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Tránh Bạo Lực:
HÒA BÌNH

Thầy để lại bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.
Ga 14:27
270

Tại sao cần Thiên Chúa, nếu muốn hòa
bình?
Trước tiên hòa bình, bình an là một thuộc tính của
Thiên Chúa trước khi hòa bình là một nhiệm vụ đối
với con người chúng ta. Bất cứ ai cố gắng mang
lại hòa bình mà không có Thiên Chúa là họ quên
rằng chúng ta không còn sống ở thiên đường hạ
giới mà chúng ta là những tội nhân. Chúng ta thiếu
hòa bình trên trái đất là một dấu chỉ cho thấy sự
hiệp nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại đã bị đứt
đoạn. Đặc điểm của lịch sử nhân loại là bạo lực,
chia rẽ, và giết chóc đổ máu. Mọi người đều khao
khát bình an mà họ đã đánh mất vì tội lỗi, vì vậy,
họ cũng đang âm thầm khao khát Thiên Chúa.
488, 491-494 374-379,400, 410-412 66, 70,
395

Lạy Chúa, xin hãy dùng
con như khí cụ bình an của
Chúa. Để con đem yêu thương
vào nơi oán thù; để con đem
thứ tha vào nơi lăng nhục; để
con đem tin kính vào nơi nghi
nan; chiếu trông cậy vào nơi
thất vọng; để con rọi ánh sáng
vào nơi tối tăm; đem niềm vui
đến chốn u sầu.
Lời kinh in trên thiệp giấy năm
1913

Bình an cho anh em.
Lc 24:36 Vì vậy, Chúa Phục
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Chúa Giêsu làm gì cho hòa bình?
Sinh đã chúc bình anh cho các
Chúa Giêsu Kitô “là bình an của chúng ta” môn đệ.
(Ep 2:14). Các ngôn sứ trong Cựu Ước đã tiên
đoán rằng một ngày kia Đấng Mêsia toàn năng
(tiếng Do Thái Mêsia: Đấng Thiên Sai / tiếng Hy
Lạp: Chúa Kitô, Đấng Chịu Xức Dầu) sẽ đến. Đấng
Mêsia / Chúa Kitô sẽ mang lại kỷ nguyên hòa bình
Khi Chúa Giêsu đến thế
đã được mong đợi từ lâu, một thế giới mới trong
gian, “Hòa bình trên trái
đó “sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê con” đất” cũng đến gian trần. Khi
(Is 11: 6). Đấng Mêsia sẽ là “Hoàng Tử Hòa Bình” Chúa Giêsu rời khỏi thế giới
(Is 9: 6). Các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu là dấu này, Chúa đã để lại bình an của
chỉ vĩ đại này và là sự khởi đầu của một thế giới Người.
mới. Người là Đấng làm nên hòa bình cơ bản nhất Kho báu cho giới trẻ
– bằng cách giải phóng con người chúng ta khỏi
ách nô lệ tội lỗi, Người xóa bỏ tận gốc rễ tất cả các
mối bất đồng, chia rẽ. Qua cái chết của Người trên
Vì thế, chúng tôi là sứ giả
thập giá, Chúa Giêsu Kitô hòa giải nhân loại với
thay mặt Chúa Kitô, như thể
Thiên Chúa và cũng hủy diệt bức tường của sự
chính Thiên Chúa dùng chúng
thù địch chia rẽ các dân tộc (x. Ep 2: 14-16).
tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân
488-492 2305 395
danh Chúa Kitô, chúng tôi nài
3

xin anh em hãy làm hoà với
Thiên Chúa.
272
Tại sao các Kitô hữu cần phải loan 2 Cr 05:20
truyền hòa bình?
Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập hòa bình giữa Trời và
Đất, và mở ra tất cả các cánh cửa cho cuộc sống
hòa giải và niềm vui nội tâm. Nhưng sự bình an
của Người không tự lan tỏa. Con người có tự do
tin và chấp nhận lời kêu mời hòa giải của Thiên
Chúa hay hoài nghi từ chối lời mời gọi ấy. Để đưa
ra quyết định của mình, trước tiên mọi người phải
Trước những nguy hiểm
được nghe lời mời gọi có Thiên Chúa sẽ có hòa
mà nhân loại sống trong
bình, cả trong đời sống cá nhân cũng như giữa thời đại của chúng ta, bổn phận
các nhóm hoặc các quốc gia thù địch với nhau. Họ của tất cả những người Công
có thể biết được điều này nếu họ gặp được những giáo là gia tăng sự loan báo và
người đã được hòa giải: những người không đánh làm nhân chứng cho “Tin Mừng
lại, không trả thù, không sử dụng bạo lực. Chia sẻ Hòa Bình” trên khắp thế giới và
Tin Mừng bình an bằng lời nói và hành động để chứng tỏ rằng sự nhìn nhận
tạo ra sự khởi đầu và ngày càng gia tăng hòa bình chân lý trọn vẹn của Thiên Chúa
đích thực.
là điều kiện tiên quyết và thiết
yếu để củng cố chân lý của hòa
490-493 2304 332
bình.
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, Sứ điệp
Ngày Thế Giới Hòa Bình 2006
Hòa bình không phải là
không có xung đột, mà là
khả năng xử lý xung đột bằng
273
Phải chăng chỉ các Kitô hữu mới có sứ biện pháp hòa bình.
mệnh hòa bình?
RONALD REAGAN (1911Hòa bình là giá trị mà tất cả mọi người đều nhìn 2004) Tổng thống Hoa Kỳ
nhận và là nhiệm vụ tất cả mọi người đều phải
thực thi. Không ai có thể được miễn bổn phận tìm
kiếm hòa bình. Hơn nữa, hòa bình là một thiện ích
cũng mong manh như giá trị của nó. Ngày qua
ngày, hòa bình luôn phải được phát triển làm mới.
Hòa bình có thể lâu bền nếu cả người Kitô hữu và
người ngoài Kitô giáo nhận ra rằng tất cả mọi
người đều phải chịu trách nhiệm về cuộc sống
chung hòa hợp, công bằng và thiện chí.
Bất cứ khi nào bạn chia sẻ
494-495 2304-2305 327, 395
yêu thương với người
khác, bạn sẽ nhận thấy bình an
đến với bạn và đến với những
274
Kitô hữu bắt đầu được hòa bình bằng người ấy.
cách nào?
THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA
Hòa bình không bắt đầu ở chiến hào hoặc chung (1910-1997)
quanh bàn hiệp ước. Sự bình an đến do từ trên
bao giờ cũng bắt đầu ở trong tâm hồn của mỗi
người, rồi từ đó mới lan truyền. Kitô hữu tìm được
sự bình an ở trong chính tâm hồn mình bằng việc
cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa. Các bí tích
cũng quan trọng, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải, đây
4

là bí tích bình an đích thực. Người ta cũng có
được sự bình an nội tâm khi bắt đầu gặp gỡ người
thân cận mình bằng lòng bác ái thực sự. Để có thể
sống với nhau hòa bình, các Kitô hữu biết không
có cách nào hiệu quả hơn việc luôn sẵn sàng tha
thứ và hòa giải. “Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ
cả má bên kia nữa.” (Lc 6:29) Sự bình an của
chính mình sẽ lan tỏa: Trong gia đình, trong nhóm
bạn hữu, và cả trong xã hội nữa.
95, 517-518 1723 279, 284, 311
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Hòa bình là gì?
Nhiều người nói rằng hòa bình là không có
chiến tranh; những người khác cho rằng hòa bình
là một trạng thái cân bằng ổn định giữa các thế lực
thù địch. Tuy nhiên, các định nghĩa này là không
đủ. Hòa bình là sự yên bình có trật tự, sâu xa hơn
là hạnh phúc trong trật tự thiện hảo của Thiên
Chúa. Loại hòa bình này là mục đích của chúng ta.
Chúng ta thấy được mình trên con đường hòa bình
khi chúng ta làm việc trong công bình và yêu
thương tiến đến một thế giới trong trật tự theo ý
muốn của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta cũng
thấy được mình bên cạnh tất cả những người tìm
kiếm chân lý cách ngay thẳng và chân thành, họ
chăm sóc cho hạnh phúc và sự an toàn của đồng
loại trong công lý, và đem tình thương của họ đến
với tha nhân mà không nghĩ đến lợi ích bản thân.
Đồng thời, chúng ta làm việc vì Thiên Chúa hằng
hữu khi chúng ta cổ võ các quyền của tất cả mọi
người và bảo vệ họ bằng mọi cách.
494 2304-2305 66, 395
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Giáo Hội bắt đầu bổn phận đem đến hòa
bình từ đâu?
Hòa bình của Giáo Hội có liên quan với sự bình an
của Chúa Kitô và không giống với các chiến lược
giải quyết xung đột: “Thầy để lại bình an cho anh
em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy
ban cho anh em không theo kiểu thế gian.”(Ga
14:27). Bình an của Chúa Kitô là tình yêu đưa
Người đến Thánh Giá. “Vì Người phải mang
những vết thương mà anh em đã được chữa lành.”
(1 Pr 2:24). Hội Thánh sống với đức tin này bằng
tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho mỗi
người. Nhờ vào đức tin giải thoát bằng tình yêu
của Chúa mang lại cách giao tiếp mới với tha
nhân, cho dù là một cá nhân hay toàn bộ các dân
5

Không có hòa bình trên thế
giới nếu không có hòa
bình giữa các quốc gia; không
có hòa bình giữa các quốc gia
nếu không có hòa bình trong gia
đình; không có hòa bình trong
gia đình nếu không có hòa bình
trong chính mình; không có hòa
bình trong chính mình nếu
không hòa bình với Thiên Chúa.
Tục ngữ Trung Hoa
Phúc thay ai xây dựng hòa
bình, vì họ sẽ được gọi là
con Thiên Chúa.
Mt 5: 9

Việc vợ chồng cãi nhau là
chuyện bình thường, điều
ấy bình thường. Luôn luôn xảy
ra. Nhưng tôi khuyên anh chị
em đừng bao giờ kết thúc một
ngày mà không làm hòa với
nhau. Đừng bao giờ!
ĐGH PHANXICÔ, bài giảng lễ
cho các cặp hôn phối 14/9/2014

Người trẻ là nguồn hy
vọng cho tương lai. Sứ mệnh
lịch sử của các con là xây dựng
một nền văn minh tình yêu, tình
huynh đệ và tình liên đới.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ
II,
Ngày Giới Trẻ Thế Giới 1995 tại
Manila
Hòa bình không phải chỉ là
không có chiến tranh,
không phải do bởi tình trạng bấp
bênh không quân bình giữa các
sức mạnh; mà hòa bình được
xây dựng từng ngày bằng cách
thiết lập một trật tự công bằng
hơn giữa loài người như Chúa

tộc hoặc các nhóm xã hội. Bất cứ các Kitô hữu ở muốn.
đâu, ở đấy phải có bình an.
ĐGH PHAOLÔ VI, PP 76
516 2302-2307 284

Theo như phân tích của
đoạn văn trước, tìm hòa
bình trong tình yêu và tìm tạo ra
văn minh tình yêu, Giáo Hội tập
trung vào Chúa Thánh Thần là
tình yêu của Chúa Cha và Chúa
Con, dù cho những nguy hiểm
ngày càng gia tăng, Giáo Hội
vẫn không ngừng tín thác, Giáo
Hội không ngừng cầu nguyện và
phục vụ hòa bình của con người
trên trần gian.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ
II,
Đoạn trích trong kết luận của
Thông điệp Dominum et
Vivificantem (Thiên Chúa và
Đấng Ban Sự Sống)

Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
Ga 14:27
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Tha thứ là gì?
Người ta có thể làm những điều khủng
khiếp đối với người khác: loại người khác ra khỏi
ảnh hưởng xã hội, dối trá người khác, và phản bội
người khác. Thay vì trở nên cay cú về chuyện gì
đó mà chúng ta không thể bỏ qua, các Kitô hữu có
một chọn lựa khác là làm hòa và có được bình an
nội tâm là: tha thứ. Tha thứ không phải là coi
thường sự dữ đã xảy ra mà là không khơi lại
những gì đã xảy ra. Tha thứ có nghĩa là mang
Chúa đến “tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.” (Tv 103: 3).
Khi được Chúa nâng đỡ, người ta có sức mạnh để
tha thứ và thậm chí có thể tạo ra những khởi đầu
mới mà dường như con người không thể.
517 2839-2840 524

6

Giáo Hội có bổn phận vô
điều kiện đối với những
nạn nhân trong bất kỳ trật tự xã
hội nào, ngay cả khi những nạn
nhân ấy không thuộc về cộng
đồng Kitô giáo.
DIETRICH
BONHOEFFER
(1906-1945)
Anh em đã nghe Luật dạy
rằng: Hãy yêu đồng loại và
hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy,
Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ
thù và cầu nguyện cho những
kẻ ngược đãi anh em. Như vậy,
anh em mới được trở nên con
cái của Cha anh em, Đấng ngự
trên trời, vì Ngài cho mặt trời
của Ngài mọc lên soi sáng kẻ
xấu cũng như người tốt, và cho
mưa xuống trên người công
chính cũng như kẻ bất lương.
Mt 5:43-45
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Giáo Hội làm gì cho hòa bình?
Trước khi có bất kỳ hành động bên ngoài
nào, thì Giáo Hội cầu nguyện cho hòa bình; các
Kitô hữu tin rằng lời cầu nguyện có sức mạnh biến
đổi thế giới. Hơn nữa, cầu nguyện là một nguồn
sức mạnh quan trọng trong những nỗ lực của Kitô
hữu cho hòa bình. Trong việc loan báo Tin Mừng,
Giáo Hội không ngừng kêu gọi hòa bình và buộc
tín hữu hoạt động cho hòa bình. Ngày 01 tháng 1,
Lễ Trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hằng
năm, Giáo Hội cử hành Ngày Hòa Bình Thế giới,
và Giáo Hội cố gắng tạo ra bầu khí hòa bình và
tình yêu tại các sự kiện Giáo Hội tài trợ (chẳng hạn
như Ngày Giới Trẻ Thế Giới). Bằng cách đó, Giáo
Hội chứng tỏ rằng mình tin vào một nền văn minh
tình yêu và hòa bình, nền văn minh này không chỉ
hợp lý về mặt lý thuyết, mà còn có thể thực thi. Khi
các Kitô hữu sống theo Tin Mừng, thì họ là phong
trào hòa bình lớn nhất trên thế giới.
519-520 763-764 123, 282

Trong phụng vụ của Hội
Thánh, bằng lời cầu
nguyện, trong cộng đoàn sống
động của các tín hữu, chúng ta
cảm nghiệm được tình yêu
Thiên Chúa, cảm nhận sự hiện
diện của Ngài và học để nhận ra
Ngài trong đời sống hằng ngày
của chúng ta. Ngài đã yêu
chúng ta trước và tiếp tục yêu
thương chúng ta; chính vì thế
mà chúng ta có thể đáp lại bằng
tình yêu.
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, Thông
Điệp DEUS CARITAS EST
(DCE – THIÊN CHÚA LÀ TÌNH
YÊU) 17

Lời cầu nguyện vĩ đại nhất
của con người không phải
xin được chiến thắng nhưng là
xin được hòa bình.
279
Giáo Hội hoạt động cho hòa bình bằng DAG HAMMARSKJÖLD (1905ảnh hưởng về mặt chính trị như thế nào? 1961), Tổng thư ký thứ hai của
Đặc biệt là → Tòa Thánh (Holy See) có đại diện Liên Hiệp Quốc, khôi nguyên
ngoại giao ở khoảng 180 quốc gia, Giáo Hội làm Nobel Hòa Bình (truy tặng)
tất cả những gì có thể để kiến tạo hòa bình và góp
phần vào việc bảo vệ hòa bình. Giáo Hội tranh đấu
các quyền con người (ví dụ, tự do tôn giáo hay
bảo vệ sự sống con người), Giáo Hội kêu gọi giải
Theo kinh nghiệm của tôi,
trừ quân bị và khuyến khích phát triển kinh tế và xã
bất cứ khi nào người ta nỗ
hội, để tạo cơ sở cho sự chung sống hòa bình lực sống Tin Mừng như Chúa
trong xã hội. Tòa Thánh cũng cử sứ giả trung gian
Giêsu dạy chúng ta, thì tất cả
hòa giải đến các khu vực ở trong tình trạng khủng mọi thứ đều bắt đầu thay đổi: tất
hoảng để tư vấn và làm trung gian sau hậu trường cả sự hung hăng, tất cả sự sợ
trong các tình huống khủng hoảng, ví dụ, sự trung hãi và nỗi buồn khi ấy mở ra
gian hòa giải của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII con đường dẫn đến hòa bình và
giữa Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và nhà lãnh niềm vui.
đạo của Liên Xô Nikita Khrushchev và Đảng Cộng
sản vào năm 1961 về Khủng hoảng Tên lửa ở QUỐC VƯƠNG BAUDOUIN
Cuba, hay cộng đoàn Saint Egidio; Tòa Thánh đã NƯỚC BỈ (1930-1993)
đóng vai trò hướng dẫn trong việc ký kết hiệp ước
hòa bình năm 1992 cho Mozambique và nước này
TÒA THÁNH – HOLY SEE
đã có thể kết thúc mười sáu năm nội chiến hoành (Latinh: Sancta Sedes): tước
hành.
hiệu của Giáo Hội Công Giáo,
trong đó Đức Giáo Hoàng và
444, 445
Giáo Triều là chủ thể phi chính
phủ trong luật pháp quốc tế, và
7

có ảnh hướng về mặt chính trị.
Tòa Thánh có mối liên hệ nào với các tổ Tòa Thánh duy trì các quan hệ
ngoại giao và có đại diện trong
chức quốc tế?
Tòa Thánh là quan sát viên thường trực trong các các tổ chức phi chính phủ.
tổ chức quốc tế khác nhau, ví dụ như tại Liên Hiệp
Quốc (LHQ, kể từ năm 1964), tại Tổ chức Lương
thực của Liên Hiệp Quốc (FAO, từ năm 1948), tại
UNESCO (từ năm 1951), tại Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO) và tại Hội Đồng Châu Âu. Với cải
Giáo hội Công giáo, vì bản
cách của Liên Hiệp Quốc vào năm 2004, các quốc
chất phổ quát của mình,
gia thành viên công nhận Tòa Thánh nhiều quyền
nên
luôn
tham gia trực tiếp vào
hơn trong Phiên họp Toàn thể Đại hội đồng LHQ.
Tòa Thánh có thể tham gia vào các cuộc tranh các mục đích quan trọng mà
luận tại Phiên họp Toàn thể hằng năm và cũng có những người nam và nữ trong
quyền phát biểu trong chừng mực thiện ích mà thời đại chúng ta nỗ lực đấu
tranh và hy vọng. Trong sự hiện
Tòa Thánh quan tâm.
diện và quan tâm của mình cho
444, 445
tương lai của những người nam
280

và nữ ở khắp mọi nơi, Tòa
Thánh biết rằng có thể tin tưởng
các ngài tạo được sự phục vụ
quan trọng, vì đó chính là sứ
mệnh của các nhà ngoại giao
vượt khỏi các biên giới để các
dân tộc và các chính phủ họp lại
cùng nhau mong muốn hợp tác
281
Tại sao Tòa Thánh chỉ là một “quan sát cách hài hòa.
viên” tại Liên Hiệp Quốc mà không phải THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ
II, Diễn văn nói với các Ngoại
là một thành viên trọn vẹn?
Tòa Thánh coi mình cam kết trung lập chính trị vô Giao Đoàn 10/01/2005
điều kiện. Thành viên trọn vẹn sẽ tham gia trực
tiếp vào chính trị, quân sự, và các vấn đề kinh tế.
Ví dụ, trong nhiều lần bỏ phiếu biểu quyết chính trị
liên quan đến các quyết định khó giải quyết về việc
Không có hiệp ước hòa
tham gia chiến tranh, thì Tòa Thánh sẽ phải bỏ
bình
nào
có thể được coi là có
phiếu trắng; hơn nữa, là thành viên đầy đủ sẽ làm
cho Tòa Thánh khó khăn hơn trong việc phải sẵn giá trị mà trong các điều khoản
sàng cho “sự hòa giải” về ngoại giao (ví dụ, việc của nó có mầm mống của một
cuộc chiến tranh khác.
làm trung gian hòa giải).
IMMANUEL KANT (1724-1804),
444, 445
Nền Hòa Bình Vĩnh Cửu (1795)
282

Tòa thánh có là thành viên trọn vẹn
trong tổ chức nào khác không?
Có. Ví dụ các tổ chức mà Tòa Thánh được xem là
một thành viên đầy đủ như Tổ chức Nguyên tử
Năng Quốc tế (IAEO), Tổ chức An ninh và Hợp tác
châu Âu (OSCE), Tổ chức Phòng tránh Vũ khí Hóa
Nhờ vào Liên Hiệp Quốc,
học (OPCW), Hiệp hội Viễn thông Quốc tế, và Văn
các nước thiết lập các mục
phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn tiêu phổ quát, ngay cả khi các
(UNHCR).
mục tiêu này không hoàn toàn
444
trùng hợp với công ích của gia
8
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Giáo Hội có vị trí gì ở Liên Hiệp Quốc
và Hiến chương LHQ?
Giáo hội Công giáo đứng sau hậu thuẫn Hiến
chương Liên Hợp Quốc. Tổ chức này được thành
lập sau những kinh nghiệm của Chiến tranh Thế
giới thứ II và mục đích là để phòng tránh chiến
tranh trong tương lai. Về nguyên tắc, Hiến chương
Liên Hợp Quốc cấm giải quyết xung đột giữa các
quốc gia bằng vũ lực, với hai trường hợp ngoại lệ:
là để phòng vệ chính đáng trong trường hợp bị tấn
công và là biện pháp của Hội Đồng Bảo An Liên
Hợp Quốc trong khuôn khổ trách nhiệm của mình
để duy trì hòa bình.
501 1930-1931 329

đình nhân loại, thì chắc chắn nó
tiêu biểu cho một phần cơ bản
thiện ích đó. Các nguyên tắc cơ
bản của Tổ chức – mong muốn
hòa bình, tìm kiếm công lý, tôn
trọng phẩm giá con người, hợp
tác và trợ giúp nhân đạo – diễn
tả những khát vọng tinh thần
của con người về công bình và
tạo nên những lý tưởng làm
vững chắc thêm các mối quan
hệ quốc tế.
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, Diễn
văn tại Liên Hợp Quốc,
18/4/2008
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Tại sao chiến tranh và bạo lực xảy ra?
Nhiều cuộc chiến tranh xảy ra vì tình trạng thù địch
đã có từ lâu giữa các dân tộc, vì ý thức hệ, hoặc vì
những mong muốn của các cá nhân hay các nhóm
quyền lực giàu có. Tuy nhiên, người ta cũng phải
viện đến chiến tranh và bạo lực vì tình trạng tuyệt
vọng, ví dụ như khi họ không có tiếng nói chính trị
hoặc khi họ đang phải chịu nghèo đói, bần cùng, bị
áp bức hay những bất công khác. Khi một số
người giàu có sống trên công sức của nhiều người
nghèo, tình trạng bất bình đẳng này thường dẫn
đến sự bùng phát bạo lực.
494 2302-2303 396
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Giáo Hội coi chiến tranh như thế nào?
Chiến tranh là điều tồi tệ nhất và là tình
trạng mất hòa bình bi đát nhất. Cho nên không biết
bao lần Giáo Hội lên án “sự dã man của chiến
tranh” (x. Công đồng Vatican II GS 77, và GLCG
2307-2317). “Vì cuộc chiến tranh nào cũng gây ra
tai họa và bất công, chúng ta phải làm hết khả
năng để ngăn chặn chiến tranh” (GLCG 2327). Tuy
nhiên, “bao lâu nguy cơ chiến tranh tồn tại, bao lâu
chưa có quyền bính quốc tế nào có thẩm quyền và
có đủ sức mạnh, thì một khi đã tận dụng mọi
phương thế ôn hòa, các chính phủ được phép sử
dụng quyền tự vệ chính đáng” (GS 79, GLCG
2308). Chiến tranh luôn là “sự thất bại cho nhân
loại”. (Gioan Phaolô II, Diễn văn nói với các Ngoại
Giao Đoàn, 13/01/2003).
497 2307-2309 398-399
9

Xin Thiên Chúa của hòa
bình tạo nên trong mọi
người một ước muốn chân
thành về đối thoại và hòa giải.
Bạo lực không chinh phục được
bằng bạo lực. Bạo lực được
chinh phục bằng hòa bình!
ĐGH PHANXICÔ, 20/7/2014
Chiến tranh là sự thảm sát
những người không quen
biết, để có lợi cho những người
quen biết nhau nhưng không
tàn sát nhau.
PAUL VALÉRY (1671-1945), thi
sĩ Pháp

Mọi lời nói ra từ miệng
Hitler là lời dối trá: Khi ông
ta nói hòa bình là ông ta muốn
nói chiến tranh, bằng cách thóa
mạ nhất khi ông ta nhân danh
Đấng Toàn Năng, là ông ta
muốn nói quyền lực của Quỷ

thần Satan.
Truyền đơn #4 của nhóm kháng
chiến Munich “White Rose”
(7/1942)

Dù Kitô hữu quyết định đi
lính hoặc từ chối đi lính vì nghĩ
rằng trái đạo lý, người ấy không
được đòi cho mình vai trò môn
đồ Kitô giáo phải có chức vụ
cao hay phủ nhận người khác
không phải Kitô giáo, vì họ có
một chức vụ khác.
Tuyên bố của Hội đồng Giáo
Hội Tin Lành Lutheran ở Đức,
1989

Bất cứ ai rao truyền chiến tranh đều là kẻ xúi bẩy cho ma quỷ.
Tục ngữ
286

Có những chiến lược ngăn chặn nào để
tránh chiến tranh và bạo lực?
Đấu tranh cho hòa bình không bao giờ có thể chỉ
gồm giải trừ quân bị hay đàn áp bằng bạo lực các
cuộc xung đột. Bạo lực thường xảy ra bởi những
dối trá và thường do bất công. Các cấu trúc bất
công nhiều lần dẫn tới bóc lột và đau khổ. Việc
phản kháng bằng bạo lực cho thấy thiếu sự tham
gia và tự do bị tước đoạt. Do đó, có thể tránh chiến
tranh lâu dài khi các xã hội tự do được hình thành,
trong những xã hội ấy các điều kiện công bằng
thịnh hành, và mọi người đều có triển vọng phát
triển. Việc trợ giúp phát triển hợp lý cũng giúp
tránh chiến tranh.
498 2317 397

Phát triển là danh hiệu mới
của hòa bình.
ĐGH Phaolô VI, PP 76

Các “cơ cấu tội lỗi” và các
tội do các cơ cấu trên gây
ra, chúng cũng hoàn toàn đối
nghịch với hòa bình và phát
triển, về mặt phát triển, theo
diễn ngữ nổi tiếng trong Thông
Điệp của Đức Phaolô VI: “Phát
triển là danh hiệu mới của Hòa
Bình”. Như vậy, sự liên đới mà
chúng tôi đề nghị là con đường
đi tới hòa bình, và đồng thời
cũng là con đường đi tới phát
triển.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ
287
Phải làm gì nếu những người hoạt động II, SRS 39
chính trị không thể tự mình duy trì hòa
bình?
Tất nhiên giáo huấn xã hội Công giáo biết rằng các
quốc gia thường không còn có những phương tiện
Chúa cho ta thanh gươm
thích hợp tự phòng vệ cách hiệu quả và duy trì hòa tốt và không cho cơ hội dùng
bình. Ngoài việc trợ giúp phát triển, Giáo Hội trông nó.
mong vào hoạt động của các tổ chức khu vực và
10

quốc tế thúc đẩy hòa bình và tạo được sự tin
tưởng giữa các quốc gia. Rất may Giáo hội Công
giáo rõ ràng là có một cơ cấu quốc tế và không thể
áp dụng được ở phạm vi quốc gia. Vì vậy, Giáo
Hội được tự do đưa ra phán đoán độc lập và
khuyến khích các Kitô hữu sống dưới các chế độ
bất công.
498, 499 2308 398

Tục ngữ
Nhân loại phải chấm dứt
chiến tranh trước khi chiến
tranh kết liễu nhân loại.
JOHN F. KENNEDY (19171963)
Hòa bình không phải là
thiếu vắng bạo lực, nhưng
là tiến trình của công lý.
Aram I, (sn. 1947) Giáo hội
Tông truyền Armenia, 2001
Không bao giờ để nước
này chống nước kia nữa!
Không bao giờ để chiến tranh
xảy ra nữa!
ĐGH PHAOLÔ VI, Diễn văn tại
Phiên họp Toàn thể ĐHĐ-LHQ,
04/10/1965
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Nên dùng loại biện pháp cấm vận nào
trong trường hợp xung đột hay khi có
mối đe dọa chiến tranh?
Các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế là
những biện pháp quan trọng có thể được thực
hiện đối với nhà nước đàn áp các bộ phận dân
chúng của chính nước họ hoặc gây nguy hiểm cho
sự chung sống hoà bình của các quốc gia. Mục
tiêu của các biện pháp này phải được trình bày rõ
ràng chính xác. Các biện pháp cấm vận phải được
cơ quan có thẩm quyền của cộng đồng quốc tế
xem xét thường xuyên, từ đó đánh giá cách khách
quan những hậu quả thực tế đối với thường dân.
Mục đích thực sự của những cấm vận này là để
dọn đường cho các cuộc đàm phán và đối thoại;
tuy nhiên, biện pháp cấm vận không bao giờ được
sử dụng để trừng phạt trực tiếp toàn bộ dân
chúng. Do đó, ví dụ, một lệnh cấm vận thương mại
phải được thực hiện trong thời gian giới hạn và
không thể biện minh được nếu nó trở nên rõ ràng
rằng tất cả mọi người không phân biệt đều bị ảnh
hưởng bởi hậu quả của nó.
507

Bao nguy cơ chiến tranh
tồn tại, bao lâu chưa có quyền
bính quốc tế có thẩm quyền và
có đủ sức mạnh, thì mỗi khi đã
dùng hết mọi phương thế ôn
hòa, các chính phủ được phép
sử dụng quyền tự vệ chính
đáng.
Công đồng Vatican II, GS 79
Ngoài ra, tất cả những gì
đi ngược với chính sự sống,
như giết người dưới bất cứ hình
thức nào, diệt chủng,… tất cả
những điều này và những điều
tương tự đều thực sự xấu xa…
Chúng làm thối nát xã hội loài
người, nhưng tất cả những điều
trên lại bôi nhọ chính những kẻ
chủ động thực hiện hơn là bôi
nhọ những kẻ phải chịu tổn
thương, đồng thời cũng xúc
phạm nặng nề đến danh dự của
Ðấng Tạo Hóa.
Công đồng Vatican II, GS 27

11

Mắt đền mắt làm cho cả thế giới mù.
MAHATMA GANDHI
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Dù bằng mọi cách rồi mà nếu chiến
tranh vẫn xảy ra thì phải làm gì?
Trong bản thân chiến tranh xâm lược và gây chiến
là vô đạo đức. Khi chiến tranh nổ ra, thì các cơ
quan chức năng có trách nhiệm của Nhà nước bị
tấn công có quyền và nghĩa vụ tổ chức phòng vệ,
ngay cả bằng vũ lực. Đây là lý do tại sao các nước
có thể có lực lượng vũ trang và sở hữu vũ khí, để
bảo vệ người dân của mình khỏi sự tấn công từ
bên ngoài. Tương tự như vậy, các Kitô hữu cũng
có thể trở thành những người lính, vì các lực
lượng quân sự này phục vụ để bảo vệ an ninh và
tự do của quốc gia, có chức năng gìn giữ hòa
bình. Bắt trẻ em và thiếu niên nhập ngũ là tội ác.
Việc triển khai họ ở bất cứ loại lực lượng vũ trang
nào đều phải dừng lại, và những “lính trẻ em”
trước đây phải được giúp tái hòa nhập trở lại xã
hội.
500, 502-503, 512 2308 398

Nếu người Ả Rập hạ vũ
khí thì sẽ không còn chiến
tranh nữa. Nhưng nếu người
Israel hạ vũ khí thì sẽ không còn
Israel nữa.
ARNO LUSTIGER (sn. 1936),
nhà soạn nhạc người Đức
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Một cuộc “chiến phòng vệ” cần có
những điều kiện nào?
Chiến tranh tự vệ chỉ có thể biện minh dưới một
vài điều kiện hạn hẹp. Những điều kiện này đã
thỏa đáng hay chưa là do các cơ quan có “trách
nhiệm ổn định công ích” quyết định. Bốn tiêu chí
được coi là đặc biệt quan trọng:
1. Các thiệt hại do kẻ xâm lược gây ra phải “kéo
dài, nghiêm trọng và chắc chắn không còn gì
nghi ngờ”.
2. Không còn cách nào khác để ngăn chặn hoặc
chấm dứt các thiệt hại gây ra. Đã sử dụng mọi
giải pháp hòa bình và không còn cách nào nữa.
3. Các hậu quả do việc phòng vệ bằng vũ lực
không được tồi tệ hơn những thiệt hại do kẻ
xâm lược gây ra. Ở đây, hậu quả nặng nề của
việc dùng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt phải
được đặc biệt cân nhắc thận trọng.
4. Việc phòng vệ phải có cơ may thành công thực
tiễn.
500 2309 399

12

Chẳng có điều gì chiến
tranh đem đến mà chúng
ta không thể đạt được tốt hơn
mà không cần đến chiến tranh.
MAX FRISCH (1911-1991), nhà
văn Thụy Sĩ
Thành Carthage vĩ đại tiến
hành ba cuộc chiến tranh.
Sau cuộc chiến đầu tiên, nó vẫn
còn hùng mạnh. Sau cuộc chiến
thứ hai nó vẫn còn là nơi có thể
sinh sống được. Sau cuộc chiến
thứ ba, nó chẳng còn thấy đâu.
BERTOLT BRECHT (18981956), nhà soạn kịch người Đức
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Chiến tranh phòng vệ có giới hạn sử
dụng vũ lực không?
Ngay cả khi tự vệ bằng vũ khí được cho là hợp lý
cũng không phải tất cả các phương tiện đều có thể
được sử dụng để phản công lại kẻ xâm lược.
Trong mọi trường hợp, các “giới hạn truyền thống
cần thiết và tương xứng” phải được tôn trọng. Điều
này có nghĩa rằng trong việc phòng vệ chống lại
một cuộc tấn công bất công, vũ lực chỉ có thể
được sử dụng khi tuyệt đối cần thiết để đạt được
mục đích phòng vệ chính đáng.
501 2313-2314 398

Chiến tranh thì không tốt,
vì nó sinh ra nhiều kẻ ác
độc hơn nó tiêu diệt những kẻ
như thế.
IMMANUEL KANT (1724-1804),
Nền Hòa Bình Vĩnh Cửu (1795)
Nếu bộ máy chính phủ
thuộc loại đến độ đòi bạn
phải thành kẻ gây bất công cho
người khác, thì tôi cho là phải
hủy bỏ luật ấy đi.
HENRY DAVID THOREAU
(1817-1862), nhà văn Mỹ

Đừng bao giờ làm trái lương tâm mình, dù cho nhà nước buộc phải làm điều ấy.
HEINRICH HEINE (1797-1856), thi sĩ người Đức
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Vào cuộc chiến người lính nên nhớ gì?
Người lính không buộc phải tuân theo các mệnh
lệnh khi những mệnh lệnh đó vi phạm luật pháp
quốc tế. Ví dụ, binh lính không bao giờ được tham
gia vào cuộc thảm sát thường dân hay thảm sát
những tù nhân chiến tranh, ngay cả khi cấp trên ra
lệnh cho họ phải làm như vậy. Trong trường hợp
đó, người lính không thể dựa vào lý do là họ chỉ
làm theo mệnh lệnh. Người ấy phải chịu trách
nhiệm về hành động của mình.
503 2312 380
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Nạn Nhân Chiến Tranh
Báo cáo thống kê hàng năm của
Cao ủy Liên hiệp Quốc về người
tị nạn (UNHCR) và Global Trend
ghi nhận vào cuối năm 2013 có
hơn 51,2 triệu người tị nạn –
hơn năm trước sáu triệu người.
Tổng số người tị nạn được chia
thành ba nhóm: 16,7 triệu người
đã phải rời bỏ quê hương, 33,3
triệu người phải lánh cư trong
nước của họ, và 1,2 triệu người
đã phải tầm trú ở nơi nào đó
trên thế giới. Cứ mỗi một người
tị nạn đều kèm theo một trẻ em.

Còn đối với những nạn nhân chiến
tranh thì sao?
Những nạn nhân vô tội không thể tự bảo vệ mình
Ngay cả trong tương lai,
tránh khỏi bị tấn công phải được bảo vệ trong mọi
mục tiêu loại bỏ việc sử
tình huống. Nói chung, tất cả thường dân đều phải dụng vũ lực trong đời sống
có được sự bảo vệ này. Các bên tiến hành chiến chính trị quốc tế có thể phản lại
tranh cũng phải chịu trách nhiệm về những người với bổn phận bảo vệ chính mình
tị nạn, những tộc người thiểu số, các dân tộc ít
13

người về tôn giáo hay ngôn ngữ. Các nỗ lực tiêu
diệt toàn bộ các nhóm dân tộc bằng cách diệt
chủng để “thanh lọc sắc tộc” là một tội ác chống lại
Thiên Chúa và nhân loại.
504-506 2314 379

tránh khỏi chuyên quyền và
quyền lực nước ngoài.... đối với
cả nhà nước và xã hội đều thiếu
đi phương tiện tự vệ, trừ vài
trường hợp giới hạn thì phương
tiện phòng vệ là không cần thiết.
HĐGM ĐỨC, Nền Hòa Bình
Công Bình, (2000) 150
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Phải làm gì khi có đe dọa diệt chủng?
Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ đạo đức
can thiệp ủng hộ các nhóm người khi sự sống còn
của họ bị đe dọa hay các quyền cơ bản của họ
đang bị vi phạm trầm trọng. Trong việc can thiệp
như vậy, pháp luật quốc tế phải được tôn trọng
nghiêm túc và các nguyên tắc bình đẳng của các
quốc gia phải được coi trọng. Trong mối liên hệ
này, Giáo Hội đã tuyên bố ủng hộ Tòa Hình Sự
Quốc tế truy tố những người chịu trách nhiệm đối
với những hành vi đặc biệt nghiêm trọng này: diệt
chủng, tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến
tranh, tội ác chiến tranh xâm lược.
506 2317

Cần thiết trước tiên là
mang Hòa Bình với các
loại vũ khí khác – những vũ khí
khác với những vũ khí giết
người và tiêu diệt nhân loại.
Điều cần thiết hơn cả là vũ khí
đạo đức, những vũ khí này tạo
ra sức mạnh và uy tín theo luật
pháp quốc tế – trước tiên là vũ
khí về việc tuân thủ các hiệp
định.
ĐGH PHAOLÔ VI (1897- 1978),
Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế
Giới 1976
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Có nên cấm buôn bán vũ khí không?
Giáo Hội cổ võ cho mục tiêu “giải trừ vũ khí
toàn diện, công bằng và có kiểm soát” (Gioan
Phaolô II, 14/10/1985), vì tình trạng vũ khí gia tăng
đáng kể trên toàn thế giới cho thấy mối đe dọa
đáng quan ngại cho sự ổn định và tự do. Nguyên
tắc vừa đủ – mỗi nước chỉ sở hữu các phương tiện
cần thiết để tự vệ hợp lý – cả các nước mua vũ khí
cũng như những nước sản xuất hoặc cung cấp vũ
khí đều nên ghi nhớ nguyên tắc vừa đủ này. Bất
cứ tình trạng tích trữ quá nhiều vũ khí và buôn bán
vũ khí trên toàn cầu đều không thể biện minh về
mặt đạo đức. Việc buôn bán cái gọi là vũ khí hạng
nhẹ cũng phải được các nước kiểm soát chặt chẽ.
508, 511 2315-2316

Nhưng kinh nghiệm đã cho
thấy rằng chiến tranh
không còn chỉ là chiến tranh của
một nơi nào đó. Tất cả các cuộc
chiến tranh hiện đại cuối cùng
trở thành chiến tranh thế giới.
Không có ngay cả một nước lớn
nào trong số những nước lớn có
thể đứng ngoài. Nếu chúng ta
không thể đứng ngoài cuộc
chiến, thì hy vọng duy nhất của
chúng ta là phải ngăn chặn
chiến tranh.
ROBERT H. JACKSON (1892296
Có khi nào được phép sử dụng vũ khí 1954), Trưởng Công tố viên tòa
hủy diệt hàng loạt không?
Nuremberg 1945-1946
Việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào gây thiệt hại
nặng nề cho nhiều thường dân đều là vô đạo đức.
Theo khái niệm như thế, thì việc sử dụng vũ khí
Trong chiến tranh hạt nhân
“hủy diệt hàng loạt” sẽ phải bị cấm. Giáo Hội kiên
sẽ không có kẻ chiến
quyết bác bỏ cái gọi là “lý luận hợp lý về sự răn
thắng
mà chỉ có nạn nhân.
đe”. Sự tàn phá bừa bãi các thành phố, các quốc
gia, và dân chúng bằng những vũ khí hủy diệt ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, Sứ điệp
hàng loạt, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, hoặc vũ Ngày Thế Giới Hòa Bình 2006
14

khí hạt nhân là một tội ác nghiêm trọng chống lại
Thiên Chúa và nhân loại.
508-509 2314

297

Còn loại vũ khí nào không được sử
dụng trong bất cứ trường hợp nào?
Giáo Hội đòi hỏi cấm vũ khí gây thương tích quá
mức và tác hại đến bất cứ ai cách bừa bãi, ví dụ,
mìn giết người mà không thể chỉ giới hạn vào mục
tiêu quân sự, thậm chí còn gây thiệt hại lâu dài sau
khi kết thúc chiến sự. Cộng đồng quốc tế phải nỗ
lực rà phá bom mìn.
510 2316

Sự thiếu quan tâm đến ý
nguyện được các chính
phủ và các dân tộc bày tỏ rõ
ràng về việc chấm dứt sử dụng
loại vũ khí ngấm ngầm như vậy,
mìn vẫn đang được gài ở ngay
cả những nơi đã được tháo gỡ.
Mầm mống chiến tranh cũng
đang trở nên lan rộng bởi các
loại vũ khi nhẹ gia tăng hàng
loạt, không kiểm soát được mà
dường như nó đang được di
chuyển cách tự do từ vùng xung
đột này sang vùng xung đột
khác, cùng lúc bạo lực cũng gia
tăng theo. Các chính phủ phải
có những biện pháp thích hợp
để kiểm soát việc sản xuất,
buôn bán, nhập khẩu và xuất
khẩu các loại công cụ giết người
này.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ II
(1920-2005), Sứ Điệp Ngày Hòa
Bình Thế Giới 1999

Sống còn ... quyền tự vệ chống lại chủ nghĩa khủng bố.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ II (1920-2005), Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2002
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Phải chăng có quyền gây khủng bố như
là biện pháp cuối cùng?
Khủng bố cần phải bị lên án nặng nề. Khủng bố
thường tấn công người vô tội, những nạn nhân bị
nhắm đến cách tùy tiện. Những kẻ khủng bố tỏ ra
hoàn toàn bất chấp đạo lý và coi thường mạng
sống con người; không gì có thể biện minh cho
hành động của họ. Khủng bố gieo rắc hận thù, đổ
máu, chết chóc và muốn báo oán, trả thù. Các mục
tiêu của những cuộc tấn công khủng bố thường
nhắm vào hiện trường sinh sống hàng ngày, chứ
không phải vào mục tiêu quân sự, như cơ cấu của
một cuộc chiến tranh công khai.
15

Bạo lực không xây dựng
vương quốc Thiên Chúa,
vương quốc loài người. Ngược
lại, nó là công cụ ưa thích của
kẻ phản Kitô, tuy nhiên, có thể
nó có động cơ duy tâm từ tôn
giáo của nó. Nó không phục vụ
nhân loại mà phục vụ cho hành
động phi nhân tính.
JOSEPH RATZINGER/ĐGH

BÊNÊĐICTÔ XVI, trích từ sách
Jesus of Nazareth: Holy Week

513 2297 392
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Chúng ta phải nghĩ gì về khủng bố có
động cơ tôn giáo?
Không tôn giáo nào sẽ khoan dung cho khủng bố,
chứ chưa nói đến việc rao truyền điều đó. Lấy
danh Thiên Chúa tuyên bố mình là kẻ khủng bố và
lấy danh Ngài để giết người vô tội là sự báng bổ
nghiêm trọng. Đồng thời cũng không ai chết vì
hành động khủng bố của mình có thể được cho “tử
vì đạo”. Các vị tử đạo Kitô giáo (= chứng nhân)
khẳng định chân lý đức tin của mình bằng việc sẵn
sàng chết vì đức tin nếu cần, nhưng bằng hành
động như vậy, vị tử đạo ấy không bao giờ tiêu diệt
sự sống của những người khác. Giáo hội Công
giáo kêu gọi tất cả các nhóm tôn giáo và các cộng
đồng tôn giáo dứt khoát không dính líu đến mọi
hành động khủng bố có động cơ tôn giáo, đồng
thời Giáo Hội yêu cầu tất cả các tôn giáo cùng
nhau loại bỏ những nguyên nhân khủng bố và tạo
nên tình hữu nghị giữa các dân tộc càng nhiều
càng tốt.
515 2297-2298 392

Dùng các phương tiện bạo
lực để cố áp đặt cho người
khác điều phải tin là chân lý là
tội chống lại phẩm giá con
người và cuối cùng cũng là
chống lại Thiên Chúa, vì con
người mang hình ảnh của Thiên
Chúa.
THÁNH GH GIOAN PHAOLÔ II
(1920-2005), Sứ Điệp Ngày Hòa
Bình Thế Giới 2002

Ðây là điểm cần được tái
xác nhận một cách rõ
ràng: người ta không bao giờ
được chấp nhận cuộc chiến
nhân danh Thiên Chúa! Khi một
quan niệm nào đó về Thiên
Chúa nằm ở gốc rễ của những
hành động tội ác, thì đó là chỉ
dấu cho biết rằng quan niệm đó
đã biến thành ý thức hệ rồi.
300
Làm sao có thể chống chủ nghĩa khủng ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI, Sứ điệp
Ngày Thế Giới Hòa Bình 2007
bố cách hiệu quả?
Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố được bắt
đầu bằng cách chống lại các nguyên nhân có thể
gây ra khủng bố. Tuy nhiên, ngay cả chính sự hợp
tác quốc tế không thể chỉ chống khủng bố bằng
Tôi tin rằng không thể
các biện pháp nhằm trừng phạt. Cho nên, chúng ta
thắng chủ nghĩa khủng bố
phải tạo các điều kiện, để sự gây hấn không thể bằng hành động quân sự. Cải
kiềm chế sẽ không phát triển được ngay từ đầu thiện đời sống của người nghèo
hoặc sẽ không thể phát sinh. Đồng thời, quyền tự là một chiến lược tốt hơn bỏ tiền
vệ chống lại khủng bố không thể được thực hiện
ra mua súng đạn.
trong tình trạng phi đạo đức và bất hợp pháp.
MUHAMMAD
YUNUS
(sn.
513, 514 2297 392
1940), doanh nhân xã hội
Bangladesh, khôi nguyên Nobel
Hòa bình

PHỤ CHƯƠNG
TỰ DO NGHIÊN CỨU VÀ KHẢ NĂNG LẠM DỤNG CỦA NÓ
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Những nguyên tắc đạo đức nào thường
được công nhận trong các ngành khoa
học tự nhiên ngày nay?
Có bốn nguyên tắc được chấp nhận trên toàn thế
giới: 1. Phổ quát (Universality): sự nỗ lực để đạt
khái quát hóa bằng lập luận được chuẩn hóa có
thể kiểm chứng; 2. Công xã (Communalism):
quyền của mọi người chia sẻ vào các kết quả khoa
học; 3. Vô vụ lợi (Disinterestedness): loại bỏ lợi ích
cá nhân của nhà nghiên cứu; 4: Tính hoài nghi
(Skepticism): sẵn sàng có những phát hiện riêng
của mình để xem xét lại giá trị còn nghi ngờ.
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Những khám phá của khoa học có thể
bị lạm dụng không?
Có. Gần đây nhất là kể từ thời điểm vụ nổ bom
nguyên tử, chúng ta đã biết rằng khoa học không
được tổ chức trong môi trường phi đạo đức. Ngày
nay chủ đề này được thảo luận, nhất là trong các
lĩnh vực “an toàn sinh học”. Chúng ta phải đối phó
như thế nào với những nghiên cứu có thể đóng
góp vào sự tiến bộ y tế về các mục tiêu xã hội
quan trọng khác mà đồng thời những khám phá
này cũng có thể bị những kẻ khủng bố sinh học
hoặc tội phạm khác lạm dụng? Vì trong thực tế,
nhiều kết quả nghiên cứu trong các ngành khoa
học sự sống không chỉ có thể được áp dụng vì lợi
ích của cá nhân và của xã hội mà còn bị lạm dụng
với ý định gây ra thiệt hại.
509 2293-2294
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DURC có ý nghĩa gì?
Đôi bên Sử dụng Nghiên cứu cần Quan tâm
(Dual Use Research of Concern - viết tắt DURC)
bao gồm các nghiên cứu có liên quan đến an toàn
sinh học được dự kiến sẽ mang lại kiến thức, tạo
ra sản phẩm hay công nghệ có thể bị bên thứ ba
lạm dụng trực tiếp để làm hại đến tính mạng hoặc
sức khỏe của dân chúng, đến môi trường, hoặc
các lợi ích và hàng hóa được bảo vệ cách hợp
pháp khác.
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Hội Thánh không tìm cách
ngăn cản sự tiến bộ đáng
ngưỡng mộ của khoa học. Trái
lại, Hội Thánh vui mừng và thậm
chí rất thích thú khi nhận ra tiềm
năng vĩ đại mà Thiên Chúa đã
ban cho tâm trí con người. Đôi
khi các nhà khoa học tuyên bố
những điều vượt qua giới hạn
khoa học chuyên môn của mình.
Nhưng ở đây, vấn đề không
phải ở lý lẽ, nhưng ở việc thúc
đẩy một ý thức hệ cá biệt cản
đường đi tới sự đối thoại chân
thành, trong sáng và hiệu quả.
ĐGH PHANXICÔ, EG 243

Nghiên cứu khoa học dẫn
đến sự hiểu biết về những
sự thật luôn mới mẻ về con
người và vũ trụ, như chúng ta
thấy. Những sự tốt lành thực sự
của nhân loại, có thể đạt đến
được trong đức tin, mở ra chân
trời mà cuộc hành trình khám
phá của khoa học phải hướng
đến. Do đó nghiên cứu nhằm
phục vụ sự sống và diệt trừ
bệnh tật cần được khuyến
khích. Các cuộc nghiên cứu để
khám phá những bí mật của
hành tinh và vũ trụ của chúng ta
cũng rất quan trọng, trong ý
thức rằng con người không phải
để khai thác vũ trụ một cách
điên rồ, nhưng để bảo vệ nó và
làm cho nó có thể cư ngụ
được. Vì vậy, đức tin, khi được
sống cách thực sự, không mâu
thuẫn với khoa học; đúng hơn,
đức tin hợp tác với khoa học
bằng cách cung cấp những tiêu
chuẩn cơ bản là điều thăng tiến
sự tốt lành cho mọi người, và
chỉ yêu cầu nó từ bỏ những nỗ
lực trái ngược với kế hoạch ban
đầu của Thiên Chúa, là những
điều có thể tạo ra những hậu
quả chống lại chính con người.

Vì lý do đó mà cũng hợp lý để
tin rằng: nếu khoa học là một
đồng minh quý giá của đức tin
để hiểu biết về kế hoạch của
Thiên Chúa trong vũ trụ, thì đức
tin cho phép tiến bộ khoa học
luôn xảy ra vì lợi ích và sự thật
của con người, trong khi trung
thành với chính kế hoạch ấy.
ĐGH
BÊNÊĐICTÔ
XVI,
21/11/2012
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Có thể làm gì để ngăn chặn những kẻ
khủng bố gieo rắc tội ác, ví dụ như tạo ra
những mầm bệnh dùng như vũ khí?
Trước tiên, chúng ta phải làm cho toàn thế giới
nhân biết rằng “tự do khoa học” phải có một nền
tảng của hệ thống pháp lý hợp lệ. Chính các nhà
khoa học cũng cần có một chuẩn mực đạo đức về
nghiên cứu; đối với họ chỉ quan tâm về mặt kỹ
thuật của công việc của mình thôi là chưa đủ. Hơn
nữa, cần có các quy định và kiểm soát ở cấp quốc
tế. Nghiên cứu không thể chỉ còn giới hạn trong
phạm vi một quốc gia nữa, nên ngày nay không đề
ra một chiến lược ngăn chặn rủi ro thích đáng là vô
trách nhiệm.

Trích từ các văn kiện quan trọng của Giáo Hội
HÒA BÌNH
Quan Tâm Đến Hòa Bình Nơi Bản Chất Con Người
Nhiều người tưởng rằng các định luật chi phối cá nhân với Nhà nước là những định luật xưa
nay vẫn chi phối những động lực, và vật thể vô linh của vũ trụ. Nhưng không phải vậy, chính
những nguyên tắc chi phối đời sống con người hoàn toàn khác: Thiên Chúa Cha của vũ trụ vạn
vật đã ghi tạc những nguyên tắc chi phối đời sống con người ngay trong bản chất con người,
phải tìm ra trong chính chúng ta chứ không phải ở đâu khác.
ĐGH GIOAN XXIII, Thông Điệp Pacem In Terris (1963), 4
Bổn Phận Giải Trừ Quân Bị
Có một niềm tin phổ biến rằng trong điều kiện hiện đại, hòa bình không thể được bảo đảm trừ
khi dựa trên cơ sở có một sự cân bằng đồng đều về vũ khí và nhân tố này là nguyên nhân dự
trữ vũ khí để cân bằng sức mạnh. Như vậy, nếu một nước tăng sức mạnh quân sự, thì những
nước khác ngay lập tức bị khích động chạy đua vũ trang để tăng thêm nguồn vũ khí cho mình.
Và nếu một quốc gia trang bị vũ khí nguyên tử, thì những nước khác cho rằng mình cũng được
sản xuất những thứ vũ khí như vậy để có sức tàn phá đồng đều là hợp lý... Dù sức mạnh
khủng khiếp của vũ khí hiện đại thực sự đáng sợ làm cho phải nhụt chí, nhưng có lý do phải lo
sợ rằng chính các thử nghiệm hạt nhân cho mục đích chiến tranh nếu tiếp tục thực hiện có thể
18

sẽ dẫn đến nguy cơ nghiêm trọng đối với mọi động vật, thực vật có sự sống trên trái đất. Vì thế,
sự công bình, lẽ khôn ngoan và sự nhìn nhận phẩm giá của con người đòi hỏi phải chấm dứt
cuộc chạy đua vũ trang. Đồng thời phải hạn chế các khí giới có trong các nước, phải loại trừ khí
giới nguyên tử, để sau cùng, đi đến một cuộc tài giảm binh bị có sự kiểm soát hữu hiệu... Tuy
nhiên, mọi người cần phải nhận thức rằng sự ngưng võ trang, sự hạn chế tiềm lực chiến tranh,
và hơn nữa sự tài giảm binh bị sẽ không thể, hoặc hầu như không thể nào thực hiện nổi, bao
lâu người ta không chịu tác động đến tâm hồn con người: và đây là vấn đề chính để hoàn toàn
giải trừ quân bị. Mọi người phải hoàn toàn hợp tác, phải làm sao tiêu diệt cho tận gốc cái tâm
trạng cứ nơm nớp lo sợ chiến tranh.
ĐGH GIOAN XXIII, Thông Điệp Pacem In Terris (1963), 59-61
Các Quốc Gia Có Quyền Tự Quyết
Không một nước nào có quyền tạo sức ép hay can thiệp vào nội bộ những nước khác cách
không chính đáng. Ngược lại, mọi nước đều phải giúp cho những nước khác được phát triển
tinh thần trách nhiệm, óc sáng kiến và tin tưởng rằng chính mỗi nước phải đẩy mạnh việc phát
triển trên mọi lãnh vực.
ĐGH GIOAN XXIII, Thông Điệp Pacem In Terris (1963), 64
Sự Vô Lý của Buôn Bán Vũ Khí
Trước những nhu cầu chính đáng của con người và trước việc sử dụng những phương tiện
thích hợp để thỏa mãn những nhu cầu ấy, thì việc sản xuất vũ khí là một xáo trộn nặng nề đang
ngự trị trong thế giới hiện nay, và việc buôn bán vũ khí cũng vậy. Phải thêm rằng việc buôn bán
vũ khí còn bị luân lý kết án một cách nghiêm khắc hơn. Như người ta biết, đây là một cuộc
buôn bán không biên giới, có thể băng qua những rào cản của các khối. Cuộc buôn bán ấy biết
cách vượt lên trên sự phân cách giữa Đông phương và Tây phương, nhất là sự phân cách
chống đối giữa Bắc và Nam, đến nỗi – nghiêm trọng hơn nữa – buôn bán vũ khí len lỏi vào
những miền khác tạo nên khu vực phía nam bán cầu. Như vậy, chúng ta đứng trước một hiện
tượng khác thường: trong khi những viện trợ kinh tế và những chương trình phát triển bị ngăn
chặn do những rào cản về ý thức hệ không thể vượt qua và những rào cản về quan thuế và thị
trường, thì vũ khí, bất luận từ đâu, vẫn được lưu hành một cách tự do hầu như tuyệt đối trong
các miền khác nhau trên thế giới.
ĐGH GIOAN PHAOLÔ II, Thông Điệp Sollicitudo Rei socialis (1987), 24
Không Có Hòa Bình Không Có Công Lý
Ngày nay, ở khắp mọi nơi, người ta đòi hỏi một một nền an ninh rộng lớn hơn. Nhưng bao lâu
sự loại trừ và chênh lệch xã hội trong xã hội và giữa con người chưa được chỉnh đốn, thì sẽ
không thể nhổ tận gốc bạo lực. Những người nghèo và rất nghèo bị kết án là sử dụng bạo lực,
nhưng nếu không có sự bình đẳng về cơ hội, những hình thức gây hấn và chiến tranh sẽ tìm
thấy những mảnh đất màu mỡ, mà sớm hay muộn, sẽ bùng nổ. Khi một xã hội - dù là địa
phương, quốc gia hay toàn cầu - bỏ rơi ở ngoại vi một phần của chính mình, thì không một
chương trình chính trị nào, không một quyền lực trật tự nào hoặc loại giám sát nào có thể bảo
đảm một nền an ninh vô hạn. Ðiều này xảy ra không chỉ vì do sự chênh lệch xã hội gây ra các
phản ứng bạo lực của những người bị loại ra khỏi hệ thống, nhưng vì sự bất công tận gốc của
hệ thống kinh tế xã hội. Cũng như điều tốt có khuynh hướng được lan tỏa, thì sự dữ mà anh chị
em đồng ý, như bất công, cũng có khuynh hướng lan rộng với sức mạnh tai hại của nó và âm
thầm phá hủy những nền tảng của hệ thống chính trị và xã hội, bất chấp vẻ vững chắc bề ngoài
của chúng. Nếu mọi hành động đều có hậu quả, một sự dữ ẩn mình trong những cấu trúc của
một xã hội luôn luôn chứa đựng một tiềm năng làm cho nó tan rã và bị tiêu diệt. Chính vì sự dữ
kết tinh trong các cấu trúc xã hội bất công, mà người ta không thể mong đợi một tương lai tốt
đẹp hơn.
ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium (2013), 59
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VỀ MỤC LỤC
TÁM MỐI PHÚC THẬT LÀ KẾ HOẠCH NÊN THÁNH (LỄ CÁC THÁNH)

Kh 7: 2-4, 9-14; 1Ga 3:1-3; Mt 5: 1-12a
______________________
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Lời Hồng Y Angelo Amato, bộ trưởng Thánh Bộ Phong Thánh nói tại hội nghị Các Giám Mục
về Lời Chúa năm 2008, đến nay vẫn còn vang vọng trong tâm trí mọi người mỗi khi Lễ Các
Thánh trở về:
“Chúa Giesu nói: ‘Anh em hãy học nơi tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, tâm
hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi’ (Mt 11:29). Từ hơn 2000 năm nay mọi thiện nam tín nữ, trẻ già,
khôn ngoan và dốt nát, từ Đông qua Tây đã áp dụng Lời Chúa, khiến giới răn này đã âm vang
trong tâm trí họ: ‘…Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn
thiện’ (Mt 5:48).
“Thư viện của họ là cuộc sống và lời Chúa Giesu: Phúc thay cho những kẻ nghèo khó,
những kẻ than khóc, những kẻ hiền lành, những kẻ đói khát sự công chính, những kẻ từ bi nhân
hậu, những kẻ có tâm hồn trong sạch, những kẻ kiến tạo hòa bình, những kẻ bị truy nã. Các
Thánh hiểu rằng Tám Mối Phúc Thật là cốt lõi của Tin Mừng và là hình ảnh chúa Kito nên các
ngài đã lấy đó làm gương mẫu cho các ngài.”

20

MỘT TOA THUỐC MỚI
Tám Mối Phúc Thật trong bài giảng trên núi của chúa Giesu (Mt 5: 1-12) là một toa thuốc
tuyệt hảo để nên thánh. Nhiều người đã nói, núi Tám Mối Phúc Thật chỉ cao hơn mực biển độ
vài chục feet, nhưng nó lại là một ngon núi cao nhất trên trái đất này!
Chính trên ngọn núi thánh này ở Galilee, chúa Giesu Kito đã tuyên bố một giới luật mới, một
cách thức để nên thánh của chúa.
Luật này không phải là những điều trừu tượng. Chính Chúa Giesu là người có tinh thần
nghèo khó, người hiền lành, người bị truy nã và người mang lại hòa bình. Người là “điều luật
Mới để nên thánh” phải được in sâu trong lòng, phải chiêm ngưỡng qua hành động của chúa
Thánh Linh. Cuộc khổ nạn và cái chết của Người chính là triều thiên thánh
Nên thánh là cam kết và thực hành cách sống, không thụ động, nhưng là một chọn lựa liên
tục đào sâu tình lên đới với Thiên Chúa để nó hướng dẫn hành động của mỗi chúng ta trong
cộng đồng và toàn thế giới. Nên thánh đòi hỏi phải thay đổi tận gốc rễ cả trong ý nghĩ lẫn hành
động. Chấp nhận nên thánh là phải đặt chúa Giesu làm mục đích tối hậu trong mọi khía cạnh
của cuộc sống.
Nhìn lên chúa Giesu là chúng ta thấy tất cả ý nghĩa của nghèo khó, của dịu hiền, của từ bi
nhân hậu, của than khóc, của chăm lo săn sóc, của tấm lòng trinh nguyên, của kiến tạo hòa
bình, của truy nã bắt bớ. Vì vậy Chúa có lý để nói với mỗi người chúng ta: “Hãy đến và hãy
bước theo ta!” Chúa không nói rằng “Hãy làm điều Ta nói”, nhưng Người nói “Hãy đến và bước
theo Ta!”
HÃY TÍCH LŨY
Các thánh và các chân phước là những bạn đồng hành với chúng ta trên suốt đoạn đường
đời đầy dẫy vui mừng và đau khổ. Họ là những thiện nam tín nữ đã viết lên một trang sử mới
của đời họ và của biết bao nhiêu người khác. Đây là cốt lõi sứ điệp của Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolo II gửi cho nhân loại: Nên thánh không phải là tặng vật chỉ dành riêng cho một số
ít người.
Đó là điều mà tất cả chúng ta có thể ước mơ được, bởi vì nó nằm trong khả năng của chúng
ta –một bài học vĩ đại đã được Công Đồng Vatican II xác quyết và kêu gọi đến toàn thể nhân
loại. (Lumen Gentium).
Lễ trọng mừng Các Thánh hôm nay là cơ hội đặc biệt cho toàn thể Giáo Hội, một lần nữa,
tích lũy phương cách mà thánh GH Gioan Phalo II đã nói, để thay đổi cách nhìn về các thánh
và các chân phước. Trong gần 27 năm Giáo Hoàng, đức Gioan Phaolo II đã cho Giáo Hội
chúng ta 482 vị thánh và 1.338 chân phước.
Vị Giáo Hoàng người Ba Lan này đã cho chúng ta thấy là các anh hùng nam nữ trên thế giới
ngày nay cũng có rất nhiều khuyết điểm. Họ chẳng là gì cả đối với chúng ta. Những “ngôi
sao” thực sự của vị giáo hoàng này là những thánh nhân và chân phước; họ không có chủ đích
trở thành những anh hùng làm cho người ta phải chóa mắt…
Để hiểu biết cái vĩ đại ấy có thể đạt được, chúng ta cần có những mẫu mực như những bổn
phận đễ vượt qua và thành công. Đó là những nhu cầu vượt bực để trở thành những anh hùng
nam nữ, những mẫu mực, những chứng nhân của niềm tin và nhân đức mà thế giới thể thao,
điện ảnh, khoa học và ca nhạc không tài nào có thể cung ứng được.
ĐỨNG Ở ĐIỂM TRUNG TÂM CĂN BẢN
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Nhiều người nghĩ rằng thánh chức là một đặc ân chỉ dành cho một số ít người được đặc biệt
chọn lọc. Trái lại, hiện nay, trở thành thánh là bổn phận của mọi Kito hữu, hay đúng hơn là bổn
phận của tất cả mọi người. Đã bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng thánh nhân chỉ là những người
“khác thường và kỳ dị” mà Giáo Hội tung hô để cho mọi người noi theo, là những người chẳng
đại diện cho ai, mà cũng chẳng ai có thể với tới được trong hoàn cảnh của con người?
Điều thực sự về những con người “kỳ dị” ấy theo nghĩa đen là họ xuất phát từ trung tâm
điểm, do luyện tập bình thường, từ những phương cách bình thường để hoàn thành bổn phận
theo những khuôn mẫu đã định sẵn. Nói cách khác là các thánh nhân đã đứng ở “trung tâm căn
bản”.

CÁC THÁNH NHÂN CỦA THIÊN NIÊN KỶ MỚI
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói với giới trẻ khá nhiều về lời kêu gọi và ơn gọi nên
thánh. Trong một thông điệp nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2000 tại Rome, ngài đã viết
những lời không thể nào quên được mà sau này đã trở thành lời tung hô mừng năm Toàn Xá:
“Hỡi các bạn trẻ trên khắp các lục địa, đừng sợ sẽ trở nên thánh của thiên niên kỷ mới! Hãy
chiêm nghiệm, hãy yêu mến cầu nguyện; hãy gắn bó với niềm tin của các bạn và hãy quảng đại
trong việc phục vụ anh chị em huynh đệ, hãy là những thành viên tích cực của Giáo Hội và
những người xây đắp hòa bình.
“Để thành công trong kế hoạch đòi hỏi này, hãy tiếp tục lắng nghe Lời Chúa, tạo sức mạnh
nơi các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và hòa giải. Chúa muốn các bạn là những môn đệ can
đảm của Tin Mừng và là người kiến tạo tình nhân loại mới.”
Hai năm sau, cũng Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2002 ở Canada, thánh Gioan Phaolo II lại
nhắc lại đề mục nên thánh và các thánh nhân trong sứ điệp của ngài:
“Như muối cho vị trong thức ăn, ánh sáng chiếu soi bóng tối, nên thánh cũng cho đầy đủ ý
nghĩa về cuộc sống và phản ảnh vinh quang Thiên Chúa.
“Biết bao nhiêu thánh nhân, nhất là các thánh trẻ mà chúng ta thấy trong lịch sử Giáo Hội! Vì
tình yêu Thiên Chúa nơi họ, những đức tính anh hùng của họ đã chiếu sáng khắp thế giới, vì
vậy đã trở nên đời sống mẫu mực mà Giáo Hội nêu cao cho tất cả mọi người noi theo. (….)
“Qua sự can thiệp và chứng giám của vị gia chủ vĩ đại này, chớ gì Thiên Chúa cũng biến các
bạn thành những thánh nhân của thiên niên kỷ thứ ba này!”
Tại Thánh Lễ kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Downsview Park, Toronto Canada ngày 287-2002, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã đưa ra một thách đố:
“Và nếu, ở thâm sâu trái tim của các bạn, các bạn cảm thấy cùng một tiếng gọi để trở thành
thiên chức linh mục hay đời sống tận hiến, thì hãy đừng sợ phải bước theo chúa Kito trên hoàng
gia lộ của Thập Giá!
“Trong những lúc đời sống Giáo Hội gặp khó khăn, việc theo đuổi nên thánh lại càng cấp
bách hơn nữa. Nên thánh không phải là vấn đề tuổi tác, mà là vấn đề sống trong Thần Linh
Thiên Chúa, như Kateri Tekakwitha đã sống ở đây tại America và rất nhiều người trẻ khác đã
sống như vậy.”
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CÁC THÁNH LÀ NHỮNG NHÀ CẢI CÁCH THỰC SỰ
Đức Benedict XVI đã tiếp tục lời kêu gọi và khích lệ nên thánh của đức Gioan Phaolo II vào
Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2005 tại Cologne, Đức quốc. Vào buổi khai mạc hôm 18-8-2005,
Benedict XVI đã nói với giới trẻ thế giới như sau:
“Các bạn trẻ thân mến, Giáo Hội cần những chứng nhân đích thực cho việc tân phúc âm hóa
là các thiện nam tin nữ mà cuộc sống của họ đã được cải đổi do tiếp cận với chúa Giesu,
những thiện nam tín nữ có khả năng thông truyền cảm nghiệm này cho tha nhân. Giáo Hội cần
những thánh nhân.
“Tất cả họ đã được kêu gọi để trở nên thánh, và một mình những con người thánh mới có thể
tân hóa nhân loại. Nhiều vị đã ra đi trước chúng ta dọc theo bước đường anh hùng Phúc Âm
này. Cha khuyến khích các con hãy thường xuyên đến van xin sự chuyển cầu của họ.”
Biển Đức XVI đã tiếp tục đề mục này vào buổi canh thức tối thứ bảy ngày 20-8-2005 tại
Marienfield:
“Rất nhiều vị thánh -cả hữu danh lẫn vô danh- mà Chúa đã mở sách Tin Mừng trong cuộc
sống của họ cho chúng ta và lật ra từng trang; Người đã làm điều này trong suốt giòng lịch sử
và còn tiếp tục làm như vậy cho đến ngày hôm nay.
“Trong đời sống của họ, nếu như một quyển sách hình vĩ đại, thì những kẻ giàu có của Tin
Mừng đã được bật mí. Họ là những con đường sáng chói mà chính Thiên Chúa đã vạch ra
xuyên suốt giòng lịch sử và ngày nay vẫn còn đang vẽ ra.”
Đoạn Biển Đức XVI hô lớn tiếng tại hội nghị vĩ đại với hơn 1 triệu người trẻ tụ họp để cầu
nguyện tại Marienfeld ở Cologne. “Các thánh (….) là những nhà cải cách thực sự. Bây giờ cha
muốn diễn tả điều này theo một đường lối hơn cả căn bản: Chỉ từ các thánh, chỉ từ Thiên Chúa
mới có cuộc cách mạng thực sự, một đường lối quyết định để thay đổi thế giới.”
LỜI KẾT: CỐT LÕI CỦA VIỆC NÊN THÁNH LÀ HY VỌNG
Mỗi một khủng khoảng mà Giáo Hội phải đối diện, mỗi một khủng khoảng mà thế giới phải
đương đầu đều là khủng khoảng nên thánh và khủng khoảng của các thánh. Nên thánh là cấp
kỳ, bởi vì nó là bộ mặt thật của Giáo Hội.
Cốt lõi tuyên ngôn của các thánh và chân phước luôn luôn là Hy Vọng, ngay cả ở giữa
những lúc đen tối nhất của lịch sử. Nó ở những thời điểm hầu như đen tối thì ánh sáng chúa
Kito lại chiếu sáng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống một trong những thời điểm đó, và
Thiên Chúa còn đang áp dụng hình thức tột bực của việc nên thánh và thánh hóa.
Những ai tin vào chúa Giesu và sứ điệp của Người phải tự để cho mình bị quyến rũ và say
mê bởi đời sống và sứ điệp của Chúa được gói ghém trong tám mối phúc thật.
Hôm nay, chúng ta phải lấy Tám Mối Phúc Thật làm gương để soi xét cuộc sống và lương
tâm của mình. “Tôi có nghèo khó trong lòng không? Tôi có khiêm tốn và từ bi nhân hậu không?
Tôi có tâm hồn trong sạch không? Tôi có sống và đem lại hòa bình không? Tôi có được “chúc
phúc” -hay nói cách khác- có được hạnh phúc không?”
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Chúa Giesu không chỉ cho chúng ta những điều Người có, mà cả những điều Người là.
Người là thánh và làm cho chúng ta cũng trở nên thánh.

Fleming Island, Florida
Oct. 2018
VỀ MỤC LỤC
LỜI TÌNH TỪ NHỮNG NẤM MỘ

Tháng 11, những ngày cuối năm phụng vụ, Phụng vụ Giáo Hội hướng chúng ta đến ngày
cánh chung, ngày thế mạt, ngày mà Chúa Giê-su sẽ lại đến trong vinh quang để xét xử muôn
dân.
Bởi vậy, vừa vào tháng 11, chúng ta có lễ các thánh nam nữ, là những người được Chúa
ban phúc trường sinh, được sống trong Nước Thiên Chúa, được hưởng thánh nhan Chúa,
sống trong tình yêu Chúa bình an và hạnh phúc muôn đời. Các thánh hưởng phước Thiên
Đàng là thành phần của Giáo Hội Chúa Ki-tô, là Giáo Hội Khải Hoàn, vì họ đã chiến thắng ma
quỷ ba thù mà giữ vững một lòng Tin Cậy Mến Chúa.
Hôm nay, ngày 2-11, giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến những người ra đi trước chúng ta,
còn vướng mắc tội lỗi, còn chưa yêu mến Chúa đủ, còn phải được thanh luyện trong luyện
ngục chờ ngày Chúa xót thương, mở cửa thiên đàng. Đây cũng là thành phần của Giáo Hội
Chúa Ki-tô có tên gọi là Giáo Hội Trầm Luân, Giáo Hội Thanh Luyện.
Còn chúng ta, những người đang trên hành trình về Nước Thiên Chúa, gọi là Giáo Hội Lữ
Hành. Giáo Hội Lữ Hành hiệp thông với niềm vui chiến thắng của Giáo Hội Khải Hoàn, và luôn
tha thiết cầu xin Chúa thứ tha cho bao người còn đang trong Giáo Hội Trầm Luân.
Hôm nay, đứng trước các phần mộ ông bà cha mẹ và những người thân yêu đã ra đi trước
chúng ta, đang an nghỉ tại nghĩa trang thân yêu này, thiết tưởng, những nấm mộ đang mời gọi
chúng ta hãy luôn gẫm suy về sự chết, sự sống lại, và lòng hiếu thảo của những người còn
đang sống.
Về sự chết
Sự chết cố định. Giờ chết bất ngờ. Ai cũng biết rồi đây mình sẽ chết, nhưng không ai biết
được giờ chết của mình, cách chết của mình.
Tôi chẳng nhớ bài hát nào, có câu: “Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi…”
Người viết ca khúc này muốn nói về chuyện buồn gì thì tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ thấy đúng
là có những chuyện buồn của mùa thu hôm nay, ngay trong lòng tôi, và có thể ngay trong lòng
mỗi chúng ta, khi nghĩ về sự chết.
Lại có một ca khúc khác của Phạm Duy, có câu: Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều.
Hàng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu…
Đúng! Mùa thu thật buồn!
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Buồn vì kiếp người vào thu với những chuyển biến kỳ dị trong cơ thể: sức khỏe mỏng dần,
và mỗi ngày như bước gần tới sự tàn vong của kiếp người. Ngày xưa ở tuổi 30, 40 có thể đi
cuốc đi cày cả hai tiếng đồng hồ mà không hề thấy mệt, bây giờ, chỉ vài nhát cuốc, chỉ nửa
đường cày đã phải đứng lại mà thở pheo pheo…Không phải mùa thu của cuộc đời đã đến rồi
đấy sao.
Mới vào thu mà đã buồn như thế.
Nhìn sang nhà bên kia, có đôi ông bà cuối thu đang ho sù sụ, bà mớm cho ông từng miếng
cơm, sú cho ông từng miếng nước, hai người níu lấy nhau đi, cả bốn chân đi còn thêm cái gậy,
mà không vững.
Còn cảnh nhà ai kia, ông cụ đã quá mùa thu, bước vào cảnh đông tàn, nguyệt tận, con cháu
hết lòng lo mà bệnh viện trả về, nằm chờ Chúa gọi về với Chúa.
Vâng kiếp người là thế, ai rồi cũng tới lúc phải giã từ cuộc đời này.
Nhưng đời sống con người không chỉ đơn giản sống, rồi già đi, yếu bệnh rồi chết.
Điều đáng nói hơn, đó là giờ chết bất ngờ, nên có thể nói rằng: ngày nào cũng là ngày tận
thế của ai đó, và của chính mỗi người chúng ta nữa. Có biết bao cái chết bất ngờ mỗi ngày.
Bản tin 60 giây, các trang mạng xã hội, các báo đài hầu như ngày nào cũng báo tin có
người chết. Chết cách này, chêt cách kia, đủ cách chết…
Bệnh ung thư chết, bênh tai biến chết, tai nạn xe chết, tai nạn máy bay chết, thiên tai dịch
họa chết….nghe đâu mỗi ngày có cả ngàn người chết. Cái chết nào cũng thương tâm.
Nhưng cũng có những cái chết vô duyên, lãng xẹt như: ngoại tình đánh ghen chết; say xỉn
đâm nhau chết; nợ nần vài chục triệu hoặc sợ cha mẹ la rầy treo cổ tự tử chết; bị người tình
phụ ra sông nhảy cầu chết; ghét nhau một tiếng đại ca, một cái nhìn đểu, đâm nhau chết; hơn
thua nhau chút nhan sắc chảnh chọe, thuê người chém chết; hết tiền hút chích cho thỏa cơn
nghiện xùi bọt mép chết; ông già 72 tìm vui bên cô nàng 27 lăn ra chết; đúng là những cái chết
lãng xẹt, những cái chết vô duyên.
Lại còn có những cái chết thật kinh khủng, do lòng người ác độc gây nên: tranh giành quyền
lực thanh trừng nhau, đầu độc nhau chết; muốn diệt khẩu, ém nhẹm tội lỗi của mình, giết người
chết; hiếp dâm cướp tài sản, đâm người chết; sửa sắc đẹp chết, quăng xác xuống sông cho
khỏi ai biết chết; vợ hư thân mua xăng về đốt chồng chết; chồng nghi vợ ngoại tình bóp cổ vợ
chết; ngáo đá lên cơn đụng ai cũng chém chết, cháu chém bà chết, con cái chém cha mẹ chết,
chém luôn cả người yêu chết; bị xúc phạm, bị tổn thương chỉ vì một câu nói mà hộc máu
chết..... Và còn kinh khủng hơn nữa là cả ngàn ngàn thai nhi phải chết vì lòng mẹ quá ác độc,
không chỉ là phá thai ở bất kỳ tuần tuổi nào, mà còn có người mẹ bỏ con vào hố rác cho kiến
cắn chết, có người mẹ khác ném con từ tầng lầu cao xuống cho chết. Thật quá kinh khủng.
Toàn cảnh xã hội hôm nay và những cách chết, cho thấy rằng: con người có cách đối xử với
nhau thực vô lý: ai cũng sợ mình chết, mà không hề tôn trọng và bảo vệ sự sống cho ai; ai cũng
giữ sỉ diện của mình mà không hề tôn trọng sỉ diện kẻ khác, ai cũng sợ mình phải chết, mà lại
có thể giết chết kẻ khác một cách tàn nhẫn.
Chính tội lỗi của con người là nguyên nhân gây ra bao nhiêu cái chết.
Sự chết đến với con người quá dễ dàng, và cũng không ai dám biết trước mà ngăn cản nó.
Sự chết là kết quả của sự dữ. Mà sự dữ là do ma quỷ cố ý gây nên. Ma quỷ không muốn cho
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con người tỉnh thức và sẵn sàng. Ma quỷ muốn cho con người mất linh hồn, mất Nước Thiên
Chúa.

Về sự sống lại
Vâng, con người phải chết và có quá nhiều cách chết. Nhưng, dù có chết cách nào đi nữa,
thì Thiên Chúa là Cha xót thương luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả con cái của Người
vào trong Nước vĩnh cửu của Người. Vì thế, phải luôn sẵn sàng tỉnh thức để đón nhận ngày tận
thế của mình, để được Thiên Chúa đón thẳng vào Nước Người.
Đó là niềm tin chắc chắn của mỗi tín hữu Chúa Giê-su Ki-tô.
Vì mỗi tín hữu, đã được Thánh Thần của Chúa Cha kêu gọi tới hưởng ơn cứu độ của Chúa
Giê-su Ki-tô. Như vậy, Chúa Giê-su Ki-tô là quà tặng quý giá của Thiên Chúa ban cho chúng ta,
vì lòng thương xót vô biên của Người.
Thế mà, Chúa Giê-su lại nói: “Những kẻ cha đã ban cho con”. Hóa ra, trong tâm tư của Chúa
Giê-su, mỗi tín hữu lại là một quà tặng quý giá mà Chúa Cha trao ban cho Người. Lẽ ra chúng
ta phải quý chuộng Đức Giê-su biết bao và không thể tách rời xa Người, thì ngược lại, Đức
Giê-su yêu mến và quý chuộng mỗi chúng ta đến nỗi Người xin với Cha rằng: “Lạy Cha, những
kẻ Cha đã ban cho Con, thì Con muốn rằng Con ở đâu thì chúng cũng ở đó với Con, để chúng
chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con”.
Vinh quang ấy chính là Sự Sống Lại của Con Thiên Chúa làm người.
Vinh quang ấy chính là Sự Sống Viên Mãn và Vĩnh Cửu của Người, vì Người là Thiên Chúa.
Đó là niềm tin và niềm hy vọng của mỗi chúng ta, các Ki-tô hữu.
Hãy luôn sống đẹp lòng Chúa, là hãy yêu mến Chúa, là hãy tuân giữ lề luật Chúa, nhất là
luật mến Chúa, yêu người.
Hạnh phúc biết bao cho ai được chết trong khi lòng còn đang tin tưởng yêu mến Chúa nồng
nàn, khi lòng còn đang bác ái yêu thương và sẻ chia cho người, phục vụ sự sống của người.
Hạnh phúc biết bao cho ai được chết đang khi còn thực thì Lời Chúa dạy, đang còn thực thi
tám mối phúc thật trong cuộc sống của mình.
Hạnh phúc biết bao cho ai được chết đang khi còn sống trong ân nghĩa với Chúa, bởi chúng
ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ đón họ về trong Nước Chúa, vì Chúa Giê-su đã tha thiết van
xin: “Lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho Con, thì Con muốn rằng Con ở đâu thì chúng cũng ở
đó với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con”.
Về chữ Hiếu
Đứng trước các phần mộ, thắp hương nghi ngút, hoa nến từng bừng, dâng kinh cầu nguyện,
tưởng như thế là ta làm ơn cho những người đã ra đi, hãy trả hiếu cho ông bà cha mẹ đấy sao?
Có ai trong chúng ta nghe được ông bà cha mẹ và những người thân yêu chúng ta đang ở
dưới mộ sâu kia nói gì không? Chắc hẳn là họ không còn nói được lời nào nữa. Nhưng chính
sự im lặng của các ngôi mộ đang nói với chúng ta nhiều điều quý giá:
-sự chết cố định giờ chết bất ngờ, hãy luôn tỉnh thức, hãy sống trong ân nghĩa Chúa.
-hãy luôn hướng lòng về Thiên Chúa là cùng đích cuộc đời của chúng ta.
-hãy tin tưởng Chúa Giê-su và sự phục sinh của người.
Cách đặc biệt, hãy nghe các phần mộ của ông bà cha mẹ nhắn nhủ với các con: hãy yêu
mến Chúa và yêu thương nhau.
Chữ hiếu đối với ông bà cha mẹ không phải là mồ yên mả đẹp, cung đình nguy nga mà anh
chị em trong nhà con trai con gái, con dâu con rể lại còn cứ lời qua tiếng lại.
Chữ hiếu đối với ông bà cha mẹ không phải là làm cỗ lình đình, nhiều mâm đông khách mà
anh chị em trong nhà lại còn cứ bất hòa bất thuận với nhau.
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Chữ hiếu đối với ông bà cha mẹ không phải là khói hương nghi ngút, là nến hoa rực rỡ, là
kèn trống se sua…mà anh chị em trong nhà lại còn cứ hơn thua nhau, ganh tỵ nhau, bôi bác,
bài xích nhau.
Hãy lắng nghe tiếng nói từ các phần mộ ông bà cha mẹ rằng: chữ hiếu đối với ông bà cha
mẹ chính là anh chị em hãy sống đạo cho đàng hoàng, hãy mến Chúa trên hết mọi sự và hãy
yêu thương nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy tha thứ cho nhau, hãy đoàn kết hiệp nhất với nhau, và
hãy sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa.
Như thế mới là lời nguyện đích thực cho những kẻ đã qua đời.
Như thế mới là lễ hy sinh xứng đáng cho các linh hồn trong luyện ngục.
Như thế mới là đáp hiếu cho ông bà cha mẹ cách trọn vẹn
Và như thế, mới hy vọng sum họp với ông bà cha mẹ trong cõi đời sau.
Ai cũng phải chết. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho giờ chết là hãy luôn sống trong ân nghĩa với
Chúa. Hãy tin tưởng vào Chúa Ki-tô Phục Sinh. Và cụ thể nhất là: hãy kính mến Chúa luôn, hãy
yêu thương hết mọi người luôn.
Đó là điều mà mà Thiên Chúa khát khao nơi mỗi chúng ta,
Đó là điều mà ông bà cha mẹ đang khát khao nơi mỗi chúng ta.
Tháng các linh hồn, trong khi chúng ta hy sinh, dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, thì các
linh hồn từ những nấm mồ im lặng kia cũng gửi cho chúng ta những lời tình như quà tặng quý
giá về sự chết, sự sống lại và về chữ hiếu đúng nghĩa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn Tin Cậy Mến Chúa hết lòng, và yêu thương nhau, yêu
thương mọi người, để làm lễ dâng cầu thay cho ông bà cha mẹ và các linh hồn được Chúa thứ
tha những hình phạt còn nơi luyện ngục, và Chúa cho lên chốn nghỉ ngơi cùng Chúa. Amen.
PM. Cao Huy Hoàng, 02-11-2018
VỀ MỤC LỤC
CÁC THÁNH, CÁC THIÊN THẦN VÀ LOÀI NGƯỜI KHÁC VÀ GIÔNG NHAU THẾ NAO?

Hỏi :
Nhân Lễ kính các Thánh ngày 1 tháng 11, xin cha giải thích rõ những thắc mắc sau
đây :
1- Có Thiên Thần không ?
2- Thiên thần, các Thánh và loài người khác và giống nhau thế nào ?
Trả lời :
1- Có Thiên Thần ( Angels) hay không ?
Để trả lời câu hỏi này , xin đọc Sách Giáo Lý của Giáo Hội đã nói rõ như sau : : “ “Sự
hiện hữu của các hữu thể thiêng liêng, không có thân xác mà Thánh Kinh thường
gọi là các Thiên Thần, (Angels) là một chân lý của đức tin. chứng từ của Thánh
Kinh cũng rõ ràng như toàn thể Thánh Truyền. “ ( x. SGLGHCG, số 328))
Là chân lý của đức tin có nghĩa đây là điều phài tin trong toàn bộ niềm tin của Đạo Thánh do
Chúa Kitô khai sinh và rao giảng cách nay trên 2000 năm..
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Chúa Giêsu đã nói đến các Thiên Thần như sau :
“ Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật,
Thầy nói cho anh em biết : các Thiên Thần của họ ở trên trời không ngừng
chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” ( Mt 18:10)
Dịp khác, khi nói về sự sống của những ai được sống lại sau khi phải chết trong thân xác
con nhười, , Chúa cũng nói rõ : “ Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với
các Thiên Thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” ( Lc 20: 36)
Lần nữa, Chúa cũng nói đến công việc của các thiên thần như sau:
“ Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các Thiên Thần theo hầu,
bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người.” ( Mt 25:31)
Các Thiên Thần cũng được gọi là các Thiên Sứ (Heavenly Messengers) như ta đọc thấy
trong Thánh Vịnh sau đây:
“ Chúc tụng Chúa đi , hởi muôn vì Thiên Sứ
Bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người
Luôn sẵn sàng phụng lệnh.” ( Tv 103: 20)
Như thế rõ ràng cho thấy có các Thiên Thần hay Thiên Sứ ở trên trời. Họ là những thực thể
thiêng liêng, không có thân xác (spiritual non-corporeal beings) như loài người chúng ta.Họ
đựơc tạo dựng cách hoàn hảo ngay từ đầu để thờ lậy, chúc tụng , ngợi khen Chúa trên Thiên
Đàng.Họ. không có thân xác,và không vướng mắc tội lỗi như con người. Nhưng một số -mà
kẻ cầm đầu là Satan- đã nổi lên chống lại Thiên Chúa và “ Thiên Chúa sẽ không dung thứ
cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm giữ họ để chờ cuộc
phán xét.”( 2 Pr 2, 4)
. Khi phải thi hành mệnh lệnh hay sứ mạng nào của Thiên Chúa cho loài người, thì các
Thiên Thần cũng phải dùng những phương tiện “con người” để giúp con người hiểu sứ vụ của
họ. Thí dụ, Sứ Thần Gabriel đã xuất hiện có thân xác và dùng ngôn ngữ loài người để truyền
tin cho Đức Trinh Nữ Maria.(x Lc 1 :26-38)). Sau khi Chúa Giê su giáng sinh trong Hang bò lừa,
các Thiên Thần cũng xuất hiện để báo tin cho các mục đồng biết và chỉ chỗ cho họ đến thờ lậy
Chúa Hái Đồng..Lại nữa, Khi các Tông Đồ của Chúa Giêsu bị các thuợng tế Do Thái tống giam
vào ngục thất, vì đã rao giảng tên Giêsu cho dân chúng, “ nhưng ban đêm các thiên sứ của
Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói : các ông hãy đi, vào đứng trong Đền
Thờ mà nói cho dân chúng những lời ban sự sống.” ( x. Cv 5:19-20)
Trong Giáo Hội, người ta thường minh hoạ các thiên thần với đôi cánh trên vai để “bay từ
trời xuống” (theo tưởng tượng của con người.).
II- Sự khác biệt giữa Thiên Thần, Các Thánh và con người:
a- Các Thánh là ai ?
Các thánh ( Saints) trước hết là những con người có hồn có xác, được sinh ra và sống trên
trần thế này và đều vướng mắc tội nguyên tổ (original sin) cũng như các tội cá nhân khác, trừ
một mình Đức Trinh Nữ Maria, người duy nhất được diễm phúc giữ gìn khỏi mọi tội lỗi từ phút
đầu được thụ thai cho đến ngày về trời cả hồn xác.
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.Thánh Gioan Tẩy Giả được tin là chỉ mắc tội tổ tông trong 6 tháng và được khỏi tội này khi
Đức Mẹ đến thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét. đang mang thai Thánh nhân đã được sáu tháng. Lúc
đó. “Bà Ê-li sa bét vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên , và bà
được tràn đầy Thánh Thần” ( Lc 1:41).Từ sự kiện này, Giáo Hội tin Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ
mắc tội tổ tông có 6 tháng thôi.
Những người phàm được nên thánh vì đã sống thánh thiện, đã thực tâm yêu mến Chúa và
đã “ thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” ( Mt. 7: 21) trong suốt cuộc đời của
họ trên trần thế này. Họ là những anh hùng tử đạo, tức những người dám đổ máu ra để minh
chứng lòng yêu mến Chúa và trung thành với đức tin Công Giáo. Họ là những nhà truyền giáo
(missionaries).đã hy sinh đời mình cho sứ mạng phúc âm hoá thế giới. Họ là các Tông Đồ lớn
nhỏ của Chúa Kitô. Họ là các Tổ phụ dân Do Thái, là các Ngôn sứ (prophets) , các Giáo Phụ (
Church Fathers) và cũng là những tín hữu không tên tuổi , tức là những người chồng, người
vợ đã chu toàn bổn phận của mình trong mọi gia đình nhân loại, và âm thầm sống đức tin,
đức cậy và đức mến cách sâu đậm trong suốt cuộc đời tại thế.
Đức Mẹ và các Thánh nam nữ đang hưởng Thánh nhan Chúa trên Thiên Đàng và cũng
đang hiệp thông với các tín hữu trên trần thế và các linh hồn thánh trong nơi luyện tội(
Purgatory) qua lời cầu bầu (intercessions) của họ trước Toà Chúa cho chúng ta và cho các linh
hồn còn đang ở nơi thanh luyện cuối cùng là Luyện tội ( purgatory) trước khi được vào Thiên
Đàng. ( Tín điều các Thánh thông công).
b- Con người:
Là những tạo vật có hồn có xác,.được dựng nên “ theo hình ảnh của Chúa” (St 1:26).
Con người được ban cho có lý trí và ý muốn tự do (free will) để hiểu biết và tự do chọn lựa
cách sống trên trần thế , nên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những chọn lựa của
mình.trước Thiên Chúa là Đấng công minh,đầy lòng thương xót và thánh thiện. Chính vì
con người có tự do , nên vấn đề thưởng phạt chỉ được đặt ra cho riêng con người mà thôi.
Nói khác đi, trong tất cả các tạo vật hữu hình, “ chỉ mình con người có khả năng nhận
biết và yêu mến Đấng sáng tạo ra mình.” ( x SGLGHCG số 356).
Là tạo vật có lý trí và ý muôn tự do ( free will), con người được mời gọi nên thánh để
chia sẻ sự sống và hạnh phúc của Thiên Chúa cùng các Thánh và các Thiên Thần ở trên
Thiên Đàng , tức Vương Quốc tình yêu và an vui đời đời với Chúa...Vì con người có trí
hiểu và tự do chọn lựa , nên Thiên Chúa sẽ phán đoán con người về những việc mình làm
trong thân xác và trên trần thế này cho đến ngày linh hồn xa lìa thân xác trong sự chết
của bản thân mỗi người..
,Ai cũng có thể nên thánh và phải nên thánh, nên hoàn thiện “ như Cha anh em trên
trời là Đấng hoàn thiện ” như Chúa Giê su đã kêu gọi.( Mt 5: 48).. Lời mời này dành cho
hết mọi người sinh ra trên trần thế này.Nhưng vấn đề đặt ra là liệu con người có đáp lại lời
mời gọi này hay không, vì con người còn có tự do chọn lựa để ưng thuận hay từ khước.
Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do đó của con người. Nghĩa là Ngài không ép buộc ai phải yêu
mến Ngài và vào dự “ Tiệc cưới , cỗ bàn đã dọn sẵn”(x. Mt 22:4). Nếu ai từ khước vào dự
Bàn Tiệc Nước Trời, tức là hưởng phúc Thiên Đàng, thì họ đã tự chọn cho mình món ăn và
nơi cư ngụ khác sau khi chấm dứt cuộc sống trên trần thế này.
Tóm lại, các Thiên Thần khác với loài người ở điểm căn bản này: Thiên thần là tạo vật hoàn
toàn thiêng liêng (spiritual) trọn hảo và bất tử. Chức năng của các ngài là các Thiên sứ(
Heavenly Messengers) tức các Sứ giả thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa và hầu hạ Người
trên Thiên Đàng. Các Thiên Thần cũng che chở, phù giúp mỗi người
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chúng ta cách đặc biệt trong cuộc sống trên trần gian này. Đó là chức năng của các Thiên
Thần bản mệnh( Guardian Angels), có lễ kính ngày 2 tháng 10 hàng năm.
Các Thánh là những con người từng có hồn xác, tức là có cả tinh thần lẫn vật chất và đã trải
qua cuộc sống con người trên trần thế này. Các ngài đã được cứu độ và trở nên thánh , nên
giống các Thiên Thần vì đã sống đẹp lòng Chúa ở trần gian này.
Như thế , mọi người chúng ta đều có hy vọng được cứu rỗi, trở thành thánh và nên giống
các Thiên Thần nếu chúng ta cùng quyết tâm noi gương các thánh nhất là gương mẫu đức tin,
đức cậy và đức mến tuyệt vời của Mẹ Maria, của Thánh Cả Giuse và của các anh hùng tử
đạo. Chúng ta cũng có thể nên thánh bằng những việc đơn sơ, nhỏ bé nhưng làm vì lòng
mến Chúa như Thánh nữ Tê-rê-xa Giêsu Hài Đồng hoặc yêu thương săn sóc những người
nghèo khó, bênh tật, bị bỏ rơi ngoài đường phố như Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta, đã được tôn
phong hiển thánh ( saint).
Tóm lại, có được cứu rỗi và nên thánh hay không là tuỳ thuộc tự do chọn lựa của mỗi cá
nhân cộng tác với ơn thánh của Chúa trong suốt cuộc sống trên trần thế này.. Nếu ta quyết
tâm thì Chúa sẽ giúp sức nâng đỡ để đạt mục đích cứu độ.. Ngược lai, nếu ai cương quyết từ
khước Thiên Chúa để sống theo ý muốn của minh, và làm những sự dữ ,sự tội, như giết
người, giết thai nhi, căm thù, gian ác, trộp cướp, dâm ô; cụ thể ( theo tin báo chí cho biết) một
người cha và ông nội đã hiếp dâm con, cháu gái còn nhỏ bé,rồi bán nó cho bọn bất lương
hành nghề ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn và tội lỗi, hoặc chồng giết vợ để lấy vợ
khác,, hay ngược lại, vợ giết chồng để lấy “kép nhí”, như thực trạng sống của biết bao con
người trong các xã hội ung thối vì vô luân, vô đạo, bất công bạo tàn, vô nhân đạo. . Những ai
sống như vậy, thì Chúa sẽ tôn trọng ý muốn tội lỗi này của họ , và dĩ nhiên những con
người ấy sẽ phài gánh chịu mọi hậu quả của tự do mình đã chọn.
Đó là lý do phải có Thiên Đàng dành cho những ai thành tâm yêu mến Chúa, sống theo
đường lối của Người, và bước đi theo Chúa Kitô là “ Con Đường, là sự Thật và là sự Sống” (
Ga 14 : 6). Mặt khác, cũng phải có hỏa ngục để dành cho những kẻ đã và đang khước từ
Thiên Chúa để làm những sự dữ . sự tội mà không hề biết sám hối, ăn năn để xin tha thứ.
Chúa không muốn phạt ai trong hỏa ngục ( Hell) là nơi đáng sợ này, nhưng chính con người
đã tự do chọn nơi này vì đã khước từ Thiên Chúa để sống theo theo những đòi hỏi bất chính
của bản năng và đầu hàng ma quỉ ,là kẻ thù của Thiên Chúa và là bạn rất thân thiết của những
ai nghe theo lời dụ dỗ của chúng để chống lại Thiên Chúa bằng đời sống vô luân vô đạo khi
làm những sự dữ, sự tội khiến phải xa lìa Chúa vĩnh viễn trong nợi gọi là hỏa ngục.
Ước mong những giải thích trên đây thỏa mãn câu hỏi đặt ra.
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.

VỀ MỤC LỤC
GIÁO DÂN TRUYỀN GIÁO

Jos. Hoàng Mạnh Hùng
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Lúc còn là một cậu thiếu niên khi nghe đoạn Tin Mừng trong ngày lễ khánh nhật truyền giáo
có câu "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15) và tiếng
hát hân hoan, ca tụng:
Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi.
Đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đời.
Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới
Loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời
Cho mọi người và mọi nơi.
(Đẹp thay – Mi Trầm – Thánh ca cộng đồng)
Lòng tôi lại rạo rực ước mơ được trở thành một tông đồ đi đến những miền đất xa lạ để rao
giảng Tin Mừng cho những người, những dân tộc chưa biết Chúa. Những cảnh tượng đồng lúa
mênh mông trĩu nặng những hạt lúa chín vàng không có người gặt hái khiến tôi ngây ngất
tưởng tượng như mình là một người thợ gặt chính hiệu dù chưa bao giờ cầm tới một cái liềm,
cái hái!
Dần dà tôi cảm nghiệm ra rằng truyền giáo không chỉ như Thánh Phanxicô Xaviê từng bôn
ba nơi cuối trời góc biển nhưng còn là những lời kinh nguyện âm thầm trong nhà tu kín của
Thánh nữ Têsêsa Hài đồng Giêsu. Ngoài ra còn biết bao hình thức truyền giáo khác nhau của
hàng giáo sĩ và tu sĩ, là những người được huấn luyện đặc biệt có trường lớp để tiếp nối sứ
mạng cứu thế của Đức Giêsu.
Khi được học hỏi về Sắc lệnh Tông đồ giáo dân trong lớp Thường Huấn nâng cao đợt
1/2014 của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) Sài Gòn, tôi mới vỡ lẽ thêm
rằng: giáo dân cũng có bổn phận và quyền làm tông đồ vì qua bí tích Thánh Tẩy, họ cũng được
tham gia vào chức vụ Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Giả của Đức Kitô. Đức Kitô là Ðầu của họ và
họ trở thành chi thể của nhiệm thể Người. Họ được chính Chúa chỉ định làm việc tông đồ. Việc
tông đồ được thực thi nhờ đức tin, đức cậy, đức ái.
Để thực hiện tông đồ giáo dân, có hai phương pháp hoạt động là tông đồ tập thể và tông đồ
cá nhân. Các hội đoàn Công Giáo Tiến Hành trong đó có GĐPTTTCG là phương pháp hoạt
động tông đồ tập thể được Giáo hội khuyến khích vì nó có tổ chức qui củ sẽ đáp ứng hữu hiệu
hơn cho nhu cầu của con người và tín hữu
Để có thể nói về Chúa cho mọi người, người tông đồ giáo dân cần phải được huấn luyện:
huấn luyện chung cho mọi tín hữu và những lớp huấn luyện chuyên biệt cho đoàn thể tông đồ
có nhiều đoàn viên và hoàn cảnh khác nhau. Đồng thời tự thân họ cũng phải cố công học hỏi
để hiểu sâu Lời Chúa và để biết cảm thông với những người mình gặp gỡ. Biết lắng nghe, đọc,
chiêm ngắm, suy niệm và sống Lời Chúa mỗi ngày là điều kiện nòng cốt để có thể chu toàn sứ
mệnh loan báo Tin Mừng cho tha nhân, bởi ta không thể cho ai điều mình không có.
Trong Tông huấn ”Niềm Vui Phúc Âm”, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng “với các
việc làm và cử chỉ của mình, cộng đoàn rao giảng Tin Mừng cần bước vào cuộc sống thường
ngày của người khác …”. Không cần thiết phải đi đến những nơi xa xôi, không cần có khả năng
thuyết giáo với những lí lẽ mang tính thuyết phục …mỗi giáo dân trong cuộc sống thường ngày
có thể làm việc tông đồ như men ủ trong bột ở ngay môi trường sống “theo mức độ Đức Ki-tô
ban cho” (Ep 4,7). Người tông đồ giáo dân ý thức mình sẽ đóng nhiều vai trò vừa trong Giáo
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hội vừa nơi xã hội, nơi làm việc, gia đình của mình… Nơi nào họ cũng mong mình trở
thành ánh sáng, là men, là muối cho trần gian. (x Mt 5,13-14)
Khi thực hiện đọc kinh Đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu luân phiên tại các gia đình, các đoàn
viên GĐPTTTCG đã đem Lời Chúa đến từng gia đình, khu xóm nơi gia đình mình sinh sống.
Lời Chúa, câu kinh ta đọc cần phải được tỏa sáng bằng những việc làm thường ngày trong sinh
hoạt cộng đồng. Để trở nên men Tin Mừng cho mọi người, người đoàn viên tông đồ giáo dân
phải là người có cuộc sống mẫu mực, luôn vui vẻ chu toàn bổn phận, nói đi đôi với làm, dám
quên mình vì ích chung, quảng đại góp phần vào những việc bác ái – xã hội chung trong khu
xóm, trong giáo xứ. Vì người khác chỉ có thể bị thu hút bởi những người sống có uy tín đối với
mọi người và biết cách làm cho điều tốt đi vào lòng người.
Khi chịu phép thanh tẩy, mỗi tín hữu đã mặc lấy chiếc áo trắng tinh tuyền, tức là đã mặc lấy
Đức Kitô và đạo của Đức Kitô là đạo yêu thương. Muốn loan truyền Tin Mừng yêu thương cho
tha nhân, mỗi người tông đồ giáo dân phải thực hiện việc bác ái ngay trong gia đình mình. Phải
biết nói lời cám ơn, xin lỗi nhau như ĐTC Phanxicô đã nói: “Khi trong một gia đình người ta
không xâm lấn nhau, nhưng biết xin phép. Khi trong một gia đình người ta không ích kỷ, nhưng
tập nói tiếng cám ơn. Khi trong một gia đình người ta nhận ra mình đã làm điều xấu và biết xin
lỗi, thì trong gia đình ấy có an bình và niềm vui”.
Xã hội nói chung và từng khu xóm hiện nay đều có những hoàn cảnh sống trái ngược nhau:
kẻ lắm tiến nhiều của, người nghèo khó neo đơn ... Người tông đồ giáo dân cần bắt chước Đức
Kitô khiêm hạ, chuyên lo làm đẹp lòng Thiên Chúa và yêu thương con người. Quan tâm đến
mọi người sống chung quanh, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng trong tinh thần bác ái – xã
hội. Khi thực thi bác ái cần phải nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi tha nhân và bất cứ sự gì trao
tặng cho người nghèo là đã thực sự được dâng cho chính Đức Kitô.
Lạy Chúa, xin cho ngày Chúa nhật Truyền Giáo đánh thức nơi mỗi kitô hữu sự đam mê và
nhiệt huyết cần thiết để đem Tin Mừng cho toàn thế giới. Xin cho chúng con luôn ý thức về
trách nhiệm truyền giáo của một Kitô hữu và hun đúc trong chúng con ơn gọi làm tông đồ, dù
chúng con chỉ là những giáo dân bình thường. Xin cho lòng chúng con luôn rộng mở khi đóng
góp vào công việc mở mang nước Chúa. Xin cho chúng con lắng nghe và thực thi Lời Chúa
mỗi ngày để gia đình chúng con trở thành một “cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất
thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin mừng”.
Xin Chúa giúp chúng con trở nên những tia sáng, hạt muối, hạt men tốt: nhập thể nhiều hơn
vào những lãnh vực trần thế để biến cải môi trường mình sống trở nên tốt đẹp hơn. Xin cho
chúng con biết quan tâm sống tinh thần Tin Mừng là tinh thần yêu thương trong gia đình, trước
khi loan báo cho người khác cùng sống theo. Xin giúp chúng con biết yêu thương tha nhân để
quan tâm tới đau khổ và hạnh phúc của những người chung quanh. Xin thánh hóa để chúng
con trở nên một chứng nhân Tin Mừng trong môi trường nhỏ bé chúng con đang sống, là môi
trường nghề nghiệp, khu xóm, giáo xứ của chúng con, v.v… Amen.

VỀ MỤC LỤC
TÔI, LÀM DIỄN GIẢ.

Kính thưa Quý Vị Quan Khách và Khán Thính Giả thân mến,
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Chúng ta có mặt hôm nay để tôn vinh một nhân vật, tôn vinh một vị thánh đã đi vào lịch sử
nhân loại, và bất biến trong tâm khảm của mỗi một tín hữu công giáo trên khắp hoàn cầu.
Bởi đâu mà nhân vật này được đề cao và rạng rỡ như thế ? Bởi đâu để được mọi người trên
thế giới này gọi ngài là Thánh Nhân ? Hỏi là trả lời và câu trả lời này, chúng tôi kính mời quý vị
cùng suy nghĩ, tìm hiểu, và cùng trả lời với chúng tôi ngay trong những giây phút này và chính
trong hội trường hôm nay.
Chúng tôi là Văn Duy Tùng đến từ thủ đô Washington DC., và hân hạnh có mặt nơi đây do
lời mời của Ban Tổ Chức để làm 1 trong 2 diễn giả nhân ngày tôn vinh và ra mắt Tuyển Tập
Thơ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Vì thời gian eo hẹp, Ban Tổ Chức chỉ cho bài nói chuyện của chúng tôi mỗi người không quá
30 phút. Tôi e rằng với thời gian vội vã như thế không đủ cho tôi nói hết bài của mình. Thôi thì
chúng ta "có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ" vậy nhé !
Trong 30 phút này, tôi sẽ cố gắng xoay xở và chỉ cô đọng mà không cần thiết nói lên thân
thế, sự nghiệp, tiểu sử hay nhân đức của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vì nghĩ
rằng, trong suốt 40 năm qua có lẽ quý vị đã thấy và đã biết về ngài. Chúng tôi chỉ vỏn vẹn nói
những gì thuộc về lãnh vực Thi Nhân và Thi Ca trong cuốn Tuyển Tập Thơ này mà hầu như ai
cũng đang có và đang cầm trong tay. Tuy nhiên, nếu ai muốn biết thêm vị Thánh Nhân vĩ đại
này, xin mở trang 57 (cũng trong cuốn Tuyển Tập Thơ này) để đọc thêm bài : ”Tác Phẩm, Tác
Giả Và Người Dịch Thơ” do tôi biên soạn. Do đó, tôi xin dành thời gian tối đa có thể để xoay
quanh chủ đề chính là buổi tôn vinh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mà Ban Tổ Chức
đã dày công sửa soạn và sắp xếp gần 6 tháng qua.
Tôi nhớ có một nhà văn nào đó đã nói : ”Muốn biết và tìm hiểu về một Nhà thơ nào đó, thì
hãy đọc thơ của họ”.
Kính thưa quý vị : Nếu Âm Nhạc là con đường ngắn nhất đi vào lòng người, thì Thi Ca sẽ là
tôn giáo cuối cùng trên mặt địa cầu này, khi mà tất cả nhân loại nếu không còn giữ lại được cho
họ một niềm tin nào đó.
Nói đến Thi Ca, là chúng ta nghĩ ngay đến tác giả, hay nói một cách khác là nhận xét khả
năng của Nhà thơ. Vì Nhà thơ là một danh hiệu cao quý mà người đời ban tặng cho người làm
thơ khi mà thi ca của người đó mang tính nhân bản, phục vụ cho cái đẹp, cho chân - thiện - mỹ,
cho lương tâm, trí tuệ, cho sự tiến bộ của xã hội cũng như hạnh phúc của con người.
Chúng ta đang đi tìm một định nghĩa vắn tắt về Nhà thơ có tính phổ quát toàn nhân loại, chứ
không cho riêng Việt Nam. Mà với toàn nhân loại thì nên xác định từ những giá trị chung lớn
nhất, đó là tính Nhân Văn và tính Thẩm Mỹ.
Việt Nam từ xưa đến nay, đã có các thế hệ trí tuệ gồm cả "bác học" và "dân gian" đều đã có
quan niệm chung khá bền vững cho Thi Ca nói riêng và Nghệ Thuật nói chung. Đó là những ý
niệm mà chúng tôi đã đề cập từ đầu là Thi Ca mang tính chân - thiện - mỹ : Cái tâm (tức lương
tâm), cái trí (tức trí tuệ, trí huệ) và chức năng chở đạo (tức chân lý, đạo lý). Và tất nhiên nhà
thơ, gián tiếp qua tác phẩm của mình mang đến cho con người ánh sáng, tiến bộ, niềm hạnh
phúc cũng những giá trị mỹ cảm khác như thanh lọc tâm hồn, hướng thiện, đả phá cái xấu, tự
trào - tự phê... mà những phẩm chất cơ bản trong sáng tác tạo nên. Hiểu như vậy, tức đã có
khái niệm về Nhà thơ, và cũng có thể đáp ứng được phần nào trong suy nghĩ của chúng ta.
Khi đề cập đến vấn đề Thi Ca chung qua các thời đại, chúng ta có thể liên tưởng đến Triết
gia Socrates gốc Hy Lạp sống khoảng thế kỷ thứ V, là người lập ra nền Triết Học Cổ Điển Tây
Phương. Triết học tiên khởi này luôn mang tính chất và thiên về Duy Lý, đề cao Lý Trí một cách
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quá đáng. Nhà sáng lập này quá nhấn mạnh đến các khía cạnh Biện Luận, Lý Luận, Phân Tích,
đề cao Lý Trí, Ý Thức Cá Nhân. Và chính những tư tưởng nêu trên đã đưa tới việc nhà triết gia
này loại bỏ các môn Bi Kịch gồm Thơ, Nhạc cũng như toàn bộ nghệ thuật ra khỏi Triết Học. Vì
vậy, Triết Học luôn khô khan và khó hiểu là thế, nó trừu tượng và xa vời thực tế trong đời sống
con người cũng là thế. Trong khi đó, Thi Ca lại gợi cho ta hình ảnh ướt át, gần gũi qua những
bài Thơ mà nhiều người trong chúng ta có lẽ đã có dịp làm vào tuổi mới lớn hay sau đó trong
cuộc đời để diễn tả những cảm xúc, tình cảm của mình đối với những đối tượng yêu thương.
Mà đối tượng của Thi Ca có thể là tình trai gái, nghĩa vợ chồng, tính hiếu để, lòng yêu quê
hương, thiên nhiên hay tôn giáo...
Do đó khi đề cập đến Thi Ca là chúng ta thường nhận xét liên quan đến ba điểm: Tình Cảm,
Tư Tưởng và Văn Học. Ba lãnh vực này nếu không bắt nguồn từ tình cảm Con Tim, Lý Trí và Ý
Thức Cá Nhân thì khó đạt đến mục đích.
Thật vậy, nếu tư tưởng không kiểm soát và chế ngự con tim, thì chỉ là những vần thơ mang
tính triết lý khô khan, nó chỉ là những biện luận về kiến thức và chỉ là những lý luận kênh kệ của
chữ nghĩa khó hiểu.
Kính thưa Quý Vị đang hiện diện trong hội trường chiều hôm nay,
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị của chúng ta đã đến với cuộc đời bằng tình
yêu và niềm tin tôn giáo.
Mỗi một con người mà bất cứ ai khi còn sống với con tim đong đầy tình yêu, thì cũng chính
là lúc con người đang gặp Thiên Chúa, hay nói một cách khác là đang gặp Đạo. Nghĩa là đang
đối diện với Tình Yêu. Thánh Gioan đã quả quyết và định nghĩa hết sức tuyệt vời trong Tin
Mừng Tân Ước rằng:"Thiên Chúa là Tình yêu - God is Love" (1Jn.4:16).
Quả vậy, Tình Yêu và Tình Đạo không phải là 2 đường song song không có điểm chung,
nhưng khi đã kết hợp thì sẽ mang nhiều ơn ích trong tâm linh, bình an trong nội tại. Tâm hồn sẽ
nở ra như những bông hoa tinh khiết, thấm nhuần trong cuộc sống và mang hạnh phúc đến cho
con người.
Ngoài tâm tư tình cảm không những chúng ta cảm nhận được trong Thi Ca của Thánh Nhân,
mà còn thấy được nơi đời sống của ngài mà sự dâng hiến, sự phó thác qua cách sống đạo đức
và nhân bản là điều nổi bậc nơi ngài.
Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI nói về thơ Wyjtyla như sau: ”Thi ca của Thánh GioanPhaolô II đưa ra cái nhìn minh triết của triết học…” Vâng, các Nhà thơ lớn đều có cái nhìn toàn
diện và bao quát. Họ diễn tả bằng ngôn ngữ biểu tượng.
Trong tri thức và lòng đạo đức của ngài, trong tâm tình và văn chương phong phú, kiệt tác,
xuất chúng của ngài trải dài trên những vần thơ đó, đích thật là huyền nhiệm nhưng giãi bày,
thanh thoát nhưng tình cảm, cao sâu nhưng gần gũi, triết lý nhưng thực tế, có thể sờ mó được,
nhất là tấm lòng tình cảm chân chất của ngài đối với mẹ hiền, với quê hương và đối với nhân
thế.
Như đã nói từ đầu, tôi chỉ muốn đề cập đến một góc cạnh trong lăng kính rất giới hạn của
ngôn ngữ, và chỉ vỏn vẹn những vần thơ mà tôi cho đó là cái nhìn rất nhân sinh quan trong đời
sống đời thường của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II. Những bài thơ, vần thơ tôn giáo,
đạo đức, tu đức... của thánh nhân mà Giáo sư Lê Đình Thông cũng đã chuyển ngữ và khéo léo
dịch thơ rất ý nghĩa và thanh thoát... Tôi không luận bàn hay phân tích hôm nay, nhưng sẽ đọc
mãi để cảm hóa lòng đạo đức của mình.
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Qua Giáo sư Lê Đình Thông và qua tác phẩm Tuyển Tập Thơ Thánh Giáo Hoàng GioanPhaolô Đệ Nhị đã cho tôi biết thêm về lãnh vực thi ca của Thánh Giáo Hoàng và đất nước Ba
Lan.
Nói đến đất nước Ba Lan là chúng ta chợt nghĩ ngay đến cuộc đời của Ngài. Mặc dù quê
hương Ba Lan đã trải qua nhiều giai đoạn chiến tranh, chết chóc và đau khổ, nhưng đất nước
này đã được Thiên Chúa chúc lành để rồi sinh ra cho thế giới những danh nhân lỗi lạc xuất
chúng, sinh ra những nhân vật tiếng tăm trong mọi lãnh vực của thời đại, và mới gần đây, hai
trong những tác nhân trọng yếu khiến khối Cộng Sản Ba Lan sụp đổ và đã được nhận giải
Nobel Hòa Bình cao quý nhất đó là Lech Wałęsa và vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà
chúng ta tôn vinh ngày hôm nay.
Tôi còn nghe nhiều bài bình luận về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã có công vì âm thầm
cộng tác với Tổng Thống Hoa Kỳ Ronal Reagan và Chủ Tịch Liên Xô Milhail Gorbackchev về
sự sụp đổ Cộng Sản Liên Xô và sụp đổ giây chuyền của khối Cộng Sản Đông Âu năm 1989.
Theo Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt- Giám Mục Giáo phận Bắc Ninh khám phá
rằng : "Ngài không chỉ là Thánh Giáo Hoàng, mà trước đó đã nổi tiếng với những vầng thơ
tuyệt mĩ; được mệnh danh là một trong bảy đại thi hào của nền văn học Ba Lan" Như
thế, Thánh Giáo Hoàng cùng sánh vai với thi hào bậc nhất Âu Châu thuộc trường phái lãng
mạn, Adam Mickiewicz.
Tôi còn nhớ vào cuối năm 1978, cha xứ xóm đạo của chúng tôi thông báo trong thánh lễ
Chúa Nhật hôm đó bằng một giọng Quãng Trị pha cung điệu lên xuống của Huế, ngài dõng dạc
nói trước giờ thánh lễ như sau: "Thưa quý Ôn Mệ và Anh Chị Em thân mến, Thánh lễ hôm nay,
chúng ta không quên đội ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội có một vị Giáo Hoàng, đó là Đức
Thánh Cha mới được bầu hôm qua, Ngài lấy tên là Gioan-Phao lồ Đệ Nhị" (Đó là giọng nói của
linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền - Cựu chánh xứ coi sóc Trung Tâm Hành Hương La Vang thuộc
Tổng Giáo Phận Huế bây giờ) Mãi khi sang ở trong các trại tỵ nạn và định cư ở Hoa Kỳ, tôi mới
biết rõ thêm về ngài, nhất là được nhìn thấy ngài trên báo chí và trên truyền hình.
Ai cũng biết Gioan-Phaolô II là vị giáo hoàng không phải người Ý, nhưng là vị giáo hoàng
đầu tiên người Ba Lan. Tôi tin ý Thiên Chúa nhiệm mầu muốn ngài ra đời ngay chính nơi quê
hương này, và lớn lên ngay trọng tâm thời điểm mà đất nước này đang đầy dẫy chiến tranh,
khổ đau và bất công... Ngài đã chào đời ngay trong cuộc chiến nầy, tức là năm 1920.
Vào thời điểm Ba Lan đẫm mình trong chiến tranh chống xâm lược thì vũ khí đắc thế của
Ngài đó là ngòi bút. Ngài đã dùng vũ khí nhỏ bé này nhưng tác động rất mạnh để viết lên
những vở kịch phản ảnh lại cục diện và sự bất công lúc bấy giờ, và một cách nào đó đã thay
cho dân của ngài nói lên niềm tin và niềm khát khao của sự tự do trên quê hương Ba Lan. Ngài
là tác giả và là nghệ sĩ, lẽ tất nhiên khi ấy phần lớn, các tác phẩm của Ngài xoay quanh chủ đề
yêu nước, yêu quê hương. Chính tình yêu này, Ngài mang theo trong dòng máu suốt cuộc đời,
vì sau này khi đã là Giáo Hoàng, Ngài bày tỏ : ”Dù là Giáo Hoàng, tôi vẫn có trái tim để yêu quê
hương và đất nước của tôi như các bạn”. Ngài còn khẳng khái và thẳng thắn, nhưng rất chân
thành tuyên bố : ”Tôi sẽ cởi áo giáo hoàng để về bảo vệ và chiến đấu nếu Liên Xô hay một
quốc gia nào đó tiến quân xâm lược đất nước tôi”
Ngài đã thực hiện trọn vẹn một con người yêu Tổ quốc, yêu dân tộc và yêu quê hương của
mình, đã làm tròn nhiệm vụ và bổn phận của một công dân bằng cách đi nghĩa vụ lao động để
mở mang đất nước, làm việc tại các hầm mỏ, xẻ đá, phá rừng, đi quân dịch, tham gia quân sự,
cùng mang ba lô, đội nón sắt..., nhất là cảm động và thương xót vì phải mồ côi mẹ lúc 8 tuổi,
trong suốt thời gian nầy, Ngài đã phải đau đớn nuốt lệ nhìn từng người thân lần lượt ra đi để
đến năm 21 tuổi thì chẳng còn ai nữa.
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Quả thật, ngài là một Giáo Hoàng Thi Sĩ; luôn đề cao vấn đề hội nhập văn hóa nhằm diễn
đạt Tin Mừng đến mọi dân tộc. Trong phạm trù này, chúng tôi muốn nói đến sự mầu nhiệm của
ngôn ngữ qua các bài thơ mà đước Giáo sư Lê Đình Thông chuyển dịch lại. Những vần thơ
này đã lôi cuốn, có hơi hám và rất gần gũi với người Việt Nam nói chung và người tín hữu công
giáo nói riêng. Những vần thơ này đã thật sự mang ánh sáng Tin Mừng để dọi vào lòng tối tăm
của chúng ta, mang tính nhân bản cho nhân loại hỗn độn hôm nay. Và đó là lý do khi ta biết
ngài dùng thi văn và lời nguyện suốt quãng đời của ngài nơi dương thế. Chính những vần thơ ý
nghĩa và tuyệt tác này đã tạo cảm hứng và lôi cuốn để có nhiều nhạc sĩ chắp cách 25 bài thơ
này bay bổng trong bầu trời của âm nhạc Thánh ca VN và của nghệ thuật.
Với một góc cạnh trong lăng kính của ngôn ngữ học mà chúng tôi cho đó là cái nhìn rất
nhân-sinh-quan trong cuộc sống đời thường của ngài, luôn liên kết giữa chiều dọc và chiều
ngang mà không có khoảng cách giữa Trời và Đất, Thiên Chúa và Con Người.
Riêng cá nhân của tôi, tạ ơn Chúa và cám ơn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cũng như
Giáo sư Lê Đình Thông đã cho tôi nguồn cảm hứng vô bờ ấy, và tôi đã phổ được 10 ca khúc
trong số 25 bài thơ này, và có thể nói tôi là người phổ nhiều nhất trong tất cả các nhạc sĩ phổ
thơ của ngài. 10 ca khúc đó tôi đã thực hiện xong cuốn CD mang chủ đề Lời Kinh
Nguyện. BTC sẽ biếu tặng quý vị để quãng bá và cao rao tình yêu của Thánh Giáo Hoàng
Gioan-Phaolô Đệ Nhị đến với mọi người.
Kính thưa quý vị, thời gian có hạn dù bài nói chuyện của tôi hãy còn rất dài, chỉ mới được 1
phần 3. Tôi xin phép được dừng lại ở đây. Trước khi kết thúc, tôi không quên dành một giây
phút để nói lên lời cám ơn đến Ban tổ chức. Đặc biệt ngoài lời cám ơn, tôi nhận ra một nhân
vật để kính trọng và trưởng thưởng những gì ông ta đã âm thầm làm cho chúng ta có được
ngày tôn vinh Thánh Giáo Hoàng hôm nay.
Nếu là một người công giáo như chúng ta đây để đứng ra kêu gọi rồi tổ chức ngày tôn vinh
Thánh Giáo Hoàng, tôi cho đó là chuyện bình thường như bao chuyện tổ chức khác trong tôn
giáo. Nhưng đằng này ông ta không phải là một tín đồ công giáo, và thậm chí ông phải tốn
nhiều thời gian, tiền bạc và vất vả, chịu khó chịu thương để đứng ra tổ chức ngày hôm nay cho
chúng ta; đó là điều lạ và vô cùng quý giá không làm sao diễn tả hết được.
Tôi tin rằng vì lòng kính yêu và cảm phục Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nên ông
ta đã hy sinh vất vả chính mình để mang Thánh Nhân và tình yêu của ngài đến với chúng ta
bằng chính việc làm hiếm có và đáng ghi nhớ hôm nay.
Vì thế giờ đây, tôi xin mời quý vị trong hội trường này hãy dành cho Giáo sư Nguyễn Đức
Lâm một giây phút ghi ơn và tràn pháo tay để kính trọng và trưởng thưởng cho vị giáo sư khả
ái này.
Một lần nữa, chúng tôi Văn Duy Tùng trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị có một
buổi chiều an bình với những giây phút thỏa mái để thưởng thức chương trình thơ nhạc của
thánh nhân tiếp theo.
Trân trọng kính chào,
Văn Duy Tùng

Sau đây là những bài thơ của Thánh Nhân đã được Giáo sư Lê Đình Thông chuyển ngữ,
Văn Duy Tùng phổ nhạc, và được nhiều ca sĩ và các ban hợp xướng thu ca, đồng thời được
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Nghệ sĩ Trúc Tiên thực hiện diễn ảnh. Xin kính mời Quý Vị mở những link của youtube sau đây
để thưởng thức :
Mùa Lúa Mới : https://www.youtube.com/watch?v=V7F8nYBQvUs
Hoa Trắng : https://www.youtube.com/watch?v=PhFQ4uS5sXw
Magnificat : https://www.youtube.com/watch?v=GASpy2jdxwk
Kinh Hòa Bình: https://www.youtube.com/watch?v=BSTw4oJ3TSk
Theo Ngài :

https://www.youtube.com/watch?v=So4RqCwItps

Nhận Định : https://www.youtube.com/watch?v=klX1t0jH4zU
Lời Kinh Nguyện: https://www.youtube.com/watch?v=Y5N50yxAOoA

VỀ MỤC LỤC
QUỐC NGỮ, CON ĐƯỜNG TƠ LỤA CỦA ĐỨC TIN VÀ VĂN HÓA

.lê đình bảng.
1. Đối với những ai muốn tìm hiểu hoặc nghiên cứu về Công giáo ở Việt Nam, có một
điều khá thú vị, đến ngạc nhiên, đó là thấy rất rõ bước đi của lịch sử truyền giáo luôn nhịp
nhàng với quá trình hìnhthành-phát triển của ngôn ngữ - văn tự.
Khởi đi từ Chữ Hán, đến chữ Nôm và Quốc ngữ. Có kế thừa, chuyển giao, kinh điển. Có
khai phá, thích nghi, hội nhập. Và có cả sáng tạo, thăm dò, chuyển động, kết nối. Hệt như xu
thế của lịch sử và văn học truyền thống nước ta: Hán văn, Quốc âm và Quốc ngữ.
Nói như thế, có nghĩa là, Đức Tin đã được diễn tả, loan truyền; được đón nhận, được cộng
sinh, cộng nghiệp, tiếp biến và thăng hoa ở miền đất này và với dân tộc thân yêu này bằng
nhiều cung cách, ở nhiều mức độ, tầng bậc, nơi chốn khác nhau.
Vắn vỏi chỉ vài trăm năm thôi, mà bén giọt thông đồng, ra tấm, ra món hẳn hoi. Trong đó, rõ
nét hơn cả, là dấu ấn của ngôn ngữ và văn tự - cụ thể là Quốc Ngữ - đã để lại nơi cửa miệng,
trong ký ức, hoài niệm, trên sách vở, tư liệu và đặc biệt nằm sâu thẳm nơi các tầng bậc tâm
thức u trầm của mỗi người.
Không phải chỉ là di sản, mà mãi mãi tồn tại như một hiện thực sinh động cứ mỗi ngày một
cập nhật, phong phú, đa dạng, đáp ứng được mọi yêu cầu cấp thiết của thời đại đang lao về
phía trước.
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Xin tạm gọi đó là” tính chất Công giáo”, là”ngôn ngữ nhà đạo”, một cõi rất riêng, không lẫn
vào đâu được, mà hễ cứ nhìn/nghe/ đọc tới là y như nhận ra ngay là của người bên đạo, là của
xứ đạo, nhà thờ ở buổi ban đầu.
Nhưng qua chuyển biến của thời gian và cuộc sống, ngôn ngữ - văn tự ấy đã từng bước,
vượt ra khỏi xứ đạo - nhà thờ, để trở thành tiếng nói và chữ viết chung của dân tộc.
Vâng, chính lúc ấy, Đức Tin- hiểu theo ý nghĩa thuần tuý của tín lý và thần học Ky tô giáo đã trở thành Niềm Tin và Lòng Tin, vì đã thấm đẫm vào hồn cốt, máu thịt, chứ không chỉ ở
ngoài đầu môi chót lưỡi.
Nó vừa là tín điều, trói buộc khắt khe; lại vừa là ân sủng, phúc đức, hạnh nguyện và hiến
dâng, không tài nào đong đếm, cân đo được.
Nó đã là của ăn thánh thiêng để nuôi sống và nuôi sống dồi dào những người con Chúa Việt
Nam xuyên suốt dòng lịch sử đón nhận Tin Mừng, đặc biệt trong những thời đoạn nghiệt ngã
nhất của cấm cách, bão giông đầy máu lửa, hận thù. Như dụ ngôn hạt giống gieo vào lòng đất,
phải hư đi để trổ sinh bông lúa trĩu vàng. Như hạt cải bé tí ti kia, gặp mưa thuận gió hoà, nảy
ngọn xanh ngành, cho chim trời rủ nhau về nương bóng. Nhờ đó, ta tìm lại được những mầm
chồi đã ương gieo, phát nguyên từ nguồn cố cựu Hán Nôm. Ta cũng gặt hái được hoa quả đầu
mùa vừa nứt nụ, còn chân chất ruộng vườn của Quốc ngữ phôi thai, như một thể nghiệm. Con
thuyền văn hoá ấy mang tên Hán Nôm- Quốc ngữ, đã”tải đạo”, đã vượt qua muôn trùng đại
dương, đã dong ruổi, bồng bềnh khắp sông ngòi, kinh rạch, vạn chài Việt Nam. Đã lặn ngòi ngoi
nước, chân lấm tay bùn trên đồng cạn đồng sâu của châu thổ sông Hồng, sông Cửu, sông
Hàn, sông Hương. Để rồi, chạy cùng đường không khỏi nắng. Đã cập bến, đã neo đậu, đã lên
bờ và đã nhận nơi này làm quê hương. Đây là cuộc hành trình của khai hoang, vỡ đất và dựng
nghiệp. Mà đã gọi là khai hoang và mở cõi thì xét cho cùng, không thể tránh được một số hệ
quả tất yếu, có thể là hoang sơ, vụng dại; biết đâu là thiếu sót, nhọc nhằn; đôi khi còn là va vấp,
liều lĩnh, phiêu lưu nữa là đàng khác?
Nhưng phải thành thật nhìn nhận rằng, đây là lần đầu tiên, toàn bộ tiếng nói dân dã, thuần
thành, tự nhiên theo quán tính, bẩm sinh và cha truyền con nối của người mình bao đời nay đã
được đưa vào bài bản, khuôn phép, hệ thống nhất định theo mẫu tự La Tinh ABC.
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Cái khó khăn ban đầu, tưởng như tuyệt vọng, là làm
sao chọn được mẫu tự nào để ghi nhận, để lồng vào mỗi âm phát ra theo đúng khẩu hình của
người mình?
Để khi mở miệng thành tiếng thì mỗi tiếng phát ra thành lời uốn lượn theo cửa miệng ( dù là
âm môi, răng, lưỡi, nướu hay âm mũi, họng, óc, bụng. . . ) . Âm thanh ấy vang lên, thành tiếng
nói có ý nghĩa, có luyến láy, ngân nga, có cung giọng bổng trầm, tiết nhịp của âm nhạc; , có vần
điệu bằng trắc, đối đăng của thi phú, có ví von của ngữ nghĩa ViệtNam.
Viết đến đây, xin lỗi quý độc giả, cho phép tôi thay mặt rất nhiều anh chị em môn sinh để
tưởng niệm giáo sư Lê Ngọc Trụ, thầy dạy chúng tôi môn Ngữ học Việt Nam tại trường Đại Học
Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm Sài gòn những năm 1960. (1) Âm thanh ấy - như từng câu
chữ trong giảng khoá tâm huyết và khổ công của thầy đã truyền thụ - là”từ”, là”ngôn” để nghe,
để nói; là”tự”, là”ngữ” để viết thành”chữ” và ghép lại thành”từ ngữ”hay”ngôn từ” để biểu cảm,
trao đổi, chuyện trò, thông tin, chuyển tải, giao tiếp, ứng xử.
Và ở một lĩnh vực khác, từ ngữ ấy đi vào văn bản của văn hoá, nghệ thuật; trở thành tác
phẩm, thành tư liệu, sách báo thuộc nhiều thể loại, mang nhiều nội dung khác nhau như : văn,
thơ, kinh, kịch, truyện, hịch, chiếu, biểu, cáo. . .
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Chữ và nghĩa vừa là xác, vừa là hồn, vừa mô tả cái cụ thể vật chất, lại vừa khái quát hoá
những gì trừu tượng, vô ảnh vô hình. Thi ngôn chí / ý tại ngôn ngoại.
Riêng ở đặc điểm này, trộm nghĩ, giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre De Rhodes 1593-1660) là một
trong những nhà truyền giáo Tây phương đầu tiên - với trái tim nhạy cảm và đầu óc tinh tế của
một nhà ngữ học - đã sớm nhận ra”tiếng Việt rất giàu nhạc tính. . . Trong khi tiếng Tàu chỉ có 5
giọng, thì tiếng Việt có tới 6 giọng, rất phù hợp với các dấu nhạc Do, Re, Mi, Fa, Sol, La” của
phương Tây. (2)
Không lạ gì, thi thoảng đó đây, vẫn có đấy ít nhiều cảm giác ngượng nghịu, lơ lớ, pha trộn
khiến lạ tai lạ mắt khi ta nghe/đọc một số từ ngữ còn mang hơi hướm ngoại văn, từ gốc La
Tinh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp.
Nhưng nên công bằng mà hiểu cho rằng, đa phần những ngôn ngữ văn tự ở dạng ấy lại là
ngôn ngữ văn tự đặc thù của kinh sách lễ nhạc của giáo hội, mà ta thường gọi là”ngôn ngữ nhà
đạo”hoặc”văn nhà thờ - thơ nhà đạo”.
Dễ hiểu thôi, ở thời điểm còn chạng vạng, tranh sáng tranh tối ấy - như đứa trẻ tập nói và
học vần - làm sao có thể tròn vành, rõ chữ và chuẩn mực như ý muốn được?
Ngôn ngữ có đời sống nội tại của nó, chưa kể ảnh hưởng khách quan từ mọi phía. Tức là
phải chuyển động, va chạm, phức hợp, thêm bớt, vay mượn, để đãi cát tìm vàng.
Thành thử ra, mấy trăm năm rồi, ta cứ như còn thoảng nghe chút dư vang lạ lẫm, hương xa,
nhưng rặt mùi đạo trong câu hát vè, có xuất xứ ngay sau khi con tàu truyền giáo của Đắc Lộ bị
bão dạt vào cửa bể Thanh Hoá.
Ngạc nhiên chưa, hôm ấy đúng vào ngày lễ mừng kính Thánh Giuse 19. 3. 1627, mở đầu
trang giáo sử ở xứ Đàng Ngoài:
Thứ nhất, đền thánh Pha-pha
Thứ nhì, Cửa Bạng, thứ ba Thần Phù. . .
Và đây nữa, rõ ràng có một hợp âm hai chiều, vừa mang giai điệu bình ca La Tinh, lại vừa
rộn ràng cung giọng dân nhạc Việt Nam :
Các thầy đọc tiếng La Tinh
Các cô con gái thưa kinh dịu dàng.

2. Ngôn ngữ văn tự ấy là chứng từ phản ánh cả một sự thật tỏ tường rằng, các nhà truyền
giáo Tây phương (với sự hợp tác của một số người Công giáo bản địa) đích thị là tác giả đã có
công đầu trong việc sáng tạo và điển chế chữ Quốc ngữ, thiết lập nền tảng một ngôn ngữ, một
văn tự hoàn toàn mới mẻ cho người Việt Nam.
Chưa hẳn triệt để và hoàn hảo, nhưng đã có chuyển dịch, đổi mới. Như một đề nghị, một
thay thế cho Hán Nôm, đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình.
Đây là lần đầu tiên, như nàng dâu sắp về nhà chồng - qua Phép Giảng Tám Ngày và Tự
Điển Việt Bồ La (1651) - Đắc Lộ đã giới thiệu chữ Quốc ngữ làm quà để ra mắt với bà con họ
hàng người Việt mình.
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Cùng lúc, nó đã được sử dụng làm phương tiện chính thức để ghi ký (theo mẫu tự La Tinh
ABC) tiếng nói đời thường ở cửa miệng của người Việt mình, mà trước đây chỉ là những mẫu
mã ước lệ hoặc sao chép từ phần thư rập khuôn”hình tượng” rất phức tạp và cố định của Trung
quốc. . .
Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nói đến một số đóng góp mở đường cho Quốc ngữ từ 1651 đến
1882 của nhiều giám mục, linh mục, thầy giảng, nho sĩ, trí thức, giáo dân, như Alexandre De
Rhodes (1651) , Pigneau de Béhaine (1749) , Phelippe Rosario Bỉnh, (1833) , Louis Taberd
(1794-1840) , Philliphe Phan Văn Minh (1815-1853) ) , Nguyễn Trường Tộ (1827-1871) , Petrus
Ký (1837-1898) , Huỳnh Tịnh Paulus Của (1834-1903) Genibrel (1898) , L. Cadiere (1869-1955)
, Henri Maspero, Genibrel (1898) , E. Souvignet, Jacques Dournes. . .
Tóm lại, theo cách nói của Thánh Phao lô thì, dù Do Thái hay Hy Lạp - dù chữ Hán, chữ
Nôm hay Quốc ngữ - miễn sao “chúng tôi rao giảng Đức Ki-tô bị đóng đinh”. (1Cr1, 23) .
Ở đây và lúc này, Lời của Thiên Chúa rõ ràng đã nhập thể-nhập thế vào một đất nước và
một dân tộc cụ thể, mà Lời của Thiên Chúa không chỉ là ngôn từ, nhưng đã trở thành”xác phàm
và ở giữa chúng ta”. (Ga1, 14) .
Càng đọc kỹ và ngẫm ngợi các bản văn, tường trình, thư từ, bút ký, lịch sử, địa dư, kinh
sách, lễ nhạc, phụng tự của các giáo đoàn, thừa sai, cũng như của các thầy giảng, các nho sĩ
cộng tác trong thời điểm này, ta càng thấy nỗi lòng trăn trở, khát khao cháy bỏng của họ: làm
sao tháo gỡ được bức tường ngăn cách, dẹp bỏ cái rào cản bất đồng giữa nói và nghe; làm
sao bắc được một nhịp cầu nối kết, liền lạc?
Tức là phải có một ngôn ngữ, một văn tự để nói, để nghe, để viết, để đọc, để ghi chép, để
diễn tả, để thông tin, để truyền đạt?
Một trường đoạn gian nan, một con đường tơ lụa để hội nhập Đức Tin vào Văn hoá, nhằm
phục vụ cộng đồng dân Chúa Việt Nam, một giáo hội còn non trẻ, những mong sao chân cứng
đá mềm, thuận buồm xuôi gió.
Nỗ lực không mệt mỏi ấy, trên thực tế, đã diễn ra xuyên suốt chiều dài lịch sử mấy trăm
năm, từ 1651 đến 1882. Nghĩa là từ buổi khai sinh của chữ Quốc ngữ cho đến Nghị Định số 82
do Thống đốc Nam Kỳ Lafont ký (1. 1. 1882) về việc bắt buộc dùng Quốc ngữ.
Tự biểt mình chậm chân và đến sau, thậm chí đã quá muộn mằn, bên cạnh Phật, Khổng,
Lão và các tín ngưỡng dân gian đã cắm rễ thật sâu trong tâm khảm của người mình, ắt hẳn
Công giáo đã phải nhẫn nhịn, tương kế tựu kế, để tìm đường, tồn tại. Đơn giản, bởi người Việt
mình lúc ấy còn quá nặng nợ với chữ Hán, với Nho học, với chữ Nôm, văn Nôm. Không dễ gì
dứt bỏ, xa rời.
May mắn thay, trước sau, Hán Nôm vẫn là Hán Nôm, một thứ văn hoá kiểu cách, xa lạ,
chẳng phải là cơm gạo cần thiết cho bữa ăn độ nhật của người mình. Trong khi ấy, để học ăn
học nói thành thạo thứ tiếng nói bản địa, xem ra cũng đã là một chuyện không dễ chút nào,
mặc dầu trong con mắt của giáo sĩ Đắc Lộ thì đất nước- dân tộc này đã là miền đất hứa, nửa
bước không muốn rời, bởi nó” vừa đẹp, vừa hiền hoà, dễ thương”; còn tiếng nói của họ
thì”nghe cứ ríu rít như chim hót. . . “ (3)
Chắc hẳn, khi mới đặt chân lên vùng đất xa lắc xa lơ này, các nhà truyền giáo Tây phương
đã sớm nhận ra thực tế lịch sử ấy. Thêm vào đó, là kinh nghiệm vừa nhận được còn tươi
nguyên từ R. Nobili, Mic. Ruggieri và Nicolo Longbardi trong công cuộc truyền giáo ở Ấn Độ và
Trung Hoa đã nhắc nhở họ phải khéo léo và mềm mỏng, nếu không muốn tự chuốc lấy hậu quả
về mình.
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Bởi vì, tranh thủ được người bình dân, đứng về phía quần chúng lao động, xem ra có phần
dễ hơn là phiêu lưu xâm nhập vào cái hoàng triều cương thổ của giai cấp vua chúa, quan
quyền, nho sĩ, quý tộc.
Đây cũng là nội dung cơ bản qua Huấn dụ 1659 của Giáo hội tha thiết muốn nhắc nhở hai vị
chủ chiên tiên khởi của Đàng Ngoài và Đàng Trong”Đừng tìm cách, tìm lý lẽ để thuyết phục các
dân tộc phải thay đổi nghi thức, tập tục và phong hoá của họ, trừ phi điều đó trái ngược hẳn với
tôn giáo và luân lý. . . Đừng đem đến cho các dân tộc ấy cái xứ sở của quý vị, mà chỉ đem đức
tin, một đức tin không khước từ, cũng không làm tổn thương các nghi thức và tập tục của bất
cứ dân tộc nào. Quý vị hãy tìm cách làm quen với những tập tục đó. . . “ (4)

3. Như trên đã nói, bản thân chữ Hán, vốn phức tạp, nhiêu khê, nên cứ mãi xa lạ, khó tiếp
cận. Nói gì đến chuyện học cho ra học, để được coi là người chữ nghĩa, theo miệng đời. Bởi có
chữ, hay chữ, nhiều chữ, hoặc xin chữ, cho chữ, chơi chữ và thờ chữ là chuyện đại sự của cả
một đời, một bậc thang giá trị của xã hội. Thậm chí, đó còn là một trong những thói quen văn
hoá, một thú vui được coi là bắc bậc nho nhạc của giới “trưởng giả học làm sang”?
Kỳ dư, thảy đều là trò đùa, báng bổ, nôm na mách qué của đám dân đen vô học! Chẳng lạ
chi, nhà nghèo xưa chỉ một chữ cắn đôi, ù ù cạc cạc mấy câu tam tự kinh”nhân chi sơ, tính bản
thiện.” Nhỡ mắc oan sai, kiện cáo gì, khi phải đến chốn công đường, chỉ chấm mực lăn tay, chứ
nghiên bút văn bài gì đâu mà ký với cóp ?
Nói đâu xa, cứ nhìn rộng ra các nước xung quanh mà xem. Sau nhiều phen cải cách xoay
xở khá vất vả, nhọc nhằn và tốn phí công sức tiền của - kể cả cuộc đổi mới được mệnh danh là
cách mạng đại nhảy vọt - thì chữ viết của mấy nước có chung nền văn hoá với ta như Trung
Hoa, Nhật Bản và Hàn Quốc ( gọi là tứ quốc đồng văn) vẫn như còn loay hoay, chưa thoát ra
khỏi cái vòng lẩn quẩn của “cấu trúc tượng hình”ngày xửa ngày xưa. Thực tế là họ cũng muốn
La Tinh hoá chữ viết của họ như Quốc ngữ của Việt Nam ta lắm chứ, mà chưa được !
Hoá ra, nhờ cái vốn quý là Quốc ngữ - theo nhận định của Missi, cũng là quan điểm chung
của giới chuyên môn - khi áp dụng các mẫu tự La Tinh vào tiếng Việt, giáo sĩ Đắc Lộ đã đưa
Việt Nam đi trước thời đại tới 3 thế kỷ. (5)
Trộm nghĩ, ông tổ có công khai sáng ra Quốc ngữ là giáo sĩ Đắc Lộ, có lẽ cũng đã thấy trước
một phần nào cái ngày hoàng đạo rạng rỡ bình minh của Quốc ngữ này? Cho nên, dẫu đòi
phen bảy nổi ba chìm - hết quản thúc, rình rập, đến cách ly, ngăn cấm, trục xuất - ông vẫn một
niềm đau đáu, bồi hồi, hoài tưởng. Cho đến khi hoàn toàn bị cô lập ở ngoại ô thành phố
Esfahan của xứ Iran những năm tháng cuối đời, xa mặt, nhưng không cách lòng. Trái tim ông
vẫn đập những nhịp đập xót xa, khi thốt lên: “Tôi từ giã xứ Nam bằng thể xác, chứ không phải
bằng lòng trí. . . Thật sự, tâm hồn tôi đã để trọn ở nơi ấy và tin tưởng không bao giờ tôi có thể
rời khỏi đó. “ (6)
Là con cháu mãi mấy trăm năm sau buổi hừng đông Quốc ngữ ấy, ở đây và bây giờ, đúng là
lúc cả thế giới cùng sống trong một ngôi nhà chung, chỉ một cái click nhẹ trên bàn phím là mọi
chuyện đã phơi mở dưới ánh sáng mặt trời, cùng sánh vai với thế giới văn minh trên mạng lưới
của công nghệ thông tin.
Chúng ta tin chắc rằng hơn 90 triệu con dân nước Việt ở khắp năm châu bốn biển đã, đang
và mãi mãi nhớ ơn khai sáng của ông.
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Nhờ Quốc ngữ, người Việt mình đã vượt thoát khỏi vòng tăm tối nô lệ ngàn năm Bắc thuộc,
đã phải ngậm đắng nuốt cay, để vay mượn chữ Tàu làm quốc gia văn tự, trong khi Quốc ngữ
của ta đang ở vào thế thượng phong, hiện đại và thuận lợi trăm bề.
Một bên là đất nước-quê hương- dân tộc. Và một bên là Hội thánh tôi yêu. Cả hai cùng
chung một gia tài của Mẹ Việt Nam, đó là ngôn ngữ- văn tự. Đó là Quốc ngữ, là phần hồn của
một dân tộc. Tiếng ta còn, nước ta còn. So với Hán Nôm, Quốc ngữ rất dễ học, mà đâu có kém
phần thâm thuý ?
Chẳng như chữ Nho ta ngày trước
Học mười năm, mới được nên thân
Biết bao đèn sách gian truân
Tới kỳ thi cử, muôn phần, khó thay
( Bài Ca Quốc Ngữ. Lê Khắc Ứng, 1880-1945)
Tham khảo từ nhiều nguồn tư liệu có giá trị chuyên sâu về đề tài này của Đào Duy Anh, Vũ
Ngọc Phan, Dương Quảng Hàm, Hoàng Xuân Hãn, Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn
Tố, Nghiêm Toản, Hoàng Trọng Miên, Thanh Lãng, Phạm Thế Ngũ, Võ Long Tê, Nguyễn Khắc
Xuyên, Lê Ngọc Trụ, Nguyễn Hưng, Nguyễn Hồng, Bùi Đức Sinh, Vũ Văn Kính, Phạm Đình
Khiêm, Đỗ Quang Chính, Vũ Đình Trác, Trương Bá Cần, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thế
Thoại, Cao Thế Dung . . . thì câu chuyện Công giáo Việt Nam và Quốc ngữ - cũng là nỗi trăn
trở về”con đường tơ lụa của Đức Tin và Văn hoá” - đã rõ, có thể khép lại.

Để kết luận, mời độc giả chia sẻ mối đồng cảm với kẻ viết bài này, khi cùng ngẫm ngợi trích
đoạn sau đây của một trong những nhà chuyên khảo uy tín nhất về “Alexandre De RhodesQuốc ngữ và Lịch Sử Công giáo ở Việt Nam”.
Để cùng chia sớt chút ngậm ngùi với những người ở mãi đâu đâu, nhưng chỉ vì quá nặng
lòng với miền đất này mà đành gửi thân cho đời sông, đời cát, theo sóng nước mênh mông.
“. . . Chữ quốc ngữ ban đầu đúng là do sáng kiến của một nhóm người trong giáo hội đưa
ra. . . Nói được chăng là nhóm người đầu tiên mới sáng tạo ra cái” thân xác” chữ quốc ngữ, dù
là quan trọng nhất. Nhưng người Việt chúng ta mới là kẻ”thổi hồn” cho thứ chữ này; vì đọc lên,
chúng ta mới là người dễ cảm nghiệm được cái ý vị, cái tinh tế của tiếng Việt, đã nghe thấy từ
lúc còn nằm trong nôi, với giọng ru êm ả của mẹ mình. Vậy có phải là cường điệu quá không,
khi nói: dù có một số người Âu châu thông thạo chữ quốc ngữ. . . chưa chắc các ông đã “cảm
thức” nhiều được tiếng Việt, dù có “trí thức sâu xa”, có cặn kẽ hơn biết bao nhiêu người Việt.
Bởi vì, biết thì khác, mà cảm nghiệm được cũng lại là chuyện khác. . .
Những người nước ngoài ấy, nếu bây giờ sống lại thì sẽ phải vô cùng bỡ ngỡ trước cái hiệu
quả nó mang lại cho cả một dân tộc, điều mà có lẽ chẳng bao giờ các ông dám mơ tưởng. Các
ông đã sống trong đất nước Con Rồng Cháu Tiên, tập ăn tập nói tập sống như người Việt.
Cũng nuôi tóc dài quá vai, cũng mặc áo thụng, đi thuyền và ở nhà sàn như nhiều người Việt
thời ấy ở xứ “yến sào trầm hương”
Đàng Trong. Nhưng ông Pina bị chết đuối ở vùng biển Hội An lúc vừa 40 tuổi; ông Amaral
cũng bị chết đuối nốt trong vịnh Bắc bộ khi được 54 tuổi. Còn ông Đắc Lộ tha thiết gắn bó với
người Việt, khi rời bỏ Đàng Trong năm 1645 mà lòng vẫn đau như cắt. . . “ (7)
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Chú Thích :
(1) . Tham khảo Vũ Đình Trác. Công giáo Việt Nam Trong Truyền Thống Văn Hoá Dân Tộc,
Thời Điểm, Hoa Kỳ, 1996.
Đặc biệt, qua trao đổi trực tiếp với Bà Bernadette Pauline Lê Kim Ngọc Tuyết - trưởng nữ
của giáo sư Lê Ngọc Trụ - tại văn phòng giáo xứ Thánh Phan xi cô Xavie ( nhà thờ Cha Tam) ,
quận 5 Sài gòn ngày 6. 7. 2010, chúng tôi có thêm một số thông tin mới nhất. Rằng Thầy đã tìm
về đạo Chúa năm 1978, nhận Thánh Phê rô làm bổn mạng. Sinh thời, thầy là một tên tuổi lớn
trong giới văn chương, học thuật từ 1940 đến 1975: Viết hàng trăm bài về Ngữ học Việt Nam
trên các báo chí (1939-1975) ; Giảng dạy chuyên khoa Ngữ Học Việt Nam tại Đại Học Văn
Khoa, Đại Học Sư Phạm Sài gòn (1956-1975) ; Chủ Sự Phòng Sưu Tầm và Thư Viện Quốc
gia (1961-1964) ; Giám đốc Viện Khảo Cổ (1965-1970) ; Biên Tập Viên của Nhóm Soạn Thảo
Từ Điển Bách Khoa Việt Nam (1956) ; Thành Viên Ban Điển Chế Văn Tự (1970) ; Giải Thưởng
Văn Chương Toàn Quốc bộ môn biên khảo (1961) với tác phẩm về Ngữ học”Việt Ngữ Chánh
Tả Tự Vị”. Thầy là bạn thân với các bậc thức giả: Vương Hồng Sển, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn
Duy Cần, Vi Huyền Đắc, Đào Văn Tập, Toan Ánh, Nguyễn Bạt Tuỵ, Thái Văn Kiểm, Thanh
Lãng, Lê Thọ Xuân, Đỗ Quang Chính, Nguyễn Khắc Xuyên, Lê Văn Lý, Nghiêm Toản, Đông
Hồ, Nguyễn Đăng Thục. . .
(2) A. De Rhodes. Histoire du Royaume de Tunkin, Paris, 1651.
(3) và (6) A. De Rhodes. Divers Voyages et Missions, Paris, 1653.
(4) Huấn Dụ 1659 của Toà Thánh về Truyền giáo tại Việt Nam.
Cùng với biến cố trên, năm 1658, Đức Giáo hoàng Alexandre VII thiết lập 2 giáo phận đầu
tiên ở Việt Nam; đồng thời bổ nhiệm 2 Giám mục tiên khởi: Francois Pallu (1626-1684) ở
Đàng Ngoài và Pierre de la Motte (1624-1679) ở Đàng Trong.
(5) Tên một tờ báo chuyên về truyền giáo của các linh mục Dòng Tên, đặt toà soạn tại Hà
Nội, 1950, do Đức Giám mục Giuse Trịnh Như Khuê làm chủ nhiệm.
(7) Đỗ Quang Chính. Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ, Ra Khơi, Sài gòn 1972 . Dòng Tên Trong Xã
Hội Đại Việt, 1998 và Tản Mạn Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, 2005; Hai Giám mục
Tiên Khởi Ở Đàng Ngoài và Đàng Trong, 2004; Đắc Lộ và Phép Giảng Tám Ngày. . .

VỀ MỤC LỤC
ÁN TỬ HÌNH Ư?

Như chúng ta đã biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn một sửa đổi mới về đoạn
2267 của Sách Giáo Lý Công Giáo, theo đó “đã xuất hiện một sự hiểu biết mới về ý nghĩa của
hình phạt tử hình do nhà nước áp đặt” theo đó “án tử hình là không thể chấp nhận được”.Quyết
định này được công bố bởi Bộ Giáo Lý Đức Tin trong “Thư gửi các Giám mục” đề ngày 01
tháng 08 năm 2018 với chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng, Luis Francisco Ladaria. Việc sửa
đổi này không đồng nghĩa với việc đi ngược lại truyền thống Huấn quyền của Giáo hội nhưng là
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sự tiến triển nhằm đạt đến sự hiểu biết mới thích hợp cho thời đại chúng ta. Ở đây, chúng ta
không bàn đến tiến trình lịch sử hình thành số Giáo lý này nhưng đưa ra vài suy nghĩ xoay
quanh vấn đề án tử hình liên quan đến phẩm giá của con người.
Có thể nói, việc bãi bỏ hoàn toàn án tử hình là một kết quả suy tư dựa trên tiền đề căn bản
của việc tôn trọng sự sống thánh thiêng của con người, rằng: sự sống con người cần được tôn
trọng từ khi thụ thai cho đến chết tự nhiên; mà án tử hình là một việc giết người do tác động từ
phía con người. Điều này đi ngược lại với xác tín của Giáo hội: Thiên Chúa là Đấng cầm quyền
sinh tử.
Thật ra, từ trước đến nay các chính quyền dân sự đều thi hành án tử hình nhân danh công
bằng, công ích và trật tự xã hội. Qua nhiều triều đại Giáo Hoàng, các ngài đã lên tiếng bảo vệ
sự sống cho phạm nhân nhưng còn nhân nhượng do giới hạn về việc bảo vệ an ninh các quốc
gia. Ngày nay, các thiết bị hiện đại tạo nên những hệ thống tinh vi nhằm kiểm soát hoạt động
của mọi người cách riêng các phạm nhân thì việc các tù nhân không thể tự tung tự tác mà sát
hại dân lành đã được khắc phục tối đa; đồng nghĩa với việc án tử hình trở nên không còn cần
thiết nữa mà nói mạnh mẽ như lời của Đức Phanxicô: án tử hình không thể chấp nhận được; vì
lẽ, nhân phẩm của người đó không bị mất ngay cả đương sự đã phạm thứ tội rất nghiêm trọng.
Quả thật, con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là luôn mang trong
mình “mầm thiện” cần được phát huy tối đa trong ơn nghĩa Ngài. Mầm thiện ấy có thể ví như
một loại bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi cho đến khi sự sống ấy không còn nữa ! Có thể
nó đang bị một lớp tro trần tục, cặn bã vinh hoa nào đó phủ lấp nhưng vẫn hy vọng một ngày
ngọn gió Thần Linh cuốn đi để rồi mầm thiện lại lan tỏa sức nóng giúp đương sự trở về với
chính lộ. Mầm thiện ấy giờ đây được cụ thể hóa qua hành vi thú tội của bao tội nhân, điều này
chính mỗi người chúng ta hơn một lần đã mục kích.
Có thể nói, bãi bỏ án tử hình ví như trao cho đương sự một chiếc phao cứu tử, đây là tia hy
vọng cuối cùng khả dĩ giúp phạm nhân bừng tỉnh mà trân quý sự sống và quay đầu vào bờ.
Thật vậy, với những người đã bị tuyên án tử hình, họ sống trong lo sợ không biết cái chết đến
lúc nào; có người sống quãng đời còn lại với sự tru tréo hay căm hận cuộc đời, có kẻ trở nên
điên loạn khi tưởng tượng đến phát súng cuối cùng vào một ngày đen tối…chung qui, họ sống
tiêu cực và bất cần. Còn nếu, họ được giảm án thì đây là một niềm hy vọng lớn lao không phải
là hy vọng để tìm cách tẩu thoát trong tương lai nhưng là được sống còn dù phải mang tù tội.
Biết đâu với ân huệ ấy lại giúp họ cải tạo cuộc sống đúng với danh nghĩa của nhà tù là nơi cải
tạo các phạm nhân. Hơn lúc nào hết, lời khẳng định của thánh Phaolô: nơi đâu tội lỗi lan tràn, ở
đó ơn sủng càng chứa chan gấp bội, càng trở nên xác thực hơn !
Chúng ta không có quyền phán xét ai trước kỳ hạn và lên án tử cho bất cứ người nào, chính
Chúa sẽ phân biệt đâu là “tên trộm dữ” còn đâu là “tên trộm lành”. Luật pháp chỉ dựa trên
chứng cớ xác thực của người đời mà luận án cách nào đó, nhưng chính Thiên Chúa mới dò
thấu lòng dạ con người để “tuyên dương” tên trộm lành mặc dù hắn một đời lầm lỗi.
Chưa hết, xét về mặt tâm lý, việc lên án tử hình cho một ai đó có thể tạo nên một cảm giác
hả hê nơi con người, rằng hắn đáng phải chết, sự ác phải được tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên,
chúng ta không nên đồng hóa tội lỗi với tội nhân. Sự ác và tội lỗi đều bị lên án bằng bất cứ hình
thức nào, song tội nhân hay những kẻ thù của ta cần được tha thứ. Đó là cách sống của người
tỏa chiếu ánh sáng Tin Mừng. Chính khi tin tưởng vào cách hành động nhiệm mầu của Thiên
Chúa mà không những chúng ta để cho người anh em của mình một con đường giải thoát rồi
chính chúng ta cũng được hưởng lòng thương xót của Ngài; vì quả thật, không ai là công chính
trước mặt Chúa.
Như thế, một lần nữa từ việc bãi bỏ án tử hình mà Giáo hội qua Đức Phanxicô, người kế vị
thánh Phêrô, đã sống đúng vai trò ngôn sứ nhằm nói lên ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Mặc
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dù, vấn đề này thuộc lãnh vực xã hội không mang tính quyết định nhưng với vai trò định hướng
hầu phát triển những gì liên quan đến đời sống toàn vẹn của con người, Giáo hội không ngừng
cổ võ kêu gọi những nhà lãnh đạo các quốc gia đọc ra những dấu chỉ thời đại ngõ hầu nỗ lực
xây dựng nền văn hóa sự sống và tôn trọng phẩm giá con người.
EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
Xin hân hạnh giới thiệu hai tác phẩm của EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
Đã được phát hành tại các nhà sách Công Giáo:
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TỪ NHỮNG GẬP GHỀNH VỀ TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC, NỖ LỰC SỐNG TRƯỞNG
THÀNH LUẬT ĐỘC THÂN KHIẾT TỊNH LINH MỤC
Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS
TRƯỞNG THÀNH NHÂN BẢN TOÀN DIỆN & CÁC MỐI HIỆP THÔNG TRONG ĐỜI SỐNG
VÀ SỨ VỤ LINH MỤC HÔM NAY
Linh Mục Trẻ Giáo Phận Thái Bình
Thường Huấn ngày 20-24/8/2018
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Phần Thứ Nhất
ĐÒI HỎI CẤP THIẾT CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH NHÂN BẢN TOÀN DIỆN TRONG
SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC

ĐỜI

Bốn
TỪ NHỮNG GẬP GHỀNH VỀ TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC, NỖ LỰC SỐNG TRƯỞNG THÀNH
LUẬT ĐỘC THÂN KHIẾT TỊNH LINH MỤC
ĐTC Phanxicô dạy: “Đừng sợ hãi, đừng lừa dối cuộc sống, mà chấp nhận đời sống thực tại như
đang xẩy ra và tìm biện pháp giải quyết, phải đương đầu ngay và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Hãy đến
với Chúa Giêsu, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, cả những lúc khó khăn tăm tối nhất của đời sống.
Chúng ta có thể lầm lẫn, nhưng Chúa mãi ở bên chúng ta và nhắc cho chúng ta hãy trở lại bước đi cho
đúng đường”1. Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tại, để từ đó kiểm điểm vượt lên, điều chỉnh sự
trưởng thành nhân bản toàn diện và tái định hướng đời sống và sứ vụ linh mục của mình, đồng thời
góp phần tích cực đào tạo các đàn em của chúng ta.
I. Biết quản lý giới tính của mình
Tất cả các nhà tâm lý học và bác sĩ chuyên khoa đều đồng ý rằng giới tính chạm đến
mọi chiều kích tâm lý, thể xác và tâm hồn con người. Không phải vì chọn đời sống độc thân
khiết tịnh mà linh mục không có ham muốn tình yêu hay không có những lôi cuốn tính dục, và
không bao giờ bị phụ nữ thu hút, vì linh mục cũng có một thể xác, có tính nhạy cảm, có những
ước muốn giới tính. Chúng ta đón nhận những cảm xúc đến với mình, nhưng phải cân nhắc: ơn gọi
của tôi là gì, ơn gọi của người kia là gì, điều tôi ước muốn trong thâm sâu là gì? Người thực sự
trưởng thành nhân bản ý thức rằng sống độc thân khiết tịnh hay hôn nhân đều là một cuộc chiến
đấu. Quan hệ tình dục mang lại niềm vui cho đôi vợ chồng, còn thiếu vắng điều ấy là một vết thương,
nhưng linh mục biến vết thương của mình thành của lễ, và từ đó làm trổ sinh hoa trái thiêng liêng.
Phải biết phân biệt giới tính và quan hệ tình dục. Giới tính nằm trong tương quan với kẻ
khác: bị cuốn hút bởi đối tượng khác ta, bổ sung cho ta, yêu ta và đón nhận tình yêu của ta.
Xung năng tình dục không phát xuất từ giới tính song từ tùy mối quan hệ: Người sống đôi bạn
kết nối quan hệ với vợ/chồng của mình, trong khi linh mục kết nối với Chúa và Giáo Hội.
Phải biết tiếp nhận và quản lý giới tính của mình cùng với những dục vọng của nó để có
thể tự do đối với chúng. Trong việc quản lý ấy, khi có một tình cảm quá sâu xa đè nặng thì nên chia
sẻ với người đủ vững để lắng nghe, hầu có thể đối diện với vấn đề. Phải tìm lại tình yêu với Chúa Kitô
và với Giáo Hội, sau khi trải qua một giai đoạn thiếu nhiệt tình, bằng cách thay đổi hẳn cách sống và
làm việc để tìm lại niềm vui phục vụ. Sứ vụ, lòng quảng đại và đời sống thiêng liêng là những yếu tố
mang lại thế quân bình. Ngoài ra, phải dành thời gian cho những sinh hoạt giải trí lành mạnh của thể
dục, thể thao…
Những khó khăn trong đời sống độc thân khiết tịnh có thể đưa đẩy một số linh mục tìm
những thứ bù trừ, chăm sóc quá đáng đời sống thoải mái (ngủ nghỉ, ăn nhậu), và lao vào
những giải trí ảo trên các mạng xã hội, xem phim ảnh sex… Nên đề cập thẳng cách thực tế
những vấn đề ấy với các chủng sinh/linh mục trẻ, để họ có thể tận hiến đời họ tốt hơn. Có một
số linh mục có đời sống tình dục ẩn giấu (đó là lúc sự trưởng thành nhân bản toàn diện bị thiếu
hụt = maturité manquée), nhưng rất nhiều linh mục khác sống rất tốt đời sống độc thân khiết tịnh
của mình.
1 Trích bài giảng lễ của ĐTC Phanxicô ngày 13/4/2013.

46

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dạy: “Cần phải giáo dục cho các ứng sinh biết quí
chuộng đức khiết tịnh và sự độc thân, cần giúp họ đào sâu kiến thức về kỷ luật Giáo Hội liên
quan đến những vấn đề này”. Và HĐGMVN khuyến cáo: “Cần phổ biến và học tập tài liệu của
Giáo Hội liên quan trong các cơ sở của Giáo Hội như Chủng viện, Dòng tu, các trung tâm đào
tạo, các trường công giáo, hầu nâng cao ý thức của mọi người về tác hại trầm trọng của tội
phạm này và dứt khoát xa tránh”2.
II. Những Gập Ghềnh Tình Cảm và Tình Dục
1. Trước khi vào Chủng Viện/Dòng Tu
Chúa kêu gọi và tuyển chọn một người từ trong bối cảnh cụ thể đã sống và lớn lên. Cuộc khảo sát
trên 30 trường Đại Học, Cao Đẳng Việt Nam cho thấy 51,4% sinh viên cho rằng “sống thử trước hôn nhân là
hiện tượng phổ biến” và được coi là “bình thường”3. Cộng thêm hiện tượng sinh viên tầm gửi4, tình nhà trọ,
nạn phá thai ở Việt Nam bị xếp hạng nhất thế giới. Sống trong một bối cảnh xã hội thiếu vắng Thiên
Chúa, buông thả luân lý và hưởng thụ khoái lạc nhục dục như thế, các sinh viên, học sinh Công giáo,
kể cả các dự tu nam nữ trong thời gian đi học đi làm ở ngoài xã hội cũng không thể không chịu ảnh
hưởng.
Người trẻ ngày nay lại trưởng thành sớm về mặt sinh học nên chuyện tình cảm yêu đương không
thể tránh. Cần giúp ứng sinh hiểu và sống tốt cuộc đời mình trước khi đi vào lựa chọn đời sống hôn nhân
hay đời sống linh mục/tu sĩ đúng như Chúa muốn và Giáo hội dạy5, thẳng thắn trực diện với những cản
trở Giáo luật6 và chiến đấu để lượng sức mình mà điều chỉnh cuộc sống và sứ vụ ơn gọi.
Nếu chỉ là chuyện tình cảm và tình yêu đơn thuần thì nên dần dần chấm dứt, một khi đã chọn
lựa đời tu7. Nếu lỡ có chi hơn thế mà không đến đỗi mắc ngăn trở thì càng phải cương quyết dứt
khoát, triệt để biến đổi lật sang trang đời mới, đứt đuôi nòng nọc. Kể cả hai bên cùng đi tu thì càng phải
biến đổi và thăng hoa lên, nếu không thì phải xuất tu, để tránh những hệ lụy sau này. Không thể chấp
nhận những hẹn hò giấu diếm mối quan hệ tình cảm sâu nặng với chiêu bài coi nhau như bạn bình
thường. Giáo Hội đã quá đau khổ, bị thiệt hại vì chuyện này và đang nỗ lực chấn chỉnh thanh lọc
‘không khoan nhượng’ ngay từ bước tuyển lựa và đào tạo đầu tiên8.
Bộ Tu sĩ nêu rõ: “Trong số những ứng sinh vào đời tu, ngày càng có không ít thanh niên đã có
những kinh nghiệm thương đau trong lãnh vực vừa kể trên đòi phải được thanh lọc và uốn nắn lại”9.
Và HĐGMVN chỉ thị: “Ngay từ đầu, các chủng viện, học viện hay cơ sở đào tạo của Giáo Hội không
được nhận người có tiền sử, nghi vấn hay khuynh hướng cá nhân liên quan đến tội phạm này10. Tuy
nhiên, ĐTC Phanxicô kêu gọi sự biện phân các trạng huống: “Tôi lưu ý đến sự thiếu trách nhiệm về
việc biện phân trong công cuộc đào tạo linh mục. Quả vậy, chúng ta thường có nguy cơ quen với
“trắng và đen” theo điều được luật định. Về mặt nguyên tắc, chúng ta khá là đóng kín đối với việc biện
2 HĐGMVN, Những nguyên tắc liên quan đến tội phạm lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên nơi những nhân sự thuộc quyền Giáo
Hội Công Giáo Việt Nam số 7 và số 19.
3 Chúng ta biết việc quan hệ tình dục trước khi kết hôn là hành vi xúc phạm tới giới răn thứ sáu, là tội gian dâm. Tội này trái
nghịch cách nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con người. Ngoài ra, nó còn liên quan tới một người khác nữa và cũng có thể là
một gương xấu công khai nghiêm trọng khi làm băng hoại giới trẻ (xem GLCG 2353).
4 Nhất là trong các trường hợp liên quan với các góa phụ và góa phu.
5 Xem bài Tự Do Tự Nguyện Sống Luật Độc Thân Thánh Hiến.
6 GL 1024-1052.
7 Trường hợp một chủng sinh năm cuối và một em Nhà Tập sắp khấn.

8 Theo CWNews 26.03.2010, ĐGH Biển-Đức XVI đã rất kiên quyết và dứt khoát trong việc xử lý những trường hợp lạm dụng tính
dục.
9 Bộ Tu Sĩ, Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện các Dòng, 2/2/1990 số 88-89.
10 HĐGMVN, Những nguyên tắc liên quan đến tội phạm lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên nơi những nhân sự thuộc quyền Giáo
Hội Công Giáo Việt Nam số 5.
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phân. Một điều rõ ràng ngày nay, trong một số chủng viện, người ta thường trở về việc thiết lập một
sự cứng nhắc bị tách lìa khỏi việc biện phân các trạng huống”11.
Những ai “bén mùi chùi chẳng sạch” phải chiến đấu nặng nề hơn, cần sống tâm tình thống
hối về những bất xứng trong quá khứ và quyết tâm sống dấn thân trọn vẹn trong hiện tại và nỗ lực
hơn trong tương lai, với ơn Chúa. Tuy nhiên, nếu cứ phải chiến đấu quá nặng nề và quá dai dẳng
thì không nên tiếp tục, vì sẽ thiệt hại cho công cuộc dưỡng giáo và truyền giáo của Giáo hội. Vì thế,
những vị có lập trường thực tiễn cứng rắn đòi phải loại ngay những dự tu đã có quan hệ thể xác.
2. Khi đã vào Chủng Viện/Dòng Tu
a. Đối với những ứng sinh mắc lỗi trong quá khứ
Trong tinh thần biện phân các trạng huống của ĐTC Phanxicô, hy vọng các ứng viên đã được
thanh lọc, biến đổi, uốn nắn, và có đủ các điều kiện cùng phẩm chất cần thiết để được đào tạo và tự
đào tạo nên những ứng sinh tốt lành thánh thiện, trong đường hướng “mỗi vị thánh đều có một quá
khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai”, “tội thì tha và lỗi thì sửa” và “lỗi một thời chứ không phải lỗi
suốt đời”, và đã sửa được, nhờ sự chăm sóc và đồng hành sâu sát, nâng đỡ, kiểm chứng trong một
thời gian đủ dài lâu của chính đương sự và của những người có trách nhiệm, nhất là vị linh hướng.
Còn những người không sửa, hoặc sửa mà không sửa được, kể cả tuy đã sửa được nhưng vụ việc
đã quá công khai gây gương xấu, thì phải chuyển hướng ơn gọi và ra đi.
HĐGMVN chỉ thị: “Trong quá trình đào tạo, phải loại trừ tức khắc những trường hợp được phát
hiện”12. Và cẩn thận hơn: “Khi một giáo sĩ hay tu sĩ muốn chuyển tịch hay chuyển nơi làm việc mục vụ,
vị Bề trên của giáo phận hay tu hội tiếp nhận phải liên hệ trực tiếp với vị Bề trên cũ của đương sự, để
không tiếp nhận những ai có xu hướng dễ dàng phạm tội”13. ĐTC Phanxicô cũng nhấn mạnh: “Người
tội lỗi được chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận những người ung thối, hư hỏng”14.
b. Đối với những người mới mắc lỗi
Thực tế có không ít người sau khi đã vào Chủng viện/Dòng Tu, vướng phải chuyện tình cảm,
khi đi nghỉ phép, đi mục vụ và các công tác khác, đến nay vẫn chưa thể nào dứt được. ĐTC Phanxicô
chia sẻ về mối tình tuổi trẻ của ngài lúc đã vào Chủng viện và chỉ dẫn: “Tôi phải nghĩ lại những gì mình
đang làm. Tôi vẫn còn là chủng sinh, nên tôi vẫn còn tự do, tôi có thể gói ghém đồ đạc và về nhà. Tôi
phải ngẫm nghĩ về chọn lựa của mình… nếu sợ sẽ không thể trung thành với dấn thân này thì nên rời
Chủng viện… đi về bình an, thà trở nên một Kitô hữu tốt hơn là một linh mục tồi”15.
c. Hai lập trường hiện nay
Nhiều vị Thẩm quyền và nhà đào tạo đưa ra lập trường loại bỏ ứng sinh nào đã có quan hệ
tình dục. Nhưng một lập trường khác mềm dẽo hơn cho rằng ứng sinh nào đã dứt bỏ được hoàn
toàn và còn riêng tư kín đáo thì có thể cho tiếp tục, với phương châm “tội thì tha và lỗi thì sửa - lỗi
một thời không phải lỗi suốt đời”, mà đã sửa được cách bền vững, được trải nghiệm bởi chính
đương sự và được chứng thực bởi những người có trách nhiệm cùng thẩm quyền. Trường hợp tuy
đã sửa được nhưng đã quá công khai thì cũng phải dứt khoát từ chối.
Còn ứng sinh nào làm chuyện đó khi đã vào Chủng viện/Dòng Tu thì càng phải thẳng tay sa
thải hơn. Đó là điều phải lẽ, nhưng làm sao biết và xử lý được hết một cách công bằng là một vấn đề
lớn được đặt ra, vì họ thường cố tình che giấu để đạt cho được mục đích. Thật rất đáng buồn và
quan ngại là có một số ứng sinh bất chấp lương tâm và cả gan đi nước đôi tiếp tục chùng lén quan

11 X. Tv 50, 12-15.
12 HĐGMVN, Những nguyên tắc… số 5.
13 Ibid, số 5.
14 CNS 3-1-2014.
15 http://phanxico.vn/2016/09/11/tinh-yeu-tuoi-tre-cua-duc-ratzinger-va-cac-duc-giao-hoang-khac/
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hệ thân xác16, thậm chí có con cái17, mà vẫn tìm mọi cách để tiến tới làm linh mục cho bằng được,
giấu diếm mọi người, giấu cả cha linh hướng18.
Do đó vấn đề rất quan trọng được đặt ra là việc đồng hành phải thật sâu sát cả Tòa Trong lẫn
Tòa Ngoài, không chỉ trong Chủng viện/Dòng Tu, mà còn phải mở rộng ra trong các môi trường sống
khác như gia đình, bạn bè đồng nghiệp, giáo xứ quê hương, giáo xứ tập vụ, giáo xứ cha bảo trợ…
mới mong hiểu biết sâu sát và toàn diện về ứng sinh được. Trong việc này, sự tích cực hợp tác của
các cha xứ rất quan trọng và cần thiết.
3. Trong suốt dòng đời sống sứ vụ mục vụ
Có những trường hợp vấp ngã không ai ngờ trước được do hoàn cảnh, do các mối liên
hệ mới kết nối trong các hoạt động mục vụ, nhất là trong những lúc gặp thử thách, thất bại,
buồn phiền: có người suốt từ nhỏ rất tốt, nhưng mới ra làm mục vụ được một thời gian ngắn đã
ngã ngựa, có người tới tuổi trung niên, có người tới tuổi hồi xuân, thậm chí có người tóc đã hai
màu!19 Phải thành thật nhìn nhận đó là những lúc suy thoái, thiếu trưởng thành và tha hóa của
cuộc đời dâng hiến, rơi vào ngõ cụt, là con đường đi hoang của chiên lạc, cần phải quay lại và
điều chỉnh ý thức trưởng thành để tiếp bước tốt hơn con đường đã chọn.
Là chiên lạc, đừng trốn chạy, nhưng hãy để cho Bề trên và anh em tìm gặp được và đưa về
lại đàn chiên thánh thiện của Chúa. ĐTC Phanxicô tỏ lập trường: “Linh mục nào cho tôi hay đã sa
ngã, nhưng muốn ăn năn, tôi sẵn sàng giúp ông chỗi dậy. Có linh mục chỗi dậy được, có linh mục
không… Chỗi dậy là làm việc đền tội, duy trì việc độc thân của mình. Sống hai mặt là điều chẳng tốt
đẹp gì cho ai cả. Tôi không thích lối sống ấy vì nó giả dối, bởi thế tôi thường nói: ‘nếu không thắng
vượt được, thì nên quyết định ra đi”20.
Chúng ta không thể tránh khỏi có những lúc mệt mỏi chán nản, thử thách đau khổ, đừng quên
đường đến với Chúa, Ngài luôn vẫn đứng cuối đường chờ đợi để tha thứ và đỡ nâng chúng ta. Hãy
chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài đang chờ đợi và mời gọi chúng ta “hỡi tất cả những ai mệt
nhọc và mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta và Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho, tâm hồn các ngươi sẽ
được bình an”, nhờ được tha thứ tội lỗi. Hãy trao trút cho Chúa mọi nỗi lòng21. Và cũng hãy chạy đến
với Mẹ Maria, “hãy để Mẹ hướng dẫn, hãy đưa tay cho Mẹ dắt dìu, hãy sống yên hàn dưới sự dẫn dắt
của Mẹ; chính Mẹ sẽ chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta, sẽ mau mắn cứu giúp, đáp ứng
những nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn phiền toái cho chúng ta”22.
4. Cách ứng xử đúng đắn: Chia tay
Trước những gập ghềnh tình cảm và tình yêu chen lấn vào con đường ơn gọi đó, cần phải
dứt khoát điều chỉnh chia tay:
Cả hai đồng thuận, khi thấy không thể duy trì một mối tình “ngõ cụt” như thế, dù có cảm
nhận đau khổ, mất mát… Hãy để thời gian giúp chữa lành.
Khi người bỏ ta, dù bị sốc và tổn thương, hãy cắt đứt liên lạc, xóa hẳn số điện thoại. Giải tỏa
tâm trí, thanh thản vượt lên cho một khởi đầu mới23.
Khi ta bỏ người, dù đã rất đắn đo cân nhắc, vẫn cảm thấy mất mát tiếc nuối. Hãy coi đó chỉ
16 Trường hợp đã xảy ra giữa một thầy năm cuối và một tập sinh sắp khấn.
17 Trường hợp đã xảy ra tại Thái Bình chúng ta.
18 Cần chú ý đào tạo lương tâm ngay chính.
19 Xin xem phần nói về tình bạn khác phái của linh mục/tu sĩ.
20 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News.
21 1 Pr 5,7.
22 Trích thư của thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê - Bài đọc 2 Kinh Sách lễ thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử
đạo.
23 Xem Câu chuyện người em gái nuôi từ chối lời cầu hôn của ông anh chủng sinh.
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là nhất thời và hãy để quá khứ ngủ yên.
Đừng nhập nhằng nước đôi: Không thể có thứ tình “bạn bình thường” khi đã quan hệ thân
xác rồi phải chia tay, vì “tình cũ không rủ cũng tới” và “bén mùi chùi chẳng sạch.” Tình yêu có thể
đến sau tình bạn, nhưng tình bạn đơn thuần không thể có sau tình yêu. Nếu ai như vậy thì nên tự
động rút lui, đừng để Bề trên phải đau đầu khi có đơn thư tố cáo và phải can thiệp sa thải24.
Hãy để “đứt đuôi nòng nọc”25: Cần phải dứt khoát để bản thân và người có trách nhiệm thấy
ta đã đứng lên được, hoàn toàn thay đổi và kiên trì trên con đường mới26. Tuy nhiên, khi tình cờ gặp
lại, hãy cư xử cách tao nhã có văn hóa và cao thượng, nhưng hãy lịch sự từ chối, không nể mất lòng
nhận lời đi riêng với nhau tới những nơi trước đây đã từng tới, chuyện vãn lâu giờ, nhắc lại những kỷ
niệm và những việc đã qua. Nhớ thực hành 5 yếu tố cần thiết trong các mối tương quan khác phái.
Chuyện gì làm riêng tư một mình thì có Chúa biết, nhưng chuyện gì làm giữa hai người
thì rồi ra người khác cũng biết, không biết được hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Có thể vì
nhân đạo, họ không nói hoặc chưa nói đó thôi, chứ Giáo luật buộc lương tâm tín hữu phải trình
báo27. Và phía người nữ sẽ không giữ kín mãi đâu và rồi chính nàng sẽ làm ra chuyện. Nếu cả
đôi bên đều cùng đi tu thì tới một lúc nào đó lương tâm thức tỉnh, bên nữ sẽ bộc bạch hết với
người có trách nhiệm, dù có dặn nhau “sống để dạ thác mang theo,” và người có trách nhiệm
ấy sẽ làm ra lẽ28.
III. Sống Trưởng Thành Luật Độc Thân Khiết Tịnh Linh Mục
1. Truyền Thống Không Thay Đổi của GH
Trong xã hội tục hóa hôm nay, sự độc thân khiết tịnh, nhất là nơi giới đàn ông, bị nghi ngờ
và coi là không thể29. Nhưng đối với Giáo hội Công giáo Rôma, đời sống độc thân khiết tịnh linh mục
là một thực hành bắt buộc rất cựu trào, chẳng hạn Công đồng Carthage (năm 390) đã nói: “Những
người phục vụ các mầu nhiệm thánh phải hoàn toàn tiết dục, hầu cho những gì các Tông đồ đã giảng
dạy và người xưa gìn giữ thì nay chúng ta cũng tuân giữ nó.”
Từ Công đồng Latêranô I (1123), luật độc thân khiết tịnh được áp dụng cho mọi linh mục theo
lễ nghi Latinh. Công đồng Trentô (1543) là một cuộc canh tân thiêng liêng sâu xa và bền bỉ về chức
và thừa tác mục vụ linh mục. Cần nhấn mạnh thật rõ ràng là độc thân khiết tịnh linh mục, chứ
không chỉ độc thân linh mục, vì ngay cả trong đời thường, có nhiều người sống độc thân nhưng
không giữ đức khiết tịnh.
Thời đại chúng ta chứng kiến nhiều cuộc tranh luận về vấn đề kỷ luật này. Một số người
đã cho là phi lý khi đòi buộc độc thân khiết tịnh, vịn cớ cả Chúa Giêsu lẫn thánh Phaolô không
trình bày bậc độc thân khiết tịnh như là một thực hành bắt buộc đối với các môn đệ. Một ít
người còn đổ trách nhiệm cho bậc độc thân khiết tịnh về cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục và
những gương mù lạm dụng tình dục trẻ em, vi phạm tình dục với người lớn yếu thế và đồng
tính luyến ái.
Dù vậy, Sắc lệnh Chức vụ và Đời sống linh mục của Công đồng Vatican II vẫn duy trì
truyền thống không thay đổi, và nhấn mạnh đặc biệt đến mối liên hệ chặt chẽ giữa độc thân
24 Xin xem các biện pháp đối với tệ nạn lạm dụng tình dục.
25 Cóc đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc thì lên sống trên khô. Cóc không xuống
sống dưới nước, nếu lỡ bị rơi hay bị ném xuống nước, cóc sẽ vội vã tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các tình huống tình cũ
cũng phải như thế.
26 Nửa Chừng Xuân: “Đường anh anh đi, đường em em đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đã quyết không mong sum họp nữa, bận
lòng chi nữa lúc chia phôi”.

27 GL 1043.
28 Câu chuyện của một thầy thần học năm cuối và một em Nhà Tập, và từ đó bốn, năm anh nữa tự ý xin về.
29 Câu chuyện “Không Thể Chịu Nổi” trên đường đi Khu kinh Tế Mới Nam Đông, Thừa Thiên Huế.
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khiết tịnh vì Nước Trời và đức ái mục tử của chức linh mục thừa tác 30. Đức Phaolô VI khẳng
định: “Luật độc thân thánh mà Giáo hội canh giữ từ nhiều thế kỷ nay như một viên ngọc quý
rạng ngời, bảo tồn toàn bộ giá trị của nó cả ở thời đại chúng ta vốn tiêu biểu bằng một sự biến
đổi sâu xa các não trạng và các cơ cấu”31.
THĐGMTG năm 1971 khẳng định sự cần thiết phải duy trì luật độc thân khiết tịnh linh
mục trong Giáo hội Latinh32. Bộ Giáo luật 1983 lặp lại: “Các Giáo sĩ buộc phải giữ tiết dục hoàn
toàn và vĩnh viễn vì Nước Trời, và vì thế phải tuân giữ luật độc thân khiết tịnh, ân sủng đặc biệt
Thiên Chúa ban, nhờ đó các thừa tác viên chức thánh có thể kết hiệp dễ dàng hơn với Đức Kitô
bằng một tâm hồn không chia sẻ, tự hiến trọn vẹn và tự do hơn cho việc phục vụ Chúa và con
người”33. Và Pastores Dabo Vobis trình bày luật độc thân khiết tịnh như một đòi hỏi căn bản
trong toàn cảnh bốn chiều kích nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ.
Sách Giáo lý Công giáo số 1599 lặp lại: “Trong Giáo hội Latinh, thường chỉ truyền chức
linh mục cho các ứng viên tự nguyện sống độc thân khiết tịnh và công khai biểu lộ ý muốn này
vì yêu mến Nước Trời và phục vụ tha nhân”34. ĐTC Biển Đức XVI đã tái khẳng định giá trị của
chọn lựa đời sống độc thân khiết tịnh, hợp với truyền thống Công giáo chưa bị gián đoạn và lập
lại đòi buộc phải có một đào tạo nhân bản và Kitô giáo vững vàng cho chủng sinh lẫn linh
mục35. ĐTC Phanxicô bác bỏ việc hủy bỏ luật độc thân linh mục và nên “duy trì như hiện tại”.
Chỉ Nam cho thừa tác vụ và đời sống linh mục của Bộ Giáo sĩ khẳng định: “Xác tín vào những
động cơ thần học và mục vụ sâu xa làm cơ sở cho mối tương quan giữa sự độc thân khiết tịnh và
chức linh mục, được soi sáng bằng chứng tá còn giá trị cho đến ngày hôm nay của rất nhiều cuộc đời
linh mục vững mạnh về mặt thiêng liêng và Phúc Âm, mặc dầu xảy ra nhiều trường hợp đau thương,
Giáo Hội đã tái xác nhận, qua Công đồng Vatican II và giáo huấn của các Giáo hoàng về sau, ‘ý
muốn mãnh liệt duy trì luật đòi buộc tình trạng độc thân vĩnh viễn được tự do chọn lựa cho các ứng
viên linh mục theo nghi lễ Latinh,’36 xác tín rằng đó là ân huệ mang lại thiện ích cho Giáo hội và thế
giới.”37
Từ thời các tông đồ, Giáo Hội đã muốn bảo tồn ơn tiết dục vĩnh viễn của giáo sĩ và hướng về
giải pháp chọn ứng viên chức thánh nơi những người độc thân38. Sự dấn thân ơn gọi linh mục được
lựa chọn cách tự do và quảng đại là lời đáp trả hồng ân quảng đại của Thiên Chúa39. Và thực tế hiện
nay, để được thụ phong linh mục, ứng viên chức thánh phải lớn tiếng tuyên hứa với Giám mục chủ
phong trước mặt cộng đoàn vâng lời Giám mục Bản quyền và sống độc thân khiết tịnh linh mục40.
Độc thân khiết tịnh linh mục đặt nền tảng nơi mối tương quan giữa Thiên Chúa và mỗi linh
mục. Qua việc cho đi chính mình bằng cách chọn đời sống độc thân khiết tịnh, linh mục càng ngày
càng sống cho Thiên Chúa và tha nhân hơn, lột bỏ đến tự hủy hoàn toàn (Ph 2,7), làm cho mình “nhỏ
bé đi để cho Chúa lớn lên” (Ga 3,30) và góp phần vào sự tăng trưởng của Giáo Hội: “không còn là tôi
sống, nhưng chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gal 2,19-20), và linh mục luôn cố gắng nên đồng hình
30 Presbyterorum Ordinis, số 16.
31 Sacerdotalis Coelibatus số 12.
32 Pastores Dabo Vobis số 29.

33 x. GL 277,1.
34 Lời cam kết sống độc thân khi chịu chức.
35 ĐTC phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo các Bộ của Giáo triều ngày 16.11.2008.
36 PDV. 29; PO. 16; Sacerdotalis Coelibatus 14; GL 277,1.
37 Chỉ Nam 1994 số 57.
38 x. 2 Th 2,15; 1 Cor 7,5; Tt 1,6-8; Chỉ nam 1994 số 59.
39 Bộ GDCG, Đường hướng giáo dục trong việc huấn luyện độc thân linh mục số 16.
40 Xem Nghi thức Truyền chức thánh.
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dạng với Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành “ban sự sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).
Chính trong khung cảnh đó mà sự tự do của linh mục không ngừng được củng cố và
trưởng thành để luôn sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài. Chấp nhận sống độc thân
khiết tịnh, linh mục gặp được kho báu hàm chứa việc “mang trong thân xác sự chết của Chúa
Giêsu, để sự sống của Ngài cũng được bày tỏ trong thân xác mình” (2 Cr 4,10), nhờ đó học biết
ban phát sự sống mình cho đoàn dân mà mình được trao phó, được thúc đẩy loan báo Tin
Mừng “lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2 Tim 4,2).
Mỗi thời đại diễn tả và thực hành đức tin trong não trạng văn hóa riêng. Giáo huấn của Giáo hội
cung cấp cho linh mục những điều căn bản cần thiết để suy nghĩ và định hình lời đáp trả của mình với hồng
ân của Thiên Chúa trong bậc độc thân khiết tịnh, tự bản chất vốn là liên hệ với Thiên Chúa, với con người
và thế giới. Nó định phẩm căn tính linh mục là một con người của liên hệ, nhất là liên hệ với Giám mục và
linh mục đoàn Giáo phận của mình. Nó cũng mời gọi linh mục nhận rõ sự bổ túc của các bậc sống khác và
những mối liên hệ mình phải duy trì với họ. Nó cũng cho phép linh mục thiết lập các liên hệ nhân bản, bạn
hữu chân chính với người nam lẫn người nữ, mà thuận lợi nhất là với những người cùng chung lý tưởng
dâng hiến, nhằm bảo vệ và giúp nhau sống cho tròn sứ mệnh41.
2. Ý Nghĩa của Độc Thân Khiết Tịnh Linh Mục
Nhờ đời sống độc thân khiết tịnh, linh mục thực sự trở nên người của Thiên Chúa42 và
người cho mọi người, qua những điểm giáo huấn nổi bật về đời sống độc thân khiết tịnh43:
Là cách thức linh mục yêu mến và hiện hữu đối với Thiên Chúa và tha nhân, khai mở
những liên hệ cộng đồng, cùng mọi người tìm kiếm sự thánh thiện và làm cho Nước Chúa ngự
đến.
Là cách linh mục dấn thân tất cả cuộc đời của mình: lời hứa khi chịu chức đâm rễ sâu xa
vào chính thực thể con người linh mục và phải được nhắc lại trong suốt chiều dài cuộc sống.
Là cách linh mục tìm được tất cả ý nghĩa trong liên hệ với các lời khấn khác (vâng lời, khó
nghèo và khiết tịnh): là hồng ân phải làm mới lại không ngừng, khuôn mình cách mật thiết với những
mầu nhiệm mình cử hành.
Là cách sống sự khổ hạnh thiết yếu: Sự thận trọng, dè dặt, tỉnh thức, từ bỏ, chấp nhận mọi
thánh giá trong suốt cả đời sống, và những yếu tố khác cùng loại44.
Là cách linh mục trao hiến đời sống mình để nhắm tới một sự phong phú đặc biệt, như thánh
Phaolô nói về tình phụ tử45: phải có một quan niệm lành mạnh về tình phụ tử và danh hiệu “cha” mà giáo
dân thường gọi mình, đồng thời nỗ lực tăng trưởng đức tin, đức cậy và đức mến cho họ.
Đó là truyền thống lâu đời của Giáo hội Rôma không hề xa lạ với Thánh Kinh, và Tân
Ước hằng làm vang lên lời mời gọi vào bậc độc thân khiết tịnh.
Gắn bó với nền tảng thần học cho phép hiểu rõ ý nghĩa Kitô học, Giáo hội học, Thánh
Kinh học, ý nghĩa hôn ước và tông đồ, cũng như tính “thích hợp mục vụ” của bậc độc thân với
chức vụ linh mục, nhất là trong vấn đề thuyên chuyển nhiệm sở.
Nằm trong bối cảnh những mối liên hệ quân bình, hài hòa và trưởng thành nhân bản
cũng như thiêng liêng giữa những người nam và người nữ thuộc các cộng đồng tự nhiên và
Giáo Hội.
Là một dấn thân tự do và tự nguyện được Giáo hội chuẩn nhận, chứ không phải là một
gánh nặng áp đặt từ bên ngoài: “Đương sự phải được tự do hoàn toàn, tuyệt đối không được
cưỡng bách bằng bất cứ cách nào và vì bất cứ lý do gì, cũng không được ngăn cản người đủ khả
năng xứng hợp theo Giáo luật”46.
41 Chúa đã gọi sao còn một tiếng gọi? Lòng nhủ lòng can đảm dẹp mến thương, quyết giúp nhau sống cho tròn sứ mệnh.
42 1 Tm 6,11.
43 x. Những khái niệm về việc đào tạo bậc độc thân linh mục số 27 của Hội Xuân Bích.
44 x. Bộ Giáo dục Công giáo, Huấn luyện thiêng liêng trong các chủng viện II,3 “những khổ chế thiêng liêng”; Jean-Jacques OLIER, “Con
đường nên thánh là con đường Thập giá.”
45 x. 1 Cr 4, 14-15 về tình phụ tử của thánh Phaolô đối với các tín hữu.
46 GL 1026.
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Kỷ luật độc thân khiết tịnh trở nên như một sự che chở bảo vệ và một gánh nhẹ nhàng
khiến linh mục càng được thăng tiến và triển nở47, nhờ đó thống nhất được đời sống nội tâm và
hoạt động tông đồ, là điều kiện tất yếu để thành công, hạnh phúc và thánh thiện.
Qua lời hứa khi chịu chức, linh mục ký kết với Chúa một giao ước nhiệm hôn48 đòi hỏi phải có
sự chung thuỷ, nhờ bám chặt vào Chúa, nhất là những lúc gặp phải thử thách buồn phiền, cám dỗ, yếu
đuối49.
Tông huấn Pastores Dabo Vobis đã nhấn mạnh mối quan hệ hôn nhân của Chúa Kitô với
Giáo hội là nền móng linh đạo của linh mục, vốn thường “được gọi là hình ảnh sống động của Chúa
Kitô, Phu quân của Giáo hội”50. Giám mục tham dự vào hôn ước của Chúa Kitô, được biểu thị qua
nghi thức trao nhẫn trong lễ tấn phong Giám mục51: “Tương quan của một Giám mục với Giáo
phận của ngài cũng không khác gì một cuộc hôn nhân. Chiếc nhẫn Giám mục đeo là một biểu
tượng tình yêu của Giám mục đối với Giáo phận của mình… Giám mục được mời gọi yêu
thương Giáo phận của mình với hết cả tấm lòng như Chúa Kitô đã yêu thương và hiến mình cho
Hội Thánh”52 Cũng thế, khi nhận lãnh chức linh mục từ tay Giám Mục và được thông phần vào
chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô, linh mục cũng thông phần một cách nào đó vào chiều kích
hôn ước đối với Giáo hội, nên phải hết lòng yêu mến Giáo hội bằng cách cống hiến mọi năng
lực và tự hiến trong đức ái mục tử đến độ hy sinh chính cuộc sống mình mỗi ngày cho đoàn
chiên được trao phó53.
Đời sống độc thân khiết tịnh không phủ nhận hôn nhân, nhưng phải được hiểu trong liên hệ với
Nước Trời: chỉ có ý nghĩa và sẽ sinh hoa trái “trong viễn tượng hôn nhân thiên quốc và trong ánh sáng
của Vương quốc Thiên Chúa”54. Trong ý nghĩa này, linh mục được kêu gọi dâng tặng toàn thể những
gì là mình cho Giáo hội/Hôn thê của Chúa Kitô và cho Vương quốc Thiên Chúa, như người chồng
dâng tặng toàn thể thân xác và tất cả những gì là mình cho vợ55.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Sự trinh khiết và độc thân vì Nước Thiên Chúa,
không làm giảm bớt chút nào phẩm giá của hôn nhân, ngược lại, chúng giả thiết phải có phẩm giá ấy
và củng cố nó. Hôn nhân và sự trinh khiết là hai cách thức để diễn tả cùng một mầu nhiệm duy nhất
về giao ước giữa Thiên Chúa với Dân Ngài. Ở đâu không có sự kính trọng đối với hôn nhân không
thể nào có được sự trinh khiết tận hiến. Ở đâu người ta không nhìn tính dục con người như là ân
sủng lớn lao của Đấng Tạo hoá thì ở đó việc từ bỏ tính dục vì Nước Trời cũng mất đi ý nghĩa của
nó”56.
Đời sống độc thân khiết tịnh là “một ân huệ quí giá Thiên Chúa ban cho Giáo hội”57: linh
mục hiến dâng tính dục và con tim không san sẻ của mình cho Thiên Chúa “như dấu chỉ của
Nước Trời không thuộc về thế gian này, một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho thế giới và dấu
chỉ của tình yêu không san sẻ linh mục dành cho Thiên Chúa và Dân Chúa”.
Đời sống độc thân khiết tịnh linh mục là “ý muốn của Giáo hội” và Bí tích Truyền Chức “làm
cho linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là Đầu và Hôn phu của Giáo hội”. Sự độc
thân khiết tịnh linh mục “là món quà bản thân diễn tả sự phục vụ của linh mục cho Giáo hội, trong
47 Chỉ Nam 1994 số 58.
48 x. Os 2,22.
49 X. 2 Cr 11, 29; 1 Cr 10,12.
50 Ibidem.
51 Lumen Gentium số 28.

52 Trích bài giảng nhậm chức TGM Tổng Giáo phận Philadelphia ngày 08.9.2011 của TGM Charles Chaput.
53 Chỉ Nam Linh Mục 1994 số 13.
54 Ibidem.
55 x.1 Cr 7,3-4.
56 Thánh Gioan Phaolo II, Familiaris Consortio, số 16.
57 JP II, Pastores Dabo Vobis, số 29.
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Chúa Kitô và với Chúa Kitô”.
Tính hiệu quả của đức ái mục tử sẽ tùy thuộc nhiều vào sự trung thành của linh mục với lời hứa
độc thân khiết tịnh. Do đó, vũ khí hiệu nghiệm nhất để kiên trì trong lời cam kết độc thân thanh khiết là
lời cầu nguyện, các bí tích và những thực hành khổ chế của Giáo hội. Chúng “sẽ đem lại hy vọng trong
những khó khăn, tha thứ trong những sa ngã, tự tin và can đảm tái đảm nhận cuộc hành trình này”.
Việc làm chứng nhân cho tình yêu phu phụ của Chúa Kitô đòi hỏi linh mục “có khả năng yêu
mọi người với một con tim mới, quảng đại và trong sạch, với sự từ bỏ đích thực, với sự dâng hiến trọn
vẹn, thường xuyên, trung thành, với một loại ‘ghen tỵ thần linh’58, và thậm chí với tình thương âu yếm
của người mẹ có khả năng “quặn đau sinh ra một lần nữa” cho đến khi “Chúa Kitô được thành hình nơi
người tín hữu”59.
Sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô Mục tử nhân lành linh hoạt toàn thể cuộc sống và sứ
vụ tông đồ của linh mục: một con tim cháy bỏng bởi lòng yêu thương đoàn chiên và sẵn sàng hy sinh
mạng sống cho họ bất cứ giá nào. Đó là đức ái mục tử, là “nguyên tắc nội tại, là sức mạnh tạo sinh
khí và hướng dẫn đời sống thiêng liêng của linh mục”60. Nội dung chính yếu của đức ái mục tử này là
“quà tặng tất cả bản thân cho Giáo hội, theo gương mẫu Chúa Kitô”. Quà tặng bản thân này “là
nguồn mạch và sức mạnh tổng hợp của đức ái mục tử”, là “một sự lựa chọn yêu thương, nhờ đó
Giáo hội và các linh hồn trở thành mối quan tâm hàng đầu của linh mục, khiến ngài trở nên có khả
năng yêu mến một phần của Giáo hội được uỷ thác cho ngài với tình yêu sâu xa như của một người
chồng dành cho người vợ”.
Mối quan hệ này phát xuất trước hết và trên hết từ sự hiệp thông cá nhân của linh mục
với Chúa Kitô và với linh mục đoàn hiệp nhất cùng Giám mục61: “Đức ái mục tử đòi hỏi linh mục
luôn làm việc trong mối dây hiệp thông với Giám mục và với các anh em linh mục, nếu không,
những nỗ lực của ngài sẽ là vô ích”62. Hay nói cách khác, nó chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong tính
thuộc về một linh mục đoàn duy nhất hiệp thông với Giám mục Bản quyền.
ĐTC Phanxicô nói tới các phương thế giúp chúng ta giữ mình và trung tín với lời hứa linh mục:
“Khiết tịnh là biểu hiện tâm tình tận hiến duy nhất cho tình yêu của Chúa. Các cám dỗ trong lời hứa này
đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn tin tưởng vào Chúa, cảnh giác và kiên định bám trụ vững vàng trên
tảng đá của lòng thương xót… Chỉ khi nào chứng tá của chúng ta vui vẻ thì chúng ta mới lôi cuốn được
giáo dân đến với Chúa Kitô; niềm vui này là ơn phúc được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện,
chiêm niệm Lời Chúa, cử hành các bí tích và sống tình huynh đệ63.
Đời sống độc thân khiết tịnh này được Đức Cha Đaminh Đặng Dĩ Minh nêu chứng từ như sau:
“Trong vòng 22 năm trời, tôi bị tách biệt hẳn với gia đình và bạn bè. Kinh Nguyện và Thần Linh Thiên
Chúa hỗ trợ tôi cách đặc biệt trong những giờ phút đen tối, những giờ phút mà đôi khi tôi cảm thấy
Thiên Chúa thật xa. Và chính từ kinh nghiệm đau thương này mà tôi rút tỉa suy tư về sự độc thân khiết
tịnh linh mục. Đối với tôi, độc thân khiết tịnh linh mục là lời đáp trả tiếng Chúa kêu mời ta tận hiến hoàn
toàn cho Ngài và cho việc chăm sóc dân Ngài. Đời độc thân khiết tịnh, nếu được sống kết hiệp mật
thiết với Chúa, sẽ giúp người độc thân khiết tịnh đi đến chỗ chấp nhận cả đến hy sinh chính mạng sống
mình. Vị Công an cho biết ba lý do thả tôi ra: ‘Trước tiên ông là người ngay chính. Tiếp đến, ông không
bao giờ sử dụng tiền của Giáo Hội vào việc riêng, kể cả tiền mẹ ông cho ông. Sau cùng ông không bao
giờ đi lại với đàn bà. Và như thế có thể kết luận rằng ông không bao giờ làm gì hại dân’. Đó là ba lý do
chính khiến tôi được trả tự do. Ông không bao giờ đi lại với đàn bà, câu nói của viên công an minh
chứng tôi hoàn toàn trung thành với sự độc thân khiết tịnh linh mục. Nhưng câu nói cũng ngầm công
58 x. 2 Cr 11,2.
59 x. Gal 4,19; Pastores Dabo Vobis, số 29.
60 JP II, Pastores Dabo Vobis, số 23.
61 x. Ga 21,15-17.

62 Vat. II, Presbyterorum Ordinis, số 14.
63 ĐTC Phanxicô nói khi gặp các tu sĩ trong cuộc thăm viếng mục vụ Hàn Quốc.
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nhận rằng có một khía cạnh tốt đẹp trong cuộc sống độc thân khiết tịnh khiến họ bắt buộc phải thả tôi
ra”64.
3. Người Linh Mục Đích Thực
Giới truyền thông chống tôn giáo mô tả luật độc thân khiết tịnh linh mục như một đòi hỏi “vô nhân đạo”
và “vô lý” của Giáo hội Công giáo. ĐHY Parolin đã phản bác lại rằng “cuộc sống độc thân khiết tịnh không
phải là một đòi buộc vô nhân đạo, nhưng cho phép linh mục phục vụ Chúa với một trái tim tự do và không
phân chia, chuẩn bị cho ngài một cách thế đặc biệt để dâng hiến cho Đức Kitô, và khiến ngài tự do hơn cho
sứ mệnh linh mục của ngài”65.
Còn Bà Madeleine Delbrêl mô tả vị linh mục đích thực rằng 66 sự vắng bóng của một linh mục
đích thực là một nguy khốn không tên. Món quà lớn nhất chúng ta có thể có là một linh mục đích thực
là linh mục. Trong Đức Kitô có sự sống của con người và sự sống thiêng liêng. Nơi linh mục cũng
phải có một sự sống thực sự của con người và một sự sống đích thực của Thiên Chúa. Khổ thay
nơi nhiều linh mục lại thiếu cái này hoặc cái kia.
Có những linh mục dường như chưa bao giờ có cuộc sống của một con người: Họ không thấu
cảm những khó khăn của giáo dân, của một người cha hay của một người mẹ gia đình, với đúng gánh
nặng của con người; họ không thật sự nhận ra thế nào là đời sống của một người đàn ông, một người
đàn bà! Khi tín hữu gặp được một linh mục hiểu họ, đi vào được trong tâm hồn, trong cuộc sống, trong
các khó khăn của họ, nghĩa là hòa đời sống mình vào đời sống giáo dân, dù không hoàn toàn sống
như giáo dân, thì họ sẽ không bao giờ đánh mất kỷ niệm này.
Từ lâu, các linh mục đã đối xử với giáo dân như các trẻ vị thành niên; và ngày hôm nay, tình
trạng này lại ở một thái cực khác là linh mục trở thành bạn bè với giáo dân. Nhưng giáo dân muốn
linh mục vẫn là cha của họ. Khi người cha trong gia đình thấy con mình lớn lên, từ đó, ông đối xử với
con mình như người lớn, chứ không như đứa trẻ con, song ông luôn xem nó là con của mình: một
đứa con trưởng thành. Linh mục cũng phải đối xử với giáo dân như những đứa con trưởng thành.
Ngoài ra, giáo dân cũng cần linh mục sống một cuộc sống thiêng liêng: vừa sống giữa
giáo dân vừa phải sống với Chúa. Đây là các dấu hiệu cho thấy sự hiện diện thiêng liêng này
nơi linh mục:
 Cầu nguyện: có những linh mục dường như không bao giờ cầu nguyện, với những
gì thực sự được gọi là cầu nguyện;
 Niềm vui: biết bao linh mục luôn bị bận rộn, lo lắng nên không có niềm vui;
 Sức mạnh: linh mục phải là người đứng trụ; nhạy cảm, rung động, nhưng không bao giờ
sụp đổ;
 Tự do: linh mục phải tự do khỏi mọi hình thức, thoát khỏi mọi thành kiến;
 Bất vụ lợi: đôi khi giáo dân cảm thấy bị linh mục lợi dụng, thay vì được giúp đỡ hoàn thành
sứ vụ;
 Kín đáo: linh mục phải kín miệng (người ta đánh mất tin cậy nơi người mình đã quá thổ
lộ);
 Sự thật: linh mục luôn là người nói sự thật: có nói có, không nói không;
64 Ngày 1/10/1950, ĐTC Piô XII đặt Đức Cha Đaminh Đặng Dĩ Minh, Sj, làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Quảng Châu, Trung Quốc và
ngày 5/2/1958, ngài bị bắt giam suốt 22 năm, đến tháng 6/1980 mới được thả ra và năm sau được ĐTC Gioan Phaolô II đặt làm TGM Quảng Châu.
Ngày 1/4/1993, Bộ Giáo Sĩ họp báo giới thiệu cuốn sách Chỉ Vì Tình Yêu – Suy Tư về Độc Thân Linh Mục trong đó có chứng từ của TGM Đaminh
Đặng Dĩ Minh: “Độc thân khiết tịnh là Trung Tín với Bản Sắc Đặc Thù của Linh Mục”. Solo per Amore – riflessioni sul celibato sacerdotale, edizioni
Paolini, 1993, p. 141-147 – lm. Antôn Hà Văn Minh, Phú cường trích dẫn.
65 Trích phát biểu ngày 06.02.2016 tại Hội nghị về Luật Độc thân Linh mục - http://vietcatholic.org/News/Html/179607.htm
66 “Tăng trưởng hay suy giảm của hàng giáo sĩ Pháp”- Anrê Trần Lam Hồng chuyển dịch - http://phanxico.vn/2016/06/29/mot-linh-mucdich-thuc-theo-ba-madeleine-delbrel/
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Khó nghèo: như định luật trọng lực, người thanh thoát với tiền bạc cảm thấy bị lôi kéo
cách tự nhiên về phía người nghèo, người thấp bé nhất;
Tôn trọng và bênh vực Giáo hội: linh mục không bao giờ nói về Giáo hội một cách khinh
suất như người ở ngoài! Một người con xét đoán mẹ mình thì ngay lập tức nó sẽ bị xét
đoán.

Nhưng một cuộc sống thứ ba phải xâm nhập hai cuộc sống trên: linh mục phải phản ánh
là người của Giáo hội, của môi trường giáo sĩ. Nhiều khi linh mục để cho ngôn từ, cách sống,
cách gọi các sự việc, sở thích, những lợi ích và những tranh cãi làm cho họ mang một mặt nạ
che giấu gương mặt thật của vị linh mục đích thực. Và sự vắng bóng của một linh mục đích thực
là một nguy khốn không tên.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục cho đến kiện toàn những gì Ngài đã thương khơi
gợi, tác động và biến đổi chúng ta, để chúng ta sống trưởng thành cam kết độc thân khiết tịnh
như Chúa và Giáo Hội mong muốn (Cho Trọn Ý Ngài mp3).

còn tiếp nhiều kỳ
GIỚI THIỆU SÁCH “NHÀ ĐÀO TẠO TÂM HUYẾT VÀ SỨ VỤ ĐÀO TẠO HÔM NAY”

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Phụ Huynh cùng toàn thể Quý Nhà Giáo Đạo
Đời.
Văn Phòng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa cho phát hành cuốn sách rất quý:
“Nhà Đào Tạo Tâm Huyết và Sứ Vụ Đào Tạo hôm nay”.
Tác giả là một linh mục thuộc Hội Xuân Bích, đã dành gần trọn cuộc đời cho việc đào tạo
các Linh Mục và Tu Sĩ, các Bạn Trẻ khắp nơi từ Bắc Trung Nam: Cha Micae Phaolô Trần
Minh Huy, PSS. Ngài là một cộng tác viên kỳ cựu của Ban Biên
Tập www.congiaovietnam.net và cũng là một Cố Vấn rất khôn ngoan đáng tin cậy của chúng
con trong suốt 14 năm qua.
Với lòng biết ơn sâu xa Văn Phòng Thư Ký HĐGMVN đã vui nhận tác quyền của cuốn sách
này và cho phát hành để phục vụ kịp thời Dân Chúa và Dân Chúng Việt Nam, nay chúng con
vinh dự được giới thiệu với mọi người, kèm theo Lời Giới Thiệu của Đức Cha Chủ Tịch Uỷ Ban
Giáo Dục Công Giáo, HĐGMVN.
* Sách dày 496 trang, khổ 16 x 24 cm, giá bìa: 120.000.
Liên hệ mua sách tại Văn phòng Hội đồng Giám mục,
72/12 Trần Quốc Toản, P.7, Q. 3, Tp.HCM
(các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu) và các nhà sách Công giáo
Chúng con xin chân thành cám ơn.
BBT CGVN
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Lời Giới Thiệu của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo,
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc,
Chủ tịch Uỷ Ban Giáo Dục Công Giáo HĐGMVN
Với lòng phấn khởi, tôi đọc bản thảo cuốn “NHÀ ĐÀO TẠO TÂM HUYẾT VÀ SỨ VỤ ĐÀO
TẠO HÔM NAY”, tác phẩm do cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS, thực hiện.
Nội dung cuốn sách được trình bày qua những trang sách, nói đến hầu hết các vấn đề liên
quan đến việc đào tạo trong Giáo Hội, nhất là những vấn đề nóng bỏng của thời đại. Tất cả nội
dung phong phú được tổ chức gói ghém theo bốn đề tài chính yếu, cũng là bốn phần của tác
phẩm. Phần I nói về “Nhà đào tạo tâm huyết hôm nay”. Phần II được dành trọn vẹn để trình bày
về các khía cạnh cần phải được để ý trong công việc đào tạo; phần này có đề tài “Đào tạo nhân
bản toàn diện”. Phần III nói về “Đời sống cầu nguyện và đời sống nội tâm thiêng liêng”. Phần IV
bàn về tương quan giữa cộng đoàn và sự trưởng thành nhân bản của các tu sĩ, với đề tài “Đời
sống cộng đoàn xây dựng nhân cách tu sĩ”.
Nhan đề và nội dung của cuốn sách đã làm tôi chú ý ngay vì nó hiện ra như một câu trả lời
cho một nhu cầu lớn của Giáo Hội mà những người có trách nhiệm đang đặc biệt quan tâm. Đó
là vấn đề đào tạo các thế hệ tương lai. Sức mạnh của Giáo Hội nói chung, của các hội dòng nói
riêng không hệ tại ở cơ sở hay cơ cấu tổ chức, nhưng tùy thuộc vào những con người trưởng
thành trong các lựa chọn của cuộc đời. Do đó, việc đào tạo những thế hệ kitô hữu và tu sĩ
trưởng thành, hạnh phúc trong ơn gọi và nhiệt thành trong sứ vụ là một nhu cầu tối quan trọng
cho Giáo Hội và trong Giáo Hội, các dòng tu.
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Qua tác phẩm, tác giả nói đến rất nhiều khía cạnh của việc đào tạo, trong đó, một số điều
nổi bật của tác phẩm cần được chú ý. Điều thứ nhất là sự quan tâm của tác giả đối với những
người làm việc đào tạo. Nhan đề của cuốn sách là “Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo
hôm nay” cho thấy yếu tố “Nhà đào tạo” không phải chỉ là một yếu tố tiềm ẩn trong suy tư,
nhưng là một trong hai yếu tố chính yếu cấu tạo thành cơ cấu trình bày tác phẩm của tác giả.
Đây cũng là sự quan tâm của rất nhiều người. Ở nhiều nơi, người ta tổ chức những khóa huấn
luyện cho những nhà huấn luyện (Formation for Formators). Điều quan trọng là trong suy tư
của tác giả, chính con người, những đức tính và chiều sâu tâm linh của nhà đào tạo, chứ không
chỉ kiến thức và phương pháp làm việc được chú ý. Do đó, bên cạnh danh từ “Nhà đào tạo”, tác
giả đặt thêm tính từ “Tâm huyết” để định hình cho con người của nhà đào tạo.
Điều chú ý thứ hai là tác phẩm này là kết quả của công trình nghiên cứu lâu năm của tác
giả, được bổ túc và kiện toàn bởi kinh nghiệm của tác giả trong công tác đào tạo. Do đó, các
yếu tố đào tạo được lựa chọn và trình bày không như lý thuyết trừu tượng, nhưng thiết thực với
nhu cầu đào tạo hiện nay.
Điều thứ ba đáng được chú ý là phần II được tác giả đặt cho đề tài “Đào tạo nhân bản toàn
diện”. Nhãn quan đào tạo của tác giả hòa một nhịp với nhãn quan của thời đại và đã là lựa
chọn đào tạo trong Giáo Hội, đặc biệt từ Tông huấn “Pastores dabo vobis” (Ta sẽ cho các
ngươi Mục tử) của Đức thánh cha Gioan Phaolô II (x. PDV 44-59). Việc đào tạo phải dựa trên
thực tại của các ứng sinh là những con người với ơn gọi căn bản làm người, làm kitô hữu và
làm linh mục tu sĩ, đồng thời cũng phải để ý đến những điều kiện và hoàn cảnh của xã hội đang
ảnh hưởng và chi phối con người.
Điều sau cùng cần được để ý là sự chú ý của tác giả về đời sống nội tâm. Các yếu tố liên
quan đến việc đào tạo thì rất nhiều, nhưng tác giả đã để ý đặc biệt đến yếu tố tâm linh là suối
nguồn của tất cả công việc đào tạo và của đời sống đức tin. Tác giả dành trọn phần III để nói về
đời cầu nguyện và đời sống nội tâm. Điều này rất thích hợp với nhu cầu của Giáo Hội hiện nay
và cũng hòa hợp với những bước chuyển mình của thần học và mục vụ truyền giáo.
Với những điều đã trình bày, cuốn sách “Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo hôm nay”
đúng là một món quà quý giá và tôi ân cần giới thiệu với tất cả những ai quan tâm đến việc đào
tạo các tín hữu và các ứng sinh vào đời sống thánh hiến.
VỀ MỤC LỤC
THỰC TẬP DỰ ÁN HÀNH ĐỘNG GIÁO DỤC CON CÁI
GS TRẦN VĂN CẢNH
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GIÁO DỤC CON CÁI
BỘ SÁCH THÁNH KINH VÀ GIA ĐÌNH
Những bậc cha mẹ đừng làm con cái tức giận,
nhưng hãy giáo dục thay mặt Chúa
bằng cách khuyên răn và sửa dậy.
(Ep 6, 4)
Các tông đồ tranh giành quyền lợi,
Chúa đem em nhỏ giữa các ông và nói :
« Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy
Là tiếp đón chính thầy.
Ai tiếp đón thầy thì không phải tiếp đón thầy
Nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy ».
(Mc 9, 36-37)
Tình yêu vợ chồng
không chỉ triển nở qua việc sinh con,
mà còn qua việc giáo dục đời sống luân lý
và tâm linh cho chúng nữa.
(GLCG, 2221-2231)

PHẦN III
NHỮNG THỰC TẬP
VỀ GIÁO DỤC CON CÁI
CHƯƠNG 11

THỰC TẬP DỰ ÁN HÀNH ĐỘNG GIÁO DỤC CON CÁI

Ðể minh họa phương pháp hành động, sau đây, tôi xin giới thiệu MỘT LỚP HỌC DÙNG
PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN HÀNH ÐỘNG ÐỂ XÂY DỰNG DỰ ÁN « GIÁO DỤC CON CÁI »
Hành động không phải là hiếu động, nhưng là làm việc hướng về một mục đích, theo một
tiêu chuẩn. Những mục đích và tiêu chuẩn này được xác định một cách rất cụ thể, dựa vào
thực tế hiện tại và giả thuyết biến chuyển tương lai, để cải tiến. Hành động này là một hành
động có suy nghĩ, có tính toán, có ước lượng. Và nói theo Tôn Tử thì đó là hành động có kế
hoạch[67]. Hành động có KẾ là hành động có so tính theo ÐẠO, theo TRỜI, theo ÐẤT, theo
TƯỚNG và theo PHÁP. Hành động có KẾ, bởi vậy là hành động có tính toán, so đọ. Tính toán
so đọ xem chủ có đạo không, tướng có giỏi không, trời đất có được không, pháp lệnh có
nghiêm minh không, nhân viên có đồng tình không, cán bộ có khả năng không, thưởng phạt có
67

Tôn Tử ; Tôn Tử binh pháp, Thiên KẾ.
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phân minh không ? Hành động như vậy là hành động, nói theo kiểu quản trị ngày nay, được
thiết kế theo DỰ ÁN. Một trong những phương pháp giáo dục và đào tạo tân tiến hiện nay là
phương pháp DỰ ÁN, rút hứng từ phương pháp giáo dục bằng hành động.
Ngày thứ sáu 11.02.2005, trong chương trình khoá học CHUẨN BI HÔN NHÂN, khoá thứ
20, một cuộc làm việc về ‘Giáo dục Con cái’ đã đươc tổ chức tại Giáo Xứ Việt Nam Paris. 21
anh chị đang chuẩn bị đi vào hôn nhân đã đến tham dự buổi làm việc này.
Chào các anh chị. Các anh chị muốn làm việc như thế nào về đề tài ‘Giáo Dục con cái‘? Làm
việc bằng thảo luận một cách cổ điển, có tính cách tìm hiểu về những mục tiêu, những lãnh
vực, những phương pháp giáo dục con cái ? Hay làm việc một cách cởi mở hơn, có tính cách
hành động thực tiễn hơn, bằng cách phác họa một dự án hướng dẫn việc giáo duc con cái
trong tương lai, và cải tiến liên tục.
Cả 21 anh chị đều đồng ý làm việc một cách thực tiễn, xây dựng ‘Dự án Giáo Dục con cái’.
Tôi rất vui khi thấy tất cả các anh chị đều chọn làm việc một cách tích cực và cụ. Nhưng xin báo
các anh chị rằng làm việc kiểu này cục hơn, đòi nhiều thời giờ hơn, đòi nhiều suy nghĩ tính toán
và tổ chức hơn. Nhưng xin bảo đảm với các anh chị rằng công việc sẽ thực tế, và hiệu quả
hơn.
Công việc cần 4 giai đoạn làm việc. 1- Hiểu các làm sao xây dựng dự án. 2- Thực tập chung
tối thiểu về việc làm dự án. 3- Mỗi cặp trao đổi bằng điện thư liên tục với tôi và viết một « Dự
án giáo dục con cái » cho mình.

1. Làm sao xây dựng dự án
Tôi mừng vì thấy 21 anh chị, sau một tuần làm việc mệt mỏi mà vẫn hăng hái, muốn học hỏi,
muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, muốn giáo dục con cái tốt. Tôi hỏi các anh chị :
- Các anh chị muốn xây dựng một ‘Dự án Giáo Dục con cái’. Vậy, theo các anh chị, để xây
dựng ‘Dự án Giáo Dục con cái’, mình phải vạch ra được những điểm nào ?
Anh Giuse Trần Quốc Bình và chị Thérèse Đỗ Uyên Thi trả lời ngay :
- Thưa giáo sư, mình phải xác định được những mục tiêu mà mình muốn.
Chị Thảo và anh Lê Dân tiếp theo :
- Dạ thưa bác, mình phải đề ra được những việc mà mình phải làm.
Chị Thanh Tâm và anh Anh Sĩ điềm tĩnh giơ tay và phát biểu:
- Thưa bác và các anh chị, chúng em đồng ý với anh chị Bình Uyên và anh chị Dân Thảo là
phải định được mục tiêu mình muốn, rồi từ đó, thảo ra chương trình mình sẽ phải làm.
Nhưng vấn đề là mục tiêu mình định và chương trình mình thảo có cụ thể, có khả thi và có
hợp với mình không ? Bởi vậy, chúng em nghĩ, trước khi xác định mục tiêu và thảo
chương trình, mình cần phải nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình và hiểu được những
nguyên nhân đưa đến tình huống hiện nay.
Anh Mai duy Hoà và Chị Vũ Thị Kim Dung vỗ tay :
- Đúng, ý kiến của anh chị Sĩ Tâm đúng. Thưa thầy và các bạn, chúng em đồng ý với anh
chị Bình Uyên, Dân Thảo và nhất là anh chị Sĩ Tâm.
Tôi khen các anh chị đã tìm ra một phương pháp làm việc rất khoa học và thực tiễn cho việc
xây dựng dự án. Dự án là một dự tính cho tương lai, với mục đích, kết quả muốn đạt được và
chương trình thực hiện với những việc phải làm và những phương pháp, những dụng cụ phải
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có, để thực hiện tốt được những kết quả mong muốn. Nhưng tương lai là cái tiếp tục, cái nối
dài của hiện tại. Bởi vậy, muốn cho dự án được cụ thể, khả thi và hữu hiệu, dự án phải được
xây dựng với những dữ kiện của hoàn cảnh hiện tại và những nguyên nhân đưa đến tình
huống hiện tại này.
1. Nhận định tình
huống

3. Xác định mục tiêu

Cụ thể

Mục tiêu muốn đạt

Khách quan,

Kết quả muốn
được

ai cũng thấy
Tầm vóc quan
trọng
2. Phân tích nguyên
nhân

Chỉ tiêu đo lường

4. Phác thảo
chương trình làm
việc

Nguyên nhân 1

Hành động 1

Nguyên nhân 2

Hành động 2

Nguyên nhân 3

Hành động 3

Nguyên nhân 4

Hành động 4

Theo phương pháp « Dự án Bánh xe Deming », mỗi công việc đều được quản lý xoay vòng
theo chiều bánh xe 4 giai doạn này : Dự án (to plan), thực hiện (to do), kiểm soát (to check) và
thăng tiến (to act). Ở giai đoạn thứ nhất, giai đoạn dự án, 4 việc phải làm là : 1. nhận ra những
tình huống thực tại, những tình huống khách quan, cụ thể và có tầm vóc quan trọng ; 2. phân
tích những nguyên nhân khác nhau của những tình huống ấy; 3. xác định những mục tiêu mới
muốn đạt với những kết quả cụ thể có thể nhận ra và đo lường được; 4. phác thảo một chương
trình làm việc với những việc phải làm, những phương tiện nhân sự, vật liệu, phương pháp,
dụng cụ và thời biểu rõ rệt.
2. Thực tập chung tối thiểu về việc làm dự án.
Sau khi đã cắt nghĩa những điều tối thiểu phải nắm vững để xây dựng dự án. Tôi đề nghị các
anh chị cùng làm chung một dự án. Anh Sĩ đề nghị một dự án với mục đích « Dung hòa văn
hóa Việt Pháp.
Tất cả các anh chị đều đồng thuận. Tôi mời anh Sĩ lên trước lớo điều hành việc thiết kế làm dự
án. Và ghi những giai đoạn và nội dung chính yếu lên bảng.
Kết thức việc thực tập, tôi đưa ra nhận xét : « Anh Sĩ đã điều hành công việc tốt đẹp. Xin cám
ơn anh Sĩ. Và xem ra, với những đóng góp, chia sẻ, mọi người đều đã hiểu. Bây giờ, về nhà,
trong tuần này, các anh chị mỗi cặp bàn nhau và làm cho mình một dự án. Nếu cần, cứ việc gọi
điện thoại hay biên Mail cho tôi. Nhớ là phải gửi bản viết đụ án cho tôi hạn chót vào thứ bảy tới.
3. Dăm ba dự án giáo dục con cái đã được xây dựng
Áp dụng phương pháp ‘Bánh xe Deming’, cả 21 anh chị mỗi cặp cùng góp ý xây dựng một
‘Dự án Giáo Dục con cái’. Sau đây là bốn dự án đã hoàn tất. Những anh chị này đã cho phép
tôi được sao y nguyên bản và phổ biến.
21. Dự án nhấn mạnh đến mục tiêu dung hoà văn hóa Việt Pháp
Dự án sau đây do anh Anh Sĩ và chị Thanh Tâm viết chung :
Nhận định tình hình hiện tại
- Nhiều ngưới trẻ không nói được tiếng Việt
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-

Thiếu sự trao đổi giữa cha mẹ và con cái
Thời gian xem TV, chơi ‘jeux ordinateur’, làm ‘chat’ trên mạng lưới điện tử quá nhiều
Thiếu đời sống đức tin vững mạnh, dễ bị lôi cuốn bởi cuộc sống tiêu thụ và vật chất
Tệ nạn xã hội : thuốc lá, cần sa, ma túy,...

Phân tích nguyên nhân
- Cha mẹ không khuyến khích con cái
o Xử dụng tiếng việt giữa các thành phần gia đình
o Học hỏi về văn hóa, truyền thống và lịch sử của dân tộc Việt nam
o Tham gia những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Pháp
- Ngay cả những cuộc đối thoại hàng ngày với nhau, cha mẹ thường dùng tiếng pháp
- Những người cha mẹ Việt Nam thường không coi trọng những ý kiến của con cái
- Cha mẹ quá bận về công ăn việc làm, thiếu thời gian để sống với con cái, tìm hiểu, trao đổi,
chia sẻ và cảm thông những khó khăn, ước muốn, hy vọng của chúng
Mục đích của dự án
- Dù hội nhập vào xã hội Pháp, cũng không quên cội nguồn dân tộc và tiếng nói quê hương
của mình
- Dạy con cái biết dung hoà giữa hai nền văn hóa Pháp-Việt
- Tạo dựng và củng cố tình cảm, sự tin tưởng, sự tôn trọng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái
- Dạy cho con cái biết trách nhiệm làm người về mặt đời cũng như đạo
Chương trình hành động
- Khuyến khích nói tiếng việt từ lúc nhỏ, tham gia các sinh hoạt của những cộng đoàn người
việt tại Pháp, như Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Tổng Hội Sinh Viên,..
- Thường xuyên đọc truyện việt nam cho con nghe : cổ tích, lịch sử, luân lý, phong tục tập
quán,...
- Mỗi ngày, cha mẹ nên dành một ít thời gian riêng cho con cái, để chia sẻ, nói truyện, giúp
con cái giải quyết những khó khăn hàng ngày, như bài tập, thắc mắc,...
- Mỗi ngày, cha mẹ dành thời gian để cầu nguyện chung với nhau trong gia đình
- Cha mẹ nên tập lắng nghe con cái, theo dõi sự phát triển của chúng về tinh thần lẫn thể xác
- Tạo đìều kiện để cha mẹ và con cái ‘sống chung’ với nhau : cinéma, thể thao, du ngoạn,...
22. Dự án giáo dục nhấn mạnh đến mục tiêu làm giáo dân tốt
Dự án sau đây do chị Lucia Nguyễn thị Bích Hạnh dự thảo :
Khi chúng ta đã quyết định tiến tới hôn nhân, thì lúc đó trong cuộc sống của chúng ta có rất
nhiều thay đổi. Thay đổi ở đây là thay đổi về cách sống, về tinh thần và ở nhiều lãnh vực khác
nữa. Chúng ta không còn sống độc thân một mình như lúc trước nữa, mà ngược lại, bên cạnh
ta, lúc nào cũng có một nguời bạn đời để cùng chia sẻ vui buồn, để cùng vượt qua những khó
khăn, để cùng có được một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Để có được như vậy, hai người chung sống phải biết nhường nhịn lẫn nhau, tha thứ cho
nhau và phải sống trước nhất cho người mình yêu, sống theo gương Chúa Giê Su đã hy sinh
mạng mình cho người Ngài yêu.
Không chỉ có một người bên cạnh mình, mà có thể còn có hai hay ba người nữa. Là những
ai vậy ? Xin thưa đó là những đứa con tương lai của chính mình tạo ra. Thật là khó phải không
? Khi có con thì chúng ta lại còn có rất nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm
dậy dỗ cho con thành người tốt, thành người biết hiếu thảo, thành một giáo dân tốt trong Giáo
Hội, biết đến Chúa, siêng năng đi dâng thánh lễ.
Để được những điều trên, thì từ bây giờ chúng ta phải lập ra một mục tiêu, vì có mục tiêu rồi,
thì chúng ta sẽ dễ thành công hơn, sẽ dễ thực hiện hơn. Để được như vậy, trước nhất chúng
ta phải nhìn nhận ra những khuyết điểm ở nơi con cái chúng ta, rồi từ dó, hai vợ chồng ngồi lại
phân tích và tìm ra phương án để giảm bớt những khuyết điểm đó.
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Giống như hiện tại, chúng ta sống ở nước ngoài, thì con cái không thường xuyên được tiếp
xúc với ông bà, cô cậu, chú bác. Từ đó, chúng sẽ không biết bà con thân thuộc của mình là ai.
Vì vậy, chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở, để chúng không quên được cội nguồn.
Thứ đến, thường ngày chúng chỉ tiếp xúc với những người bạn ở trường và chỉ nói tiếng
nước ngoài. Vì thế, chúng ta phải thường xuyên đưa con cái đến những nơi có nhiều người
đồng hương để sinh hoạt và cùng tập cho các cháu biết nói tiếng mẹ đẻ, để chúng không bao
giờ quên tiếng mẹ đẻ của mình.
Ngoài ra, còn rất nhiều điểm khác nữa. Vì thế, giữa chúng ta, chúng ta phải luôn luôn cầu
nguyện. Xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta, để chúng ta luôn được thành công, dể con cái
noi gương theo. Và như vậy, chúng ta sẽ đạt được giấc mơ dạy con cái thành người.
3. Dự án giáo dục nhấn mạnh đến mục tiêu tôn trọng cha mẹ
Dự án sau đây do anh Mai duy Hồ và chị Vũ thị Kim Dung dự thảo :
Nhận định
- Nhiều đứa trẻ không được giáo dục tốt
o Không nghe lời và không coi trọng cha mẹ
o Thích tự do, tự lập, thích sống riêng
o Tìm đến cái xấu
- Tương lai của nhiều đứa trẻ
o Không được tốt
o Hoặc tốt, nhưng không có hạnh phúc
Phân tích
- Hoặc vì cha mẹ ít quan tâm đến con cái,
o Làm cho chúng cảm thấy
i. ít có sự ấm cúng gia đình
ii. không được thương yêu
iii. không đươc bằng bạn bè
o Từ đó, chúng trở nên
i. Không nghe lời cha mẹ nữa
ii. Không coi trọng cha mẹ nữa
iii. Và dần dần sống cô lập
- Hoặc vì cha mẹ nuông chiều con cái quá, tạo nên cho chúng một thói quen như là
o Muốn gì được đó
o Đua đòi
Mục Tiêu
- Làm cho chúng biết tôn trọng cha mẹ
- Dậy cho chúng hiểu biết thêm, biết cách quan tâm đúng mức
Kế hoạch
- Tập cho chúng một thói quen tốt từ nhỏ : chỉ cho chúng biết điều gì đúng, điều gì sai, điều gì
nên làm và điều gì không được làm.
- Dậy cho chúng biết tơn trọng bề trên.
- Cho chúng tiếp cận với môi trường tốt, như cho chúng đến nhà thờ, cho chúng học giáo lý,
cho chúng chơi trong môi trường tốt
- Sau này hướng dẫn chúng bước vào đời khi chúng trưởng thành.
- Cho chúng thấy được cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Từ đó, chúng ó thể nhận thức và
tiếp nối bước vào cuộc sống riêng của chúng sau này.
63

24. Dự án giáo dục nhấn mạnh đến mục tiêu làm người tốt
Dự án sau đây là do hai anh chị không đề tên.
Đời sống mới đã đưa cho người trẻ thời nay về chỗ loạn lạc. Sự loạn lạc đó được biểu hiện
ra bằng nhiều hình thức khác nhau.
Thứ nhất, tuổi trẻ thời nay được sự che chở của nhiều luật lệ. Cho nên, nhiều bạn trẻ đã lợi
dụng để tung hoành, để làm tổn hại người bên cạnh. Ví dụ tổn hại về tinh thần, vật chất và sức
khoẻ.
Thứ hai, nhiều người trẻ luôn luôn muốn ‘mình’ là con số ‘một’ ở giữa đám đông. Ví dụ con
trai thì hung hăng nhất, vĩ đại nhất ; con gái thì mình là đẹp nhất. Nhiều bạn trẻ tìm đủ mọi cách
để đạt được ý muốn của mình. Con trai thì đi theo băng đảng, con gái (mà người pháp thường
gọi là ‘lolitas’) thì chạy theo ‘mode ‘ : sửa ngực, mặc đồ ‘sexy’, trang điểm theo thời, làm
percing,... Những người trẻ đó không muốn sống theo một cuộc sống hợp với lứa tuổi của họ,
mà chỉ chạy theo những minh tinh ‘star’, mà giới thương mại cho là tuyệt vời.
Cái loạn lạc nói trên chỉ là kết quả của nhiều thiếu sót của những bậc cha mẹ, vì muốn đua
đòi theo xã hội, mà phải cố làm việc; đâm ra bỏ bê sự dạy dỗ con cái.
Ngoài ra, phim ảnh, nhạc ca, tập truyện, báo chí, internet của thời đại mới làm cho nhiều bạn
trẻ bị dễ cám dỗ : con trai thì Doc-génico, rocky, boy‘s band,... con gái thì Madona, Britney,
Lorie,...
Nhiều cám dỗ khác, do ảnh hưởng của nhóm, như phải giống như mọi người bên cạnh,
không muốn thua bạn bè trong trường.
Thêm vào đó, giới thương mại tiếp tay để cám dỗ, bằng cách bán đồ rẻ, đồ sexy, để đáp ứng
những nhu cầu mới ngay cả cho những lứa tuổi từ 8 tuổi đến 14 tuổi.
Trước sự loạn lạc đó, chúng ta là những người cha mẹ tương lai phải cần để ý để dậy dỗ
con cái thành người tốt.
Để ý ở đây nghĩa là chúng ta nên dành thời gian để gần con cái. Chỉ có cách này, đứa bé
mới có thể theo gương đời sống của bố mẹ nó.
Chúng ta cũng đừng tỏ ra yêu dấu con cái quá. Mình càng thả lỏng con cái bao nhiêu thì
chúng càng dễ bị cám dỗ bấy nhiêu. Ông bà mình có câu là :
Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi.
Điều cần thiết nhất là phải làm sao cho con cái chúng ta được gia nhập vào một môi trường
lành thánh. Ví dụ như đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Xứ chúng ta. Để cho con cái chúng
ta được lôi cuốn theo một đời sống ý nghĩa hơn, nói tóm lại, là được ăn uống lời Chúa.
Đây chỉ là một bí quyết riêng của hai chúng con. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ nhiều ý kiến
tốt lành hoặc hay hơn, để chúng con có thể áp dụng một cách thực tế hơn.
Đọc qua những « Dự án giáo dụccon cái » trên đây của các anh chị trẻ đang bước vào hôn
nhân, tôi tràn ngập một tâm tình tin tưởng vào các thế hệ tương lai của cộng đoàn giáo xứ, vì
thấy họ có những suy nghĩ rất chín chắn và trưởng thành. Tôi chợt nhớ đến ‘Giấc mơ giáo dục
bình dân’ được ca dao ghi lại rằng:
Trên trời có cái cầu vồng.
Kẻ chợ cầu Muống, cửa đông cầu Rền.
Vua trên đền, cầu vàng cầu bạc.
Các lái buôn cầu nước cầu non.
đôi ta càu của cầu con :
Con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha.
Con gái dệt cửi trong nhà,
Con trai di học đỗ ba khoa liền.
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Con lớn thi đỗ trạng nguyên,
Hai con tiến sĩ đỗ liền cả ba,
Vinh qui bái tổ về nhà,
Bõ công đèn sách mẹ cha nuôi thầy.

VỀ MỤC LỤC
BỆNH THỦY ĐẬU

“Tôi ở chơi mấy tháng Hè với bà chị tôi, cùng khi đó thì cháu trai con bả bị bệnh trái dạ.
Tôi cứ sợ bị lây. Tôi năm nay đã gần ba mươi tuổi rồi, liệu tôi có bị lây bệnh không bác sĩ và làm
sao ngừa bệnh này”.? Cô Hương-Sai Gon Nhỏ
Xin góp ý như sau.
Nếu trong đời cô chưa bao giờ bị bệnh thủy đậu, thì cô vẫn bị lây, vì bệnh này có thể xảy
ra ở người lớn cũng như trẻ con. Khi gần người bệnh, ta có 90% nguy cơ bị lây, và bệnh cũng
rất nguy hiểm vì vài biến chứng của nó như sưng phổi, viêm não, nhiễm độc ngoài da.
Hàng năm, ở Mỹ, có tới hơn 60.000 người lớn bị bệnh thủy đậu.
Nguyên nhân
Bệnh do loại virus varicella-zoster (human herpesvirus type 3). Bệnh lan truyền do không
khí chứa siêu vi trùng gây bệnh, khi người bệnh ho, hắt hơi virus sẽ phát tán trong không khí
hoặc do tiếp xúc với chất nước ở những mụn đậu, nước mũi người bệnh.
Bệnh bắt đầu lây khoảng hai ngày trước khi mụn đậu xuất hiện, kéo dài cho tới khi mụn
đậu khô và đóng vẩy.
Ai hay bị bệnh
Những người sau đây hay bị lây bệnh, nếu chưa bao giờ bị bệnh, và khi làm việc ở môi
trường nhiễm bệnh:
•

giáo chức dậy học sinh nhỏ tuổi,

•

nhân viên chăm sóc trẻ em ở trung tâm giữ trẻ,

•

học sinh trung học,

•

nhân viên quân đội, thân nhân người có bệnh thủy đậu, nhân viên y tế.

•

Vì bệnh này có ở mọi quốc gia, nên khi ta đi du lịch, cũng cần cẩn thận.

•
Phụ nữ có thai mà chưa bị bệnh thủy đậu bao giờ, cũng có nhiều nguy cơ lây
bệnh, và bệnh có thể gây nhiều khó khăn cho cả mẹ lẫn thai nhi như sanh non, sưng phổi,hài
nhi mang tật nguyền ở tứ chi, thủy tinh thể đục.
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Hiện nay, khi nhập cảnh Hoa Kỳ, người nhập cảnh bắt buộc phải khai đã có bệnh hay đã
được chích ngừa thủy đậu. Trường hợp của cô, nếu chưa bao giờ bị bệnh thủy đậu, thì cô có
nhiều nguy cơ mắc bệnh này, đề nghị cô đi khám bác sĩ để chích ngừa.
Mỗi năm, ở Mỹ có tới cả hơn 4 triệu trẻ em tuổi từ 1 đến 14 tuổi mắc bệnh này, cả gần
10.000 phải nhập viện vì bệnh nặng.
Dấu hiệu
Bệnh xuất hiện sau 2-3 tuần lễ tiếp xúc với người bệnh.
Bệnh nhân thấy đau nhức cùng mình, nóng sốt, ăn mất ngon. Vài ngày sau, mụn đậu bắt
đầu xuất hiện, trước hết là ở ngực, bụng, lưng rồi lan lên mặt, tay chân. Trung bình có từ 100
tới 250 mụn, phẳng đỏ, rồi chứa đầy nước trong trước sau đò đổi ra đục lờ. Độ 1 tuần lễ sau
mụn khô và đóng vẩy. Hai tuần sau, vẩy rụng để lại vết sẹo. Các mụn này rất ngứa, khi gãi dễ
gây nhiễm độc ngoài da.
Tất cả trẻ em nếu chưa mắc bệnh, đều có thể bị thủy đậu, nhất là ở tuổi đi học, hoặc ở
các nhà giữ trẻ. Khi trẻ con bị bệnh, cần nghỉ học cho tới khi các mụn hoàn toàn khô, để tránh
truyền bệnh cho người khác.
Điều trị
Ở trẻ em, bệnh thường không trầm trọng. Ngược lại, bệnh nặng hơn ở người đứng tuổi,
bệnh nhân bị rối loạn tự miễn hoặc đang hóa trị, dung nhiều corticosteroid.
Với bệnh nhẹ, chỉ cần chăm sóc điều trị dấu hiệu.
Với ngứa da, áp khăn thấm nước lạnh hoặc thoa thuốc chống histamine (benadryl…)
Không gãi mụn ngứa hoặc chọc vỡ mụn nước để tránh nhiễm với vi khuẩn lạ và lây lan
bong nước với hậu quả là các vết sẹo khó coi, khiến bé bị mặc cảm khi lớn lên.
Tắm rửa thường xuyên, giữ quần áo sạch sẽ.
Không thoa kem kháng sinh, không thoa phấn rôm trên vùng da bị nhiễm.
Nếu bội nhiễm, có thể uống kháng sinh do bác sĩ biên toa.
Trường hợp bệnh nặng, bác sĩ có thể cho dùng thuốc chống virus như acyclovir,
famciclovir.
Hậu quả lâu dài
Sau khi bệnh thủy đậu lành, siêu vi này có thể ở tình trạng nằm ngủ cả nhiều năm trong
hạch của rễ sau dây thần kinh tủy sống, rồi đến một thời gian nào đó sẽ tái hoạt động và gây ra
bệnh Zona-thần-kinh còn gọi là shingles.
Shingles có ở mọi lứa tuổi nhưng thường hay thấy từ 50 tuổi trở lên.
Bệnh cũng thường có ở:
-Người bị suy giảm tính miễn dịch
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-Người nhiễm HIV
-Người bị bệnh đang ở trong tình trạng tăng phát triển tế bào mới như ung thư
-Bệnh nhân đang điều trị với hóa chất ức chế miễn dịch
-Người tiếp nhận ghép bộ phận cơ thể
-Sau những căng thẳng tinh thần.
Virus tấn công rễ dây thần kinh tủy và vùng da chịu ảnh hưởng của dây thần kinh này.
Chủng ngừa
Hiện nay, đã có thuốc chích ngừa bệnh thủy đậu như Vavirax.
Hội Nhi Hoa Kỳ và Trung tâm CDC đưa ra đề nghị chích ngừa như sau:
Khi em bé ở tuổi 12 tới 15 tháng thì chích liều đầu tiên.
Khi bé được 4-6 tuổi thì chích lần thứ hai.
Người từ tuổi 13 trở lên mà chua bao giờ chích ngừa thủy đậu cần chích hai lần, cách
nhau từ 4 đến 8 tuần lễ.
Người từ 13 tuổi trở lên mà chỉ chích một lần và chưa bị bệnh trái dạ thì chíchliều thứ hai.
Phụ nữ trong tuổi có thai và người mang bệnh mãn tính đều cần chích ngừa.
Đậu mùa thường xẩy ra vào mùa Đông-Xuân từ tháng 2 đến tháng 5, cao điểm là tháng
3-4. Vì vậy nên chích ngừa trước thời điểm này để được bảo vệ với bệnh.
Vaccin có thể tạo ra mấy rủi ro nhẹ như nóng sốt, hơi sưng đảu chỗ kim chích hoặc nổi
ban da rất nhẹ. Hãn hữu lắm mới có phản ứng mạnh như cơn co giựt, sưng phổi.
Một số rất nhỏ các em (2%) đã chích ngừa mà vẫn có thể bị trái dạ, nhưng bệnh thường
là nhẹ hơn.
Thuốc chủng ngừa cũng bảo vệ nếu ta vừa tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 72 giờ.
Không chủng ngừa nếu:
-đang bị bệnh trầm trọng
-đang có thai
-đang dùng thuốc corticosteroid liều cao
-bị rối loạn tự miễn, suy nhược miễn dịch như HIV/AIDS, ung thư hoặc nhận cấy ghép
tạng phủ
-dị ứng với kháng sinh neomycin
-trẻ em đang uống thuốc loại salicylate vì rủi ro bị hội chứng Reye với.
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Phụ nữ mới chích ngừa cần đợi một tháng rồi mới có thai.
Thuốc chích ngừa trái dạ được hợp thức hóa tại Hoa Kỳ từ năm 1995, rất công hiệu và đã
giảm thiểu số người bị bệnh. Theo thống kê kết quả ở Mỹ và Nhật, thuốc ngừa có công hiệu
kéo dài từ 10 tới 20 năm.
Một số tiểu bang tại Hoa kỳ bắt buộc phải có giấy chứng nhận chích ngừa thủy đậu trước
khi trẻ em được nhận vào nhà giữ trẻ hay trường mẫu giáo.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức - Texas-Hoa Kỳ
VỀ MỤC LỤC
CẦN KIỆM VÀ LÃNG PHÍ

LỜI TẠM BIỆT:

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.
CẦN KIỆM VÀ LÃNG PHÍ
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Muốn phát triển, phải cần kiệm, đó là qui luật của muôn đời. Nhìn ra thế giới, gã nhận
thấy thiên hạ đã sống qui luật này một cách rất y là nghiêm ngặt và chặt chẽ.
Thực vậy, ở bên Mỹ, trong các trường tiểu học, người ta đã dạy cho con nít biết :
- Muốn có một đồng thì phải bắt đầu từ một xu, còn muốn có một triệu thì phải bắt đầu từ
một đồng.
Thảo nào mà nước Mỹ luôn đứng đầu sổ trong lãnh vực phát triển kinh tế.
Ở bên Nhật cũng vậy. Trong các gia đình, người ta luôn nhắc nhở con cái sống theo phương
châm :
- Mua gì ăn nấy.
Đồng thời :
- Ăn đâu hết nấy.
Chứ không để thừa mứa, cho heo và cho chó vét cù, hay xơi tới xơi lui mà vẫn cứ còn
tồn…kho.
Người ta chẳng bao giờ chiều theo ý thích của con nít, đòi gì được nấy, vì đó chỉ là một cách
thương hại, nghĩa là thương trẻ, nhưng lại làm hại trẻ nhiều hơn.
Thảo nào mà dân Phù tang, con cháu Thiên hoàng, đã trở thành một cường quốc giàu mạnh
nhất tại Á châu, làm cho nhiều nước phương Tây cứ đứng nhìn mà phát…thèm.
Ở bên Israel cũng rứa. Vào các nhà hàng, khách sạn, người ta không thấy đồ ăn thức uống
để dư. Ngay tại các bến xe, bến tàu đều có những khẩu hiệu đại khái :
- Hãy tiết kiệm điện. Hãy tiết kiệm nước…
Còn tại các công sở và xí nghiệp, để trừ khử thói lề mề, người ta trừ phắt vào lương cho
những ai đến làm việc chậm trễ.
Thảo nào mà dân Do thái, mới lục đục kéo nhau về lập quốc từ năm 1945, sau thế giới đại
chiến lần thứ hai, thế mà ngày nay đất nước này đã trở nên giàu có và phát triển, thậm chí thu
nhập bình quân đầu người lên tới 17.000 mỹ kim một năm, khiến những người Việt nam, khố
rách áo ôm như gã, sông trên quê hương yêu dấu và thân thương này, có nằm mơ cũng chẳng
thấy được như vậy.
Đã nói chuyện bên Tây, thì cũng phải nói chuyện bên Tàu, một anh hàng xóm khổng lồ nằm
sát cạnh chúng ta.
Hoàn cảnh kinh tế không khá hơn chúng ta bao nhiêu. Thế nhưng, trong những năm tháng
gần đây, đã vươn mình để trở thành giàu mạnh. Hàng hóa Trung quốc tràn ngập thị trường, dù
không bền lắm, nhưng được cái giá rẻ bèo, hợp với túi tiền của bàn dân thiên hạ.
Tại đây, người ta đang ra sức tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng.
Tác giả Nguyễn văn Hùng, trong một chuyến đi công tác, đã “mục kích sở thị” thái độ và
những việc làm tiết kiệm của người Tàu, đã kể lại như sau :
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“Trong thời gian làm việc tại thành phố Nam ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng tây, chúng tôi
được ông Trương Sinh, tổng giám đốc một công ty lớn của tỉnh này, hai lần mời cơm tại nhà
hàng. Tôi đặc biệt để ý đến những cử chỉ khá là lạ của vị chủ nhà.
“Đó là sau mỗi bữa tiệc, ông tổng giám đốc này đều trút toàn bộ thức ăn thừa vào các bao
ny lông để mang về trước những con mắt ngỡ ngàng của quí khách. Nhận thấy những ánh nắt
khang khác ấy, ông Sinh vui vẻ giải thích :
- Cũng như Việt nam,Trung quốc còn nghèo, nên đặc biệt coi trọng yêu cầu tiết kiệm, ngay
từ việc nhỏ nhất. Ở Trung quốc, tiết kiệm thực sự là quốc sách.
“Đất nước Trung quốc rộng lớn nên xây dựng và phát triển được là nhờ biết tiết kiệm, và tôi
để ý thấy trong cái nhà hàng sang trọng này, chẳng riêng gì ông Sinh, mà còn có rất nhiều thực
khách cũng làm như thế…”
Thấy người mà nhớ tới ta. Nhìn người mà gẫm đến thân. Té ra quí vị Tây Tàu Nhật trên đây
cũng chả làm được điều gì mới mẻ và khác lạ với những điều cha ông chúng ta đã từng dạy
bảo.
Thực vậy, từ ngàn xưa cần kiệm vốn là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, bởi
vì các cụ ta đã phán :
- Tiểu phú do cần, đại phú do mưu. Có nghĩa là giàu nhỏ thì phải cần kiệm, còn giàu lớn thì
phải mưu trí.
Đồng thời, các cụ ta còn căn dặn con cháu :
- Được mùa chớ phụ ngô khoai,
Đến khi thất bát, lấy ai bạn cùng.
Ngoài ra, các cụ luôn chú trọng và hô hào mọi người :
- Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Có nghĩa là hãy tích lũy lúa thóc phòng khi đói kém,
hãy tích lũy áo quần phòng khi lạnh giá.
Viết đến câu này, gã bỗng nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn của Lã Phụng Tiên về nàng ve và
chị kiến, đã được Nguyễn văn Vĩnh dịch thành thơ, mà gã chỉ còn nhớ lõm bõ, đại khái như thế
này :
- Ve sầu kê ve ve.
Ca hát suốt mùa hè,
Đến khi gió bấc thổi,
Nguồn cơn thật bối rối.
Đang khi đó, chị kiến cần cù tích lũy lương thực trong kho, nên chẳng sợ gì mưa to và gió
lớn.
Thế nhưng, ngày nay lớp hậu sinh chúng ta, thay vì khả úy, thì nhiều lúc lại khả ố, nghĩa là
đáng lẽ lớp đàn em đến sau phải tốt hơn thì lại xấu hơn lớp đàn anh đi trước.
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Sở dĩ như vậy vì nhiều người trong chúng ta đang sống theo khẩu hiệu :
- Bóc ngắn cắn dài.
Chúng ta làm ra được một đồng nhưng lại tiêu xài những hai đồng, nên công nợ cứ chồng
chất và liên tục phát triển, khiến chúng ta không tài nào ngóc đầu lên nổi.
Chúng ta thích chơi trội theo kiểu :
- Vung tay quá trán.
Hay :
- Con nhà lính, tính nhà quan.
Chúng ta đã xài thì phải xài cho sộp, xài cho xịn, xài cho sang. Mà sộp xịn sang chính là con
đường ngắn nhất để rơi tõm vào cảnh lãng phí.
Và lãng phí cũng chính là con đường ngắn nhất làm nghèo gia đình và đất nước.
Dĩ nhiên ở đây, gã không hể cổ võ cho tính hà tiện keo kiệt, theo kiểu :
-Vắt cù chày ra nước.
Hay :
- Đãi cứt sáo lấy hạt đa.
Bởi vì từ lâu lắm rồi, gã vẫn nhớ lời khuyên chí lý của một bậc đáng kính :
- Con ơi, đối với những chuyện cần thiết và hữu ích thì tiền vạn, tiền triệu con cũng đừng tiếc
xót. Còn đối với với những chuyện lãng phí, thì một đồng một cắc cũng không, con nhé.
Trên báo “Tuổi trẻ Chủ nhật”, tác giả Phạm đình Nghiệp đã đưa ra một vài trường hợp lãng
phí điển hình.
Trước hết, đó là việc lãng phí sức người, được thể hiện dưới nhiều dạng vẻ khác nhau : thất
nghiệp, lao động trái ngành, chéo nghề được đào tạo, sử dụng nhân lực bất hợp lý, nhân tài
không được trọng dụng, chảy máu chất xám…
Tiếp đến là việc lãng phí tài sản, tiền bạc của dân và của nước. Người ta sẵn sàng tiêu phí
hàng chục triệu đồng “của chùa” cho một đêm liên hoan gặp gỡ hay chia tay nào đó.
Việt Nam chúng ta là một đất nước có thu nhập quốc dân tính theo đầu người vào loại thấp
nhất, nhưng đã “hội tụ” được đủ mặt các loại bia ngon nhất.
Trong nhiều cuộc “bù khú” nhậu nhẹt, người ta thi nhau không phải uống bia, mà là “gội bia”,
“tắm bia” với hàng chục, thậm chí hàng trăm lít.
Chắc chắn lúc đó ít ai nghĩ đến một điều sơ đẳng sau đây :
- Mỗi lon bia bình quân trị giá 5 ký thóc. Ấy thế mà người nông dân “một nắng hai sương “ ở
đồng bằng sông Hồng, giỏi lắm một ngày cũng chỉ làm ra được số thóc tương đương trị giá của
một lon bia!
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Hằng ngày chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh lãng phí tiền bạc, làm nghèo cho dân
cho nước. Cơ quan nào, xí nghiệp nào cũng cố xây cho mình những cơ sở bề thế và lộng lẫy.
Hễ có chức một tí là vội sắm cho mình những chiếc xe đời mới đất tiền, trang bị cho mình
điện thoại di động, đúng với “mô đen” thời thượng mà nghênh ngang với đời.
Mới đây, trên báo “Tuổi trẻ cười”, có một bài mang tựa đề “hình như là lãng phí”, tác giả đưa
ra một sự kiện…rất bình thường nhưng lại rất xót xa. Đó là bộ giáo dục năm nào cũng đổi mới,
năm nào cũng cải cách, nên năm nào số sách giáo khoa mới in ra cũng được tha hồ đem bán
ký.
Tác giả viết :
“Ai ngờ đâu, tôi bỗng trở thành người thu gom giấy phế liệu để kiếm sống và đến nay tôi đã
cân cả tấn sách giáo khoa còn thơm mùi giấy mới. Ở đủ mọi lớp, thuộc đủ loại môn học.
“Vốn dòng họ “tiếc”, mỗi khi gặp loại sách mới này (mà gặp hoài), tôi đều lấy mẫu về cho con
tôi, nhưng chúng lại bảo :
- Không phải loại sách của trường con.
(Dù đúng cấp, đúng lớp của chúng). Nhìn lại bìa thì thấy là của bộ Giáo dục và năm xuất bản
mới cách đó một hai năm mà thôi!!!
“Tôi nhớ ngày xưa, khi anh tôi vào lớp 12, tôi vẫn xài sách lớp 7 của ảnh để lại. Và khi tôi lên
lớp 12, tôi vẫn xài sách ảnh đã xài mà không có trở ngại gì và vẫn “anh dũng” thi đậu, cha mẹ
vui mừng khỏe re…Ôi sao mà dễ dàng tiện lợi và đỡ tốn kém quá cho cho mẹ và lớp học sinh
thập niên 60, 70.
“Tôi đã qua cảnh ba ngày ròng đi tìm một cuốn sách học cho đứa cháu mới lớp 4. Nhiều lần
nhịn ăn nhịn uống để dành tiền mua sách học cho con và bây giờ đứng trước hằng trăm ký
sách giáo khoa chưa có tay người lật mà đành cân ký làm giấy gói đồ, hỏi sao không xót cho
học sinh, phụ huynh đất nước ?
“Tôi cũng rất ngạc nhiên phát hiện ra chỉ một môn học ở lớp 3, lớp 4 mà có đến ba, bốn thứ
sách. Nào là quyển bài giải, bài mẫu … rồi quyển cho giáo viên … tất cả còn mới nguyên mà
đem cân ký, không biết vì lý do gì và có lãng phí không ?
“Năm nào đọc báo cũng thấy bộ giáo dục than thiếu tiền, thiếu giấy in, thiếu sách cho học
sinh đến độ có những cuộc phỏng vấn tùm lum về vấn đề này. Ấy thế mà năm nào tôi cũng có
dịp cân hết trăm ký lô này đến trăm ký lô khác sách giáo khoa … lòng tôi không khỏi cảm thấy
bùi ngùi”.
Trên đây là những chuyện lãng phí của quí vị có chức, tai to mặt lớn. Còn trong phạm vi cá
nhân, gã cũng nghiệm ra còn có nhiều loại lãng phí khác nữa, mà chính bản thân gã cũng đã
từng mắc phải. Gã chỉ xin đưa ra một thí dụ điển hình mà thôi, đó là lãng phí thời gian.
Người Tây thì bảo :
- Le temps, c’ est l’ argent. Thời giờ là bạc.
Còn người Tàu thì nói :
- Nhất thốn quang âm nhất thốn kim. Một tấc thời gian là một tấc vàng.
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Thế nhưng, lắm lúc người ta đã không ý thức được sự quí giá của thời gian nên đã lãng phí
nó một cách lãng xẹt.
Nơi gã đang cắm dùi là một thị trấn chỉ nhỏ bằng chiếc móng tay, thế mà có đến mấy chục
quán cà phê. Đường nào cũng có, góc phố nào cũng có. Bất kể sáng, trưa, chiều và tối, hễ đặt
chân ra đường hay xuống phố, đều thấy quí vị thanh niên ngồi thiền ở trong những quán ấy.
Đáng lẽ ra :
- Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.
Thế nhưng, quí vị này lại chẳng biết làm gì cả, ngoài việc giết thời giờ trong quán, nhấm
nháp vị đắng cà phê và đốt những điếu thuốc, lim dim thả hồn theo khói, ra dáng siêu nhân hay
người cõi trên chi đó.
Tiếp đến là quán nhậu. Mỗi bữa nhậu kéo dài hai ba tiếng đồng hồ, quả là lãng phí.
Hồi xưa thấy một kẻ say xỉn ngoài đường phố quả là chuyện họa hiếm, còn hôm nay lại là
chuyện thường ngày ở huyện.
Gã có một người bạn. Tên người bạn ấy là Văn. Vì có tí tuổi, nên gã thường gọi người bạn
ấy là ‘’cụ Văn’’.
Cụ Văn của gã là người rất năng nổ, rất bận rộn. Công việc hàng trăm thứ bà giằng đè
xuống trên đôi vai ọp ẹp của cụ ấy, đến nỗi có lần cụ ấy đã phải tâm sự ‘’mí’’ gã :
- Giá như Đức Chúa Trời cho phép mình đi xin thời giờ của những kẻ nhàn rỗi, cất vào tủ
lạnh để rồi lúc nào cần thì lôi ra xài chơi. Nhưng Đức Chúa Trời cũng công bằng vô cùng, mỗi
ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, muốn kéo dài thêm cũng chẳng được.
Trước nỗi búc xúc của cụ ấy, gã chỉ biết cười ruồi mà an ủi :
- Ôi dào, đã ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày là cái chắc và việc nhà Đức Chúa Trời thì có
bao giờ mà thiếu. Nhưng Đức Chúa Trời lại rất lòng lành. Ngài đâu có đòi chúng ta phải làm
ông ba bị, sáu tay mười hai con mắt để ôm mọi thứ vào mình. Thôi mờ, thư giãn đi một tí cho
đời còn thấy màu hồng.
Chả biết lời phát biểu của gã có bị kết án là lãng phí thời gian hay không và nhất là có xúc
phạm đến nhiệt tình hăng say của cụ ấy hay không thì để gã hỏi lại cụ ấy cái đã. Vậy xin hạ hồi
phân giải.
Riêng bản thân thì một ngày gã đã tiêu xài biết bao nhiêu phút giây cho việc ăn uống, ngủ
nghỉ, giải trí… Còn thời giờ làm việc một cách nghiêm văn chỉnh thì chỉ được tẻo tẹo mà thôi.
Không hiểu mai này khi tính sổ cuộc đời với Đức Chúa Trời thì sẽ phải nói sao đây ?
Ai có kế gì hay thì làm ơn làm phước ‘’méc’’ giùm cho gã biết với nhé. Bảo đảm sẽ hậu tạ.
Còn bây giờ, gã sẽ đưa ra bản thống kê rất khoa học của một kẻ thích đùa tại Đại học Tổng
hợp Milan để tất cả cùng cười… mí nhau.
Bản thống kê về các thành phần dân số nước Ý, trong đó có một kết luận rất độc đáo về số
người thực sự lao động ở nước này. Dưới đây là nguyên văn bản thống kê :
Tổng số dân trên toàn nước Ý là 52.000.000 người.
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Trừ đi số người trên 65 tuổi là 11.750.000 người, còn lại số người có thể lao động là
40.250.000 người.
Trừ đi số người dưới 18 tuổi là 14.120.000 người, còn lại số người có thể lao động là
26.130.000 người.
Trừ đi số phụ nữ không đi làm là 17.315.000 người, còn lại số người có thể lao động là
8.815.000 người.
Trừ đi số sinh viên phải nuôi học là 275.000 người, còn lại số người có thể lao động là
8.540.000 người.
Trừ đi số người làm ở các cơ quan không sản xuất là 3.830.000 người, còn lại số người có
thể sản xuất là : 4.710.000 người.
Trừ đi số người thất nghiệp, cùng với số người hoạt động đảng phái chính trị là1.380.000
người, còn lại số người có thể lao động là 3.330.000 người.
Trừ đi số quân nhân tại ngũ là 780.000 người, còn lại số người có thể lao động là 2.550.000
người.
Trừ đi số người đau ốm, tâm thần, lưu manh, chào hàng, vô công rồi nghề là 1.310.000
người, còn lại số người có thể lao động là 1.240.000 người.
Trừ đi số người mù chữ, nghệ sĩ, tòa án… là 880.000 người, còn lại số người có thể lao
động là 360.000 người.
Trừ đi số tu sĩ, triết gia, thày bói là 240.000 người.
Trừ đi số nghệ sĩ, tù nhân là 119.000 người.
Vậy số người thực sự lao động còn lại tại nước Ý là 1 người.
Khẩu phục tâm phục, g ã xin chào thua và tôn tác giả bản thống kê này lên hàng sư phụ.
Còn bạn, bạn nghĩ sao ? Liệu có lãng phí lắm không ?
Chuyện Phiếm của Gã Siêu

VỀ MỤC LỤC

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

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