hai thực tại hoàn toàn khác biệt, nếu 

không muốn nói là đối chọi nhau giữa cái ý thức và vô thức. Thế mà, theo Kinh Thánh, giấc mơ 

thường được mô tả như dụng cụ mặc khải Ý muốn của Chúa. Cụ thể, trong trường hợp của 

thánh Giuse, thánh nhân đã thực hiện hoàn toàn theo những chỉ dẫn trong mơ. Ở đây, chúng ta 

muốn dừng lại ở thái độ lắng nghe của người được mệnh danh là công chính này. Có một trạng 

thái lắng nghe trong thế giới giấc mơ của thánh Giuse mà chúng ta hiểu rằng chúng được diễn 

ra trong tiềm thức? 

Để hiểu rõ hơn thái độ và cấp độ sâu xa của việc lắng nghe nơi thánh Giuse, chúng ta cần 

lược qua những cách thế Thiên Chúa thường mặc khải ý muốn của Ngài. Và từ việc mau mắn 

thực hành mệnh lệnh của Ngài mà chúng ta khả dĩ suy ra việc lắng nghe cách tích cực và chủ 

động nơi thánh nhân. 

Những cách thế Thiên Chúa mặc khải ý muốn của Ngài 

Các nhà chú giải đã chỉ ra 3 cách thế: 

-Qua một vị nào đó: chẳng hạn như qua các thiên thần, Thiên Chúa tỏ lộ ý muốn của Ngài 

hầu đương sự biết rõ kế hoạch của Thiên Chúa, chắc hẳn, điều này đem lại thiện ích cách nào 

đó cho bản thân và cho cả một tập thể rộng lớn trong tiến trình lịch sử cứu độ. Điều này, chúng 

ta dễ nhận ra từ trình thuật biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Maria (x. 1, 26-38). 

-Qua trí năng của con người: Thiên Chúa cũng có thể tỏ lộ ý muốn của mình qua trí năng 

và sự nhận thức của con người. Khi ấy, người tiếp nhận sẽ thấy toàn diện thực tại bằng trí năng 

 

NGƯỜI CÔNG CHÍNH LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA QUA GIẤC MƠ 
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thông suốt vượt khỏi tầm nhận thức thông thường của con người. Ví dụ trường hợp của viên đại 

đội trưởng, ông đã được Thiên Chúa cho thấy một điều kỳ diệu nào đó qua cái chết của Đức 

Giêsu trên thập giá và thốt lên: “ Người này quả thật là công chính !”( Lc 23,47). Hay trường hợp 

kinh nghiệm thiêng liêng của thánh Biển Đức khi đang cầu nguyện, ngài đã được Thiên Chúa 

cho thấy toàn thể vũ trụ trong một tia sáng đi qua mà ngài gọi là ánh linh quang. Qua đó, chúng 

ta cũng có thể hiểu biết và giải thích cụ thể phần lớn những thị kiến nơi các thánh. 

-Qua giấc mơ hay việc báo mộng: đây cũng là cách thế thông thường mà Thiên Chúa 

dùng để bày tỏ ý muốn của Ngài tùy tình trạng linh hồn. Trong Kinh Thánh có nhiều đoạn nói về 

cách thức này, xin đơn cử trường hợp của ba vị đạo sĩ phương Đông đến Belem để thờ lạy Hài 

Nhi và sau đó, Kinh Thánh nói: các ông được báo mộng là đi lối khác mà về xứ mình (x.Mt 2,1-

12). Hoặc những tường thuật thiên sứ báo mộng cho thánh Giuse: khởi đi từ sau biến cố truyền 

tin, đến việc trốn sang Ai Cập, rồi lui về miền Nazareth. 

Từ những đoạn Kinh Thánh này và trong việc đối chiếu với các cách thức Thiên Chúa mặc 

khải, chúng ta cần giải thích về những giấc mơ của thánh Giuse theo một nghĩa khác hơn là bám 

vào sự kiện thánh nhân đang ngủ và thiên thần báo tin cho ông. Từ đó, việc lắng nghe của ông 

cũng được hiểu theo lối “loại suy” vì những điều này hoàn toàn không được nói đến trong sách 

Phúc Âm. Nói cách khác, việc thánh nhân được thiên thần báo mộng không thể hiểu như ngài 

đón nhận sứ điệp trong mơ và nếu có, thì giấc mơ ấy cũng không thể hiểu theo nghĩa thông 

thường vì có sự can thiệp của Siêu nhiên. Điều chúng ta cần lưu ý rằng thái độ của thánh nhân 

trong việc lắng nghe và đón nhận sứ điệp từ Chúa như thế nào. 

Lắng nghe trong mơ? 

Xét theo lẽ tự nhiên, người ta chỉ lắng nghe khi có sự tác động của âm thanh vật lý. Điều 

này thật dễ hiểu khi chúng ta có một đôi tai không bị khuyết tật, từ đó, chúng ta có thể nghe 

những âm thanh cụ thể như âm nhạc, tiếng nói…mang đến cho người tiếp nhận một thông điệp 

nào đó trong cuộc sống. Ở cấp độ cao hơn, theo thánh phụ Biển Đức, các đan sĩ có thể lắng tai 

lòng mà đón nhận những lời hằng sống đến từ Thiên Chúa. Với “đôi tai” này, các môn sinh vượt 

qua mọi âm thanh vật lý tự nhiên mà lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Nhưng trong trường hợp 

của thánh Giuse, giấc mơ thuộc thế giới vô thức dường như không thể có một sự liên hệ nào khả 

dĩ giải thích việc lắng nghe cách ý thức của thánh nhân. Điều này cần được soi sáng trong ngành 

Phân tâm học mà Freud là người tiên phong, đồng thời, ông đã có công lớn trong việc khám phá 

về giấc mơ. Ở đây, chúng ta chỉ nhắm vào việc giải thích tiến trình lắng nghe từ ý thức đời thường 

đi vào vô thức của giấc mơ. 

Freud đã khẳng định rằng mọi sự đều có lý hữu của nó. Điều này được áp dụng cụ thể và 

thiết thực trong việc giải thích giấc mơ. Nghĩa là những gì chúng ta gặp thấy trong giấc mơ luôn 

có nguồn gốc từ chính trong đời sống ý thức của mỗi người. Có điều là phần lớn chúng mang 

một hình thức khác từ những hình ảnh biểu tượng mà vì thiếu hiểu biết người ta thường bỏ qua. 

Như thế, những gì chúng ta càng suy đi nghĩ lại, dằn vặt hay trăn trở trong ngày sẽ càng là chất 

liệu trong các giấc mơ của những ngày sau đó và gần nhất. Điều này phần nào giải thích cho 

những giấc mơ của thánh Giuse, chúng đã tái hiện cách rõ ràng và có câu trả lời cụ thể cho 
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những vấn đề chưa được giải thích trong ngày sống của thánh nhân. Mặc dù, trong trường hợp 

này lại được “hậu thuẫn” bởi ý muốn của Thiên Chúa qua lời sứ thần thì càng được thánh nhân 

mau mắn thi hành. Ở đây, chúng ta cũng cần quan tâm đến việc lắng nghe của thánh nhân. Thật 

vậy, nếu không có một thái độ lắng nghe cách tích cực và trong tâm thế sẵn sàng, đồng thời, nếu 

không có một lòng kính sợ Chúa thì giấc mơ chỉ mang lại sự hoang mang hơn là được người 

công chính thi hành ý Chúa với một tâm hồn bình an. 

Cũng trong cách hiểu đời sống thực là nguyên nhân dẫn đến những chuỗi giấc mơ trong 

tiềm thức, chúng ta có thể giải thích về thái độ lắng nghe một cách chủ động của thánh nhân đối 

với ý muốn Thiên Chúa ngay trong đời sống hằng ngày, rằng: đã mau mắn thực hiện sau khi 

được sứ thần báo mộng. Vì nơi một người luôn có thái độ hoài nghi, giấc mơ sẽ là một cách thoái 

thác, thiếu trách nhiệm. Giả thiết rằng nếu trong ngày sống họ không chú tâm đủ vào vấn đề nào 

đó thì khi giấc mơ kết thúc, nó cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì cho đương sự, nói cách khác, giấc 

mơ không có liên hệ gì với đời sống thực. Và chắc chắn, họ sẽ không thực hiện điều giấc mơ chỉ 

vẽ. Khi đối chiếu với thái độ của người hoài nghi, chúng ta muốn làm nổi bật thái độ lắng nghe 

cách tích cực của thánh Giuse, vì không có bằng chứng nào trong Kinh Thánh cho thấy rằng 

thánh nhân đã lắng nghe trong mơ nhưng Phúc Âm nói rõ: sau khi thức giấc ngài mau mắn thi 

hành cả ngay vào ban đêm như trường hợp ngài dẫn Mẹ Maria và Hài Nhi trốn sang Ai Cập (x. 

Mt 2, 13-18). Một lưu ý nhỏ ở đây, nếu Kinh Thánh ngụ ý ban đêm là thời gian thuận tiện cho ma 

quỷ lộng hành thì một con người xứng danh là công chính tìm mọi cách để chu toàn ý Chúa. 

Chúng ta cũng có thể giả thiết rằng thánh Giuse đã chẳng chăm chú lắng nghe và nhận ra 

ý muốn của Chúa trong ngày sống, để rồi, khi ngủ, ngài nhận được một điềm báo mộng nhưng 

cũng chẳng thiết tha gì và xem đó như không có liên hệ gì đến bản thân và kết quả là ngài bỏ 

qua một cơ hội thực hiện điều Chúa muốn. Trái lại, thực tế khác hẳn, nếu xét từ qui tắc mà Chúa 

Giêsu đã đề ra: xem quả, biết cây thì chúng ta có thể nhận ra rằng cái “quả” ấy chính là việc 

thánh nhân đã hoàn toàn thực thi những chỉ dẫn của thiên sứ và sau những hành động anh hùng 

ấy, ngài được Kinh Thánh giới thiệu là người công chính. Từ đó, chúng ta có đủ chứng lý để 

khẳng định rằng thánh nhân đã lắng nghe với tất cả sự tuân phục, và với một động lực tinh tuyền 

là luôn làm điều đẹp lòng Chúa. Tắt một lời, chỉ có cây biết lắng nghe thực sự mới cho sinh quả là 

cuộc đời công chính. 

Sau khi đã giải thích đa chiều và phân tích từng tình huống xảy ra, chúng ta có thể kết 

luận mà không sợ sai lầm rằng thánh Giuse đã lắng nghe tích cực và thi hành mau mắn những 

chỉ dẫn của sứ thần như mệnh lệnh đến từ Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đi bước nữa để khám phá 

thái độ lắng nghe của thánh nhân, từ đó, liên hệ với việc lắng nghe của mỗi đan sĩ mà thánh Biển 

Đức đã không ngừng mời gọi các môn sinh sống mỗi ngày.  

Lắng nghe với tâm thế sẵn sàng 

Như chúng ta đã biết con người thời đại, đặc biệt là giới trẻ ngay nay thường phải đối diện 

với “ngã ba đường”, nghĩa là phải chọn lựa phong cách sống giữa biết bao trào lưu. Sự giằng co 

ấy càng thêm rối rắm khi xã hội bày ra những khẩu hiệu trên phương tiện truyền thông hay những 

sách “kỹ năng sống” chỉ nhắm đến thành công và kiếm được nhiều tiền. Điều này đã làm mờ dần 
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những giá trị tinh thần truyền thống như: gia đình, tình bạn, tôn giáo…Họ tìm khẳng định bản 

thân trên thương trường và đấu trường, sẵn sàng đổ mồ hôi và cả máu nữa để có được một chút 

lợi nhuận do sự khôn khéo kiểu văn hóa thực dụng cổ xúy. Đã đến lúc, chúng ta cần đặt lại giá 

trị của tự do trong đời sống con người, cách riêng với tư cách là Kitô hữu. 

Có thể nói, các thao thức của con người nói chung và giới trẻ nói riêng thật đáng trân trọng 

nhưng không phải mọi người đều đạt đến cùng của năng lực tự do Chúa ban. Như bao người 

khác, thánh Giuse cũng có những dự phóng riêng mà bản thân nghĩ rằng tốt đẹp, song một khi 

được soi chiếu dưới ánh sáng của đức tin, thánh nhân hiểu rằng tự do đích thực là thuận theo ý 

Chúa, vì Ngài ban cho con người tự do và với quyền năng vô hạn, Ngài biết điều gì tốt nhất cho 

con người. Trong lúc suy nghĩ, cầu nguyện trong đêm tối, Thiên Chúa đã mặc khải ý muốn của 

Ngài qua giấc mơ. Nhờ đó, qua thánh Giuse, Thánh Gia được bảo toàn và ơn cứu độ được thực 

hiện trọn vẹn trong Chúa Giêsu. Có thể chúng ta sẽ không nhận được ý Chúa qua giấc mơ nhưng 

như đã nói ở trên về những cách thức Ngài làm việc nơi các linh hồn, nghĩa là qua một biến cố 

như cú ngã của thánh Phaolô trên đường Đa mát hay qua tha nhân như cuộc hoán cải của thánh 

Augustinô khi được thánh Giám mục Ambrosio cảnh tỉnh hoặc qua sự soi sáng bề trong chẳng 

hạn như gương của chân phước Carlo Acutis, vị phúc nhân trẻ tuổi đã nhận ra sứ vụ của mình 

trong việc loan báo Tin Mừng qua phương tiện truyền thông…và còn bao nhiêu cách thức khác 

nữa. Điều quan trọng không phải là mặc khải của Thiên Chúa nhưng là con người có biết dùng 

tự do để nhận ra đâu là dấu chỉ thời đại mà Thiên Chúa muốn mỗi người sống tròn đầy với tư 

cách là Kitô hữu. Trước hết và trên hết, là con người luôn ý thức rằng Thiên Chúa toàn năng có 

một kế hoạch cho mỗi người, không chỉ vì hạnh phúc cá nhân nhưng còn mang lại tầm ảnh 

hưởng cho nhân loại. Như thế, chỉ có một con tim luôn biết lắng nghe với tất cả tình yêu mới khả 

dĩ bước đi trên con đường nên thánh.  

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

VÀO ĐỀ 

Để mừng kỷ niệm 1600 năm ngày mất của Thánh Giêrônimô (340-390) linh mục tiến sĩ 

Hội Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông Thư  SCRIPTURAE SACRAE 

AFFECTUS  (LÒNG YÊU MẾN KINH THÁNH). Tông Thư này gửi đến mọi Kitô hữu, nhất là các 

Kitô hữu giáo dân Việt Nam vì rất ít giáo dân Việt Nam quan tâm đến việc tìm hiểu, học hỏi và 

truyền bá Lời Chúa chứa đụng trong kho tàng Thánh Kinh. 

Nói về Thánh Giêrônimô không Kitô hũu nào không nhớ câu nói nổi tiếng của ngài: 

“KHÔNG BIẾT THÁNH KINH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ.” Không ai chối cãi được sự chính 

KHÔNG BIẾT THÁNH KINH LÀ KHÔNG BIẾT… 
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xác của câu nói trên của Thánh Giêrônimô. Nhưng thật ra thì sự không biết (hay dốt nát) Thánh 

Kinh còn tạo ra một sự không biết (hay dốt nát) khác: Đó là không biết chính mình.  Thế nên 

mệnh đề đầy đủ phải là “KHÔNG BIẾT THÁNH KINH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ và KHÔNG 

BIẾT CẢ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH”. 

 TRÌNH BÀY 

I. “KHÔNG BIẾT THÁNH KINH  LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ” 

Khẳng định trên không cần phải chứng minh. 

Nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô là Con Một rất yêu dấu của Thiên 

Chúa. 

Nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô là Lời đã cùng với Chía Cha và Chúa 

Thánh Thần tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người. 

Nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết được dân Israel đã được khai sinh và phát triển, đã bị 

bạc đãi và làm nô lệ trên đất Ai-cập, đã được giải thóat và  tìm về Canaan Miền Đất Hứa, đã trải 

qua nhiều triều vua và đã bị lưu đầy nhiều lần… 

Nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô là Đấng Mêsia đã được Thiên Chúa 

hứa ban cho dân Israel và đã được các ngôn sứ loan báo qua nhiều thế hệ vá trước nhiều thế 

kỷ. 

Nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô, Lời Thiên Chúa đã được nhập thể làm 

người, được sinh ra và lớn lên như thế nào. 

Nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô đã rao giảng và thiết lập Nước Thiên 

Chúa trên đất Palestin và đã chịu khổ hình và chịu chết trên thập giá, đã phục sinh và chiến thắng 

tội lỗi và sự chết. 

Nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã được các Tông đồ 

thiết lập ở Palestin và các vùng xung quanh cho đến tận Roma. 

Tất cả những hiểu biết quý giá kể trên người tín hữu chỉ có được nhờ đọc và tìm hiểu 

Thánh Kinh Cựu và Tân Ước. 

 II. “KHÔNG BIẾT THÁNH KINH  LÀ KHÔNG BIẾT CẢ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH” 

“Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Giêsu Kitô” là điều hiển nhiên. Nhưng còn một 

điều hiễn nhiên khác, cũng rất quan trọng, là: “Không biết Thánh Kinh là không biết chính bản 

thân mình nữa.” 
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Chúng ta có thể hiểu biết hay không biết bản mình trên hai tầng (levels) kiến thức: chung 

và riêng 

2.1 Biết hay không biết về con ngườii nói chung: 

Con người là một huyền nhiệm, mỗi con người là độc nhất trước mắt Thiên Chúa, có giá 

trị vô cùng cao quý trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. 

Chỉ nhờ Thánh Kinh chứng ta mới biết con người đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên 

Chúa, giống như Thiên Chúa và được giao sứ mạng hay nhiệm vụ gì. 

Cũng nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết nguyên tổ loài người đã phản bội Thiên Chúa khi 

không tuân giữ lênh truyền của Thiên Chúa. 

Cũng chỉ nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết được Thiên Chúa đã “lập trình” kế hoạch cứu 

độ con người yếu đuối tội lỗi. 

Vậy nếu chúng ta không học không biết Thánh Kinh thì làm sao chúng ta biết được những 

điều quan trọng kể trên. 

 2.2 Biết hay không biết về bản thân mỗi người nói riêng: 

Nhờ Thánh Kinh mà chúng ta biết được những điều quan trọng về con người xét trên 

phương diện chung của loài người. Nhờ Thánh Kinh hay cụ thể hơn là đối chiều cách suy nghĩ 

hành động và cách sống của mình với đòi hỏi cùa Thánh Kinh mà mỗi ngưởi tín hữu biết rõ tình 

trạng đời sống tâm linh của mình. Có thể nói mỗi dòng mỗi trang mỗi sách Thánh Kinh là một tấm 

gương trong để chúng ta nhìn vào đó mà nhận ra gương mặt của mình tức nhận ra những yếu 

kém, ích kỷ của mình Mỗi buổi học Thánh Kinh 100 tuần là một buổi kiểm tra lòng yêu mến, sự 

hiểu biết và cách hành đạo (hay sống đạo) của mỗi học viên.   

Mỗi Mùa Vọng và Mùa Chay những Kitô hữu sốt sáng đểu dự các buỗi tĩnh tâm và xưng 

tội. Đó là những thực hành tôn giáo rất quý giá và cần thiết. Có điều cần nói thêm là khi chúng ta 

dọn mình xưng tội thì chúng ta chỉ xét xem mình đã phạm những tội gì để xưng, chứ ít ai xét xem 

mình đã thiếu sót như thế nào trong đời sống đạo của chúng ta. Ví dụ: nếu chúng ta làm hại ai 

(nói xấu, vu oan, gây tổn thương tinh thần hay thể xác) thì chúng ta biết đó là tội. Nhưng nếu 

chúng ta không giúp đỡ những người cần đến chúng ta thì chúng ta không cho đó là tội. Chỉ có 

học Thánh Kinh và liên hệ với đời sống cá nhân của mình chúng ta mới thấy hết các tội lỗi và 

thiếu sót của mình để hoán cải và xin Thiên Chúa thứ tha 

KẾT LUẬN 

Kết luận một cách lôgich là các Kitô hữu phải đọc và học Thánh Kinh. Muốn đọc Thánh 

Kinh thì phải có sách Thánh Kinh và có nhiều lớp dậy Thánh Kinh. 
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Nhiều gia đình công giáo Việt Nam có sách Thánh Kinh hay Phúc âm nhưng sách chỉ để 

trên kệ hay trong tủ sách, chứ ít khi (hoặc thậm chí không bao giờ) được mở ra đọc. 

Nhiều giáo dân Việt Nam muốn học Thánh Kinh nhưng không biết học ở đâu, học với ai 

học theo chương trình và phương pháp nào. Thật ra thì muốn đọc và học Thánh Kinh có hiệu 

quả thì phải có phương pháp và phải có thầy (không thầy đố máy làm nên), có người hướng dẫn. 

Chính vì tình trang bất cập ấy của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung vì tình trạng 

yếu kém Thánh Kinh của giáo dân Viêt Nam nói riêng mà cách sống đạo và cách truyền đạo của 

chúng ta còn rất bảo thủ, lạc hậu, nặng hình thức và không đủ sức thu hút người ngoài Giáo hội 

đến với Chúa và Giáo hội.  

  

Sàigòn ngày 21 tháng 03 năm 2021 

Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới 
Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity   

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) 
www.conggiaovietnam.net       conggiaovietnam@gmail.com 

Lectio Divina: 

THƯ SỐ 2 NGÀY 28.08.2010 
 
CẦU NGUYỆN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LỜI CHÚA nghĩa là làm sao? 
 
Fr. M. Bảo Tịnh TRẦN VĂN BẢO, O.Cist 
Đan viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca,  
Nha Trang. 
Kính mời theo dõi video tại đây: 
https://bit.ly/3w1Hewp  
 

 
"Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe" (1Sm 3,10). 

   
Thưa bạn, 

 Các tài liệu liên quan đến Lectio divina mà chúng tôi lần lượt gửi đến bạn sẽ giúp bạn 

thấy được tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống Kitô hữu hay thánh hiến của bạn. Trong 

  CẦU NGUYỆN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LỜI CHÚA nghĩa là làm sao? 
 
 

http://www.conggiaovietnam.net/
mailto:conggiaovietnam@gmail.com
https://bit.ly/3w1Hewp
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những thư sẽ gửi đến bạn, chúng tôi chỉ muốn trình bày những gì liên quan thực tiễn đến việc 

thực hành Lectio divina. Dĩ nhiên có lẽ tất cả những gì chúng tôi sẽ viết cho bạn đều đã có trong 

các tài liệu này. Nhưng nhận thấy rằng, những ý kiến ngắn gọn qua một lá thư có thể sẽ giúp bạn 

thực tế hơn, và cũng do vậy, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những thắc mắc của bạn về việc thực 

hành Lectio divina và cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Các bạn có thể tham gia bình luận ngay 

trên kênh Youtube của BBT CGVN. 

 Trong thư số hai này chúng tôi xin thưa với bạn về vấn đề nguồn gốc việc phiên dịch 

từ LECTIO DIVINA: CẦU NGUYỆN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LỜI CHÚA. Từ chuyên môn này 

khó có thể được dịch ra bất cứ ngôn ngữ nào mà vẫn lột tả được nội dung phong phú của nó. 

Người ta đã dịch là “Cầu nguyện bằng Lời Chúa” hay “Cầu nguyện với Lời Chúa”. Cha Ngô 

Văn Vững SJ dịch trực tiếp “Prier la Parole” (Thầy Enzo Bianchi dùng từ này để quảng diễn 

Lectio divina) là “Cầu nguyện Lời Chúa”. Chúng tôi nhận thấy những cách dịch này được nhưng 

chưa “mạnh” đủ. 

 Trong một lần tâm sự dài với cha Thomas Thượng (hiện là cha xứ của Đức An, Pleiku và 

là người trách nhiệm về ơn gọi của giáo phận Kontum), sau nhiều trao đổi chúng tôi đã đi đến 

chọn lựa chuyển dịch nội dung của từ LECTIO DIVINA là CẦU NGUYỆN DƯỚI TÁC ĐỘNG 

CỦA LỜI CHÚA. 

 Đi vào cầu nguyện, bạn cầm lấy cuốn sách Kinh Thánh. Đó là điều cơ bản của việc 

thực hành Lectio divina. Bạn mở Sách ra và đọc Lời Chúa trong đó để đi vào cầu nguyện. 

Bạn cầm lấy quyển sách, nhưng thực tế là bạn không đối diện với một quyển sách mà là 

đối diện với chính Chúa Kitô. Chúa Kitô là Lời trong cuốn sách này. Chính vì vậy mà Kinh 

Thánh được gọi là “bí tích” của Lời Chúa. Bạn đối diện với Chúa Kitô, bạn gặp gỡ Chúa 

Kitô và bạn đi vào đối thoại với Chúa Kitô. Qua một đoạn văn Kinh Thánh, bạn đọc Lời 

Chúa. Nhưng Lời Chúa được viết ra để nghe chứ không phải để đọc. Do vậy thái độ quan 

trọng nhất khi bạn đọc Kinh Thánh để cầu nguyện đó là thái độ lắng nghe. Lắng nghe bằng 

việc đọc - đòi hỏi toàn thể con người của bạn phải thực sự hiện diện để tiếp nhận Lời: Bạn 

chọn một nơi chốn thuận tiện và một tư thế thích hợp để đọc. Đôi tay của bạn cung kính cầm mở 

Sách Thánh. Mắt bạn chăm chú đọc. Bạn đừng chỉ xem những dòng chữ trên trang sách mà 

phải đọc. Chúng ta thường hay nói là đọc báo, nhưng thực tế chúng ta “xem” báo. Khi đọc Kinh 

Thánh để cầu nguyện, bạn nên dùng cả môi miệng để đọc, dù chỉ có thể đọc thầm. Và khi 

bạn ở một mình, không sợ làm phiền người khác, bạn đọc hơi lớn tiếng để tai bạn có thể 

nghe được Lời. Từ tai, Lời sẽ được chuyển tải lên đầu. Bạn tiếp nhận Lời qua suy niệm 

và đưa Lời xuống cung lòng của bạn. Tại nơi đó bạn sẽ tâm tình, kết hiệp mật thiết với 

Lời. 

 Trong cuộc đàm thoại này với Chúa Kitô mà thánh nữ Têrêsa Chúa Giêsu (thành Avila) 

gọi là cầu nguyện, Chúa nói với bạn và chính Lời của Ngài thúc đẩy bạn đáp lời. Bạn thân thưa 
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với Chúa qua những lời của bạn. Trong cầu nguyện, Chúa nói và bạn lắng nghe, nhưng Chúa 

cũng chờ đợi bạn nói và Chúa sẵn sàng lắng nghe bạn nói. Bạn thừa biết là bạn “không biết 

cầu nguyện thế nào”, chính Chúa thúc đẩy bạn và dạy bạn cầu nguyện thế nào cho đúng, 

cho phải. Lectio divina không phải chỉ là đọc dù là đọc Kinh Thánh, nhưng là cầu nguyện với 

Kinh Thánh, dùng Kinh Thánh để cầu nguyện. Lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ dẫn bạn vào 

trong cuộc đàm thoại thân tình mật thiết với Chúa Kitô. Trong việc cầu nguyện này, Chúa đóng 

vai trò chủ động. Chúa mời gọi, thúc đẩy bạn đáp lời. Chính vì thế mà chúng tôi chọn dịch một 

cách “nôm na” LECTIO DIVINA là CẦU NGUYỆN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LỜI CHÚA. Phải chọn 

một cách dịch dễ hiểu nhất và đúng nhất, lột tả được chính nội dung của hạn từ. Bạn có cao kiến 

gì khác, xin vui lòng chia sẻ cho chúng tôi.  

 Mến chúc bạn kiên trì và luôn sẵn sàng lắng nghe Chúa. 

Chúng tôi sẽ gởi đến bạn một tài liệu được coi như «Cẩm nang thực hành Lectio 

Divina». Riêng cuốn sách «Lectio Divina Học Với Mẹ Maria» của tác giả Jean Khoury, các bạn 

có thể tìm đọc miễn phí trên www.conggiaovietnam.net. Đừng quên: «Muốn đi xa, phải đi 

chậm». 

 Xin bạn hãy hăng say giới thiệu cho nhiều người tham gia Gia đình Lectio Divina (mục 

đích duy nhất là để cùng nhau thực hành Lectio Divina).  

Fr. Marie Bảo Tịnh O.Cist. 

Chân thành cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới 

Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity   
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) 

www.conggiaovietnam.net       conggiaovietnam@gmail.com 
Chuyên đề: 

SỨC MẠNH TÌNH YÊU 
do Linh Mục Tiến Sĩ Tâm Lý 

Peter Lê Văn Quảng phụ trách  
 

10. SỐNG LÀ CHUẨN BỊ CHẾT 
 

Kính mời theo dõi video tại đây: 
https://bit.ly/31r73YC 

 
 
 

SỐNG LÀ CHUẨN BỊ CHẾT 

http://www.conggiaovietnam.net/
http://www.conggiaovietnam.net/
mailto:conggiaovietnam@gmail.com
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Suy tư về cái chết là suy tư về cái sống. Chết là một phần của sự sống bỡi lẽ trong sự 

sống đã có sự chết. Nó là cánh cửa nối liền hai thế giới như cửa sông đưa giòng nước vào nguồn 

biển rộng mênh mông. Nó là người bạn trung thành nhất của chúng ta. Nó là người bạn duy 

nhất không bao giờ quên chúng ta và nó có thể đến viếng thăm chúng ta bất cứ lúc nào, 

vào sáng sớm tinh sương hay vào lúc xế chiều. 

Chúng ta không cần nói đến những cái chết đến với chúng ta từ những nguyên nhân bên 

ngoài như do tai nạn, sự ám sát, hay một nguyên nhân nào khác không cần biết. Chỉ cần nói sự 

chết đang nằm sẵn trong bản tính con người chúng ta. Như một hoa trái đang chín dần, mỗi 

ngày sống là một bước đi chúng ta đang tiến dần về với cái chết đang chờ đợi mỗi người 

chúng ta. 

Bên cạnh đó, trong cuộc sống hằng ngày cũng còn có rất nhiều những mất mát, những 

thua thiệt khiến chúng ta cũng đã chết đi phần nào trong con người chúng ta, nhưng thông thường 

chúng ta không để ý đến như mỗi khi chúng ta phải lựa chọn hay mỗi khi phải ra đi. Mỗi lúc lựa 

chọn là mỗi lúc phải quyết định từ bỏ. Từ bỏ khiến chúng ta phải mất đi một phần những cái 

thuộc về chúng ta và điều đó làm chúng ta đau khổ và chết đi không ít. Mỗi khi chúng ta phải lên 

đường ra đi vì công việc hay vì cuộc sống cũng vậy. Chúng ta phải dứt bỏ tình cảm quen thuộc, 

dứt bỏ sự quyến luyến tự nhiên mà một khi đã quen nhau chỉ muốn ở gần nhau. Sự ra đi lúc nầy 

quả thật là một sự thương đau và cũng là một sự chết đi trong lòng không ít cho người phải ra 

đi, vì không có ra đi nào không làm lòng mình tê tái, cũng không có ra đi nào không để lại nỗi nhớ 

thương. 

Nhưng chưa hết, không phải chỉ lúc chúng ta ra đi chúng ta mới cảm thấy đau thương, mà 

cả sự ra đi của những người thân yêu chúng ta cũng để lại những cảm giác thương đau rất nhiều. 

Mỗi người chúng ta hết thảy đều có kinh nghiệm nầy: cứ mỗi lần có một người bạn thân hay một 

người trong gia đình chúng ta vĩnh viễn ra đi, chúng ta thấy gì trong con người chúng ta? Chúng 

ta cảm thấy con người chúng ta cũng chết đi với họ, khiến chúng ta thấy mất hẳn sinh lực, mất 

hẳn tinh thần, cũng như mất hẳn niềm vui để sống. 

Cứ theo định luật tự nhiên, con người được sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Đó là định luật 

chung của con người. Không ai có thể sống mãi mà không chết, ngay cả các vua chúa ngày xưa 

đã cố gắng đi tìm thuốc trường sinh bất tử nhưng họ cũng không tránh khỏi định luật khắc nghiệt 

ấy. Vì thế, chối từ sự chết là lừa dối chính mình. Để sống cách trọn vẹn, người ta phải can 

đãm chấp nhận sự sống lẫn sự chết. Sự sống quá tự nhiên đến nỗi chúng ta không nghĩ đến 

ngày nó kết thúc. 
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Thái độ của con người đối với sự chết luôn là một sự giằng co giữa sự lôi cuốn và sự 

khước từ. Mọi người đều nhận ra rằng sự sống là mỏng manh, là ngắn ngủi và nó có thể kết thúc 

bất cứ lúc nào. 

Chính những tư tưởng về sự chết đưa chúng ta đến vấn nạn nầy: cái gì là chính yếu, là 

trường cửu đối với con người chúng ta? Chúng ta cần phải làm gì để đối đầu với cái chết 

đang đến với chúng ta? Vì thế, phản ảnh về sự chết là học cách chúng ta phải sống hôm 

nay. 

Người xưa đã sống một đời sống như có một sự sống khác quan trọng hơn là cuộc 

sống ở đây và bây giờ, khiến họ sống cách xa cuộc sống hiên tại. Nhưng đối với giới trẻ hôm 

nay, họ không thể chấp nhận cuộc sống như thế. 

Thật vậy, nếu chối từ cuộc sống chúng ta đang sống hiện tại hoặc chỉ chú trọng đến 

cuộc sống hôm nay, mà không nghĩ đến ngày mai chúng ta sẽ chết, cả hai đều không thực 

tế. 

Vì thế, một số các nhà tâm lý học có khuynh hướng Kitô giáo hiện đại đang có khuynh 

hướng nầy: sống là chuẩn bị cho con người đi về với cái chết. Chính tư tưởng nầy đã giúp 

rất nhiều người thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng khi con người đối diện với cái chết, và nhờ đó 

cũng đã giúp nhiều người chuẩn bị sẵn sàng để lên đường ra đi cách an bình về với Thiên Chúa 

và về với những người thân yêu của họ bên kia thế giới. Cũng chính những tư tưởng nầy đã giúp 

rất nhiều nhà giàu sang phú quí thực thi đức bác ái, biết dùng của cải đời nầy để mua lấy Nước 

Trời bằng cách chia xẻ phần nào những của cải của họ cho những người nghèo khổ và nhờ thế 

nhiều người bất hạnh đã có một đời sống tương đối xứng đáng với nhân phẩm hơn. 

Nói đến đây tôi chợt nhớ đến câu chuyện về hành vi thiếu bác ái của một người bạn đồng 

nghiệp của tôi. Câu chuyện xem ra quá bình thường nhưng đã để lại một ký ức không mấy tốt 

đẹp cũng như đã để lại một sự hối hận suốt đời cho người bạn già của tôi. Hy vọng nó có thể 

giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm sống cho những ngày còn lại của chúng ta trên trần gian nầy. 

Trong chuyến du hành sang Hy lạp, trên con đường từ Athens đến Kalambaka, người bạn 

già của tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện của ông như sau: 

Chiều hôm đó, khi đi ngang qua một làng nhỏ của người da đen trong sa mạc Sahara, 

như thường lệ, khi có một người khách đến, mọi người trong làng chạy ra vây bao quanh xe 

khách hoặc tò mò, hoặc để giành lấy những thực phẩm mà du khách thường mang theo để tặng 

họ, hôm đó, tôi có nhìn thấy một ông lão già đang run lập cập vì lạnh. Nói về cái lạnh trong sa 

mạc xem ra là khó tin nhưng thực tế là thế. Sahara thường được gọi là xứ lạnh vào đêm nhưng 

rất nóng dưới ánh quang mặt trời. Mặt trời lặn rồi, ông lão lạnh cóng. Bấy giờ, tôi có ý nghĩ cho 

ông ta một trong những chiếc mền của tôi, nhưng tôi lại để tư tưởng đó qua đi vì tôi nghĩ đêm 

đến tôi cũng sẽ cóng lạnh như vậy. Dầu tôi lý luận: ông có thể quen với thời tiết ở đây hơn tôi, 

nhưng một chút bác ái trong tôi cũng đã khiến tôi suy nghĩ lần nữa, tốt hơn là cho ông ta một 
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chiếc, dẫu tôi có lạnh hơn một chút. Tuy vậy, khi tôi rời bỏ ngôi làng, những chiếc mền vẫn 

còn nằm nguyên vẹn trên chiếc xe của tôi. Bấy giờ, lương tâm tôi bắt đầu cắn rứt. 

Khi đến nơi tôi có ý định đến, tôi rảo một vòng đi tìm một chỗ để yên nghỉ và tôi đã tìm 

được một nơi vừa ý thích. Tôi cố gắng nằm yên tựa chân lên một hòn đá lớn, nhưng rồi tôi vẫn 

không yên tâm được. Tôi nhớ cách đó một tháng, một người da đen đã bị nghiền nát bởi một 

tảng đá to rơi xuống. Nên tôi đã ngồi dậy để xem tảng đá chỗ tôi đang nằm có bảo đảm không. 

Tôi thấy nó không được cân bằng cho lắm nhưng không đến nỗi nguy hiểm. 

Tôi lại nằm xuống. Nếu tôi kể lại điều mà tôi mơ thấy, có lẽ bạn sẽ cảm thấy lạ lùng. Điều 

đáng buồn cười là tôi mơ thấy tôi đang ngủ dưới một hòn đá lớn và rồi vào một lúc, tôi thấy hòn 

đá di động và rơi xuống trên tôi. Tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc và tôi cảm thấy mình 

sắp chết vì cả thân xác bị nghiền nát dưới tảng đá ấy. Nhưng tôi ngạc nhiên vì không cảm thấy 

mình đau đớn gì cả, chỉ có một điều là không thể cử động được. Bấy giờ tôi thấy ông lão đang 

run rẩy trước mặt tôi. Không do dự một chút nào cả, tôi vội vàng lấy ngay một chiếc mền không 

được dùng đến đang nằm đàng sau tôi để trao cho ông. Tôi cố gắng giang tay ra để đưa nó cho 

ông. Nhưng viên đá khổng lồ ấy khiến tôi ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể làm được. 

Tôi sợ quá nên chợt tỉnh giấc. Chính cơn ác mộng ấy đã giúp tôi suy nghĩ thêm và đã hiểu 

được luyện ngục là gì, cũng như đã hiểu được nỗi khổ đau của các linh hồn là không còn 

có thể làm được điều mà trước đây họ có thể và lẽ ra nên làm. 

Có ai biết được bao nhiêu năm trời sau đó tôi cứ phải bị ám ảnh và ray rứt trong 

lương tâm mỗi khi nhìn thấy chiếc mền như một bằng chứng cho sự ích kỷ của tôi, cũng 

như cho sự chưa đủ trưởng thành của tôi để vào nước của Tình Yêu? 

Tôi cố gắng nghĩ đến bao lâu tôi đã phải ở dưới hòn đá ấy? Và có sự đáp trả cho tôi rằng 

cho đến khi tôi có thể làm được một hành động của tình yêu trọn vẹn. Bấy giờ, tôi cảm thấy mình 

hoàn toàn bất lực. 

Tôi đưa mắt hướng nhìn đi nơi khác và tôi đã nhìn thấy những bia đá đang nằm trước mặt 

tôi không gì khác hơn là những nấm mồ của những người đã nằm xuống. Họ cũng vậy, cũng bị 

xét xử theo hành động trọn vẹn của tình yêu của họ, và giờ đây họ nằm ở đó đang mong chờ Vị 

Cứu Thế đến giải cứu họ trong ngày sau hết. 

Hành động trọn vẹn của tình yêu là gì? Là Chúa Giêsu đi lên đỉnh đồi Calvê để chết cho 

hết thảy chúng ta. Như những phần tử của nhiệm thể, chúng ta cũng sẽ được hỏi để cho thấy 

chúng ta có đủ tình yêu trọn vẹn ấy để theo Ngài lên đỉnh đồi Calvê không? Sự khước từ làm 

những việc bác ái cho những người anh em chúng ta nói lên cho chúng ta thấy rằng chúng 

ta còn có cả một con đường dài nữa phải đi. Nếu chúng ta đã có thể đi qua một người anh 

em đang run rẩy vì lạnh, một người anh em đang gặp hoạn nạn bên vệ đường, làm cách nào 

chúng ta có thể dám chết đi cho những người anh em khác như Chúa đã chết đi cho hết thảy 

chúng ta. 
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Nếu chúng ta không muốn nằm lâu bất động dưới những viên đá khổng lồ đó thì bây giờ 

ngay khi còn sống, hãy làm những gì chúng ta có thể làm được cho những người anh em 

chúng ta để làm hành trang chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa gọi chúng ta lên đường về 

bên kia thế giới. 

 

             

Lm Peter Lê Văn Quảng 

Hẹn gặp lại 

 

VỀ MỤC LỤC 
 

 
 

 

 

Bạn trẻ thân mến, 

Bước thứ X của bạn là bước Đức Thánh Cha dẫn bạn đến với 

những vị thánh trẻ…Người viết cũng đọc được lá thư ngắn gửi “Em !” - 

có lẽ là của Ban Mục Vụ Giới Trẻ thuộc HĐGM.VN gửi cho các bạn trẻ 

được gói ghém trong từ “Em” này…với hình tượng chim bồ câu – vừa là 

CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN CỦA BƯỚC THỨ X KHI - TRONG “ĐỨC KI-TÔ ĐANG 

SỐNG – CHRISTUS VIVIT” – ĐỨC THÁNH CHA ĐƯA NGƯỜI TRẺ ĐẾN VỚI NHỮNG VỊ 

THÁNH TRẺ - ĐẠI DIỆN CHO GIỚI TRẺ Ở MỌI THỜI…   
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biều tượng của Chúa Thánh Thần – Đấng Linh Hứng, vừa là biểu tượng của bình an – và một 

trái tim mang đến cho người trẻ chúng ta để khẳng định rằng : người trẻ nói riêng và giới trẻ nói 

chung được Thánh Thần của Thiên Chúa yêu thương, giữ gìn và bao bọc, chở che…để bạn có 

thể nên thánh…bằng “stylelife” của bạn… 

Nội dung bức thư ngỏ ấy như thế này : 

Có khi nào em đặt câu hỏi : mục đích em cần phải đạt đến trong cuộc đời em là gì ? Chắc 

em sẽ trả lời ngay : Có chứ ! Mục đích của cuộc đời em là làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm kiến trúc 

sư, làm chủ doanh nghiệp, phấn đấu để vươn đến chức vụ giám đốc một công ty. Hoặc có thể 

những ước mơ nhỏ hơn : làm chủ một shop nhỏ, làm chủ một quán ăn, xây được căn nhà, có thu 

nhập ổn định và có một vài đứa con, gia đình hạnh phúc…Chỉ vậy thôi. 

Em có những mục đích và ước mơ như vậy, thât đáng ngưỡng mộ ! Nhưng có bao giờ em 

nghe ai đó nói với em : mục đích cuộc đời em là phải trở thành thánh ! Quá xa lạ đối với em , 

phải không? Và dường như chuyện trở thành thánh chỉ dành cho những bậc tu hành, chuyên tâm 

kinh kệ, tụng niệm…Chẳng liên quan gì đến em… 

Không ! Không phải như vậy, em à ! Việc em trở thành bác sĩ, kỹ sư hay giám đốc, chủ 

cả…cũng chỉ nhằm mục đích cuối cùng là trở thành thánh. Em trở nên thánh trong nghề nghiệp 

bác sĩ của em. Em trở nên thánh trong cương vị giám đốc hay chủ cả của em. Em trở nên thánh 

trong vai trò cha mẹ trong gia đình của em. 

Em đừng nghĩ chuyện trở thành thánh là xa vời, ảo tưởng, không thiết thực. Không phải 

như vậy, trái lại…rất gần gũi, sát sườn với cuộc sống hiện tại của em. Trong Hội Thánh luôn có 

những người trẻ trung như em, và đã trở thành thánh ngay trong chính nghề nghiệp của mình… 

Nếu em đang tham gia trong quân đội, hãy nghĩ ngay đến thánh Sebastianô sống vào thế 

kỷ III, là chỉ huy trẻ trong lực lượng cận vệ của Hoàng Đế…và đi đâu, đến chỗ nào cũng làm cho 

đồng đội của mình nhận ra và trở lại với Đạo Chúa… 

Nếu cuộc sống của em đang chật vật, thiếu trước hụt sau, em đừng thất vọng, vì đã có 

thánh Phanxicô Assisi – Ngài là một người trẻ đầy mơ ước…Ngài dùng chính đời sống nghèo 

khó của mình để cải tổ Hội Thánh… 

Nếu em là một người trẻ sống ở vùng quê, nông thôn hẻo lánh, chân lấm tay bùn, bán mặt 

cho đất, bán lưng cho trời, cơm ăn còn chưa no…mà nghĩ đến chuyện thành thánh…Em đừng 

nghĩ tiêu cực như vậy, đã có thánh Jeanne d’Arc sinh năm 1412 và là một thiếu nữ nông dân 

nhưng trở thành thánh với lòng yêu quê hương đất nước của mình… 

Và nếu em có lòng hăng say nhiệt thành, tham gia vào những sinh hoạt ở nhà thờ - nơi 

em đang sống, em hãy nhớ đến chân phước Anrê Phú Yên là một thanh niên Việt Nam sống ở 

thế kỷ XVII và là Giáo Lý viên hăng say cộng tác với các cha sở trong việc dạy giáo lý… 

Cũng thế, ở thế kỷ XVII, xa hơn đất nước Việt Nam, mãi tận vùng Bắc Mỹ, có thánh Kateri 

Tekakwitha – một thiếu nữ thổ dân – một người trẻ dám can đảm chết để làm chứng cho đức tin 

của mình… 

Và còn rất nhiều… rất nhiều… những con người trẻ đã trở thành thánh bằng chính đời 

sống hết sức bình thường, giản dị…Như thánh Đaminh Saviô nên thánh bằng đời sống vui vẻ, 

thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nên thánh bằng những việc làm bé nhỏ với lòng tín thác và yêu 



48 
 

Chúa…Chân phước Isodore Bakanja – một giáo dân người Congo – đã hăng say giới thiệu Chúa 

cho những người trẻ…Chân phước Ceferino Namuncurá – một thanh niên Argentina và là con 

trai một thủ lãnh lớn của một bộ tộc bản địa – đã hăng hái đưa những người trong bộ tộc mình 

đến với Chúa…Chân phước Pier Giorgio Frassati – qua đời năm 1925 – đã đáp lại tình yêu của 

Chúa bằng cách đi thăm và giúp đỡ những người nghèo…Chân phước Marcel Callo – thanh niên 

người Pháp qua đời năm 1945 – bị giam trong trại tập trung Áo và đã trở thành người củng cố 

đức tin cho các bạn tù của mình giữa môi trường lao động khổ sai… 

Gần đây nhất là chân phước trẻ Chiara Badano – qua đời năm 1990 – đã cảm nghiệm 

rằng: đau khổ có thể biến đổi được nhờ tình yêu, và Ngài đã đón nhận bệnh tật như biểu lộ huyền 

nhiệm của thánh ý Thiên Chúa… 

Em ! Có những vị thánh, những chân phước…em chưa hề nghe đến tên bao giờ…Nhưng 

không sao…Em đừng lo…Đừng bối rối…Đừng suy nghĩ nhiều…Chỉ muốn nói với em : trong mọi 

hoàn cảnh sống của cuộc đời này, tất cả đều có những nẻo đường để trở thành thánh…Và dù 

cho nẻo đường em chọn để đi là trở thành một bác sĩ, kỹ sư, giám đốc, chủ cả, công nhân, làm 

thuê, nông dân…thì những nẻo đường này phải dẫn đưa em đến đích cuối cùng là trở thành 

thánh… 

Em ! Cuộc đời này…rồi sẽ kết thúc…Đau khổ, vui sướng, hạnh phúc, hỷ - nộ - ái - ố hay 

giàu sang- phú quý- chức quyền - địa vị -  tiền bạc -  danh vọng…Tất cả phải qua đi ! Chỉ có tên 

của em là còn mãi…Tên của em còn mãi với một điều kiện : em phải trở thành thánh ! Một vị 

thánh được mừng lễ cùng với các thánh nam nữ vào ngày 01 tháng 11 hằng năm… 

Hẹn gặp em trong thư sau…Thế giới này là của em… 

Lá thư ngỏ trên đây người viết đọc được từ địa chỉ “hdgmvietnam.com”…nên muốn ghi lại 

cho các bạn trẻ Việt Nam về  hướng dẫn của các vị bề trên dành cho bạn trẻ Việt Nam trong lãnh 

vực “nên thánh”  hay “trở thành thánh”– lãnh vực chúng ta cùng nhau bước vào ở bước thứ 

X khi chiêm ngưỡng những con người thánh thiện trẻ trung mà Đức Thánh Cha muốn giới 

thiệu  từ số 49 đến số 62…Họ gồm 12 khuôn mặt tiêu biểu… 

Thế nhưng , bạn trẻ : “Nên thánh” là gì ? “Trờ thành thánh” là như thế nào ? 

Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI chia sẻ trong một buổi tiếp kiến chung dịp tháng 4 năm 

2011: Nên thánh – hay trở thành thánh – là “một sự kết hợp và là một sự đồng hình đồng 

dạng với Chúa Ki-tô, một sự bén rễ trong ân sủng phép rửa và trong mầu nhiệm vượt qua”… 

Bạn thấy khó hiểu quá cái định nghĩa chuyên môn trên đây, phải không ? Vậy thì chúng ta 

nôm na như vầy để dễ hiểu và dễ sống hơn : “Nên thánh” hay “trở thành thánh”…là làm gì và ở 

đâu…thì chúng ta cũng vẫn nhớ : chúng ta là người Công Giáo, là con cái Chúa vì đã lãnh nhận 

bí tích Rửa Tội…và ngày càng được mời gọi để làm và nói như Chúa Giê-su đã từng làm, từng 

nói và Tin Mừng ghi lại những giáo huấn của Người để chúng ta biết cách mà làm và nói như 

Người… 

Và – theo Đức Thánh Cha – thì bí quyết của việc “nên thánh” hay “trở thành thánh” là 

việc trung thành với Thánh Lễ Chúa Nhật và thường có những giây phút nhớ đến Chúa 

trong ngày…Tại sao Đức Thánh Cha lại chỉ nhắc đến Thánh Lễ Chúa Nhật thôi ? Bởi vì người 

trẻ sẽ khó có thời gian trong các ngày trong tuần…Nếu có , bạn đến dâng Thánh Lễ…là 

tốt…Nhưng Thánh Lễ Chúa Nhật thì là “bổn phận”, và chúng ta “múc” được nhiều ơn: ơn đón 

nhận Chúa trong Mình và Máu Người, ơn được nghe Chúa nói trong Kinh Thánh và ơn được 
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Giáo Hội hướng dẫn sống Lời Chúa dạy, ơn nhận ra mình còn có một cộng đoàn nhỏ trong lòng 

Giáo Hội là Giáo Xứ của mình để yêu thương và được yêu thương…Còn trong ngày sống, bất 

cứ lúc nào bạn trẻ cũng có thể tâm sự với Chúa…Tuy nhiên bạn đừng sợ mất thời giờ vì những 

tâm sự ấy…Chỉ cần một giây thôi : trước mỗi công việc, mỗi tương quan, bạn hãy tự hỏi : ở 

trường hợp Chúa, Chúa hành xử như thế nào lúc này ? Và bạn sẽ có ngay câu trả lời…Vấn đề 

là bạn có đủ can đảm và dứt khoát để làm như Chúa muốn và Chúa làm không thôi… 

Bản thân người viết thỉnh thoảng cũng có dịp tự cho phép mình thưởng lãm những giọng 

ca trong chương trình “Thần tượng Bolero”…và thấy ngạc nhiên là có rất nhiều bạn trẻ thích và 

theo đuổi dòng nhạc trữ tình này…Có cả các bạn có bằng tiến sĩ, thạc sĩ…và ở trong những lãnh 

vực khác hoắc với âm nhạc…như triết học…vẫn chịu khó tham gia các cuộc thi hát dòng nhạc 

này…Thế rồi các bạn còn trân trọng thế hệ tiền bối của mình bằng cách “hóa thân” thành những 

ca sĩ Thanh Thúy, Lệ Quyên, Quang Lê, Phi Nhung, Ngọc Sơn, Cẩm Ly, Giao Linh…đến độ chỉ 

cần xuất hiện trên sân khấu là người ta nhận ra ngay ca sĩ nổi danh này, ca sĩ nổi danh kia…Và 

thính phòng vỡ òa niềm vui thấy các thí sinh quá giống với nhân vật mình “hóa thân” – cả trong 

trang phục lẫn giọng hát và cách trình bày… 

Thế nhưng – bạn ơi ! Chúng ta là những người trẻ tin Chúa, những người trẻ Công 

Giáo…nhưng chưa một lần chúng ta nghĩ mình phải “hóa thân” làm Chúa Giê-su và xuất hiện 

trong cuộc đời này với phong cách Giê-su cả trong hành động, lời nói…và nếp sống của 

mình…để những người gặp gỡ chúng ta có thể ngỡ ngàng…và vỡ òa niềm vui vì được thấy 

Chúa ỡ giữa mọi người qua chúng ta… 

Tiểu thuyết gia người Pháp Léon Bloy (1846 – 1917) có một câu nói rất khuyên khích : Nỗi 

buồn, thất bại và bi kịch lớn nhất của đời người chính là không trở thành một vị thánh ! 

   

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng ta – các bạn 

trẻ: 

Nguyện xin các vị thánh trên trên đây, và nhiều vị khác 

nữa đã sống Phúc Âm cách triệt để trong âm thầm mà chẳng 

ai biết đến, chuyển cầu cho Hội Thánh để Hội Thánh có nhiều 

người trẻ vui tươi, can đảm và dấn thân, cống hiến cho thế giới 

những chứng tá mới về sự thánh thiện. [63] 

  

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp 
 

 
 

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, GIÚP MÌNH     
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Máu là một mô lỏng, lưu hành khắp cơ thể trong các động mạch, tĩnh mạch và là một 
phương tiện chuyên trở nhiều chất khác nhau giữa mô và các cơ quan. 

Máu gồm nhiều loại tế bào máu lơ lửng trong một môi trường lỏng gọi là huyết tương. 
Máu mang chất dinh dưỡng nuôi cơ thể và lấy đi chất cặn bã có hại. Không có máu, cơ thể 
ngưng làm việc.  

Mỗi người nam trưởng thành có khoảng 6 lít máu, người nữ ít hơn: 4, 5 lít. 

Máu là dung dịch của sự sống, chuyên trở dưỡng khí từ phổi tới các tế bào và thán khí từ 
tế bào tới phổi để thải ra ngoài.  

Máu là một dung dịch cần thiết cho sự tăng trưởng của cơ thể, vì máu chuyên chở các 
chất dinh dưỡng từ sự tiêu hóa và các hormon do các tuyến nội tiết sản xuất.  

Máu là dung dịch của sức khỏe, chuyên chở các chất phòng chống bệnh tới các tế bào 
và chất phế thải tới thận để loại ra ngoài cơ thể.  

Máu cũng giúp điều hòa thân nhiệt, chứa những chất ngăn sự xuất huyết từ các vết 
thương, cân bằng dung dịch chất lỏng trong các tế bào.  

Máu có những tế báo sống: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu và tiểu cầu.   

Hồng cầu và bạch cầu có nhiệm vụ nuôi dưỡng và làm sạch cơ thể.   

Tiểu cầu giúp máu ở trạng thái đặc. Thiếu tiểu cầu, con người sẽ mất máu và chết.   

Vì là tế bào sống, các tế bào máu cũng cần được nuôi dưỡng với sinh tố, khoáng chất và 
các chất dinh dưỡng chính.   

Máu có 55% huyết tương, một chất lỏng trong mầu vàng rơm.  

Nhìn với mắt thường, máu mọi người nom mầu sắc giống nhau. Nhưng dưới kính hiển vi, 
máu có những khác biệt ở hồng cầu.   

Khoa học gia người Mỹ gốc Áo Karl Landsteiner (1868-1943) đã tìm thấy hai loại hóa chất 
riêng rẽ trên mặt hồng cầu và ông đặt tên là chất A và chất B. Nhờ khám phá này, ông được 
giải Nobel y học vào năm 1930. 

Nếu hồng cầu chỉ có phân tử A, máu đó thuộc loại A. Nếu chỉ có phân tử B thì là máu loại 
B Có cả A và B thì thuộc loại AB. Không có A hoặc B thì là máu loại O. 

Khi hai loại máu trộn lẫn với nhau, các hồng cầu có thể kết chùm lại và gây ra hậu quả 
chết người được.  

Do đó: 

Người có máu loại A có thể truyền máu cho người có loại A hoặc AB. 

Người có loại B có thể sang máu cho người loại B hoặc AB  

Người có loại AB chỉ truyền máu cho người cùng loại AB mà thôi  
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Người có máu loại O có thể cho máu cho bất cứ ai.  

Cũng vậy: 

Người có loại A có thể nhận máu loại A và O  

Người có loại B có thể nhận máu từ loại B và O  

Người có loại AB có thể nhận máu của bất cứ ai 

Người có loại O chỉ nhận được máu từ người có loại O.  

Ngoài ra, trong máu một số người còn một chất đạm nữa gọi là yếu tố Rhesus (Rh). Người 
có yếu tố này thì được gọi là Rh +, nếu không có sẽ là Rh-. Yếu tố Rh liên hệ với loại máu. Vì 
thế nếu người loại A có Rh sẽ được ghi là A+; nếu không có Rh sẽ được ghi là A-.   

Máu Rh+ trộn lẫn với máu Rh- sẽ đưa tới hậu quả xấu, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai.  

Trước đây, người có máu loại O/Rh- được coi như có thể cho mọi người có bất cứ loại 
máu nào mà không sợ bị phản ứng. Nhưng bây giờ các khoa học gia hiểu biết sâu rộng hơn 
về các phản ứng liên quan tới sự “bất tương hợp” (incompatibility) giữa các loại máu. Ngay 
trong máu loại O/Rh âm cũng vẫn có thể chứa những kháng thể có khả năng gây ra phản ứng 
trầm trọng. Vì thế trước khi truyền, máu người cho và người nhận đều được thử coi xem có 
hợp với nhau không (crossmatching). Như là sự se duyên, làm mai làm mối vợ chồng vậy.   

Nói về hiến máu, nhận máu. 

Mỗi ngày, có hàng triệu người trên thế giới cần tiếp máu để được cứu chữa trong các 
trường hợp chấn thương tai nạn, trong giải phẫu cũng như điều trị ung thư. Tiếp hồng huyết 
cầu, bạch cầu, tiểu cầu hoặc huyết tương là điều thiết yếu để mang sức khỏe trở lại cho người 
bệnh.   

Một người: 

- bị tai nạn xe hơi có thể cần từ 4-40 đơn vị máu;   

- mổ tim hở cần từ 2-6 đơn vị hồng cầu, 2-4 đơn vị huyết tương, 1-10 đơn vị tiểu cầu;   

- ung thư bạch cầu cần 2-6 đơn vị hồng cầu và 6-8 đơn vị tiểu cầu mỗi ngày trong 2-4 
tuần lễ  

Nhu cầu máu trên thế giới ngày một gia tăng mà số người hiến máu lại giảm.   

Các bạn trẻ chưa có thói quen hiến máu. Một số người tuổi cao không còn cho máu được 
nữa nhưng lại cần tiếp máu nhiều hơn. Quy luật lấy máu nghiêm ngặt hơn để bảo đảm an 
toàn cho người bệnh. Cho nên khi có bệnh, khi uống thuốc chữa bệnh, khi làm đẹp với xâm 
da, đeo khuyên, khi từng du lịch tới một vài vùng có dịch bệnh...đều có thể không được hiến 
máu  

Bên Mỹ, một nửa dân số có đủ điều kiện để hiến máu mà chỉ có 5% những người này cho 
máu. Và họ cho máu tự nguyện, không vì tiền.  
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Vì thiếu máu an toàn là vấn đề toàn cầu, nên vào tháng 5 năm 2005, Bộ Trưởng Y tế các 
quốc gia trên thế giới đã đồng thanh quyết định lấy ngày 14 tháng 6 mỗi năm làm ngày “World 
Blood Day”.  

Ðây là ngày để nhắc nhở mọi người về nhu cầu máu an toàn, để cảm ơn và vinh danh 
những người tự nguyện bất vụ lợi hiến máu và để khích lệ mọi người tình nguyện hiến máu 
mà không lấy tiền. Những người này thường có sức khỏe tốt, không che dấu về sức khỏe của 
mình, không bị các bệnh truyền nhiễm, không chích thuốc cấm và họ hiến máu rất đều đặn. 

Bệnh nhân cần máu hầu hết không bao giờ nhận máu toàn khối, mà chỉ từng thành phần 
riêng rẽ, như hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu hoặc huyết tương. Vì thế sau khi lấy máu, các 
thành phần được phân tách ra.  

Hồng cầu chiếm từ 40-50% tổng số khối lượng máu, có thể cất giữ trong tủ lạnh được 42 
ngày. Nếu không dùng trong vòng 6 tuần lễ, hồng cầu bị hủy bỏ. Hồng cầu giữ đông lạnh còn 
tốt trong 10 năm.  

Tiểu cầu có rất ít trong máu (150,000-450,000/ml máu) và được dùng để kiểm soát sự 
băng huyết. Tiều cầu cần được cất giữ ở nhiệt độ bình thường trong phòng. Sau năm ngày 
mà chưa dùng tới, tiểu cầu bị loại bỏ vì có thể bị nhiễm vi khuẩn.  

Huyết tương có thể giữ trong đông lạnh khoảng một năm và được truyền trực tiếp cho 
người bệnh có nhu cầu nhưng đa số được dùng trong chế biến dược phẩm.  

Máu toàn khối thường được dùng cho trẻ sơ sinh hay bệnh nhân giải phẫu lớn như mổ 
tim hở.  

Hồng cầu cho thiếu máu, chấn thương, giải phẫu  

Tiểu cầu cho bệnh nhân ung thư đang nhận hóa trị  

Huyết tương cho các trường hợp phỏng nặng...  

Cho máu có cần điều kiện gì không? 

Không có điều kiện lớn lao gì, ngoài vài đòi hỏi tối thiểu như phải trên 17 tuổi, nặng ít 
nhất 55 kg, có sức khỏe tốt, hoàn tất mỹ mãn một khám bệnh tổng quát và trả lời thỏa đáng 
các câu hỏi về y sử, nếp sống. Trước khi hiến máu, nên ăn uống đầy đủ và uống nhiều chất 
lỏng (nhớ đừng uống rượu nghe, bị từ chối đấy!) 

Bệnh thường thấy như cao huyết áp hoặc đang uống thuốc hạ huyết áp đều cho máu 
được. 

Những ai không được hiến máu? 

Có thể bị từ chối nếu:  

- Ðã từng nghiện ngập, chích thuốc cấm như bạch phiến. Những người này thường có 
tỷ lệ bị nhiễm HIV/AIDS khá cao, 23%. 

- Ðàn ông giao hợp với đàn ông từ năm 1977. Ðây là lúc mà bệnh AIDS được phát hiện 
ở một người đồng tính luyến ái. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc HIV/AIDS ở người đồng tính luyến ái 
trong năm 1996-1997 là 38%. Lây lan virus viêm gan B và C cũng rất cao ở lớp người này.  
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- Có thử nghiệm dương tính với HIV 

- Nam nữ giao hợp để lấy tiền hoặc để trao đổi tình dục lấy thuốc cấm từ năm 1977, vì 
họ có thể nhiễm HIV  

- Bị viêm gan virus B từ khi 7 tuổi   

- Ðang uống thuốc Tegison để chữa bệnh vẩy nến (Psoriasis).  

- Có bệnh ưa chẩy máu (hemophilia) vì thiếu các yếu tố đông máu  

Liệu tôi có đủ máu để cho, phải cho bao nhiêu mỗi lần và bao nhiêu lần mỗi năm? 

Mỗi người có từ 5 tới 6 lít máu mà mỗi lần chỉ cho có gần nửa lít. Huyết tương được 
phục hồi trong vài giờ, hồng cầu được đền bồi trong vài tuần lễ. 

Với toàn khối máu, có thể cho mỗi 8 tuần lễ.   

Huyết tương được phục hồi sau vài ngày, do đó có thể cho huyết tương hai lần một 
tuần, cách nhau vài ngày.  

Hiến máu rất an toàn. Kim chích đều là mới tinh, vô trùng, dùng một lần rồi vứt bỏ cho 
nên không có rủi ro nhiễm sinh vật gây bệnh do máu chuyên chở như HIV, viêm gan mãn 
tính với virus B và C...(virus viêm gan cấp tính A và E ít khi truyền qua máu)  

Lấy máu như thế nào? 

Ngồi hoặc nằm trên ghế dựa êm ái, cánh tay đặt trên chỗ tựa tay. Một vòng bao cao su 
máy đo huyết áp cột trên cánh tay để máu dồn nhiều vào tĩnh mạch. Da trên khuỷu tay được 
lau sạch khử trùng. Một chiếc kim mới tinh, sạch sẽ được cắm vào tĩnh mạch. Máu được hút 
vào một bịch chứa.   

Sau khi cho khoảng ½ lít máu, kim được rút ra, chỗ chích được dán một miếng băng keo 
để tránh vi khuẩn xâm nhập. Máu sẽ được đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra an toàn rồi 
phân tách riêng các thành phần như hồng cầu, bạch cầu, tiểu bào và huyết tương. Rồi cất 
giữ trong tủ lạnh, dùng dần cho nhu cầu.  

Sau khi cho máu, nên ngồi nghỉ chừng mươi phút để coi có khó khăn gì không, ăn một 
chút thực phẩm, uống vài ly nước, rồi thoải mái ra về.  

Trong 24 giờ sau khi hiến máu, nên:  

- Uống nhiều nước  

- Tránh nâng vật quá nặng phía tay mới cho máu 

- Tránh vận động quá mạnh  

- Tránh uống thuốc chống đau aspirin hoặc ibuprofen  

Sau khi cho máu, có thể bị hơi khó chịu bao tử hoặc hơi chóng mặt. Các dấu hiệu này 
chỉ thoảng qua, hết đi sau khi ăn uống.  
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Nên cho trung tâm hiến máu hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ nếu: 

- Tiếp tục buồn nôn, chóng mặt dù đã ăn uống và nằm nghỉ  

- Nơi cắm kim sưng, chẩy máu hoặc đau  

- Cảm thấy tê đau lan xuống bàn tay, ngón tay  

- Bị bệnh với các dấu hiệu triệu chứng như nóng sốt, đau cuống họng sau khi cho máu 4 
ngày, vì có thể bị bệnh nhiễm vi khuẩn. Cần cho trung tâm lấy máu hay là mình bị bệnh để 
không sử dụng máu của mình vừa cho, bảo đảm an toàn cho người nhận máu.  

Nhận máu, truyền máu  

Có cho có hiến thì cũng có lúc nhận, lúc xin. Vậy thì khi nào cần xin cần nhận máu?  

- Khi bị mất quá nhiều máu vì thương tích tai nạn hoặc chẩy máu trong lục phủ ngũ 
tạng.  

- Khi mất máu trong hoặc sau giải phẫu, kể cả khi ghép tạng  

- Khi điều trị ung thư bạch cầu và các loại ung thư khác. Hóa trị và xạ trị ung thư thường 
ảnh hưởng tới tủy sống, giảm bạch cầu, tiểu cầu, đưa tới chẩy máu, thiếu hồng cầu.  

- Thiếu hồng cầu vì các bệnh kinh niên 

- Khi mắc các bệnh chẩy máu (bleeding disorder) vì thiếu tiểu cầu hoặc thiếu các yếu tố 
đông máu 

Nhận máu cũng có thể có rủi ro: 

a- Rủi ro vì phản ứng khi nhận máu không cùng loại. 
Mỗi người có loại máu ABO riêng và yếu tố Rh dương hoặc âm tính. Phản ứng có thể xẩy ra 
khi nhận máu khác loại. Vì thế trước khi truyền máu, cần phải kiểm soát coi loại máu có thích 
hợp với người nhận bằng cách cho vài giọt máu của đôi bên gặp nhau (typing & 
crossmatching). Nếu hợp nhau, không phản ứng xấu, thì an toàn cho người nhận. 

b- Khi máu có mang mầm sinh vật gây bệnh 
Nhận máu có thể nhận luôn các vi sinh vật gây bệnh chuyên chở trong máu như vi khuẩn 
bệnh giang mai, virus viêm gan C và B, HIV...Rồi bị bệnh. 
Vì thế trước khi hiến máu, người cho đều được cặn kẽ hỏi có các bệnh này và mỗi đơn vị 
máu đều được thử nghiệm coi xem có chứa vi sinh vật gây bệnh hay không. 

c- Phản ứng tan huyết truyền máu. Khi kháng thể trong huyết tương người nhận và 
hồng cầu người cho xung khắc, hủy hoại các hồng cầu này. Ðó là phản ứng tan huyết do 
truyền máu. 
Người nhận sẽ bị thiếu máu.  

d- Dị ứng vì người nhận quá mẫn cảm với các chất gây dị ứng trong máu người cho. 
Phản ứng thường xẩy ra một thời gian ngắn sau khi bắt đầu truyền máu nhưng không trầm 
trọng lắm. 
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Nói chung, sau khi được thu nhận, máu được sàng lọc kỹ càng đối với các bệnh nhiễm, 
các yếu tố gây bệnh và sự kiểm tra thích hợp trước khi truyền, nên sự nhận máu để cấp cứu 
và trị bệnh đều tương đối an toàn.  

Nhận máu có thể là của chính mình hoặc từ người cho khác. Ta có thể lấy máu, để dành 
ở ngân hàng máu, rồi khi nào cần máu đó sẽ được dùng để chữa bệnh cho mình. 

Thường thường, lấy một đơn vị máu mỗi tuần lễ trong 6 tuần lễ, lần cuối vào 72 giờ 
trước khi giải phẫu để cơ thể đủ thì giờ phục hồi máu.  

Kết luận 

Mỗi khi nghe tiếng kèn xe hồng thập xé không gian trên đường phố hoặc nhìn thấy một 
người gặp nạn đang xối xả chẩy máu, liệu chúng ta có tự hỏi số phận người bệnh sẽ ra 
sao?  
 Liệu họ có cần tiếp máu không? Liệu bệnh viện có dự trữ đủ máu cho nhu cầu? Liệu ta có 
sẵn sàng cho máu chưa?  
 Có khi chính bản thân ta, con cái ta, người thân của ta một lúc nào đó cũng ở trong những 
hoàn cảnh tương tự và cũng cần đến một bịch máu nho nhỏ, hồng hồng. Bịch máu cứu sống 
một nhân mạng. 

Hiến máu là việc làm rất giản dị mà chẳng đau đớn gì. Chỉ lim dim nằm nghỉ thoải mái 
khoảng 20 phút mơ màng, tưởng nghĩ tới những giọt của máu mình cứu sống được một 
người là thấy vui vui hạnh phúc trong lòng. 

Hạnh phúc qua hành động nhân đạo của mọi người. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức  Texas - Hoa Kỳ 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

LỜI TẠM BIỆT: 
 

 
 

Kính xin mọi người hiệp thông 
cầu nguyện cho Cha Cố 

PX. Hoàng Đình Mai 
1947- 01.09.2018 

ĐỒN THỔI     
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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. 

ĐỒN THỔI     

Chả biết từ đời thuở nhà nào, trong thiên hạ đã có lời xác   quyết : 

- Người là một con vật có trí khôn. 

Đúng thế, càng suy gẫm gã càng nhận ra sự thực tuyệt vời của câu nói ấy. Sở dĩ con người 
vượt trội hơn con vật là nhờ đầu óc. Thế nhưng, đầu óc mới chỉ là bình diện vật chất. Không phải 
cứ đầu to óc lớn mà tài giỏi. Nếu lấy khối lượng làm tiêu chuẩn thì hẳn con bò phải ăn đứt con 
người, thế mà chúng ta vẫn bảo : 

- Ngu như bò. 

Và chúng ta cũng thường kết án : 

- To đầu mà dại. 

Cái làm nên chất lượng cao cho đầu óc con người chính là trí khôn. Nhờ trí khôn, con người 
mới có được những tư tưởng hay ho, rồi từ đó nảy sinh những việc làm tốt đẹp, bởi vì tư tưởng 
thì hướng dẫn cho hành động. 

Nhờ trí khôn, con người mới có được những phát minh làm đổi thay bộ mặt trái đất. 

Chẳng hạn trong lãnh vực ăn, ngày xưa người ta ăn sống nuốt tươi, thế mà hôm nay đã có 
hằng hà sa số những  thứ cao lương mỹ vị. Cứ chiều chiều đi dạo phố Saigon, người ta ghi nhận 
được biết bao nhiêu nhà hàng, biết bao nhiêu quán ăn, biết bao nhiêu... làng nướng mọc lên 
khắp nơi, khói tỏa nghi ngút, hương thơm ngào ngạt làm điếc mũi hàng xóm và khách qua đường. 
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Chẳng hạn trong lãnh vực uống, ngày xưa người ta uống nước lã cầm hơi, thế mà hôm nay 
đã có muôn vàn thứ rượu. Quê hương Việt Nam chúng ta vốn còn nghèo nàn và nhiều người 
vốn còn thiếu ăn, thế nhưng nếu bây giờ người ta hỏi gã : 

- Có bao nhiêu thứ bia trên đất nước này ? 

Gã đành bó tay chào thua, chẳng thể trả lời được, bởi vì hầu như tất  cả các thứ bia nổi tiếng 
trên thế giới, cũng như những thứ bia vô danh tiểu tốt chả ai biết đến đều có mặt tại vùng đất 
khốn khổ này, hơn thế nữa lại còn liên tục phát triển và  không ngừng vươn lên. 

Chẳng hạn trong lãnh vực ở, ngày xưa người ta ở hang ở lỗ, thế mà hôm nay đã có cơ man 
nào những ngọn tháp, những tòa nhà chọc trời, cao hằng mấy trăm mét, đứng ở dưới mà nhìn 
lên, cứ tưởng chúng đụng tới mây và làm cho mình hoa cả mắt, chóng cả mặt. 

Trong khi đó, con vật thì vẫn cứ giậm chân tại chỗ, trước sao sau vậy, chẳng tiến bộ được 
một ly ông cụ nào cả. 

Chẳng hạn con cọp thì vẫn cứ ăn sống nuốt tươi, con chuột thì vẫn cứ chui hang chui hốc, 
con chim thì vẫn cứ xơi những hạt lúa rụng và tha những cọng rơm về làm tổ. 

Chỉ riêng con người là không ngừng phát triển về đủ mọi phương diện. Sở dĩ như vậy cũng 
chỉ vì con người có trí khôn. 

Một trong những sinh hoạt chính của trí khôn, đó là suy nghĩ. Chẳng thế mà Pascal đã bảo : 

- L’homme est un roseau pensant, con người là một cây sậy biết suy nghĩ. 

Và chính Pascal còn đã khẳng định thêm : 

- Je pense, donc je suis, tôi suy nghĩ, vậy tôi hiện hữu. 

Cái làm nên con người tôi, cái làm nên cuộc sống tôi, đó là sự suy nghĩ. Nếu tôi sống mà 
không suy nghĩ, thì kể như  đã tiêu tùng từ lâu và không còn là tôi nữa. 

Bây giờ, gã xin “xì tốp” những chuyện triết lý trên mây trên gió ấy để chỉ nói tới những chuyện 
đời thường mà thôi, bởi vì gã chẳng được học chuyên sâu về môn này, kẻo lắm kẻ thối mồm lại 
bĩu môi, chu mỏ mà bảo : 

- Ban môn lộng phủ, múa bút trước cửa nhà Lỗ Ban. 

Được diễn nôm thành : 

- Đánh trống qua cửa nhà sấm. 

Hay : 

- Múa rìu qua mắt thợ. 

Trong những lúc ngồi suy tư mông lung, chúng ta ít khi nghĩ đến những sự trên trời, mà hay 
nghĩ đến những sự dưới đất, chúng ta cũng ít nghĩ đến chuyện mình, mà hay nghĩ đến chuyện 
người. Rồi sau đó, đưa ra những nhận định và những đánh giá. 
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Chúng ta giống như người đeo hai cái giỏ. Cái giỏ trước ngực đặt những sai lỗi của của 
người khác, còn cái giỏ sau lưng đặt những sai lỗi của bản thân. Vì thế, chúng ta thường nhìn 
thấy rất rõ những sai lỗi của người khác, rồi lên tiếng phê bình và chỉ trích một cách gắt gao. Còn 
những sai lỗi của bản thân thì lại chẳng nhìn thấy. Và nếu có nhìn thấy chăng nữa, thì cũng sẽ 
đưa ra một ngàn lẻ một lý do để bào chữa, để biện minh : vì... tại... bởi... Chúng ta thường khắt 
khe đối với người khác mà khoan dung với bản thân, đáng lẽ ra, chúng ta phải khoan dung với 
người khác mà khắt khe đối với chính bản thân mình. 

Tuy nhiên, những nhận định và đánh giá của chúng ta rất ít khi vô tư và chính xác, bởi vì 
chúng ta thường bị chi phối bởi nhiều lý do khác nhau. 

Trước một sự việc, mỗi người đều có một cái nhìn riêng và một phán quyết riêng, đúng như 
tục ngữ đã bảo : 

- Năm người, mười ý. 

Ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ  để bán. Người cha ngồi chễm chệ 
trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói : 

- Người cha gì mà không biết thương con! Ngồi chễm chệ trên lưng lừa trong khi đứa con 
phải đi bộ. 

Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lùa và nhường cho con cưỡi. Đi được một 
chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích : 

- Đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải 
cuốc bộ. 

Nghe vậy, hai cha con mới bảo nhau : 

- Chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con ta cùng cưỡi. 

Thế là hai cha con cùng leo lên lưng lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe thấy 
một lời chỉ trích khác : 

- Rõ là phường vô nhân đạo! Làm sao con lừa gầy chịu đựng nổi một sức nặng như thế.   

Nghe vậy, hai cha con lại vội nhảy xuống khỏi lưng lừa. Thế nhưng cũng chỉ một lúc sau, có 
người lại phê bình : 

- Rõ là đồ ngu dốt. Có lừa mà không dám cưỡi lại phải đi bộ. 

Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. 

Câu chuyện này làm cho gã nhớ tới một câu ca dao của người Việt Nam  chúng ta : 

- Ở sao cho vừa lòng người, 

  Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. 

  Cao chê ngỏng, thấp chê lùn, 

  Béo chê béo trục, béo tròn, 
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  Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra. 

Sở dĩ có những cái nhìn riêng và những phán quyết khác biệt như thế, bởi vì khi nhận định 
và đánh giá, chúng ta thường chủ quan, bị tình cảm chi phối, theo kiểu: 

- Yêu nhau củ ấu cũng tròn, 

  Trái bồ hòn cũng ngọt. 

- Yêu nhau cau bảy bổ ba, 

  Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười. 

- Yêu ai yêu cả đường đi, 

  Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng. 

Ngày xưa, bên nước Tống có một người rất giàu. Ông xây tường cao chung quanh nhà để 
đề phòng kẻ gian xâm nhập. Một hôm mưa to và gió lớn, cuồng phong và bão táp nổi lên, khiến 
một cây cổ thu ïbên đường bị đổ và làm sập mất một khoảng tường. Người con thấy thế bèn nói: 

- Xin cha cho xây tường lại ngay đi, nếu không kẻ trộm sẽ lẻn vào mất. 

Người láng giềng thấy vậy cũng đề nghị : 

- Này bác, không xây lại ngay thì e rằng sẽ có trộm. 

Tường chưa kịp sửa, thì ngay đêm hôm đó, nhà ông phú hộ bị kẻ trộm viếng thăm. Sáng ra 
khi hay nhà mất trộm, ông khen người con là khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, biết trước mọi sự. 
Trong khi đó, ông lại nghi ngờ người hàng xóm là gian xảo, lợi dụng thời cơ, xâm nhập gia cư, 
lấy trộm đồ đạc nhà ông. 

Cũng vậy, ngày xửa ngày xưa ở bên Tàu có một ông quan rất được nhà vua sủng ái, mà gã 
quên béng mất tên rồi. Ngày kia, thiên hạ đem dâng cho nhà vua một món sơn hào hải vị. Thấy 
vậy, ông quan này bèn xơi trước một bát. Nhà vua nghe biết liền khen : 

- Rõ thật là bậc trung thần, ăn trước để xem trong món sơn hào hải vị ấy có thuốc độc hại 
trẫm hay không. 

Thời gian sau, ông quan này bị thất sủng. Ngày kia, thiên hạ cũng đem dâng cho nhà vua 
một món sơn hào hải vị. Thấy vậy, ông quan này cũng xơi trước một bát. Khi nghe biết, nhà vua 
bèn đùng đùng nổi giận và quát mắng : 

- Rõ thật là đồ khinh quân phản phúc, dám xơi trước, chẳng còn kính nể gì trẫm nữa. Không 
những phải tội chết, mà còn phải tru di tam tộc. 

Nói thế rồi, nhà vua bèn truyền lệnh : 

- Lính đâu ? Chém đầu. 

Những câu chuyện trên làm gã nghĩ tới lời cha ông chúng ta đã xác quyết : 

- Yêu nến tốt, ghét nên xấu. 
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Hay như dân tây thường bảo : 

- C’est la vie!!! Đời là thế!!! 

Tuy nhiên, khi nhận định và đánh giá người và việc, ngoài yếu tố tình cảm, chúng ta còn bị  bị 
tâm trạng cũng như hoàn cảnh, những yếu tố bên trong cũng như bên ngoài chi phối nữa, như 
Nguyễn Du đã từng viết : 

- Cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu, 

  Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. 

Ông du khách lái xe phom phom từ Nha Trang lên Đàlạt, khi qua khỏi đèo Ngoạn Mục, người 
ta hỏi : 

- Ông thấy Nha Trang thế nào ? 

Ông mỉm cười và nói : 

- Nha Trang hở ? Gió biển mát mẻ, con người vui vẻ, quả là một địa điểm du lịch tuyệt vời. 

Người ta hỏi tiếp : 

- Ông lên Đàlạt, vậy ông nghĩ gì về thành phố này ? 

Ông trả lời : 

- Tôi hy vọng Đàlạt cũng sẽ tuyệt vời như vậy và còn hơn vậy nữa. 

Lúc sau, một ông du khách khác lái chiếc xe cà rịch cà tàng, từ Nha Trang lên Đàlạt. Bò mãi 
mới leo tới đỉnh đèo Ngoạn Mục, người ta hỏi : 

- Ông thấy Nha Trang thế nào ? 

Ông nhăn nhó và nói : 

- Nha Trang ư ? Khí hậu oi bức, con người cục súc. Quả là một nơi du lịch tồi tệ. 

Người ta hỏi tiếp : 

- Ông lên Đàlạt, vậy ông nghĩ gì về thành phố này ? 

Ông trả lời : 

- Tôi cho rằng Đàlạt cũng sẽ tồi tệ như vậy, mà còn hơn vậy nữa. 

Sau cùng, khi nhận định cũng như đánh giá người và việc, nhiều khi chúng ta còn cố tình để 
cho những ý đồ đen tối lộng lành mà vo tròn bóp mép sự thật. 

Đúng thế, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mang lấy một chút tự ái, một chút tự cao, một 
chút tự đại...  Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều bị tính kiêu căng len lỏi vào từng ngõ ngách tâm 
hồn. 
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Khi người khác gặp phải tai ương hoạn nạn, có thể bên ngoài chúng ta ủ rũ như treo cờ tang, 
nhưng bên trong lại khấp khởi mừng thầm : 

- Cho mày chết. 

Khi người khác phạm phải một sai lỗi nào đó. Thay vì tìm hiểu để có được một thái độ cảm 
thông, chúng ta bèn vội vã lên tiếng kết án một cách nghiệt ngã như muốn đạp họ xuống tận bùn 
đen và giám tiếp nói rằng mình tốt hơn họ bội phần : 

- Tôi không như vậy đâu. 

Đúng như tục ngữ đã bảo : 

- Chân mình những lấm mê mê, 

  Lại cầm bó đuốc mà rê chân người. 

Hơn thế nữa, những nhận định và đánh giá của chúng ta vốn thường sai lầm, bởi vì chúng 
ta không hiểu rõ được hoàn cảnh của họ, cũng như những lý do thầm kín đã chi phối hành động 
của họ. 

Một cô gái bán dâm, hành động ấy chắc chắn phải là một hành động xấu, nhưng biết đâu cô 
gái ấy lại có những lý do chính đáng để được giảm nhẹ, chẳng hạn như cô gái ấy đang cần một 
số tiền để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ già sắp chết. 

Một ông chồng khô khan nguội lạnh, chẳng hiểu buồn vì chuyện gia đình lục đục hay chuyện 
làm ăn thất bại, mà ngày nọ đã nhảy xuống sông tự tử. Mọi người đều tin rằng ông ấy đã mất 
linh hồn, chết sa hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. 

Thế nhưng, nào có ai hay ông ấy vốn kính mến Đức Mẹ. Thứ bảy đầu tháng nào, ông cũng 
dâng lên Mẹ những bông hoa tươi. Chính vì thế, ông đã được ơn ăn năn vào giây phút cuối cùng, 
như lời thánh Vianney đã nói với bà vợ của ông  : 

- Giữa cây cầu và dòng sông có một khoảng cách. Khoảng cách ấy tuy nhỏ nhưng cũng đã 
đủ để ông ta sám hối. Và chính khoảng cách nhỏ này cấm chúng ta không được xét đoán liều 
lĩnh. 

Khi tỏ lộ những nhận định, những đánh giá chủ quan và sai lạc của mình cho thiên hạ biết, 
là chúng ta đã tạo nên và tung ra những tin đồn. Vì thế, trong tự điển người ta đã định nghĩa : 

- Đồn là nói chuyền cho nhiều người biết. 

- Tin đồn là tin không chắc chắn do nhiều người rỉ tai cho nhau. 

Chẳng hạn trong ca dao có câu : 

- Cúc mai trồng lộn một bồn, 

  Chúng mình chồng vợ, ai đồn mặc ai. 

Còn sau khi nhận được một tin đồn, chúng ta nói lại cho người khác, thì lúc bấy giờ chúng 
ta chẳng khác gì kẻ đang phùng má trợn mắt thổi cho tin ấy lan nhanh. 
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Vì thế, người ta mới gọi là đồn thổi. Đã đồn thì phải thổi để cho tin ấy được bay đi khắp bốn 
phương trời : 

- Tiếng lành đồn xa, 

  Tiếng dữ đồn ba ngày đường. 

Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khi chúng ta đã phải ngậm đắng nuốt cay mà nhận ra rằng : 

- Đồn về tiếng lành thì chẳng bao nhiêu, còn thổi về tiếng dữ thì lại quá nhiều, chẳng thể nào 
kể ra cho xiết. 

Tin đồn thường không đúng với sự thật. Chính vì tính cách “thất thiệt” này mà  tin đồn do 
chúng ta tung ra, hay do chúng ta thổi cho nó bay đi xa, đã giết hại biết bao nhiêu người ngay 
lành và thiện chí mà nhiều khi chính chúng ta cũng chẳng thèm biết đến. 

Bà chị của gã lấy chồng. Anh ấy là cảnh sát cấp “nhớn”. Hai người có với nhau ba mặt con. 
Rồi anh ấy được “bốc” đi mình ên trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

Suốt quãng thời gian dài, chị đã không nhận được một tin tức hay có một liên hệ gì với anh. 
Một sự thinh lặng quả là dễ sợ. Và cũng trong khoảng thời gian đằng đẵng ấy, người ta đã đồn 
rằng : 

- Anh ấy bị chết chìm giữa biển khơi vì tàu bị đắm. 

- Anh ấy bị đụng xe bên Mỹ và đã được mai táng tại nghĩa trang... 

Và tệ hơn nữa : 

- Anh ấy đã lấy vợ và đã có con. 

Những tin đồn vô căn cứ này làm cho chị héo hắt và quay quắt. Chị âm thầm nuốt những 
giọt nước mắt cay đắng, ra sức làm lụng vất vả để nuôi dạy ba đứa con. Cho tới ngày nhận được 
lá thư, trong đó anh cho biết mình đang xúc tiến thủ tục đón chị và các con qua Mỹ theo diện 
đoàn tụ gia đình. 

Dầu vậy, chị vẫn còn bán tín bán nghi, nên đã viết và đặt thẳng vấn đề với anh : 

- Thế thì qua Mỹ, mẹ con em sẽ ở với ai, bởi vì người ta đồn rằng anh đã lấy vợ và đã có 
con. 

Một câu chuyện khác kể lại rằng : 

Tại một thị trấn nhỏ, chàng thanh niên kia có những triệu chứng và biểu hiện khác thường. 
Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ  “nghi ngờ” anh ta mắc phải bệnh phong cùi. 

Tuy không phải là một phán quyết dứt khoát, nhưng  kể từ đó mọi người bắt đầu xa tránh 
anh ta, nhìn anh ta với con mắt kinh hãi và ghê tởm vì sợ bị lây lan, vì thế anh ta không dám ra 
khỏi nhà và cũng chẳng dám tiếp xúc với một ai. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng 
cho rằng anh đã mắc phải chứng bệnh khủng khiếp đó. 

Và để che dấu con người bị coi như một nỗi tủi nhục và xấu hổ chung, họ đã nhốt anh ta vào 
một căn phòng nhỏ và khóa chặt. Chàng thanh niên đáng thương ấy chỉ còn sống vất vưởng nhờ 
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mấy chén cơm được đưa vào mỗi ngày. Vũ trụ của anh ta chỉ còn là căn phòng nhỏ với bốn bức 
tường khép kín. Ngậm đắng nuốt cay từng giây từng phút, anh ta chỉ còn một hy vọng duy nhất, 
đó là trốn thoát khỏi căn phòng giam của chính mình. 

Ngày nọ,  anh ta đã lẻn được ra ngoài, nhưng chẳng may, gia đình đã kịp thời phát giác và 
lại tống anh ta vào căn phòng nhỏ. Lần này, chàng thanh niên khốn khổ ấy dường như không 
còn một tia hy vọng nào nữa. Anh ta chỉ muốn tìm sự giải thoát qua cái chết mà thôi. 

Lần thứ hai, anh trốn khỏi vũ trụ tăm tối của mình. Nhưng lang thang mãi trên đường phố mà 
vẫn không tìm được một sự tin tưởng và giúp đỡ của những người chung quanh, vì đi tới đâu 
anh ta cũng đều bị chối từ. Và thế là anh ta quyết định tìm đến cái chết như một lời biện hộ cuối 
cùng. 

Anh ta đã mua thuốc ngủ và tự tử trước mặt mọi người. Cái chết của anh ta đã gây chấn 
động trong dư luận. Người ta yêu cầu khám nghiệm tử thi. Và kết quả cuộc khám nghiệm đã làm 
cho mọi người chưng hửng và sửng sốt : 

- Anh ta chẳng hề mắc phải bệnh phong cùi. 

Một khi tin đã được tung ra, một lời đã được đồn thổi, thì không thể nào thu hồi lại được, 
cũng như không thể nào đền bù những thiệt hại tinh thần lẫn vật chất mà chúng đã gây nên. 

Có một người đàn bà vào tòa cáo giải và xưng tội nói hành nói xấu của mình. Cha giải tội 
bèn ra việc đền tội : 

- Con hãy mua một con gà giò, ôm nó vào lòng và đi khắp thành phố. Vừa đi vừa nhổ lông 
nó. 

Tuần sau, người đàn bà lại vào tòa cáo giải và lại xưng tội nói hành nói xấu. Cha giải tội hỏi: 

- Lần trước, con đã làm việc đền tội chưa ? 

- Thưa cha, rồi ạ. 

- Vậy việc đền tội lần này, đó là con hãy đi lại những con đường đã đi hôm trước và nhặt đưa 
về cho cha hết tất cả những chiếc lông con gà. 

- Nhưng thưa cha, gió đã thổi bay chúng hết rồi. 

- Cũng thế con ạ, con không thể nào thu hồi lại những lời nói hành nói xấu của con, bởi vì 
chúng đã được chuyền từ miệng người này tới miệng người kia. 

Chẳng thế mà các cụ ta ngày xưa đã bảo : 

- Nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy. Một lời nói ra khỏi miệng, bốn ngựa đuổi theo cũng 
không kịp. 

Đừng bao giờ tự mình tung ra những tin đồn thất thiệt. Cũng như đừng bao giờ tiếp tay bằng 
cách thổi cho những tin đồn thất thiệt ấy bay đi khắp nơi, khắp chốn. 

Trái lại, hãy là bờ cát vàng, để những con sóng đồn đại xô tới chúng ta,  lập tức sẽ bị tan 
thành những đám bọt trắng hiền hòa, không còn mang lấy những tác dụng độc hại của chúng 
nữa. 
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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 

Thư Ký: Giuse Phạm Hoàng Quỳnh.  

TGP Baltimore  USA 

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