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NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP 

  

DẪN NHẬP 
Vận hội của thông điệp Tân Sự. Những điểm chính yếu của thông điệp. Nội dung của thông 
điệp hiện nay (số 1-16). 
 
I. NHỮNG HOA TRÁI CỦA THÔNG ĐIỆP TÂN SỰ 
1. Công trình của Giáo hội về lãnh vực giáo thuyết và về lãnh vực áp dụng (số 18-26) 
2. Hành động của nhà nước (27-31) 
3. Hành động của chính những người quan tâm đến vấn đề. Các hiệp hội công nhân. Các hiệp 
hội giữa lòng giai cấp khác. Các hiệp hội chủ nhân (số 32-41). 
4. Tân Sự: hiến chương vĩ đại của những người lao động (số 42-43). 
 
II. HỌC THUYẾT CỦA GIÁO HỘI 
5. Về kinh tế xã hội (số 44-47) 
6. Về quyền sở hữu. Đặc tính cá nhân và xã hội của quyền sở hữu. Những nghĩa vụ về quyền 
sở hữu. Quyền hạn của nhà nước. Những nghĩa vụ liên quan đến thu nhập khi tạm nghỉ việc. 
Những tiêu đề chứng minh sự công nhận quyền sở hữu (số 48-57). 
7. Tư bản lao động. Những tham vọng vô căn cứ của tư bản. Những tham vọng vô căn cứ của 
người lao động. Nguyên tắc phân phối công bình (số 58-64) 
8. Sự nổi lên của tầng lớp vô sản. việc đạt tới quyền sở hữu của người vô sản (số 65-69). 
9. Đồng lương chính đáng. Đặc tính cá nhân và xã hội của người lao động. Ba điểm cần xem 
xét: sinh kế của người công nhân và gia đình của họ; hoàn cảnh của xí nghiệp; những đòi hỏi 
của công ích (số 70-82). 
10. Thiết lập trật tự xã hội. Sự hợp tức của những đoàn thể nghề nghiệp. Thiết lập một nguyên 
tắc hướng dẫn đời sống kinh tế (số 83-106). 
 
III. NHỮNG BIẾN CHUYỂN SÂU SẮC NỔI LÊN KỂ TỪ THỜI ĐỨC LÊÔ XIII 
11. Những biến đổi về chế độ kinh tế. Nền độc tài kinh tế. Những hậu quả tai hại của nó. Các 
phương thuốc chữa trị (số 107-118). 
12. Biến chuyển của chủ nghĩa xã hội. Đảng phái bạo động hay chủ nghĩa cộng sản. Đảng phá i 
ôn hòa hơn hay chủ nghĩa xã hội, khoan nhượng hơn; người ta có thể thỏa hiệp với nó chăng? 
Quan niệm của nó rất trái ngược với chân lý Kitô giáo. Công giáo và chủ nghĩa xã hội là những 
hạn từ mâu thuẩn nhau. “Chủ nghĩa xã hội giáo dục”. Những người Công giáo chuyên qua chủ 
nghĩa xã hội. Lời mời gọi trở lại (số 199-137). 
13. Cải cách phong hóa. Chế độ kinh tế hiện thời và sự sụp đổ các linh hồn. Những nguyên 
nhân của sự dữ. Các phương thuốc chữa trị: hợp lý hóa theo tinh thần Kitô giáo và vai trò của 
đức ái (số 138-148). 
KẾT LUẬN 
14. Một nhiệm vụ khó khăn. Phương pháp theo đuổi. Mong cho mọi người hiệp nhất và hợp tác 
nhau chặt chẽ (số 149-159). 
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Đức Giáo Hoàng Piô XI (1922-1939) 

*** 

LỜI MỞ ĐẦU 

  

1.- Bức thông điệp RN (Tân Sự) đã xuất hiện được bốn mươi năm rồi. Thế giới công giáo 
chuẩn bị mừng kỷ niệm một cách hết sức long trọng. Ai cũng đầy lòng biết ơn tòa thánh vì văn 
kiện đáng ghi nhớ này. Một văn kiện minh chứng lòng nhiệt thành của Đức Tiên Giáo hoàng đối 
với giáo mục của Ngài. Một văn kiện rất quan trọng đã được chuẩn bị từ trước, trong bao bức 
thông điệp khác: về gia đình, về phép hôn phối, về nền tảng xã hội nhân quyền, về nguồn gốc 
chính quyền, về những mối tương quan giữa giáo hội và xã hội quốc gia, về nghĩa vụ công dân 
của giáo dân, về cách biện bác chủ nghĩa xã hội, về các tà thuyết do chủ nghĩa tự do cá nhân 
và bao nhiêu tài liệu khác, giãi bày lý tưởng xã hội của ngài. 
Nhưng bức thông điệp “RN” trổi vượt mọi văn kiện khác, vì hai lý do: thứ nhất vì là một bức 
thông điệp rất hợp thời, không đời nào cần thiết bằng đời ta bây giờ. Thứ hai vì bức thông điệp 
ấy giải quyết mọi vấn đề đời sống cộng đồng nêu lên. Là những vấn đề tóm tắt trong “vấn đề xã 
hội.” 
 
I. MỘT BỨC THÔNG ĐIỆP RẤT HỢP THỜI 

http://catechesis.net/vi/news/VAN-KIEN-GIAO-HOI-62/THONG-DIEP-RERUM-NOVARUM-TAN-SU-CUA-DUC-GIAO-HOANG-LE-O-XIII-VE-HOAN-CANH-CUA-GIOI-CONG-NHAN-15-05-1891-196/
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2.- Thế kỷ mười chín xế chiều, sự phát triển kinh tế, sự tiến hóa của kỹ nghệ ở hầu hết các dân 
tộc đã phân chia xã hội thành hai giai cấp. Giai cấp này gồm thiểu số, nhưng toàn những người 
giầu sang tha hồ hưởng dụng mọi sáng kiến khoa học tiên tiến. Giai cấp kia gồm đa số, nhưng 
toàn công nhân khốn cực, không thoát được cảnh bần cùng. Tình trạng thê thảm ấy, kẻ dư của 
thì chịu đựng một cách rất dễ dàng, họ cho rằng :“Đó là hậu quả không tránh được của những 
luật kinh tế tự nhiên. Nên họ lầm tưởng công cuộc bác ái san bằng được mọi bất công, mà 
những pháp luật nhân tạo thường bỏ mặc và nhiều khi lại còn che chở nữa. 
 
3.- Nhưng công nhân đã quá khổ cực, vì tình trạng ấy. Sau một thời gian cam chịu, họ quyết 
trút bỏ gánh nặng nề ấy, không muốn gánh vác lâu hơn nữa. 
Người thì sôi nổi lên vì những lời thúc đẩy họ chỗi dậy, mà đảo lộn xã hội từ ở tận nền móng. 
Người thì không chịu trôi theo những phong trào ấy, vì họ đã được giáo dục theo đạo Chúa 
Kitô. Nhưng dầu sao họ cũng đồng ý về một điểm khẩn cấp là “phải cải hóa xã hội tận cội rễ”. 
 
4.- Đó cũng là ý chí của bao nhiêu kitô hữu, của giáo sĩ hay giáo dân đã đem lòng bác ái dũng 
cảm mà tìm trăm ngàn phương cách, làm giảm bớt sự khốn cực bất công của dân chúng. Họ 
không chịu nhận sự chênh lệch quá đỗi trong cách phân công chia của, như là sự tự nhiên 
Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan đã tiền định cho nhân loại. Thành ra họ cứ thành thực tìm 
những môn thuốc linh nghiệm hoặc để sửa chữa những tệ đoan của xã hội hiện tại, hoặc để đề 
phòng cho xã hội khỏi lâm vào những tai hại khủng khiếp hơn nữa. 
 
5.- Nhưng lý trí con người mù mịt yếu đuối. Những người thiện chí hoặc bị xua đuổi như thể họ 
chỉ là những nhà cách mạng đáng sợ; hoặc bị chia rẽ vì có sự bất đồng ý ngay giữa họ, nên họ 
cứ lưỡng lự giữa những lập trường khác nhau. Như vậy họ không biết phải chọn lấy đường 
nào ? Trong những sự mâu thuẫn khiến mọi người không ai đồng ý với ai thì hòa bình thế giới 
lâm nguy. Thành ra lần nữa họ đưa mắt nhìn về Tòa thánh Phêrô là kho lẫm chân lý, tự nhiên 
phát ra những lời cứu chuộc hằng chảy tràn khắp thiên hạ. Một phong trào rộng lớn chưa bao 
giờ từng thấy, lôi cuốn họ về với “Đấng đại diện Chúa Kitô ở dưới thế”. Vô số người trí thức, kỹ 
nghệ, công nhân tha thiết đòi hỏi những nguyên tắc vững chắc, họ có thể thích dụng để thoát 
khỏi mọi sự thắc mắc mà đứng một mình không ai giải quyết được. 
 
6.- Vì trí khôn ngoan Đức Giáo hoàng đã gẫm thế sự trước mắt Chúa lâu năm, Ngài cũng cầu 
vấn bao nhiêu nhân vật lỗi lạc, Ngài cũng chăm chú tìm hiểu vấn đề đủ mọi mặt. Rồi ý thức sứ 
vụ tông đồ Ngài đảm nhiệm; thì Ngài mới sợ nếu im tiếng mãi là tỏ mình chểnh mảng trong 
phận sự. 
Ngài dùng linh quyền giáo huấn Chúa đã uỷ thác cho mà quyết định ban huấn dụ này cho giáo 
hội Chúa Kitô nói riêng, và cho toàn thể nhân loại nói chung. 
 
7.-  Ngày 15 tháng 5 năm 1891, tiếng Tòa Thánh mà cả thế giới đã mong nghe từ lâu, đã vang 
dội khắp cả thiên hạ; một tiếng vang không chút run rẩy trước thời cuộc gay go, mà lại không 
yếu đi chút nào vì tuổi tác cao; một tiếng vang mạnh bạo đã định hướng mới cho cả nhân loại 
phải noi theo trên địa vực xã hội hiện tại. 
 
II. HỌC THUYẾT XÃ HỘI GỒM TẮT TRONG BỨC THÔNG ĐIỆP RERUM NOVARUM 
 
8.-  Anh em thừa biết học thuyết khả kính, đã được giãi bầy trong bức thông điệp “RN” rồi chứ! 
Bức thông điệp ấy thật đáng ghi nhớ muôn đời. 
Đại Đức Tiên giáo hoàng, động lòng trước thân phận bao nhiêu người hạ lưu trong xã hội, nói 
được là đa số; nhưng dầu vô tội cũng phải sống trong cảnh khốn cực đầy rủi ro. Ngài dũng cảm 
quyết chí bênh vực công nhân tội nghiệp sống trơ trọi, không ai bảo hộ mà lại bị thời thế vô tình 
đẩy vào tay những chủ nhân vô nhân đạo, chỉ biết cạnh tranh đua giầu khoe sang. Ngài chẳng 
tin tưởng ở chủ nghĩa tự do, và cũng không hy vọng nơi chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tự do đã 
tỏ mình hoàn toàn bất lực, không giải quyết được vấn đề xã hội. Còn chủ nghĩa xã hội lại đề 
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nghị một giải pháp còn tệ hơn cả tật nạn nó tìm sửa chữa. Vì nó mà xã hội nhân loại càng ngày 
càng lâm nguy. 
 
9.- Vậy căn cứ vào giáo quyền và thiên chức đặc biệt Ngài được Thiên Chúa uỷ cho, là bảo vệ 
tôn giáo và mọi quyền lợi liên quan đến tôn giáo, thì Ngài đã tin chắc rằng vấn đề xã hội không 
thể nào giải quyết được một cách phải lẽ “ngoài ảnh hưởng giáo hội và tôn giáo, nhờ những 
nguyên tắc bất di bất dịch của đạo nghĩa chính trực, và đạo Chúa mạc khải”. Đức Tiên Giáo 
hoàng đem hết linh quyền vững chắc của Ngài mà ấn định và tuyên bố công nhiên: 
1) Nghĩa vụ và quyền lợi riêng của chủ nhân và công nhân: của tư bản và cần lao trong xã hội. 
2) Phận sự riêng của giáo hội, của chính phủ và của mọi công nhân, trong việc giải quyết vấn 
đề xã hội tương tranh này. 
Tiếng của Ngài đã vang dội khắp thiên hạ không phải là vô ích đâu. 
 
10.- Thiên hạ nghe đến thì cảm phục tạ ơn. Giáo dân phục quyền giáo hội đã đành. Nhưng còn 
bao nhiêu người khác, hoặc vô tín ngưỡng, hoặc đã lạc đường chính, cũng đã nêu lên vấn đề 
kinh tế xã hội, trong phạm vi tìm hiểu (speculation) và pháp lý. 
Mừng nhất là các công nhân kitô hữu. Họ cảm thấy giáo quyền trổi vượt mọi thế quyền trên mặt 
đất, đã thông cảm và bênh vực quyền lợi của họ. Những người vị tha đã tìm cải thiện công 
nhân từ lâu, nhưng đã bị chế nhạo, ngờ vực, nhiều khi lại bị phản đối công khai nữa, nay đã lại 
phấn khởi lên. 
Bức thông điệp đã được ai nấy đua nhau đón nhận một cách long trọng nghiêm chỉnh. Đến nỗi 
dân nào nước ấy cũng tìm trăm cách kỷ niệm hằng năm bằng những lễ ghi ơn lừng lẫy. 
 
11.- Những huấn thị của Đức Lêô XIII thì rất cao thượng và khả kính; nên mới được thiên hạ 
đồng thanh nghênh tiếp như thế. Nhưng tiếc thay cũng đã từng có những nhà trí thức, gồm có 
cả giáo dân, náo động bất mãn. Người thì sinh lòng hồ nghi, người thì vấp ngã trước một học 
thuyết mới lạ như vậy. Những ngẫu nhiên do chủ nghĩa tự do dựng lên, đều bị lật đổ. Bức 
thông điệp ấy không quản ngại gì đến những thành kiến quá khứ. Còn đối với tương lai nó khởi 
xướng một phong trào chưa có ai nghĩ tới. Những người còn giữ óc tồn cổ, thì đều khinh chê 
học thuyết xã hội, và những học thuyết cao siêu này. Kẻ khác thì cảm phục lý tưởng xã hội của 
Đức giáo hoàng là một lý tưởng rực rỡ, nhưng lại cho rằng chỉ là một ảo tưởng không thể nào 
thực hành được. Ai cũng có thể mong chờ, nhưng không ai hy vọng thực hiện nó được. 
 
III. MỤC ĐÍCH BỨC THÔNG ĐIỆP MỚI 
 
12.- Vì thế anh em khả kính đang khi thế giới náo nhiệt mừng lễ “đệ tứ thập chu niên” của bức 
thông điệp “RN” , thấy các công nhân kitô hữu ở khắp tứ phương tuôn đến thành thánh Lamã, 
thì Ta thừa dịp rất thuận tiện này mà nhắc lại những ân huệ phi thường mà bức thông điệp ấy 
đã đem lại cho cả nhân loại nói chung. Học thuyết canh tân kinh tế xã hội của Đức Lêô XIII thì 
thật vĩ đại, nên đã bị bao người ngờ vực cảnh cáo. Vậy kèm theo sau. Ta sẽ bênh vực và giảng 
giải một vài điểm chính chưa được hiểu rõ. Sau hết, Ta sẽ luận xét chế độ kinh tế hiện tại và 
phi bác chủ nghĩa xã hội. Đã định rõ tệ đoan xã hội ngày nay phát nguồn tại đâu, thì Ta sẽ chỉ 
vạch đường lối duy nhất, ai cũng phải theo để tu bổ lại xã hội cận kim, tức là cải tạo phong tục 
thế giới theo lý tưởng phúc âm. 
Bức thông điệp này sẽ chia ra làm ba phần tùy theo các vấn đề Ta mới nêu lên. Rồi Ta sẽ dành 
toàn thư để tìm một giải pháp hợp lý hợp thời. 

*** 

PHẦN I 
NHỮNG HIỆU QUẢ BỞI BỨC THÔNG ĐIỆP “RERUM NOVARUM” 

  

13.- Trước khi nhập đề tìm giải quyết điều thứ nhất theo ý Ta đã định, Ta không khỏi quên lời 
thánh Ambrôsiô khuyên rằng : Trọng nhất trong những phận sự của Ta là tạ ơn Chúa liên lỉ. 
Nhớ đến những ân huệ quý hóa bức thông điệp của Đức Lêô XIII đã đem lại cho giáo hội và cả 
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nhân loại; trước tiên Ta phải đội ơn Chúa không ngừng, dầu chỉ muốn lược thảo những ân huệ 
đó sơ qua, thì thật Ta cũng phải thuật lại lịch sử xã hội, trải qua bốn mươi năm vừa rồi. Nhưng 
Ta có thể tóm tắt mọi điểm chính, tùy theo ba phương dược, mà Đức tiên giáo hoàng đã đề 
nghị để hoàn tất công việc canh tân xã hội, ngài đã đảm nhiệm. 
 
I. SỰ CAN THIỆP CỦA GIÁO HỘI 
 
14.- Trước tiên Đức Lêô XIII đã định rõ những điều thế giới có quyền đòi ở giáo hội. Ngài viết: 
(x. RN 13) 
 
1. Phần lý thuyết 
Những tài liệu quý giá này, giáo hội không bao giờ bỏ hoang đâu. Mà cứ khai khẩn mãi, để gây 
thái bình cho xã hội. Đức Lêô XIII, và những giáo hoàng kế tiếp Người đã dùng lời nói và bút 
mực mà nhiệt thành truyền bá học thuyết kinh tế xã hội tóm tắt trong bức thông điệp “RN”; các 
ngài không bao giờ ngừng thúc đẩy dân nước thực hành và áp dụng học thuyết ấy, vào thời thế 
hoàn cảnh xã hội hiện tại. Lúc nào các ngài cũng tỏ lòng nhiệt thành và tỏ tình nghĩa phụ tử với 
những người bần cùng yếu đuối. Vì các ngài là chúa chiên dũng cảm, thì các ngài cũng mạnh 
sức bảo vệ các dân đen. Theo bản ý của tòa thánh, cũng đã không thiếu gì những giám mục 
sáng suốt nhiệt thành vừa trình bày giải pháp vừa áp dụng học thuyết xã hội của Đức Lêô XIII 
cho các dân nước đều hưởng lợi. 
 
15.- Bởi thế ta không ngạc nhiên gì khi thấy bao người trí thức, giáo sĩ và giáo hữu hết sức quý 
chuộng và nhiệt tâm phổ biến những kỷ luật kinh tế xã hội của giáo hội tùy theo những đòi hỏi 
của thời thế. Mục đích của họ là áp dụng vào những trường hợp hằng thay đổi. Những nguyên 
tắc bất di bất dịch của giáo hội về đời sống cộng đồng của nhân loại. 
 
16.- Lấy bức thông điệp của Đức Lêô XIII làm căn bản và tỏa sáng học thuyết xã hội công giáo, 
hiện ra và phát triển càng ngày càng phong phú hơn. Những người ưu tú, đêm ngày lưu tâm 
đến việc tối hệ trọng này, buộc ta phải gọi họ là những người phụ tá của giáo hội. Học thuyết xã 
hội này không giam kín vào những trường học mờ tối đâu, trái lại nó đã ra mặt trận chiến đấu 
công khai. Một bằng cớ rõ ràng là những công trình vĩ đại của các đại học công giáo, các hàn 
lâm viện, các chủng viện các hội nghị thường gọi là “những tuần lễ khảo cứu về xã hội” đã 
được tổ chức không biết bao lần rồi và đã kết quả bất ngờ. Thêm vào đó là những hội học, 
những sách vở báo chí muôn mặt đã được phổ biến khắp nơi một cách rất hợp thời. 
Bức thông điệp của Đức Lêô XIII hữu ích như vậy, không phải là hết đâu. Những bài học đó, đã 
dần dần tiêm nhiễn luôn cả tâm hồn những người thiện chí không được hân hạnh hợp nhất với 
giáo hội, vì chưa phục quyền duy nhất của Người. 
 
17.- Như vậy những nguyên tắc giáo hội đã đề cập về xã hội, đã dần dần hóa nên sản nghiệp 
chung của nhân loại. Ta hết sức mừng rỡ, khi thấy những chân lý vĩnh cửu, Đức Tiên Giáo 
hoàng đã công bố mỗi ngày một được đề cập và bảo vệ ráo riết hơn trong các sách vở báo chí 
công giáo và không công giáo, và trong cả các quốc hội và tòa án. 
Hơn thế nữa, sau một cuộc thế chiến kinh khủng, các nhà chính trị ở các cường quốc đã quyết 
định cải tạo đời sống xã hội để xây dựng hòa bình thế giới cho kiên cố. Vậy những nguyên tắc 
họ đề cập để tu bổ lại nền cần lao cho công bằng và bác ái, đều giống những nguyên tắc và 
huấn dụ của Đức Lêô XIII, đến nỗi ta có cảm tưởng rằng : những nguyên tắc ấy bởi bức thông 
điệp “RN” trích ra. Thực sự bức thông điệp ấy đáng ghi nhớ. Ta có thể áp dụng vào nó, lời tiên 
tri của Isaia đã nói : “Đó là một biệt hiệu đã được dựng lên cho các dân nước thiên hạ”. 
 
2. Phần thực hành 
18.- Những nguyên tắc Đức Lêô XIII đã đề cập đến, ai cũng đã tìm hiểu sâu rộng trong phạm vi 
lý thuyết, và nhờ đó đã tiêm nhiễm tâm trí xã hội. Nhưng quý hơn nữa là những nguyên tắc ấy 
đã được áp dụng vào thực tế. Trước hết bao người thiện chí đã nỗ lực nâng cao địa vị sinh 
hoạt của các công nhân. Dầu giai cấp lao động càng ngày càng thêm đông, dầu đại kỹ nghệ 
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ngày một phát triển thêm, giới lao động cũng không chiếm lấy được một địa vị khả quan hơn 
trong xã hội. Nên công nhân vẫn trơ trọi mà lại bị khinh chê nữa. Ta nói về giới lao động mà các 
linh mục triều hay tu dòng đã tìm giải phóng không cứ gì những công việc mục vụ mà họ gánh 
vác từ trước dưới quyền chỉ dẫn của các giám mục; những linh mục ấy đã tận tâm với các công 
nhân, thì công nhân hưởng lợi rất nhiều, vì linh mục bền chí, thì tinh thần công giáo của công 
nhân lại cao lên. Nhờ đó, công nhân mới ý thức chức vụ. Họ ý thức phận sự và quyền lợi giai 
cấp của họ. Họ lại đủ năng lực mà tiến bước trên đường công lý, tiến triển, đến nỗi họ đứng 
dậy hướng dẫn được anh em đồng nghề. 
Kết quả là các công nhân kiếm được sinh kế dồi dào và vững chắc hơn. Theo lời Đức Tiên 
Giáo hoàng khuyên nhủ, không những các việc bái ái từ thiện được phát triển, mà lại theo ý sở 
nguyện của giáo hội, nhờ sự hấp dẫn của các linh mục. Ta đã thấy những công cuộc ủng hộ và 
viện trợ công nhân càng ngày càng được thiết lập nhiều, và đoàn tụ đủ mọi người nông dân và 
lao động... 
 
II. SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN 
 
19.- Chính quyền đã bị chủ nghĩa tự do chế ngự trong phạm vi bảo vệ trật tự và luật pháp. Đức 
Lêô XIII mạnh bạo phá vỡ những biên giới chật hẹp ấy. Ngài công bố rằng : chính quyền phải 
lợi dụng luật pháp và mọi cơ cấu xã hội để thiết lập một hiến pháp và một nền hành chánh đủ 
năng lực để phát triển sự thái bình công và tư. Đã đành chính quyền phải nhường chỗ cho từng 
cá nhân và từng gia đình đủ quyền tự do hành động. Nhưng với hai điều kiện cần thiết ; thứ 
nhất là giữ công ích nguyên vẹn; thứ hai là giữ quyền bất khả xâm phạm của tư nhân. Đã đành 
chính quyền phải bảo vệ cả cộng đồng xã hội, nhưng chính quyền cũng phải bảo vệ từng công 
dân tự nhiên hợp với nhau thành cộng đồng xã hội. Vậy trong việc bảo vệ từng công dân, chính 
quyền phải săn sóc riêng những người bần cùng và yếu đuối (x. RN 19). 
 
20.- Ta không dám chối rằng, trước khi bức thông điệp của Đức Lêô XIII xuất hiện, thì bao 
chính phủ cũng đã cung cấp những sự cần thiết thượng khẩn của giới lao động rồi; họ đã bài 
xích những tai hại các công nhân dầu vô tội cũng đã phải chịu từ trước. Nhưng chỉ có khi nào 
tòa thánh can thiệp, tiếng Đức Giáo hoàng vang dội khắp thiên hạ, là khi ấy các nhà cầm quyền 
ý thức sứ vụ và tận tâm hiệp lực mới bắt đầu thực hành một chính sách xã hội rộng rãi hơn. 
 
21.- Những định lý của chủ nghĩa tự do đã từ lâu năm làm cho chính quyền tỏ ra bất lực. Vậy 
đang lúc những định lý giả dối này bắt đầu lung lay, bức thông điệp RN hiện ra. Ngay từ ở trong 
đại chúng, một phong trào mãnh liệt bùng nổ, vừa đòi hỏi vừa ủng hộ một chính sách xã hội 
hiệu lực hơn. Chính quyền lại được những giáo dân ưu tú mạnh sức chống đỡ, vì chính họ đã 
đề cập bộ luật mới này trong các quốc hội xưa nay. Hơn nữa, nhờ bao linh mục thấu triệt học 
thuyết xã hội của Đức Lêô XIII can thiệp, thì mới có nhiều luật lệ xã hội được đưa ra cho các 
quốc hội phê chuẩn. Cũng vì các linh mục ấy ân cần thúc đẩy, những luật lệ ấy đã được thi 
hành vẹn toàn. 
 
22.- Nhờ những người thiện chí tận tâm hiệp lực như vậy, một bộ pháp luật mới đã xuất hiện. 
Đời trước không ai biết đến, ngày nay ai cũng hưởng lợi. Những quyền lợi bất khả xâm phạm 
công nhân đã có sẵn, vì nhân phẩm hay chức vị kitô hữu của họ, được tôn trọng cho cân xứng. 
Những điều luật bảo vệ giới lao động ấy, thì bao quát cả địa vị sinh hoạt của công nhân nam 
nữ; tuổi trẻ, sức khỏe, năng lực, gia đình, nhà ở, xưởng máy, tiền lương và bảo hiểm những sự 
rủi ro của cần lao. 
 
23.- Ta không nói được những điều luật ấy lúc nào và nơi nào cũng hoàn toàn thích ứng với 
những nguyên tắc Đức Lêô XIII đề cập. Nhưng không ai chối được rằng bức thông điệp RN đã 
có ảnh hưởng đến. Thành ra sự cải thiện địa vị sinh hoạt của công nhân, phần lớn là do bức 
thông điệp quý giá của Đức Lêô XIII, là một bức thông điệp đáng ghi nhớ muôn đời. 
 
III. SỰ CỘNG TÁC CỦA CHỦ NHÂN VÀ CÔNG NHÂN 
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24.- Đức Tiên Giáo hoàng lại sáng suốt chứng minh rằng: chính các chủ nhân và công nhân có 
thể góp phần hiệu nghiệm trong việc giải quyết vấn đề xã hội, nhờ những công cuộc vừa để 
nâng đỡ kẻ bần cùng vừa tìm hòa giải hai giai cấp. Trong những công cuộc ấy, cần thiết nhất 
theo ý Ngài là những nghiệp đoàn hoặc riêng cho công nhân, hoặc chung cho cả công nhân và 
chủ nhân. Đức Giáo hoàng viết vài lời hoặc ca tụng hoặc củng cố những hội đoàn ấy. Ngài định 
nghĩa bày tỏ lý do, sự hợp thời, quyền lợi, nghĩa vụ và các luật lệ vốn điều khiển những tổ chức 
như vậy. 
Những huấn thị này quả thực là rất hợp thời. Thời kỳ đó, ở nhiều quốc gia, chính quyền thụ 
hưởng chủ nghĩa tự do, nên ác cảm với những hội đoàn bảo vệ lao động, nhiều khi họ lại phản 
đối công khai nữa. Họ tình nguyện chuẩn y ủng hộ những hội đoàn tương đương được sáng 
lập trong những giai cấp xã hội khác. Nhưng nhất định chối không cho lao công hợp đoàn, đó là 
một thái độ bất công rõ ràng, vì quyền họp đoàn là quyền tự nhiên của con người mà họ chối 
không cho lao động là kẻ cần phải họp đoàn mới tự cứu mình khỏi bị những người mạnh quyền 
áp bức. 
Ngay trong những giới công giáo, những cố gắng hợp đoàn của công nhân cũng bị tình nghi là 
những mưu mô của phái xã hội và bọn cách mạng. 
 
1. Hội đoàn lao công 
25.- Những huấn lệnh uy quyền của Đức Lêô XIII, đã có công phá mọi trở lực, giải tán mọi tình 
nghi. Nhưng vinh hạnh nhất là theo những huấn lệnh ấy, bao nhiêu người lao công kitô hữu đã 
đua nhau tổ chức nghiệp đoàn, theo lời Đức Lêô XIII đã chỉ dạy cho. Nhờ đó họ giữ lại trên 
đường chính những công nhân bị lôi cuốn quyết ghi tên vào những tổ chức do chủ nghĩa xã hội 
lập ra rồi tự đắc chỉ có họ mới bảo vệ và ủng hộ người bần cùng, kẻ bị áp bức. 
 
26.- Về việc lập các hội đồng công nhân kitô hữu, bức thông điệp “RN” có câu rằng: (RN 
42,43). 
Đâu đâu cũng có linh mục hợp tác với giáo dân lập các nghiệp đoàn nói trên. Các ngài đáng 
khen vì đông mà lại rất tận tâm với học thuyết của Đức Lêô XIII mà họ đã quyết thực hành. Nhờ 
những hội đoàn ấy, có cả một thế hệ công nhân kitô hữu được huấn luyện chu đáo, tìm hòa 
nhịp trong đời sống những đòi hỏi công nghề với những tín ngưỡng công giáo của họ. Nhờ đó 
họ được đủ sức mạnh để bảo vệ phận sự và quyền lợi thế tục của họ một cách cương quyết 
vừa thích hợp với công lý. Họ lại đem lòng thành thực hợp tác với các giai cấp xã hội khác để 
phục hưng lại xã hội theo lý tưởng phúc âm. 
Học thuyết và huấn lệnh của Đức Lêô XIII nhờ đó mà được thực hiện theo trăm ngàn thể thức 
tùy thời thế hoàn cảnh đòi hỏi bắt buộc. Chỗ này thì chỉ lập ra một tổng hội theo đuổi mục đích 
của Đức Lêô XIII đề cập, nơi khác vì hoàn cảnh cần lao chuyên biệt, hội đoàn này thì bảo vệ 
quyền lợi và bổn phận công nhân trong phạm vi cần lao; hội đoàn kia thì lại chuyên lo tổ chức 
việc công nhân nâng đỡ nhau trong phạm vi kinh tế. Còn về tôn giáo và luân lý hay những sự 
cần tương đương như vậy thì có những hội đoàn khác chuyên lo. 
 
27.- Tổ chức thứ hai này ưu thắng hoặc ở những chỗ luật pháp kinh tế hay xã hội nghiêm khắc 
bắt buộc, hoặc ở những chỗ công nhân phải đối phó với những phong trào phá rối trật tự bằng 
một mặt trận thống nhất, cấm ngặt không được lập nghiệp đoàn lao công kitô hữu công khai. 
Trong những trường hợp ấy, công nhân công giáo hầu như bắt buộc phải nhập vào những 
nghiệp đoàn trung lập, nhưng tôn trọng công bằng bác ái và quyền tự do sống theo lương tâm 
và luật giáo hội. Các giám mục phải kiểm soát và quy định các hội đoàn ấy có thích hợp với 
thời thế hoàn cảnh, mà có nguy hiểm gì cho đạo công giáo chăng. Nếu có đủ điều kiện các ngài 
có quyền rộng phép cho các công nhân công giáo nhập vào tùy theo những luật lệ và những 
huấn lệnh của Đức Piô X, Đức Tiên Giáo hoàng khả kính của chúng ta. Theo những huấn lệnh 
ấy, điều cần thiết nhất là bên cạnh các công đoàn này, phải lập những hội đoàn công giáo luôn 
luôn tận tâm huấn luyện công nhân cho họ chóng trở nên những kitô hữu thấu đạo, thông luân 
lý, và hằng tiêm nhiễm tinh thần phúc âm vào mọi hành động sinh hoạt của họ. Nhờ vậy các hội 
đoàn kia có lẽ sẽ gây ảnh hưởng rộng ra ngoài cả phạm vi đời sống riêng của các cá nhân. 
2. Những hội đoàn hành động trong các giai cấp khác 
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28.- hơn thế nữa, những huấn dụ khôn ngoan, những huấn lệnh rõ rệt của Đức Lêô XIII về 
quyền tự do hội họp, đã được thích dụng trong những giai cấp không phải là lao động. Bức 
thông điệp của ngài đã gây dịp rất thuận tiện cho bao nhiêu hội đoàn hữu ích khác được thành 
lập và phát triển mạnh trong giới nông dân. Giới trung lưu và nhiều tổ chức tương đương khác, 
hằng dung hòa nguồn lợi kinh tế với phận sự giáo dục con người. 
 
3. Công đoàn chủ nhân 
29.- Nhưng ta không thể nào nói thế, về các hội đoàn chủ nhân hay chủ nghiệp mà Đức Tiên 
Giáo hoàng đã hết sức mong ước. Ta cũng rất tiếc vì những hội đoàn ấy còn hiếm quá. Cái đó 
không phải là chỉ lỗi tại người ta đâu. Về đàng ấy đời ta đầy những trở lực chẳng mấy ai thắng 
nổi. Ta biết những trở lực ấy, mà lại lượng giá cho cân xứng nữa. Nhưng ta cũng mong ước 
những trở lực ấy trong một ngày gần đây sẽ tan đi. Ta đón mừng và thành thực ca tụng những 
cố gắng hùng dũng của bao người thiện chí, đáng rút kinh nghiệm về đàng ấy. Chắc thể nào 
chẳng bao lâu nữa, họ sẽ được hái quả tốt đẹp hơn cả những hoa quả họ đang mong. 
 
4. Bức thông điệp RN là hiến chương của lao động 
30.- Những ân huệ bởi bức thông điệp RN Ta chỉ lược qua vậy thôi, không diễn tả hết được. 
Những hiệu quả vô số và quan trọng do bức thông điệp ấy gây nên chứng tỏ rõ rằng chủ nghĩa 
xã hội của Đức Lêô XIII không phải chỉ là một ảo tưởng rực rỡ nhưng không ai thực hành được 
đâu. Đó là một lý tưởng rất đẹp. Đức Tiên Giáo hoàng đã rút sẵn ở trong nguồn sống của phúc 
âm, một học thuyết hiệu lực có lẽ chưa giải quyết hết mọi vấn đề xã hội hiện tại, nhưng ít nhất 
cũng giảm bớt được tai hại của một xã hội tương tranh kịch liệt gây nên. Bức thông điệp của 
Đức Lêô XIII là một hạt giống đã được gieo rắc một phần nào trong những đồng ruộng phì 
nhiêu. Bằng chứng rõ ràng là những hiệu quả rất đẹp mà nhờ ơn Chúa giáo hội và cả nhân loại 
đã gặt hái trong 40 năm vừa qua. 
 
31.- Với thời gian, bức thông điệp RN đã dần dần hiện ra là hiến chương của mọi hành động 
công giáo trong phạm vi xã hội. Ai khinh thường bức thông điệp được cả thế giới long trọng kỷ 
niệm năm nay, thì rõ ràng là kẻ khinh thường những sự mà họ chưa biết. Hoặc kẻ ấy chưa hiểu 
những điều tai đã nghe, hoặc là người hiểu biết hết, nên đáng bị kết án là kẻ vong ân và bất 
công. 
Cũng với thời gian, đã có những đoạn trong bức thông điệp, hoặc bị người ta hồ nghi không 
biết phân giải thế nào, hoặc khiến người ta hoang mang không biết áp dụng làm sao cho hợp 
lý. Thỉnh thoảng cũng đã từng có những cuộc bàn luận sôi nổi giữa giáo dân về những vấn đề 
đó. Ngoài ra những đòi hỏi của đời ta bây giờ, những biến cố lớn đã xảy ra trong phạm vi quốc 
tế cũng buộc ta lên tiếng, hoặc để chỉ lối áp dụng học thuyết xã hội của Đức Lêô XIII, hoặc bổ 
khuyết những quan điểm còn thiếu, Vậy cứ theo sứ vụ tông đồ buộc ta phải phụng sự toàn thể 
nhân loại, ta hân hạnh nhân dịp rất thuận tiện này để giải quyết những điều còn khắt khe và giải 
đáp những vấn đề mới được nêu lên. 
 
còn tiếp 

 
 

GIỚI THIỆU SÁCH SỐNG LỜI CHÚA 
 
 

  

Kính thưa Quý Cha và Quý Vị, 

Chúng con vui mừng kính báo đến Quý Cha và mọi người về 
một cuốn sách đã được chờ đợi trong nhiều năm qua, đó là cuốn 
Sống Lời Chúa (đã được đổi mới), được biên soạn khá công phu 
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do nhiều tác giả. Nhà xuất bản Bayard Việt Nam, trực thuộc Dòng Đức Mẹ Lên Trời (AA.) thực 
hiện phần kỹ thuật và phát hành toàn quốc dưới dạng sách in rất đẹp. 

 Nội dung sách bao gồm phần Phụng Vụ Lời Chúa hằng ngày, có đủ các Bài Đọc, Đáp Ca và 
Tung Hô Tin Mừng, cùng với một bài suy niệm ngắn gọn, một lời gợi ý cầu nguyện và một đề 
nghị quyết tâm thực hành. 
  
Sống Lời Chúa được chia thành 4 tập nhỏ dùng trong một năm, mỗi tập 3 tháng, hiện đã phát 
hành tập I cho năm 2019. Bản dịch Kinh Thánh được trích dẫn từ nguồn của Ủy Ban Phụng Tự, 
HĐGMVN. Gía bán lẻ chỉ có 23.000VNĐ/ một tập, nếu mua nhiều sẽ được chiết khấu từ 10 đến 
20%, có thể thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, với những hoá đơn từ 300 ngàn trở lên 
sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nơi. 
  
Chúng con trân trọng giới thiệu đến mọi người, cách riêng với anh chị em giáo dân, đặc biệt 
trong hoàn cảnh của GHVN do sách Bài Đọc mới của UBPT thì chưa có, sách Bài Đọc cũ thì 
không còn in thêm. Mọi người có thể yên tâm dùng sách Sống Lời Chúa cho cá nhân hay tập 
thể, đúng với quy định Phụng Vụ của Hội Thánh. 
  

Xin vui lòng liên hệ các nhà sách Công Giáo toàn quốc, hoặc trực tiếp với: 

Lm. Anđré ĐOÀN Hiếu Minh Tuấn, AA. 
Bayard Việt Nam 

 Văn phòng: 37 Đường số 11, KP1, 
P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức,TP.HCM 
Email: minhtuan@bayardvn.com; info@bayardvn.com 
Điện thoại: (028) 6808.0504 
Web: www.ducmelentroi.net   
Bayard Việt Nam – Groupe Bayard 
Facebook: Bayard Việt Nam 
  

Xin bớt chút thời giờ đọc thử và tham khảo thêm thông tin chi tiết taị: 

https://fr.calameo.com/read/005799992085317874287 

Chúng con xin chân thành cám ơn. 

BBT CGVN 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

  

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C 

(Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 

Kính mời xem Video bài giảng của Cha Antôn Nguyễn Văn Độ, TGP Hà Nội tại đây: 
https://www.youtube.com/watch?v=LXb-rnY1wrs 

 

NGÀI XỨC DẦU CHO TÔI, SAI TÔI ĐI… 
 

 
 

mailto:minhtuan@bayardvn.com
mailto:minhtuan@bayardvn.com
http://www.ducmelentroi.net/
http://bayard.vn/
http://www.groupebayard.com/fr
https://www.facebook.com/BayardVietNam/?fref=ts
https://fr.calameo.com/read/005799992085317874287
https://www.youtube.com/watch?v=LXb-rnY1wrs
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Tiếp tục sứ vụ công khai của mình là đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành những người 
ốm đau bệnh tật, xua trừ ma quỉ, kêu gọi người ta hoán cải, hoàn tất lời các tiên tri đã 
loan báo: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe" (Lc 4, 21). 

Sau khi tỏ mình ra dần dần bằng các phép lạ tại Cana (x. Ga 2,1 -12), Galilêa và 
Giêrusalem (Ga 2, 23). Chúa chọn thêm một số môn đệ, rồi cùng với các ông trở về 
Capharnaum, Người bắt đầu giảng dạy tại đây. Ngày Sabát đầu tiên Chúa vào hội đường 
Nagiarét đọc sách và giảng dạy ở đó, khiến mọi người chăm chú lắng nghe và không 
ngớt lời ca tụng  (Lc 1, 1-4). 

Được Chúa Cha xức Dầu và sai đi… 

Lời của ngôn sứ Isaia được Chúa Giêsu công bố trong hội đường áp dụng  vào chính 
bản thân mình :"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao 
giảng Tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hôn sám hối... trả tự do 
cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng" (Lc 4, 14-18). Như 
thế, Chúa Giêsu loan báo thời lưu đày của dân Israel tại Babylon sẽ chấm dứt, khởi đầu 
một thời kỳ hoàn toàn mới, thời Đấng Cứu Thế xuất hiện, thời Đấng Messia là chính 
Người. 

Nghe có vẻ đơn sơ, nhưng thật trang trọng, những lời tiên tri ấy áp dụng  vào Chúa 
Giêsu một cách rất tự nhiên: "Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các 
ngươi vừa nghe" (Lc  4, 21). Chúa Giêsu chính là hiện thân lòng thương xót của Chúa 
Cha, được Chúa Cha xức Dầu và sai xuống trần gian để thể hiện lòng xót thương qua 
việc giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi và đưa con người trở về với Chúa Cha. Sứ 
vụ của Chúa Giêsu nhằm mang hạnh phúc, niềm vui, sự sống và tình yêu của Thiên 
Chúa đến cho loài người. Sứ vụ của Chúa Giêsu là sứ vụ thần linh, thần linh hoá nhân 
loại, cho nhân loại được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa, được trở nên con cái của 
Thiên Chúa trong Thần Khí. Người không được sai đến với những ai tự phụ, tự mãn, cho 
rằng mình đã đầy đủ, nhưng là đến với những người thấy mình là phận nhỏ, thiếu thốn 
trăm bề, cả hồn lẫn xác. Cuộc lưu đày ở Babylon, rồi được trả tự do, cho hồi hương của 
Dân Chúa là một dấu chỉ, một hình ảnh tượng trưng nói lên ý định lớn lao của Thiên 
Chúa là cứu độ và giải thoát con người khỏi ách tù đày nô lệ tội lỗi và sự chết.  

Như thế, khi áp dụng những lời sấm của tiên tri Isaia vào bản thân mình, Chúa Giêsu 
tự mô tả về con người và sứ mạng của mình, bằng những từ ngữ đơn sơ nhưng rất uy 
nghi, đến nỗi dân chúng nín thở, hồi hộp, lắng nghe. Thánh Luca nói: "Mọi người trong 
Hội đường đều chăm chú nhìn Người"(Lc  4, 20). Cung cách dạy dỗ của người hoàn toàn 
khác với các thầy dạy luật mà họ đã quen bấy lâu nay. Đúng là một Tin mừng làm nức 
lòng họ, đem đến cả một bầu trời hy vọng và tự do.  

Giáo hội được Chúa sai đi 

Nếu như Chúa Giêsu được Chúa Cha xức Dầu hoan Thánh Thần, sai đi vào dòng đời 
để cứu vớt những kẻ cơ hàn, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho biết bao con người, 
khai mở năm hồng ân để thi ân giáng phúc cho nhân loại, thì đến lượt mình, Người cũng 
trao lại sứ mạng đó cho Giáo hội: "Như cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em" (Ga 20,21). 
Giáo hội cũng được xức dầu như Chúa Kitô và được sai đi. Người cũng ban tràn đầy 
Thánh Thần cho Giáo hội: "Hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20,22). Chúa Thánh Thần là 
linh hồn của sứ mạng Giáo hội, là Chúa Giêsu nối dài, tiếp nối mầu nhiệm nhập thể và 
sứ vụ của Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó.  
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Ngày hôm nay, chúng ta, những người đã chịu phép Rửa tội và đã được xức Dầu, 
Giáo hội muốn chúng ta trung thành sống và thực hành giáo huần của Chúa. Đây là dịp 
tốt để mỗi người cùng với Chúa Giêsu lặp lại những lời của tiên tri Isaia được công bố 
trong Phúc Âm như sau: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi 
đi..." (Lc 4, 18). 

Người Kitô hữu được truyền phải sống Lời Chúa  

Như thế, chúng ta được xức Dầu khi chịu Phép Rửa tội và Phép Thêm Sức, được 
"thánh hiến" cho Thiên Chúa và được sai đi loan báo Tin Mừng. Sống đạo là bước theo 
Chúa Giêsu theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trên con đường yêu thương hiếu 
thảo đối với Chúa Cha, con đường yêu thương tự hiến cho tha nhân, con đường trở nên 
hoàn hảo trong tình yêu. Rập khuôn thầy Giêsu, điều đó chúng ta không làm nổi, nhưng 
với khả năng Chúa ban, chúng ta đủ sức thực thi những việc tha nhân đang cần bằng tất 
cả đời sống. 

Lời Chúa hôm nay rất thiết thực đối với mỗi người. Vậy:  

Hãy là đôi chân cho người già yếu, giúp họ đến nhà thờ, đi thăm bà con.   

Hãy là đôi tai cho những bạn trẻ đang mong bạn lắng nghe những nỗi lòng của họ.  

Hãy là tin mừng cho người đang u sầu bằng những lời chia sẻ ủi an, khích lệ khôn 
ngoan.  

Và hãy đem ánh sáng cho những ai đang lầm đường lạc lối, bằng sự hướng dẫn ân 
cần đầy thương yêu.  

Với ước mong những người xấu số thiệt phận được chúng ta yêu thương, nhất là  liên 
đới với những kẻ khốn cùng và quảng đại sống đời bác ái yêu thương họ là chúng ta thi 
hành sứ mạng người kitô hữu của mình, những người được xức Dầu. Có thế, đời sống 
Đạo của chúng ta mới có ý nghĩa. Amen. 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

 

Khi bắt đầu ngồi lên chiếc xe dù do chính mình cầm lái, hay ngồi phía sau một ai, có bao giờ 
bạn cảm nhận rờn rợn một nỗi sợ, vì bất chợt một ý nghĩ "khờ dại" lóe lên: Có thể tôi sẽ không 
bao giờ đến được nơi tôi muốn đến...? 

Bởi dù phía trước hay phía sau tay lái, vẫn không hiếm những rủi ro. Biết bao nhiêu người 
đã vĩnh viễn dừng lại đời mình ngay trên chính lộ trình của bản thân. 

Câu chuyện thương tâm sau đây, tuy đã cũ, nhưng bài học của nó vẫn mới nguyên, để bất 
cứ ai, hôm nay còn sống, mỗi khi bắt đầu lên xe đều phải tự ý thức hết sức để tự bảo vệ mình, 
bảo vệ người thân của mình và bảo vệ cả những ai đang đồng hành trên đường đi... 

GÌN GIỮ HỒNG ÂN SỰ SỐNG 
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Đó là một học sinh mới mười bảy tuổi. Em vui tính, nhí nhảnh, linh hoạt, hay giúp đỡ mọi 
người... Vậy mà trong một lần đi học, em đã đi xa, không bao giờ trở về nữa... 

Người ta kể rằng, một chiếc xe hai bánh khác đã lao vào em... Buổi sáng định mệnh ấy đã 
cướp em khỏi thế gian, nhưng để lại cho những người còn lại trong thế gian là thầy cô của em, 
bạn bè của em, người thân của em, và biết bao nhiêu người đã từng biết em... nỗi đau không 
dễ gì phôi phai... 

Đặc biệt, người mà em yêu nhất trên đời là mẹ của em. Bà đã ngất và đổ sầm xuống đất 
trong ngày người ta đưa xác em về. Đến nay, dù đã trải qua thời gian đủ để mọi nỗi đau có cơ 
hội lắng ở mức độ có thể, thì người ta vẫn bàng hoàng nhận ra, bóng hình của em vẫn không 
thể lắng trong tâm người mẹ đau khổ ấy. 

Mẹ em như người vừa sống trong mộng, vừa sống trong đời thật. Bà nhớ hết tất cả, nhớ rất 
rõ quá khứ về em, một quá khứ không biết tự bao giờ, hằn sâu trong tâm khảm bà, mạnh đến 
nỗi che khuất những sự việc vừa xảy ra trong đời thực. Bởi đời thực, bà có thể quên. Nhưng 
những gì thuộc về em, bà chưa quên bất cứ điều gì. 

Nhiều lần bà thốt lên những lời lẽ làm người nghe phát sợ: Bà nói mà như đang nói chuyện 
với em. Bà hành động mà như đang hành động cùng em. Bà cho thấy nỗi đau của người mẹ 
mất con là nỗi đau tột cùng. 

Bà vẫn khoe vanh vách về các vật dụng của em: này là xâu chuỗi em đã nhiều lần đọc kinh 
chung cùng gia đình, này là chiếc áo đẹp em chỉ mặc khi tham dự thánh lễ, này là đôi giày đã 
đều đặn theo em đi dự lễ mỗi buổi chiều... 

Mẹ em cũng không thể quên bất cứ chi tiết nào thuộc về tính cách riêng tư mà hồi còn sống, 
em thể hiện là chính mình khi sống cùng mọi người: này là hình bóng của em, này là chiếc 
miệng rộng lúc em cười, này là chỗ em hay ngồi, này là màu sắc em ưa thích, này là lời em hay 
nói, này là dáng đi của em... 

Nhìn mẹ em, tôi thương quá. Trái tim của bà, vì em, hình như đã tan nát... 

Bạn ạ, qua câu chuyện đau lòng này, tôi chỉ xin bạn mấy điều thôi: 

1. Hãy nhớ rằng, ngồi trên bất cứ phương tiện giao thông nào, dù hiện đại hay cũ kỹ, dù đơn 
giản hay phức tạp, dù trên biển, trên đất, hay trên trời cao..., tất cả chúng đều có thể tàn nhẫn 
lôi chúng ta đi mãi, rời khỏi trần gian đến đời đời. 

Hãy luôn nhớ phó thác chính mình, phó thác hành trình của mình cho Thiên Chúa. 

Hãy luôn sống trong tinh thần ăn năn tội, luôn dặn lòng đừng làm gì đi ngược lề luật Chúa. 
Dứt khoát xa tránh bất cứ điều gì gây nên tội với Chúa, với bản thân và tha nhân. 

Có như thế, ta mới thật là người luôn tỉnh thức và sẵn sàng, bất chấp sự dữ nào có thể xảy 
ra. 

2. Hãy luôn tự nhắc nhở mình luôn cẩn trọng mọi nơi mọi lúc trong khi đi đường, vì thân xác, 
sự sống, mạng sống đều quý giá, đều là hồng ân Chúa ban mà ai ai cũng phải ra sức gìn giữ, 
để nếu có rời bỏ cuộc đời, thì cũng rời bỏ trong những điều kiện tốt nhất cho linh hồn, cho sự 
bảo đảm của sự sống đời đời. 

Hơn nữa, bản thân ta chỉ có một cuộc đời nơi dương thế mà thôi. Một lần đi qua cuộc đời 
trong kiếp người, dù ta có muốn trở lại dưới bất cứ hình thức nào, sẽ mãi mãi không bao giờ có 
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thể. Vì thế, hãy hết sức trân trọng, hết sức bảo vệ bản thân. Biết bảo vệ bản thân là tự tặng 
mình cơ hội sống. 

3. Hãy nghĩ đến người thân, nhất là cha mẹ, vợ chồng, con cái và những ai ta xem là quang 
trọng nhất đời mình. 

Mỗi lần lên bất cứ phương tiện nào để di chuyển, hãy nhớ phía sau mình, người thân đang 
ngóng chờ, ta có thể chết, nhưng người thân vẫn sống. Bản thân có chết, xem như phận mình 
đã xong, nhưng người thân của ta sẽ mỏi mòn trong đau đớn, sẽ sống trong khổ sở vì thương 
nhớ. 

Có khi vì ta, người thân trở nên sống gượng, sống trong sự tủi phận, sống trong mặc cảm, 
sống thiếu tự tin. Vì thế, hết sức cẩn trọng trên đường đi, hết sức bảo vệ sự sống mình, là cách 
tốt để đáp lại nỗi lòng người thân dành cho ta. 

Xin Chúa chúc lành cho từng người. Xin Chúa chúc lành cho mọi hành trình, mọi nẻo đường 
mà mỗi chúng ta phải hoàn thành. 

Xin Chúa soi sáng cho mọi người biết quý mạng sống mình, quý từng sự hiện diện mà người 
thân dành cho nhau. Xin Chúa gieo niềm ý thức trong mỗi người, để nhờ ý thức, họ hoàn thành 
thật tốt từ khi xuất phát đến khi kết thúc lộ trình con đường mình đi. 

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Trong những ngày vừa qua, người dân thành phố cũng như người Việt ở khắp mọi nơi rất 

nóng lòng xót ruột về một biến cố kinh hoàng xảy ra ở một nơi có tên là Vườn Rau Lộc Hưng, 

môt vùng đất thuộc Phường 6, Quận Tân Bình. 

Hai ngày, ngày 4.1.2019, sau khi “đập nháp” một số nhà, ngày 8.1.2019 nhà cầm quyền đã 

huy động một lực lượng thật lớn bao vây, cô lập toàn khu vực, cắt điện, cắt sóng, sử dụng cơ 

giới, trong vòng khoảng 10 tiếng đồng hồ phá tan tành một khu đất có khoảng 112 căn nhà 

(theo báo chí Nhà Nước sau 5 ngày đã đăng tải thông tin), được xây dựng xen kẽ các vườn 

trồng rau trong một khu đất rộng trên 4 ha. Chỉ trong một ngày đẩy hàng trăm hộ gia đình ra 

cảnh màn trời chiếu đất, toàn bộ nhà cửa bị phá tan tành không cái gì có thể dùng lại, đồ gia 

dụng bị thất thoát, cái còn cái mất. Hình ảnh bãi đất tan hoang đổ nát như sau một trận dội 

bom. Thêm một kỳ tích khác nữa, chỉ trong vòng ba ngày sau đó, nhà cầm quyền địa phương 

lại vận dụng hàng mấy trăm lượt xe ben để ủi sạch, xúc sạch các loại xà bần, không còn một 

vết tích gì, chỉ còn lại một bãi đất trống với tấm bảng công bố quy hoạch “cụm trường học 

chuẩn quốc gia”!   

"VỚI TRÍ NGÂY THƠ, TẦM VÔNG GIỮ NHÀ THỜ…"  
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Phản ứng của người dân, trên mạng xã hội, dù FB đã liên tục xóa và đóng nhiều địa chỉ, dù 

trong cuộc cưỡng chiếm, bất cứ người dân nào giơ máy lên ghi hình liền bị bắt ngay tại chỗ, 

nhưng người ta vẫn thấy tràn ngập hình ảnh từ ngày khởi sự đập phá cho đến khi chỉ còn là bãi 

đất trống. Người ta chia sẻ liên tục đến chóng mặt, các bài nhận định, bình luận, kể cả lên tiếng 

hay ủng hộ cho cuộc cưỡng chiếm dưới nhiều dạng khác nhau. Nhìn chung, người dân không 

biết làm gì ngoài việc cố giữ tài sản cho gia đình mình và cộng tác vào việc phản đối một cách 

yếu ớt, không tổ chức. Kiểu phản ứng này cho thấy người dân ở đây sống quá bình dị, đơn sơ 

và chất phác. Bỗng một ngày họ mất tất cả, bị dẩy vào cảnh màn trời chiếu đất khi ngày Tết 

dân tộc gần kề mà họ vẫn cam chịu, chỉ cầu nguyện và khóc với nhau, không hề có bất cứ một 

cách phản kháng nào mang tính bạo lực. 

Chúng ta thử nghĩ, khi nhà cầm quyền vận dụng hàng trăm nhân viên đủ mọi thành phần 

bao vây, bố ráp, bắt đi các người trong Ban Đại Diện Vuờn Rau và phong tỏa cả ngày trời trong 

hai đợt, mà trước đó người dân không hề được nghe bất cứ một thông tin nào rò rỉ ra cả. 

Không hề nghe nên mới bị bất ngờ, sáng sớm 5g30 mở cửa ra đi Lễ liền bị trùm bao đen kín 

mặt thẩy lên xe đưa đi chỗ khác… Một đội cơ giới xây dựng với rất đông tài xế, phụ xế, thợ 

máy được điều động đến làm việc như một đại công trường mà người dân cũng không hề hay 

biết gì trước đó, mãi cho đến khi tấm bảng quy hoạch được dựng lên thì người dân mới ngỡ 

ngàng, kéo ra phản đối, tức thì mấy chục cái tiếng loa sắt đã cất lên đinh tai nhức óc, át hết 

tiếng nấc tiếng khóc của người dân. Việc điều nhân lực, tập huấn, bố trí, và cả tiếp tế lương 

thực cho một đạo quan quân lớn như vậy đâu phải đơn giản mà có thể bảo mật hoàn toàn một 

cách quá chu đáo như thế? 
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Trên lãnh vực thông tin cũng vậy, không hề thấy một trang thông tin nào chính thức của cư 

dân để có tiếng nói độc lập phản ánh ý kiến của tập thể, ngoại trừ vài trang FB cá nhân rất 

nghèo nàn, lý do cá nhân còn giờ đâu, còn tâm trí đâu mà viết bài đưa tin? Nói chung, người 

dân hoàn toàn bế tắc tuyệt vọng. Trong tình thế đó, tiếng kêu uất nghẹn, tiếng khóc nức nở, 

tiềng thở dài thâu đêm, những ánh mắt thẫn thờ, những gương mặt hốc hác, nhừng làn da sạm 

nắng… cho chúng ta hình ảnh của dân Do Thái năm xưa, quê hương bản quán bị tan hoang, 

phải sống kiếp lưu đầy khổ đau. 

 

Sứ mạng của Chúa Kitô hàng đầu là loan báo Tin Mừng Cứu Độ, giải thoát cho người khổ 

đau, người bị áp bức, nhưng cùng với lời loan báo, Chúa luôn chữa lành bệnh tật, cung cấp 

thức ăn, an ủi kẻ ưu phiền và lên án sự ác điều ác. Tin Mừng Phép Lạ Tiệc Cưới Cana công bố 

vào Chúa Nhật thứ hai Mùa Thường Niên C, cho thấy Chúa Giêsu không bao giờ dửng dưng 

với nỗi lo lắng, tình trạng bế tắc của người khác, điều Chúa làm là mang lại niềm vui và sự an 

toàn cho người bị lâm vào tình trạng khó khăn, niềm vui Chúa mang đến vượt trên mọi niềm vui 

mà người ta có thể ban tặng cho nhau, sự hoàn mỹ mà Chúa mang đến thì dư tràn hơn những 

gì mà người ta mong đợi. Vâng, rượu ngon chưa từng thấy, tràn đầy hơn 600 lít của 6 chum 

đá! 

Một Tin Mừng như thế sẽ dẫn chúng ta đến đâu, sẽ giữ vai trò nào trong đời sống Đức Tin 

của chúng ta? Có nên dừng lại ở những lời kêu than, những bài tả oán, tranh luận đúng sai, 

bàn nhậu thêm chuyện cho sôi nổi, bàn phím xuất hiện thêm những anh hùng chém gió? Người 

dân Vườn Rau Lộc Hưng đang chờ đợi Chúa Kitô xuất hiện trong những anh em đồng đạo của 

mình, ở Vườn Rau bây giờ đã cạn hết rượu rồi, bể cả bình rượu lẫn bình nước, tung cả bàn ăn, 

lột sạch cả áo mặc! 

"Tầm vông" không thể giữ nổi Nhà Thờ, đừng ngây thơ nữa, chỉ có tình yêu và sự thúc bách 

dấn thân cụ thể của Tình Yêu mới giữ được con người là Đền Thờ của Thie6n Chúa mà thôi. 
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Lm. VĨNH SANG, DCCT, 18.1.2019, theo Ephata 832 

Tựa đề trích lời trong tác phẩm “Bóng nhỏ giáo đường”  

của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

   

Có một mẩu chuyện “tiếu lâm” như sau : 

  

“Linh” của một con lợn bị giết trên dương thế…tìm đến Diêm Vương…để kêu “oan” … 

Diêm Vương hỏi: 

-Nỗi oan của nhà ngươi như thế nào? Kể đầu đuôi ta nghe… 

-Dạ, họ bắt con đem đi làm thịt… 

-Rồi ! Nói rõ đi : họ làm thịt ngươi làm sao ? 

-Dạ, họ trói con lại, đè con ra chọc tiết…Xong rồi đổ nước sôi lên mình con và cạo lông… 

-Sao nữa ? 

-Họ mổ con ra, xẻ thành từng mảnh, ướp hành tỏi và các loại gia vị…rồi kẹp trong vỉ nướng, 
trở qua trở lại trên lò than hồng, khói bốc nghi ngút, thịt cháy xèo xèo… 

Diêm Vương nuốt ực nước miếng quát to: 

-Thôi ! Đứng nói nữa ! Ta THÈM !!! 

Dù sao thì con lợn trong mẩu chuyện “tiếu lâm” ấy cũng vẫn còn là một con lợn…đáng để 
kêu oan, vì nó vẫn là một con lợn sạch, được chăm nuôi theo quy trình VietGAPH nhằm bảo 
đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng…Nếu giả như Diêm 
Vương có “động lòng”…thì Diêm Vương có lẽ cũng vẫn còn “tồn tại”…để mà nghe…kêu oan ! 

Thời gian cận Tết Kỷ Hợi năm nay lại rơi ngay vào thời điểm dịch long móng lở mồm hoành 
hành, và lợn chết nghênh ngang trên nhiều lề đường, mương nước vùng thôn quê…Người viết 
không dám nghĩ đến chuyện người ta đi gom lợn chết lề đường hay vớt lợn chết trôi mương, 
nhưng chắc chắn một điều – và phóng viên Truyền Hình đã thâm  nhập một vài cơ sở chế biến 
thịt heo khô hay thịt xông khói – cho thấy người ta dùng lợn chết để chế biến và đưa ra thị 
trường tiêu thụ trong dịp Tết cùng với rượu nho giá rẻ vốn là một thứ nước đo đỏ nào đó – có lẽ 
là si-rô – trộn với cồn…rồi “mặc” cho nó một cái vỏ đẹp đẹp, biến nó thành rượu vang…và thị 
trường tiêu thụ chủ yếu là vùng cao, vùng xa !!! Thậm chí bà chủ cơ sở chế biến còn lên giọng: 
cái dù của chị to lắm đấy !!! Ôi những cái dù !!! Mà có phải chỉ là thịt xông khói không mà thôi 
đâu…Nào là lạp xưởng, xúc xích…cùng với hầm bà làng những món nhậu từ thịt lợn… 

 CHUYỆN MỖI TUẦN – NĂM LỢN – NÓI CHUYỆN “THÈM” … 
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THÈM – theo tự điển – thì là một động từ có ý nghĩa là có cảm giác muốn được hưởng một 
cái gì đó hay một điều gì đó trong sinh hoạt, do nhu cầu thôi thúc của cơ thể… 

Tự điển cũng bảo rằng có một động từ đồng nghĩa hai chữ : THÈM THUỒNG…và có nghĩa 
là THÈM đến mức để lộ ra ở cử chỉ, ở thái độ… 

Người viết thì nghĩ như thế này : hai động từ THÈM và THÈM THUỒNG còn có thể là một 
“trạng từ” để chỉ tình trạng THÈM hay THÈM THUỒNG – một tình trạng liên miên nơi từng con 
người và toàn thể nhân thế…Đồng thời cũng có thể là một danh từ để chỉ NỖI THÈM hay SỰ 
THÈM THUỒNG vốn lúc nào cũng có mặt trên cõi dương gian này… 

Vì THÈM hay THÈM THUỒNG mà không biết bao nhiêu những chiêu trò được nghiên cứu 
kỹ lưỡng nhằm mục đích để kích thích mọi “bản năng” nơi con người…mà tự điển bảo là “do 
nhucầu thôi thúc của cơ thể”, đồng thời cũng chỉ nhắm đến một chuyện một là đem lại lợi ích 
cho bản thân hay phe nhóm…vốn cũng bị điều khiển bởi sự THÈM và nỗi THÈM THUỒNG : 
THÈM hay THÈM THUỒNG đồng tiền… để xây nhà cao cửa rộng, để mua sắm xe sang…dù 
cuối cùng thì cũng vẫn chỉ là một khung lỗ tám tấc rộng, hai thước dài…và một cái hòm lọt thỏm 
trong đó… 

Nhớ lại câu chuyện Lục Súc Tranh Công – nghĩa là chuyện của sáu con vật nuôi trong nhà 
tranh nhau công trạng…Một câu chuyện được kể theo thể “nói lối” của một nhà thơ khuyết 
danh bằng chữ Nôm và được cụ Trương Vĩnh Ký phiên âm ra chữ Quốc Ngữ vào năm 1887… 

Sáu con vật ấy là trâu, chó, ngựa, dê, gà và heo…Chúng tranh luận gay gắt với nhau về 
công trạng của mỗi con đối với nhà chủ…Cuối cùng thì ông chủ phải lên tiếng để hòa giải… 

Các nhà phân tích văn học cho rằng : thông điệp của tác phẩm là nhằm để dạy cho chúng ta 
về việc ở đời này, dù lớn hay nhỏ, mỗi người có một chức vị, cố gắng để làm tròn chức vị ấy 
nhằm mục đích giúp đời và không nên ganh tỵ lẫn nhau… 

Heo là con vật cuối cùng và bị gà trì chiết là ăn rồi ngủ, ngủ thì ngáy, tướng mạo thuộc giống 
dị hình, đói thì réo, cắn máng, cắn chuồng…và chủ nhà phải tất tưởi lo cám, lo rau… 

Heo ăn rồi ngủ ngáy sì sì, 

Giả ngây dại, biết gì việc chủ. 

Ngắm diện mạo, dị hình, dị thú, 

Xem dung nhan khác thể lạ đời. 

Như nuôi chơi, chẳng phải giống chơi 

Chạy rau cám như tiên nội án. 

No đú mỡ, nhảy quanh, nhảy quất, 

Đói xép hông, cắn máng, cắn chuồng. 

Mỗi một ngày ba bữa ròng ròng, 

Đã chẳng thấy bữa nào sai chạy, 

Bán bôi gì mà người yêu vậy ? 
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Mù quáng chi mà phải báo cô ? 

Bị trì chiết như thế đó…nên heo kể công: 

  

Vua ngự lễ Nam Giao đại đột, 

Phải có heo mới gọi tam sanh, 

Đừng đừng quen lời nói lanh chanh, 

Bớt bớt thói chê ai ăn ngủ. 

Kìa những việc hôn nhân giá thú, 

Không heo ra tính đặng việc chi ? 

Dầu cho mời dăm bảy chuyến đi, 

Cũng không thấy một người thấp thoáng. 

Việc hòa giải, heo đầu công trạng, 

Thấy mặt heo nguôi dạ oán thù. 

Nhẫn đến khi ngu phụ, ngu phu, 

Giận nhau đánh giập đầu, chảy máu. 

Làng xã tới lao đao, láu đáu, 

Nào thấy ai gỡ rối cho xong, 

Khiêng heo ra để lại giữa dòng, 

Mọi việc rối liền xong trang trải. 

  

Phải chăng, chẳng phải, 

Nghĩ lại mà coi, 

Việc quan, hôn, tang, tế, vô hồi 

Thảy thảy cũng lấy heo làm trước… 

Trong Tin Mừng cũng có lần – khi trừ quỷ ám cho hai người ở miền Ga-da-ra – quỷ đã xin và 
Chúa Giê-su đồng ý cho phép Thần Xấu “nhập” vào đàn heo 2.000 con (Mt , 23 – 27; Mc 5, 1- 
13 ; Lc 8 , 22 – 25) …để rồi toàn bộ đàn heo ấy đều lao đầu xuống biển…Thật ra thì Chúa Giê-
su cũng không ghét heo lắm đâu, nhưng đấy là do Thần Xấu lên tiếng xin và – đối với người Do 
Thái – thì heo bị gán vào danh sách giống vật phải kiêng cữ do luật sạch/dơ… 
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Rồi …có cả chuyện THÈM…và thứ thực phẩm dành cho heo…mà thánh sử Luca ghi rõ là 
“đậu muồng heo ăn” , đấy là trong dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” ( Lc 15 , 1 – 3. 11 – 32): 
Anh con thứ - trẻ người non dạ - đòi cho bằng được phần “gia sản” thừa kế chắc chắn cha sẽ 
dành cho mình…Người cha bằng lòng “chia trước” cho anh ta…và anh ta ôm phần gia sản 
thừa kế ấy ra đi – thay vì tìm cách “startup” làm ăn – anh ta tiêu xài nó vào chuyện thỏa mãn 
những thứ THÈM chóng qua…cho đến khi tay trằng…phải đi chăn heo mướn…và THÈM đậu 
muồng nấu dành cho heo, nhưng chẳng ai cho !!! Rất may là anh ta còn có thể hồi tâm và tự 
nhủ : “Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người :“Thưa cha , con thật đắc tội với Trời 
và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công của cha 
vậy!” Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.” Nhưng người cha – ngày ngày tựa cửa đợi mong 
– đã chạy ra “ôm cổ anh và hôn lấy hôn để”…Dĩ nhiên – trong hôm nay – không có chuyện 
thèm đậu muồng như xưa, nhưng biết đâu không có những “người con thứ” đã tiêu xài sạch 
sành sanh vốn liếng tinh thần cũng như vật chất mà người Cha Nhân Hậu – là Thiên Chúa Tạo 
Hóa – đã “chia trước” với mục đích để làm lợi cho mình và cho anh chị em quanh mình, nhưng 
cái THÈM và sự THÈM THUỒNG đã lấy đi hết…để rồi phải lần mò ở những thùng rác mà kiếm 
sống… 

Như chúng ta đã nói ở trên, Chúa hoàn toàn không ghét dơ gì con heo, và Người cũng hiểu 
rằng mọi sự được Thiên Chúa Tạo Hóa dựng nên nhằm mang lại niềm vui cho con người, trong 
đó có heo mà tác phẩm Lục Súc Tranh Công đã đặt để trên “mõm” heo việc phân giải giá trị của 
mình: là yếu tố giải quyết việc “quan, hôn, tang, tế” – những việc quan trọng trong cuộc sống 
con người…Tuy nhiên điều thực sự dơ, thực sự ô uế…là do “kẻ xấu thì rút cái xấu từ khotàng 
xấu của mình” ( Mt 12, 35)… 

Nói đến đây, người viết nhớ đến câu chuyện “Nhân Trư” ngày xưa thời Lưu Bang Hán Cao 
Tổ…Lưu Bang thủa sinh thời sủng ái phi tần Thích Cơ…Sau khi Lưu Bang băng hà, Lã Thái 
Hậu – tức là hoàng hậu của Lưu Bang – ra lệnh chặt tay chân, móc mắt, đốt tai, bắt uống thuốc 
để thành câm, nhốt nơi tối tăm, dơ bẩn…và gọi là “Nhân Trư”…Bà cho mời Huệ Đế - con thứ 
hai của Lưu Bang Hán Cao Tổ lên nối ngôi cha - đến xem “Nhân Trư”…Huệ Đế biết rằng đó là 
Thích phu nhân, ông khóc rống…rồi bị ám ảnh và chết khi mới có 22 tuổi… 

Ở đây thì lòng người “ác và dơ” hơn heo nhiều lắm…Và phải thẳng thắn mà nói, hai chữ 
“nhân trư” có lẽ đúng hơn nên dùng trong những trường hợp như thế này khi mà – thay vì nghĩ 
và quan tâm đến cuộc sống của bá tánh – người ta chỉ chăm chăm chú chú đến lợi ích Nhóm 
vốn cũng là lợi ích của bản thân, của gia đình mình… 

Thật ra thì có rất nhiều danh nhân tuổi Hợi đã mang đến cho dân tộc mình hay công đồng 
con người những điều đáng trân trọng : 

Chẳng hạn ở Việt Nam có các cụ Phan Kế Bính (1875-1921) tuổi Quý Hợi, Phan Khôi (1887-
1960) tuổi Đinh Hợi, Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) tuổi Tân Hợi, Nguyễn Huy Tự (1743-
1790) tuổi Quý Hợi cùng nhiều nhiều vị khác nữa…Trên thế giới có Tổng Thống thứ 3 Hoa Kỳ 
tuổi Quí Hợi (1743-1826) Jefferson, Tổng Thống thứ 7 của Hoa Kỳ (1767 – 1845) Andrew 
Johnson, ông Simon Perez (1923), Tổng Thống thứ 15 của Hoa Kỳ James Buchara (1791-
1868) , nguyên thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (1924) tuổi Quí Hợi… 

Nơi những con người ấy đương nhiên cũng có sự THÈM và nỗi THÈM THUỒNG, nhưng là 
sự THÈM và nỗi THÈM THUỒNG mang tên ƯỚC MƠ và KHÁT VỌNG… 

Tác giả người Anh Samuel Johnson (1709 – 1784) có nói : Tầm cỡ thực sự của một con 
người được đo bằng cách anh ta đối xử với những người chẳng đem lại cho anh ta lợi ích gì. 

Thôi thì dù sao cũng đến thời gian năm cùng tháng tận, giữa đất trời và bên cạnh nhau, 
chúng ta nâng “Ly Rượu Mừng”: 
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Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do 

Nước non thanh bình 

Muôn người hạnh phúc chan hòa… 

Ước mơ hạnh phúc nơi nơi 

Hương thanh bình dâng phơi phới… - Ly Rượu Mừng – Phạm Đình Chương 

Mong thay !!! 

  

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – xuân  Kỷ Hợi 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

Hỏi: 

Xin cha giải thich thêm về đức tin và phải sống đức tin thế nào để được cứu rỗi. 

Trả lời  

Đức tin là một trong ba nhân đức đối thần hay thần học ( tin, cậy, mến) (Theological Virtues)  
nhờ đó  chúng ta nhận biết và tin có Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật 
trong đó có con người, “được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa” (St 1: 27). 

Nhưng muốn có đức tin thì  trước hết  phải nhờ ơn Chúa ban cho như một quà tặng  quí giá 
mà không ai có thể tự sắm cho mình hay nhờ phương thế tự nhiên nào, hoặc  học ở một 
 trường Đại Học nào trên thế giới  mà có được đức tin. 

Nghĩa là tiên vàn phải là ơn Chúa ban cho ai thì người đó được đức tin. Qua quà  tăng  này, 
Thiên Chúa  đã tự  mặc khải mình để cho phép ta tin có Chúa,  dù  không hề trông thấy hay 
nghe tiếng Người bằng tai và mắt mà vẫn vững chắc tin và sống theo Thánh ý của Người để 
được chúc phúc và cứu rỗi. Nói khác đi, nếu Thiên Chúa không tự mặc khải Người  cho chúng 
ta thì không bao giờ chúng ta có thể biết Ngài là AI  để tin và yêu mến,  đúng như Chúa Giêsu 
đã nói : 

“Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” (Ga 6: 65) 

Có nghĩa là không ai có thể biết Chúa Con, nếu Chúa Cha không ban ơn mở trí cho người 
ấy. 

 Chính vì  không nhận biết Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trần gian trong thân 
phận Con Người  nên người Do Thái đã đóng đanh Chúa trên thập giá năm xưa.Như thế chúng 
ta, người tin hữu Chúa Kitô, thật có diễm phúc vì  được Chúa Cha ban quà tặng đức tin như 
Chúa Giêsu đã cám ơn Chúa Cha thay cho  chúng ta về quà tặng quí giá này như sau: 

 

ĐỨC TIN LÀ GÌ VÀ PHẢI SỐNG ĐỨC TIN THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI? 
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“Lậy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc 
khôn ngoan thông thái  biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé 
mọn. Vâng lậy Cha, đó là điều đẹp ý Cha.” ( Mc 10: 21) 

Như vậy, chính nhờ ơn mặc khải đức tin Chúa  Cha ban  mà chúng ta, những kẻ bé mọn đã 
nhận được, nên chúng ta mới  biết  và tin có Thiên Chúa là Cha toàn năng, tin Chúa Ngôi Hai 
đã xuống trần gian   làm Con Người để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội,  cũng như tin 
Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý và là Đấng ban sự sống. 

Đó là Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi (The Holy Trinity), tức  Một Thiên Chúa với Ba  Ngôi vị riêng 
rẽ nhưng cùng một bản thể (Consubstance) và uy quyền như nhau. Mầu nhiệm này đòi hỏi  
phải có đức tin thì mới chấp nhận được, vì không thể giải thích hợp lý  được  theo  luận lý 
(logic) hay bất cứ khoa học nào của  con người. Khoa học và thông thái của con người chỉ giúp 
sáng tạo ra những tiện nghi cho cuộc sống vất chất cũng  như chế tạo ra những vũ khí cực  
mạnh để giết hại lẫn nhau chứ không thể giúp con người nhận biết có Thiên Chúa là Chủ Tể 
của mọi loài, mọi vật hứu hình và vô hình. Chỉ có đức tin mới giúp con người khám phá ra 
Thiên Chúa để tin yêu mến Ngài là Cha cực tốt cực lành, Đấng tạo dựng con người có hồn có 
xác và đã  cứu chuộc con người nhờ Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng cũng vì yêu thương mà đã 
vui lòng đến trần gian làm Con Người để “ hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho 
muôn người”  ( Mt 20:28). 

Thật vậy, khi Chúa Giêsu  sinh xuống trần gian làm Con Người, chính  Chúa Cha  đã  mở trí 
cho  những kẻ chăn chiên và ba đao sĩ phương Đông, nên họ đã mau mắn đi tìm   để  thờ lậy 
“một Hài Nhi” nằm trong máng cỏ, vì họ tin đó  “là  Đấng Thiên Sai (Messiah) là Chúa Kitô  đã 
đến để giải thoát cho con người khỏi ách nô lệ tội lỗi và có hy vọng được cứu rỗi, nhờ tin vào 
Chúa và sống theo đường lối của Người là “con Đường, là sự Thật và là sự Sống.” (Ga 14: 
6) 

Ngược lại,  đa số người Do Thái,  đặc biệt là các trưởng lão, đạo sĩ, và luật sĩ  –  đã không 
đến thờ lậy Chúa  vì họ  không có đức tin để nhận biết “Con Trẻ nằm trong máng cỏ” là  Chúa 
Giêsu-Kitô  là  chính Đấng Thiên Sai, Messiah, mà các Ngôn sứ đã loan báo trong thời Cựu 
Ước. Vì thế họ đã thờ ơ, không đón tiếp Người như Tin Mừng Thánh Gioan đã viết: “Người đã 
đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1: 11) 

Họ chẳng chiu đón nhận Chúa vì họ không thể  tin  được rằng Đấng Thiên Sai  lại có 
thể giáng sinh trong một hoàn cảnh vô cùng khó hèn như vậy nơi hang bò lừa.giữa mùa 
đông giá rét nơi hang đá Be-lem 

Nhưng họ không biết rằng “ Chúa Kitô vốn giầu sang phú quí, nhưng đã  tự ý trở nên 
nghèo khó vì anh  em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh  em được trở nên giầu 
có”  như thánh Phaolô đã dạy  không sai lầm .(2Cor 8:9)   Chính sự cứng lòng tin này từ 
đầu của dân Do Thái  mà cuối cùng họ đã đóng đanh Chúa Giêsu trên thập giá như một 
tội phạm trong khi Chúa hoàn toàn vô tội nhưng đã vui lòng chịu mọi khốn khó, đau khổ 
để đền tôi thay cho toàn thể nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi. Chúa đã vui lòng vác thập 
giá để bị đóng đanh và chết đau thương trên thập giá,. “Một điều mà người Do Thái coi 
là ô nhục không thể chấp nhận, dân ngoại cho là điên rồ, nhưng đối với những ai được 
Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, là sức mạnh và 
sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cor 1 : 23-24) 

Như thế chỉ có đức tin mới cho phép con người nhận ra trước hết Chúa Giêsu,Ngôi 
Lời đã nhập thể  trong thân phận  “một Trẻ Sơ sinh bọc tã  nằm trong máng cỏ” (Lc  2: 
12) và sau này đã trở thành  một“Tử tội bị đóng đanh cách nhục nhã trên thập giá”.Nhưng 
đối với những ai có niềm tin Thiên Chúa thì đó chính  là Đức Kitô, Đấng Thiên Sai mà các 
ngôn sứ đã loan báo từ thời Cựu Ước, cuối cùng  đã đến làm Con Người, như mọi người 
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trong nhân loại trừ tội lỗi  để “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn 
người.”  (Mt 20:  28) 

Qua những bằng chứng Kinh Thánh trên đây, chúng ta thấy rõ  đức tin  là điều kiện 
căn bản tối cần cho phép con người  đến với Thiên Chúa là Đấng vô hình nhưng đã mặc 
khải Người cách hữu hình nơi Chúa Giêsu-Kitô, Ngôi Lời nhập thể  để  “ai thấy Thầy thì 
thấy Chúa Cha.” như Chúa Giêsu đã trả lời cho  môn đệ Philip-phê một ngày kia (Ga 14: 
9). Nhưng, như đã nói ở trên, đức tin phải  là một  ơn sủng đặc biệt của Thiên Chúa ban 
cho con người, như  Chúa Giêsu đã nói với Phêrô  khi môn đệ này tuyên  xưng Chúa  
là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (. Mt 16: 16; Lc 9:20) 

Chúa Giêsu đã khen ngợi  Phêrô về lời tuyên xưng nói trên như sau: : 

 “Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật  là  người có phúc, vì không phải phàm 
nhân mặc khải cho anh điều đó, nhưng là cha của Thầy, Đấng ngự trên cao.” (Mt 16: 17) 

Như vậy, chúng tỏ  cho thấy   đức tin là một ơn mặc khải lớn lao của Thiên Chúa ban cho 
con người để giúp con người tin có Ngài là Đấng đã vì yêu thương mà tạo dựng loài người 
,cũng như  đã cứu chuộc con người nhờ   Chúa Kitô, Đấng đã “yêu mến  tôi và hiến mạng 
sống vì  tôi.” (Gl 2 : 20) như thánh Phaolô đã nói không sai/ 

Nhưng hạt giống đức tin mà chúng ta nhận được qua phép rửa không thể tự nó lớn lên và 
sinh hoa kết trái trong tâm hồn ta được,  nếu ta không cộng tác với ơn Chúa để nuôi dưỡng hạt 
giống đức tin đó được lớn lên  trong ta đến mức trưởng thành. 

Thật vậy, đức tin đòi hỏi việc lành, việc đạo đức để tăng trưởng  như hạt giống cần được 
tưới nước  để nẩy mầm, sinh cây  kết trái. Đó là lý do tai sao Thánh Tông Đồ Gia-cô-bê đã viết: 

“Thật thế, một thân xác không có hơi thở là một xác chết. Cũng vậy, đức tin không có 
hành động là đức tin chết.” (Gc 2 : 26) 

Hành động mà Thánh Gia-cô-bê nói trên đây là những việc đạo đức mà ta cần làm để thể 
hiện đức tin  như  siêng năng cầu nguyện để thắt chặt tình thân với Chúa. Sau đó, đọc và suy 
gẫm Lời Chúa, và năng lãnh nhận các bí tich ban sự sống như Thánh Thể và Hòa giải để đức 
tin được lớn mạnh thêm trong ta. Nghĩa là ai không cầu nguyện, không tham dự Thánh Lễ, 
không nghe lời Chúa và nhất là không  rước Mình và Máu Chúa Kitô, thì đức tin  của người ấy 
sẽ ví như cục than hồng bỏ ra ngoài lò sưởi và sẽ mau chóng tự tàn lụi thành tro mà thôi. 

  Đó  là tất cả  ý nghĩa của  lời  Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa như sau: 

“ ....phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ dư thừa; còn ai không có thì ngay cái đang 
có, cũng sẽ bị lấy đi.” (Mt 25 : 29) 

Đã có đức tin thì sẽ được cho thêm nếu biết vun sới đức tin đó bằng những việc đạo đức 
.Ngược lại, thờ ơ  hay dửng dưng mọi việc đạo đức thì đức tin sẽ chết dần mòn trong tâm hồn 
đến mức không còn muốn tin tưởng gì nữa. Thực tế đã chứng minh điều này: Trong số  những 
kẻ đang phạm tội ác, đang giết người, trộm cắp và hiếp dâm… chắc chắn cũng có những 
 người trước đây đã được rửa tội, đã mang danh Kitô-hữu, nhưng nay đã dấn thân vào những 
con đường tội  lỗi chỉ vì không lo nuôi dưỡng đức tin bằng việc lành, đạo đức nên đức tin đã 
như cây cỏ chết khô vì không được  tưới  nước đầy đủ. 

Khi đã không còn đức tin đủ mạnh  nữa, thì người ta  sẽ dễ buông thả chiều theo những đòi 
hỏi bất chính và dễ dàng  đi vào con đường tội lỗi để làm những sự dữ, ví như chiếc xe lao 
xuống dốc, xuống vực thẳm vì không có cái  thắng ngăn chặn. 
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Đây là kinh nghiệm thiêng liêng của mỗi người tín hữu chúng ta sống giữa trần gian với bao 
quyến rũ và dịp tội thách đố đức tin của chúng ta. Chỉ cần nhìn qua cách  sống của những 
người quanh ta cũng đủ cho ta thấy rõ lằn ranh giữa những người tin và không tin có Chúa hiện 
nay ở khắp noi trên thế giới. 

Trước hết là những kẻ  sống theo”văn hóa của sự chết” đang mải mê tìm tiền của và mọi 
thú vui vô luân vô đạo, hoặc đang cai trị với bạo lực để vơ vết của cải và bóc lột người dân 
cách vô nhân đạo.   Đây  chính là những kẻ không có niềm tin vào một Thiên Chúa cực tốt cực 
lành. Ngược lại, có những người đang xả thân phục vụ cho người nghèo khó, bệnh tật, đói 
khát  theo gương Mẹ Tê-rê-xa, nay là  thánh , hoặc đang dấn thân, hy sinh  đi rao giảng Tin 
Mừng Cứu Độ ở những nơi xa xôi nghèo đói bên Phi Châu và vùng Nam Mỹ. 

 Họ  là Ai? Phải chăng đó chính là những người có niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa nên 
đã  hăng say thể hiện niềm tin của mình bằng việc tông đồ, truyền giáo rất đáng ca ngợi? 

Như thếi,  nếu ta thực tâm tin có Chúa, tin có sự sống mai sau trên Nước Trời, thì ta phải tỏ 
thiện chí quyết tâm sống theo đường lối của Chúa ngay từ bây giờ  thì đức tin của chúng ta mới 
có giá trị  cứu rỗi. Ngược lại, nếu chỉ tuyên xưng ngoài môi miêng là có Thiên Chúa, nhưng  
lòng trí lại hướng  chiều theo những lôi cuốn của các khuynh hướng xấu trong bản năng, chạy 
theo những quyến rũ  của thế gian vô luân vô đạo,  nhất là đầu hàng ma quỉ, địch thù của 
chúng ta,  ví như “sư tử gầm thét rao quanh tìm mồi cắn xé” (cf. 1 Pr 5: 8 ), với những cám 
dỗ tinh quái để lôi ta  ra khỏi tình thân với Chúa,  thì chắc chắn đức tin sẽ không giúp ích gì cho 
ta được sống  đẹp lòng Chúa, như Chúa Giêsu đã nói rõ với các môn đệ xưa như sau: 

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, Lậy Chúa, lậy Chúa là được vào Nước Trời cả 
đâu, nhưng chỉ những  ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời mới được 
vào mà thôi.”  (cf.Mt  7: 21) 

Nói khác đi, không phải cứ nhận mình là người Công giáo, cứ nói tôi tin có Chúa, nhưng đời 
sống của  tôi lại hoàn toàn mâu thuẫn với niềm tin đó, vì vẫn  ăn gian nói dối, ngoại tình, gian 
tham, tôn  thờ tiền bạc và của cải  vật chất, oán thù, ghen ghét, cờ bạc, mãi dâm,  nhẩy nhót, 
ca hát vui chơi  sa đọa …thì có nói cả ngàn lần “Lậy Chúa, Lậy Chúa” cũng vô ích mà thôi! 
Chắc chắn như vậy. 

Do đó, muốn  đứng vững trong đức tin, trong ơn nghĩa Chúa để bảo đảm ơn cứu độ,  chúng 
ta phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện để “khỏi lâm vào cơn cám dỗ,  vì tinh thần thì  hăng 
hái nhưng thể xác lại yếu  đuối.” (cf. Mt 26: 41) như Chúa Giêsu đã nói với mấy môn đệ đi 
theo Người vào  vườn Giệt sê ma-ni trong đêm Người bị nộp vì Giuđa phản bội. 

Juda phản bội Chúa vì y mê tiền của  hơn yêu mến Thầy, vì  quá nhiều người yêu mến tôn 
thờ tiền bạc và của cải vật chất hơn tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất là cội nguồn mọi giầu 
sang phú quý và hạnh phúc bất diệt.Do đó, là người tin có Chúa, ta phải nói lên niềm tin đó 
bằng đời sống đi tìm Chúa và hạnh phúc Nước Trời mà của cải giấu sang trần thế không thể 
mua hay đổi chác được 

Nói rõ hơn, người tín hữu Chúa Kitô ngày nay bán Chúa hay phản bội Chúa chỉ vì không 
sống đức tin thực sự, đòi  hỏi phải cương quyết xa tránh mọi tội lỗi do ma quỷ xúi dục với sự 
tiếp tay của thế gian và  những khuynh hướng xấu còn tồn tại trong mỗi người chúng ta. Không 
nỗ lực chiến đấu chống lại những nguy cơ này thì không thể tự nhận mình là người có đức tin 
được, 

Cho nên, phải tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống của mình, từ bên trong tâm hồn sâu 
thẳm cho đến lời nói và hành đông bên ngoài trước mặt người đời và trong mọi hoàn cảnh 
sống để có thể nói được như Thánh Phaolô là: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà 
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là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào 
Con Thiên Chúa,  Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” ( Gl 2: 20) 

Ước mong mọi người tín hữu chúng ta ý thức đúng mức sự cần thiết phải sống đức tin cách 
cụ thể như các Thánh Tông Đồ Gia-cô-bê và Phaolô dạy trên đây  bao lâu ta còn sông trên trần 
thế và trong thân xác có ngày phải chết đi này.Chính vì tầm quan trong của đức tin cho mục 
đích được cứu  rỗi mà Đức Thánh Cha Bê,nê đich tô 16 ( đã về hưu năm 2005) đã mở Năm 
Đức Tin  năm 2012 , kết thúc  ngày 24 tháng 11 năm 2013, để kêu gọi mọi thành phần dân 
Chúa trong Giáo Hội.sống đức tin bằng hành động cự thể . bằng quyết tâm xa lánh tội lỗi và 
mọi thói hư tật xấu để xứng đáng được hưởng nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa 
Kitoo, Đấng cũng vì yêu thương con người  “ mà đã hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc 
cho muôn người,” ( Mt 20: 28) 

Tóm lai, chúng  ta phải hăng hái  sống và thực   đức tin trong mọi hoàn cảnh sống của mỗi 
người chúng ta để mưu  ích phần rỗi cho chính mình và giúp người khác nhìn thấy Chúa qua 
đời sống đức tin của mình trước mặt người đời để mời họ tin có Chúa như chúng ta.Amen 

Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh MD.  

  

Tình hình Trung Đông hiện nay cho thấy quá xấu và ít hy vọng. Xáo trộn và bất ổn không chỉ 
ảnh hưởng những nước ở trong vùng mà toàn thế giới. Vậy ai có thể đưa ra giải pháp hữu hiệu 
để giải quyết vấn đề trọng đại này? 

HIỆN TƯỢNG GÌ ĐÂY? 

Hiện tượng gì đây và nó hàm ý gì? Một em bé Mỹ 3 tuổi bị thiệt mạng vì một tên khủng bố lái 
xe đâm vào đám đông ở trạm xe điện ngầm tại Jerusalem. 

Một tội ác do kẻ vô lương. Vô lương hơn nữa khi tội ác đó được chính quyền Hamas ca 
tụng. Hamas thuộc nhóm Hồi Giáo Cơ Bản có nhiệm vụ hủy giệt quốc gia Do Thái. Chu kỳ bạo 
động kiểu đó hiện vẫn còn tiếp tục. 

Bé gái vừa từ Bức Tường Phía Tây Jerusalem đi ra cùng với cha mẹ. Lần đầu tiên bé được 
nhìn khung cảnh cung kính đó, một di sản tồn tích của nền đền thờ của Israel đã một thởi được 
xây trên đó. Ông nội bé nói: “Cha mẹ bé đem bé lên đó để bé có một ý niệm về lịch sử Đồi Đền 
Thờ. Họ nói với bé rằng ‘Đây là Đất Thánh. Đây là Đồi Đền Thờ’…” 

Thảm cảnh này vẫn thường xuyên xẩy ra ở Trung Đông làm tiêu hao biết bao mạng sống 
con người một cách vô ích. Sự phân biệt tôn giáo và chủng tộc vẫn còn tiếp tục gieo hạt giống 
để có những mùa gặt cay đắng đang phá nát cuộc sống của mọi người mọi phía. 

KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA 
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 Có giải pháp nào để giải quyết những tranh chấp và xung khắc ấy? Nó sẽ từ đâu đến? Câu 
trả lời là Kinh Thánh. Giải pháp một Vương Quốc Thiên Chúa được thiết lập ngay tại đây, trên 
mặt đất này. 

Ý NGHĨA CỦA GIẢI PHÁP 

 Chúa các đạo binh đã phán: “Trên những quảng trường Jerusalem, các cụ ông cụ bà ra ngồi 
nghỉ. Ai nấy đều chống gậy vì tuổi đời đã cao. Trẻ nít trai gái thì chơi đùa vui vẻ ồn ào trên các 
đường phố” (Dcr 8:4-5). Đây là lời tiên tri ghi trong Kinh Thánh nói về một thời mà cả già lẫn trẻ 
đều được hưởng cảnh thanh bình trên đường phố Jerusalem. Hiện nay thì chúng ta chưa có 
được cái diễm phúc đó. Nhưng cứ tưởng tượng là mình có và những gì không phải là cảnh 
chết chóc hồi hộp lo sợ như hiện nay. 

Bạn đến Jerusalem hôm nay và thấy mọi người đều bận rộn, thành phố lung linh ánh đèn 
cùng với lịch sử và văn hóa đa chiều nhiều quốc gia, mọi người đủ thứ quốc tịch sống bên 
nhau. Jerusalem là một thị trấn quốc tế đã có thời được gọi là trung tâm thế giới. 

Bạn có thể tản bộ một cách an bình trên các đường phố như tôi đã từng làm. Tuy nhiên bạn 
vẫn áy náy hồi hộp sợ hãi vì một điều không lành có thể xây ra bất cứ lúc nào. Lính Israel hiện 
diện khắp nơi tay súng lăm le sẵn sàng. Bạn cũng thừa biết nhiều người đang có súng trong 
người. Jerusalem là thị trấn duy nhất mà người ta phải kiểm soát bạn xem có khí giới trong 
người không khi vào một quán ăn chỉ để mua một cái hamburger. 

Jerusalem là một thị trấn đầy tương phản và mâu thuẫn, một đia danh “chìa khóa” mở cửa 
cho biết nhiều vấn đề ở Trung Đông một cách rộng lớn. Một trong những vấn đề này là số phận 
của dân Ả Rập tỵ nạn chính trị. Họ không thể hoặc không muốn trở về quê hương đất nước họ 
vì chiến tranh giữa Israel và những nước láng giềng. 

BẤT HÒA VÀ XUNG KHẮC Ở QUÁ KHỨ 

Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho phép thành lập quốc gia Israel năm 1948 đã khiến nhiều quốc gia 
Ả Rập liên kết với những nước Ả Rập lân bang của Israel để tiêu giệt quốc gia non trẻ Do Thái. 
Khi Israel thắng trận đầu tiên, những dân này cùng với gia đình chạy qua Jordan, Lebalon và 
Syria. Họ sống tạm dung ở đây, hy vọng một ngày đẹp trời sẽ trở về quê hương đất tổ của 
mình mà họ gọi là Palestine. Cảnh tương tự như vậy lại xẩy ra sau này khi những cuộc chiến 
đánh phá Israel  bị thất bại. 

Vấn đề dân tỵ nạn này không giải quyết được thường là lý do chính của những cuộc tấn 
công khủng bố và những oán hận, thù ghét đang âm ỉ, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào. Dù 
chính quyền Palestine đã được thành lập, và hàng tỷ dollars trợ giúp đã đổ ra mà không ai tìm 
ra được giải pháp lâu bền để giải quyết vấn đề  nhân đạo sinh tử này. 

 Không ai có thể hoàn thành được một giải pháp chính đáng cho vấn đề này đã có từ nhiều 
thập niên. Nó là trọng điểm của biết bao xung khắc và ước muốn bệnh hoạn. Kết quả là bế tắc. 
Nhưng vấn đề đang xẩy ra lại ảnh hưởng đến đời sống của tất cả mọi người, từ đàn ông đàn 
bà trẻ già trai gái đến cả con nit hàng ngày phải đi trên đường phố từ thành thị đến làng quê. 

 Xin kể một chuyện cá nhân. Cách đây gần 10 năm, tôi có đi hành hương Jerusalem với một 
phái đoàn Mỹ. Trưởng đoàn là người Jordan. Ông dùng một tên Ả Rập từ Jordan làm hướng 
dẫn viên. Vào một buổ chiều, lúc đang ở Jerusalem, tên hướng dẫn người Ả Rập này bỏ chúng 
tôi biến mất cả mấy tiếng đồng hồ. Sau này hỏi ra thì được biết hắn đi thăm bà mẹ già hiện 
sống ở Cổ Thành Jerusalem. Hắn đã bị bứng gốc đi về Jordan vì những xung đột lúc đó, nhưng 
mẹ hắn thì vẫn ở lại Jerusalem. Hắn đã không thể trở về chỗ bà ở mà bà cũng không thể đến ở 
với hắn được. Hai mẹ con đã bị ngăn cách nhau vì chiến tranh và chính trị. 
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 Vấn đề này cứ thế tiếp tục xẩy ra cho đến giờ đã nhiều thập niên rồi. Có giải pháp nào để 
giải quyết vấn đề không? Có chính trị gia nào có thể tạo được một hiệp ước công bằng thich 
hợp với những bất đồng ở quá khứ ấy không? Họ có thể bảo đảm an ninh cho tất cả mọi người 
không? 

THIÊN CHÚA  CỨU GIÚP TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. 

 Đây là Lời Thiên Chúa nói, Người sẽ mang lại giải pháp: “Vậy Thiên Chúa phán: ‘Ta sẽ trở 
lại Zion và ngự trị tại Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là Thị Trấn Trung Tín….Hãy nghe đây, 
Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía Đông, phía mặt trời mọc và miền đất phía Tây, phía 
mặt trời lặn. Ta sẽ đưa chúng về và cho cư ngụ ở giữa Jerusalem. Chúng sẽ là dân của Ta; còn 
Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực’” (Dcr 8:3, 7-
8). 

 Kế hoạch giải quyết vấn đề ở Trung Đông của Thiên Chúa bắt đầu và kết thúc ở 
Jerusalem. Hiện nay, trọng điểm của những bất đồng ở Trung Đông đã lan tới Iraq, Iran, Syria 
và Ai Cập. Trọng điểm cứu giúp của Thiên Chúa thì rộng lớn hơn nhiều. Ước vọng của Người –
dựa trên Tình Yêu và lòng Trắc Ẩn Cảm thông. Tất cả mọi người già trẻ trai gái ở trên đường 
phốTrung Đông, dù là Do Thái giáo hay Kito giao hay Hồi giáo-suni hay Shia- có tôn giáo hay 
vô thần đều là anh em một nhà và phải thực tình yêu thương nhau. 

NỖI TUYỆT VỌNG CỦA CẢ VÙNG 

 Lộ trình giải quyết nằm trong Kinh Thánh nói ra thì dễ nhưng thực tế thi hành thì không dễ. 
Thế giới phải trải qua một thời kỳ rối loạn và nguy hiểm. Nhưng cũng có những lời tiên tri nói 
thời đại xung khắc và rối loạn này sẽ có ngày kết thúc. 

 Những quang cảnh nơi đường phố ở Trung Đông, những biến cố từng là tin tức hàng đầu 
trên thế giới đã làm nổi bật vấn đề luật lệ trong vùng và cách cai trị của các chính phủ trần thế. 

 Ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại một làng nhỏ nghèo nàn ở Tunisia, một thanh niên bán 
hàng rong trái cây trên đường phố tên Mohamed Bouazizi đã làm bùng nổ một cuộc cách mạng 
lan rộng khắp Trung Đông. Cách mạng “Mùa Xuân Ả Rập”. 

 Bouazizi từ chối không chịu nộp 7 đồng tiền Tunisia do chính quyền tham nhũng địa 
phương đòi hỏi. Số tiền đó lớn bằng tiền một ngày lương của anh. Cảnh sát đã tịch thu gánh 
hàng trái cây và tất cả dụng cụ cần thiết của anh. 

 Anh thưa lên tòa án thành phố, nhưng chẳng ai thèm để ý đến nỗi oan ức của anh. Cuối 
cùng, vì quá thất vọng, anh đứng giữa đường phố, đổ dầu hắc vào người rồi châm lửa tự thiêu. 
Ngọn lửa bùng cháy khiến anh ngã quỵ. Người ta đem anh vào nhà thương. Anh bị phỏng nặng 
độ 3. Lúc vào nhà thương anh còn sống nhưng sau vài tuần anh đã lìa đời. Câu chuyện vẫn 
chưa kết thúc ở đó. 

 Gia đình, bạn bè và những người ủng hộ anh đồng loạt xuất hiện trên đường phố để phản 
đối chính quyền tham nhũng. Báo chí tiếp sức khiến câu chuyện đưa lên tới thủ đô Tunis. Hàng 
ngàn người xuất hiện làm lớn thảm cảnh, đưa câu chuyện mỗi ngày một trầm trọng hơn. 
Đường phố tràn ngập người với người, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có cả hang ngàn 
người ra đường phản đối chính quyền. Cuộc nổi dậy của dân trở thành cuộc Cách Mạng Hoa 
Nhài. 

 Dân chúng đòi hỏi cải tổ kinh tế, xã hội và chính trị. Tổng thống Zin Ben Ali của Tunisia, lúc 
đầu không thèm để ý đến những đòi hỏi của đoàn người biểu tình. Khi thấy tình thế nguy ngập 
ông đưa quân đội ra vãn hồi trật tự khiến người chết kẻ bị thương nhưng trật tự vẫn không có. 
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Đoàn biểu tình đòi hỏi tổng thống phải từ chức. Rồi quân đội cũng quay súng chống lại tổng 
thống. Ben Ali chỉ còn cách duy nhất là ra đi khỏi nước. Ngày 14-1-2011 vợ chồng ông bay trốn 
đi Saudi Arabia. 

Từ một mảnh đất nhỏ bé xứ Ả Rạp xa xôi, ngọn lửa cách mạng đã lan rộng ra khắp Trung 
Đông. Hồi Giáo Cơ Bản cấp kỳ nắm ngay cơ hội. Rồi ở Ai Cập, chính phủ Hosni Mubarak, nối 
tiếp là các quốc gia Ả Rập khác theo nhau bắt chước. Ngọn lửa này hiện vẫn còn đang cháy ở 
Syria, khiến cả Nga và Hoa Kỳ phải trực tiếp can thiệp bằng quân sự, gây xáo trộn kinh khủng, 
tạo thành tình trạng tỵ nạn chiến tranh ảnh hưởng cả thế giới, nhất là Âu Châu như Pháp và 
Đức…. 

Căn nguyên thầm kín của nỗi tuyệt vọng của thế giới Ả Rập vì biến cố này đã được phơi 
bày. Chẳng có tôn giáo nào, chính phủ nào hoặc ý thức hệ nào của lịch sử cận đại ở trong 
vùng có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu kinh tế, cuồng vọng chính trị, thất bại xã hội và tuyệt 
vọng của con người. 

 Hồi Giáo thì lại cản trở việc canh tân con người bằng ảnh hưởng của mình. Họ tạo khủng 
bố làm ảnh hưởng người dân ở ngay trong vùng và cả bên ngoài. Với thời gian, những biến cố 
này hôm nay xẩy ra ở đây thì tương lai sẽ bùng nổ lớn hơn thành những phong trào vĩ đại hơn, 
sẽ kéo mọi quốc gia trên thế giới nhập cuộc, gây nên những bất đồng xung khắc khủng khiếp ở 
những vùng rộng lớn hơn.  

VIỄN ẢNH HỢP TÁC ĐẦY HY VỌNG  

 Làm sao giải quyết những rối loạn kiểu này?  Hãy thử nghĩ về một kế hoạch của Thiên 
Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy không chỉ một hình ảnh biến đổi sau cùng ở trong vùng khi 
Chúa Kito trở lại, mà còn cho chìa khóa để giúp chúng ta cải đổi đời sống hàng ngày, chỉ cần 
những nhà lãnh đạo biết chấp nhận phương cách và đường lối của Thiên Chúa.  

Một trong những chìa khóa đó là mọi người phải kính trọng nhau.. Ả Rập kính trọng Do Thái 
và Do Thái kính trọng Ả Rập. Nghĩa là thay vì cứ ôm cứng lấy mọi hồ nghi thắc mắc về tôn giáo 
có từ nhiều thế kỷ nay trong toàn vùng khiến mọi người nghi kỵ chia rẽ nhau, bộ lạc này với bộ 
lạc khác, dân này với dân kia, chủng tộc này với chủng tộc khác, bạn phải thi hành châm ngôn 
yêu thương của Chúa, coi nhau  như anh em một nhà, con của cùng một Cha Thiên Chúa ở 
trên trời. (Cl 3:10 ) 

Loài người được tạo dựng giống như hình ảnh của Thiên Chúa (St 1;26-27; Cl 3:10; Ep 
4;24). Thiên Chúa coi loài người không như những kẻ phân liệt nhau về văn hóa, tôn giáo, 
nhưng tất cả đều có chung một giòng máu, do đó cùng là một gia đình. Thiên Chúa của 
Abraham là Thiên Chúa của mọi quốc gia. Người không phải của một cá nhân nào. Ganh ghét, 
hận thù, thiên kiến phải vất bỏ ra khỏi tâm tư ý nghĩ mình. Thiên Chúa sẽ làm như vậy khi 
Người đưa tay hòa giải mọi người, mọi dân tộc. 

 Isaiah đã nói tiên tri cho biết, mọi người sẽ kính trọng nhau khi Chúa Giesu trở lại, những 
cựu thù sẽ cùng nhau cộng tác và sống chung hiền hòa: “Thiên Chúa sẽ nhận biết Ai Cập, và 
dân Ai Cập cũng nhận biết Chúa…Vào ngày đó sẽ có một xa lộ rộng thênh thang chạy từ Ai 
Cập đến Assyria. Vào ngày đó Israel sẽ là một trong bộ ba quốc gia là Ai Cập, Assyria và Do 
Thái. Ơn phúc sẽ chan hòa giữa đất trời này mà Thiên Chúa là chủ. Người sẽ phán: ‘Chúc lành 
cho Ai Cập, dân tộc Ta; và Assyria, công trình do tay Ta dựng nên, và Israel, cơ nghiệp của 
Ta’” (Is 19:18-25). 

 Thiên Chúa nhìn Ai Cập, Assyria và Israel là dân của Người. Tất cả mọi quốc gia này sẽ 
nhìn nhau với cùng một niềm yêu thương và kính trọng giống như Thiên Chúa đã làm cho 
chính họ. Kế hoạch của Thiên Chúa là dẫn dắt những quốc gia này đến hiệp ước hòa bình trên 
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các đường phố. Trẻ nít không còn sợ xe hơi tung chết. Những người bán hàng rong trên hè 
phố không còn bị cấm cản, bị tịch thu đồ và đóng thuế quá cao. Những quan chức tham nhũng, 
lạm dụng quyền để ức hiếp dân lành sẽ không còn. 

ISRAEL HIỆN ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC RỒI 

Hãy coi lại một phần của đoạn văn Isaiah nói trên. Israel sẽ được Thiên Chúa chúc phúc 
ngay trên phần đất này (c.24). Hãy nghĩ về điều đó và nhìn kỹ tình trạng của cả vùng hiện nay 
để thấy cần phải có một chìa khóa khác để hiểu biết kế hoạch của Thiên Chúa cho miền đất 
Trung Đông này. 

 Khi Israel đi quá mức chiến tranh để bảo vệ biên giới và dân của mình khỏi bị ăn hỏa tiễn do 
kẻ thù ở phía Bắc và phía Nam thì bị thế giới tố cáo là tấn công xâm lăng và giệt chủng. Tuy 
nhiên Thiên Chúa đã phán là vào thời kỳ sắp tới Israel sẽ được “chúc phúc ngay giữa phần đất 
của mình”(c.24). 

Phải chăng Israel hiện nay đã được “chúc phúc ngay giữa phần đất của mình” rồi, và dưới 
nhiều dạng thức khác nhau?  Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông đã có một nền tự do 
của Tây Phương và những quốc gia phát triển trù phú thịnh vượng. Israel là một quốc gia được 
xây dựng bởi những người tỵ nạn bị áp bức vì chính trị vừa thoát khỏi cảnh giệt chủng. Nền 
văn hóa của Israel gần với nền văn hóa của Judeo-Kito-giáo Tây Phương hơn những nước 
khác. Nhiều giá trị, chính sách và văn hóa của Israel đã nuôi dưỡng môi trường tự do, kinh tế 
thịnh vượng và hòa bình cho chính dân Do Thái và những công dân Ả Rập. 

Nói thì có vẻ vô lý. Nhưng đó là sự thật. Bạn thích sống ở Israel hay ở Sharia như Saudi 
Arabia? 

Israel là phần đất đặc biệt ở Trung Đông do Thiên Chúa của Abraham đã hứa ban cho 
những quốc gia, dân tộc nào biết bền bỉ trung thành với Người. Họ sẽ được chúc phúc và vinh 
dự làm gương mẫu để tưởng nhớ đến vị tổ phụ đó. 

Thiên Chúa nói với Abraham: “Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc ngươi, và ta sẽ 
nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa ngươi” (St 12:3). Lời hứa đó ngày nay vẫn còn giá trị. Đó là chìa 
khóa để hiểu biết kế hoạch của Thiên Chúa đối với Trung Đông. Nếu một quốc gia Ả Rập nào 
coi lời hứa này là quan trọng thì nay họ cũng sẽ được tràn đầy ân phúc. 

HÒA BÌNH CỦA THIÊN CHÚA SẼ CÓ Ở JERUSALEM 

Quốc gia Do Thái được thành lập là đúng với lời tiên tri mà Chúa Giesu Kito đã nói. Người 
nói về “đồ ghê tởm khốc hại” được đặt ở “nơi thánh thiêng” tại Jerusalem (Mt 24:15). Biến cố 
này xẩy ra dưới bất cứ hình thức nào vào giờ sau cùng, và nó chỉ được hoàn thành với sự hiện 
diện của người Do Thái liên hệ đến những lễ vật tôn giáo ở Jerusalem. Nó phải ngừng ngay 
trước khi Chúa Giesu Kito trở lại. Điều này không thể xẩy ra được trước năm 1948 là năm tân 
quốc gia Do Thái được thành lập. 

 Trong khi để ý đến lời tiên đoán nói về những xung khắc ở Jerusalem vào thời tận cùng, 
chúng ta không thể bỏ qua một sự kiện quan trọng liên quan đến loài người là Thiên Chúa đang 
hướng dẫn lịch sử theo như mục đích và kế hoạch của Người. 

Còn bạn, bạn nghĩ sao? Có thể bạn đang nghĩ về một Trung Đông xa vời và nó chẳng ăn 
nhằm gì tới cuộc đời của bạn. Nhưng nó đang và sẽ ảnh hưởng đến bạn. Sự bất ổn tại Trung 
Đông ảnh hưởng đến tất cả mọi người, đến những quyết định quan trọng của các chính quyền. 
Nó xác định họ phải đứng về phía nào. Ý thức hệ cực đoan lan rộng nhanh chóng vượt khỏi 
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Trung Đông đến những vùng khác. Kế hoạch hòa bình của Thiên Chúa về Trung Đông và toàn 
thế giới thì tuyệt vời nhưng phải qua nhiều giai đoạn khó khăn và tồi tệ trước khi có hòa bình. 

 Vì vậy điều thiết yếu là phải hiểu biết rõ ràng về một tương lai thật của Trung Đông. Nếu 
bạn có cái tâm hòa bình bây giờ thì bạn không cần phải lo sợ bất cứ điều gì có thể xẩy đến cho 
bạn, cho người hàng xóm của bạn, đất nước bạn, ngay cả ở những nơi xa sôi trong lúc này. 

 Để có thứ hòa bình thực sự đó, bạn cần nhận biết lòng thương xót, nhân hậu và yêu 
thương của Thiên Chúa. Như vậy, bạn cần phải hiểu Thiên Chúa là ai khi bạn đọc và nghiên 
cứu Kinh Thánh. Bạn cần phải phát triển sâu rộng tình liên đới với Thiên Chúa và đấng cứu 
chuộc của bạn là đức Giesu Kito qua việc ăn năn thống hối vì những việc xấu bạn đã làm để 
trở về với Chúa bằng cầu nguyện, ăn chay hãm mình và vâng theo những mệnh lệnh của Thiên 
Chúa. 

Thiên Chúa đã có chủ đích của Người trong lịch sử. Những xáo trộn hiện tại chưa phải là 
giai đoạn cuối cùng. Những bất đồng ở trung Đông sẽ tan biến sau khi Chúa Kito trở lại và buộc 
mọi quốc gia phải sống hòa hợp với nhau theo luật lệ của Người. Hòa bình sẽ đến với dân 
chúng trong vùng. Nó đến do sự can thiệp của Thiên Chúa, không phai do cố gắng của thế 
quyền ! 

  

Fleming Island, Florida 

Đêm Giao Thừa 2018-2019 

Chú thích: 

   -Cl:   Cô-lô-sê, Colossians 

   -Dcr: Da-ca-ri-a, Zechariah 

   -Ep:   Ê-phê-sô, Ephesians 

   -Mt:   Mát-thêu, Matthew 

   -Is:     I-sai-a, Isaiah 

   -St:    Sáng thế, Genesis 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

   

Bản tin đầu ngày và lời kêu gọi 

Rạng đông ngày thứ nhất của tuần cầu lễ cầu xin ơn hiệp nhất, tôi nhận được email của một 
giáo dân, với một thông tin đáng e ngại: 

  
HIỆP NHẤT TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT 
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“Bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 2019, Hãng DC Comics dự định phát hành một bộ truyện 
tranh hài dài 6 tập với tựa đề Second Coming, Chúa đến lần hai,nhằm giễu cợt và phỉ báng Kitô 
giáo, trong đó Chúa Giêsu được dựng lên như là nhân vật bù nhìn vô tích sự, hoàn toàn dưới 
quyền điều khiển và sai khiến một nhân vật siêu anh hùng đầy năng lực siêu phàm, mệnh danh 
là Sun-Man, người con út của Krispex. 

Theo báo Fox News, bộ truyện tranh “Second Coming”, tức “Chúa đến lần hai”, hư cấu viễn 
cảnh vì sao Chúa Giêsu rời trần gian lần thứ nhất và trở lại lần thứ hai. Gần đây, tác giả Mark 
Rusell đã tiết lộ một tí về nội dung của bộ truyện tranh hài. Ông giải thích tiền đề của bộ truyện: 
“Chúa Cha bất bình với sứ vụ dở dang của Chúa Giêsu vào lần nhập thể đầu tiên, bởi Ngài bị 
bắt quá sớm, bị đóng đinh ngay lập tức, vì vậy Chúa Cha tức giận nhốt Ngài lại cho đến bây 
giờ.” 

Theo nội dung méo mó của bộ truyện tranh, Chúa Giêsu được sai đến trần gian thứ hai để 
thay đổi nội dung sai lệch của Phúc âm, và sửa chữa những sai lầm Ngài đã vấp phải trong lần 
nhập thể đầu tiên. Sun-Man sẽ giúp Ngài cải tổ mọi sự cho đúng. 

Bộ truyện hài phạm thánh này nhằm mục đích lan truyền thông tin xuyên tạc về Kitô giáo, 
đặc biệt giữa giới trẻ thiếu hiểu biết và dễ bị lung lay, lôi kéo. Đó là sự phạm thánh đáng lên án, 
làm khuấy động thêm làn sóng phỉ báng Kitô hữu, đức tin Kitô giáo và các giá trị đạo đức Kitô 
giáo.” 

Thông tin này được dịch từ lời kêu gọi của trang “CITIZEN, GO!” 
tại https://www.citizengo.org/en-ca/node/167848nhằm vận động các Kitô hữu ký tên yêu 
cầu Hãng DC Comics huỷ bỏ việc phát hành bộ truyện tranh có nội dung báng bổ phạm thánh 
này.  

Một hướng nhìn khác 

Những thế lực chống lại Thiên Chúa và Giáo hội Ngài vừa thành công lừng lẫy qua chiến 
dịch khai thác thông tin về xâm hại tình dục trẻ em theo một kế hoạch đầy ác ý để triệt hạ uy tín 
của Hội thánh Công giáo. Tiểu thuyết “Mật mã Da Vinci” và nhiều sách và phim liệt kê trong 
Freemason Books gieo rắc đủ điều báng bổ xuyên tạc Hội thánh Chúa, đã tấn công như vũ 
bão, dập tắt đức tin nhiều tín hữu. Giờ đây, truyện tranh “Chúa đến lần hai” sẽ chích ngừa vắc-
xanh vào tâm hồn trẻ em. Tình thế khiến ta không khỏi nghĩ tới lời báo trước của Chúa: “Khi 
Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). 

Tôi cảm thông sâu xa với nỗi bức xúc của những phụ huynh có con nhỏ đang vận động ký 
tên phản đối việc ấn hành bộ truyện tranh, thế nhưng tôi sẽ tham gia ký tên chăng? Không! Tôi 
đã chia sẻ thông tin cho các chủng sinh ở lớp và bình luận để hướng dẫn họ nhưng không ký 
tên. Tôi sẵn sàng ký tên ủng hộ để người vận động cứu đói cho Somalie được thêm 50 xu Mỹ 
của Google nhưng việc ký tên đòi hủy bộ truyện tranh là chuyện vô ích, tôi không ký. Bạn nghĩ 
xem, tham gia cuộc vận động chỉ là vô tình quảng cáo không công cho bộ truyện. 

Tôi cấm mình ký tên để giữ lòng mình không bị xao xuyến, dao động. Dù sẽ xảy ra tình 
huống xấu nhất, dù phải hứng chịu thêm hàng trăm, hàng triệu vũ khí triệt hạ đức tin quái ác 
hơn bộ truyện tranh thì đã sao? Những biến động như thế càng dồn dập, càng khiến tôi bám 
lấy những lời đanh thép của Chúa. Nơi quyển Tân ước nhỏ tôi cầm theo đây, chỉ 14 trang sau 
lời cảnh báo trên đây của Chúa, tôi đọc thấy một lời khác của Ngài: “Khi những biến cố ấy bắt 
đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 
21,28). Tôi nhớ đến lời Thánh vịnh 2 vẫn đọc trong giờ kinh Sách tuần I: 

“1Sao chư dân lại ồn ào náo động? 

Sao vạn quốc dám bày kế viển vông? 
2Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, 

vương hầu khanh tướng rập mưu đồ 

chống lại Đức Chúa, 

https://www.citizengo.org/en-ca/node/167848?fbclid=IwAR2iu9mi2CgLsbDsTTEhJWbTAWbZaDR5My0J1DJXxRIWW_WwJaQ8CVyJ9G4
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chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương. 
3Chúng bảo nhau: “Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy, 

gông cùm họ, ta hãy quẳng đi !” 
4Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười, 

Người chế nhạo bọn chúng.” 

Tôi giữ lòng không xao xuyến để lắng nghe xem giữa những nhiễu nhương ấy, Thiên Chúa 
đang muốn các con cái Ngài làm gì? 

Thiên Chúa muốn chúng ta hiệp nhất 

Điều Chúa muốn là các con cái Ngài hiệp nhất. Ngày thứ Sáu, 18-1 vừa qua, tại Đền thờ 
Thánh Phaolô ngoại thành, ĐTC Phanxicô đã chủ sự kinh chiều để khai mạc Tuần Cầu nguyện 
cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ta cầu xin ơn hiệp nhất không chỉ vỏn vẹn từ ngày 18-25 
tháng Giêng nhưng suốt mọi ngày trong năm, suốt mọi năm trong đời, như chính Chúa Giêsu: 
“20Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin 
vào con, 21để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong 
chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,20-21). 

Giữa một thế giới được gọi là toàn cầu hóa nhưng đang bị phân hóa vì chủ nghĩa dân túy, 
giữa một dân tộc đã hết chiến tranh đến nửa thế kỷ rồi mà vẫn chưa hòa giải hòa hợp được với 
nhau, biết bao dòng họ, gia tộc và gia đình đang đổ vỡ, làm sao để hiệp nhất lại? Các hệ phái 
Kitô giáo vừa đang xích lại gần nhau vừa phải hứng chịu những vết thương mới, ngay đến 
chính trong lòng Hội thánh Công giáo ở cấp hoàn vũ, từng quốc gia, từng giáo phận, giáo xứ, 
cộng đoàn… cũng đang lắm chao đảo vì thiếu hiệp nhất. Phải chăng lời kêu gọi cầu nguyện 
cho hiệp nhất cũng chỉ là một thủ tục phải làm khi bắt đầu một năm mới, rồi cũng lịm tắt như 
một tiếng kêu trong sa mạc? Phải chăng sự hiệp nhất chỉ là một ảo ảnh giữa trưa chang chang 
nắng chói? 

Ô không! Sự hiệp nhất vốn có thật, nó là khởi đầu và sẽ là kết thúc nơi Đức Kitô, Đấng đã tự 
nguyện làm cây nho để truyền sự sống cho những cành nho nào biết ở lại trong Ngài (x. Ga 
15,1-8). Sự hiệp nhất đã được gieo vào lòng nhân loại và sẽ lớn lên như một hạt cải (x. Mt 
13,31-32), một hạt giống đang âm thầm mọc (x. Mc 4,26-29). Sự hiệp nhất mãi mãi là một sứ 
mạng: “34Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy 
yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn 
đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34-35). 

Tuần hiệp nhất năm 2019 có chủ đề là ”Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính 
đích thực” (Đệ nhị luật 16, 18-20) và ta có thể tìm thấy “bí quyết” của người công chính đích 
thực nơi Thánh Giuse, là thái độ không xét đoán: “Ông Giuse, chồng bà, là người công chính 
và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo” (x. Mt 1,19). Trong tông huấn 
“Vui mừng hoan hỉ” về tiếng gọi nên thánh trong thế giới ngày nay và trong những lời giảng dạy 
hằng ngày của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng nhắc nhỏ chúng ta: Đừng xét 
đoán! 

Thương xót như Thiên Chúa thương xót 

Hãy nghĩ tốt cho nhau, đừng xét đoán. Đó là khởi điểm hữu hiệu của lòng thương xót sẽ dẫn 
đến ơn hiệp nhất, lòng thương xót mà chúng ta đã không ngừng được nhắc nhở không chỉ 
riêng từ Năm thánh mang tên “Lòng Thương Xót” nhưng ngay từ bài giảng mở đầu của Chúa: 
“36Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng thương xót. 37Anh em đừng xét 
đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên 
Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38Anh em hãy cho, thì sẽ 
được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, 
mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh 
em bằng đấuấy” (Lc 6,36-38).Tại Giáo điểm Tin mừng ở huyện Nhà Bè hiện nay, 
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không riêng ngày đầu tuần, mọi ngày trong tuần đều có thánh lễ khẩn cầu và tạ ơn tuyên 
dương lòng Thương xót của Chúa. Người người tấp nập kéo về xin ơn chữa lành và cảm tạ 
Chúa đã đoái thương chữa lành. Ngoài ơn chữa lành còn có biết bao ơn kháctràn ngập khiến 
những người được ơn không ngừng thốt lên: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối 
với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc 10,27). 

Chúa đã chữa lành bệnh tật thể lý cho các cá nhân thế nào, Ngài cũng sẽ chữa lành sự chia 
rẽ và các bệnh tật tâm linh khác của tập thể nhân loại như thế. Anh chị em lương dân đến với 
Lòng Thương Xót Chúa để xin cho bản thân cũng như cho gia đình và đã được ơn chữa lành. 
Thiên Chúa đang dùng sự kiện ấy để nhắn nhủ các Kitô hữu rằng nếu các con cái Chúa cùng 
nhau cầu nguyện xin ơn chữa lành cho xã hội, cho thế giới và cho quê hương đất nước này, thì 
cũng sẽ được Chúa nhậm lời như vậy: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người 
trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 
18,19). 

Ta hãy cùng cầu nguyện và hành động cho sự hiệp nhất gia đình, gia tộc, dòng họ, xóm 
làng, dân tộc và nhân loại. Ta hãy cùng cầu nguyện và hành động cho sự hiệp nhất của các 
cộng đoàn con cái Chúa, từ dòng tu, giáo xứ, giáo phận, Giáo hội từng quốc gia và Giáo hội 
toàn cầu. Chính sự hiệp nhất sẽ xóa sạch những vết nhơ do xuyên tạc, bôi nhọ và gương xấu 
gây ra. Chúng ta hãy cùng nhắc nhau sống thế nào để, anh chị em vô tín quanh ta phải thốt lên 
như trong buổi đầu của lịch sử Hội thánh, dân ngoại đã thốt lên: “Hãy xem kìa, họ yêu thương 
nhau biết mấy!” 

Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần để tiếng kêu kinh ngạc ấy sẽ bùng vỡ trên 
mạng lưới truyền thông toàn thế giới và khắp vũ trụ. 

Bắt đầu từ chính mình 

Chỉ nguyên sự hàn gắn những rạn nứt đổ vỡ giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con 
cái, giữa anh chị em trong một gia đình đã hết sức khó, làm sao dám mơ đến sự hiệp nhất rộng 
lớn trong giáo xứ, giáo phận và giáo hội toàn cầu… Hãy để cho Chúa Thánh Thần biến đổi bản 
thân mỗi chúng ta thành men hiệp nhất rồi điều ấy sẽ xảy đến: “Nước Trời cũng giống như 
chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (x. Mt 13,33). 

Hiệp nhất bắt đầu từ chính mình, một điều vừa dễ vừa khó, hết sức khó mà cũng hết sức dễ. 
Vâng, bởi vì “đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải 
thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (Mc 10,27). 

Mời bạn đón đọc bài tiếp theo, chúng ta sẽ chia sẻ riêng về điểm này. Hẹn gặp lại, 

Lm. Gioan Phêrô của Chúa Thánh Linh, OCDS 

 

  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

    

Trần Mỹ Duyệt 

Trong trích đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan, qua bối cảnh của tiệc cưới Cana, có ba nhân 
vật mà chúng ta cần lưu ý, vì cả ba đều liên quan đến đời sống tâm linh, tâm lý và thực tế của 
những ai đã, đang, và sẽ bước vào đời sống hôn nhân. Đó là, đôi tân hôn, Đức Maria, và Chúa 
Giêsu. (X. Gioan 2:1-12) 

HÌNH ẢNH ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN QUA TIỆC CƯỚI CANA 
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Trước hết là đôi tân hôn. Đây cũng là hình ảnh cuộc sống và ơn gọi của hầu hết mọi người 
trên mặt đất. Thống kê cho biết có đến hơn 90% nhân loại sống đời hôn nhân. Một đời sống 
hạnh phúc nhưng cũng hàm chứa rất nhiều đau thương, thử thách, và hy sinh. Điển hình là sự 
thiếu rượu ngay từ buổi ban đầu trong bữa tiệc. Đây là một dấu hiệu cho thấy, khi bước vào đời 
sống hôn nhân, đồng nghĩa với sự chấp nhận mọi thiếu thốn, mọi vất vả, và mọi hy sinh. Qua 
cái nhìn thực nghiệm, dựa theo một khảo cứu của Đại Học Los Angeles (UCLA) “tình yêu lãng 
mạn mới được bao gồm không chỉ dựa trên những thay đổi về tâm lý, mà còn cả với những 
thay đổi về thể ly”. Khảo cứu này dựa trên mẫu máu lấy từ 47 phụ nữ, những người có tình yêu 
mới. Kết luận cuối cùng của khảo cứu là 75% trả lời định nghĩa tình yêu của họ thay đổi theo 
tuổi tác. Lời thề hôn phối, do đó, sau khi nhắc đến những điều có thể xảy ra trong đời sống của 
hai người như bệnh hoạn, nghèo đói, túng thiếu đã kết luận bằng một câu: “Để yêu thương và 
tôn trọng nhau mọi ngày”. Có thể nói, đây là một đòi hỏi vượt quá khả năng con người, và nó sẽ 
không thể thực hiện được nếu không có một tình yêu chân thật. “Tình yêu mạnh hơn sự chết” 

“Chàng hãy đặt em như chiếc ấn trên lòng, 

như con dấu trên cánh tay chàng. 

Vì chưng: Tình yêu cường mạnh như tử thần, 

lòng ghen ác liệt như âm phủ. 

Những ngọn lửa của nó, ngọn lửa hỏa hào, 

thật là sét đánh.” (Diễm ca 8:6)     

Tiếp đến là Đức Maria. Mẹ ở đó chứng kiến tất cả, biết tất cả. Cái nguy hiểm có thể dẫn đến 
ta vỡ của đôi tân hôn tại Cana là “thiếu rượu” ngay từ ban đầu. Nguy cơ này cũng chính là nguy 
cơ đang phá hủy nhiều đời sống hôn nhân, và làm tan vỡ nhiều gia đình. Vì rượu đây được 
hiểu là sự mạnh mẽ, mặn nồng, hăng say, và chất ngất của tình yêu. Những yếu tố nuôi 
dưỡng, phát triển hạnh phúc hôn nhân. Và qua ánh mắt Đức Tin, chúng ta thấy Đức Maria đã 
ra tay cứu chữa bằng cách xin với Con Mẹ cho họ thêm một cơ hội để họ có thể đồng hành với 
nhau trong đời sống hôn nhân. Nhưng Mẹ đã can thiệp một cách rất kín đáo, và chỉ nói với 
Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” (2:3). Điều này nhắc cho những ai đang gặp khó khăn trong đời 
sống hôn nhân một nhân vật đầy yêu thương, thông cảm, và luôn sẵn sàng ra tay cứu giúp, 
người đó là Đức Maria. Và đây là một yên ủi rất lớn lao cho chúng ta, những người Kitô hữu. 

Và sau cùng là Chúa Giêsu. Chắc chắn là Chúa cùng các môn đệ Ngài đến với tiệc cưới 
hôm đó là để chung vui, là để chúc phúc cho đôi tân hôn mà không có ý định làm phép lạ. Chúa 
đã nói với mẹ Ngài: “Giờ tôi chưa đến” (2:4). Việc thực hiện phép lạ, do đó, phát xuất từ tình 
thương của Ngài đối với đôi tân hôn, và dĩ nhiên, cũng từ lời cầu xin của Đức Maria. 

Đem áp dụng vào thực hành trong đời sống hôn nhân của mỗi người chúng ta. Bối cảnh của 
tiệc cưới Cana nhắc nhở rằng, cuộc sống hôn nhân của mỗi người bao gồm nhiều niềm vui 
cũng như nỗi buồn. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người vẫn cho rằng buồn nhiều hơn vui: 

“Đường vào tình yêu có trăm lần vui, 

Có vạn lần buồn. 

Đôi khi nhầm lỡ, đánh mất ân tình cũ 

Có đâu chỉ thế, tiếc thương chỉ thế, 
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Khi hai mơ ước, không chung cùng vui lối về.” 

(Trúc Phương - Buồn Trong Kỷ-niệm) 

Trong đời sống chung vợ chồng gây đau khổ cho nhau, trong gia đình cha mẹ con cái, anh 
chị em luôn có những xung khắc, tranh cãi, và khó chịu với nhau. 

Để hóa giải những khó khăn, những nhàm chán, và những thử thách đang làm chao đảo sự 
trung thành của hôn nhân, khả năng tự giải quyết, ngay cả việc giúp đỡ của các nhà tâm lý, các 
chuyên viên gia đình nhiều khi cũng không đem lại kết quả. Đặc biệt trong những trường hợp 
mà rượu tình yêu đã cạn, hoặc đã nhạt không còn đủ khả năng làm say đắm, mê mẩn lòng 
người. Những lúc như thế, người mà chúng ta - những đôi vợ chồng Kitô Giáo - cần tìm đến là 
Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ trong tiệc cưới Cana. Hãy khiêm nhường thưa với Người: “Con 
hết rượu rồi!” 

Trong khi tín thác vào Mẹ, chúng ta không thể không vâng lời Mẹ, “làm những gì Ngài bảo”, 
tức là thực hành điều mà Chúa muốn chúng ta làm với nỗ lực cứu thoát những đổ vỡ của gia 
đình mình. Chúa có đó, nhưng Ngài không làm gì hơn là nâng đỡ và giúp chúng ta vượt qua 
những khó khăn, thử thách. Ngài chỉ làm phép lạ có một lần cho đôi hôn nhân hôm đó, còn lại 
suốt cuộc đời, chính họ phải lo liệu và phải giữ hương nồng, tình yêu của những giọt rượu mà 
Ngài đã làm cho họ. 

Tóm lại, trong đời sống hôn nhân, gia đình mỗi người, từ bối cảnh tiệc cưới Cana, chúng ta 
có thể rút ra ba ý nghĩa thực hành như sau: 

-Chấp nhận những thử thách và hy sinh trong cuộc sống. 

-Tín thác và cậy trông nơi Mẹ. 

-Sống theo tinh thần Phúc Âm những gì Chúa muốn. 

Và chúng ta sẽ nhìn thấy phép lạ. Sẽ thấy bàn tay Chúa Mẹ luôn ở bên chúng ta. 

 

 

GIỚI THIỆU SÁCH NÓI VỚI CON TIM 

  

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Vị, 

 Được sự giúp đỡ của Nhà Xuất Bản Bayard VN, BBT CGVN chúng con vừa phát hành 

cuốn sách dịch "NÓI VỚI CON TIM" - Nguyên tác: "SPEAKS to OUR HEARTS". Đây là những 

dòng suy tư quý báu của Đức Thánh Cha Phanxicô ngay từ những ngày đầu Ngài mới lên ngôi 

Giáo Hoàng, được Thư Viện Vatican sưu tầm và tổng hợp, do Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt chuyển 

ngữ và đã được Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Dân, HĐGMVN ban 

Imprimatur. 

Sách có bán tại các nhà sách Công Giáo tại Việt Nam, giá bìa 39.000VNĐ 

Ở hải ngoại có thể mua trên Amazon: 
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https://www.amazon.com/dp/1979718644/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1513806847

&sr=1-1&keywords=noi+voi+con+tim  

Hoặc nhấp chuột vào đây => Nói Với Con Tim, hoặc cũng có thể gõ chữ Noi Voi Con Tim 

vào Amazon là thấy. 

Chúng con hân hạnh kính chuyển đến Quý Cha và mọi người Lời Giới Thiệu cho ấn bản 

tiếng Việt của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt. 

Chúng con chân thành cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ chúng con thực hiện những 

công việc rất ý nghĩa này. 

BBT CGVN 

  

 

   

LỜI GIỚI THIỆU CHO ẤN BẢN VIỆT NGỮ 

 
Đức Thánh Cha Phanxicô là một ân huệ của Chúa Thánh Thần không chỉ cho Giáo hội 

Công giáo, nhưng cho toàn thế giới. Đó là nhận định của Đức Tổng Giám Mục Anh giáo Justin 

Welby. 

  
Tôi đặc biệt ấn tượng với biện chứng RA – VÀO nơi Đức Thánh Cha Phanxicô. 

https://www.amazon.com/dp/1979718644/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1513806847&sr=1-1&keywords=noi+voi+con+tim
https://www.amazon.com/dp/1979718644/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1513806847&sr=1-1&keywords=noi+voi+con+tim
https://www.amazon.com/dp/1979718644/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1513806847&sr=1-1&keywords=noi+voi+con+tim


 

37 

  
Khi ngài đi ra vùng ngoại biên để gặp gỡ người nghèo khổ, tù đày, tị nạn, vô gia cư, thất 

nghiệp, bất hạnh, bị bỏ rơi, ngài đi vào lòng thế giới. 

  
Khi ngài từ bỏ dinh tông toà thâm cung kín cổng cao tường, ra ở nhà khách Martha bình dị 

giữa mọi người, để gặp gỡ mọi người, ngài đi vào lòng nhân loại. 

  
Khi ngài từ bỏ những bài diễn văn  soạn thảo công phu, uyên bác, để nói những lời đơn sơ 

mộc mạc, ngài đi vào trái tim con người. 

  
Đó là cuộc gặp gỡ giữa con người với con người. Đó là cuộc đối thoại lòng với lòng. Đó là 

ngôn ngữ của trái tim nói với trái tim.  

  
Thái độ đó, cử chỉ đó, lời nói đó không chỉ thắp lên niềm vui tươi ấm áp của Tin Mừng, mà 

còn khơi dậy tâm tình cao thượng, quảng đại, dấn thân nơi con người. 

  
Thấy được hiệu quả kỳ diệu đó, The Word among Us Press đã trích và xuất bản những lời 

nói của ngài trong những dịp đặc biệt. Tiến sĩ Trần mỹ Duyệt đã dày công chuyển sang Việt 

ngữ để người Việt Nam nghe được tiếng của vị chủ chăn nhân hiền.  

  
Tôi trân trọng giới thiệu tập sách NÓI VỚI CON TIM. Tôi tin rằng quyển sách sẽ được mọi 

người đón nhận, yêu thích. Nhưng tôi còn kỳ vọng quyển sách sẽ khơi lên động lực sống đạo 

và truyền đạo cho Giáo hội Việt nam và cho người Việt nam trên toàn thế giới. 

 
  

Châu Sơn ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 2017 

+ Giuse NGÔ QUANG KIỆT 

Nguyên Tổng Giám Mục Hà nội 

 

VỀ MỤC LỤC 
 

 
 
  

ĐỐI MẶT VỚI BỐI CẢNH ĐÀO TẠO HÔM NAY:  
CUỘC KHỦNG HOẢNG TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC TRONG GIÁO HỘI 

 

ĐỐI MẶT VỚI BỐI CẢNH ĐÀO TẠO HÔM NAY: CUỘC KHỦNG HOẢNG TÌNH CẢM VÀ 
TÍNH DỤC TRONG GIÁO HỘI 
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LỜI CHÀO 
 
Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, 
 
Con cám ơn Chúa và tri ân Cha Lê Ngọc Anh đã tạo cho con cơ hội đến gặp Quý Cha, 

Quý Thầy, Quý Sơ hôm nay, trước hết để được học hỏi và hâm nóng thêm bởi nhiệt huyết đào 
tạo của Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, đồng thời để được cùng nhau chia sẻ, đối chiếu và xác 
nhận lại những điều cần thiết trong sứ vụ đào tạo nhân sự tương lai của Giáo hội và các Hội 
Dòng trong bối cảnh đau buồn của Giáo Hội và Thế giới là nạn lạm dụng trẻ em và vi phạm tình 
dục với người lớn dễ bị tổn thương. Con xin chia sẻ đề tài Đối Mặt Với Bối Cảnh Đào Tạo 
Hôm Nay: Cuộc Khủng Hoảng Tình Cảm Và Tình Dục Trong Giáo Hội. 

 
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 cuộc 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, bên cạnh những điểm son vẫn còn có những 
chấm đen, bên cạnh bao nhiêu điều tốt lành cũng có những khủng hoảng nhập nhằng trong 
công cuộc đào tạo ứng sinh của chúng ta, để từ đó mà giúp họ tự đào tạo, tự kiểm điểm vượt 
lên và tái định hướng đời sống ơn gọi, đúng như Giáo Hội và chúng ta mong muốn. 

 
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 đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong các cơ sở của Giáo Hội như Chủng viện, 

                                                 
1 Trich bài giảng lễ của ĐTC Phanxicô ngày 13/4/2013.
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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. 

 
Trong nỗ lực này, chúng ta theo một nguyên tắc CHỮA LÀNH, PHỤC HỒI và BẢO VỆ. 

Chúng ta cần biết vận dụng năm yếu tố xây dựng tốt các mối tương quan khác phái, không chỉ 
cho các ứng sinh, song còn cho chính chúng ta mà họ đang chăm nhìn để noi theo: Một là nơi 
chốn gặp gỡ, hai là thời gian và thời lượng, ba là khoảng cách thể lý và tâm lý, bốn là sự có mặt 
của những người thứ ba, năm là ý thức sống sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực và thấu suốt 
mọi sự của Chúa. 

 
Chúng ta có thể tìm thấy sự khích lệ lẫn nhau và vui mừng liên hệ cuộc gặp gỡ của chúng ta 

đây với tầm nhìn hy vọng của ĐTC Phanxicô: “Cha hài lòng vì biết rằng các con sẽ có nhiều dịp 
gặp nhau. Chớ gì cuộc gặp gỡ này trở nên thường xuyên để hiệp thông, nâng đỡ lẫn nhau và hiệp 
nhất với nhau”. 

 
 

 
 

ĐỐI MẶT VỚI BỐI CẢNH ĐÀO TẠO HÔM NAY:  
CUỘC KHỦNG HOẢNG TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC TRONG GIÁO HỘI 

 
MỘT 

 
CÁC BIỂU HIỆN CỦA CƠN KHỦNG HOẢNG TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC 

 
I. NẠN GIÁO SĨ LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM VÀ VI PHẠM TÌNH DỤC VỚI NGƯỜI 

LỚN DỄ BỊ TỔN THƯƠNG 
 
Trong nỗ lực đáp trả lời mời gọi nên thánh, là mục đích tối hậu của cuộc đời dâng hiến, 

trong tư cách nhà đào tạo được mời gọi quan tâm, bảo vệ, đồng hành, trợ giúp và phục vụ các 
ứng sinh,mỗi người chúng tađều có trách nhiệmtạo mọi điều kiện thuận lợi cho ơn gọi triển nở, 
cất đi hay tránh xa những môi trường, những mối quan hệ gây hại cho ơn gọi độc thân khiết 
tịnh, nhất là tương quan khác phái trong thế giới tục hóa vật chất và hưởng thụ nhục dục hôm 
nay. 

 
Trong việc vun trồng và bảo vệ ơn gọi này, chúng ta không thể bỏ qua các sự kiện thực 

tế nóng bỏng của Giáo Hội và thế giới là nạn lạm dụng tình dục trẻ em và vi phạm tình dục với 
người lớn yếu thế dễ bị tổn thương, đặc biệt là của hàng giáo sĩ/tu sĩ, mà Giáo Hội đang nỗ lực 
chấn chỉnh cách không khoan nhượng là tước bỏ mọi chức vị và sa thải khỏi hàng giáo sĩ. Đó 
là bối cảnh đào tạo hôm nay mà chúng ta phải đối mặt. 

 
1. Một Cái Nhìn Bao Quát 
Việc nên thánh được thực hiện trong những thực tế hằng ngày của con người, nên 

chúng ta phải đặt chính mình và công cuộc đào tạo ứng sinh trong bối cảnh thực tế hôm nay 
mới mong có hiệu quả tốt nhất trong tương lai. Bối cảnh nổi bật hôm nay là nạn lạm dụng và vi 
phạm tình dục do người của Giáo Hội, đặc biệt là hàng giáo sĩ/tu sĩ gây nên, cùng những nỗ 
lực giải quyết của Giáo Hội để lấy lại niềm tin cho Giáo Hội, bằng việc phục hồi, chữa lành và 
bảo vệ, không những các nạn nhân mà cả những người gây nên tội ác, để họ được hoán cải, 
biến đổi lật sang trang đời mới và  sống tốt hơn, còn nếu không thì dứt khoát phải ra đi. 

 
Trong cuộc đời có những cái khó tin, khó hiểu và khó nói hay ngại nói vì chưa đến thời điểm 

                                                 
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.
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thích hợp, thậm chí không dám nói vì nhiều lý do tế nhị3, nhưng có thật, đó là nạn quấy nhiễu/quấy 
rối, lạm dụng và vi phạm tình dục của giới giáo sĩ/tu sĩgây đau khổ, tủi nhục và thiệt hại ngay từ bên 
trong Giáo Hội, mà truyền thông thế gian mưu tính thổi phồng phá hoại và Giáo Hội đang nỗ lực lấy 
lại niềm tin bằng việc siết chặt kỷ luật, tìm kiếm các biện pháp sửa chữa, uốn nắn và thanh lọc một 
cách rốt ráo, mà nặng nhất là tước bỏ mọi tước vị, buộc trở về tình trạng giáo dân. 

 
Tất cả mọi thành phần Dân Chúa, trong đó có chúng ta, đều liên quan đến bối cảnh này, 

như ĐTC Phanxicô đã viết trong thư gửi Dân Chúa ngày 20/8/2018: “Cách thức duy nhất chúng 
ta có để đáp lại sự ác gây thiệt hại cho bao nhiêu người, chính là coi việc chống lại sự ác ấy 
như một nghĩa vụ có liên hệ tới tất cả chúng ta trong tư cách là Dân Chúa. Ý thức mình là 
thành phần của một dân và một lịch sử chung sẽ giúp chúng ta nhìn nhận các tội lỗi và sai lầm 
của chúng ta trong quá khứ với thái độ cởi mở thống hối, có khả năng để cho mình được đổi mới 
từ bên trong”4. 

 
Chúng ta xem qua một số sự kiện nổi bật gần đây thuộc bối cảnh đó. Chẳng hạn Đại Hội 

Mùa Thu của HĐGM Hoa Kỳ từ ngày 12-14/11/2018, qui tụ 250 GM thuộc 198 giáo phận Hoa Kỳ, 
với chủ đề nghị sự chính là cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong GHCG Mỹ. Cuộc khủng 
hoảng trở nên nghiêm trọng hơn từ phúc trình 900 trang của đại bồi thẩm đoàn Pennsylvania trung 
tuần tháng 8/2018 là 300 linh mục và nhân viên Giáo Hội lạm dụng cả ngàn trẻ em trong 70 năm 
trước, đặc biệt nóng là vụ HY McCarrick đã có những hành động sai trái lạm dụng nhiều chủng 
sinh, mà Tòa Thánh đã thông báo rõ ràng rằng vì cuộc điều tra cho thấy có những dấu chỉ trầm 
trọng, nên ĐTC đã cho ngài từ chức khỏi Hồng y đoàn, và truyền cấm không được thi hành sứ vụ 
công khai, đồng thời buộc phải sống trong cầu nguyện và thống hối5. 

 
Kinh nghiệm từ vụ xảy ra ở Boston 16 năm trước khiến HĐGM Mỹ ra Hiến chương 2002 

bảo vệ trẻ em, lần này các GM Hoa Kỳ lưu ý đến việc xử lý các GM sai trái và các GM không thi 
hành bổn phận xử lý các sai trái của các linh mục trong giáo phận mình bằng những đề nghị cụ thể 
để xử lý. NhưngĐHY Daniel DiNardo, Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ, cho biết Bộ GM yêu cầu các GM 
Mỹ hoãn lại việc bỏ phiếu các đề nghị nói trên cho đến sau cuộc họp của ĐTC với tất cả các vị Chủ 
tịch HĐGM trên thế giới vào tháng 2 năm 2019 về vấn đề lạm dụng tính dục6. Lý do là Bộ đang làm 
việc để đưa ra đánh giá và sự đồng hành tốt nhất đối với các vấn nạn của các giám mục Hoa Kỳ7. 
Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Mỹ, Christophe Pierre, nói ĐGH Phanxicô muốn có một sự thống 
nhất là tất cả Giáo Hội có một chính sách chung, chứ Ngài không muốn Hội Đồng Giám Mục của 
mỗi quốc gia đưa ra chính sách cho riêng mình8. ĐHY Cupich, người được đề cử vào hội đồng tổ 
chức cuộc họp về vấn đề lạm dụng tình dục sẽ tổ chức ở Vatican vào tháng 2-2019, cho biết “cuộc 
họp này khởi đầu cho một tiến trình cần sự tham dự của toàn thể Giáo hội thế giới trong việc bảo 
vệ trẻ em9. 

 
Trong thư gửi ĐTC, các GM Mỹ tỏ nỗi đau buồn và quyết tâm bài trừ nạn lạm dụng tính 

dục: “Chúng con xấu hổ nhìn nhận rằng một số anh em GM chúng con cũng bị liên lụy trong 
các tội ác ấy. Với lòng khiêm tốn vì những sai sót gương mù ấy, chúng con quyết tâm canh tân 

                                                 
3 Tùy theo một số nền văn hóa, vấn đề này rất cấm kị, người ta không nói cách dễ dàng được, cũng không nói công khai, và ngay cả trong linh 

hướng người ta cũng ít đề cập đến, nhưng nay phải thay đổi, từ tâm thức của các nhà đào tạo, lẫn tâm thức của các ứng sinh, che đậy hay lờ đi không phải 

là cách giải quyết vấn đề; cần phải trực diện, phân tích, mổ xẻ mới mong tìm ra được giải pháp đúng và thích hợp..
 

4http://vietcatholic.org/News/html/246280.htm 

 
5https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2018-10/thong-cao-toa-thanh-duc-cha-mccarrick.html

 
6https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2018-11/bo-giam-muc-yeu-cau-hdgm-my-hoan-bo-phieu.html

 
7http://vietcatholic.org/News/Html/247525.htm

 
8http://vietcatholic.org/News/Html/247480.htm

 
9http://phanxico.vn/2018/11/27/theo-hong-y-cupich-cuoc-gap-ve-van-de-lam-dung-tinh-duc-la-khoi-dau-cua-mot-cai-cach-toan-cau/

 

http://vietcatholic.org/News/html/246280.htm
https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2018-10/thong-cao-toa-thanh-duc-cha-mccarrick.html
https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2018-11/bo-giam-muc-yeu-cau-hdgm-my-hoan-bo-phieu.html
http://vietcatholic.org/News/Html/247525.htm
http://vietcatholic.org/News/Html/247480.htm
http://phanxico.vn/2018/11/27/theo-hong-y-cupich-cuoc-gap-ve-van-de-lam-dung-tinh-duc-la-khoi-dau-cua-mot-cai-cach-toan-cau/
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và đào sâu những cố gắng của chúng con để bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn 
dễ bị tổn thương… nhìn nhận những hành vi đó là một lạm dụng quyền bính10. 

 
Đức TGM Eamon Martin, Giáo chủ Công Giáo Ai-Len cho biết THĐGMTG 15 về Giới 

Trẻ, Biện Phân và Ơn Gọi cũng nói đến vấn đề lạm dụng này rằng trong tuần lễ đầu tiên, vấn 
đề lạm dụng được nói đến nhiều trong các phiên khoáng đại và trong các nhóm nghị phụ, cũng 
như trong các cuộc thảo luận nhóm, và cũng hướng vềtháng 2/2019 tới, khi ĐTC nhóm họp với 
các vị chủ tịch các HĐGM trên thế giới về cuộc khủng hoảng này11. 

 
HĐGM Pháp nhóm đại hội mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức từ ngày 3-

8/11/2018 có 8 nạn nhân bị lạm dụng được mời trình bày chứng từ và trao đổi, để góp phần đề 
ra những biện pháp cụ thể.ĐTC khích lệ các GM Pháp kiên trì trong cuộc chiến chống lại nạn 
lạm dụng tính dục trẻ em, đồng thời nâng đỡ bao nhiêu LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang 
trung thành phục vụ hằng ngày12.  

 
Ngoài việc thành lập một ủy ban độc lập về các lạm dụng tình dục, các Giám mục Pháp 

còn thành lập một ủy ban với phương thức đặc biệt để đón nhận và tháp tùng các tác giả các 
vụ ấu dâm hay các linh mục có biểu hiệu yếu đuối có thể có nguy cơ và cũng để phòng ngừa 
họ bước qua hành động. Quyết định này cho thấy dấu hiệu của một sự quan tâm đặc biệt và cố 
gắng cần được trải rộng ra13. Quả thế, sau bản án của Giám mục Fort14, các giám mục hiểu sự 
im lặng của họ là bác ái giả, vì làm cho trẻ em bị nguy hiểm trước người tấn công, và đặt linh mục 
ấu dâm ở trong tình trạng không được giúp đỡ để tránh tái phạm15. 

 
Đúng thế, đã có thay đổi khác biệt: vị kế nhiệm GM Fort, Giám mục Blaquart đã ngay lập 

tức gởi bức thư của nạn nhân mà ngài đã gặp năm 2012 cho công tố viên. Trong sự tiến triển 
này có ba giai đoạn: trước hết nhận biết ấu dâm là một lỗi đạo đức; hai là xem đây là tội hình 
sự và phải bị đưa ra tòa, nếu không thì trở thành lỗi hình sự của giám mục; ba là ngoài lỗi đạo 
đức và hình sự, còn có một bệnh hay rối loạn ứng xử cần phải chữa trị hay tháp tùng. Các 
Giám Mục bây giờ rất quan tâm đến việc này trong trách nhiệm của họ, nhất là các Giám Mục 
trẻ: Từ đào tạo đến hình phạt, từ lắng nghe nạn nhân đến phòng ngừa16. 

 
Trước đó không lâu,vụ lạm dụng của linh mục Karadima được Giám Mục Juan Barros bao 

che khiến ĐTC phải viết thư xin lỗi sau khi đọc bản tường trình 2300 trang của hai đặc phái viên 
Ngài gửi đi và Ngài mời tất cả các Giám Mục Chi-Lê đến Roma trực tiếp gặp ngài để thảo luận về 
những việc phải làm17. Sau cuộc làm việc đó, cả HĐGM Chi-Lê đệ đơn từ chức và ĐTC đã quyết 
định cho một số từ chức. 

 
Chính Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc họp báo ngày 12/9/2018 rằng ĐTC 

sẽ triệu tập tất cả các Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục trên toàn thế giới về họp tại Rome từ 21-

                                                 
10https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-11/thu-cac-gm-hoa-ky-gui-dgh.html

 
11https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2018-10/thuong-hoi-dong-giam-muc-gioi-tre-2018-hop-bao-26-10-2017.html

 
12https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2018-11/dgh-khich-le-hdgm-phap-kien-tri-chong-lam-dung-tinh-duc.html

 
13http://phanxico.vn/2018/12/01/giao-hoi-dung-truoc-cac-yeu-duoi-cua-cac-linh-muc-cua-minh/ 

 
14 Ngày 22/11/2018, Cựu GM Orléans, André Fort 83 tuổi bị Tòa Đời kết án 8 tháng tù treo vì không tố cáo lạm dụng tính dục của Lm 

Pierre de Castelet 69 tuổi trên mười mấy em trai và bị án 2 năm tù ở và 1 năm tù treo.
 

15http://phanxico.vn/2018/11/23/duc-giam-muc-andre-fort-bi-ket-an-tam-thang-tu-voi-an-treo-vi-khong-to-cao-cac-hanh-vi-au-dam/
 

16http://phanxico.vn/2018/11/23/lam-dung-tinh-duc-sau-ban-an-cua-giam-muc-fort-cac-giam-muc-hieu-su-im-lang-cua-ho-la-bac-ai-gia/
 

17http://vi.radiovaticana.va/news/2018/04/12/thu_duc_thanh_cha_gui_cac_giam_muc_chile/1370742
 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-11/thu-cac-gm-hoa-ky-gui-dgh.html
https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2018-10/thuong-hoi-dong-giam-muc-gioi-tre-2018-hop-bao-26-10-2017.html
https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2018-11/dgh-khich-le-hdgm-phap-kien-tri-chong-lam-dung-tinh-duc.html
http://phanxico.vn/2018/12/01/giao-hoi-dung-truoc-cac-yeu-duoi-cua-cac-linh-muc-cua-minh/
http://phanxico.vn/2018/11/23/duc-giam-muc-andre-fort-bi-ket-an-tam-thang-tu-voi-an-treo-vi-khong-to-cao-cac-hanh-vi-au-dam/
http://phanxico.vn/2018/11/23/lam-dung-tinh-duc-sau-ban-an-cua-giam-muc-fort-cac-giam-muc-hieu-su-im-lang-cua-ho-la-bac-ai-gia/
http://vi.radiovaticana.va/news/2018/04/12/thu_duc_thanh_cha_gui_cac_giam_muc_chile/1370742
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24/2/2019 để thảo luận về công việc phòng chống lạm dụng trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn 
thương18. 

 
Nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục đã đưa đến tổn thất rất lớn về nhân sự cho Giáo Hội: Chỉ trong 

vòng 2 năm 2011-2012, ĐGH Biển Đức XVI đã sa thải gần 400 linh mục vì xâm hại tình dục trẻ em. 
Theosố liệu thống kêmới nhất, Giáo Hội Công Giáo có khoảng416.000linh mụctrên toàn thế giới19, 
trong đó khoảng 2% lạm dụngtình dục, tức 8320 người, một mất mát không nhỏ. Đáng buồn hơn là 
không chỉ một số linh mục vi phạm, kể cả có con cái nơi này nơi kia, mà cả một số ít Giám mục cũng 
mắc phải tệ nạn này nữa20, cho thấy việc nỗ lực sống trưởng thành nhân bản toàn diện, ăn chay và 
cầu nguyện để chống lại những quấy phá của ma quỉ trên sự yếu đuối mong manh của con người là 
cần thiết dường nào. 

 
Về phương diện vật chất, nguyên GHCG Mỹ đã mất 2,2 tỷ mỹ kim đền bù, một số giáo 

phẩm phải từ chức và sáu giáo phận tuyên bố phá sản vì không đủ tiền bồi thường do nạn giáo sĩ 
lạm dụng tình dục trẻ em. Mới đây, do tác động bản phúc trình Pennsylvania, giáo phận Brooklyn 
thuộc tiểu bang New York Hoa Kỳ đã thỏa hiệp điều đình ổn thỏa chấp nhận bồi thường một số tiền 
kỷ lục 27,5 triệu đôla cho bốn bé trai bị tấn công tình dục giữa các năm 2003 và 2009 ở tuổi 8 và 12 
bởi một giáo sư môn tôn giáo, là nhân viên của giáo xứ chứ không phải linh mục21. Bản tin ngày 
16/2/2017 cho biết Giáo Hội Công Giáo Úc Châu phải trả tổng cộng 213 triệu mỹ kim cho 3.066 
nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi chừng 7% giáo sĩ và nam tu sĩ làm việc tại Úc Châu từ năm 
1950 đến năm 201022. 

 
Người Việt Nam ta tế nhị, kín đáo nên không ồn ào như ở các nước Tây Phương, chứ không 

phải là không có đâu, song đa số là vi phạm tình dục với người lớn, ở đời hay đi tu và có gia đình, mà 
vẫn được giữ im lặng! Cần xác định những hành vi đụng chạm được coi cách nhẹ nhàng như những 
tò mò táy máy chân tay hay bị quan trọng hóa thành quấy rối/quấy nhiễu tình dục, và nghiêm trọng hơn 
là lạm dụng và vi phạm tình dục. Cũng cần xét đến trạng thái thỏa thuận ngầm giữa hai bên với nhau là 
đành chấp nhận hay tự nguyện trong những ứng xử đó23. Có lẽ một số trong chúng ta cũng đã mắc 
phải những hoàn cảnh đó, hoặc là nạn nhân hoặc là người đã gây nên, ít nhất là hồi còn trẻ như lời 
Thánh Vịnh “Tuổi Xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng lấy tình thương mà thương 
xót con cùng”24. Nhưng nay do lập trường quyết liệt của Tòa Thánh và truyền thông mở đường, nhiều 
người biết đã mạnh dạn lên tiếng tố cáo, khiếu kiện lên Đấng Bản Quyền và cả Tòa Thánh nữa. 

 
2. Các Nguyên Nhân của Nạm Lạm Dụng 
Chúng ta cùng xem những nguyên nhân nào đã đưa tới nạn lạm dụng và vi phạm tình dục 

này để đào tạo và bảo vệ các ứng sinh của chúng ta, với ý thức liên hệ chính bản thân chúng ta 
nữa, như Ca Dao Việt Nam nhắc nhở “Nói người hãy nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần”: 
chúng ta có thể đã hay sẽ là nạn nhân, mà cũng có thể là kẻ gây nên tội!Kinh nghiệm cho hay khi 
gặp thử thách buồn phiền, cảm nhận cô đơn, thất vọng, chán nản là lúc dễ đâm liều mà sa ngã 
vào tình cảm phái tính nhất, vì bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát sự dịu dàng nồng ấm, 

                                                 
18http://vietcatholic.org/News/html/246635.htm

 
19 Con số thống kê cuối năm 2013 mới được công bố ngày 18/10/2015 là 415.348 linh mục trên toàn thế giới, gồm 280.532 triều và 

134.816 Dòng.
 

20 Rõ rệt là Giám mục Gabino Zavala, Phụ tá TGP. Los Angeles, đã thú nhận có hai đứa con ở một tiểu bang khác buộc phải từ chức; 

TGM. Milingo (Phi Châu) kết hôn với bà Maria Sung của giáo phái Moon; HY. Michael Patrick O'Brien, Tô Cách Lan v.v... cao cấp hơn nữa là 

Khâm sứ Tòa Thánh tại Cộng Hòa Dominica, TGM. Josef Wesolowski;  HY Theodore McCarrick và một GM Ấn Độ Mulakkal bị cáo hiếp dâm 

một nữ Bề trên Giám tỉnh.
 

21http://phanxico.vn/2018/09/20/lam-dung-trong-mot-nha-tho-o-new-york-boi-thuong-ky-luc-cho-bon-nan-nhan/
 

22http://www.reuters.com/article/us-australia-abuse-idUSKBN15V046
 

23 “Yêu nên tốt ghét nên xấu, thương thì trái ấu cũng tròn ghét thì trái bồ hòn cũng méo, không ưa thì dưa có giòi v.v...
 

24 Tv 25,7.
 

http://vietcatholic.org/News/html/246635.htm
http://phanxico.vn/2018/09/20/lam-dung-trong-mot-nha-tho-o-new-york-boi-thuong-ky-luc-cho-bon-nan-nhan/
http://www.reuters.com/article/us-australia-abuse-idUSKBN15V046
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sự chiều chuộng yêu thương ngọt ngào nữ tính, và bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước một 
bờ vai vững chắc để nương tựa, một vòng tay mạnh mẽ để được ôm ấp che chở, thỏa mãn được 
nhu cầu tâm lý yêu và được yêu. 

 
Một số nguyên nhân như: 
a. Thiếu trưởng thành nhân bản toàn diện 
Các ứng viên linh mục/tu sĩ đã không được đào tạo để sống và hội nhập cách lành mạnh 

những nhu cầu tình cảm, tình dục, cảm xúc trong các mối tương quan. Dù được Pastores Dabo 
Vobis nhấn mạnh ưu tiên trong bốn chiều kích đào tạo (nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục 
vụ), việc đào tạo hướng tới sự trưởng thành nhân bản toàn diện còn thiếu sót trong phần lớn 
tiến trình đào tạo các linh mục/tu sĩ, như ĐTC Biển Đức XVI nhận định: “docác thủ tục thiếu sót trong 
việc ấn định ra tư cách xứng đáng của các ứng viên chức linh mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong việc 
đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong các Chủng viện và Tập viện”25. 

 
Chiều kích nhân bản bàn về vấn đề trưởng thành nhân cách, về những đức tính mà một linh 

mục/tu sĩ phải có để có thể phục vụ con người và cộng đoàn trong sứ vụ được trao phó. Chúng ta có 
thể kể ra: đức khiêm tốn, lòng can đảm, tính thực tiễn, lòng tốt, phán đoán ngay thẳng, óc phân định, 
lòng khoan dung, sự trong sáng, yêu mến sự thật và lòng trung thực… Khía cạnh nhân bản có thể 
còn bàn về mặt thể chất, như sức khỏe thể lý, sức khỏe tâm lý để có thể tạo nên một nhân cách ổn 
định, bền vững, giúp sống quân bình về tình cảm, giúp đời tính dục được đảm nhận đúng đắn và 
giúp đời sống luân lý ngay thẳng. Khía cạnh nhân bản còn đòi hỏi phải có những khả năng giao tiếp 
lành mạnh, có cảm thức về cái đẹp nữa… 

 
Nhưng bên cạnh đó, các nhà đào tạo chưa đưa ra đủ các phương thế phát triển chúng cách 

tích cực, mà chỉ nhắm đến cơ chế phòng thủ, đẩy lùi và phủ nhận những dục vọng trong cuộc sống, 
nghĩ nó là xấu xa và tội lỗi. Và mối nguy hiểm là những ai đã dồn nén hoặc phủ nhận khát vọng về tình 
dục thì sẽ lòi ra bằng sự lạm dụng trong thực tiễn. Vì thế, ĐTC Phanxicô nhắc nhở: “Trong các chủng 
viện cần quan tâm đến việc huấn luyện nhân bản, trí thức và tu đức, giúp chủng sinh gặp gỡ thực sự 
với Chúa, vun trồng sự dấn thân mục vụ và trưởng thành về tình cảm, để có khả năng đảm nhận đời 
sống độc thân linh mục và hoạt động trong tinh thần hiệp thông”26. 

Trong ấn bản của nhật báo Osservatore Romano ra ngày 2-3/10/2018, Hồng Y Giuseppe 
Versaldi, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo cho biết cần phải cập nhật tiến trình đào tạo để phân 
định một cách thích hợp cho các ứng sinh; phải phân biệt các ứng sinh phù hợp với chức thánh qua 
trung gian của việc “thẩm định sâu kỹ” các hành vi có tính nguy hiểm. Các nhà đào tạo trong chủng 
viện phải có khả năng “nhìn thấy các dấu hiệu báo động”, chứ không chỉ nhìn thấy triệu chứng bệnh 
lý cuối cùng nơi chủng sinh. Ngài lấy làm tiếc việc đào tạo chủng sinh ngày nay “chưa đủ”, cần phải 
cập nhật27. 

 
b. Thiếu khả năng 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/tu sĩ không có ham muốn tình yêu hay không có những lôi cuốn tính dục, và không 
bao giờ bị người khác phái thu hút, vì linh mục/tu sĩ cũng là một con người có 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 đời sống độc thân khiết tịnh hay hôn nhân đều 
là một cuộc chiến đấu để được chung thủy đến cùng trong chọn lựa của mình. Quan hệ tình dục 
mang lại niềm vui cho đôi vợ chồng, còn thiếu vắng điều ấy là một vết thương, nhưng linh mục/tu sĩ 
biết biến vết thương của mình thành của lễ hiến dâng tự nguyện và tự do, và từ đó làm trổ sinh hoa 
trái thiêng liêng cho mình và cho tha nhân. 

                                                 
25 Thư ĐTC Biển Đức XVI gửi Người Công giáo Ái Nhĩ Lan, Vatican ngày 20/3/2010.

 
26 ĐTC Phanxicô tiếp kiến 17 Giám mục Dominica ngày 28/5/2015 - http://vietcatholic.org/News/Html/137747.htm

 
27http://phanxico.vn/2018/10/03/lam-dung-tinh-duc-hong-y-versaldi-muon-tham-dinh-sau-ky-cac-chung-sinh/

 

http://vietcatholic.org/News/Html/137747.htm
http://phanxico.vn/2018/10/03/lam-dung-tinh-duc-hong-y-versaldi-muon-tham-dinh-sau-ky-cac-chung-sinh/
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Chúng ta 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 thương ta và đón nhận tình yêu 
thương của ta. Xung năng tình dục không phát xuất từ giới tính song từ tùy mối quan hệ: Người 
sống đời đôi bạn kết nối quan hệ với vợ/chồng của mình, trong khi linh mục/tu sĩ kết nối với Chúa, 
với Giáo Hội và với các linh hồn. Chúng ta cũng phải biết tiếp nhận và quản lý giới tính của mình 
cùng với những dục vọng của nó để có thể được 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 và nhận được sự trợ giúp thích hợp. Ở đây, vai trò đồng hành đào tạo, đồng hành 
thiêng liêng hay linh hướng trở nên rất quan trọng và cần thiết. 

 
c. Có vấn đề về Tính Dục Đồng Tính 
Tính dục đồng tính là có những biểu lộ tình dục giữa hai người đồng giới: Giáo Hội coi đây là 

một rối loạn ghê tởm trái tự nhiên, thường xảy ra trong các môi trường đồng tính nam và đồng tính 
nữ, giữa hai người đồng tuổi, một lớn một nhỏ, có khi cả giữa người có quyền và kẻ dưới quyền (lạm 
dụng tình dục trẻ em thường xảy ra trong nhóm người này, do lạm dụng quyền bính, như sẽ nói 
sau).  

 
Việc giải quyết sẽ theo ba cấp độ28: người có khuynh hướng đồng tính mới chớm nở đòi phải 

được sửa chữa trong một hạn kỳ nhất định và sửa được mới cho tiếp tục con đường ơn gọi; còn 
người có khuynh hướng đồng tính quá sâu nặng không thể sửa chữa được và người thực hiện hành 
vi tính dục đồng tính thì phải bị loại ra khỏi đời tu29.  

Khi giải quyết, cũng nên cân nhắc người thực sự đồng tính và người kia là nạn nhân. Nhà 
đào tạo cần có kinh nghiệm giáo dục các thanh thiếu niên về tệ nạn này kẻo khá nhiều em dự tu v́ 
không biết mà có cả những hành vi đồng tính, thật đáng thương và việc giải quyết trở nên phức 
tạp, vì lập trường của Giáo hội không chấp nhận những người có hành vi tính dục đồng tính.  

 
Tuy nhiên, người có biểu hiện đồng tính chỉ là một vấn đề tạm thời, ví dụ một thanh niên 

chưa hoàn toàn phát triển, như trong tâm lý học, người ta cho rằng đồng tính là vì một sự bất 
toàn trong tiến trình trưởng thành tâm lý, tình cảm và giới tính: sự phát triển về tình cảm ngưng 
lại và nó không đi tới sự ước muốn người khác phái. Vì thế, các nhà đào tạo, nhất là vị linh 
hướng phải phân định xem đó có phải là đồng tính ở một giai đoạn nào đó, có tính nhất thời, có 
tính chuyển tiếp, hay đó là sự đồng tính đã ăn rễ sâu từ bản chất. Trong trường hợp đồng tính 
ở một giai đoạn thì phải vượt qua giai đoạn này mới có thể theo đuổi ơn gọi. Nhưng trong 
trường hợp đồng tính từ bản chất thì phải dừng lại. 

 
Cũng cần lưu ý sự mất cân bằng tâm lý đưa tới cái nhìn biến thể coi một người nam “ủy 

mị” nào đó như một người con gái hoặc coi một người phụ nữ “mạnh mẽ” nào đó như một người 
đàn ông và cư xử với nhau như hai người khác giới, luôn dựa dẫm vào nhau và không thể thiếu 
nhau. Sự lệch lạc này phải được quan tâm chữa trị uốn nắn hoặc thanh lọc. Ngoài ra các đôi bạn 
rất thân thiết cũng cần cẩn trọng trong tương quan để người khác khỏi ngộ nhận là đồng tính, hàm 
oan cho cả đôi bên. 

 

                                                 
28Xin xem Huấn Thị của Bộ Giáo Dục Công Giáo về những tiêu chuẩn để biện phân ơn gọi đối với những người có khuynh hướng 

đồng tính luyến ái và việc chấp nhận họ vào Chủng Viện và lên Chức Thánh. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã phê chuẩn Huấn Thị này 

ngày 31-08-2005 và ra lệnh phát hành tại Roma ngày 04-11-2005
 

29 Linh mục Krzysztof Charamsa, người Ba Lan, 43 tuổi, làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin, đã thú nhận sống đồng tính, gây cơn bão truyền 

thông ngay hôm trước ngày khai mạc THĐ về Gia đình 4/10/2015 và Vatican ngưng chức ông - http://phanxico.vn/2015/10/05/su-sa-nga-cua-mot-linh-

muc/
 

http://phanxico.vn/2015/10/05/su-sa-nga-cua-mot-linh-muc/
http://phanxico.vn/2015/10/05/su-sa-nga-cua-mot-linh-muc/
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Trong cuốn sách Sức Mạnh của Ơn Gọi30, ĐTC Phanxicô nói “Vấn đề đồng tính là vấn 
đề rất nghiêm trọng, cần thiết phải phân định ngay từ đầu với các ứng sinh. Chúng ta phải rất 
đòi hỏi, vì trong xã hội ngày nay, đồng tính có vẻ như là mốt và não trạng này cũng ảnh hưởng 
đến đời sống Giáo hội... Đây là vấn đề làm tôi quan tâm và chúng ta không thể không đương 
đầu. Phải quan tâm đến mức độ trưởng thành nhân bản và tình cảm của ứng sinh, phân định 
một cách nghiêm túc và lắng nghe kinh nghiệm của Giáo hội. Chúng ta không thể chối cãi sự 
kiện có nhiều linh mục/tu sĩ đồng tính, nhưng không có chỗ cho loại tình cảm này trong đời sống 
thánh hiến. Chính vì vậy Giáo hội đòi hỏi những người có khuynh hướng này không được chấp 
nhận vào đời sống linh mục hay tu trì31. 

 
Có một bề trên cấp cao nói rằng đồng tính chỉ là cách diễn tả một tình cảm. ĐTC bảo 

“đó là một sai lầm. Nó không chỉ là một biểu hiện của một tình cảm; trong cuộc sống thánh hiến 
và linh mục, không có chỗ cho thứ tình cảm đó”. Chúng ta phải kêu gọi các linh mục/tu sĩ đồng 
tính sống độc thân toàn vẹn, hoàn toàn chịu trách nhiệm và cố gắng không bao giờ làm xáo 
trộn cộng đồng của họ hoặc những người thánh thiện của Thiên Chúa. Họ nên rời khỏi chức vụ 
linh mục hoặc đời sống thánh hiến hơn là sống một cuộc sống nước đôi”. 

 
Với câu hỏi “có những giới hạn nào có thể được dung thứ trong khi đào tạo không?” ĐTC 

trả lời: “Tất nhiên. Khi có những ứng sinh bị chứng loạn thần kinh, mất cân bằng rõ rệt, khó có 
thể tiếp cận, ngay cả với sự trợ giúp trị liệu, thì không nên chấp nhận họ vào chức linh mục hay 
đời sống tu trì, họ nên được giúp đỡ đi một hướng khác. Nhưng không nên bỏ rơi họ, nên 
hướng dẫn họ, nhưng không nên đón nhận. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng họ cũng sẽ là những 
người phục vụ Giáo Hội, cộng đoàn tín hữu và Dân Chúa. Chúng ta đừng quên viễn ảnh đó và 
phải chăm sóc sức khỏe tâm lý và tình cảm của họ”32.  

 
Như vậy, chúng ta thấy có một mối liên hệ tế nhị giữa tính dục đồng tính và lạm dụng 

tình dục với hai mức độ nghiêm trọng khác nhau, và có thể được xử lý khác nhau theo tâm 
thức và não trạng văn hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, Giáo Hội cũng có cách thế hỗ 
trợ mục vụ cho những người đồng tính33, nhất là từ lập trường của ĐTC Phanxicô “tôi là ai mà 
dám phán xét khi họ tìm đến với Chúa?” 

 
d. Chủ Nghĩa Giáo Quyền 
Một trong các yếu tố của cơn khủng hoảng lạm dụng tình dục này là nạn chủ nghĩa giáo 

quyền. Chủ nghĩa giáo quyền là cách nhìn giới giáo sĩ một cách lệch lạc, một sự tôn kính thái quá và 
một khuynh hướng trao cho hàng giáo sĩ một quyền uy đạo đức tối thượng. Chủ nghĩa giáo quyền có 
thể được chính các linh mục hoặc giáo dân làm thuận lợi và củng cố thêm. Các linh mục cảm thấy 
mình ở bậc trên đối với giáo dân. Linh mục tham dự vào sức mạnh tông đồ được chính Chúa Kitô 
trao truyền, nhưng quyền lực thánh này không làm cho linh mục sẽ khôn ngoan hơn, nhận định tốt 
hơn, và điều quan trọng phải nhớ là họ không nhất thiết đạo đức thánh thiện hơn người khác. Các 
linh mục vẫn là con người, mà đã là người thì có tất cả sai lầm và tội lỗi mà người bình thường nào 
cũng có thể phạm34. Nếu nghĩ rằng ơn gọi cao cả của các linh mục/tu sĩ được Chúa ban thì cũng nên 

                                                 
30 Sẽ được phát hành ngày 3/12/2018, vốn là một cuộc phỏng vấn dài với ĐTC Phanxicô của Fr. Fernando Prado, giám đốc nhà 

xuất bản Claretian ở Madrid.
 

31http://phanxico.vn/2018/12/02/duc-phanxico-van-de-dong-tinh-la-mot-van-de-rat-nghiem-trong/
 

32https://www.catholicnewsagency.com/news/in-new-book-on-clergy-and-religious-life-pope-francis-addresses-homosexuality-

27409?utm_source=CNA&utm_medium=email&utm_campaign=daily_newsletter
 

33 Courage, một tổ chức tông đồ chuyên lo hỗ trợ mục vụ cho các người đồng tính nam nữ thế giới - 

http://www.vietcatholic.org/News/Html/144607.htm
 

34 Chia sẻ của một em Tập sinh: Năm đó cháu học khoảng lớp 9 cháu đã nhận được lời mời gọi đi tu cách mãnh liệt và bất ngờ. Lúc đó qua trung gian 

là vị cha xứ mới về và các Dì nữa, cháu cảm thấy mình được thôi thúc để dâng hiến, và thời gian đó thật đẹp với cháu. Rồi một hôm cháu vào gặp cha xứ để 

đăng kí xin gia nhập vào lớp tu sinh và ông biết không ngay cái ngày đầu tiên đó, ông cha xứ đó đã có hành động đụng chạm tới thân thể của cháu, và kể từ 

http://phanxico.vn/2018/12/02/duc-phanxico-van-de-dong-tinh-la-mot-van-de-rat-nghiem-trong/
https://www.catholicnewsagency.com/news/in-new-book-on-clergy-and-religious-life-pope-francis-addresses-homosexuality-27409?utm_source=CNA&utm_medium=email&utm_campaign=daily_newsletter
https://www.catholicnewsagency.com/news/in-new-book-on-clergy-and-religious-life-pope-francis-addresses-homosexuality-27409?utm_source=CNA&utm_medium=email&utm_campaign=daily_newsletter
http://www.vietcatholic.org/News/Html/144607.htm


 

46 

hình dung nỗ lực của ma quỷ làm cho họ rơi rụng. Đó là một trong các lý do chúng ta phải gia tăng lời 
cầu nguyện cho các linh mục/tu sĩ ý thức đời sống của họ trên quả đất này là một cuộc chiến thiêng 
liêng35.  

Trong Thư gửi Dân Chúa ngày 20/8/2018, ĐTC Phanxicô viết: “Hình thái giáo sĩ trị, dù được 
dung dưỡng bởi chính các linh mục hay bởi những người giáo dân, đều gây ra sự chia tách 
trong thân thể Giáo hội; sự chia tách này vừa khuyến khích vừa giúp duy trì nhiều sự ác mà 
ngày nay chúng ta tố giác. Nói không với những lạm dụng là dứt khoát nói không với mọi hình 
thái giáo sĩ trị”36. Nhưng nếu biến hình thái giáo sĩ trị này thành lý do duy nhất của việc giáo sĩ 
lạm dụng tình dục là bỏ qua việc trục trặc chức năng tính dục (sexual dysfunction), một trục trặc 
rõ ràng là nguyên nhân hàng đầu của lạm dụng tính dục bởi bất cứ người nào. Có đủ chứng cớ 
không hàm hồ và có tính thực nghiệm cao độ cho thấy có sự nối kết giữa một số hình thức trục 
trặc chức năng tính dục và việc giáo sĩ lạm dụng tình dục, ta nên thừa nhận điều này. Điều này 
cũng đã được đề cập đến trong thảo luận của THĐGMTG 15 về Giới Trẻ37. 

 
e. Lý tưởng hóa thái quá Linh mục 
Linh mục được xem là người Chúa gửi đến, nên các tín hữu lý tưởng hóa và dành sự kính 

trọng đặc biệt cho các linh mục, dường như không thể “đụng chạm tới được”. Não trạng đó khiến các 
nạn nhân thường gợi lên cảm tưởng rằng chính họ xấu xa tội lỗi chứ không phải linh mục khi có một 
hành vi tình dục. Đó là lý do tại sao họ bị bất lực trong một thời gian dài trước việc tố cáo sự lạm dụng 
mà họ phải chịu đựng. Nhiều nạn nhân của các vụ bạo lực tình dục do các linh mục gây ra là những 
người gần gũi với họ, nhiệt thành và tin tưởng, như những người giúp lễ, dọn lễ, cắm hoa, trưởng các 
phong trào trẻ, những người đặc trách và lưu trú ở các ký túc xá, đưa tới một sự tín thác bị lạm dụng 
và bị phá hủy. Và một khi nghĩ rằng linh mục không thể được đụng tới thì nạn nhân dễ tự xem rằng 
mình không thể nào biện bạch được trước mọi người và mọi người sẽ không tin vào lời mình nói nên 
đành phải im lặng. Và họ bị trở thành nạn nhân hai lần, một lần bị lạm dụng và một lần bị thành kiến 
của dư luận (chính nó là con quỷ đã quyến rũ làm hư cha!). Khi các nạn nhân muốn nói và muốn được 
lắng nghe, cũng không hiếm trường hợp họ bị bỏ rơi hoặc bị mắng mỏ vì đã gieo rắc bất an, và bị 
người ta khuyên hãy im lặng đi. Điều này càng làm gia tăng nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng tinh 
thần trầm trọng về tâm lý cũng như thể lý. 

 
f. Thái Độ và Tinh Thần Cố Thủ 
Một yếu tố nổi bật cổ xúy cho những lạm dụng và ngăn cản việc phát giác/tố cáo, đó là thái 

độ và tinh thần cố thủ của các lãnh đạo trong Giáo Hội: lo sợ đến thanh danh của cơ chế mà quên 
đi những đau khổ của các nạn nhân, nhằm bảo vệ người của mình hơn là lợi ích của các nạn nhân 
yếu thế đang cần sự trợ giúp. Bên cạnh đó, nhiều kẻ lạm dụng đã khôn khéo tìm cách lèo lái Bề 
Trên của họ bằng lời thú nhận và hứa hẹn sẽ không có gì gây hại nữa và Bề trên bị mắc lừa khi 
biểu lộ một lòng thương xót thiếu hiểu biết thực trạng của vấn đề. 

 
Bên cạnh việc lạm dụng tình dục trẻ em, chúng ta còn phải lưu ý cả những đối tượng cần 

được bảo vệ như các tập sinh, ứng sinh: Bằng việc dựa vào lời khấn vâng lời và thực hành kỷ 
luật chặt chẽ, người ta tạo ra một tình trạng phụ thuộc quá đáng vào những hình thức của hình 
phạt và sự cấm đoán38. Các nguyên tắc cổ điển về truyền thống tâm linh không được tôn trọng 

                                                                                                                                                                            
ngày hôm đó, cháu đã liên tục bị ông cha đó gọi tới để sờ mó, hôn hít. Về phần cháu, lúc đó cháu không thể nghĩ đến tội lỗi mà cháu chỉ vì cả nể, vì không 

muốn làm cha đó buồn. Thời gian cứ thế trôi khoảng gần hai năm và cha đó chuyển đi du học. Trong thời gian đó, cháu cũng đã thủ dâm để đáp ứng khoái lạc 

đang nổi lên mà thực sự cháu không biết là cháu đang làm việc có tội. Nhưng thật may là thời gian đó cũng chỉ ngắn và cháu đã không phải là nô lệ cho thói 

đó quá lâu. 
 
35 https://tramtubensuoi.blogspot.com/2018/10/chu-nghia-giao-quyen-la-gi.html

 
36 https://gxkimlong.wordpress.com/2018/09/12/thu-cua-dtc-phanxico-lien-quan-den-van-de-giao-si-tri/#_ftn1

 
37http://vietcatholic.org/News/Html/247253.htm 

 
38 Câu chuyện về một tập sinh tự tử.

 

http://vietcatholic.org/News/Html/247253.htm
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như việc tách biệt giữa tòa trong và tòa ngoài39, lạm dụng Bí Tích Hòa Giải (vi phạm ấn tín tòa 
giải tội, khuyến dâm trong tòa và giải tội cho đồng phạm). 

 
g. Thiếu sự đồng hành thiêng liêng 
Khi còn ở chủng viện, việc linh hướng và xưng tội là bó buộc; nhưng khi làm linh mục rồi thì 

không còn thường xuyên sử dụng nữa, mặc dầu luôn vẫn có sẵn đó. Cha Stéphane Joulain, một tâm 
lý gia chuyên ngành khẳng định: “Đồng hành thiêng liêng với các linh mục cũng rất quan trọng”40. 
Còn Manfred Lutz, một bác sĩ y khoa ngành tâm thần học, nói rằng các khủng hoảng nơi các giáo sĩ 
không đến từ cuộc sống độc thân, nhưng đúng hơn là từ sự khô cạn đời sống thiêng liêng41. ĐTC 
Phanxicô khuyên các chủng sinh “hãy tín nhiệm và trao đổi với cha linh hướng, ngài không phải 
là một vị thanh tra lương tâm, nhưng là người nhân danh Đức Giám Mục giúp các thầy tăng 
trưởng trong đời sống thiêng liêng”42. 

 
h. Thiếu đời sống nội tâm và cầu nguyện 
Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, người mới ra làm mục vụ quá tự tin ở sức mình và các 

phương tiện nhân loại, vì hướng ngoại mà thiếu đời sống nội tâm và cầu nguyện kết hiệp mật 
thiết với Chúa. Do đó khi ập tới những khó khăn thất bại, những mệt mỏi, vất vả nhọc nhằn, 
những khó khăn và hụt hẫng, những hiểu lầm và buồn phiền trong cuộc sống thì càng chán nản 
làm biếng mục vụ và thu mình vào cuộc sống tiện nghi hưởng thụ, ăn nhậu: rượu làm lu mờ lý 
trí của “phần người”, nhưng lại gia tăng cường độ nhu cầu bản năng của “phần con”, và từ đó 
mà bị mắc vào bẫy lạm dụng hay vi phạm tình dục. 

 
i. Sự Quấy Phá của Ma Quỉ 
Hơn bao giờ cả, trong thời đại chúng ta, Quỷ Dâm Dục càng gia tăng hoạt động và người 

càng thuộc về Chúa, ma quỉ càng tấn công.Quỉ cám dỗ thường hiện hình nơi người khác phái, mà 
kinh nghiệm cho hay người cám dỗ không bao giờ trung thành, và khi đã phản bội thì sẽ trở nên 
một thứ quỉ dữ hành hạ và làm khổ nạn nhân đủ cách43. Evà trao dâng trái táo thực vật mà Ađam 
đã sa ngã44, các Evà thời đại đem trao những trái táo bằng xương bằng thịt hấp dẫn hơn thì lại 
càng nguy hiểm hơn, cho người bị quyến rũ lẫn người quyến rũ, vì bị trở thành nạn nhân, như xảy 
ra trong các vụ quấy nhiễu và xâm hại tình dục! (vì em đã quyến rũ tôi, khiến tôi không làm chủ 
được bản thân). 

 
Ma quỉ không tấn công người nó đã nắm chắc thuộc về nó. Còn người mạnh hơn chưa chinh 

phục được thì nó thách thức như với thánh Gioan Maria Vianney: “Nếu chúng tao tìm được ba thằng 
như mày thì chúng tao mới chịu thua”. Tiếc là mới chỉ có một Vianney thôi nên chúng ta còn phải 
chiến đấu cam go với ma quỉ lắm, vì ngay cả với Chúa Giêsu, một khi tìm đủ cách cám dỗ không 
được, ma quỉ đành phải rút lui, chờ một cơ hội thuận tiện khác45. Vậy đừng chủ quan, chúng ta hãy 
cảnh giác đề phòng tự bảo vệ mình và bảo vệ các ứng sinh của chúng ta, vì chúng ta có thể thắng 
được một dịp chứ không dễ thắng mãi đâu, ma quỉ lại đi rủ thêm bảy quỉ khác còn hung dữ hơn trở 
lại tấn công.  

 
Nhưng nguy hiểm nhất là ma quỉ lưu manh gian dối luôn làm cho chúng ta tưởng lầm rằng 

không có nó luôn rình rập để đánh úp chúng ta. Hãy nhớ lời thánh Giacôbê căn dặn: “Hãy chống lại 

                                                 
39 Câu chuyện một tập sinh chia sẻ với tập sư về việc quan hệ với một chủng sinh năm cuối.

 
40http://phanxico.vn/2018/10/25/linh-muc-stephane-joulain-dong-hanh-thieng-lieng-voi-cac-linh-muc-cung-rat-quan-trong/

 
41 Zenit.org 25-1-2013.

 
42https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-11/dgh-nhan-nhu-cac-chung-sinh-giao-phan-agrigento.html

 
43 Truyền thuyết tạo dựng người nữ và Câu chuyện một cha khá tuổi cùng một bà sơ trẻ di tản năm 1975 rồi kết hôn với nhau.

 
44 Xem St 3, 1-24. 

 
45 Lc 4,13.

 

http://phanxico.vn/2018/10/25/linh-muc-stephane-joulain-dong-hanh-thieng-lieng-voi-cac-linh-muc-cung-rat-quan-trong/
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-11/dgh-nhan-nhu-cac-chung-sinh-giao-phan-agrigento.html
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ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh chị em. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh chị em. Anh 
chị em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh chị em lên”46. 

 
j. Thiếu Phương Thế Bảo Vệ 
Có năm phương thế cần kiên trì sử dụng để bảo vệ chính mình và người khác, nhất là 

trong các mối tương quan, khác phái lẫn đồng phái. Đó là nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời 
lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba, và ý thức sống sự 
hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực của Chúa. 

 
k. Thiếu Mở Ra Cơ Hội Đối Thoại 
Cơn khủng hoảng lạm dụng tình dục đặt chúng ta đối diện với vấn đề cốt lõi là tính khả tín, 

lòng tin là một trong những giá trị cao nhất. Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng tố cáo căn bệnh 
giáo sĩ trị, chủ nghĩa nghề nghiệp và lối sống tiện nghi, đồng thời Người cổ võ một lối đối thoại giản 
dị, trực tiếp của Tin Mừng. Rất khó để đối diện trực tiếp với sự thật. Điều đó đòi phải có lòng can 
đảm và thiện chí, đôi khi đau khổ và phiền toái nhưng đó là thực tế. Hãy mở ra cơ hội đối thoại 
và tha thứ cho tất cả những ai thành tâm về thất bại và tội lỗi của mình, dù có phơi bày sự xấu 
hổ, thất vọng, nghi ngờ, cả giận dữ và ngột ngạt. Nhưng ai có thể chấp nhận những thứ đó 
trong niềm tin vào Đức Kitô và sự nâng đỡ của cộng đoàn sẽ nhận được sự trợ giúp của Chúa 
Thánh Linh. Chính nhờ sự trợ giúp của ân sủng, các nạn nhân được nâng đỡ, được chữa lành 
và người gây ra tội ác được biến đổi. 

 
Một nạn nhân đã nói vói ĐTC Phanxicô lời thống thiết này: “Trong cuộc khổ nạn và cái chết của 

mình, Chúa Giêsu đã có Mẹ của Người ở bên cạnh để đỡ nâng. Nhưng Mẹ Giáo Hội của tôi đã bỏ rơi 
tôi một mình trong sự đau khổ của tôi”.Chúng ta cần phải đặt mình vào thực tế, nhìn nhận sự đau khổ 
vô hạn của các nạn nhân và nhìn nhận lỗi lầm của chính chúng ta cùng với quyền lực của cái xấu, để 
như một người mẹ yêu thương sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con của mình khỏi những kẻ xấu và không 
bao giờ bỏ rơi nó (Theo Hans Zollner). 

 
l. Cạm Bẫy của Thế Gian 
Đối với các vị có tầm ảnh hưởng lớn, thế gian không chỉ ghi nhận mọi sơ hở, mà còn gài 

bẫy để mặc cả, đặt điều kiện ép buộc có lợi cho họ, bất chấp thiệt hại cho Giáo Hội, cho các linh hồn 
và cho chính bản thân các vị47. Vậy nếu chẳng may vấp phải, hãy tin tưởng vào tình yêu tha thứ của 
Chúa48, khiêm tốn thành thật trở về với Chúa và trình bày với Đấng Bản Quyền và Bề Trên của 
mình, các ngài sẽ có cách giúp đỡ giải quyết, càng muốn che đậy giấu diếm càng bị kẹt vì phải chấp 
nhận hết điều kiện nọ đến điều kiện kia, luôn sống trong bất an và sợ hãi49. Nhưng ĐTC Phanxicô 
than phiền “có những linh mục thậm chí không nói chi với Giám Mục của mình”50. Và Ngài khuyên 
các chủng sinh “ngay từ chủng viện, các thầy hãy học nhìn Đức Giám Mục như người Cha được đặt 
lên để giúp các thầy tăng trưởng, tiến bước và đồng hành với các thầy trong những giai đoạn của sứ 
vụ: những lúc tươi đẹp cũng như lúc khó khăn, những lúc thành công cũng như trong những lúc thất 
bại”51. 
 

 
 
 
 

                                                 
46 Gc 4, 7-8.10.

 
47 Một linh mục Saigon cho hay Công An đe dọa sẽ bạch hóa 60 trường hợp linh mục bê bối nếu linh mục cán bộ của họ bị thi hành Giáo 

Luật.
 

48 x. Ga 8, 10-11.
 

49 x. câu chuyện xảy ra tại Ba Lan cho một linh mục lầm lỡ.
 

50 ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News.
 

51https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-11/dgh-nhan-nhu-cac-chung-sinh-giao-phan-agrigento.html
 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-11/dgh-nhan-nhu-cac-chung-sinh-giao-phan-agrigento.html
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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 

 

  

http://www.congiaovietnam.net/


 

50 

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. 

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. 
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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 

 
 

 

Khóc là nhỏ lệ trước một hoàn cảnh khốn cùng, đau đớn hoặc buồn rầu. Vĩnh biệt người bạn 
trăm năm, mất nước phải xa quê hương hoặc bị hành hạ tù đầy khiến nhiều người khóc thầm 
dai dẳng. Cũng có người khóc vì quá xúc động trước một hạnh phúc tân hôn. 

Trong động tác khóc. miệng mếu máo đôi khi phát ra thành tiếng nức nở, nước mắt tuôn rơi. 
Đây là một diễn tiến liên tục do hệ thần kinh tự chủ điều khiển. Tuy nhiên đôi khi có người cũng 
có thể giả vờ sụt sịt với một mục đích nào đó.  

Phàm là người thì ai cũng có lúc khóc nhưng văn hóa mỗi quốc gia hoặc truyền thống mỗi 
gia đình có những luật bất thành văn khác nhau về khóc: khóc khi nào và khóc làm sao để 
được chấp nhận. 

Theo Tom Lutz, tác giả sách Crying: The Natural and Cultural History of Tears: “Các nền văn 
hóa trên thế giới coi khóc là hành động để biểu lộ một tình cảm khi đau đớn thương tiếc. Mỗi 
văn hóa xác định khóc ở đâu và khi nào thì được chấp nhận”. 

Có nhiều kiểu khóc khác nhau. 

 Nếu có khóc âm thầm, khóc lén, khóc nỉ non tỉ tê thì cũng có khóc ròng, khóc bù lu bù loa to 
tiếng, mũi dãi lòng thòng, khóc như mưa, khóc như cha chết,  khóc đứng khóc ngồi, khóc dai, 
khóc tới liệt hơi khản tiếng, bất tỉnh nhân sự, ngất đi … 

Bé mới sinh thì khóc tu oa, khóc dạ đề cả mấy tháng, khóc oe oe đói bụng đòi ăn, khóc vòi 
vĩnh điếc cả tai. 

Cũng có người kịch tính, sụt sùi khóc mướn khóc thuê cho tang chủ, lâu lâu lại khóc rống lên 
với mục đích cho bàn dân thiên hạ hay là người quá cố được đông con nhiều cháu thương tiếc, 
tiễn đưa… 

Có tiếng khóc đau đớn “Giọt châu lã chã khôn cầm” của Thúy Kiều khi bị Hoạn Thư đánh 
ghen hành hạ, thì cũng có tiếng khóc vì hoàn cảnh bần cùng của Trần Thế Xương “Vay nợ lắm 
khi trào nước mắt”; khóc khí khái “Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo” của Tôn Thọ Tường; 

Hoặc tiếng khóc đa tình của người thiếu phụ trong thơ của Trương Tịch 

“Trả chàng đôi ngọc, đôi hàng lệ; 

Hận chẳng gặp nhau lúc chưa chồng,” 

Lại còn những tiếng khóc thâm độc, giả nhân giả nghĩa của Tào Tháo giết người rồi khóc 
rống, tỏ vẻ tiếc thương… 

Hoặc tiếng khóc vui buồn khó hiểu của thiếu nữ vào ngày vu quy, khi bái biệt cha mẹ ruột để 
về với tân lang và cha mẹ chồng: 

KHÓC 
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“Khấp như thiếu nữ vu quy nhật”. 

Nhưng có lẽ tiếng khóc của Nguyễn Khuyến trước sự ra đi vĩnh viễn của bạn hiền Dương 
Khuê mới não nề tình cảm làm sao: 

“Tuổi già hạt lệ như sương 

Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan”. 

Như vậy thì khóc thường là đi đôi với nước mắt giọt ngắn, giọt dài tuôn rơi. 

Nước mắt 

Mà nước mắt cũng có nhiều ý nghĩa, cấu tạo khác nhau. 

Nước mắt tuôn ra từ tuyến lệ hình hạt hạnh nhân nằm phía trên con ngươi, dưới xương trán. 
Có khoảng hơn chục ống nhỏ li ti từ tuyến tỏa ra dẫn nước mắt phủ nhãn cầu. Sau đó nước 
mắt theo một đường chảy từ góc con mắt vào túi lệ, thông xuống mũi, đôi khi có nhiều thì dàn 
dụa trên mi, xuống má, xuống môi. 

Nước mắt thành hình từ dung dịch chất lỏng của hệ tuần hoàn với 0.9% muối. 

Có 3 loại nước mắt: 

- Nước mắt căn bản thường xuyên tiết ra để bảo vệ và làm ướt nhãn cầu nhờ đó mắt chớp 
lên chớp xuống, nhìn ngang nhìn dọc dễ dàng. Không có nước mắt, nhãn cầu sẽ khô, mắt chớp 
khó khăn và rát. 

Mỗi ngày có từ 150-300 cc nước mắt với các chất khác nhau như glucose, chất đạm, muối 
sodium, Kali, magnesium, chất diệt trùng lysozyme, lactoferrin. 

- Nước mắt phản ứng khi có một vật lạ hoặc ánh sáng quá mạnh xâm nhập kích thích mắt. 
Chẳng hạn như  khi thái củ hành tươi có hơi cay bay vào mắt hoặc mắt vướng bụi bặm. Dây 
thần kinh cảm giác ở nhãn cầu sẽ chuyển tín hiệu báo cho não biết có vật lạ vào mắt. Não bộ 
tác động lên tuyến nước mắt, nước mắt chảy ra để loại bỏ vật lạ. 

- Nước mắt xúc động tiết ra trước một buồn rầu, đau đớn hoặc niềm vui… Nước mắt này 
có cấu tạo khác với các nước mắt kể trên vì có thêm các chất như prolactin, ACTH, chất chống 
đau thiên nhiên leucin enkephalin 

Vì có muối, cho nên nước mắt hơi mặn và đã có nhận xét rằng cặp môi ướt nước mắt rất tốt 
khi hôn nhau. Vừa sạch miệng, vừa làm cho nụ hôn đậm đà, tình cảm, nhớ nhau hoài. 

Mỗi lần mắt chớp là nước mắt được trải rộng trên mặt nhãn cầu. Mắt chớp có công dụng 
như những cái gạt nước trên mặt kính xe hơi, máy bay. Chớp mắt xảy ra mỗi dăm ba giây đồng 
hồ và là một động tác tự chủ. Tuy nhiên ta cũng có thể chớp mắt theo ý muốn tỏ vẻ e thẹn khi 
gặp chàng gặp nàng lần đầu, nhưng khó mà có thể ngưng chớp mắt lâu hơn một phút. 

 Thực ra nước mắt trải trên nhãn cầu có những ba lớp: lớp trên cùng có chất dầu tiết ra từ 
hạch nhờn ở mi mắt để ngăn lệ bốc hơi; lớp thứ nhì là nước từ tuyến nước mắt và lớp dưới 
cùng là dịch nhày mucus. Bất cứ bệnh nào ảnh hưởng tới cấu trúc của ba lớp này đều gây trở 
ngại cho sự nhìn. 
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 Theo nhà sinh hóa học William H. Frey, Đại học Minnesota, nước mắt khi xúc động có nhiều 
chất đạm hơn nước mắt do vật chất hoặc hơi cay kích thích. 

Nước mắt có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt với vật lạ như vi khuẩn bụi bặm và 
cũng là chất bôi trơn để mắt có thể điều tiết khi nhìn. Không có nước mắt, nhãn cầu sẽ trở nên 
khô, nhiễm trùng đưa tới khiếm thị, mù lòa. 

Diễn tiến khóc: 

Một xúc động mạnh, một kỷ niệm đau sót làm con người nín thở, cơ bắp ở miệng co thắt đột 
ngột, rồi nước mắt trào ra. Họ tiếp tục nức nở, dàn dụa một lúc rồi mọi sự lắng đọng, tâm hồn 
cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Diễn tiến này cũng tương tự khi vui thì cười. 

Trong sự khóc, xúc động kích thích dây thần kinh não, não bộ bèn gửi tín hiệu tới hạch nước 
mắt khiến cho ta khóc và nước mắt tuôn trào.  

Theo Stephanie Shields, giáo sư tâm lý tại Đại học Pensylvannia, “Nước mắt tốt” là những 
giọt lệ nhỏ ra mà ta kiểm soát được. Nó chứng tỏ người đó rất xúc động nhưng vẫn làm chủ 
được lòng mình”. 

Tại sao khóc? 

Có nhiều lý do. 

- Khóc khi chia tay tan rã hôn nhân, vì sinh ly tử biệt người thân vĩnh viễn ra, vì bực tức mà 
không giải tỏa, đè nén được, vì quá vui, vì đau đớn thể xác. 

- Để diễn tả cảm xúc, làm dịu xúc động. 

- Nghe bản nhạc, nghe bài quốc ca, xem một phim buồn, đọc chuyện thương tâm …là cảm 
động, dớm nước mắt. 

- Khóc khi vui buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, đau đớn, yêu thương…nhiều khi vu, vơ, không lý 
do… chỉ muốn khóc. 

- Khóc để hàn gắn vết thương lòng hoặc để thông báo có chuyện chẳng lành để sửa đổi. 

Tiến sĩ Judith Kay Nelson phân loại khóc như sau: 

(a) những cơn khóc phản kháng để giải tỏa hoàn cảnh với tiếng gào thét tức giận;  

(b) cơn khóc thầm lặng chịu đựng để tạo ra quan hệ mới sau một mất mát; 

(c)  khóc thờ ơ không nước mắt trong hoàn cảnh hoàn toàn thất vọng.  

Tác dụng của Khóc 

Đã có nhiều nghiên cứu cũng như nhận xét về tại sao ta khóc và tác dụng của khóc. 

Nhà tâm lý Sigmund Freud cho rằng sự kích thích hạch nước mắt giúp não bộ giảm tích tụ 
căng thẳng. 
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Giáo sư William H. Frey có ý kiến tương tự: những căng thẳng không được giải tỏa sẽ tăng 
rủi ro cơn đau tim và tổn thưong não. Theo ông, “Hít thở để loại thán khí, tiểu tiện loại chất thải 
urea và khóc để xả stress”. 

Đi xa hơn, bác sĩ người Anh, Sir Henry Maudsley báo động “Nỗi sầu muộn không được giải 
tỏa bằng nước mắt sẽ làm các bộ phận khác rỉ nước”. 

Giáo sư y khoa Trung Hoa Wan Chengkui lại có ý kiến rằng sở dĩ đàn bà sống lâu hơn đàn 
ông cả 5-7 năm là vì mỗi khi có chuyện ấm ức buồn bực là họ khóc ngay. Theo ông, nước mắt 
khi khóc vì xúc đông loại khỏi cơ thể nhiều độc chất. Nhưng cũng theo ông, không nên khóc 
quá năm phút. 

Tác giả Lael Wertenbaker cho hay kìm hãm nước mắt làm cho stress tăng với các hậu quả 
như cao huyết áp, bệnh tim, loét dạ dày vì tác động của stress. 

Nhà nhân chủng học Ashley Montagu quả quyết là nhỏ nước mắt không những tốt cho sức 
khỏe mà còn là phương tiện đối thoại hữu hiệu, tăng sự quan hệ thân thiện giữa người với 
người trong cộng đồng. 

Trong khi đó, kết quả nghiên cứu của các tác giả Susan M. Labott và Randall B. Martin cho 
hay, người dễ dàng khóc trước các hoàn cảnh tiêu cực của cuộc sống thường hay bị rối loạn 
tâm tư hơn là thoát khỏi hoặc bớt đi.  

Văn thi sĩ cũng có ý kiến về khóc. 

Thi sĩ Richard Crashaw nói “Khóc là làm vơi đi niềm thống khổ”. 

Còn thi sĩ người Anh Robert Herrick cho là “Giọt lệ là ngôn ngữ cao quý của đôi mắt. Khi tình 
yêu chân thật không đủ lời để nói ra, thì nước mắt thay lời nói trong những giây phút im lặng 
đó”. 

Tình cảm hơn, nhà văn Pháp Valery Larbaud lại tâm sự “Nhưng tôi yêu những mùi vị của 
giọt lệ được giữ lại, những giọt lệ dường như chảy từ cặp mắt xuống trái tim. Tôi thu gom nó 
như một kho tàng”. 

Nam nữ ai khóc nhiều? 

Nam nữ, già trẻ lớn bé đều khóc, nhưng ở mức độ khác nhau. 

Thường thường nữ giới hay khóc hơn nam giới, vì họ nhiều tình cảm, dễ xúc động. Ngoài ra, 
nhà sinh hóa học William H. Frey đưa ra giả thuyết là hormon prolactin làm giảm ngưỡng xúc 
động ở phụ nữ bằng cách kích thích hệ nội tiết khiến cho phụ nữ dễ dàng chẩy nước mắt. 
Prolactin là một loại kích thích tố có nhiêu ở nữ giới đặc biệt là ở tuổi dạy thì, khi có kinh, mang 
thai và cho con bú sữa mẹ cũng như khi bị căng thẳng tinh thần. Prolactin có ở cả nam lẫn nữ, 
nhưng tỷ lệ ở nữ cao hơn nam tới 60%.  Cho nên khi các bà các cô ở trong các giai đoạn này, 
xin đừng làm phiền lòng họ kẻo họ bù lu bù loa, khó dỗ. 

Trước đây cứ nói là nam không khóc nhưng thực ra là họ có khóc nhưng ít hơn. Theo tạp 
chí Man’s Health tháng Tư, 2003 trong một năm, nam khóc 14 lần còn nữ khóc gấp ba gấp bốn, 
tới 64 lần. Sở dĩ như vậy là do nam giới có khả năng kìm hãm sự khóc hơn là nữ giới. 

Với một vài văn hóa, khóc là dấu hiệu của yếu đuối, phản ảnh sự bất lực, không tự cường và 
cần nơi dựa dẫm, dựa vai người khác mà khóc. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Susan+M.+Labott
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Tại một số quốc gia, nam giới tự do khóc trong khi đó tại vài quốc gia khác như Hoa Kỳ, 
người nam mà khóc tu tu thì được cho là yếu đuối, không có nam tính, là “Sissy” là “Crybaby”. 

Có người cho rằng nam giới mà khóc là do quá nhậy cảm mà nữ giới mà khóc thì lại bị gán 
cho là quá xúc động đôi khi mánh khóe, có dụng ý lung lạc, tư lợi. 

Kết luận 

Để kết luận, xin mượn lời của nhà giáo kiêm tâm lý gia trị liệu, Tiến sĩ Judith Kay Nelson: 
“Các bác sĩ và nhà tâm lý gắn liền khóc với cảm xúc nhưng lại quên rằng khóc còn là một chức 
năng căn bản của cơ thể. Khóc liên hệ tới sự sản xuất các loại hormon, sự co của cơ bắp, 
những thay đổi sinh hóa học, những tín hiệu thần kinh và các diễn tiến tuần hoàn, tiêu hóa hô 
hấp”. 

 Do đó, tưởng như là giản dị nhưng nhỏ lệ là một thành phần quan trọng và cần thiết trong 
cơ thể con người. Không có những giọt lệ tuôn ra, trong ngắn hạn, cuộc đời sẽ gặp nhiều tâm 
trạng khó khăn và trong dài hạn, thị lực sẽ mờ dần. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Texas- Hoa Kỳ 

www.bsnguyenyduc.com 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

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. 

 

KHÔN MÀ KHÔNG NGOAN 

 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
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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. 

KHÔN MÀ KHÔNG NGOAN 
 

Mục “Sổ tay Văn hóa” trên báo “Tuổi trẻ Chủ nhật” số ra ngày 06.12.1998, có một bài viết 
ngăn ngắn của Nguyễn ngọc Bích, với tựa đề : “Món hàng từ siêu thị Cora”. 

Gã xin phép tác giả được trích dẫn nguyên con, kẻo bị mang tiếng là “thuổng văn” thiên 
hạ. Rồi bị lôi ra ba tòa quan lớn với tội danh được thành lập là xâm phạm tác quyền thì thật  
nguy to. 

Cora ở Đồng Nai là một siêu thị lớn nhất và hiện đại nhất nước, do doanh nhân Pháp đầu 
tư. Ở đó người ta không phải đối phó với chuyện buôn bán ế ẩm, nhưng với việc hàng hóa 
bị mất cắp. Sự kiện mất cắp hàng hóa tại đây đặt ra cho chúng ta vấn đề đạo đức và phát 
triển. 

Đối với mỗi cá nhân, đạo đức dễ làm cho người ta cảm thấy thiệt thòi và có những khi 
muốn vứt bỏ nó. Tuy nhiên đối với xã hội, đạo đức của mỗi cá nhân lại cần thiết cho sự phát 
triển. 

Sự việc mất cắp ở siêu thị Cora cho chúng ta thấy ít ra năm điều : 

. Không chỉ là chuyện ăn cắp vặt mà là ăn cắp có tổ chức. 

. Một cụ già 60 tuổi ăn cắp bị bắt còn chửi người bảo vệ rằng : “lấy đồ của Tây chứ đâu 
có ăn cắp của Nhà nước“. 

. Điều mà chủ nhân siêu thị lo ngại không phải là ở chỗ mất cắp mà là không có người 
nào muốn bắt cắp, và là sẽ phải đóng cửa vào ngày chủ nhật vì số tiền bỏ ra cho chi phí 
bảo vệ sẽ cao hơn số tiền kiếm được. 

. Đối phó, siêu thị đã phải thêm người bảo vệ, thêm quầy tính tiền. 

. Giới chức có trách nhiệm tại trung ương và địa phương khi được hỏi đã cho biết đại ý là 
cần làm nhanh, nếu có báo cáo và được chỉ đạo sẽ họp với các ngành để làm rốt ráo. 

Đó là một hiện tượng xã hội. Và chúng ta rút ra được gì khi nhìn vụ Cora trong bối cảnh 
của đạo đức ? 

. Nếu siêu thị đóng cửa một ngày, hay đóng cửa luôn thì có nghĩa là khi thiếu đạo đức 
bên trong, chúng ta sẽ không được hưởng những tiện nghi bên ngoài. 

Như thế,  để cho xã hội phát triển về kinh tế thì không chỉ trong giao tiếp giữa con người, 
chúng ta mới phải xứng đáng với nhau;  mà ngay cả với vật chất, nó cũng đòi hỏi như thế. 
Người sử dụng nó phải xứng đáng với nó về mặt đạo đức. Thấy Cora nó to, hàng nhiều, 
nhưng chớ táy máy. 

. Nếu hưởng được, thì giá trả sẽ đắt hơn so với những nước khác. Tiền thuê thêm bảo 
vệ hay phải mở nhiều quầy thu tiền thì cũng sẽ được tính vào giá hàng. 

Ấy là tại sao giá thành ở chúng ta cao, và sức cạnh tranh của chúng ta thấp. Ấy là tại sao 
vào siêu thị, phải gửi túi, bỏ cặp…Chúng ta có thể được nhìn, được kể nhiều về văn minh 
thế giới, nhưng chẳng bao giờ những thứ đó đến tay ta. 

. Trong tâm lý của chủ nhân và của những nhân viên siêu thị, trước kia họ vui vẻ đón chờ 
thì nay sẽ là cảnh giác đề phòng. Khách hàng vào đó sẽ ít tìm thấy ở họ những nụ cười của 
vui tươi. 



 

57 

Một môi trường của sự lương thiện không thể tồn tại khi nó không được một nền tảng 
đạo đức hỗ trợ. 

. Chính quyền sẽ không còn nhiều thì giờ để nghĩ và làm những việc tốt cho dân, mà sẽ 
bị bận rộn vì giải quyết cái xấu của kẻ cắp. 

. Tình trạng có thể kéo dài mãi nếu như  “ không người nào muốn bắt cắp”, hay còn nghĩ  
“ ăn cắp của Tây”! Sao mà hội nhập kinh tế ? 

Cha mẹ thương con, mua tủ sắm giường. Vậy là khi chúng ta làm cho người khác thì xã 
hội có thêm của cải. 

Cora cho thấy khi lấy của người khác thì cái hiện có trong xã hội cũng sẽ mất đi. Cora là 
một minh chứng về vai trò của đạo đức đối với phát triển. Ý nghĩa về nó là thước đo cho 
thấy khả năng hội nhập kinh tế của chúng ta. Siêu thị cho chúng ta một món hàng, một bài 
học cụ thể cho một đề tài trừu tượng. 

Tác giả đã nhìn sự kiện Cora trong phạm vi kinh tế và đã đi tới một kết luận : 

- Đạo đức rất cần thiết và là nền tảng cho phát triển. 

Còn gã, mỗi khi nhớ hay đọc lại sự kiện trên, gã liền cảm nhận một nỗi buồn tê tái, vừa 
xót lại vừa thương. 

Phải, gã cảm thấy xót xa như chính mình bị bôi tro trát trấu, hay như chính mình bị một ai 
đó tát vào mặt. Tự ái dân tộc nơi gã nổi lên đùng đùng, nhưng đành phải “ngậm đắng nuốt 
cay” thế nào. Gã băn khoăn tự hỏi : 

- Không hiểu mấy ông tây bà đầm ấy sẽ nghĩ gì về người Việt Nam. Rồi khi về nước, 
chắc hẳn họ sẽ xì xầm bàn tán với bà con lối xóm rằng : người Việt Nam thế này, người Việt 
Nam thế nọ…Và cuối cùng họ sẽ đi tới một thái độ cụ thể, đó là hãy đề cao cảnh giác, tránh 
cho xa cái bản mặt người Việt Nam. 

Có kẻ đã kể cho gã nghe rằng : ở một vài vùng bên Mỹ, tại những nơi công cộng hay trên 
xe buýt, người da trắng mang nặng đầu óc kỳ thị, đã bạo phổi viết những hàng chữ bậy bạ 
như sau : 

- Coi chừng người Việt Nam ăn cắp. 

Gã không tin rằng câu chuyện này là có thực, bởi vì người Mỹ vốn đã vỗ ngực khoe 
khoang mình là dân tộc văn minh, hiện đại và tự do nhất hành tinh này. Thế nhưng khi nghe 
qua, Gã đã tức suýt nữa thì bể phổi và hộc máu ra mà chết. 

Buồn ơi là buồn và đau ơi là đau. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ  lại. Và khi nghĩ  lại, 
Gã cảm thấy thương cho những người Việt anh dũng ấy, đã có can đảm đi ăn cắp và đã có 
can đảm phát ngôn thật hách xì xằng : 

- Lấy đồ của Tây, chứ đâu có ăn cắp của nhà nước. 

Bình thường, những người Việt anh dũng này đang lâm vào một hoàn cảnh kinh tế không 
mấy sáng sủa, nếu không muốn nói là còn đen hơn cả mõm chó, bởi vì như cha ông chúng 
ta thưở trước đã dạy : 

- Bần cùng sinh đạo tặc. 

- Đói ăn vụng, túng làm liều. 

- Bụng đói thì đầu gối phải bò. 

Thế nhưng, bò đâu không bò, lại bò ngay vào cái siêu thị của mấy ông chủ Tây mà chôm 
chỉa, nên mới rách việc. 

Gã còn nhớ hồi trước giải phóng, gã có một bà bác cắm dùi tại giáo xứ Bắc hà, quận Củ 
chi. Giáo xứ này nằm sát một căn cứ của quân đội Mỹ. 
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Và thế là đang từ một giáo xứ nghèo rớt mùng tơi, dân chúng lục đục bỏ đi nơi khác để 
tìm đường sống, bỗng dưng hồi sinh cái một. Đờn ông cũng như đờn bà, già cũng như trẻ, 
người người đều đi làm sở Mỹ, nhà nhà đều đi làm sở Mỹ. Bọn nhóc con thì lang thang bán 
kẹo cao su và thuốc lá. Ấy là chưa kể đến đội quân “gà móng đỏ” kéo về, khiến những quán 
“bar” mọc lên như nấm sau cơn mưa. 

Bà bác tôi,  lúc bấy giờ dù đã có tí tuổi, nhưng cũng vẫn hăng hái hưởng ứng phong trào 
đi làm…sở Mỹ. Kể từ đó, trong nhà rủng rỉnh những cam và táo. Mỗi buổi chiều, khi tan sở 
về, thế nào bà cũng moi trong cạp quần ra được một hay hai trái. 

Bà kể lể sự thật như sau : 

- Bọn Mỹ chúng nó rất thương các bà già, chúng gọi các bà già là “má mì san” và thường 
cho các bà già trái cây. Thế nhưng các bà già không ăn, để dành đem về cho con cho cháu. 
Lỡ hôm nào chúng không cho, thì nhanh tay lẹ con mắt, chớp vội vài trái mà dắt đại vào cạp 
quần chứ sao. 

- Bộ khi ra cổng, MP tức là quân cảnh chúng không khám không xét ư ? 

- Đối với các “má mì san”, chúng đều cho ra mà chẳng khám xét chi cả. 

Chuyện rằng có một cô gái được làm ở khâu nhà bếp, thấy đứa con ở nhà mỗi ngày một 
ròm và còm cõi vì suy dinh dưỡng, nên chiều hôm ấy cô quyết tâm khi về sẽ lấy một ký thịt 
bò đông lạnh, rồi quấn kỹ quanh bụng. 

Thế nhưng, khi ra đến cổng, do sức nóng của cơ thể, miếng thịt bò đông lạnh bắt đầu 
chảy nước và nhỏ xuống đất những giọt đo đỏ. Bọn quân cảnh Mỹ thấy vậy tưởng cô gái đã 
tới…tháng  hay mắc phải chứng bệnh đờn bà con gái gì đó, nên vội kêu xe cứu thương, 
chở gấp tới bệnh xá. 

Tại đây, người ta mới khám phá ra và cười ồ lên : 

- À, té ra là thế. 

Cái khó ló cái khôn. Hôm nay, cái khó thì vẫn còn đó, nhưng liệu sẽ ló ra được bao nhiêu 
cái khôn siêu đẳng thuộc loại này ? Vậy đâu là nguyên nhân phát sinh ra tệ trạng trên? 

Các cụ đồ nho, học trò Đức Khổng Tử, thì cho rằng : 

- Nhân chi sơ tính bản thiện. 

Bổn tính con người khi sinh ra vốn dĩ tốt lành. Nhưng rồi do hoàn cảnh xã hội, cái tính 
bản thiện ấy  mỗi ngày một tuột dốc và xấu dần, xấu dần thêm mãi. 

Còn các nhà thần thọc thì phán rằng : 

- Xuất phát từ lòng bàn tay Thiên Chúa, con người tốt lành như các thiên thần, thế nhưng 
do ảnh hưởng của tội nguyên tổ, con người bắt đầu xuống cấp. Trí khôn trở nên mờ tối. Ý 
muốn bị dục vọng khống chế. Và lòng tham thì như một vực thẳm không đáy. 

Chính vì lòng tham không đáy này, người ta luôn hướng chiều tới “việc vơ vét về”. Và 
người ta đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thực hiện ý đồ đen tối ấy. 

Riêng với người Việt Nam, theo gã nghĩ, còn có một nguyên nhân lịch sử khác nữa. 

Số là như chúng ta đã biết cha ông chúng ta đã từng sống một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, 
rồi một trăm năm nô lệ giặc Tây và hai mươi năm nội chiến từng ngày. Trong kiếp nô lệ 
đằng đẵng này, muốn được sống phây phây và phè phỡn, người ta cần phải khéo luồn và  
khéo lách…Tất cả nghệ thuật luồn và lách này được kết tinh thành những cái khôn, như : 

- Khôn quỉ hay khôn xảo, nghĩa là hiểu biết và thu lợi nhiều cho mình một cách quỉ quyệt 
và xảo trá. 

- Khôn ranh, khôn lỏi hay khôn vặt, nghĩa là hơn người trong những việc vặt vãnh, nhỏ 
mọn chẳng đáng. 
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Những cái khôn này, tự bản chất : rằng khôn thì thật là khôn nhưng lại chẳng ngoan tí 
nào, bởi vì chẳng biết phân biệt phải trái. Cứ thấy tiền của, lợi lộc và chức tước là húc đầu 
vào như con thiêu thân lao mình vào lửa hay như con bò rừng nhào tới tấm vải màu đỏ 
trong đấu trường Tây ban nha. 

Những cái khôn này đều có hai điểm chung. 

Điểm chung thứ nhất đó là luôn đặt cái lợi của mình lên trên hết và sẵn sàng dùng mọi 
phương tiện để đạt cho được mục đích, dù đó chỉ là những phương tiện xấu xa và  hèn hạ. 

Điểm chung thứ hai đó là  những cái khôn này luôn mang tính cách lươn lẹo, gian dối và 
thiếu thành thật. Nhiều khi miệng thì nam mô, nhưng trong bụng lại chất đầy một bồ dao 
găm. Hay như tục ngữ cũng đã diễn tả : 

- Miệng thì thơn thớt nói cười, 

  Mà trong nham hiểm giết người không gươm. 

Với một bề dày lịch sử nổi cộm như thế, những cái khôn ranh và khôn vặt này đã bén rễ 
sâu trong tâm hồn và luôn lưu thông trong máu huyết của người Việt Nam, dù đã cố gắng 
rất nhiều nhưng vẫn chưa thể đánh bật được nó ra ngoài. 

Chính vì thế mà cho đến hôm nay, nó vẫn còn để lại những hệ lụy, những hậu quả giây 
chuyền thật thê lương và thảm thiết. 

Thực vậy, vì thiếu thành thật, nên người Việt Nam chúng ta rất khó cộng tác với nhau. 
Người ngoại quốc đã nhận xét về các sinh viên Việt Nam như sau : 

- Sinh viên Việt Nam rất giỏi, chỉ số thông minh của họ rất cao. Nếu một chọi một, nghĩa 
là một sinh viên Việt Nam địch với một sinh viên ngoại quốc, họ dễ dàng nắm phần thắng. 
Thế nhưng một nhóm sinh viên Việt Nam đấu trí với một nhóm sinh viên ngoại quốc, thì họ 
sẽ thua xa. Sở dĩ như vậy là vì họ không biết hay không thể cộng tác với nhau. 

Đây cũng là kinh nghiệm gã đã từng trải qua. Thưở còn mài đũng quần trên ghế nhà 
trường, cứ mỗi lần thảo luận theo nhóm là thấy khỏe re con bò kéo xe, bởi vì chỉ cần bàu 
lên một tên trưởng nhóm, rồi sau đó ngồi tán gẫu, cà kê dê ngỗng cho đến hết giờ, phó mặc 
tên trưởng nhóm tha hồ ba hoa chích chòe, vẽ rồng vẽ rắn, thêm râu thêm ria khi lêân trình 
bày hay báo cáo cùng bàn dân thiên hạ. 

Cũng chính vì sự thiếu cộng tác này mà cho đến ngày hôm nay dân tộc mình không để 
lại được cho đời một công trình nghệ thuật tầm cỡ nào. 

Chẳng hạn về kiến trúc, các lăng tẩm ở Huế còn quá nhỏ nhoi so với khu đền Ăng ko của 
người anh em Campuchia. Về văn học, hiện giờ chúng ta chưa có được một bộ bách khoa 
tự điển đầy đủ…Mạnh ai, người ấy viết. Mạnh ai người ấy làm. Mà sức làm, sức viết của 
mỗi cá nhân thì thật hạn hẹp. Một cái đầu làm sao bằng hai cái đầu. 

Một bộ tự điển “Larousse” của Pháp mà thôi cũng đã có biết bao nhiêu người cộng tác, 
rồi từ năm này qua năm khác, họ vẫn luôn duy trì sự cộng tác chặt chẽ ấy, để có những bổ 
túc cập nhật hóa, khỏi bị lỗi thời. Thấy mà thèm. 

Rồi vì lòng tham, thấy cái lợi liền bị tối tăm mặt mũi như kẻ phải gió, nên mới nảy sinh ra 
những hành động làm nghèo cho đất nước. 

Thực vậy, có người đã quan niệm : của nhà nước là của chùa, cứ mặc sức mà vơ vét, 
tuy nhiên phải khôn ranh một tí để khỏi bị tóm cổ. Nếu lỡ bị tóm cổ, thì hãy liệu mà chạy 
thuốc, lo lót càng sớm càng tốt, vì : 

- Đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn. 

- Nén bạc đâm toạc tờ giấy. 

Có một độ, nhà nước thu thuế bằng hiện vật. Chẳng hạn anh nông dân thì phải đóng 
thuế bằng lúa. Và thế là anh ta không ngần ngại trộn cát hay dội nước vào lúa cho nặng ký, 
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khiến cho cả núi lúa thuế bị hư hỏng hay không thể xài được. Đây rõ ràng là tham cái lợi 
trước mắt mà quên cái hại sau lưng. 

Cũng vì tham cái lợi mà biết bao xí nghiệp, công ti đã lỗ chổng vó, đã thua sặc gạch hay 
đã biến thành một thứ “công ti năng tan” chỉ vì ngài giám đốc hay cô thư ký biển thủ. 

Biết bao đường giây hụi bị bể vì người cầm trịch ẵêm tiền bỏ trốn đi mất. Ấy là gã chưa 
nói đến những thứ “giả” được sản xuất để trục lợi. 

Chẳng hạn làm hàng giả để kiếm lời. Hôn nhân giả để được xuất cảnh. Ly hôn giả để 
được cấp đất, cấp nhà. Bằng cấp giả để lòe thiên hạ hay để được ngồi vào chiếc ghế này, 
chiếc ghế kia. Mang thai giả để tống tiền. Đạo đức giả để lấy điểm hay để được 
thương…chỉ còn thiếu mỗi cái hàm răng giả để cho khỏi móm mà thôi. Hy vọng khi có dịp, 
gã sẽ mổ xẻ về những thứ giả này. 

Càng viết, gã lại càng thương và càng xót, càng tủi và càng hận. Rốt cuộc, yếu tố quan 
trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Chẳng thế mà cha ông chúng ta ngày xưa đã bảo : 

- Phải tu thân, rồi sau đó mới tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. 

Ngày nay, muốn phát triển và nâng cấp nền kinh tế, thì tiên vàn, phải phát triển và nâng 
cấp chính con người mình trước đã. 

Chuyện Phiếm của Gã Siêu 

VỀ MỤC LỤC 
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Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
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