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Thông điệp Mater et Magistra (Hiền mẫu và Tôn sư) của Giáo Hoàng Gioan XXIII 

 

Nguồn: http://www.mucvudidan.com/index.php/vi/   

(tiếp theo) 
 

PHẦN THỨ HAI 

 
II. Những xác định cần thiết về học thuyết xã hội của bức thông điệp RN 

 
A. Sáng kiến tư nhân và sự can thiệp của chính quyền trong phạm vi kinh tế. 
 
51. Nguyên tắc căn bản ai cũng phải công nhận, là trong phạm vi kinh tế dầu có những hành 
động tư nhân mưu ích riêng, và những hành động đoàn thể gây lợi ích chung, thì hành động tư 
nhân vẫn có quyền ưu tiên. 
 
52. Nhưng vì những lý do mà các Đức Tiên Giáo Hoàng đã xác định, chính quyền cũng phải 
can thiệp, để gia tăng sản xuất cho phải lẽ, cần cho xã hội phồn thịnh và các công dân hưởng 
lợi. 
 
53. Sự can thiệp căn cứ vào nguyên tắc bổ trợ; mục đích là định hướng, củng cố, bổ khuyết và 
kiện toàn sáng kiến tư nhân. Nguyên tắc bổ trợ được Đức Giáo Hoàng Piô XI đã định nghĩa 
trong bức thông điệp QA rằng: (x.QA số 57) 
 
54. Thực ra, ngày nay khoa học và kỹ thuật phát triển rất nhiều. Nhờ vậy chính quyền đủ 
phương tiện hơn, hoặc để giảm bớt sự chênh lệch giữa các chi tiết của nền kinh tế, hoặc để 
giải hòa các địa phương của cùng một quốc gia, và cả các nước trong thế giới. Cũng nhờ đó 
chính quyền có thể hạn chế được những thiệt hại do những cuộc biến loạn gây nên trong phạm 
vi kinh tế, và tìm sẵn những phương dược linh nghiệm để tránh nạn đại chúng thất nghiệp. Bởi 
thế Ta yêu cầu chính quyền vốn phải phụ trách công ích, hãy dùng trăm nghìn phương cách đó 
để can thiệp vào phạm vi kinh tế nhiều hơn, trật tự hơn mà thích dụng vào vật đích ấy, những 
cơ cấu, những tổ chức, những khí cụ và những phương pháp đã có sẵn trong tay. 
 
55. Nhưng phải nhớ rằng: Dầu hành động kinh tế của chính quyền thấm nhiễm đời sống cộng 
đồng bao nhiêu, nó cũng không thể nào loại trừ quyền tự do hành động của tư nhân. Hơn thế 
nữa chính quyền phải hậu đãi mọi hành động tư nhân, miễn là những quyền chính yếu của con 
người được bảo đảm, nhất là quyền và phận sự của từng công dân phải nuôi sống và cấp đủ 
sự cần cho gia đình. Bất cứ chế độ kinh tế nào cũng phải để từng cá nhân và giúp đỡ mọi 
người dùng quyền tự do sản xuất của mình. 
 
56. Ngoài ra, lịch sử cũng chứng minh rằng: Xã hội chỉ phồn thịnh trong trật tự, khi mọi công 
dân và chính quyền cộng tác với nhau chặt chẽ. Lúc nào họ cũng phải hành động đồng ý với 
nhau: Phận sự của họ thì riêng biệt, nhưng dầu sao cũng phải thích hợp với những đòi hỏi của 
công ích, tùy theo hoàn cảnh, thời đại và phong hóa. 
 
57. Kinh nghiệm cũng dạy rằng: Ở đâu thiếu sáng kiến tư nhân, thì ở đó chế độ độc tài hiện 
đến, nền kinh tế bị tê liệt trong rất nhiều chi nhánh quan trọng. Dần dần những sản phẩm cần 
tiêu dụng thì thiếu, và phải tổ chức thêm bao công vụ cần thiết cho con người không những 
được thỏa mãn nhu cầu phần xác, mà lại cả những xu hướng phần hồn, là những xu hướng có 
sức nhiệm gây nên và kích thích óc tạo dựng và sáng kiến của từng cá nhân. 
 
58. Trái lại chính quyền không chịu can thiệp theo lẽ phải, hay là chỉ can thiệp dở dang, thì cả 
quốc gia sa vào những cuộc hỗn loạn không ai cứu vãn được, những dân đen bị kẻ giầu vô 
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nhân đạo lợi dụng một sách tàn bạo. Cỏ lùng mọc trong ruộng lúa thể nào, bởi vậy nước nào 
cũng có những kẻ bất nhân, thừa dịp ấy để lạm dụng phe yếu đuối. 
 
B. Vấn đề xã hội hóa: 
Hiện tượng 

 
59. Một trong những đặc điểm đời ta bây giờ, là cố gắng xã hội hóa mọi sự. Những mối giao tế 
giữa nhân loại mỗi ngày một thêm nhiều. Kết quả trong sự sinh hoạt và trong đủ mọi hành động 
thường xuyên. Loài người họp chung tìm liên lạc với nhau dưới mọi hình thức, và được tư 
pháp và công pháp xác nhận. Những cố gắng xã hội hóa này, nguyên do thì rất hợp thời: khoa 
học và kỹ thuật tiến bộ, năng lực sản xuất tăng lên, nền văn minh mỗi ngày một cao hơn. 
 
60. Đời sống xã hội tiến hóa, vừa là tượng chứng, vừa là nguyên do của sự chính quyền mỗi 
ngày một can thiệp rộng sâu vào những vấn đề mật thiết liên quan với những xu hướng nội tâm 
của con người, toàn là những vấn đề quan trọng và tinh tế; như vấn đề bảo vệ sức khỏe, đào 
tạo thanh niên. Vấn đề hướng nghiệp: bình phục và tái huấn những lớp người bệnh tật về thể 
xác và trí não. Những sự xã hội hóa nói trên, cũng là kết quả tự nhiên của một khuynh hướng 
cực mạnh không ai thắng hãm được. Loài người tự nhiêm hướng về một đời sống tập đoàn, để 
kiếm được những lợi ích từng người mong đến, nhưng là lợi ích vượt qua năng lực tự nhiên 
của từng cá nhân. Chính vì khuynh hướng ấy, mà nhất là ngày nay, loài người đã tình nguyện 
tổ chức bao hội đoàn, bao cơ cấu, bao phong trào trong phạm vi quốc gia và quốc tế, và nhắm 
vào đủ mọi mục đích: kinh tế, xã hội, văn hóa, tiêu khiển, thể thao, nghề nghiệp hay chính trị. 
 
Lợi ích và thiệt hại cũng nhiều 

61. Lẽ cố nhiên tình trạng xã hội hóa nói trên thì lợi ích nhiều. Công dân cũng được nhờ rất 
nhiều. Như làm cho người dùng quyền lợi riêng trong phạm vi kinh tế xã hội dễ dàng và kết quả 
hơn, nhất là về sinh kế, thuốc men, giáo dục căn bản và phổ thông, tu nghiệp, nhà ở, việc làm, 
sự an nghỉ, và giải trí xứng đáng. Ngoài ra, nhờ những tổ chức thông tin, truyền bá tư tưởng rất 
tinh xảo như báo chí, chiếu phim ảnh, máy thu thanh, máy truyền hình; nên bất cứ người ta ở 
chỗ nào dầu xa gần bao nhiêu, thì ai nấy cũng dự thính được những việc xảy ra khắp ở hoàn 
cầu. 
 
62. Nhưng đàng khác, sự phát triển giao tế trong đủ mọi phạm vi khía cạnh đời sống, đòi hỏi 
bao huấn lệnh hay luật lệ vốn phải xác định và chỉ dẫn thể cách liên lạc giữa nhân loại. Vì thế 
quyền tự do của từng cá nhân bị hạn chế một phần nào. Vì những kỹ thuật thường dùng, 
những phương pháp chỉ định, những điều kiện phải tuân giữ, chẳng còn mấy ai theo sáng kiến 
riêng, không cứ gì những ngoại hưởng đã hấp thụ lấy, chẳng còn mấy ai hành động được một 
cách tình nguyện, theo quyền lợi và nghĩa vụ riêng: Chẳng mấy ai tự do làm phát triển tâm trí 
tài năng theo lý tưởng được. Cứ đà xã hội này, phải chăng ngày mai con người sẽ phải sống 
như cái máy ư? Thiết tưởng là không. 
 
63. Những cố gắng xã hội hóa nhân loại, đâu có tùy theo những tiềm lực tự nhiên hóa thiên 
nhiên. Trái lại, đó là những cố gắng ý thức tự do của con người. Dầu con người sống và hành 
động theo tính tự nhiên, nó vẫn ý thức trách nhiệm phải hành động theo những luật tự nhiên do 
đạo nhân tiền định cho, hay theo những luật kinh tế phải noi theo, dầu biết mình không sao gỡ 
mình ra khỏi mọi ảnh hưởng cảnh vực sinh hoạt riêng. 
 
Làm sao mà lợi dụng tình trạng xã hội hóa này? 

64. Như vậy, sự xã hội hóa mọi sự có thể và phải thực hiện theo một thể cách làm tăng gia ích 
lợi, và tùy theo có thể được làm giảm bớt mãi tai hại cho nhân loại. 
 
65. Cho nên những người phụ trách chính quyền phải có một quan niệm xác đáng về công ích, 
gồm tắt tất cả mọi điều kiện cần thiết để con người phát triển nhân cách toàn diện của mình. Ta 
cũng thiết tưởng rằng: Những đoàn thể là trung gian giữa chính quyền và công dân; những tổ 
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chức đủ thức vốn thể hiện sự xã hội hóa này phải đủ tự do, trước để đạt tới mục tiêu riêng 
trong sự thuận hòa và hợp tác. Sau để góp phần lợi cho công ích. Một yếu điều cũng cần thiết, 
là các hội đoàn kia, các tổ chức này phải kết thành những cộng đồng thật sự không những về 
hình thức, mà nhất là về cả bản tính nữa… Các nhân viên được đón nhận và đối xử cho xứng 
vị, họ được tham gia một cách hữu hiệu vào những hành động chung; thì các tổ chức đoàn thể 
nói trên mới đáng gọi là những cộng đồng thật sự. 
 
66. Vậy trong thời kỳ những mối giao tế giữa nhân loại được phát triển lạ lùng, hễ quốc gia nào 
muốn bước tới một tổ chức hoàn bị, thì quốc gia ấy phải lo dung hòa cho thăng bằng sáng kiến 
tự do của từng cá nhân, những hội đoàn cùng chung một mục đích, với sự can thiệp của chính 
quyền, mục đích là phân phối và củng cố mọi sáng tác của tư nhân. 
 
67. Một sự xã hội hóa, được thể hiện theo những chỉ lệnh trên và theo luật luân lý nữa thì sẽ 
không bao giờ gây nguy gì và không bao giờ trở nên một gánh nặng cho các công dân. Trái lại 
ta có thể hy vọng rằng: Mỗi người sẽ được tự do phát triển nhân cách và tài năng riêng, rồi tận 
tâm xây dựng xã hội theo chính nghĩa tứ hải giai huynh đệ. Theo lời Đức Piô XI viết trong thông 
điệp QA, đó là điều thiết yếu cho mọi quyền lợi và mọi nghĩa vụ của một đời sống xã hội công 
bằng được thỏa mãn điều hòa. 
 
C. Vấn đề lương bổng. 
Những sự bất công và bất hòa hiện tại. 

68. Ta đau xót trước cảnh thê thảm hằng tái diễn ngay trước mặt ta, của những đám đông 
người lao động lương bổng quá ít không đủ sống và không đủ nuôi gia đình; nên không vươn 
mình lên một địa vị sinh hoạt cân xứng với chức vị con người. Lý do chính, là ở những miền ấy, 
nền kỹ nghệ còn mới phôi thai, chưa phát triển điều hòa. 
 
69. Nhưng dầu sao ở đa số những nước ấy, bên cạnh thân phận khổ cực của đại chúng, cũng 
không thiếu gì những người ưu thế giầu sang, sống phóng đãng xa hoa không quản gì đến kẻ 
bần cùng xấu số. 
Nơi khác dân chúng phải đảm nhận bao việc, nói được là làm như trâu bò, để nền kinh tế quốc 
gia tăng vọt lên trong một thời gian rất ngắn, đó là một sự trái ngược với công bằng và nhân 
đạo. Còn chỗ khác, công quỹ phần lớn chỉ được tiêu dụng cho quốc gia nổi tiếng vang lừng, 
hay là đổi những món tiền khổng lồ lấy thêm võ khí đạn dược cho quốc gia. 
 
70. Cả trong những nước nền kinh tế tiến triển nhiều, cũng không thiếu gì những chức vụ, mối 
lợi không đáng kể, giá trị viễn vông; những lương bổng cao lớn, đang lúc những công việc cần 
cù sản xuất của bao công dân lương thiện cần mẫn bị hạ giá lương bổng quá ít không đủ cho 
nhu cầu. Quả thực, so sánh với phần lợi họ góp vào công ích, hoa lợi xí nghiệp mướn họ, lợi 
tức quốc gia, thì lương bổng của họ quá hạ, có thể nói được là một sự trái công bằng xã hội. 
 
Làm sao định giá lương cho công bằng. 

71. Lần nữa Ta nhận thực nghĩa vụ của Ta là quả quyết rằng: Ta không thể nào mbặc luật thị 
trường hay mặc kẻ ưu thế quy định giá lương trả công thợ một cách độc đoán, bèn phải quy 
định theo luật công bằng và nhân đạo. Số lương công nhân lĩnh nhận phải vừa đủ cho họ sống 
xứng vị con người và cấp đủ sự cần cho gia đình họ. Vậy muốn định đoạt số lương phải chăng 
cần xét ba điều: Năng lực sản xuất của từng người, tình trạng kinh tế của xí nghiệp, những đòi 
hỏi của công ích, nhất là những đòi hỏi của một công việc kéo dài quanh năm, và sau hết 
những đòi hỏi lợi ích chung của các quốc gia, tức là những tổ chức quốc tế kết tinh nên bởi 
nhiều quốc gia, khác nhau về quốc tính và diện tích. 
 
72. Đời nào, chỗ nào những nguyên tắc ấy đều có giá trị, nên bắt buộc phải thực hiện. Nhưng 
trong thực hành, ai cũng phải tùy trường hợp mà cân nhắc nguồn lợi kẻ ấy sử dụng được. 
Những nguồn lợi ấy, quả thực hay thay đổi luôn, về phẩm và lượng giữa nước nọ nước kia, và 
trong một nước tùy theo từng địa phương và tùy thời tiết. 
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Làm sao mà dung hòa được sự phát triển kinh tế với sự tiến bộ của xã hội. 

73. Ngày nay nền kinh tế quốc gia ở nhiều nơi phát triển theo một tốc độ nhanh chóng lạ lùng, 
nhất là từ sau đệ nhị thế chiến vừa qua. Trong trường hợp đó ta phải đề cao một nguyên tắc tối 
hệ của công bằng xã hội, là sự tiến bộ của xã hội phải đi song đối và hòa nhịp với sự phát triển 
kinh tế. Nước thêm phong phú thì mọi từng lớp công dân phải hưởng phần đều hòa và không 
trừ ai. Ai cũng phải ân cần lưu ý, và dùng mọi phương tiện để mọi giai cấp xã hội sở hữu tiền 
tài khỏi quá chênh lệch. Sự quá chênh lệch ấy không những phải đề phòng cho nó khỏi tăng 
gia mãi, mà lại phải hết sức lo liệu để nó giảm bớt dần dần. 
 
74. Lời Đức Tiên Giáo Hoàng Piô XII đã nói, thì chí lý thật: Kinh tế quốc gia phát nguồn từ ở 
những công việc các công dân chung sức hoàn thành trong cộng đồng xã hội. Vì lẽ ấy, nên 
mục đích của nó là cấp cho công dân đủ điều kiện vật chất, cần cho từng người làm phát triển 
nhân cách và tài năng riêng, một cách đầy đủ và đều hòa. Hễ quốc gia nào thực hiện được 
mục đích ấy một cách vĩnh viễn, thì quốc gia ấy thật phong phú, vì toàn dân hưởng phúc chung 
và từng người hòa thuận sử dụng những nguồn lợi thế tục theo đúng ý Tạo Hóa đã tiền định. 
Cứ như trên, mực đo lường sự phồn thịnh của từng quốc gia, không phải là tổng số phẩm vật 
dư dật hay còn thiếu đâu, mà là cách thức phân công chia của cho công bằng, tức là cách thức 
hữu hiệu làm cho các công dân thuận bề phát triển và kiện toàn nhân cách riêng. Nền kinh tế 
quốc gia toàn diện, nguyên gốc và cứu cánh duy nhất là thế. 
 
75. Về phương diện ấy, Ta phải nhắc đến một thực hiện thường quen ở nhiều nước bây giờ: 
Có những đại xí nghiệp và xí nghiệp trung bình đã quen lấy phần hoa lợi lập tư sản riêng, nên 
về tài chính họ tự túc được. Nhờ vậy năng lực sản xuất của những xí nghiệp được tăng gia rất 
nhiều. Nhưng đồng thời Ta phải quả quyết rằng: Vì các xí nghiệp ấy tự túc được về tài chánh, 
họ cũng phải công nhận cho công nhân quyền đòi một phần vốn tín dụng, nhất là khi số lương 
của công nhân không vượt quá mức tối thiểu. 
 
76. Trong phạm vi ấy, ta phải nhấn mạnh vào một nguyên tắc mà chính Đức Piô XII đã xác định 
trong bức thông điệp QA rằng: voir au titre capital and travail. (QA) 
 
77. Kinh nghiệm dạy rằng: ta có sẵn trăm nghìn thể cách thực hiện nghĩa vụ công bằng này. Tỉ 
dụ như một việc đáng ước mong ngày nay hơn cả đời Đức Tiên Giáo Hoàng, là phải mở 
đường cho công nhân được tham gia vào quyền sở hữu của xí nghiệp đã mướn họ làm việc. 
Đức Piô XI viết rằng: 
 
Lương bổng công nhân và công ích quốc gia. 

78. Ta cũng nên nhắc lại: sự thăng bằng giữa lương bổng và lợi tức chỉ có thể xác định được, 
khi ta đã cân nhắc kỹ công ích của từng quốc gia, và lợi ích chung của toàn thể nhân loại. 
 
79. Công ích của từng quốc gia buộc phải liệu cho một số công nhân, có việc làm càng nhiều 
càng tốt. Phải chú ý đừng để những nhóm công nhân được biệt đãi, hoặc trong nước, hoặc 
trong cả giới lao động, hết sức duy trì sự thăng bằng giữa lương bổng và giá hàng, mở rộng 
cửa cho một số người được bước tới và hưởng dụng những vật phẩm và những tiện nghi của 
một đời sống tiến hóa; hoặc thủ tiêu, hoặc hạn chế sự chênh lệch giữa các ngành kinh tế: Canh 
nông, kỹ nghệ, tiện nghi thông dụng. Phải duy trì sự thăng bằng giữa sự phong phú mỗi ngày 
tăng lên, và sự mở mang những công vụ thiết yếu, lo cho mọi cơ cấu sản xuất luôn luôn tiến 
hóa theo sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, nâng cao địa vị sinh hoạt không những người ta 
hưởng hiện tại, mà lại còn bắt đầu chuẩn bị một hậu lai khả quan hơn… 
 
80. Công ích toàn thể nhân loại bắt buộc phải loại trừ những mưu ý thâm độc khỏi những cuộc 
cạnh tranh kinh tế của các dân tộc: Phải liệu sao cho nền kinh tế quốc gia tiến triển đều hòa 
trong sự cộng tác thân mật và kiến hiệu. Sau hết phải dùng đủ mọi phương cách hiệu lực để 
các dân nước chậm tiến chóng khuếch trương trình độ kinh tế của họ. 
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81. Lẽ cố nhiên công ích quốc gia và quốc tế nói trên, cũng phải tôn trọng, hoặc khi định đoạt 
phần hoa lợi phải chia cho những người phụ trách chỉ huy xí nghiệp, (phần ấy gọi là phần chia 
lợi tức do xí nghiệp gây nên), hoặc khi chia phần hoa lợi với những nhà tư bản đã góp vốn. 
 
Xí nghiệp. 
Tổ chức cơ sở cho công bằng. 

82. Tuân giữ công bằng trong sự phân công chia của thì không đủ. Công bằng còn phải tôn 
trọng ngay trong tổ chức làm, xí nghiệp và các cơ cấu sản xuất nữa. Xét theo lý đương nhiên 
con người hành động và sản xuất, phải chịu phần trách nhiệm và kiện toàn nhân cách ngay 
trong việc làm của mình. 
 
83. Vì thế, hễ khi nào thấy bất cứ tổ chức kinh tế nào khiến công nhân mất cả nhân cách, làm 
việc không chút trách nhiệm: chỉ là cái máy không sáng tác được điều gì, thì ta xét tổ chức kinh 
tế ấy là một tổ chức bất công, không cứ gì sản phẩm nhiều hay ít, được chia phần cho công 
bằng và nhân đạo hay không. 
 
Xí nghiệp thì trăm thể thức. 

84. Ta không thể nào xác định trong một thành ngữ duy nhất, những tổ chức kinh tế nào là 
xứng với nhân cách con người hơn cả, và là những tổ chức hiệu nghiệm nhất, cho con người ý 
thức trách nhiệm riêng. Dầu sao Đức Tiên Giáo Hoàng Piô XII đã ban bố một vài huấn lệnh rất 
hợp thời: Những cơ sở tiểu và trung bất cứ về nông, công, thương hay kỹ nghệ phải được bảo 
vệ và nâng đỡ. Nhờ đã kết thành những hợp tác xã, các cơ sở đó hưởng được những tiện nghi 
và những ân huệ riêng của các đại xí nghiệp. Ở những chỗ nào đại xí nghiệp có năng lực sản 
xuất mạnh hơn, thì chỗ ấy giao kèo cần lao, cần phải bổ túc bằng những giao kèo xã hội. 
 
85. Thành ra phải bảo vệ và cũng cố tùy theo những đòi hỏi của công ích, và tùy theo sự tiến 
bộ của kỹ thuật, và những tiểu công nghệ, những cơ sở gia đình nông dân và các hợp tác xã 
vốn phải bổ khuyết và ủng hộ những kinh doanh ấy. 
Tiểu ban công nghệ và hợp tác xã. 
 
86. Trong đoạn sau Ta sẽ bàn về các kinh doanh nông nghiệp. Tại đây Ta phải có đôi lời về các 
“tiểu công nghệ và các hợp tác xã”. 
 
87. Hai tổ chức kinh tế này chỉ có thể phồn thịnh và kết quả, khi đồ dùng và phương kế sản 
xuất luôn luôn đổi mới cho thích ứng với đà tiến của khoa học chuyên môn hiện tại, hoặc cho 
phù hợp với nhu cầu và sở thích kẻ tiêu thụ sản phẩm. Chính các nhà tiểu công nghệ và các 
nhân viên của hợp tác xã, phải thích ứng công việc của họ với thời đại. 
 
88. Bởi thế việc cần thiết nhất, là huấn luyện họ ít nhất về kinh tế học tổng quát, và những thuật 
chuyên môn thích nghi. 
Họ cũng đáng được chính phủ ủng hộ bằng một chính sách thích đáng, nhất là trong phương 
diện giáo dục, thuế pháp, ngân hàng, an ninh và các bảo đảm xã hội. 
 
89. Các nhà tiểu công nghệ và hợp tác xã này hợp thành một năng lực sản xuất quan trọng. Họ 
đắc lực cộng tác vào đà tiến của xã hội văn minh. Nên chính quyền can thiệp nâng đỡ họ, thì 
thật đáng khen và đáng thúc đẩy. 
 
90. Cũng vì thế mà Ta đem hết tình cha con khuyên nhủ các nhà tiểu công nghệ và hợp tác xã 
viên, dầu rải rắc khắp tứ phương cũng là con cái thân yêu của Ta, hãy ý thức trọng trách của 
họ. Bởi vì, nhờ họ, tinh thần trách nhiệm, ý chí cộng tác, và những cố gắng của con người đã 
được thúc đẩy mãnh liệt tạo nên những tác phẩm tinh vi mới mẻ. 
 
Công nhân tham gia vào sự sống chung của xí nghiệp. 
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91. Ta đồng ý với các vị tiền nhiệm: “Nguyện vọng của công nhân là muốn tham gia vào đời 
sống xí nghiệp đã mướn họ làm việc. Nhưng tham gia theo mực độ nào?” – Ta không thể nào 
quy định trước được, vì nó tùy theo hoàn cảnh thực tế của mỗi xí nghiệp. Mỗi xí nghiệp tình 
trạng khác nhau và dầu trong một xí nghiệp đi nữa, tình trạng cũng hay thay đổi; nhiều khi tự 
tận gốc và bất ngờ. Thế nhưng mà theo ý Ta, công nhân cũng phải góp một phần hữu hiệu 
trong tổ chức xí nghiệp tư hay công đã mướn họ làm việc. Người ta phải đua nhau hóa xí 
nghiệp thành một cộng đồng có thể cách nhân loại, hầu cho mỗi nhân viên cùng một tinh thần 
được liên lạc với nhau để hoàn tất công việc và thể hiện phận vụ riêng. 
 
92. Mục đích cao siêu ấy, đòi hỏi ở ban giám đốc trị sự, kẻ đốc công và toàn thể công nhân, 
những mối giao thiệp với nhau đầy tình nghĩa tôn trọng, kính phục và thân yêu nhau. Nó cũng 
bắt buộc mọi người cộng tác vào công việc chung một cách thành thực và hữu hiệu. Ai cũng 
phải nhận thực rằng: Công việc của mình không phải chỉ là một sinh kế gây lợi cho mình, mà lại 
là một nhiệm vụ mình đã đảm nhận để gây lợi ích chung cho anh em. 
 
Công nhân phải có quyền góp ý kiến, mà lại góp phần công trong việc tổ chức và phát triển xí 
nghiệp mới là phải lẽ. Đức Piô XII dạy rằng: “Phận vụ kinh tế xã hội ai cũng mong gánh vác một 
phần nào, thì nên cấm không cho ai làm việc vô trách nhiệm, mà chỉ lệ thuộc người khác trăm 
phần trăm. Thực ra xí nghiệp nào muốn tiến triển đều hòa, tất phải tôn trọng nhân cách của con 
người, nhưng dầu sao ban giám đốc cũng phải thống nhất, là điều kiện cần thiết để cho mọi 
việc chạy xuôi và kết quả nhiều. Nhưng không phải vì thế mà công nhân phải cứ ngày nào ngày 
ấy làm việc im lặng như một cái máy, không được phát biểu ý kiến, không rút kinh nghiệm, bao 
giờ cũng thụ động tuân theo ý định của ban giám đốc chia công tác và tổ chức công việc cho 
họ. 
 
93. Sau hết, chính nhân tính đòi cho công nhân quyền lãnh nhận những trọng trách trong xí 
nghiệp của họ. Việc ấy lại rất thích hợp với đà tiến hiện tại của kinh tế, xã hội và quốc gia nữa. 
 
94. Tội nghiệp thay ngày nay nền kinh tế xã hội đã quá chênh lệch, nên hay vi phạm công bằng 
và nhân đạo. Cũng có bao tà thuyết khuếch trương mạnh về mục đích, tổ chức và phận vụ kinh 
tế. Nhưng dầu sao đà tiến bộ của khoa học và kỹ nghệ cứ tiến hóa, đổi mới và phát triển theo 
một tốc độ nhanh chóng lạ lùng. Thành ra công nhân cần phải có năng lực và tài chuyên nghiệp 
hơn trước nhiều. Phải dành cho họ đủ phương tiện và thời giờ học tập, để họ mỗi ngày một biết 
rộng hơn, thêm văn hóa hơn và nhiệt thành với phận sự tu đức cùng tôn giáo hơn. 
 
95. Ngày nay xã hội đủ phương tiện để kéo dài thời kỳ giáo dục và tu nghiệp cho các công 
nhân còn thiếu niên. 
 
96. Nhờ vậy công nhân sẽ càng ngày càng đủ điều kiện gánh vác những trọng trách của họ đối 
với xí nghiệp đã nhận họ làm việc. Chính quyền cũng nên đánh thức công dân đủ mọi tầng lớp 
xã hội về phần trách nhiệm họ phải đảm nhận đối với công ích. 
 
Những công đoàn tham gia vào vận mệnh quốc gia. 

97. Ai cũng nhận thực các công đoàn ngày nay đều phát triển rất nhiều. Sự thường các công 
đoàn ấy cũng được pháp luật quốc gia chuẩn y, và những tổ chức quốc tế chấp nhận. Các 
công đoàn phần nhiều không còn xúi giục công nhân phải tranh đấu nữa; nhưng, một phải cộng 
tác với chủ nhân, nhờ những khế ước hiệp đồng. Một điều cần thiết, hay ít nhất rất thích thời; là 
mong cho công nhân rộng quyền, góp ý kiến và gây ảnh hưởng cả ở ngoài xí nghiệp của họ, 
đến bất cứ đoàn thể xã hội nào. 
 
98. Ngày nay xí nghiệp nào, bất phân tổ chức, năng lực, ảnh hưởng quốc gia lớn, nhỏ, nhiều, ít 
thể nào, cũng nhập vào tổ chức xã hội kinh tế quốc gia. 
Xí nghiệp phồn thịnh hay sút kém tùy theo tổ chức đó. 
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99. Nhưng định số phận của nền kinh tế quốc gia, không phải là quyền riêng của từng cơ quan 
sản xuất đâu. Đó là quyền chung của chính phủ, và các cơ cấu phụ trách của từng chi tiết của 
nền kinh tế, hoặc quốc gia hoặc quốc tế. 
 
Thành ra, một điều rất nên mà lại rất cần nữa, là dành cho công nhân hay những người bênh 
hộ quyền lợi, nhu cầu và xu hướng công nhân, một chỗ ngang hàng với các chủ nhân và đại 
diện của họ bên chính quyền và các cơ cấu nói trên. 
 
Nghiệp đoàn công nhân. 
100. Trước hết Ta phải đem hết tâm tư và tình cha con, mà nhìn đến những hội đoàn công 
nhân liên nghệ và các nghiệp đoàn lao công, đã lấy học thuyết công giáo làm căn bản và đang 
hành động ở khắp năm châu. Ta quên sao được những công lao anh em đã gánh vác, những 
trở lực anh em đã lướt thắng; hoặc trong phạm vi quốc gia, hay trong phạm vi quốc tế để bênh 
vực quyền lợi và cải thiện số phận vật chất lẫn tinh thần của công nhân một cách hữu hiệu liên 
tục. 
 
101. Những người ấy còn đáng khen nữa, vì những kết quả họ đã thu lượm không những rực 
rỡ tức thời, mà lại gây ảnh hưởng đến cả giới lao công. Bằng cách phổ biến ra những nguyên 
tắc lành mạnh về lý thuyết và thực hành công giáo. Nhờ họ, đạo công giáo càng ngày càng ảnh 
hưởng rộng xa thánh thiện. 
 
102. Ta cũng rất tán thành sự nghiệp của các con quý yêu, tinh thần công giáo cao xa, đã hoàn 
tất một công việc rất quan trọng, ngay trong những nghiệp đoàn không công giáo, nhưng trong 
tôn trọng luật thiên nhiên và công nhận quyền tự do tôn giáo và luân lý của các nhân viên. 
 
103. Sau hết Ta thật tình thán phục tổ chức lao động quốc tế (OIT) đã từ mấy mươi năm đem 
hết tài lực và khôn khéo tìm chấn hưng một nền kinh tế xã hội công bằng và nhân nghĩa ở khắp 
thiên hạ. Nhờ vậy, những quyền lợi chính đáng của công nhân mới được tôn trọng. 
 
Quyền tư hữu. 
Phân tách sở hữu và quyền hành. 

104. Trong những năm vừa qua ai cũng đã nhận thấy các xí nghiệp tìm cách tách biệt quyền 
hành, vốn chỉ huy mọi công việc, và quyền sở hữu của các cổ phần viên cấp vốn. Vì vậy chính 
quyền gặp phải bao trở lực. Làm sao mà biết được vật đích ban chỉ huy các xí nghiệp, nhất là 
các xí nghiệp ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế quốc gia, không bao giờ phạm đến công ích mà 
chính quyền vốn phải bảo vệ? Xét theo kinh nghiệm, trở lực trên vẫn còn nguyên vậy, không cứ 
gì tư bản cần thiết cho các xí nghiệp lớn do tư nhân hay do các tổ chức công cung cấp cho. 
 
Sống yên vì tổ chức bảo hiểm và nghề chuyên môn. 

105. Một điều chắc chắn, là ngày nay nhờ có những hội bảo hiểm và những sở cứu tế xã hội, 
thì số người hướng về tương lai một cách yên trí và bình thản càng ngày càng đông. Xưa kia 
chỉ có những người có tài sản, dầu là một tài sản nhỏ bé đến đâu, mới sống được bình thản 
như vậy. 
 
106. Ngày nay cũng có những người không thèm có sở hữu riêng, một chỉ mong có nghề 
nghiệp chuyên môn. Người ta tin ở những hoa lợi do một chuyên nghiệp gây nên, hay là quyền 
lợi do cần lao mà có, hơn cả những ân huệ hay những quyền lợi chỉ căn cứ vào tư bản. 
 
107. Thái độ ấy biểu diễn nhân cách của cần lao. Cần lao từ ở con người phát xuất. Thành ra 
nó quý hơn cả sự giầu sang hay mọi của phú quý khác, vốn chỉ nâng đỡ con người từ bên 
ngoài mà thôi. 
Đó là một bằng chứng rõ ràng, nhân cách đã phát triển nhiều trong con người hiện tại. 
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108. Bởi thế ngày nay đã không thiếu gì người thắc mắc rằng: Thời thế hoàn cảnh đã biến đổi 
nhiều, không biết nguyên tắc kinh tế xã hội các Đức Tiên Giáo Hoàng đã công bố xưa còn đủ 
sức mạnh để bênh vực quyền sở hữu tự nhiên của con người đến các vật phẩm và các khí cụ 
sản xuất; Không biết những nguyên tắc ấy còn giá trị và hiệu lực như xưa chăng? 
 
Quyền sở hữu vẫn có giá trị. 

109. Nhưng thắc mắc làm gì? Vì là vô lý… 
Quyền tư hữu gồm cả những khí cụ sản xuất, đời nào cũng có giá trị, vì là quyền thiên nhiên 
bất tử. Con người có trước, xã hội có sau. Nên mọi tổ chức xã hội đều quy về con người là 
cùng đích. Ngoài ra đã nhận quyền tự do hành động của từng người trong phạm vi kinh tế, tất 
nhiên cũng phải nhận rằng: Tư nhân cũng tự do chọn lựa và hưởng dụng đủ mọi phương tiện 
cần thiết để thể hiện quyền ấy. Kinh nghiệm và lịch sử cũng dạy rằng: Hễ chính phủ nào chối 
không cho tư nhân dùng quyền đến những khí cụ sản xuất, thì chính phủ ấy cũng phạm đến 
hay bài trừ mọi quyền tự do căn bản khác. Như vậy đủ rõ, quyền tư hữu bảo đảm và củng cố 
đủ mọi quyền tự do của con người. 
 
110. Như vậy ta mới hiểu những thay đổi lạ của bao phong trào và tổ chức xã hội chính trị 
quyết dung hòa tự do và công bằng: Trước, họ nhất định bài trừ quyền tư hữu đến các khí cụ 
sản xuất. Sau, vì xã hội đã biến chuyển, họ rút kinh nghiệm đổi ý, và sẵn sàng công nhận 
quyền tư hữu ấy. 
 
111. Về vấn đề đó, Ta đồng ý với Đức Tiên Giáo Hoàng Piô XII, và nhắc lại những huấn lệnh 
của Ngài rằng: 
Giáo hội bênh vực quyền tư hữu, đã có một mục đích cao siêu, vừa xã hội vừa luân lý. Giáo hội 
chẳng có ý duy trì tình trạng hiện tại, nguyên vì lý do ấy thể hiện thánh ý Chúa. Giáo hội cũng 
không nghiêng ngả về bên kẻ giầu sang quyền thế, mà bỏ mặc kẻ nghèo hèn người vô sản 
đâu. 
Trái lại Giáo hội chỉ quyết cải hóa chế độ tư hữu cho thích hợp với ý định của Chúa và cân 
xứng với nhân cách con người hơn. 
Quyền tư hữu vốn bảo đảm quyền tự do của con người, và nói được là một yếu tố thiết yếu của 
một tổ chức xã hội chính đáng. 
 
112. Vì ở rất nhiều nước ngày nay, nền kinh tế được nâng cao vì năng lực sản xuất phát triển 
mau chóng lạ lùng; thì công bằng hợp tác với nhân đạo cũng đòi tăng lương bổng công nhân 
cho cân xứng, và tùy theo luật mực công ích chỉ định. 
 
Phổ biến quyền dùng sở hữu. 

113. Quyền tư hữu bao quát cả khí cụ sản xuất nhất định là quyền tự nhiên. Quả quyết điều ấy 
là phải, nhưng vẫn chưa đủ. Ta phải cố gắng cho mọi tầng lớp xã hội hưởng dụng được quyền 
tư hữu quý hóa này. 
 
114. Đức Tiên Giáo Hoàng Piô XII công bố rằng: Nhân cách đòi hỏi ở từng người phải có 
quyền tư hữu đến mọi của quý đời này, làm căn bản của một đời sống xứng đáng. Kèm theo đó 
lẽ dĩ nhiên có một nghĩa vụ, là liệu làm sao cho từng người có một sở hữu riêng. Đàng khác vì 
cần lao có giá trị đặc biệt, thì xã hội phải tổ chức làm sao cho cả giai cấp công nhân cũng đủ 
điều kiện chiếm lấy một phần sở hữu, cho dù sở hữu ấy bé nhỏ đến đâu đi nữa. 
 
115. Không bao giờ bằng bây giờ, ta phải tuyên bố rằng: Phải lo liệu cho số người được hưởng 
quyền tư hữu trong xã hội càng ngày càng tăng thêm đông. Lý do là vì, những dân nước đang 
tiến triển về kinh tế, mỗi ngày một nhiều hơn. Bởi thế ai khéo dùng những kỹ thuật kinh tế hiệu 
nghiệm ngày nay, thì rất có thể gây nên một chính sách xã hội kinh tế thuận tiện cho số người 
có sở hữu riêng thêm đông mãi, ít nhất cho ai nấy cũng có nhà ở, đất ruộng, đồ dùng nhà tiểu 
công nghệ, nông trại gia đình, hay cổ phần trong các trung, đại xí nghiệp, như đã thấy có ở 
những nước kinh tế xã hội tiến bộ hơn. 
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Quyền công hữu. 

116. Đành rằng quyền tư hữu ở trên là quyền tự nhiên của từng người, nhưng chính phủ và 
các công sở cũng có thể giữ độc quyền trong những cơ cấu sản xuất có kèm theo một chuyên 
quyền kinh tế, mà khi tư nhân chiếm hữu sẽ làm nguy hại đến công ích. 
 
117. Khuynh hướng đời ta là đòi mở rộng các sở hữu dành cho công quyền. Lý do vì công ích 
buộc chính phủ phải có những công quyền rộng rãi hơn. Nhưng dầu sao cũng cần phải nại đến 
nguyên tắc bảo trợ ta đã đề cập đến ở trên: Chính phủ và các công sở chỉ có thể đòi quyền 
hành tùy theo những đòi hỏi của công ích. Những mưu kế hạn chế hay tệ hơn nữa bài trừ 
quyền tư hữu đều phải xa tránh. 
 
118. Sau hết, kẻ phụ trách mọi công cuộc kinh tế của chính phủ hay của các công sở đều phải 
là những người tài trí lỗi lạc, chuyên môn đặc sắc liêm chính và trung nghĩa không ai hồ nghi 
được. Chính quyền còn phải theo dõi, kiểm soát liên tục, ân cần tất cả các hành động của họ 
để tránh khỏi những chuyên quyền kinh tế quốc gia, dần dần rút vào trong tay một số tư nhân 
ưu thế, là một tai hại lớn cho công ích quốc gia. 
 
Quyền tư hữu với trách vụ của nó. 

119. Các Đức Tiên Giáo Hoàng đã không ngừng nhắc đến trách vụ xã hội của mọi quyền tư 
hữu. Theo ý Chúa tiền định, mọi vật phẩm thiên nhiên, đều có mục đích là cung cấp đủ nhu cầu 
cho toàn thể nhân loại: Trong bức thông điệp RN của Đức Lêô XIII có câu: (RN, 19) 
 
120. “Không phải vì trách chính phủ và các sở mỗi ngày một mở rộng mà trách vụ của quyền tư 
hữu ngày càng biến đi. Trách vụ ấy từ ở quyền tư hữu phát xuất ra. Ngoài ra đời nào cũng đã 
từng có những tình trạng đau thương những nỗi hàn vi cơ cực, chính phủ không sao biết được, 
nên cũng không sao hàn gắn được. Phạm vi mở rộng cho lòng từ thiện, và đức bác ái công giáo 
vẫn còn mênh mông bát ngát… Nhất là để thỏa mãn những nhu cầu phần hồn công quyền 
không thể nào đem lại hiệu lực bằng những hành động tư nhân, và các nghiệp đoàn tư nhân”. 
 
121. Quyền tư là quyền tự nhiên và chính đáng. Phúc âm nhấn mạnh vào điều đó rất nhiều. 
Nhưng mặt khác, Chúa Kitô luôn tha thiết yêu cầu kẻ giàu sang, hãy biến đổi của cải đời này 
nên những của quý đời sau bằng cách san sẻ kho vàng của họ với những người nghèo khổ. 
“tích trữ kho tàng dưới đất làm gì ! Mối mọt gỉ sét, sâu bọ sẽ nuốt dần. Kẻ trộm đào ngạch lấy 
đi. Chúng con hãy tích trữ kho tàng trên trời là chỗ không lo gỉ sét, không ai lấy trộm được”. 
Chúa Kitô lại tuyên bố: “Bố thí cho kẻ nghèo tức là bố thí cho Thầy”. “Nếu lần nào chúng con thi 
ân cho kẻ hèn kém nhất trong anh em là chúng con thi ân cho chính mình Ta”. 
 
 
còn tiếp nhiều kỳ 
 

GIỚI THIỆU SÁCH SỐNG LỜI CHÚA Quyển 2/2019 

Kính thưa Quý Cha và Quý Vị, 

Chúng con vui mừng kính báo, đã có sách: 

Sống Lời Chúa - Quyển 2/2019 (tháng 4, 5 và 6)  do Nhà Xuất Bản Bayard Việt Nam, dòng 
Đức Mẹ Lên Trời (AA) phát hành toàn quốc 
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Lời Giới Thiệu của Đức Hồng Y Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN 

SỐNG LỜI CHÚA 

Lời Chúa là lời ban ánh sáng chân lý, ánh sáng yêu thương và bình an. 

Đọc Lời Chúa hằng ngày giúp cho chúng ta mỗi ngày lớn lên trong ánh sáng chân lý, yêu 
thương và bình an, và giúp con người chúng ta phát triển cách toàn diện với cả cái đầu cùng 
con tim và hai cánh tay: 

-       Phát triển cái đầu với khả năng xác tín Thiên Chúa là Cha, đồng loại là anh em, 

-       Phát triển con tim với khả năng yêu thương, hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha, bác ái 
với đồng loại là anh em, 

-       Phát triển hai cánh tay với kỹ năng tương thân, tương trợ cùng nâng đỡ lẫn nhau, đặc 
biệt là đối với những người nghèo khổ. 

Với khả năng giúp phát triển con người cách toàn diện như thế, Lời Chúa hằng ngày giúp ta 
ngày một trưởng thành trong tư cách làm con hiếu thảo của Chúa và làm anh em bác ái với mọi 
người. 

Sài gòn, 17 tháng Giêng 2019 

Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 
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****** 

Nội dung sách Sống Lời Chúa quyển 2 – năm 2019 gồm: Các bài đọc, Phúc Âm trong 
Thánh lễ hằng ngày của 3 tháng Quý 2/2019 (tháng tư, tháng năm và tháng sáu) Bài suy niệm 
ngắn do mọi thành phần Dân Chúa trong và ngoài nước biên soạn (các Giám Mục, Đức Ông, 
Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân):  

Sự hữu ích của Sống Lời Chúa: Tiện lợi, nhỏ gọn bỏ túi khi đi khắp nơi. Giúp bạn dễ dàng 
đọc Phúc Âm hàng ngày và suy niệm một cách nhẹ nhàng. Giúp bạn cầu nguyện hàng ngày và 
sống gần với Chúa hơn.  

Tác giả: Nhiều Tác giả: ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn; Đức Cha Giuse Ngô Quang 
Kiệt; Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng; Lm. Nguyễn Thanh Hà; Phaolô Nguyễn Văn Hưng; Giuse 
Ngô Ngọc Khanh; Lm. FX Phó Đức Giang; Lm Giuse Nguyễn Chí Ái; Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ; 
Lm. Gioan Võ Trần Gia Định; Lm. Anrê Đoàn H.M. Tuấn; Sr. Thục Đoan; Sr. Mary Phạm 
Nguyễn; Sr. Maria Trần Thị Ngọc Thương; Sr. Bích Giang; Thương Lắm; Linh Hương.  

Bộ sưu tập: Sống Lời Chúa. 

o Phát hành 4 số mỗi năm tương ứng với mỗi Quý. Mỗi số gồm các bài đọc và suy niệm 
Lời Chúa trong Thánh Lễ của 3 tháng đó. 

o Các bài suy niệm luôn luôn mới vì Lời Chúa luôn canh tân, đổi mới nhân loại và thế giới 
này. 

Sống Lời Chúa được chia thành 4 tập nhỏ dùng trong một năm, mỗi tập 3 tháng, hiện đã phát 
hành tập 1 và 2 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. 

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: 086.808.0504  

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

- Đường dẫn đến trang: https://www.bayard.vn/product/song-loi-chua-quyen-2-2019/  

- Đường dẫn đọc thử: https://fr.calameo.com/read/00579999204c390c8d017  

Chúng con xin chân thành cám ơn. 

BBT CGVN 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Suy Niệm Chúa nhật III Mùa Chay - C 

Bước vào Chúa nhật thứ III Mùa Chay năm, lời kêu gọi "hoán cải" vang lên trong Tin Mừng 
hôm nay như là sự cảnh báo. Mượn lời nguyện cầu của các Giáo phụ chúng ta thưa cùng 
Chúa: "Lạy Chúa, xin thương con, vì con là kẻ có tội !" 

Sau hai tuần sám hối, ý thức mình là kẻ tội lỗi, chúng ta can đảm theo Chúa Giêsu bước tiếp 
vào trong sa mạc của Mùa Chay Thánh, "hướng nhìn" lên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót, 
và thưa: "Mắt tôi hướng nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới. 
Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ cùng khổ" (Ca nhập lễ), Chúa sẽ 
cứu giúp chúng ta. 

Tin vào lòng Chúa thương xót không phải là dễ, vì trước mắt chúng ta có biết bao chuyện 
buồn đẫm lệ: các thảm kịch về tai nạn hàng không, những vụ khủng bố người giết người giã 
man hơn, những tội lỗi do chính con cái Giáo hội gây ra … Chúng ta vẫn hát với niềm tin rằng : 
"Chúa nhân từ và thương xót". 

Có người hỏi, lòng nhân từ và thương xót Chúa ở đâu, khi trái tim con người bị tan nát bởi 
những cái chết đau thương của người thân, của anh em đồng loại... thật khó để chúng ta xác 
tín rằng Thiên Chúa yêu thương và muốn điều tốt cho nhân loại? 

Vấn nạn giả thiết rằng, sự bất hạnh xảy đến với con người là đích đáng. Vì vậy, khi chúng ta 
chứng kiến những người bị bệnh nan y hoặc chết đột ngột, người đời hỏi  :"Họ đã làm gì sai 
chăng? " Hay có sự trừng phạt tức khắc mà họ phải hứng chịu? Đây không phải là điều Chúa 
Giêsu nói trong Tin Mừng. 

Vậy, làm thế nào để có thể chấp nhận và sống sự khác biệt giữa lòng thương xót của Thiên 
Chúa và sự bất hạnh của con người? Chúng ta còn nhớ việc Thiên Chúa giải thoát dân Ngài ra 
khỏi Ai Cập và cho họ đi qua Biển Đỏ ráo chân không? Liệu còn nhớ Thiên Chúa dẫn dắt dân 
Ngài qua sa mạc, nuôi dân bằng bánh bởi trời, và uống nước từ tảng đá vọt lên để dân đi đến 
tận Đất Hứa không? Chỉ cần nhớ lại những hành động Thiên Chúa trợ giúp con người, như thư 
I Côrintô, Thánh Phaolô tiên báo trước đời sống Kitô hữu, những người đã được rửa tội trong 
Chúa Kitô là Đá tảng tuôn trào mạch nước sự sống và nuôi dưỡng bằng bánh bởi trời. Nhưng 
làm thế nào để chúng ta tin vào lòng trung thành của Thiên Chúa và giúp chúng ta tin vào tình 
yêu Chúa khi bất hạnh tấn công con người? 

Thánh Luca kể lại cho chúng ta bình luận của Chúa Giêsu về hai biến cố thời sự lúc đó. Biến 
cố thứ nhất là cuộc nổi loạn của vài người Galilê bị quan Philatô đàn áp giết chết; biến cố thứ 
hai là ngọn tháp tại Giêrusalem bị sụp đổ làm cho 18 người thiệt mạng; hai biến cố bi thảm này 
khác nhau, một do con người tạo ra, và một do tai nạn. Người đương thời Chúa Giêsu thường 
có tâm thức nghĩ rằng, tai nạn đã đổ xuống trên các nạn nhân, bởi vì họ đã phạm lỗi trầm trọng. 
Trái lại, Chúa Giêsu nói : "Các người cho rằng những nạn nhân người Galilêa kia là những kẻ 
tội lỗi hơn tất cả mọi người Galilêa ư?... Hoặc 18 nạn nhân kia là những kẻ lỗi phạm hơn tất cả 
mọi người dân Giêrusalem chăng?" (Lc13,2.4). Thay vì kết luận đơn giản coi sự dữ như là hình 
phạt của Thiên Chúa, Chúa Giêsu phục hồi lại hình ảnh chân thực của Một Vì Thiên Chúa là 
Ðấng tốt lành, không muốn sự dữ; Người còn yêu cầu đừng coi những tai hoạ đó như là kết 
quả trực tiếp của tội lỗi cá nhân. Người nói: "Các ông tưởng rằng những người Galilê ấy là 

 

HÃY HOÁN CẢI VÌ CHÚA GIẦU LÒNG XÓT THƯƠNG 
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những kẻ tội lỗi nhất ở xứ Galilê cho nên mới đáng hình phạt như vậy ư?" Và Chúa Giêsu kết 
luận cho cả hai trường hợp như sau: "Không phải thế. Tôi nói cho các người biết, nếu các 
người không ăn năn hối cải, các người cũng sẽ phải chết như vậy" (Lc 13,3.5). Chúa Giêsu 
muốn dẫn những kẻ lắng nghe Người đến kết luận về sự cần thiết phải ăn năn trở lại. 

Khi cái chết tấn công chúng ta, đức tin không cho chúng ta những lời giải thích hoặc an ủi 
chúng ta yên tâm, nhưng đức tin hỏi chúng ta: chúng ta đã làm gì trong cuộc đời khi đang phải 
đối diện với cái chết vây quanh ta, bất hạnh và đau khổ tấn công và chạm đến ta? 

Để làm rõ lời kêu gọi hoán cải, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cây vả. Đã ba năm nay, cây không 
sinh quả. Chúng ta, những người đã nhận lãnh bao nhiều hồng ân của Thiên Chúa mà không 
đáp trả cách hào phóng cũng thế. Chủ vườn nói với chúng ta rằng, điều này đã quá đủ. Và bây 
giờ người làm vườn chưa ưng nhận sự phán xét của Thầy nên trả lời: "Thưa ông, xin để cho nó 
một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng 
không năm tới ông sẽ chặt nó đi" (Lc 13, 9), đúng là năm án treo, một năm hồng ân. 

Sự chết không tấn công chúng ta một cách mù quáng, nhưng mời gọi chúng ta cải đổi đời 
sống. Đó là lý do tại sao phụng vụ cung cấp cho chúng ta bài suy niệm này ở trung tâm của 
Mùa Chay, khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình 40 để hướng tới việc cử hành lễ Vượt Qua, và 
mời chúng ta đi tiếp để Chúa nhật tới canh tân phép rửa của chúng ta, nguồn nước hằng sống 
trào dâng từ trái tim của Chúa Giêsu. 

Vâng, lạy Chúa, khi con nhìn thấy những gì xảy ra trên thế giới và trong Giáo hội, các tai nạn 
gây đau đớn cho nhân loại và đau khổ đến anh em của con, con nghe thấy giọng nói của Chúa 
nói với con: "Hãy sám hối ngay ngày hôm nay. Tận dụng Năm Thánh này, Năm Hồng Ân, năm 
Ta xót thương và chăm sóc con để con có thể sinh trái".Amen. 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

CHÚA  NHẬT III C MÙA CHAY 
Xh 3:1-8a,13-15; 1Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9 
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

Trong các tài sản tinh thần của con người thì Tự Do là trên hết và cao quí nhất. Thiên Chúa 
đã giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ của Ai Cập thì hiển nhiên là Thiên Chúa yêu thương con 
người và dành phần tốt đẹp nhất cho họ. Nhưng, qua quá trình cuộc sống của con người, có 
phải tất cả mọi người đều đạt tới và nắm giữ trọn vẹn Tự Do như Chúa đã ban cho không? 
Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và ông Maisen ở núi Horeb tại Sinai và cuộc di hành của dân 
Israel sau khi thoát cảnh nô lệ ở Ai Cập để đi đến Tự Do đích thực và hoàn toàn là một bài học 
quí giá cho chúng ta.  

Bài suy niệm này chú trọng đến ý nghĩa cuộc hội ngộ giữa ông Maisen và Thiên Chúa ở trên 
núi Sinai với  Luật Lệ và Tự Do.  

SINAI: ĐẤT THANH, NÚI CỨU ĐỘ VÀ 10 ĐIỀU RĂN CHÚA 

GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO 
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Bài đọc sách Xuất Hành hôm nay (3:1-8a, 13-15) làm tôi nhớ lại dịp viếng Núi Sinai và Đan 
Viện Catherine trong một chuyến hành hương Jerusalem trước đây. Tôi còn nhớ rõ ràng kỷ 
niệm kỳ thú được đứng trên đất thánh ở núi Sinai, ngay chính chỗ mà Thiên Chúa đã cho nhân 
loại bộ luật 10 điều răn của Giao Ước.  

Tôi cũng nhớ lại những lời vàng ngọc của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói tại Đan 
viện Catherine nằm trên đồi Sinai ngày 26 tháng 2 năm 2000, trong cuộc hành hương năm 
thánh lịch sử tại phần đất đã cứu chuộc chúng ta: 

“Đã có biết bao nhiêu người tới đây trước chúng ta. Nơi đây, dân Chúa đã dựng lều cắm trại 
(Xh 19: 2); nơi đây tiên tri Elijah đã trú ngụ trong hang  (1V 19:9); nơi đây, thánh Catherine tử 
đạo đã an nghỉ giấc ngàn thu; nơi đây biết bao nhiêu khách hành hương qua các thời đại đã leo 
lên chỗ mà thánh Gregory thành Nyssa gọi là “Núi Ước Vọng/ the mountain of desire” ( The Life 
of Moses, II, 232); nơi đây có biết bao nhiêu thầy dòng qua nhiều thế hệ đã chiêm niệm và cầu 
nguyện. 

“Chúng ta hãy khiêm tốn bước theo vết chân các ngài để đi tới ‘đất thánh’, nơi Thiên Chúa 
của Abraham, của Isaac và của Jacob đã ủy thác cho ông Maisen giải thoát dân người (Xh 3:5-
8)”.  

Chương 3 sách Xuất Hành là hình ảnh rất sống động của đất thánh có lẽ ai cũng biết. Qua 
nhiều thế kỷ, nhiều văn sĩ đã mô tả và chiêm niệm ý nghĩa thâm sâu của đất thánh và những 
địa danh thánh. Toàn vùng Sinai với vẻ đẹp thiên nhiên, núi đồi xanh tươi nhấp nhô và những 
tu viện cổ kính rêu phong vẫn còn hiện diện dưới chân núi, như đang  âm thầm chứng dám 
rằng đây là đường mà Thiên Chúa đã đi qua để bước vào hành trình lịch sử nhân loại.  

MAI SEN! ĐỪNG LẠI GẦN, HÃY CỞI DÉP KHỎI CHÂN 

Phải chăng nhiệm vụ của Mai sen đã rõ ràng khi ông tới núi Horeb là núi của Thiên Chúa lúc 
ông đang chăn giữ đàn chiên của nhạc phụ ông là Jethro, một tư tế xứ Midian (Xh 3:1ff). Núi 
Horeb có một ý nghĩa đặc biệt vì Thiên Chúa đã hiện ra ở đó và là nơi dân Israel dừng chân 
nghỉ  mệt sau khi được giải thoát khỏi Ai Cập.  

Thiên thần Chúa hiện ra với Maisen dưới hình thức ngọn lửa trong bụi cây. Bấy giờ Maisen 
thầm nghĩ: “Phải tránh qua một bên để nhìn cho rõ xem có gì ở trong bụi không và tại sao lửa 
bốc lên trong bụi cây mà bụi cây lại không bị cháy.” Thấy ông ta né qua một bên để nhìn thì từ 
trong bụi cây Chúa lên tiếng gọi:“Maisen! Maisen!” Maisen sợ quá, biết là có người thấy mình 
và người đó phải biết mình và muốn ở mình cái gì đây, ông bèn trả lời: “Thưa ngài, tôi 
đây”. Bấy giờ Chúa mới nói “Đừng đến gần, hãy cởi dép khỏi chân, vì nơi ngươi đang đứng là 
đất thánh” (Xh 3:2-5).  

Maisen nghe thấy tên mình được gọi hai lần “Maisen! Maisen!”. Trong kinh thánh ít khi thấy 
có tên người nào được gọi hai lần, ngoài Sáng Thế (St 22:1), Abraham được gọi để hiến tế con 
trai đầu lòng: “Abraham! Abraham!” Đó là bước ngoặt chính và quan trọng trong đời ông. Chúa 
đã thử lòng chân thành của ông. Một dịp khác tên được gọi hai lần là Samuel (1Sm 3: 10): 
“Samuel! Samuel!” Samuel bèn lên tiếng: “Xin hãy nói, tôi tớ Chúa đang nghe.” Thời kỳ nghi 
hoặc của các Thẩm Phán đã gần kết thúc và thời kỳ Các Vua đang bắt đầu. Đó là dấu chỉ thời 
đại mới của Thiên Chúa đến với dân người đã gần.  

Maisen coi hiện tượng bụi cây bốc cháy như một biểu tượng về Thiên Chúa, về lịch sử và sự 
hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử. Nhưng lời Chúa phán cho Maisen từ trong bụi cây là 
một lệnh truyền Maisen không thể từ chối: “Maisen! Ngươi sẽ không thể đến với ta bằng cách 
lôi kéo ta đi theo đường của ngươi. Ngươi cũng không được liên hệ ta với những kế hoạch của 
ngươi. Ta muốn ngươi thi hành kế hoạch của ta. Không ai có thể mê hoặc để hòa nhập vào 
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màu nhiệm của Thiên Chúa được. Ở đây, chính Thiên Chúa đã chọn và tìm kiếm Maisen (…..) 
ở một nơi thích hợp. Chúa cũng sẽ làm như vậy đối với mỗi người chúng ta.  

THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA  

Đối với Thiên Chúa, không gian và thời gian là một và luôn luôn là hiện tại. Thiên Chúa biểu 
lộ Người cho ông Maisen ở một nơi đặc biệt bằng một phương cách cũng đặc biệt không có 
nghĩa là Thiên Chúa phải thi hành ý định của Người tại địa danh đó và bằng những phương 
cách đó. Chúng ta thường có khuynh hướng giới hạn Thiên Chúa theo không gian và thời gian 
nhất định, vì vậy sự hiểu biết của con người về quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúc cũng bị 
giới hạn.  

Sự hiện diện của Thiên Chúa và quyền năng của Chúa Giêsu không thể bị giới hạn vào bất 
cứ một chỗ nào và lúc nào. Khả năng tuyệt vời và vô hạn của Thiên Chúa có thể vượt qua mọi 
khoảng cách, cấu trúc, biên giới, và cả luật lệ của chúng ta, cho thấy ý Chúa muốn chúng ta bất 
kỳ chúng ta ở đâu và khi nào, như Chúa đã nói với Maisen: “Đừng đến gần! Hãy cởi dép ra khỏi 
chân, vì ngươi đang đứng trên đất thánh.” 

ĐÁ, NƯỚC, SUỐI, SA MẠC… 

Trong Cựu Ước, chúng ta thường thấy nói đến Đá, Nước, Suối, Sa Mạc, Đồng Cỏ…như 
những biểu tượng, cũng như thánh Phao lô viết trong thư gửi tín hữu Corinto (1Cr 10:1-6, 10-
12): “....Tất cả đều ăn cùng một loại thức ăn thiêng liêng, cùng uống loại nước thiêng liêng, là 
nước chảy ra từ một tảng đá thiêng liêng đã đi theo họ; tảng đá đó chính là Đức Kitô. Nhưng 
không phải tất cả họ đều làm đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì có những người đã ngã gục nơi sa 
mạc.”  

Thánh Phaolo ám chỉ Thiên Chúa là đá thiêng liêng đi theo dân và cho họ nước hằng sống. 
Luật Torah chỉ nói hòn đá là chỗ nước chảy ra.Trong chuyện truyền khẩu của các thầy cả rabbi 
Do Thái giáo thì lại phóng đại thành suối, đã theo dân Israel trong suốt cuộc di hành của họ. 
Thánh Phaolo dùng hình thức câu chuyện cho có vẻ văn chương: Ngài nói hòn đá này đã đi 
theo dân Israel và hướng dẫn họ trong sa mạc. Hòn đá này chính là chúa Kito, là nước hằng 
sống. 

SỐ PHẬN DÂN CHÚA: GIỚI RĂN CHÚA VÀ CON NGƯỜI TỰ DO  

Chúng ta hãy suy niệm lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói tại tu viện Thánh 
Catherine ở Sinai trong cuộc hành hương Năm Thánh  vào tháng 2 năm 2000: 

 “Nơi đây trên núi Sinai này, sự thật của “Đấng là Thiên Chúa” đã trở thành nền tảng và bảo 
đảm cho Giao Ước. Ông Maisen đã đi vào ‘bóng tối có chiếu sáng’ (The Life of Moses, II 164), 
và đã được Thiên Chúa ban cho những giới luật do chính tay Người viết ra (Xh 31:18). Đó là 
luật gì? Là luật sống và luật tự do! Tại biển đỏ, dân chúng đã thấy rõ cuộc giải phóng quả là vĩ 
đại và phi thường. Họ đã thấy quyền lực và chữ tín của Thiên Chúa; họ đã khám phá ra Người 
là Thiên Chúa, là đấng đã thực sự giải phóng dân Người như đã hứa. Nhưng bây giờ, trên đỉnh 
cao của núi Sinai, cũng cùng một Thiên Chúa ấy đã niêm chặt tình yêu của Người bằng Giao 
Ước mà Người không bao giờ có thể bỏ được. Nếu dân chúng vâng theo lề luật của Người thì 
đời đời họ sẽ được tự do. Sách Xuất Hành và Giao Ước không chỉ là những biến cố ở quá khứ, 
nhưng đời đời sẽ là số phận của tất cả mọi dân Chúa! 

“Mười điều răn không phải là những luật tiêu chuẩn có tính áp đặt của một bạo chúa. Nó đã 
được viết trên đá, nhưng trước đó nó cũng đã được ghi tạc trong tâm khảm con người như là 
luật phổ quát, có giá trị ở mọi không gian và thời gian mà con người khi sinh ra là đã có ý thức 
về nó rồi. Hôm nay cũng như mãi mãi, mười điều răn đó chỉ đưa ra những căn bản cho cuộc 
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sống của mọi cá nhân, mọi xã hội và mọi quốc gia. Hôm nay cũng như mãi mãi về sau, nó là 
tương lai duy nhất của mọi gia đình. Nó sẽ cứu con người khỏi bị hủy giệt bởi chủ nghĩa vị kỷ, 
hận thù, ghen ghét và sai lạc. Nó lột mặt nạ những thần giả đã làm con người trở thành nô 
lệ: Yêu mình là loại trừ Thiên Chúa, ham mê quyền lực và lạc thú trần gian sẽ phá bỏ trật tự 
công lý và làm giảm giá trị nhân phẩm và tư cách của những người anh chị em láng giềng. Nếu 
chúng ta quay lưng chối bỏ những thần tượng giả dối đó và bước theo Thiên Chúa là đấng giải 
thoát dân người và luôn luôn ở lại với họ, thì lúc đó chúng ta sẽ giống như Maisen, sau 40 ngày 
ở trên núi, ‘chiếu sáng vinh quang’ và ‘tỏa ánh sáng Thiên Chúa’. ( Saint Gregory of Nyssa, The 
Life of Moses, II, 230), 

“Giữ giới răn Chúa là trung thành với Thiên Chúa, cũng là trung thành với chính mình, với 
bản tính và những ước nguyện thâm sâu nhất của mình. Chừng nào gió còn thổi trên đồi Sinai 
thì còn nhắc nhở chúng ta là Thiên Chúa muốn được vinh danh trong sự lớn mạnh của muôn 
loài vạn vật: ‘Gloria Dei, homo vivens.’ Với ý nghĩa đó, gió liên tục kêu gọi những người theo tôn 
giáo độc thần cùng nhau đối thoại để phụng sự gia đình nhân loại. Điều đó cho thấy trong Thiên 
Chúa, chúng ta có thể tìm thấy điểm hội ngộ: Trong Thiên Chúa, -đấng tạo dựng vũ trụ và là 
Chúa lịch sử đầy quyền năng và lòng nhân ái- đến ngày tận thế, Người sẽ xét sử chúng ta bằng 
luật rất công bằng.”  

ĐÔI LỜI KẾT: VÂNG LỜI TRONG TỰ DO                 

Những bài học ở núi Sinai này quả đã rõ ràng. Chúng ta hoàn toàn tự do để vâng theo 
những luật lệ của Thiên Chúa giống như Chúa Giê su đã vâng lời Đức Chúa Cha. Cuộc gặp gỡ 
Thiên Chúa của ông Maisen trên núi Horeb ở Sinai nói lên điểm đặc thù và cũng là trung tâm 
điểm của đạo chúng ta là mầu nhiệm “vâng lời trong tự do”. Nó được Chúa Kito hoàn thành 
bằng sự vâng lời trọn vẹn, từ lúc Người hóa thân bắt đầu hiện diện trong bụng Đức Maria đến 
lúc sinh ra tại Bethlehem rồi kết thúc bằng cái chết trên thập giá ở đồi Golgotha. Nhưng chúng 
ta có noi gương Nguời hay không lại là một chuyện. 

To be or not to be…That is the question 
Luật Chúa có tính cưỡng hành, nhưng cũng hoàn toàn tự do 
Fleming Island, Florida 
Feb. 21, 2019 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Dù lòng tôn sùng thánh Giuse trong Hội Thánh khá trễ. Tuy nhiên, như một dòng thác từ lâu 
bị ngăn chặn, một khi được khai thông, nó bất chấp mọi trở ngại, nhưng cuốn phăng tất cả theo 
nó dữ dội… 

Cũng vậy, một khi tấm gương của thánh Giuse đã được đề cao, thì mọi tâm hồn, mọi suy tư 
đều đổ dồn về. Thánh Giuse trở nên vị thánh chiếm vị trí quan trọng trong lòng tín hữu Công 
giáo. 

Những thế kỷ đầu. 

Lòng tôn kính thánh Giuse hầu như không được đề cập đến. Lúc đó, Hội Thánh thờ kính 
đặc biệt Ngôi Hai Thiên Chúa. Bên cạnh, Hội Thánh nhắc đến Đức Trinh Nữ Maria, vì Người là 
Mẹ của Đấng Thiên Chúa làm người. Trong thời bắt đạo bởi các hoàng đế Lamã, Hội Thánh còn 
tôn kính đặc biệt các thánh Tử đạo. 

LÒNG TÔN SÙNG THÁNH GIUSE TRONG HỘI THÁNH 
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Thật ra, những việc tôn kính như trên không có gì khó hiểu. Bởi thời kỳ đầu, phải đối diện 
với quá nhiều thách đố mang tính hộ giáo, đồng thời phải luôn luôn củng cố Thiên tính đi liền với 
nhân tính của Chúa Giêsu, mà Hội Thánh luôn đề cao vai trò của Ngôi Hai Thiên Chúa, đề cao 
sự đồng trinh nhiệm mầu của Đức Maria. Và vì cơn bắt đạo ngày càng dữ dội, điều quan trọng 
lúc này là củng cố đức tin cho các Kitô hữu mà Hội Thánh đề cao việc tôn kính các anh hùng Tử 
đạo. Vai trò của thánh Giuse hầu như bị bỏ quên. 

Tuy nhiên, một vài thế kỷ tiếp theo, có nhiều Giáo Phụ như Gioan Kim Khẩu, Giêrônimô, 
Augutinô hết lời ca ngợi thánh Giuse và ơn gọi nhiệm lạ một cách đặc biệt mà Chúa dành cho 
thánh Giuse trong các bài giảng hoặc trong vài tác phẩm. 

Lòng mến thánh Giuse bắt đầu. 

Thế kỷ XII là thế kỷ đánh dấu sự thăng tiến về lòng yêu mến thánh Giuse trong Hội Thánh. 
Từ 1153, thánh Bênađô, đã có những bài giảng về thánh Giuse. Có những bài giảng rất hùng 
hồn, ngài đề cao vai trò của thánh Giuse trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Ngoài ra, thánh 
Bênađô không tiếc lời tuyên dương những vinh hiển và nhân đức của thánh Giuse. Bên cạnh đó, 
dòng Ðaminh với thánh Tôma tiến sĩ (1274), dòng Phanxicô cũng góp phần lớn, gây ảnh hưởng 
và cổ võ phong trào sùng kính thánh Giuse. 

Thế kỷ XV, và năm 1416, tại Công Đồng Constantinô, Gerson, linh mục và thần học gia đã 
có bài tham luận thật sâu sắc ca ngợi và nêu gương thánh Giuse cho mọi người. Ngay tại Công 
Đồng, ông còn đề nghị lập lễ kính thánh Giuse, để xin ơn bình an cho Hội Thánh, bởi lúc đó, Hội 
Thánh đang khủng hoảng và chia rẻ trầm trọng. 

Cùng thời điểm này, Hồng y Phêrô Ailly xuất bản cuốn sách “Những vinh hiển và đặc ân của 
Thánh Giuse” để tôn vinh những kỳ công mà Chúa đã thực hiện trên con người và đời sống của 
thánh Giuse. Kể từ đó, lễ thánh Giuse bắt đầu thịnh hành trong khắp Âu Châu. Người ta bắt đầu 
xây nhiều nhà thờ dâng kính thánh Giuse. 

Thế kỷ XVI, vào khoảng năm 1528, thánh Têrêsa Giêsu, tiến sĩ Hội Thánh, trong khi cải tổ 
dòng Cát Minh, đã kêu gọi các đan sĩ hãy nhiệt tình tôn kính thánh Giuse. Thánh nữ đã dâng kính 
thánh Giuse hầu hết các đan viện do chính thánh nữ sáng lập. Ngoài sự kêu gọi, qua việc giảng 
dạy bằng lời, thánh Têrêsa còn viết sách cổ võ sự sùng kính thánh Giuse. Với tất cả những việc 
làm và lòng tin tưởng, lòng yêu mến dành cho thánh Giuse, thánh nữ Têrêsa xứng đáng được 
gọi là tông đồ số một của thánh Giuse. 

Thế Kỷ XVII, việc tôn kính thánh Giuse đã phổ biến, và càng ngày càng tiến xa. Nhất là tại 
Áo quốc, năm 1677, vua Leopolđô I (1640-1705) đặt thánh Giuse làm Đấng bảo trợ quốc gia và 
xin phép Ðức Giáo hoàng cho lập lễ Hôn phối thánh Giuse và Ðức Mẹ, vì ông muốn cảm tạ thánh 
Giuse đã cứu thủ đô Vienna khỏi quân Thổ nhĩ kỳ đánh phá. 

Hơn nữa, ông còn tin rằng, thánh Giuse đã cho ông sinh được một người con nối dòng là 
vua Giuse I. Bởi lúc đó, thượng vị Lêôpolđô I lên làm vua nước Áo, đã 40 tuổi mà chưa có con. 
Trong nhiều năm, nhà vua đặt hết tin tưởng vào thánh Giuse. Ông sốt sắng cầu khẩn thánh 
Giuse ban cho ông có con. 

Ðể chứng tỏ lòng trông cậy, vua ra chiếu chỉ tôn thánh Giuse làm Ðấng bảo trợ các vua 
nước Áo. Ông truyền đúc tượng thánh Giuse bằng bạc. Ông xin các linh mục dâng thánh lễ và tổ 
chức rước kiệu kính thánh Giuse đủ tám ngày. 

Sau chín tháng, hoàng hậu sinh hạ một con trai, nhà vua rất đỗi vui mừng. Ðể nhớ ơn thánh 
Giuse, nhà vua truyền đặt tên thái tử là Giuse và hứa đúc một tượng thánh Giuse bằng bạc lớn 
hơn lần trước, đặt tại quảng trường thành phố Vienna, để mọi người qua lại đều có thể tôn kính 
thánh Giuse. 

Tuy nhiên, Leopolđô I băng hà khi chưa kịp thi hành lời hứa cùng thánh Giuse. Con trai duy 
nhất của ông là vua Giuse I (1678-1711) ý thức lời cha dặn, nhất là biết mình được sinh hạ nhờ 
ơn thánh Giuse, hơn nữa bản thân cũng chọn thánh Giuse làm bổn mạng, đã thay cha, truyền 
đúc tượng thánh Giuse rất lớn bằng bạc, xây bệ cao và cử hành nghi lễ đặt tượng giữa kinh đô 
ngay chính ngày lễ thánh Giuse năm 1709. 
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Tại pháp năm 1704, Giám mục Bossuet đọc một bài diễn văn thời danh tán dương thánh 
Giuse, gây ảnh hưởng lớn đến nỗi Ðức Urbanô VIII đã nâng lễ thánh Giuse lên bậc lễ buộc trong 
nước Pháp. 

Đến thế kỷ XIX, lòng yêu mến thánh Giuse trong cả Hội Thánh lên đến đỉnh điểm. Năm 
1870, Ðức Piô IX, thể theo đề nghị của hàng giám mục thế giới, trong lúc họp Công Ðồng Vatican 
I, long trọng tôn phong thánh Giuse làm Ðấng bảo trợ toàn thể Hội Thánh và truyền mừng lễ kính 
thánh Giuse vào ngày 19.3 hàng năm ở bậc trọng thể. 

Năm 1889, Ðức Lêo XIII ban hành thông điệp “Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm Ðức Mẹ và 
Cha Chúa Giêsu” đã trở thành thông điệp thời danh, đáng gọi là Hiến chương thần học tuyên 
dương sự vinh hiển của Thánh Giuse. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha ra lệnh, phải tôn kính 
thánh Giuse vào mỗi tháng 3 hàng năm. 

Từ đó tới nay, lòng sùng kính thánh Giuse lan tràn khắp nơi. Ngài trở thành vị thánh thứ hai, 
sau ÐứcTrinh Nữ Maria, được cả Hội Thánh và từng con cái Hội Thánh yêu mến, kính tôn và 
khẩn cầu.  

Tại Việt Nam. 

Ngay từ thời gian đầu, khi Tin Mừng mới được rao giảng, Hội Thánh Việt Nam đã sớm tỏ 
lòng tôn kính thánh Giuse. Rất nhiều người, trong đó, đại đa số nam giới chọn thánh Giuse làm 
bổn mạng. Nhiều nhà thờ, nhà dòng được đặt dưới sự bảo trợ của thánh Giuse. Hầu như trong 
tất cả các nhà thờ đều có bàn thờ thánh Giuse. Nhiều nhà thờ còn xây đài kính thánh Giuse trong 
khuôn viên nhà thờ để giáo dân tiện việc tôn kính và cầu nguyện cùng thánh Giuse. 

Ngay từ thế kỷ thứ XVII, năm 1678, Ðức Inôxentiô XI, theo đề nghị của các Giám mục 
truyền giáo phương Ðông, đã phong thánh Giuse làm thánh bảo trợ nước Việt Nam và các nước 
lân cận. Chính cha Đắc Lộ, người tiên phong trong việc chọn thánh Giuse làm bổn mạng Hội 
Thánh Việt Nam. 

Cha Ðắc Lộ thuật lại một câu chuyện về thánh Giuse như sau: “Ngày 12.3.1627, lễ Thánh 
Gregoriô, tôi và thầy Antôn Marques xuống tàu tại Áomôn để sang Ðàng Ngoài. Chúng tôi vượt 
biển, thuận buồm xuôi gió cho tới chiều ngày thứ bảy. Khi chuẩn bị vào cửa biển ở Thanh Hóa, 
bỗng dưng bão nổi lên với nhiều hình quái dị khiến mọi người kinh hãi. Nhưng qua hôm sau là lễ 
thánh Giuse thì biển yên sóng lặng, hình quái gở đã biến đi, nên chúng tôi vào cửa biển bình an. 
Cửa ấy, dân địa phương gọi là cửa Bạng (Thanh Hóa), nhưng chúng tôi đặt tên là Cửa thánh 
Giuse, hầu kính nhớ ơn ngài đã phù hộ chúng tôi tới đó bình an".  

“Hãy đến cùng Giuse”, đến cùng Cha chúng ta. 

Tuy không rõ ràng, nhưng nhiều người đồng ý, thánh Giuse của Tân Ước đã được báo 
trước ngay từ những trang đầu của Cựu Ước (sách Sáng thế), qua hình tượng tổ phụ Giuse 
con của tổ phụ Giacob. 

Có thể nói, tổ phụ Giuse là hình bóng của thánh Giuse, trước hết là tên gọi: 

- Người con áp út của tổ phụ Giacob và người bạn trăm năm của Ðức Maria, có cùng một 
tên gọi: GIUSE. 

- Tổ phụ Giuse, sau khi bị bán sang Aicập, nhờ ơn Chúa, đã nhanh chóng được đẹp lòng 
vua Putiphar. Nhà vua đã tín cẩn, trao cho tổ phụ coi sóc, lo liệu mọi việc cần thiết. Sau đó, 
chính nhà vua đã cất nhắc tổ phụ làm quan tể tướng triều đình của mình. Vua ban cho tổ phụ 
mọi quyền hành phù hợp để lo việc thu trữ lúa thóc và phân phát cho toàn dân Aicập và các 
vùng lân cận. Sau cùng, nhà vua còn ban danh hiệu quý giá cho tổ phụ, đó là danh hiệu: Vị 
Cứu tinh của nhân dân (x.St 41, 1tt). 

Chức vụ và quyền hành mà vua Aicập ban cho tổ phụ Giuse ảnh hưởng trên toàn quốc gia 
Aicập, là hình bóng chỉ quyền cao, chức trọng Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse để ngài giữ 
gìn, chở che Hội Thánh, đoàn dân mới của Chúa trên khắp hoàn cầu. 
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- Tổ phụ Giuse còn là hình bóng của thánh Giuse, vì ông còn là con người khéo léo, biết lo 
liệu mọi việc. Sự khôn ngoan khéo léo này thể hiện qua việc ông vừa sinh nhiều lợi ích cho chủ 
mình, vừa cứu dân thoát chết. 

Cũng vậy, thánh Giuse được Chúa tuyển chọn để gìn giữ Nguồn Sống của cả nhân loại là 
chính Chúa Giêsu. Thánh Giuse còn được chọn làm Bổn mạng bênh vực Hội Thánh, hướng 
dẫn và lèo lái con thuyền Hội Thánh, nhất là trong những lúc Hội Thánh đối diện với thử thách. 

- Một lệnh truyền nổi tiếng mà vua Aicập ban ra để dạy dân Aicập, được Hội Thánh sử 
dụng để dạy con cái mình: “Hãy đến cùng Giuse” (St 41, 55) là một bằng chứng hùng hồn, 
cho thấy, Hội Thánh nhìn nhận tổ phụ Giuse là hình ảnh tiên báo thánh Giuse. 

Với lệnh truyền này, Pharaô Putiphar đã đặt mọi quyền lực vào tay tổ phụ, thì khi dạy con 
cái mình hãy đến cùng thánh Giuse, Hội Thánh muốn khẳng định rằng: thánh Giuse có thế giá 
trong quyền lực bàu chữa cho chúng ta. 

Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu, vì người là cha của Chúa. Thánh Giuse cũng muốn chúng 
ta, một khi là con của người, hãy sà vào lòng người để được người săn sóc, băng bó, vỗi về, 
bảo vệ… 

Hãy chạy đến thánh Giuse. Hãy đến cùng thánh Giuse. Hãy gắn mình vào lời cầu nguyện 
cả đời của chúng ta để nài xin thánh Giuse che chở, khẩn cầu. 

Trong kinh Khấn thánh Giuse bảo trợ, tuy nói quá đáng về vai trò của thánh Giuse: “Cha 
có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nổi người ta có thể nói rằng: ‘Trên trời Thánh Giuse 
truyền lệnh hơn là van xin’”, dễ làm chúng ta lầm tưởng, thánh Giuse có quyền lực tối thượng 
nơi thiên đàng. 

Tuy nhiên, lời kinh vẫn phản ánh một thực tế: Hiệu lực trong lời chuyển cầu của thánh 
Giuse dành cho đoàn con trần thế của mình là vô song. 

Hãy cậy vào công nghiệp của thánh Giuse trước mặt Chúa. Hãy cậy vào nhân đức của 
thánh Giuse. Hãy cậy vào lời chuyển cầu thế lực mà thánh Giuse được Chúa ban. Chúng ta 
hãy đến cùng thánh Giuse. Hãy nguyện xin thánh Giuse đồng hành với chúng ta trọn cuộc đời, 
để từng nhịp sống của chúng ta, luôn có thánh Giuse yểm trợ, lèo lái, đỡ nâng. 

Mỗi khi chạm phải những thách đố cho cuộc đời hay cho đức tin của mình, chúng ta 
hãy “trao phó nơi Cha vụ khó khăn này... Xin Cha giải gở giúp chúng con, để thêm một vinh 
quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha” (kinh Khấn thánh Giuse bảo trợ). 

Xin thánh Giuse hãy thương nhận lấy chúng ta như đã bao dung nhận lấy trách nhiệm làm 
cha của Chúa Giêsu. 

Chúng ta đừng bao giờ ngần ngại, nhưng hãy đến cùng thánh Giuse. 
  

CÙNG VỚI CHÚA GIÊSU, THÁNH GIUSE LÀ CHA CHÚNG TA 

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông huấn Đấng trông nom Chúa Cứu Thế 
dạy: “Chúng ta hãy phó thác chính mình để được Thánh Giuse chăm sóc, người mà Thiên Chúa 
tin tưởng phó thác những kho tàng vĩ đại và quí báu nhất, đồng thời hãy học hỏi nơi Người cách 
làm đầy tớ phục vụ trong nhiệm cục cứu rỗi. Mong Thánh Giuse trở thành người thầy đặc biệt dạy 
chúng ta phục vụ sứ mạng cứu rỗi của Chúa Kitô, một sứ mạng mà mỗi người chúng ta và mỗi 
thành viên của Giáo Hội đều có trách nhiệm: vợ, chồng, cha mẹ, những người sinh sống bằng lao 
động chân tay hay bất cứ công việc gì, những người được gọi vào đời sống chiêm niệm và những 
ai làm việc tông đồ” (số 32). 

Vâng lời vị Cha chung, chúng ta tìm những lý lẽ thích hợp nhất, giúp chúng ta noi gương đời 
sống thánh Giuse mà sống đẹp lòng Chúa, xứng danh là người được Chúa Kitô cứu chuộc. 

Chúa Giêsu gọi thánh Giuse là Cha. 
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Một trong các lời kinh dâng kính thánh Giuse được Hội Thánh tuyên xưng: “Dưới dòng họ 
của Ngài (thánh Giuse), Con Thiên Chúa làm người thuộc hoàng tộc Đavit đã âu yếm gọi Ngài 
là Cha”. 

Ngay trang đầu tiên của Tin Mừng, “Gia phả của Chúa Giêsu”, thánh Mathêô khéo léo cho 
thấy Chúa Giêsu là “con” của thánh Giuse: “Giacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ 
Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt 1, 16). 

Bởi thánh Giuse chỉ là người được chỉ định dưỡng nuôi Chúa Giêsu, thánh Mathêô “đành” 
phải “rẽ ngang” gia phả để nhắc đến Đức Mẹ và gọi Đức Mẹ là “mẹ Đức Giêsu”. Sự khéo léo 
này như ám chỉ: Chúa Giêsu không được sinh ra từ thánh Giuse, nhưng vẫn là dưỡng tử của 
thánh Giuse, mang danh dòng họ thánh Giuse. Ngay từ thuở thiếu thời, Chúa Giêsu đã được 
thánh Giuse thương yêu như người con của mình. 

Ngay cách đặt tên cho phần đầu tiên của Tin Mừng theo thánh Mathêô: “Gia phả Đức 
Giêsu Kitô”, Hội Thánh cũng đã kín đáo nhìn nhận Chúa Giêsu chọn cho mình một dòng tộc, 
một người cha, một mái gia đình để sinh ra làm người. 

Kể từ đó, Tin Mừng không ngừng nhắc đi nhắc lại vai trò làm con của thánh Giuse, thuộc 
dòng tộc Đavit, mà Chúa Giêsu đảm nhận: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” (Mt 
13,55; Lc 3,23; 4, 22). “Con vua David” (Mt 9, 27; 21, 9; Mc 12, 35).Chúa Giêsu đã không bao 
giờ hổ thẹn vì những lời mà người đương thời của Chúa gán cho: Con của bác thợ mộc Giuse. 

Truyền thống Hội Thánh vẫn tin rằng, thánh Giuse được Chúa thánh hóa trước khi sinh ra, 
vì Chúa đã chọn thánh nhân làm cha nuôi của Con Chúa. Bởi: “Khi Thiên Chúa muốn tuyển 
chọn ai, để nhận lãnh một ơn gọi đặc biệt, hoặc một chức phận cao sang, Chúa luôn ban những 
ân sủng cần thiết cho người được tuyển chọn để thi hành ơn gọi hay sống chức vụ của mình. 
Ân sủng của Chúa sẽ tô điểm rất đầy đủ cho người được tuyển chọn ấy” (thánh Bênađô thành 
Siêna, sách đã dẫn trang 124). 

Hội Thánh tin như thế, vì điều đó không đi ngược những gì Thánh Kinh đã cho biết về 
thánh Giuse. Bởi địa vị của thánh Giuse quá cao trọng: Người được coi là cha của Chúa Giêsu, 
Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Người là bạn của Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Từ đời đời, 
Thiên Chúa đã tuyển chọn thánh Giuse làm dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Người là Đấng gìn giữ 
Con Thiên Chúa và gìn giữ gia đình thánh tại Nagiareth. Chúa Giêsu là cả kho tàng ơn cứu độ 
loài người, vì thế, hiểu một nghĩa hạn hẹp nào đó, khi gìn giữ Chúa Giêsu, thánh Giuse cũng là 
Đấng bảo hộ kho tàng ơn cứu rỗi của chúng ta. 

Dù quyền cao chức trọng là thế, nhưng thánh Giuse lại sống âm thầm, giản dị, không khoe 
khoang, nhưng khiêm nhường rất mực. Đặc biệt, thánh nhân đề cao đức vâng lời trong suốt 
đời mình. Một lòng vâng theo thánh ý Chúa đến cùng. 

Qua tất cả những lần Thánh Kinh đề cập như: đón nhận Đức Trinh Nữ làm bạn trăm năm 
của mình (x.Mt 1, 18-25); đưa con trốn sang Aicập và lại đưa con trở về sau khi nguy hiểm đi 
qua (x.Mt 2, 13-23); khi con cử hành nghi lễ cắt bì (x.Lc 2, 21); dâng con trong đền thờ (x.Lc 2, 
22-38); tìm và gặp trong đền thờ (x.Lc 2, 41-49)… cho thấy đức vâng lời của thánh Giuse là 
một nhân đức tuyệt hảo, đáng là chuẩn mực cho sự vâng lời của chúng ta. 

Chúng ta không biết ngày qua đời của thánh Giuse. Có lẽ thánh nhân qua đời trước cuộc 
thương khó của Chúa Giêsu, vì nếu không, thánh Giuse, một người cha đầy từ tâm, lân tuất, 
chắc chắn đã hiện diện, đã được Tin Mừng nhắc đến trong biến cố đau thương này. Và nếu có 
thánh Giuse bên cạnh, có lẽ Chúa không trối Đức Maria cho thánh Gioan (?). 

  

TRONG CHÚA GIÊSU CHÚNG TA LÀ CON THÁNH GIUSE 

Nếu Chúa Giêsu là con của thánh Giuse, thì trong Chúa Giêsu, Đấng đã nhận chúng ta 
như đàn em của Người, chúng ta cũng danh dự được làm con của thánh Giuse. 

Không phải vô cớ mà nhiều vùng đất, nhiều cơ sở, nhiều giáo phận, cả Hội Thánh hoàn 
vũ, nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn, nhiều cá nhân… chọn thánh Giuse là bổn mạng. Bởi thánh 



 

22 

Giuse đúng thật là người cha đầy tinh thần trách nhiệm, không chỉ vì những công trình trần thế 
mà thánh nhân luôn gìn giữ, nhưng còn vì lời chuyển cầu hiệu quả mà thánh nhân dâng lên 
trước tòa Chúa đêm ngày, để đoàn con của mình luôn sống trong tình yêu cứu độ của Chúa. 

Thánh nhân làm tròn trách nhiệm một người cha, luôn ân cần, tận tụy bảo vệ, chăm sóc 
đoàn con của mình. Chúng ta, không chỉ tin, mà còn cảm nhận mạnh mẽ, sâu sắc tình yêu của 
thánh Giuse dành cho từng người, không sót một ai, là tình yêu đại lượng của người cha thánh 
thiện, luôn dành mọi tâm huyết cho từng người con, miễn là những đứa con ấy, cuối cùng đạt 
đến bến bờ hạnh phúc. 

Trong sách “100 Tích lạ về thánh Giuse” (Lm. Châu Vị Thủy), càng là bằng chứng cho 
thấy sự bảo trợ của thánh Giuse thật hiệu quả, đến nỗi đoàn con trần thế không ngần ngại đặt 
vào tay thánh Giuse mọi công trình, cuộc đời mình cách tin tưởng, tín nhiệm. 

Một trong 100 tích ấy là truyện “28. Cái mốc đầu tiên”, tác giả kể lại chính kinh nghiệm của 
mình: “Tháng 6 năm 1954, trên đường vào Nam, tôi qua Quảng-yên đến thăm nhà bác Phạm 
Thanh Ngạc, người bạn thân cùng làng. Thấy gia đình có vẻ buồn bã, vì đã có năm con gái mà 
chưa có con trai, nhất là Bác lại còn là trưởng tộc. Tôi bèn khuyên cả nhà cầu khẩn Thánh 
Giuse, và hôm sau là thứ Tư, tôi làm lễ khấn Ngài tại nhà thờ Quảng yên. 

Rồi gia đình đi vào Nam. Chín tháng sau, ngày 7 tháng 3 năm 1955, bà vợ sinh ra một bé 
trai, đưa đến để tôi rửa tội tại Chí hòa, đặt tên là Giuse Phạm Thanh Nghị. Em này khỏe mạnh, 
thông minh, học giỏi, nết na, hiện làm kỹ sư tại Toronto, Canada. 

Đó là cái mốc đầu tiên trên đường đi lên của tôi đối với Thánh Cả. Từ đó đến nay, những 
vợ chồng hiếm muộn không con, hoặc có gái không trai, hoặc có trai không gái, đến xin khấn, 
phần nhiều đã được toại nguyện. Có đến bốn trăm trường hợp được ơn”… 

Nhờ công nghiệp và sự chuyển cầu hiệu quả, thánh Giuse đã làm cho gia nghiệp của 
Chúa Giêsu, là cả Hội Thánh nói chung, và mỗi chúng ta nói riêng, ngày càng trở nên xinh tươi, 
trổ sinh hoa trái thánh thiện, dày sự bền đổ trong ơn gọi mà Chúa trao cho từng người chúng 
ta. 

Chiêm ngắm cuộc đời và gương sống của thánh Giuse, người cha dấu ái của chúng ta, 
chúng ta rút ra nhiều bài học quý giá: 

- Thánh Giuse dạy ta sống trọn niềm tin tưởng và phó thác cho Chúa bằng một tình yêu 
toàn vẹn, không gợn chút nghi nan. 

- Thánh Giuse dạy ta biết khiêm nhường, biết yêu đời sống thanh vắng để tìm khám phá 
thánh ý Chúa. 

- Thánh Giuse dạy ta tìm sống thinh lặng, sống ẩn mình, sống thanh bần trong niềm bình 
an nhằm đón nhận tất cả mọi biến cố, mọi cảnh huống rơi vào giữa đời mình, gia đình mình. 

- Thánh Giuse còn dạy ta yêu mến Chúa bằng hiến dâng trái tim, linh hồn, cuộc đời để 
sống lòng yêu mến dành cho Chúa từng phút giây, trọn kiếp sống của mình… 

Thánh Giuse còn dạy ta nhiều bài học. Mỗi một người, khi chân thành chiêm ngắm thánh 
Giuse, đều có thể rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm sống với Chúa và sống với con 
người. 
  
Thánh Giuse Yêu Chúng Ta, Vì Chúng Ta Là Con Của Người ... 

Trong một chia sẻ của mình, Đức Cha Bùi Tuần chia sẻ cảm nghiệm với thánh Giuse đơn 
sơ, gần gũi, mang đấy chất yêu của một người con biết cha yêu mình. Đức Cha viết: 

“… Tôi nhớ tới một lời cầu, mà những năm trước đây, tôi hay nói với Thánh Giuse. Tôi cầu 
xin thế này: “Tháng Ba là thánh kính Thánh Giuse. Con hơi sợ tháng đó. Bởi vì kinh 
nghiệm cho con thấy: trong nhiều tháng Ba của đời con, đã có những biến cố xảy ra 
khiến phải mất người mất của. Con hiểu là những gì đã xảy ra đó đều có mục đích dạy 
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con về sự từ bỏ cần có trong tình yêu cứu độ. Con hiểu, nhưng con sợ. Xin Thánh Giuse 
thương giúp con”. 

Hôm nay, tôi cũng nói lại với Thánh Giuse lời cầu trên đây. 

Tôi tin Thánh Giuse là người được Chúa sai vào lịch sử, để làm chứng cho tình yêu Chúa. 
Ngài đã là một chứng nhân đích thực, ngay chính ở sự Ngài đã rất âm thầm khiêm tốn và từ bỏ 
mình, hết mình vâng phục thánh ý Chúa. 

Xin Thánh Giuse thương cầu xin cho tôi cũng được là nhân chứng như Ngài. Tôi rất yếu 
đuối hèn mọn, mỗi ngày như bắt đầu lại hướng đi tình yêu. Bắt đầu, rồi lại bắt đầu lại. Chỉ vì yếu 
đuối. Nhưng trong sự yếu đuối ấy tôi đã gặp được Chúa là tình yêu thương xót. Thánh Giuse đã 
dạy tôi từng bước nhỏ. Xin cảm tạ Ngài. Trong tay Ngài, tôi phục vụ Hội Thánh và Quê Hương 
yêu dấu của tôi…”. 

Chúng ta hãy đơn sơ như Đức Cha Bùi Tuần, đặt vào tay thánh Giuse muôn ngàn chìm 
nổi hằng diễn ra trong hành trình đời mình. Chúng ta ngã mình vào tình yêu của thánh Giuse 
như đứa con trong tay cha nó. 

Cuộc đời chúng ta có nhiều gánh nặng, nhiều đổ vỡ. Ngước nhìn tình yêu của thánh 
Giuse dành cho chúng ta, người nhìn sức chịu đựng mà một đời dâu bể, thánh Giuse đã trải 
qua, ngước nhìn lòng trung thành yêu mến Chúa dẫu đầy những gập ghềnh chắn lối, chúng ta 
biết thánh Giuse hiểu mọi vui-buồn-sướng-khổ trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết thánh 
Giuse luôn âm thầm lo lắng quan tâm bằng sự chuyển cầu hiệu quả để chúng ta vượt thắng 
như chính thánh Giuse đã vượt thắng. 

Có người cha nào vui khi con bất hạnh? Có người cha nào không hạnh phúc khi con hạnh 
phúc? Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi dài những vui buồn cộng lại. Chúng ta yên tâm. 
Chắc chắn thánh Giuse thông chia không sót một nỗi niềm nào. Lòng cha bao giờ mà chẳng 
ngút ngàn ví như biển, sánh như trời! Hai tiếng “lòng cha”, đủ cho chúng ta niềm ấm áp. Bởi 
người là cha, chúng ta là con. Người vô cùng đau, khi chúng ta đau. Người vỡ òa hạnh phúc 
khi chúng ta hạnh phúc. 

Tất cả những chịu đựng mà một đời trần thế, thánh Giuse đã đi qua là để thánh nhân gần 
chúng ta. Càng hiểu cuộc đời, càng nếm trải đau khổ, càng thấu biết niềm vui, thánh nhân càng 
chia sẻ, và chuyển cầu cho con mình thật nhiều, thật hiệu quả, thật bền bỉ. 

Trên hết, tất cả những trải nghiệm trong cuộc đời, là để thánh Giuse ngày càng tỏ ra là 
người cha đối với những đứa con hằng mong sự ấp ủ, vỗ về. Thánh Giuse là cha của niềm an 
ủi. Thánh Giuse là cha của nguồn cậy trông. Thánh Giuse là cha của lòng nhân hậu. Thánh 
Giuse là cha của lòng yêu thương lặng lẽ nhưng hiệu quả. 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
  

Hãy đi sâu hơn việc từ bỏ, hy sinh nhịn ăn, thuốc lá, rượu bia, coi phim bộ, facebook, 
iphone.… trong suốt 40 ngày Mùa Chay. 

Mỗi năm cứ đến Mùa Chay thì hầu như người tín hữu Công Giào nào cũng được nghe câu 
điệp khúc “hãy xé lòng đừng xé áo” được lập lại trong những ngày của mùa chay.  Không biết ở 
Việt Nam thì sao, còn ở hải ngoại nhất là ở nước Mỹ, các cha sở, hoặc các tín hữu bạn bè 
thường hỏi nhau “bạn sẽ từ bỏ điều gì trong mùa chay năm nay? What are you giving up for 
lent this year?”  Câu trả lời thường được nghe là: nhịn ăn kẹo sô-cô-la (chocolate), bỏ hút 
thuốc, uống bia, hạn chế thời giờ lướt Web,blog, iphone và facebook, v.v…  Các bố mẹ cũng 

 MÙA CHAY: SỐNG TÂM TÌNH “XÉ LÒNG” HAY CHỈ LÀ “XÉ ÁO”!? 
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thường hỏi các con của mình câu hỏi này. Hy Sinh, từ bỏ trong bốn mười ngày củaMùa Chay là 
một tập tục tốt giúp trẻ em để chúng có thể ý thức và hiểu rõ hơn mục đích của Mùa Chay. 

Xé lòng hay chỉ  là xé áo !? 

Một số Kitô hữu Công Giáotuy đã là người lớn nhưng vẫn còntiếp tục cócái nhìn, và sống 
“hy sinh, từ bỏ” trong Mùa Chay như trẻ nhỏ.Là người lớn, chúng mình được mời gọi nhìn 
Mùa Chay một cách sâu đậm hơn vì chúng mình đã chính chắn và trưởng thành với những 
hành vi và suy nghĩ trong cuộc sống.  Nếu không ý thức, suy tư về việc từ bỏ, hy sinh một cái 
gì đó thì việc làm này chỉ là một việc “khởi đầu rồi đi đến kết thúc”, có nghĩ là “hết Mùa 
Chay” thì nó cũng “chấm hết.”Đócó thể là kết quả của tất cả những “từ bỏ” mà chúng mình 
làm trong suốt Mùa Chay. 

Việc “từ bỏ hy sinh” theo thói quen này sẽ có thể đưa đến cho chúng mình mộtniềm tự 
hào là: tôi đã bỏ bia, rượu, café, bánh ngọt, facebook, internet v.v… trong Mùa Chay năm nay.  
Những từ bỏ, hy sinh này nếu không đi kèm với suy tư và cầu nguyện trong suốt Mùa Chay, 
thì nó có thể sẽ trở nên những việc làm để chúng mình chứng tỏ với chính mình và với Chúa 
là:“tôi mạnh mẽ như thế nào!!! Tôi có thể từ bỏ!!!”  Việc làm này rốt cuộc chỉ quy vào chính 
bản thân của mỗi cá nhânmà thôi, chứnó không giúp chúng mình thật sự “xé lòng“ một chút 
nào cả. 

Nếu thực sự sống tâm tình “xé lòng” trong mùa chay thì nó sẽ giúp chúng mìnhdám từ 
bỏ để có một đời sống tâm linhtrưởng thành hơn, nhờ đó chúng mình có thể đối thoại sâu 
đậm hơn với Thiên Chúa và dễđồng cảm với những người chung quanh hơn. 

Mùa chay và căn bệnh ung thư “Tam Vô” 

Mùa Chay không chỉ đơn giản là việc chúng mình “từ bỏ, hy sinh” một điều gì đó. Nhưng 
Mùa Chay thực sự là một ân sủng khi chúng mình nhận ra rằng Mùa Chay là mùa mà trong 
đó Thiên Chúa muốn ban cho chúng mình một cái gì đó rất đặc biệt.  Đó là Thiên Chúa muốn 
giúp chúng mình biến đổi cuộcsống của chúng mình và làm cho chúng mình được tự do hơn; 
không những chỉ tự do hơn với Thiên Chúa, nhưng còn tự do hơn trong cách sống của mỗi 
người chúng mình để có thể yêu thương gia đình, anh chị em tha nhân nhiều hơn nữa. Nói tóm 
lại là nếu thật sự ăn chay đúng cách “hãy xé lòng chứ đừng xé áo” và với ân sủng của Thiên 
Chúa, thìMùa Chay sẽ là cơ hội rất tốtđể giúp chúng mình chữa trị căn bịnh tam vô: “vô 
cảm, vô tâm và vô tình”của thời đại ngày hôm nay đang thịnh hành ở nhiều nơi trên thế giới 
và nhất là ở Việt Nam. 

Làm sao để thật sự sống tâm tình “Xé Lòng”? 

Làm sao để có thể thực sự sống đúng với cái tâm tình “hãy xé lòng chứ đừng xé áo” của 
Mùa Chay mà Giáo Hội mời gọi mỗi người tín hữu Công Giáo đây!?.  Xin được để nghị là mùa 
chay năm nay, mỗi người chúng mình nên dùng cách thức suy niệm của Thánh I-Nhã trong 
sách linh thao vàtự đặt ra những câu hỏi có liên quan đếnthói quen sống Đạo và đời của 
chúng mình trong “quá khứ, hiện tại và tương lai” để giúp suy tư sâu đậm hơn về việc ăn chay 
từ bỏ của mỗi người chúng mình.  Thí dụ như:    

  

 Trong qúa khứ, tôi đã sống tâm tình mùa chay ra sao?  Nó có thật sự giúp tôi “xé 
lòng” không hay đó chỉ là việc “xé áo”!? 

 Ngay lúc này đây, Thiên Chúađang mời gọi tôi thay đổi và bỏ đi điều gìqua lối 
sống, hành động và suy nghĩ của tôi trong những ngày Mùa Chay nói riêng và trong cuộc 
sống nói chung? 
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 Làm thế nào để tôi có thể hiểu và cảm nhận được những điều mà Thiên Chúa 
đang khuấy độngtrong tâm trí và tronglòng tôi?Và tôi sẽ cónhững phương án, quyết 
tâm gì để đáp trả lại lời mời gọi“khuấy động”của Thiên Chúa trong tôi cho những ngày 
sống còn lại của tôi nơi trần thế?  

Mỗi người chúng mình hãy bắt đầu xin Thiên Chúa ban cho ơn “ý thức” hơn nữavới những 
cảm xúc, rung động được xuất phát từ con tim. Thí dụ như ở đâu và qua những tình huống 
nào làm cho tôi cảm thấy không thoải mái và mất bình an: 

 Với những lựa chọn của tôi? 
 Với những lời nói và hành động mà tôi đã làm? 
 Với những cách đáp trả và ửng sử theothói quen máy móc của tôi về một việc 

nào đó?  

  

Nơi chốn để Thiên Chúa mời gọi “từ bỏ” 

Nếu để ý chúng mình sẽ nhận ra rằng Thiên Chúaluôn luôn mời gọi và nói với chúng mình 
trong những khoảng khắc lưỡng lự, chẩn chừ, mất bìnhan và khó chịu nhất trong đời sống 
mỗi ngay. Hãy lấy một vài thí dụ điển hình như sau: 

·  Có thể tôi biết rõ là nếu uống nhiều rượu quá “sáng say, chiều xỉn” mỗi ngày; và nếu 
tôi dám hy sinh bỏ bớt hoặc từ bỏ không “say xỉn” nữa, sẽ làm cho tôi ít lè nhè nói nhảm, ít cáu 
khỉnh, không“la vợ, đánh con”, v,v.. nữa. Điều hy sinh từ bỏ “xé lòng”này sẽ giúp đem lại 
sự êm dịu, bình an, vui vẻ trong gia đình của tôi mỗi ngày. 

·  Tôi bi ết là tôi hay gắt gỏng mỗi khi nhờ người phối ngẫu làm một việc gì đó mà họ chưa 
kịp làm hoặc làm không đúng “ý tôi.”Điều này thường làm cho vợ chồng, con cáihay cãi vã, gận 
hơn nhau, làm xáo trộn đời sống của gia đình.   Tôi biết là nếu tôi dám “từ bỏ - hy sinh” tính 
nóng nẩy và “khiên nhẫn”này một chút xíu thì sẽ đem lại không khí êm thắm, phẳng lặng, 
vuivẻ trong nhà. 

·  Tôi ham làmviệc “nhà Chúa” hơn làm việc nhà “riêng - gia đình”.Nếu tôi biết “làm quân 
bằng” những cộng việc trong đời sống gia đình và phụng vụ thì sẽ đem đến cái không khí “vui 
vẻ cả làng” tạo chomọi người trong nhà có nhiều giây phútquây quần, vui vẻ với nhau hơn. 

·  Làm cha sở hay là giáo dân khi phục vụ giáo xứ qua các hội đoàn với vai trò quan trọng là 
“ông nọ, bà kia”tôi luôn luôn giữ vững những chương trình mà tôi đã hoạt định. Tôi sẽ bực 
mình, giận hờn và mất bình an nếu những dự định của tôi phải thay đổi, hoặc không thực 
hiện được; cho dù đôi khi tôi biết chắc chắn rằng nếu tôi “link động, uyển chuyển” thay đổi 
chương trình “của tôi” thì ơn Chúa sẽ tuôn đổ dồi dào hơn cho tất cả mọi người tham dự 
chương trình. 

Như thế có phải việc hy sinh không uống rượu, bớt nóng nẩy, biết quân bằng, linh động, 
uyển chuyển, dám gạt bỏ đi cái “ý tôi” là những việc chính đángmà Thiên Chúa đang 
mời gọi mỗi người chúng mình “xé lòng từ bỏ” trong Mùa Chay hay không?.Hãy thủ thỉ cầu 
nguyện và lắng nghe xem Chúa Giêsu đang nói với chúng mình những gì và ra saovề những 
tình huống “xé lòng” trong thí dụ vừa nêu ra ở trên!!! 

Những câu hỏi suy tư 
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Tìm tòi và khám phá ra những gì chúng mình muốn thay đổi, hy sinh từ bỏ trong Mùa Chay 
đòi hỏi một chút suy tư, cầu nguyện tâm tình với Chúa Giêsu trong giờ kinh nguyện mỗi 
ngày.  Xin được đề nghị một vài câu hỏi gọi ý như sau: 

·  Những hành vi nào thường được làm theo thói quen trong cuộc sống của chúng mình 
cần phải thay đổi? 

·  Mỗi người chúng mình cần điều gì hơn nữa trong cuộc sống hiện tại, thí dụ như: Kiên 
nhẫn hơn, bỏ bớt ích kỷ!?. Tôi có cần tập sống quản đại, bác ái và quân bằng trong gia đình, 
trong giáo xứhơn nữa không!? 

·  Là chồng là cha tôi có dám từ bỏ thái độ “gia trưởng” ích kỷ độc quyền độc đoán để chia 
sẻ những vui buồn với vợ và các con hay không?Là vợ tôi có yêu thương chồng và con cái với 
một con tim quảng đại là tôi không thường xuyên  phàn nàn, la lối“chửi mèo, mắng chó” mỗi 
khi phải cán xuyến những công việc trong gia đình không? 

·  Là bố mẹ, ông bà chúng mình có cần thêm nhiều cử chỉ hành động bộc lộ sự kiên nhẫn, 
đồng cảm và yêu thương hơn nữa đối với các con, các cháu không? 

·  Là linh mục quản xứ, cha phó, là trưởng hội đoàn, là thành viên, v,v… tôi có dám sẵn 
sàng bỏ đi những dự định của“ý tôi” cho sự “linh động, uyển chuyển” trong những sinh hoạt 
của giáo xứ, hội đoàn, ngõ hầu ân sủng của Thiên Chúa có dịp tuôn đổ đến tất cả mọi người 
tham dự không? 

Trong thâm tâm, trong lòng mỗi người chúng mình có thể biết được một cái gì đó sẽ là 
những ”hàng rào ngăn cản” không để cho chúng mình có thểthật sự “xé lòng”  sống yêu 
thương và hy sinh trong Mùa Chay.  Thường thường các cuộc xung đột cải vả xẩy ra trong gia 
đình, nhóm, hội đoàn và giáo xứ đến là do sự ích kỷ, cố chấp của mỗi người chúng mình. 
Chúng mình chọn chiến đấu đểbảo vệ quan điểm của chính mình.  Chúng mình chọn sử dụng 
lợi điểm cho chính mình bằng cách là tận dụng, khai phánhững“yếu điểm”của người khác thí 
dụ như: người phối ngẫu, các con, bố mẹ, giáo dân,thành viên, v.v… để chống lại họ.  Chúng 
mình sẵn sàng lựa chọn làm tổn thương họ, để thỏa mãn“cái tôi”của riêng mình. 

Cách hành sử như thế sẽ không bao giờ mang đến kết quả tốt, mà trái lại chúng nó 
luôn luôn làm chia rẽ, hỗn độn cuộc sống gia đình, hội đoàn, giáo xứ.Chúng mình có thể 
hình dung ra sự đoàn kết yêu thương trong cuộc sống khi mỗi thành viên “có lòng nhân từ”,  
biết nhận ra lỗi của mình, xin lỗi và tha lỗi cho nhau, ““Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha 
anh em là Đấng nhân từ” (Luca 6:36) Đây là điều mà Giáo Hội ao ước mỗi người chúng 
mình thực hành ít nhất là trong bốn mươi ngày của Mùa Chay. 

Phương cách “xé lòng” hữu hiệu 

Trong cuốn sách “Thiên Chúa của bạn lớn như thế nào” của Linh mục dòng Tên Paul 
Coutinho có một phương cách rất hữu hiệu, để giúp chúng mình có thể luôn luôn sống với cái 
tâm tình hy sinh từ bỏ “xé lòng” không những trong Mùa Chay mà còn cho mỗi ngày trong cuộc 
sống nữa.  Cha Paul đề nghị hãy dùng công thức “Dừng lại, đặt câu hỏi, và đáp trả” trong 
mọi tình huống của cuộc sống, thí dụ như: 

·  Dừng lại, tự hỏi và đáp trả: 

  
§  Cái giá mà tôi phải trả là bao nhiêu cho việc thay đổi thái độ, lối sống của 

tôi? 
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§  Nó sẽ có ý nghĩa gì và mang lại những điều lợigì nếu tôi thay đổi những 
hành động cáu kỉnh, khó tính, cố chấp của tôi trong gia đình trong Mùa Chay năm 
nay? 

§  Những điều gì sẽ xẩy đến nếu tôi quyết đinh “từ bỏ, hy sinh” một cái gì đó 
mà nó có hại đến sức khỏe, đến những liên hệ tình cảm của tôi thí dụ như: cờ 
bạc, trai gái, rượu chè, hút sách, nóng tính, ích kỷ, v.v…? 

Khi chúng mình suy tư và cầu nguyện về những điều này, chúng mình sẽ nhận ra rằng việc 
thay đổi lối sống, cách suy nghĩ một cách cụ thể là lời mời gọi của Thiên Chúa để chúng mình 
bắt đầu sống với một tâm tình đổi mớibắt đầu từ Mùa Chay năm nay và sẽ còn kéo dài nhiều 
ngày sau đó nữa. 

Có Thiên Chúa cùng đồng hành 

Phải thú thật mà nói, là con người yếu đuối, chúng mình rất cần sự trợ giúp của Thiên 
Chúađể thay đổi một cái gì đó mà chúng mình không muốn thay đổi hoặc thừa nhận.  Đôi 
khi chúng mình nghĩ là sẽ không có khả năng thay đổi. Xin hãy luôn nhớ rằng tất cả 
những băng khoăn, ngần ngại này là điều mà chúng mình có thểtrò chuyện tâm sựvới người 
“Thầy”, người “Cha” và người “Bạn” của chúng mình là Đức Giêsu Kitô.  Ngài sẽ cho chúng 
mình thấy sự khác biệt và xác tínvới chúng mình rằng chúng mình sẽ không làm việc này 
một mình.Mà trái lại Chúa Kitô luôn luôn đồng hành với mỗi người chúng mình trong việc từ 
bỏ và thay đổi này. 

Xé lòng và sự chữa lành 

Trong lúc cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ để chúng mình có thể nhận ra và dámthay đổi tính 
xấu và biến đổi lối sống, chúng mình có thể suy nghĩ về câu chuyện trong Phúc Âm theo thánh 
Mát-côchương 2 từ câu 1 đến câu 12.  Đoạn Phúc Âm diễn tả một nhóm bạn hữu đã phải khoét 
mái nhà để thòng người bạn bị bại liệt xuống cho Chúa Giêsu cứu chữa, vì quá đông người 
đang nghe Ngài giảng dậy từ trong ra ngoài nên không vào được trong nhà.  Đoạn Phúc Âm 
nói rằng họ đã “đột phá” mái nhà.Sự “đột phá” này đã dẫn đến việc chữa lành. 

Trong cuộc sống của mỗi người chúng mình chỗ nàocần phải có một cuộc “đột phá” như 
trong bài Phúc Âm không?Cái gì là những “rào cản ngăn” khôngcho chúng mình đến với anh 
chị em và Chúa Giêsuđể được Ngài chữa lành?  Trong cuộc sống chúng mình được mời 
gọinhận ra và xin ơn để có lòng can đảm ngỏ hầu có thể vượt qua những “rào cản” trở 
này.  Khám phára những “rào cản” trong cuộc sống là điều rất cần thiết và quan trọng trong 
đời sống của người Kitô hữu. Mùa Chay có lẽ là cơ hội rất tốt và tuyệt vời để chúng mình suy 
ngẫm ngõ hầu có thể khám phá ra những cái yếu điểm này. Và khi khám phá ra chúng có nghĩa 
là chúng mình đã thực hiện các bước “đột phá” là tự thòng mình xuống từ mái nhà.Lúc đó 
chính là lúc Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho chúng mình như Ngài đã chữa cho người bại liệt 
trong bài Phúc Âm của Thánh Mát-cô. 

Tại sao điều “đột phá” này lại lạ một việc ăn năn sám hối “xé lòng” đích thực trong Mùa Chay 
và trong cuộc sống của người tín hữu Công Giáo?  Thưa vì nó giúp chúng mình ý thức 
hơn trong cuộc sống mỗi ngày. Đó là nơi mà chúng mình nhận ra được lời mời gọi của Thiên 
Chúa. Nó mở rộng cửa để ân sủngcủa Thiên Chúa lùa vào tâm hồn chúng mình và vào cuộc 
sống thực tại của chúng mình.  Đó là nơi mà Chúa Giêsu đứng chờ chúng mình mỗi ngày.  
Ngài chờ đợi chúng mình tự hạmình xuống từ mái nhà của sự“tự cao, tự đại, ích kỷ,v.v…” để 
Ngài chạm vào chúng mình và chữ lành cho chúng mình. 

Xin chúc mọi người sống Mùa Chay năm nay thật nhiều ý nghĩa với sự bắt đầu sống tâm 
tình “hy sinh từ bỏ” của Mùa Chay với cái nhìn của “người lớn’chứ không còn là của “con 
nít” nữa, để chúng mình có thể đồng hànhvới Chúa và anh chị em đậm sâu hơn, chân thành 
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hơn;  ngõ hầu chúng mình sẽ cảm nghiệm được tình Chúa và tình người qua những sinh 
hoạt hàng ngày với những người trong gia đình, trong giáo xứ và trông công sở. 

Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Văn 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

   

Cách đây vài tuần có đọc được trên mạng một lá thư của một người học trò gửi cho Thầy 
của mình…Câu chuyện trong lá thư…có vẻ “khó tin”…vì nó quá đẹp…Thế nhưng chính cái đẹp 
này lại là điều cần nói đến nên – dù là thật hay không thật – thì cũng không là vấn đề, miễn là 
cái đẹp được trân trọng và đáng để chúng ta suy gẫm…Câu chuyện đẹp ấy như thế này : 

Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa cho chú gói quà và 
nói: 

Chú về nhà rồi mở ra xem nhé. Bắt đầu từ ngày mai cháu không đi học nữa. Hôm nay cháu 
đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều… 

Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra, ngoài bộ quần áo còn có cả một số tiền 
lớn, và một bức thư như sau: 

Thưa Thầy, em là Tuyết Lan, học toán với Thầy năm lớp sáu ở trường Nguyễn Trãi…Lên lớp 
9 thì em nghe tin Thầy bị giảm biên chế, đồng thời Thầy cũng bị đau giây thanh quản nên khó 
nói. Từ đó, Thầy đi lái xe ôm kiếm sống, lúc nào cũng đeo khầu trang kín mít để đừng có học 
trò nào nhận ra. Nhưng em đã nhận ra Thầy khi Thầy ngồi đón khách ở ngã tư Bình Hưng. Từ 
đó, em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt “mối” Thầy chở em đi học suốt hết lớp 9, hết phổ 
thông, và lên đại học… 

Sáng nào đi học, em cũng lấy theo ba phần ăn: một cho em đến lớp ngồi ăn, hai biếu Thầy 
một phần, và ba là biếu bà bán vé số ở góc đường Nguyễn Du… 

Ngày nào em cũng mua cho bà mấy tờ vé số, rất mong trúng số, nhưng chẳng hy vọng 
lắm… 

Bố mẹ em hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì cưng em…nên bố mẹ cũng chiều ý 
em… 

Em phát hiện Thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không đến lớp nữa, nhưng Thầy đã lập một 
trang web dạy kèm cho tất cả những ai bị yếu toán. Thầy đã dạy dỗ tận tình, giúp nhiều bạn lấy 
lại căn bản toán bị mất, để các bạn có nền tảng học tiếp. Thầy cứ tập trung hướng dẫn biết bao 
học sinh trung học cơ sở trở nên vững về toán… 

Thì ra ban ngày Thầy chạy xe ôm, ban đêm Thầy lên internet để dạy học miễn phí. Em nhận 
ra Thầy vì cách nói quen thuộc của Thầy: “Học như các em thì còn lâu mời thành bác sĩ !”. Lên 
mạng rồi mà Thầy vẫn nói bông đùa như thế. Thầy vẫn hay nói vào cuối các buổi học là các em 
gắng học để sau này phụng sự cho đời. Bây giờ lên mạng, Thầy vẫn nói câu đó. Trong cuộc đời 
thực, Thầy là chú xe ôm đen đúa vất vả, nhưng trên mạng, Thầy vẫn còn uy phong của một 
thầy giáo tận tụy, hiền lành, thông minh… 

 

CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ NGHĨA THẦY / TRÒ… 
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Hình như trời không phụ lòng người, Thầy không biết là em mua mãi rồi cũng trúng số độc 
đắc, lúc đó em đang học năm thứ III. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Em 
kiên nhẫn chờ đến hôm nay… 

Hôm nay em đã tốt nghiệp nên sẽ không còn đi xe ôm nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm. Em 
biếu Thầy toàn bộ số tiền trúng số độc đắc của em như chút tấm lòng của người học trò ngày 
xưa, mà sự thành công của em hôm nay đã có bàn tay, tấm lòng của Thầy trong đó… 

Bụi phấn rơi cho lòng ai mở lối 

Làm nhịp cầu thủa trước nối thủa sau 

Bài chưa xong ngồi cặm cụi đêm thâu 

Ơn người dạy, bạc mái đầu khó trả. (sưu tầm)…  

Còn ở trong cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng” của tác giả Edmondo De Amicis, cậu bé Enrico 
cũng có dịp về thăm lại Thầy giáo cũ của cha mình…Người viết xin được ghi lại tâm tình 
Thầy/Trò ở giây phút cuối ngày thăm viếng đầy ơn nghĩa ấy: 

Hơn hai giờ chiều một chút, chúng tôi rời khỏi quán (nơi hai cha con đãi Thầy cũ một bữa 
trưa – nv). Thầy Crosetti muốn đưa chúng tôi ra ga. Bố tôi lại chìa tay ra cho Thầy vịn vào, còn 
tôi cầm ba-toong cho Thầy. Người qua đường đứng lại nhìn, vì tất cả đều biết Thầy, một vài 
người lên tiếng chào. Tới một quãng giữa phố, từ một cánh cửa sổ để ngỏ vọng ra tiếng trẻ con 
đọc bài. Thầy dừng lại, trông có vẻ đượm buồn. Thầy nói: 

-Trò Bottini, cảnh này khiến ta đau lòng lắm, khi ta nghe tiếng trẻ nhỏ đọc bài trên lớp mà ta 
lại không có mặt ở đó, khi nghĩ rằng có người khác đang dạy dỗ chúng thay chỗ ta. Ta đã nghe 
tiếng nhạc này suốt sáu mươi năm, và ta yêu mến cái âm thánh đó. Bây giờ ta bị tách ra khỏi 
cái gia đình ấy rồi, vậy là ta không còn con cái gì nữa. 

-Không đâu, thưa Thầy – Bố tôi trả lời – Thầy vẫn còn có rất nhiều người con ở khắp nơi trên 
thế giới, họ vẫn nhớ về Thầy, như con  luôn nhớ về Thầy. 

-Không, không – Thầy buồn bã trả lời – Ta không còn lớp nào để dạy, ta không còn đứa con 
nào nữa. Không có con cái, ta không còn sống được bao lâu nữa. Mạng sống của ta giờ tính 
từng ngày. 

-Xin Thày đừng nói thế, đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Thầy đã làm được rất nhiều việc tốt, 
bằng rất nhiều cách khác nhau. Thầy đã sử dụng cuộc đời của mình một cách cao quý ! 

Thầy Crosetti đưa mái đầu bạc trắng của mình vào vai bố tôi một lúc, tay Thầy nắm chặt tay 
tôi. 

Chúng tôi ra ga. Tàu chuẩn bị chạy. Bố tôi hôn hai má Thầy và nói: 

-Tạm biệt Thầy! 

-Tạm biệt trò! Cám ơn con! Tạm biệt. – Thầy nói, hai tay run rẩy cầm lất tay bố tôi đặt lên 
lồng ngực. 

Tới lượt tôi hôn Thầy, tôi thấy mặt Thầy đã đầm nước mắt. Bố đưa tôi vào khoang tàu, và 
trước khi tàu lăn bánh, bố nhanh nhẹn gỡ cây ba- toong cũ kỹ trong tay Thầy ra, thay vào đó là 
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cây ba- toong chắc chắn và đẹp đẽ của ông, cây ba- toong có cán bằng bạc bên trên có khắc 
chữ cái đầu tên bố. Bố nói: 

-Thầy hãy giữ nó làm kỷ niệm nhé. 

Thầy cố gắng đưa trả nó và lấy lại chiếc gậy cũ, nhưng bố tôi đã ở trong tàu và đóng cửa lại. 
Tàu chuyển bánh. 

-Tạm biệt Thầy, thầy giáo kính yêu của con ! 

-Tạm biệt con trai của ta. Xin Chúa phù hộ vì con đã tới đây an ủi tuổi già cô quạnh này. 

-Hẹn gặp lại Thầy ! – Bố tôinói to, giọng đầy xúc động. 

Thầy giáo lắc đầu như muốn nói: “Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa”. Nhưng bố 
tôi đinh ninh nhắc lại: 

-Có, có chứ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

Thầy trả lời bằng cách giơ bàn tay run rẩy lên trời như muốn nói: “Chúng ta sẽ gặp nhau trên 
đó!” 

Tàu đưa chúng tôi đi xa dần, trên sân ga vẫn còn thấy Thầy đứng đó với bàn tay giơ cao. 

Thời gian này trên Truyền Hình - ở phần Tin Tức – lại thấy có mấy câu chuyện buồn về 
người thầy giáo…và điều tệ hại hơn là những chuyện ấy cứ được nhắc đi nhắc lại ít ra cũng vài 
ba buổi Thời Sự như vậy…Dĩ nhiên những chuyện được nhai đi nhai lại ấy của một số ít – rất ít 
- những trường hợp… chẳng ăn nhập gì đến đại đa số những người thầy tận tâm tận lực hằng 
ngày cho sự nghiệp “trăm năm trồng người” của mình…Nhưng dù sao cũng để lại chút gì đó 
chua xót…Nhất là khi phụ huynh đã khá quen với những gì trên mạng…nên cũng dễ để có 
những phản ứng…rất ư là “mạng xã hội !”…Thực tế là không ít những người thầy – để được 
đứng trên bục giảng – cũng đã phải trải qua không biết bao nhiêu là thử thách…Ngoài những 
năm tháng đi qua các chặng đường của ngành học, còn phải chạy đôn chạy đáo hết phòng nọ, 
cơ quan kia…để có thể được tuyển dụng…Về đến ngôi trường mình phục vụ…thì bên trên, bên 
dưới, cạnh phải, cạnh trái…đủ thứ áp lực…Lương công nhân viên chức lại quá bọt bèo…Cách 
đây một thời gian có tình trạng cắt hợp đồng với một số giáo viên ở một vài tỉnh thành…và trên 
Truyền Hình, người xem cũng thấy chua xót khi nhìn thấy những khuôn mặt nhạt nhòa nước 
mắt…với một nỗi lo rất thật: Đóng góp công sức suốt thời tuổi trẻ, và đến khi đã lớn tuổi thì mất 
việc, họ không còn  có thể tìm được công việc ở bât cứ đâu… 

Theo dõi chương trình “Cặp Lá Yêu Thương” và người viết thấy là mỗi khi được hỏi: Lớn lên 
con muốn làm gì ? Thì hầu hết các em đều trả lời : Ước mong là thầy, cô giáo hay làm bác 
sĩ…Nghĩa là trong đầu óc các em: Thầy, cô giáo và bác sĩ…vẫn là những con người tốt, có điều 
kiện để làm ích cho con người, cho xã hội… 

Cách đây bốn chục năm hơn - ở cái thời tem phiếu – khi mà khẩu phần lương thực hằng 
tháng của giáo viên là 15 kg bao gồm 8 kg gạo và 7 kg mầu với những lát sắn hay khoai khô 
nhiều bụi bặm, vài ba anh chị bạn giáo viên trong khu vực đến gặp và ngỏ ý xin ý kiến về việc 
nghỉ dạy, người viết đã động viên họ: Ráng lên, bục giảng là của các bạn…và học trò là sự 
nghiệp…Bỏ dạy, các bạn để lớp trẻ lại cho ai ? Và lớp trẻ ấy – trong hôm nay – đã có rất nhiều 
bạn thành công cũng như thành danh… 

Ngòi bút liên lỉ đấu tranh cho những người phải bám trên mảnh đất của mình để sinh tồn, 
John Steibeck (1902-1968) đã có chia sẻ : Một thầy giáo tuyệt vời cũng là một nghệ sĩ tuyệt vời 
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và trên thế giới chỉ có số ít những người như vậy. Dạy học là nghệ thuật vĩ đại nhất vì đó là sự 
kết hợp giữa lý trí và tinh thần. 

Còn Jacques Bazun lại có một trải nghiệm : Với nghề dạy học không thể nhìn thấy kết quả 
của một ngày làm việc. Kết quả ấy vô hình và có lẽ vẫn còn đó đến 20 năm sau. 

Và Sidney Hook thì tôn vinh: Bất cứ ai khi nhớ đến thời đi học đều nhớ đến thầy,cô giáo chứ 
không phải là các phương pháp hay kỹ thuật giảng dạy. Thầy cô chính là trái tim của hệ thống 
giáo dục. 

  

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp. 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 

 Hỏi: Anh em Tin lành đều nói : Chúa Kitô đã chết để đền tội thay cho con người rồi, 
nên chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu độ, chứ không phải làm gì thêm nữa về phần con 
người. 

Xin cha giải thích giúp  điều đó có đúng vậy không ? 

Trả lời : 

Trước hết cần biết tội là gì. Nói chung, tội là điều trái nghịch nhiều hay ít, xúc phạm đến tinh  
thương, sự công bình và thánh thiện của Thiên Chúa, Đấng trọn tốt trọn lành. Thí dụ, giết 
người là tội xúc phạm đến tình thương vô biên của Chúa.Vì tình thương này mà Chúa cấm giết 
người ( điều răn thứ năm).Lại nữa, tội phạm điều răn  thứ sáu như gian dâm, ngoại tinh, mở 
nhà điếm  để mua bán dâm,  sản xuất,  hay xem sách bào, phim ảnh dâm ô…những tội này xúc 
phạm đến sự thánh thiện, tốt lành  của Chúa. 

Do đó, muốn sống đẹp lòng Chúa và muốn được cứu rỗi để vào Nước Trời hưởng phúc 
Thiên đàng,  thì tuyệt đối  phải xa tránh mọi tội lỗi, vì chỉ có tội mới làm cho con người phải xa 
cách Chúa là tình thương, công bình và thánh thiện. 

Chúa Kitô là “ Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian.” ( Ga  1: 29) như Thánh Gioan 
Tẩy Giả đã tuyên xưng một ngày kia. Và đây chính là sứ mệnh của Chúa khi xuống trần gian 
làm Con Người để hy sinh “ hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 
20: 28). 

Như thế ,  nếu không có công nghiệp cứu chuộc vô giá  của Chúa Giê su-Kitô, thì tuyệt đối 
không ai có thể làm được  gì để đáng được  cứu độ  mà  vào Nước trời vui hưởng hạnh phúc 
vĩnh cửu với Thiên  Chúa là Cha  đầy lòng sót thương con cái loài người. 

Nói khác đi, nếu Chúa Kitô không vui lòng “ gánh tội trần gian” đến nỗi phải chết nhục  nhã 
trên thập giá năm xưa , thì toàn thể nhân loại vẫn chìm xâu trong hố giệt vong vì tội đã lỗi 
nghịch cùng Thiên Chúa là Cha nhân từ nhưng rất gớm ghét mọi tội lỗi và sự dữ. 

  

TỘI LÀ GÌ VÀ TẠI SAO PHẢI XATRÁNH TÔI ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI? 
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Nhưng Chúa Kitô đã chết thay cho toàn thể nhân loại, và trở thành Đấng Bảo Trợ cho con 
người trước mặt Thiên Chúa Cha, như lời dạy của Thánh Gioan Tông Đồ,   ( 1 Ga 2: 1). Điều 
này  chỉ có nghĩa là nhờ  sự  vâng phục và hy sinh mạng sống mình, Chúa Kitô đã hòa giải con 
người với Chúa Cha và mở đường cho con người được cứu độ, vì “ nhờ máu  Người đổ ra 
trên thập giá, Thiên Chúa đã đem  lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên 
trời.” ( Gl 1: 20) . 

Thật vậy, nếu không nhờ Chúa Kitô đổ máu và chết trên thập giá, thì tội của con người vẫn 
là trở ngại lớn nhất khiến con người đã mất hết mọi ơn nghĩa với Thiên Chúa và không có hy 
vọng gì được  sống hạnh phúc đời đời với Chúa trên Nước Trời,  sau khi chấm dứt hành trình 
con người trên trần thế này. 

Nay con người có hy vọng được cứu rỗi,  vì nhở có công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô 
.Tuy nhiên, vẫn   phải nói là có hy vọng thôi, chứ chưa   được bảo đảm 100% ngay bây giờ, 
 không phải vì công nghiệp cứu chuộc của Chúa  chưa đủ cho con người được cứu độ , mà vì 
con người còn có tự do để chọn Chúa và sống  theo đường lối của Người,  tức là  công tác với 
ơn cứu độ của Chúa để xa tránh tội lỗi;  hay khước từ Chúa và  ơn cứu độ của Người  để sống 
theo ý riêng  mình, theo thế gian và làm nô lệ cho ma quỷ để đối nghich cùng Thiên Chúa là 
Đấng trọn tốt trọn lành. 

Nói rõ hơn nữa, công nghiệp cứu chuộc vô giá và quá đủ  của Chúa Kitô,  chỉ có ích cho 
những ai cậy nhờ vào công nghiệp này, thể hiện cụ thể qua quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi để sống 
cho  Chúa , đối nghịch hoàn toàn với đường lối của thế gian do ma quỷ sắp đặt và giật dây.  
Nếu không có quyết tâm này  thì công nghiệp và Danh Thánh Giê-su vẫn hoàn toàn   vô ích cho 
ai khước từ Chúa để sống   theo thế gian và làm nô lệ cho ma quỷ , kẻ thù của Thiên Chúa và 
cũng   là kẻ không muốn cho ai  được cứu độ để  vào Nước Trời  là nơi quỷ Satan và bè lũ đã 
bị tống ra ngoài vì tội kiêu căng  chống lại Thiên Chúa. 

Mặt khác, vì tội là cản trở duy nhất cho con người đến gần Thiên Chúa và lãnh nhận ơn cứu 
độ của Chúa Kitô , nên khẩn thiết phải đoạn tuyệt với tội lỗi qua  nỗ lực cá nhân nương nhờ ơn 
Chúa phù trợ. Do  đó, không thể nghĩ sai  lầm  rằng  đã có Chúa Kitô chết  để  đền tội thay  cho 
con người rồi , nên khong cần phải làm gì thêm nữa về phần con người, để cứ  tự do sống 
buông thả theo đòi hỏi bất chính của bản năng, theo quyến rũ của thế gian với đầy rẫy  gương 
xấu và dịp tội , và nhất  là đầu hàng ma quỉ để  phạm mọi giống  tội và làm những sự dữ,  như 
thực trạng sóng của biết bao con người trên thế gian vô luân vô đạo hiện nay . Nghĩa là  công 
nghiệp  cứu chuộc của Chúa không phải là cái  “ bảo hiểm nhân thọ” cho ai cứ tự do sống theo 
ý riêng của mình, bất cần quan tâm đến những đòi hỏi của Tin Mừng Cứu Độ về một đời sống 
mà Thánh Phaolô  đã dạy  như sau:   

 “  Tôi sống , nhưng không còn phải là tôi mà  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) 

Đức Kitô sống trong ai thì người đó phải  xa lìa mọi tội. Chính vì nguy cơ của tội lỗi  mà 
Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy phải từ bỏ mọi  tội lỗi . Cụ thể, sau khi tha tội cho một phụ nữ 
phạm tội ngoại tình và bị bọn biệt phái bắt đem đến xin Chúa cho ném đá, Chúa đã nói với chị 
kia như sau: 

“ Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” ( Ga 8: 11) 

Lại nữa, sau khi chữa lành cho môt người đã bị ốm đau suốt 38 năm, khi gặp lại anh này sau 
đó  trong Đền Thờ, Chúa đã nói với anh như sau: 
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“ Này,  anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.” ( Ga 
5: 14) 

Hơn thế nữa,Chúa còn nghiêm khắc đòi hỏi phải tránh dịp tội và gương xấu cho mình và cho 
người khác là điều kiện để được sống đời đời  như sau: 

 “ Nếu tay ngươi làm cớ cho ngươi sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào 
cõi sống còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt….” ( Mt 
18: 8-9; Mc 9: 43) 

Như thế đủ cho thấy là không thể lấy cớ Chúa Kitô  đã chết để đền tội thay cho con người 
rồi, nên  không ai cần phải quan tâm đến vấn đề tội nữa. 

 Chúa đã chết để tha  tội cho  con người : đúng .  Nhưng Chúa không tiêu diệt hết moi tội lỗi 
trên trần gian và trong bản tính yếu đuối của con người, nên cơ hội phạm tội  vẫn còn đó cho 
con người phải chiến đấu với nó để được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa  Kitô, hay bị loại 
bỏ vì vẫn cứ phạm tội, cứ lợi dụng lòng thương sót tha thứ của Chúa mà không tỏ thiện chí 
muốn hoán cải để bước đi theo Chúa Kitô là “ Con Đường, là sự Thật và là sự Sống.” ( Ga 
14:6) 

Nghĩa là chỉ bước đi theo Chúa Kitô thì mới không bị lạc  đường, lạc lối và chắc chắn sẽ dẫn 
đến sự sống muôn đời.Trái lại, không bước  đi theo Chúa mà bước đi theo thế gian, theo ma 
quỷ để tìm những lợi lãi chóng qua ở đời này, nhất là tìm  những thú vui vô luân vô đạo thì chắc 
chắn sẽ dẫn đến hư mất đời đời, tức  là không được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. 
Trong viễn ảnh đó, Chúa Kitô, Đấng Bảo Trợ cho chúng ta trước Tòa Chúa Cha ở trên Trời  
cũng  không thể làm gì hơn để biện hộ cho chúng ta được. Như thế, công nghiệp cứu chuộc 
của Chúa cũng không thể áp dụng cho những ai cứ ỷ lại vào tình thương của Thiên  Chúa để 
không cộng tác với on Chúa mà xa tránh tội lỗi, sống theo đường lối của  Chúa để được cứu 
độ. 

Như vậy không thể nói như anh  em  Tin Lành là chỉ cần tin Chúa Kitô là đủ cho ta được cứu 
rỗi mà vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Chúa. 

Nói khác đi, công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô và Danh Thánh Chúa Cứu thế 
Giêsu  chỉ có ích cho những ai cậy nhờ vào công nghiệp và Danh Thánh này để sống theo 
đường lối của Chúa hầu  nhiên hậu  được cứu độ như lòng Chúa mong muốn vì “ Thiên Chúa 
Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (  
1Tm 2 : 4) 

Nhưng cho được đạt mục đích đó, con người phải tỏ thiện chí muốn được cứu độ qua quyết 
tâm từ bỏ ma quỷ, là kẻ thù nguy hiểm nhất, mà Thánh Phê rô đã ví như “ sư tử đói rảo quanh 
 tìm  mồi cắn xé.” ( 1 Pr 5:8)  nên luôn tìm mọi cách để biến con người thành thù địch của 
Thiên Chúa  hầu  làm nô lệ cho chúng, và  mất hy vọng được cứu rỗi. Thực tế đủ chúng minh 
điều này : 

Thử hỏi  những kẻ đang giết người, giết thai nhi, bắt cóc, thủ tiêu, hãm hiếp phụ nữ và  giết 
trẻ em , chắt đầu con tin như bọn khủng  bố ISIS đang làm ở Trung Đông, giết thai nhi  để kiếm 
tiền , như bọn Planned Parenthood  đã và đang làm ở MỸ, bọn  buôn bán phụ nữ và trẻ nữ  
cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi; hoặc  bọn  độc tài chính trị  gian tham 
vơ vét tài sản của quốc gia để làm giầu cho cá nhân và tập đoàn cai trị, bóc lột , bất công  và 
nhắm mắt bịt  tai trước sự suy thoái trầm trọng về  luân lý và đạo đức của xã hội, dửng dưng 
hay vô cảm ( numb, insensitive ) trước sự nghèo đói, bần cùng  của quần chúng… thì làm sao 
tất cả bọn  này  có thể được cứu độ, nếu chúng   không kịp từ  bỏ những sự dữ và tội ác chúng 
đang làm để   ăn năn sám hối  xin tha thứ  ? 
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Đó là lý do tại sao  Chúa Giêsu đã nói với một số người đến hỏi Chúa xem có phải mấy 
ngươi bị Tổng Trấn Phi-la-tô giết chết  và 18 người khác bị thác Si-lô--ê đổ xuống đè chết là 
những người tội lỗi hơn người khác hay không . 

Chúa đã trả lời họ như sau : 

    “ …Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu.Nhưng nếu các ông không sám hối 
thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”, ( Lc 13: 5) 

Tại sao Chúa không nói : các ngươi đừng lo sợ  gì, cứ an tâm làm gì tùy thích, vì đã có công 
nghệp cứu chuộc của ta bao che cho khỏi bị luận phạt. Cứ kêu danh Ta là  được cứu độ ! 

Ngược lại, Chúa nói  rất rõ như sau: 

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

Thi hành  ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa thực thi những gì Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập 
thể, đã dạy bảo ,và tuyền lại cho Giáo Hội ngày nay trách nhiệm dạy dỗ cho con cái mình sống 
 để được cứu rỗi, căn cứ theo lời dạy sau đây của Chúa Kitô: 

“ Ai nghe anh  em là nghe Thầy ; ai khước từ anh  em là khước từ Thầy; mà ai khước 
từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”( Lc 10: 16). 

 Như thế rõ ràng cho thấy  là  nếu không nghe lời Chúa dạy bảo qua Giáo Hội, là Thân thể 
Nhiệm mầu của Chúa trên trần gian,  tức là không  cộng tác với ơn cứu chuộc của Chúa mà xa 
lánh tội lỗi, từ chối lời mời mọc của thế gian vô luân vô đạo,  và cám dỗ  tinh quái của ma quỉ, 
thì Chúa không thể cứu ai được, dù Người đã hy sinh chết một lần trên thập giá. Và công 
nghiệp cực trọng này đủ cho con người được cứu rỗi , nếu con người có thiện chí cộng tác với 
ơn Chúa để xa tránh mọi tội lỗi, mọi sự dữ mà Chúa chê ghét. 

Tóm lại , công nghiệp và Danh Thánh Chúa cứu thế Giêsu là niềm vui và hy vọng cứu rỗi 
của mọi người  chúng ta.  Nhưng muốn được hưởng công nghiệp ấy, thì phải từ bỏ ma quỉ và 
đoạn tuyệt với tội lỗi. Nếu không thì công nghiệp ấy vẫn hoàn toàn vô ích cho những ai cứ đi 
hàng hai là  nửa tin yêu Chúa, nửa muốn sống  theo thế gian, chiều theo những khuynh hướng 
xấu của bản năng và  thỏa hiệp với ma quỷ  để  đối nghịch  với Thiên Chúa, khiến  làm hư công 
nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. 

Những ai sống như vậy, hay mở tai nghe lời cảnh cáo nghiêm khắc sau đây của  Chúa Kitô 
trong Sách Khải Huyền: 

“ Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh. Phải chi ngươi 
nóng hẳn hay lạnh hẳn đi. Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta 
sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 15-16). 

Chúa cũng nói : “ ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 8) 

Ước mong những giải thích trên đây thỏa mãn câu hỏi được đặt ra.Amen. 

LM.Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn 

VỀ MỤC LỤC 



 

35 

 

 
   

  

Ngày 11 tháng 3, một nghich tử ngáo đá đã giết bà Trịnh Thị Nết, ở Cần Đước (58 tuổi, bà 
ngoại của bạn gái). Và sau đó về Hóc Môn TP HCM giết cụ bà Nguyễn Thị Liêng (83 tuổi, bà 
nội của nghịch tử), giết  ông Nguyễn Văn Đức 52 tuổi, (cha ruột), và giết luôn bà Trịnh Thị Bé 
Hai (51 tuổi, mẹ ruột). 

Trích từ: 

https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/tham-an-kinh-hoang-tu-ma-tuy-da-
c51a1035784.html 

Ngày 13-3-2019, thông tin chính thức từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho hay, 
vụ thảm án này, nhất là hành vi gây án của nghi can Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện 
Hóc Môn), bước đầu đã được làm rõ. Cơ quan điều tra cho rằng có căn cứ để khẳng định nghi 
can Nam đã một mình sát hại 4 người tại ba địa điểm khác nhau ở Long An và TP Hồ Chí Minh. 
Trong lúc thực hiện chuỗi hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nghi can Nam đã sử dụng ma 
túy đá dẫn đến "ngáo đá"…         

……………. 
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đây là một trong những vụ việc đau lòng, thương tâm nhất 

trong nhiều vụ án có nguyên nhân từ việc nghiện ma túy tổng hợp. Tác hại và những hệ lụy từ 
việc nghiện ma túy, nhất là đối với loại ma túy tổng hợp, ma túy đá đã gây ra những hậu quả 
không nhỏ với xã hội, người thân, bạn bè, kể cả đối tượng nghiện trong nhiều năm qua. 

Và cũng trong ngày 11 tháng 3, một Nghịch tử chém mẹ đẻ trong cơn ngáo đá tại Thị Xã 
Sơn Tây, Hà Nội 

  
Trích từ: 
https://ngoisao.net/thoi-cuoc/nghich-tu-chem-me-de-trong-con-ngao-da-3894024.html 
  
Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang tạm giữ Đỗ Trọng Nhân (19 tuổi) để điều tra về việc 

chém mẹ đẻ, bà Phan Thị Bình (51 tuổi), nhiều nhát. 
  
Ngày 11/3, sau khi sử dụng ma túy đá, Nhân lên cơn ảo giác rồi cầm dao chém mẹ 6 nhát. 

Người dân phát hiện đã ngăn chặn hành vi của Nhân và đưa bà Bình đi cấp cứu. 
  
Theo lãnh đạo phường Phú Thịnh, nơi Nhân cư trú, hai mẹ con không có mâu thuẫn. Nhân 

ngáo đá nên gây ra vụ án. 
…. 
Những vụ án này đang gióng lên một hồi chuông báo động cho tất cả mọi người, nhất là 

những người có trách nhiệm trong gia đình, trong xã hội, báo động một tình trạng xã hội phi 
nhân tính đang hình thành trong đất nước chúng ta. 

  
Một thực trạng thật đáng bận tâm. 
  
Không chỉ vụ án này, và không chỉ đến hôm nay, nhưng mấy năm gần đây đã xảy ra biết bao 

vụ án đau lòng do ngáo đá. 

-Ngáo đá hiếp dâm bà già, trẻ em, hiếp dâm bất cứ ai mà nó gặp 

-Ngáo đá giết vợ, giết chồng, giết cha mẹ giết ai mà nó muốn giết 

 LÀM CHA MẸ GIỮA THỜI ĐẠI NGÁO ĐÁ (NHÂN MỪNG LỄ THÁNH GIUSE, BỔN MẠNG 
CÁC GIA TRƯỞNG, 19-3-2019) 
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-Ngáo đá gây gỗ chém giết, đập phá, cướp của bất cứ nơi nào 

-Ngáo đá lái xe gây tai nạn thương tâm 

-Ngáo đá sống chung bầy đàn ăn ở, sinh hoạt với nhau chuyện xác thịt như con gà con vịt 

-Ngáo đá con trai con gái cởi trần cởi truồng chạy nhảy  tự do giữa đường phố. 

Thật là đáng tiếc, đáng thương cho một thế hệ trẻ đang hủy hoại tâm linh, hủy hoại lý trí, hủy 
hoại tính người quý giá trong con người, để chỉ còn sống như một con vật. 

Còn đáng tiếc hơn nữa, khi những người sử dụng ma túy đá, dẫn đến ngáo đá không chỉ là 
những đứa trẻ con cái của những cha mẹ ly dị bỏ nhau, không chỉ là những đứa trẻ từ lúc sinh 
ra đến lớn lên không biết cha mình là ai, mẹ mình là ai, không chỉ là những đứa trẻ hư hỏng, 
lêu lỏng, bụi đời, thất nghiệp, 

-nhưng còn là những đứa trẻ có cha có mẹ đàng hoàng, được nuôi dạy đàng hoàng, những 
đứa trẻ con nhà tông nhà tổ, những đứa trẻ con ông cháu cha, con đại gia, con cán bộ, 

-nhưng còn là  những học sinh cấp 2, cấp ba, cả sinh viên, tài xế, công nhân, cán bộ làm 
việc nhà nước, cả những người mẫu chân dài, cả giới nghệ sĩ, cả những người tưởng như là 
có ăn có học, như cô giáo, thầy giáo, bác sĩ… 

Nói như thế thì rõ ràng là cơn sóng dữ ngáo đá nó đã tràn ngập khắp nơi khắp chốn rồi, từ 
thành thị tới thôn quê, từ có học đến thất học, bất kể thành phần nào! 

Có phải căn bệnh ngáo đá, cơn sóng dữ ngáo đá này đã đến hồi báo động như tiếng chuông 
báo tử cho một thế hệ trẻ Việt Nam không? 

Bởi, những người sử dụng ngáo đá, họ không còn lý trí của con người nữa. mà chỉ còn lại 
cái nửa con vật trong một con người đáng quý, đáng tôn trọng biết bao? 

Chuyện cô bé sinh viên giao gà Cao Thị Mỹ Duyên ở Lạng sơn bị 4 người bắt giữ từ hôm 30 
tết đến mùng 2 tết Kỷ hợi vừa qua, họ thay nhau  hãm hiếp. Hiếp xong rồi nhốt trên thùng xe. 
Chưa thỏa mãn thú tính, nên khi đã ra tay giết cô bé rồi, cô bé đã trút hơi thở cuối cùng rồi, lại 
còn bị hãm hiếp. Chuyện ấy không làm đau lòng mọi người đấy sao?  Bốn người phạm tội ấy 
đâu còn trẻ, nhỏ gì nữa, nhưng tất cả 4 người đều đã từng sử dụng ma túy, đập đá, dẫn đến 
tình trạng không còn tính người nữa. 

Thật kinh khủng cho thời đại ngáo đá mà chúng ta đang sống. 

Thế thì, tất cả những gì đang xảy ra trên đất nước này, trong thời đại này, đang nói gì với 
chúng ta, những người làm cha, làm mẹ? 

Thiết tưởng, trước tiên, hãy biết một chút về Ma Túy Đá: 

Trích từ: 

(http://tuyenquang.gov.vn/n38606_tac-hai-cua-ma-tuy-da-doi-voi-suc-khoe-con-nguoi) 
 
Ma túy đá là gì và tác hại của ma túy đá đối với cơ thể con người ra sao?  
 
Đây có lẽ là điều được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Trước hết, cần hiểu ma túy đá là 

hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích amphetamine, tên khoa học là Methamphetamine 
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Methamphetamine dạng tinh thể, thường gọi là hàng đá mà giới trẻ hay chơi, gọi là đập đá, 
pha lê. Không chỉ có tác dụng gây phê cho người nghiện mà còn là một loại thuốc kích thích 
thèm muốn quan hệ tình dục ngay tức khắc. 

 
Các loại ma tuý nói chung, đặc biệt gần đây là ma tuý đá được một bộ phận giới trẻ sử dụng, 

cho rằng đó là sành điệu, thể hiện đẳng cấp mà không gây nghiện. Tuy nhiên, nếu nhận 
thức như vậy là rất nguy hiểm. Nếu sử dụng nhiều lần sẽ gây nghiện, và đã nghiện dĩ nhiên rất 
khó cai bởi hiện nay trên thế giới chỉ có phác đồ điều trị đối với loại chất gây nghiện thường thấy 
như heroin, thuốc phiện… 

  
Tác hại của ma túy đá đối với con người  
 
Quá trình băng hoại cơ thể của “ma tuý đá”:  
 
Thay vì uống như thuốc lắc (dạng thuốc viên nén), ma túy đá có dạng tinh thể như pha lê 

được dân chơi đốt lên để hút (gọi là đập đá)  sẽ khiến người dùng “phê” nhanh hơn và kéo dài 
hơn so với các dẫn chất mmoniacne khác. Khi hút, ma túy đá đem lại cảm giác ngay lập tức 
nhưng công dụng kéo dài tới 6 – 8 tiếng. 

 
Khi sử dụng loại ma tuý này, chất Me-tham-phe-ta-mine sẽ tấn công trực tiếp tới hệ thần kinh 

trung ương của con người, giải phóng lượng dopamine cao gấp 15 lần. Chỉ trong thời gian 
ngắn, con nghiện trở nên rất kích động, tỉnh táo, tự tin hay thậm chí có biểu hiện thông minh 
hơn, cuồng nhiệt, náo loạn.   

 
Methamphetamine còn khiến não tiết ra nhiều adrenaline – hormone khiến con nghiện cảm 

thấy phấn khích, dẫn tới ảo giác như lên cơn loạn thần hay các triệu chứng dễ nhận thấy như 
ảo thị, ảo giác như môi khô, mắt đỏ, đi loạng choạng, bắt chước con vật yêu quý, khiến con 
nghiện không có cảm giác đói, thích đánh người khác, và kích thích hứng thú chuyện quan hệ 
tình dục. 

 
Tuy nhiên, nếu sử dụng ma tuý đá trong thời gian dài, các tế bào não bị tổn thương và dần 

dần chết. Khác với cocaine, methamphetamine khiến não bộ bị kích thích, tiết ra các loại 
enzyme phá hủy đi các cấu trúc dopamine. 

 
Methamphetamine sẽ làm tăng nhịp tim một cách bất thường cũng như nhiệt độ cơ thể. Nếu 

nhiệt độ vượt quá mức cho phép, dẫn đến nguy cơ bị đột quỵ đột ngột, tổn thương não bất 
thường và dẫn tới cái chết ngay lập tức. 

 
Ngoài ra, ma tuý đá còn là kẻ thù của làn da. Methamphetamine làm co các mạch máu trong 

cơ thể, làm gián đoạn lượng máu đưa đến các bộ phận cơ thể khác.  
 
Các tế bào da cũng như thế suy yếu, dễ bị tổn thương. Trên bề mặt da, mụn trứng cá, xuất 

hiện lở loét, da cũng mất đi độ bóng, độ đàn hồi do các tế bào bạch cầu bị methamphetamine 
tiêu diệt. 

 
Do đó, con nghiện sẽ già đi rất nhanh bởi khi sử dụng ma tuý đá, bởi con nghiện luôn mất 

ngủ, mất cảm giác thèm ăn hay đói, dấn đến đồng hồ sinh học của cơ thể bị rối loạn nghiêm 
trọng. 

 
Một trong những ảo giác kinh khủng nhất mà ma túy đá gây ra là hiện tượng kiến bò. 

mmonia “ngáo đá”, người chơi thường có cảm giác ngứa ngáy tưởng tượng như dưới da mình 
có bọ, kiến bò khắp nơi. 
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Đó là lý do vì sao các đối tượng này thường xuyên gãi khắp cơ thể, từ đó gây ra tổn thương 
bề mặt da, gây lở loét, viêm nhiễm khắp cơ thể. 

 
Không chỉ huỷ hoại bề ngoài, khi “đập đá”, mmoniac khan, phosphorus đỏ và lithium được 

trộn lẫn trong loại ma túy này xâm nhập vào khoang miệng, gây xói mòn, làm hỏng men răng.  
 
Ngoài ra, methamphetamine trong ma túy đá gây co mạch máu dẫn tới việc hạn chế tiết 

nước bọt cũng như hủy hoại tế bào mô trong khoang miệng. Từ đó dẫn đến việc khoang miệng 
thiếu đi nước bọt, khiến cơ thể không thể trung hòa những loại axit có thể gây ăn mòn răng, 
nướu trong quá trình ăn uống. Hệ quả là phần lớn các con nghiện đều bị sâu răng, viêm nhiễm 
nướu nặng sau một thời gian “đập đá”. 

 
Tóm lại, sử dụng ma túy đá dù ít cũng dễ gây nghiện, khi nghiện thì khó cai và gây ra những 

tác hại nghiêm trọng về sức khoẻ như: rối loạn tâm thần, gây ra hoang tưởng hay ảo giác, có 
các hội chứng như co giật, động kinh, nghiêm trọng dần là nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu, 
đột quỵ… 

 
Đối với hạnh phúc gia đình, người nghiện ma túy đá dần sống xa lánh người thân, gia đình 

bạn bè, sống ích kỷ và khép kín hơn, dẫn đến thiếu trách nhiệm với gia đình; khi lên cơn nghiện 
dễ làm tổn thương người thân, làm cho mọi người trong gia đình luôn sống trong trạng thái bồn 
chồn, lo lắng, mặc cảm và tự ti vì có người nghiện.. 

 
Việc nghiện ma túy đá cũng là nguyên nhân phát sinh tội phạm, đặc biệt nghiêm trọng như 

cướp của, giết người bất kể ai, (cả người thân), xuất hiện tình trạng “ngáo đá”, quậy phá xã hội, 
hiếp dâm bừa bãi, bất kể ai, làm gia tăng tệ nạn xã hội, băng hoại xã hội và các nguy cơ lây 
nhiễm các bệnh qua đường tình dục. Xã hội phải chi phí nhiều tiền của để phòng chống, chữa 
trị, cai nghiện… 

 
Tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, giới trẻ đang ngày càng tiếp xúc với nhiều môi trường với 

nhiều sự kích thích lạ lẫm, nhưng vô cùng nguy hiểm. 
 
Đúng là ma túy đá đang là nỗi kinh hoàng của những người làm cha, mẹ thời nay. 
 
Các bạn trẻ hãy là người thông minh, hãy là người khôn ngoan để can đảm nói không với 

các loại ma tuý nói chung, ma tuý đá nói riêng, bởi tác hại của ma túy đá là rất đáng sợ, chúng 
chính là "thứ giết người ghê rợn" đối với loài người. Chúng là loại độc dược giết chết người sử 
dụng nó, và cũng là nguyên nhân phạm tội giết người hàng loạt. 

  
Như thế đó ! Biết là nó kinh hoàng đó, nhưng ai ngăn chận được, ai cấm cản được nó? 
 
Chúng ta vẫn nghe, vẫn thấy: Hầu như ngày nào trên bản tin thời sự 60 giây, bản tin thời sự 

pháp luật, các trang tin điện tử đều đưa tin bắt quả tang vận chuyển mua bán heroin, ma túy, 
thuốc lắc, ma túy tổng hợp, ma túy đá… Bắt tội phạm buôn bán ma túy khắp nơi, hết bị bắt tại 
ngõ biên giới, rồi bị bắt ngay giữa trung tâm thành phố…Thế mà, ở đâu ra vậy, nay bắt, mai 
bắt, ngày nào cũng bắt, mà cứ còn hoài, còn hoài… thật đáng sợ… 

 
Còn có những bản tin triệt phá bắt gọn đám trẻ này, đám trẻ kia sử dụng thuốc lắc tại quán 

karaoke này, quán bar nọ… gần như ngày nào cũng có. Và có không ít, ổ vài chục, ổ vài 
trăm…Tại sao vậy? 

 
Điều đáng buồn nhất là trong số những đứa trẻ hư hỏng ấy, có cả con em chúng ta, con em 

của những người công giáo. 
  
Tại sao lại như thế? 
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Có người nói do hệ thống quản lý của nhà nước này quá kém cỏi, cho nên mới có chuyện 
tuồn hàng ma túy vào Việt Nam đủ mọi cách? Nói thế có oan cho nhà nưóc không? 

 
Có người lại nhận định, do lợi nhuận khủng, tiền lãi khủng, nên thiên hạ bất chấp tai hại cho 

ai, ai chết mặc ai miễn là ta có thu nhập khủng. 
 
Có người khác lại nói đây là chủ trương của những người muốn tiêu diệt dân tộc Việt nam 

chúng ta. Bởi con người là nền tảng của một dân tộc. Khi làm cho con người băng hoại, gia 
đinh băng hoại, sẽ dẫn đến cả một dân tộc tự băng hoại. 

 
Có người khác lại cho rằng: đây là chủ trương của những con người không tin có Thiên 

Chúa, không tin có linh hồn, không tin có đời sau, không tin có hạnh phúc thật của sự sống lại 
và sự sống vĩnh cửu, cho nên, ở đời này không nên hoãn lại sự sung sướng, cứ để cho thân 
xác này thỏa mãn tùy thích..chơi cho đã rồi chết là hết. 

 
Có người lý luận tưởng sắc bén hơn rằng: không có cầu thì làm sao có cung. Hoặc có cung 

thì phải có cầu. Và kết luận, nếu người Việt Nam, mà đa số là giới trẻ, không có nhu cầu chích 
hút đập phê, thì những tay buôn kia chết chắc. Bởi vậy, cái nguy hiểm ở chỗ là những tay 
“cung” đã tìm thị trường “cầu” để tiêu thụ hàng. Vì thế, những tay cung kia đã làm đủ trò chiêu 
dụ, quảng cáo, cám dỗ, lôi kéo con cái chúng ta vào con đường sa đọa. 

 
Xem ra, lý do nào cũng có phần đúng, còn chúng ta, những người làm cha mẹ, thì thử trả lời 

xem, do đâu? 
…………… 
 
Phần tôi, thiết nghĩ, đây là âm mưu của ma quỷ trong thời đại chúng ta. Tất cả chuyện mua 

bán, chiêu dụ, sử dụng đều đang theo sự xúi giục, hổ trợ dẫn dắt của ma quỷ, và mục đích cuối 
cùng là làm cho con người ta hư mất cả phần xác lẫn phần hồn. 

 
Vây thì, tất cả những gì đang xảy ra trên đất nước này, trong thời đại này, đang nói gì với 

chúng ta, những người làm cha, làm mẹ? Những người làm cha mẹ công giáo? 

Nguyên nhân nào dẫn các em đến với ma túy đá? 

Có một số đáp án từ những người làm cha mẹ các em có sử dụng ma túy đá, dương tính 
với ma túy đá, rằng: 

-có người trả lời: như một tai nạn cho gia đình tôi. Bởi, cha mẹ chẳng hay biết gì cả, vì 
không quản lý các em nổi khi chúng nó ra đường đi học, đi chơi với bạn bè, đi làm ăn… 

-có người khác trả lời: cha mẹ thời nay dạy con không nghe, nói con không được, bày biểu 
gì các con cũng không thích, không phù hợp. Chúng nó thích nghe bạn bè hơn, bạn bè chúng 
nó dạy điều hợp thời với chúng nó hơn… 

-cũng có người khác trả lời: Thời mình không có, thời nay loạn. Quả thực, thời đại của cha 
mẹ chúng tôi và chúng tôi không hề biết gì về ma túy đá, về các chất độc nguy hiểm này. 
Chúng tôi cũng không được trang bị dể dạy cho con cái về việc phòng tránh những mưu ma 
chước quỷ làm mất cả xác cả hồn của con cái. 

-cũng có người khác trả lời: lỗi tại chúng tôi mọi đàng: không trang bị cho con cái một đời 
sống đạo đức cho đàng hoàng. 

-Có người nặng lời: tại xã hội duy vật vô thần, không tin có Thiên Chúa, nên để cho ma quỷ 
nó lộng hành. Nó lộng hành đến mức làm cho con người không còn tính người nữa, chỉ còn 
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tính vật mà thôi, không còn nửa cái người nữa, chỉ còn nửa cái con mà thôi. Cứ xem thằng 
ngáo đá thì biết, có còn là người nữa đâu, ý như một con vật, thích làm gì thì làm, không còn lý 
trí, chẳng còn lương tâm. 

Có người lại tự đấm ngực mình mà nói: lỗi tại cha mẹ chúng tôi không giáo dục đức tin và 
đời sống đạo đức công giáo cho con cái: Thiếu đức tin vào Thiên Chúa, nên con cái mình tin 
vào các thứ ngẫu tượng vơ vẫn. Thiếu đức trông cậy vào Thiên Chúa, nên con cái mình đặt hy 
vọng vào những chuyện phù du, ảo tưởng. Thiếu đức kính mến Thiên Chúa, thiếu lòng yêu 
thương con người, nên chỉ còn nghĩ đến chuyện ích kỷ, yêu mình cách mù quáng vậy. 

Có người góp ý rằng: đã đến lúc mà các lớp giáo lý phải đưa vào chương trình giáo lý thiếu 
nhi về việc “hiểu biết về những tác hại của các chất độc giết người” vào chương điều răn thứ 
năm chăng. Tội giết mình, tội giết người. 

Thiết nghĩ, nguyên nhân nào cũng nói lên nỗi lòng của cha mẹ trong thời đại ngáo đá này. 

Nhưng cũng không phải đợi chờ đến lớp giáo lý tại các giáo xứ, tại nhà thờ, bởi các cha mẹ 
là những giáo lý viên căn bản phỉa dạy dỗ con cái bằng lời nói và bằng gương sáng. 

Hãy yêu thương con cái, và cụ thể tình yêu thương ấy là phải bảo vệ con cái trước những 
cơn sóng dữ thời nay. Hãy mạnh dạn nói với con cái về những mưu ma chước quỷ, về những 
tác hại nguy hiểm của những kiểu sống vô thần, vô luân, vô cảm, vô nhân tính trong xã hội 
ngày nay. 

Và nhất là hãy luôn cầu nguyện cho con cái và làm gương sáng đạo đức cho con cái: 

-muốn cho con cái biết kính mến Chúa, biết thờ phượng Chúa cho nên, thì cha mẹ phải 
siêng năng sốt sắng tham dự thánh lễ, siêng năng lãnh các bí tích hòa giải, thánh thể, siêng 
năng tổ chức kinh nguyện hôm sớm trong gia đình. .. 

-muốn cho con cái biết quý trọng danh dự con cái của Thiên Chúa, thì cha mẹ cũng phải 
sống đúng lời Chúa dạy, sống đức công chính giữa đời thường, công chính giữ luật các điều 
răn đối với Chúa và với người. Cha mẹ quyết tâm không tham lam, không dối trá, không giận 
ghét hơn thua với người, không ngoại tình, không tư tưởng bậy bạ, không vô độ chè chén, 
không chơi bời vô kỷ luật… mà ngược lại, giữ lòng thanh tịnh khó nghèo, hiền hòa khoan dung, 
trong sạch đức độ, thì mới xứng đáng gương mẫu con cái Chúa cho con cái của mình. 

-muốn cho con cái biết khôn ngoan quý chuộng mạng sống mình, thì cha mẹ cũng phải trau 
dồi cho con một cuộc sống nhân bản cần có: tôn trọng mình và tôn trọng mọi người. Nhất là 
thời nay, con cái phải biết quý trọng thân xác là đền thờ Chúa Thánh Thần. Con trai con gái 
luyện tập các nhân đức, cách riêng phải giữ gìn đức khiết tịnh trong thời đại nghiêng về cách 
sống của con vật này. 

-muốn cho con cái biết làm điều lành lánh điều dữ, biết khôn ngoan chọn bạn tốt mà chơi, 
biết xa lánh bạn bè xấu, thì cha mẹ cũng phải làm lành lánh dữ ngay trong đời sống của mình. 
Cha mẹ sống đời bất chính là tiền đề khởi sự nơi con cái những điều bất chính, những tội 
phạm. 

Đã đến lúc mà tiếng chuông báo tử cho một thế hệ đã vang lên oang oang, vang lên từng 
ngày, tiếng chuống báo tử vì mất đời sống Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến nơi con cái của chúng 
ta và các thế hệ tiếp theo sau đó. 

Hãy cầu nguyện luôn cho con cái khỏi sa chước cám dỗ 
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Hãy chấn chỉnh lại đời sống đạo của chúng ta 

Hãy yêu thương, dạy dỗ, và làm gương cho con cái về đời sống đạo 

Hãy khôn ngoan và kiên định kêu gọi các con cái trở về đường ngay lẽ thật, trở về con 
đường sống xứng đáng là con người, là con cái của Thiên Chúa. 

Hãy đồng hành, sẻ chia, thông cảm, cấu nguyện, và giúp đỡ những anh em mình đang phải 
đau khổ vì con cái sa đà hư hỏng vì các tệ nạn xã hội hôm nay. 

Nguyện xin Thánh cả Giu-se cầu bàu cho những ước nguyện của chúng ta. 

  

PM. Cao Huy Hoàng, 17-3-2019  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

      
 Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS. 

 
 

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

 

 
 

 

NHỮNG BỘC LỘ CỦA CẢM XÚC TÍNH DỤC 
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HAI 
 

NHỮNG NGUYÊN NHÂN XA 
 

I. NHỮNG BỘC LỘ GIỚI TÍNH, TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤCTRONG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI 
 
tiếp theo 
 

II. NHỮNG BỘC LỘ CỦA CẢM XÚC TÍNH DỤC 
 
Mỗi người nam cũng như nữ đều có thể bộc lộ tình cảm tính dục của mình ra nơi những hình 

thức sau đây: 
1. Thủ dâm 
Là dùng tay kích thích các cơ quan sinh dục để tìm khoái cảm nhục dục: có thể là tự làm 

cho mình, làm cho người khác, hay để người khác làm cho mình1. Thủ dâm để tìm thỏa mãn 
nhục dục là tội và có thể đưa tới bệnh hoạn (nghiện sex: dụng cụ thủ dâm và búp-bê tình dục). 
Phải dùng mọi phương thế tự nhiên và siêu nhiên để làm chủ bản thân hầu tránh lỗi phạm và 
sống trưởng thành nhân bản cũng như thiêng liêng. Nếu một mình mà không làm chủ được bản 
thân và cứ thua cuộc thủ dâm mãi thì làm sao vượt lên được sự yếu đuối bên trong và cơn cám 
dỗ mạnh từ bên ngoài tấn công bởi một đối tác khác phái? Phải loại bỏ các nguyên do thúc đẩy: 
suy nghĩ không trong sạch (tội trong tư tưởng), tương quan không lành mạnh, xem phim ảnh khiêu 
dâm (giác ảnh – niệm ảnh – ý niệm – tư tưởng chỉ huy hành động). Hãy áp dụng cái hợp lực Chúa 
Giêsu đã nói đến (sức của ta là tỉnh thức + với sức của Chúa là cầu nguyện): “Các con hãy tỉnh 
thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh, nhưng 
xác thịt lại nặng nề yếu đuối”. 

 
2. 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). Việc giải quyết sẽ theo ba cấp độ: 
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 tu2*. Tiếc là thế gian hổn loạn chấp nhận cả các cặp đôi đồng tính theo qui 
chế hôn nhân. Trong bối cảnh hiện nay, Giáo Hội cũng có cách thế hỗ trợ mục vụ cho những 
người đồng tính3, nhất là từ lập trường của ĐTC Phanxicô “tôi là ai mà dám phán xét khi họ tìm 
đến với Chúa?”. 

 
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. 

 
Khi giải quyết, cũng nên cân nhắc người thực sự đồng tính và người kia là nạn nhân. Cần 

có nhà đào tạo kinh nghiệm giáo dục các thanh thiếu niên về tệ nạn này kẻo khá nhiều em dự tu vì 

                                                 
1 Như ở các quán massage tình dục.

 
2* 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/
 

3 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
 

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://www.vietcatholic.org/News/Html/144607.htm
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không biết (nạn nhân) 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. 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. 

 
3. Dữ kiện tâm sinh lý hấp dẫn tính dục 
Là sức lôi cuốn mãnh liệt có tính cách tính dục đối với một người cá biệt nào đó, chứ không 

có tính cách phổ quát. Có sức hấp dẫn tính dục như Giuse Ai cập với vợ ông quan hay bị hấp dẫn 
tính dục như Đavít với vợ của Uria, hay ngược lại, vợ ông quan bị hấp dẫn tính dục còn vợ của 
Uria có sức hấp dẫn tính dục. Có sức hấp dẫn tính dục hay bị hấp dẫn tính dục đều là nguy hiểm 
đối với một con người, dù là người đời thường hay người tu hành, nam cũng như nữ, có gia đình 
hay còn độc thân, coi chừng kẻo bị tấn công hoặc tấn công mà vấp ngã4. Ngoài ra, nên nhớ không 
chỉ các phụ nữ độc thân hay các góa phụ, mà một số phụ nữ có gia đình (cả nữ tu nữa) cũng 
không thể cưỡng lại những người đàn ông có sức hấp dẫn tính dục, hoặc vì sức hấp dẫn tính dục 
của mình mà lôi kéo người khác sa ngã. Nếu vướng với một người có gia đình thì sẽ hết sức phức 
tạp: không những lỗi giới răn thứ sáu và thứ chín, ngoại tình, không chung thủy, mà còn có nguy 
cơ làm cho gia đình người ta tan vỡ kèm theo án lệ dân sự và hình sự nữa. 

 
4. Sự quyến rũ và tình yêu 
Với tất cả những yếu tố trên, cùng với sự kiện bất cứ người nam nào cũng khao khát một 

mái ấm gia đình hạnh phúc vợ đẹp con ngoan, những sự dịu dàng âu yếm nữ tính, hay bất cứ 
người nữ nào cũng khao khát một bờ vai ấm áp vững chắc để nương tựa, một vòng tay mạnh mẽ 
để được ôm ấp che chở, một trái tim nồng nàn tình yêu, cộng thêm một bề ngoài phong độ hay lối 
ăn mặc khiêu dâm, người ta dễ bị chinh phục bởi một sự quyến rũ. Sự quyến rũ này thuộc về sự lôi 
cuốn hấp dẫn của thể xác, chứ không phải là tình yêu, nhưng sự say đắm này có thể chiếm mất 
chỗ của tình yêu đích thực, cho đến khi sự quyến rũ say đắm đó không còn nữa mới tỉnh ngộ quay 
trở về, song có khi đã quá muộn để không còn có thể quay trở về được nữa. Người độc thân đi tu 
hay người có gia đình, nam và nữ, đều có thể bị quyến rũ hay quyến rũ người khác. 

 
Ngoài ra, chúng ta cần tỉnh táo với những cạm bẫy do thân phận con người yếu đuối “trai 

tài gái sắc”, nhất là qua tiếng đàn giọng hát (quyến rũ). Cũng cần cẩn trọng đề phòng bị chuốc 
rượu, chất kích thích, kích dục và cả đầu độc nữa. Vì thế, có những thẩm quyền không cho các thuộc 
cấp trẻ đi tham dự tiệc cưới và làm phù dâu phù rể. 

 
5. 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.Ma quỉ cám dỗ thường hiện hiện nơi một người khác 
phái và 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 cách5. 

 
Ma quỉ không tấn công người nó đã nắm chắc thuộc về nó. Còn người mạnh hơn 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 khác6. 

 
Vậy đừng chủ quan, 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. Nguy hiểm nhất là ma quỉ 

                                                 
4 X. câu chuyện chia sẻ của một linh mục trẻ với một phụ nữ thiện nguyện có gia đình.

 
5 Truyền thuyết tạo dựng người nữ và Câu chuyện một linh mục đứng tuổi cùng một bà sơ trẻ di tản năm 1975 rồi được giải cho kết hôn với 

nhau.
 

6 Lc 4,13.
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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 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”7. 

 
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. Hãy cầu xin ơn ý thức bảo vệ 
mình và chị em, vì khi chị em chúng ta thực sự yêu thương nâng đỡ nhau, thỏa mãn được nhu 
cầu yêu và được yêu, thì không một thứ tình cảm nào có thể chen vào làm hại chúng ta được. 

còn tiếp nhiều kỳ 
 
 

GIỚI THIỆU SÁCH “NHÀ ĐÀO TẠO TÂM HUYẾT VÀ SỨ VỤ ĐÀO TẠO HÔM NAY” 

  

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Phụ Huynh cùng toàn thể Quý Nhà Giáo Đạo 
Đời. 

Văn Phòng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa cho phát hành cuốn sách rất quý: 

 

“Nhà Đào Tạo Tâm Huyết và Sứ Vụ Đào Tạo hôm nay”. 

Tác giả là một linh mục thuộc Hội Xuân Bích, đã dành gần trọn cuộc đời cho việc đào tạo 
các Linh Mục và Tu Sĩ, các Bạn Trẻ khắp nơi từ Bắc Trung Nam: Cha Micae Phaolô Trần 
Minh Huy, PSS. Ngài là một cộng tác viên kỳ cựu của Ban Biên 
Tập www.congiaovietnam.net và cũng là một Cố Vấn rất khôn ngoan đáng tin cậy của chúng 
con trong suốt 14 năm qua. 

Với lòng biết ơn sâu xa Văn Phòng Thư Ký HĐGMVN đã vui nhận tác quyền của cuốn sách 
này và cho phát hành để phục vụ kịp thời Dân Chúa và Dân Chúng Việt Nam, nay chúng con 
vinh dự được giới thiệu với mọi người, kèm theo Lời Giới Thiệu của Đức Cha Chủ Tịch Uỷ Ban 
Giáo Dục Công Giáo, HĐGMVN. 

* Sách dày 496 trang, khổ 16 x 24 cm, giá bìa: 120.000. 

Liên hệ mua sách tại Văn phòng Hội đồng Giám mục, 

72/12 Trần Quốc Toản, P.7, Q. 3, Tp.HCM 

(các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu) và các nhà sách Công giáo 

Chúng con xin chân thành cám ơn. 

BBT CGVN 

                                                 
7 Gc 4, 7-8.10.

 

http://www.congiaovietnam.net/
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Lời Giới Thiệu của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, 

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, 

Chủ tịch Uỷ Ban Giáo Dục Công Giáo HĐGMVN 

  

Với lòng phấn khởi, tôi đọc bản thảo cuốn “NHÀ ĐÀO TẠO TÂM HUYẾT VÀ SỨ VỤ ĐÀO 
TẠO HÔM NAY”, tác phẩm do cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS, thực hiện. 

Nội dung cuốn sách được trình bày qua những trang sách, nói đến hầu hết các vấn đề liên 
quan đến việc đào tạo trong Giáo Hội, nhất là những vấn đề nóng bỏng của thời đại. Tất cả nội 
dung phong phú được tổ chức gói ghém theo bốn đề tài chính yếu, cũng là bốn phần của tác 
phẩm. Phần I nói về “Nhà đào tạo tâm huyết hôm nay”. Phần II được dành trọn vẹn để trình bày 
về các khía cạnh cần phải được để ý trong công việc đào tạo; phần này có đề tài “Đào tạo nhân 
bản toàn diện”. Phần III nói về “Đời sống cầu nguyện và đời sống nội tâm thiêng liêng”. Phần IV 
bàn về tương quan giữa cộng đoàn và sự trưởng thành nhân bản của các tu sĩ, với đề tài “Đời 
sống cộng đoàn xây dựng nhân cách tu sĩ”. 

Nhan đề và nội dung của cuốn sách đã làm tôi chú ý ngay vì nó hiện ra như một câu trả lời 
cho một nhu cầu lớn của Giáo Hội mà những người có trách nhiệm đang đặc biệt quan tâm. Đó 
là vấn đề đào tạo các thế hệ tương lai. Sức mạnh của Giáo Hội nói chung, của các hội dòng nói 
riêng không hệ tại ở cơ sở hay cơ cấu tổ chức, nhưng tùy thuộc vào những con người trưởng 
thành trong các lựa chọn của cuộc đời. Do đó, việc đào tạo những thế hệ kitô hữu và tu sĩ 
trưởng thành, hạnh phúc trong ơn gọi và nhiệt thành trong sứ vụ là một nhu cầu tối quan trọng 
cho Giáo Hội và trong Giáo Hội, các dòng tu. 

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 



 

46 

hôm nay” cho thấy yếu tố “Nhà đào tạo” không phải chỉ là một yếu tố tiềm ẩn trong suy tư, 
nhưng là một trong hai yếu tố chính yếu cấu tạo thành cơ cấu trình bày tác phẩm của tác giả. 
Đây cũng là sự quan tâm của rất nhiều người. Ở nhiều nơi, người ta tổ chức những khóa huấn 
luyện cho những nhà huấn luyện (Formation for Formators). Điều quan trọng là trong suy tư 
của tác giả, chính con người, những đức tính và chiều sâu tâm linh của nhà đào tạo, chứ không 
chỉ kiến thức và phương pháp làm việc được chú ý. Do đó, bên cạnh danh từ “Nhà đào tạo”, tác 
giả đặt thêm tính từ “Tâm huyết” để định hình cho con người của nhà đào tạo. 

Điều chú ý thứ hai là tác phẩm này là kết quả của công trình nghiên cứu lâu năm của tác 
giả, được bổ túc và kiện toàn bởi kinh nghiệm của tác giả trong công tác đào tạo. Do đó, các 
yếu tố đào tạo được lựa chọn và trình bày không như lý thuyết trừu tượng, nhưng thiết thực với 
nhu cầu đào tạo hiện nay. 

Điều thứ ba đáng được chú ý là phần II được tác giả đặt cho đề tài “Đào tạo nhân bản toàn 
diện”. Nhãn quan đào tạo của tác giả hòa một nhịp với nhãn quan của thời đại và đã là lựa 
chọn đào tạo trong Giáo Hội, đặc biệt từ Tông huấn “Pastores dabo vobis” (Ta sẽ cho các 
ngươi Mục tử) của Đức thánh cha Gioan Phaolô II (x. PDV 44-59). Việc đào tạo phải dựa trên 
thực tại của các ứng sinh là những con người với ơn gọi căn bản làm người, làm kitô hữu và 
làm linh mục tu sĩ, đồng thời cũng phải để ý đến những điều kiện và hoàn cảnh của xã hội đang 
ảnh hưởng và chi phối con người. 

Điều sau cùng cần được để ý là sự chú ý của tác giả về đời sống nội tâm. Các yếu tố liên 
quan đến việc đào tạo thì rất nhiều, nhưng tác giả đã để ý đặc biệt đến yếu tố tâm linh là suối 
nguồn của tất cả công việc đào tạo và của đời sống đức tin. Tác giả dành trọn phần III để nói về 
đời cầu nguyện và đời sống nội tâm. Điều này rất thích hợp với nhu cầu của Giáo Hội hiện nay 
và cũng hòa hợp với những bước chuyển mình của thần học và mục vụ truyền giáo. 

Với những điều đã trình bày, cuốn sách “Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo hôm nay” 
đúng là một món quà quý giá và tôi ân cần giới thiệu với tất cả những ai quan tâm đến việc đào 
tạo các tín hữu và các ứng sinh vào đời sống thánh hiến. 

Giới Thiệu Sách CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN, BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG 
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Kính thưa Quý Cha và Quý Vị, 

  

BBT CGVN chúng con hân hạnh giới thiệu với mọi người về một cuốn sách quý vừa được 
phát hành tại Saigòn: Tác phẩm "Cầu Nguyện Cá Nhân, bí quyết Tình Yêu và Vui Sống" do 
Cha giáo Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS, biên soạn. 

Chúng con chân thành cám ơn Đức Tổng Giuse, TGP Huế, Chủ tịch HĐGMVN đã ban 
Imprimatur; Đức Cha Phêrô, GM Mỹ Tho, Tổng Thư Ký HĐGMVN đã cho Lời Giới Thiệu; và 
sự giúp đỡ tích cực vể cả chuyên môn kỹ thuật cũng như tài chánh của Văn Phòng Chuyên 
Đề Giáo Dục, Ban Mục Vụ Gia Đình của TGP Sàigòn, để tập sách có thể đến được với bạn 
đọc đúng vào dịp Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 này. Một món quà cho nhau rất hữu ích và ý nghĩa 
trong dịp Xuân về. 

Sách đang được phát hành với già bìa 35.000VNĐ tại các nhà sách Công Giáo hoặc xin vui 
lòng liên hệ trực tiếp Văn Phòng Chuyên Đề Giáo Dục, TGP Saigòn. 

Địa chỉ: Trung Tâm Mục Vụ TGP Sàigòn (phòng D10) 

số 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1 Sàigòn. 

Email: ctchuyende@gmail.com 

Phone: (028) 3911 8401 -  0961 331 431 

Chúng con xin chuyển đến mọi người Lời Giới Thiệu của Đức Cha Phêrô, Tổng Thư Ký 
HĐGMVN. 

  

BBT CGVN 

 
LỜI GIỚI THIỆU 

 
Cầu nguyện là nét đặc trưng của những người có niềm tin tôn giáo nói chung, và các Kitô hữu 
nói riêng. Ai cũng thấy sự cần thiết phải cầu nguyện, nhưng nếu hỏi phải cầu nguyện thế nào 
cho đúng và cho tốt, lại là câu hỏi không dễ trả lời. Phải chăng vì thế các môn đệ Chúa Giêsu 
xưa kia đã kêu lên: “Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1); và Thánh Phaolô viết: 
“Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải” (Rm 8,26). 

 
Cũng vì thế, đã có rất nhiều sách vở viết về cầu nguyện và hướng dẫn cầu nguyện. Tôi may 
mắn được đọc bản thảo cuốn  Cầu nguyện cá nhân, bí quyết tình yêu và vui sống của cha 
Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS, một linh mục đã dành gần hết cuộc đời cho việc đào tạo 
các linh mục và tu sĩ, nay cố gắng cô đọng lại những kinh nghiệm thiết thực nhất để chia sẻ với 
mọi người, nhất là các thế hệ trẻ. Do đó cuốn sách này có những nét riêng. 

 
Trước hết, tác giả nhấn mạnh đến Cầu nguyện cá nhân. Ít là cho đến nay, người Công giáo Việt 
Nam vẫn được tiếng là mộ đạo, chịu khó tham dự các giờ cầu nguyện chung, cụ thể là tham dự 
Thánh Lễ. Tuy nhiên việc cầu nguyện cá nhân hình như chưa được quan tâm đủ. Đã hẳn tham 
dự các giờ cầu nguyện chung của cộng đoàn là điều rất tốt, nhưng chính việc cầu nguyện cá 
nhân sẽ giúp người Kitô hữu đi vào cuộc gặp gỡ, đối thoại, kết hợp thân tình với Thiên Chúa 
hơn, để không phải chúng ta uốn nắn Thiên Chúa theo ý muốn của mình nhưng để chính Ngài 
biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh Ngài. Vì thế, nhấn mạnh và đề cao việc cầu nguyện cá 
nhân là điều rất nên khuyến khích, nhất là trong thời đại ngày nay. 

 
Kế đến, khi dẫn người đọc vào đời sống cầu nguyện, tác giả - dù là một cha giáo lâu năm với 
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kiến thức uyên bác, đã không quá nhấn mạnh đến lý thuyết cho bằng việc thực hành cầu 
nguyện, vì thế tác giả bàn đến những điều cụ thể như nơi cầu nguyện, tư thế cầu nguyện, cách 
thế cầu nguyện… Nói cách khác, ở đây, kiến thức về đời sống thiêng liêng cùng với kinh 
nghiệm sống của bản thân đã hòa quyện với nhau nơi tác giả, làm thành những chỉ dẫn cụ thể 
để chia sẻ với người đọc, giúp họ thực hành cầu nguyện và cảm nhận niềm vui, sự bình an từ 
đó. Điều đáng trân trọng cũng là ở đó. 

 
Tâm tình chia sẻ này được thể hiện qua giọng văn của tác phẩm. Người đọc không tìm thấy ở 
đây thứ ngôn ngữ bác học của một bài nghiên cứu, hay thứ ngôn ngữ cao đạo từ bục giảng, 
nhưng là ngôn ngữ của một buổi trò chuyện. Ngôn ngữ ấy được dệt bằng nét đơn sơ của ngôn 
từ, sự sống động của hình ảnh và những ẩn dụ, cũng như những câu chuyện có thật trong đời. 
Ngôn ngữ ấy giúp người đọc cảm thấy nhẹ nhàng khi tiếp cận và có lẽ rất phù hợp khi viết về 
Cầu nguyện, vốn là một đề tài được cho là khô khan, trừu tượng và dễ gây mê! Ngoài ra, từ 
kinh nghiệm bản thân và cả kinh nghiệm mục vụ, tác giả cũng hiểu được những thắc mắc và 
băn khoăn của người tín hữu về cầu nguyện, nên dọc dài tác phẩm, đã thẳng  
thắn đề cập đến những vấn đề này và cống hiến những giải đáp thỏa đáng. 

 
Xin chân thành cảm ơn cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS., đã dành trọn tâm huyết và 
công sức để biên soạn cuốn sách này, và đã mời tôi viết Lời giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu 
cuốn sách này với mọi người - linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, với niềm tin tưởng cuốn 
sách sẽ đem lại hoa trái phong phú cho đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta.  

 
Nếu còn điều gì muốn nói thêm, tôi chỉ xin nhấn mạnh một điều: tác giả đặc biệt hướng đến giới 
trẻ khi viết cuốn sách này. Hướng đến Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ họp vào tháng 10 năm 
nay 2018 về đề tài Giới Trẻ, tôi ước mong cuốn sách này sẽ đến tay các bạn trẻ, càng nhiều 
càng tốt. Các bạn trẻ thân mến, hãy cầm lấy mà đọc. 

 
+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm 
Giám mục Giáo phận Mỹ Tho 
Tổng Thư Ký HĐGMVN 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
 
  
 
 

   TÀI LIỆU HỌC TẬP 
   ( ĐẠI HỘI THÁNH THỂ 03 – 04 / 08 / 2019) 

 
  TIỂU SỬ VÀ TƯ TƯỞNG  

THÁNH TỔ PHỤ ÊMA 
 

PHỤNG VỤ - THÁNH LỄ 
 
 
 
 
 

PHẦN I: 

 
TIỂU SỬ VÀ TƯ TƯỞNG THÁNH TỔ PHỤ ÊMA - PHỤNG VỤ - THÁNH LỄ 
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TIỂU SỬ VÀ TƯ TƯỞNG CHA THÁNH PHÊRÔ GIULIANÔ ÊMA 
( PIERRE JULIEN EYMARD) 

 
I. TÌM HIỂU VỀ CHA THÁNH EYMARD 

 
1. Thánh Êma chào đời vào ngày tháng năm nào? 
 4 / 02 / 1811 

2. Thánh Êma được rửa tội ngày nào? Ở đâu? 
 05 / 02 / 1811 
 Tại nhà thờ giáo xứ La Muya ( La Mure) 

3. Thánh Êma được Rước Lễ lần Đầu ngày tháng năm nào ? Cậu có quyết tâm 
gì? 

 16 / 03 / 1823 
 “Con sẽ làm linh mục”. 

 
4. Cha mẹ của  thánh Êma tên gì? 

 Ông  Giulianô – Êma 
 Bà Maria – Mađalêna. 

5.  Cha mẹ đỡ đầu của cha Êma là ai? 
 Cha đỡ đầu là anh trai Antôn. 
 Mẹ đỡ đầu là chị gái Maria – Anna. 

6. Thánh Êma được lãnh tác vụ Linh mục ngày nào?  
 29 / 07 / 1834 

7. Để chuẩn bị cử hành thánh lễ, cha Êma cầu nguyện bao lâu?  
 Cha cầu nguyện 1 tiếng 

8.  Về đời sống nghèo, giáo dân trong Giáo xứ Sát ( Chatte ) gọi cha Êma là gì? 
 Họ gọi cha là : “ ông cha túi thủng” 

9. Khi rời Giáo xứ Mông - tê - na ( Monteynard) để vào Dòng Mariste, chị Maria 
Anna năn nỉ cha ở lại một ngày, cha Êma đã nói gì? 

 “ Hôm nay, Chúa gọi em. Ngày mai e rằng quá trễ.” 
10. Trong biến cố nào cha Êma được thúc đẩy sáng lập Dòng Thánh Thể? 

 Tại Nhà thờ thánh Phaolô ở Ly- ông  
  ( Lyon ). Ngày 25 / 05 / 1845 trong cuộc rước kiệu lễ Mình Máu Thánh Chúa, ngài đã nhận 

được ơn lôi cuốn về Thánh Thể. 
 Tại đền thờ Đức Mẹ Phuộc – vi – e 

 ( Fourvière ) – Lyon. Ngày 21 / 01 / 1851 đang khi cầu nguyện, ngài nhận được một ơn đặc 
biệt: “Chúa trong Bí Tích Thánh Thể một mình, không một tu hội nào gìn giữ, tôn kính, 
tôn vinh! Tại sao không lập một cái gì đó, …!”  
11. Trong cuộc tiếp kiến Đức Tổng Giám Mục Paris để xin lập Dòng, cha Êma đã 
nói về mục tiêu của Hội dòng Thánh Thể là gì? 

 Tôn Thờ Thánh Thể 
 Giúp người khác yêu mến và Tôn Thờ Thánh Thể. 
 Giúp những người không có điều kiện học giáo lý theo đúng độ tuổi được rước lễ lần 

đầu. 
 Muốn làm lan toả lửa yêu mến Thánh Thể trong khắp nước Pháp, bắt đầu từ Paris. 

12.  “Chúa đã gọi tôi phục vụ Thánh Thể Người, mặc dầu tôi bất xứng”. Cha 
Êma xác tín điều đó ngày tháng năm nào? Ở đâu? 

 28 / 04 / 1868 
Tại Xanh - mô – rít ( Saint Maurice), trong cuộc Tĩnh Tâm. 
13. Gia đình Thánh Thể gồm những thành phần nào? 

 Dòng  Thánh Thể 
 Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể 
 Hiệp hội Thánh Thể 
 Tu hội Nữ Tỳ Chúa Kitô 
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14. Phương pháp chầu Thánh Thể theo Thánh Êma gồm mấy bước? 
 Gồm 4 bước: Thờ lạy, Tạ ơn, Đền tạ, Xin ơn. 

15. Hiệp hội Thánh Thể do cha Êma thành lập vào năm nào? 
 17 / 11 / 1859 

16. Hiệp hội Thánh Thể Việt Nam được thành lập vào thời điểm nào? 
 02 / 08 / 2005 

17. Cha Êma qua đời vào ngày tháng năm  nào?  
 01 / 08 /1868 

18. Bạn có biết ngày tháng năm nào, cha Êma được tôn phong hiển thánh? Do ai? 
 09 /12/ 1962, do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 phong thánh. 

19. Hằng năm Cha Êma được Giáo hội mừng kính vào ngày nào? 
 02 / 08  

 

II. NHỮNG CÂU NÓI CỦA CHA THÁNH  ÊMA: 
 
20. Chúng ta chỉ chuốc lấy thất bại khi xa rời Thánh Thể 
21. Hôm nay, Chúa gọi em. Ngày mai e rằng quá trễ. 
22.  Tất cả phải phát xuất từ Thánh Thể và quy hướng về Thánh Thể 
23.  Anh em hãy là Tông đồ Thánh Thể, như ngọn lửa bốc lên và sưởi ấm. 
24. Các con đã có Thánh Thể, các con còn mong muốn điều gì khác nữa.  
25. Chúa đã chọn con phục vụ Thánh Thể Người, cho dù con bất xứng. 
  
  
  

  
PHẦN II: 

 HỎI VÀ SỐNG PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 
  

1. Thánh lễ là gì? 
   Thánh lễ là hy tế cảm tạ Chúa Cha, là lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên bày tỏ lòng biết ơn 
vì tất cả những phúc lành Thiên Chúa ban, tất cả những gì Người đã thực hiện qua việc 
sáng tạo, cứu chuộc và thánh hoá con người. 
( x. GL học hỏi Phụng vụ - Gp Xuân Lộc) 

2. Thánh lễ gồm mấy phần chính ?  
       Thánh lễ gồm hai phần chính: 
          -  Phụng vụ Lời Chúa.  
           - Phụng vụ Thánh Thể.  
3. Vị Chủ tế đóng vai trò nào trong Thánh lễ? 

Vị Chủ tế chủ sự Thánh lễ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô trong Giáo Hội của 
Người. 
4. Khi cử hành Thánh lễ, phẩm phục của Chủ tế gồm những gì? 

 Áo Alba (Áo dài trắng)  
 Dây Stola (Dây các phép) 
 Áo lễ phủ ngoài áo Alba.  

5. Tại sao Chủ tế phải mặc áo Alba, áo lễ và đeo dây các phép ? 
    Vì vị Chủ tế nói và hành động nhân danh Đức Giêsu Kitô. 

6.  Màu  sắc các phẩm phục trong các Mùa phụng vụ? 
 Màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu xanh lá cây. 

7.  Đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục Phụng vụ ? 
 Màu tím, màu của sự ăn năn, thống hối và của sự mong đợi. 
 Màu đỏ là màu máu và lửa, chỉ tình yêu và sự hy sinh. 
 Màu trắng (có thể được thay thế bằng màu vàng) gợi lên sự trong sạch, tinh tuyền, diễn 

tả niềm vui, ánh sáng và sự sống. 

http://cdmartin.org/HoiDapThanhLe.shtml#4
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 Màu xanh lá cây; là màu của niềm hy vọng và của sự sống. 
 Màu hồng là màu mời gọi tín hữu hưởng niềm vui thầm kín và an lành trong niềm trông 

đợi Đấng Cứu Tinh hoặc trong sự chuẩn bị đón mừng Chúa Kitô phục sinh. 
8. Tại sao Thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát ? 
    Ca hát để diễn tả sự hiệp nhất của cộng đoàn tham dự đến gặp gỡ Chúa và vui sướng được 
gặp lại nhau. 
9. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ ? 
    Để tỏ lòng tôn kính đối với Chúa Kitô vì bàn thờ đã được thánh hiến, bàn thờ còn tượng 
trưng cho Chúa Kitô, là trung tâm điểm của Phụng vụ Thánh Thể. Đó là nơi Thiên Chúa và con 
người gặp gỡ, liên kết với nhau. 
10. Dấu thánh giá mang ý nghĩa gì ? 
 Dấu thánh giá mang 3 ý nghĩa: 
- Dấu chỉ thuộc về Chúa. 
- Dấu chỉ nhận biết môn đệ Chúa Kitô 
- Dấu chỉ tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. 
10. “Amen” trong Thánh lễ nghĩa là gì ? 
- Sau các lời nguyện, thưa Amen nghĩa là "Ước gì được như vậy". 
- Sau khi thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa công bố : "Mình Thánh Chúa Kitô" và tín hữu 
thưa "Amen". Chữ Amen ở đây có nghĩa:  "Vâng ! Tôi xác tín Chúa Kitô đến ngự trong tôi dưới 
hình bánh này". 
11. Các Bài đọc trong Thánh lễ được trích từ đâu? 
* Lễ Chúa Nhật, lễ trọng: 
- Bài đọc 1: trích trong Kinh Thánh Cựu Ước. Riêng trong mùa Phục Sinh, bài đọc 1 được trích 
từ sách Công vụ tông đồ. 
- Bài đọc 2: trích trong thư các Thánh Tông đồ. 
- Bài đọc 3: trích trong Tin Mừng. 
* Lễ thường: 
- Bài đọc 1: trích từ Cựu Ước hoặc Tân Ước (trừ Tin Mừng) 
- Bài đọc 2: luôn là một đoạn Tin Mừng 
12. Tại sao phải đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng ? 
   Vì bài Tin Mừng chứa đựng chính Lời của Chúa Giêsu, khi Linh mục (hoặc Phó tế) công bố 
Tin Mừng trong Thánh lễ, chính Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện và nói với chúng ta. 
13. Ý nghĩa của việc làm ba dấu thánh giá trước khi nghe Tin Mừng ? 

* Làm ba dấu thánh giá để: 
-  Xin Lời Chúa mở rộng lòng trí con.  

-  Cho miệng lưỡi con biết công bố Lời Ngài. 
-  Cho con biết giữ Lời Ngài trong tâm hồn và thực thi Lời Ngài. 

14. Tại sao đọc kinh Tin Kính ? 
Kinh Tin Kính tóm tắt tất cả các điều căn bản của đức tin Kitô giáo. Đọc kinh Tin Kính là 

tuyên xưng đức tin của người Kitô hữu. 
15. Đâu là ý nghĩa của Lời nguyện tín hữu ? 

Trong Lời nguyện tín hữu, chính dân Chúa thực hiện chức vụ tư tế của mình mà cầu 
nguyện cho mọi người.  
16. Tại sao Chủ tế đổ ít nước vào rượu ? 

Đó là dấu chỉ mối liên quan chặt chẽ giữa thần tính và nhân tính trong Chúa Kitô ; đồng 
thời, là sự liên kết chặt chẽ của chúng ta (tượng trưng bởi nước) với Chúa Kitô (tượng trưng 
bởi rượu nho) làm thành lễ vật dâng trong trong Thánh lễ.  
17. Việc Chủ tế rửa tay sau phần dâng lễ vật có ý nghĩa gì ? 

Là dấu chỉ vị Chủ tế muốn xin ơn thanh tẩy bản thân trước khi dâng tiến hy tế Đức Kitô. 
18.     Cử hành Thánh lễ với loại rượu nho nào ? 

Qui luật duy nhất là dâng Thánh lễ với rượu nho tự nhiên và nguyên chất, nghĩa là không 
pha trộn với chất nào khác. 
19. Kinh Tạ Ơn (trước đây là Kinh nguyện Thánh Thể) là gì ? 

http://cdmartin.org/HoiDapThanhLe.shtml#16
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     Là kinh nguyện quan trọng nhất trong Thánh lễ. Đó là trung tâm điểm của bí tích Thánh Thể. 
Không có kinh Tạ Ơn thì không có Thánh lễ.  
20. Kinh Tạ Ơn có giá trị như thế nào ? 
     Đây là phần cao trọng nhất của Thánh lễ, vì phần này hiện tại hóa cho đến muôn đời lễ tế 
của Chúa Giêsu trên Thập Giá, để cứu chuộc muôn người. 
21. Tại sao chỉ có một mình Chủ tế đọc kinh Tạ Ơn ? 

    Kinh Tạ Ơn không phải là kinh nguyện của một mình Chủ tế, nhưng là của toàn thể cộng đoàn, 
ngài đọc nhân danh cộng đoàn. Lời thưa "Amen" nhằm diễn tả điều đó. 
22. Kinh Tạ Ơn gồm những phần chính nào ? 

   Kinh Tạ Ơn gồm : hành vi tạ ơn, khẩn cầu Chúa Thánh Thần, truyền phép, các lời chuyển cầu 
và vinh tụng ca kết thúc. 
23. Cử chỉ chúc bình an diễn tả điều gì? 

Là dấu chỉ của sự hoà giải, qua đó Hội Thánh cầu xin ơn bình an và hiệp nhất cho 
chính mình, cho toàn thể nhân loại. Khi chúc bình an, chúng ta biểu lộ rằng chúng ta là con 
cùng một Cha.(QCTQ/SLR 82). 

24. Nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gì ? 
- Đây là cử chỉ Chúa Kitô đã thực hiện trong Bữa Tiệc Ly, là dấu chỉ sự sống được ban cho hết 
mọi người. 
- Đây cũng là dấu chỉ diễn tả sự hiệp nhất của mọi Kitô hữu khi họ cùng chia sẻ một Tấm Bánh 
là Chúa Giêsu. 
25. Tại sao Chủ tế bỏ một miếng bánh thánh nhỏ vào chén thánh ? 

Đây là dấu chỉ sự sống của Chúa Kitô là một, gồm cả Mình và Máu Ngài. Được hòa lẫn 
Mình Thánh và Máu Thánh trong chén thánh để diễn tả rằng Chúa Kitô hằng sống. 
( SGLCG ) 
26. Tại sao phải dùng bánh không men trong Thánh lễ ? 
 Vì theo gương Chúa Kitô, Bữa Tiệc Ly là tiệc lễ Vượt Qua, trong đó người ta dùng bánh 

 không men để tưởng nhớ ngày dân Do-thái vội vã lên đường trốn ra khỏi Ai-cập. 
 Dùng bánh không men để biểu lộ sự hợp nhất với các Kitô hữu Đông Phương. 
 Dấu chỉ sự tinh tuyền của lễ vật chúng ta dâng. 
27. Lời nguyện Hiệp lễ mang ý nghĩa nào ? 

Lời nguyện Hiệp lễ nói lên lòng biết ơn, vì Chúa đã đến ngự trong tâm hồn để nuôi 
dưỡng đời sống đức tin của chúng ta, và cầu xin cho mầu nhiệm đã cử hành được sinh hoa 
kết quả. 

28.  Nghi thức “Kết thúc” gồm những gì ? 
Nghi thức Kết thúc gồm phép lành và lời giải tán. 

29.  Phép lành cuối lễ mang ý nghĩa nào ? 
Phép lành cuối lễ có nghĩa là xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc phúc và gìn giữ tất cả mọi 

người. 
30. Câu chúc kết thúc Thánh lễ "Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an" có ý 
nghĩa gì ? 

 Giải tán giáo dân. 
 Sai đi loan báo Tin mừng. 

31. Bổng lễ (tiền xin lễ) để làm gì ? 
     Giúp cho Linh mục có điều kiện sinh sống, trang trải các hoạt động của Giáo Hội. 
32. Có thể cử hành Thánh lễ chỗ nào khác ngoài Nhà thờ không ? 
   Có thể cử hành Thánh Lễ ngoài Nhà thờ, điều quan trọng là ý nghĩa Thánh lễ phải được tôn 
trọng tối đa. 
33. Dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự Thánh lễ thật 
sự hay không ? 
    Không thể thay thế việc đến nhà thờ tham dự Thánh lễ.  

 

VỀ MỤC LỤC 
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Sau  Nhức đầu thì Đau lưng Lower Back Pain là nguyên nhân thứ nhì gây đau cho mọi 
người, đặc biệt là với người cao tuổi.. Chăm sóc đau lưng cũng là nguồn phí tổn khá cao, có lẽ 
chỉ sau các bệnh về tim.  

Với nhiều nhà chuyên môn y tế thì Đau Lưng hầu như là một căn bệnh của đời sống gây ra 
do thói quen bất thường của người bệnh. Vì họ đứng, họ đi, họ nâng nhấc hoặc lôi kéo sự vật 
nặng không đúng cách, đưa tới nguy cơ tổn thương cho các thành phần của lưng. Khi đã bị 
một lần thì đau lưng cũng có nguy cơ tái phát.            

Các nhà chuyên môn cũng ước lượng là 80% các trường hợp Đau Lưng có thể phòng ngừa 
được nếu ta để ý một chút hoặc nếu ta có vài kiến thức căn bản về cột sống.  

Lưng là phần dưới của thân mình gồm có 5 đốt xương sống, các gân, dây chằng, cơ bắp để 
giữ lưng ngay thẳng. Các đốt xương này chịu đựng sức nặng của phần trên của thân mình, cho 
nên chúng rất dễ tổn thương. 

Từ các đốt sống này xuất phát dây thần kinh não tủy. Giữa các đốt sống là đĩa sụn liên hợp 
giúp cột sống cử động trơn tru.  

Ðau lưng thường thường gây ra do ba nguyên nhân chính: 

- căng cơ bắp-dây chằng trong các hoàn cảnh như mập phì, có thai, người cao tuổi ít vận 
động, nâng mang vật nặng mà lại dùng sức mạnh của lưng, tư thế không ngay thẳng, nhiều xúc 
động mạnh… 

- thoái hóa đĩa đệm  

- viêm mặt khớp xương. 

Ngoài ra, bị chấn thương, u bướu, viêm nhiễm cột sống, nằm ngủ trong vị thế bất thường 
hoặc nệm quá mềm cũng là nguy cơ gây đau lưng. Nhiều trường hợp phụ nữ với nhũ hoa quá 
khổ cũng gây ra đau lưng vì lưng chịu một sức nặng ngoài khả năng. 

Người cao tuổi thường hay bị đau lưng vì sự thoái hóa cột sống, cơ bắp dây chằng lỏng lẻo, 
đốt cột sống dễ bị nghiêng vẹo, đè vào dây thần kinh não tủy, gây ra đau. Với các bác, chỉ 
khom khom di chuyển một chậu cây cảnh hoặc cúi xuống bế đứa cháu nội ngoại cũng dễ dàng 
ôm lưng nhăn nhó. 

Theo các nhà chuyên môn, 80% dân chúng đều bị đau lưng một vài lần nào đó trong cuộc 
đời. Đau lưng là lý do hàng đầu khiến cho người dưới 45 tuổi phải nghỉ việc. 

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. 

Cấp tính thường kéo dài khoảng 4 tuần lễ còn kinh niên thì liên tục đau, có khi cả dăm ba 
tháng. 

Những cơn đau và cứng khớp thường xảy ra vào buổi sáng sớm và xế chiều. Ban đêm cơn 
đau khiến người bệnh khó ngủ. 

ĐAU LƯNG 
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Đau cũng thường thấy ở dưới chân khi đi lại hoặc đứng lâu. 

  

Phòng tránh 

Phòng ngừa có mục đích tránh các căng dãn không cần thiết cho cơ bắp và cũng để tăng 
cường sức mạnh cho các bắp thịt hỗ trợ cột sống. 

1- Khi mang vật nặng, không nên khom lưng xuống để nhấc vật đó lên, mà ngồi xuống, hai 
tay ôm cầm vật đó rồi từ từ đứng lên qua sức mạnh của đầu gối, như vậy tránh được sự tổn 
thương cho lưng. 

2- Khi vật nặng nằm ở trên bàn, ta có thể ôm vào bụng hay quay lưng ôm đồ vật vào lưng để 
mang đi. 

3- Đừng đi giầy gót quá cao, làm xương sống xiêu vẹo, yếu. 

4- Giữ dáng điệu ngay ngắn. 

5- Khi đứng, bụng thót phẳng , hướng xương chậu về phía sau sẽ giúp phần dưới của cột 
sống vững hơn. Nếu cần đứng lâu thì đặt một chân lên vật cao khoảng hai tấc để ngả xương 
chậu về phía sau. 

6- Ngồi lâu đều gây nhiều khó chịu cho lưng. Vì thế lâu lâu nên đứng dậy, đi qua đi lại, thư 
dãn xương lưng. Tránh ngồi trên nệm ghế quá mềm. 

7- Nệm xe đều gây đau lưng khi ngồi quá lâu. Nên lót lưng với một cái gối nhỏ và để tay trên 
vật tựa; kéo ghế gần về phía trước để đầu gối cao bằng hông. 

8- Nên ngủ trên nệm cứng; nằm nghiêng, đầu gối co thước thợ hoặc khi nằm ngửa thì lót gối 
dưới khuỷu chân. Gối cao vừa phải để đầu và mình ngang bằng; 

9- Khi cần coi tivi hoặc đọc sách lâu, nên nằm để tránh căng cho xương sống. 

10- Quần áo không nên quá bó sát vào người để cơ bắp, xương khớp không bị gò bó.. 

11- Tập thể dục với các cử động làm thư giãn khớp xương và bắp thịt, tăng cường sức 
mạnh cho bắp thịt, dây chằng ở lưng. 

12- Buổi sáng ngủ dậy, trước khi bước ra khỏi giường nên tập các cử động vẹo người qua 
lại để thư giãn lưng. Lý do là sau bẩy giờ nằm ngủ, xương khớp, bắp thịt cứng lại, nếu đứng 
dậy ngay có thể té ngã, gây tổn thương cho lưng và các phần khác của cơ thể. 

13- Không hút thuốc lá vì nicotine làm giảm máu lưu thông tới lưng khiến cơ khớp yếu. 

14- Giảm cân nếu quá mập, vì mập phì làm mô mềm ở lưng căng cương. Hai phần ba người 
bị đau lưng kinh niên đều bị béo phì. 

  

Vài cử động để thư dãn cột sống 
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1- Ðứng thẳng, hai bàn chân xa ngang thân người, úp hai bàn tay lên ngang lưng. Ðầu gối 
ngay thẳng, ưỡn lưng về phía sau càng xa càng tốt. Giữ nguyên vị trí trong vài ba giây rồi trở lại 
dáng điệu bình thường. Làm cùng động tác năm lần. 

2- Ðứng ngay thẳng, tựa hai tay lên phía sau của thành ghế. Ðầu gối thẳng, dơ một chân về 
phía sau càng cao càng tốt. Hạ chân xuống từ từ và làm cùng động tác với chân kia. Làm năm 
động tác liên tiếp cho mỗi chân. 

3- Nằm sấp, hai chân duỗi thẳng, khuỷu tay gấp, hai bàn tay úp xuống sàn. Dùng hai tay đẩy 
thân mình lên càng cao càng tốt, mông và chân vẫn phẳng dưới sàn. Nhắc lại cùng động tác 10 
lần. 

4- Nằm ngửa, đầu gối gập lại, hai bàn chân để dưới đất. Từ từ nhấc đầu và vai khỏi sàn, 
hướng hai bàn tay về phía đầu gối, giữ vị trí trong mười nhip đếm rồi nằm thẳng mình trở lại. 
Nhắc lại cùng cử đông năm lần. 

5- Nằm sấp, chân tay đụng mặt bằng. Nâng cao một chân, đếm từ 1 đến 10 rồi hạ chân 
xuống. Nhắc lại cùng cử động với chân kia. Làm 5 lần mỗi chân. 

Bác sĩ Nguyển 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. 

THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ 

 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
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Làm đẹp lòng Thiên Chúa: giáng Hồng Ân. 

 

Kính báo: Mọi sự giúp đỡ cho chương trình Quà Tặng Tin Mừng và Cơm Yêu Thương,  

xin vui lòng liên lạc BBT CGVN  conggiaovietnam@gmail.com   

Để tưởng nhớ và tri ân Lm Gã Siêu Hoàng Đình Mai, Đặc San GSVN sẽ cho đăng mỗi kỳ một 
Chuyện Phiếm của Gã Siêu. 

THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ 
 

Trong những năm tháng gần đây, việc gian lận, xơi tiền của dân của nước mỗi ngày một 
phát triển, cả về số lượng lẫn về phẩm chất. Mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng gã cũng xin 
“kê đơn hoàn tán” những vụ điển hình. 

Ngày xưa, Nguyễn văn Mười Hai, chủ tiệm nước hoa Thanh Hương, đã dùng thủ đoạn vay 
vay mượn mượn để ẵm của những người dân tội nghiệp hơn 104 tỷ đống. 

Theo vết xe đổ, Phạm công Tước cũng đã dùng mánh mung trên để nuốt trửng 130 tỷ đồng 
của ngân hàng Nhà nước. 

Người đẹp Trần xuân Hoa, với độc chiêu ấy cộng thêm tí nhan sắc trời ban cho, đã xơi tái 
250 tỷ đồng của ngân hàng. 

Noi gương các vị tiền bối, Phạm huy Phước cũng đã vay vay mượn mượn và rồi đã ăn trọn 
hơn 300 tỷ đồng. 

Có một thời, phong trào giật hụi, bể nợ như một trận cuồng phong thổi vào đất nước, ở mọi 
nơi và trong mọi lúc, người ta dở khóc dở cười, dở mếu dở máo vì đồng tiền chắt chiu bằng mồ 
hôi nước mắt của mình bỗng dưng bị bốc hơi, còn thủ phạm thì cao chạy xa bay, hay ngồi tù ít 
ngày để tồn tâm dưỡng tánh vì không còn khả năng chi trả. 

Và gần đây hơn, hai vụ nổi cộm đã làm cho người dân phải xót xa, đó là vụ Tân trường sanh 
và Tăng minh Phụng. 

Với vụ Tân trường sanh thì số hàng nhập lậu lên tới hơn 900 tỷ đồng. Riêng số tiền chè 
nước lo lót khoảng 9 tỉ rưỡi. Còn vụ Tăng minh Phụng, thì Nhà nước mất toi 4.000 tỷ đồng, 
bằng số tiền của toàn dân thắt lưng buộc bụng mua công trái trong hai tháng đầu tiên được 
phát động của năm 1999. 

Từ những sự kiện trên, gã bỗng nhớ tới câu chuyện cổ tích “ăn khế trả vàng”. 

Ngày xửa ngày xưa, tại một làng nọ có một nhà kia, ông bố chết đi để lại hai người con trai 
với một gia tài kếch xù. Ông anh, ỉ mình là trưởng nam quyền huynh thế phụ, đã nuốt vội nuốt 
vàng toàn bộ sản nghiệp to lớn ấy, chỉ để lại cho chú em một túp lều tranh xiêu vẹo và một cây 
khế. 

Hằng ngày, chú em hái khế đem ra chợ bán lấy tí tiền còm đong gạo và mua sắm những thứ 
cần thiết cho sinh hoạt gia đình bởi vì đó là nguồn thu nhập duy nhất. 

Cũng như mọi ngày, sáng sớm hôm đó chú em ra hái khế, thì một con quạ to ơi là to đã xơi 
hết những trái chín. Thấy vậy, chú em bèn than thở cả tiếng : 
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- Quạ ơi quạ, quạ biết tôi nghèo túng mà còn nỡ lòng nào xơi hết những trái khế chín của tôi. 

Quạ trả lời : 

- Anh đừng lo, ta sẽ đền ơn đáp nghĩa cho anh. Anh hãy về may một cái túi rồi sáng mai chờ 
ta tại đây. 

Nghe quạ nói, chú em về nhà may một cái túi, rồi sáng hôm sau ra gốc cây khế chờ quạ. 
Chờ chưa được bao lâu thì quạ đến và công chú em tới một hải đảo xa xôi, nhưng lại đầy vàng. 

Khi chú em lượm chặt  túi, quạ liền công chú về. Với túi vàng này, chú em làm lại nhà cửa và 
trở nên một người giàu có trong làng. 

Sững sờ trước sự phất lên mau chóng của chú em, ông anh bèn gạ gẫm hỏi cho biết bí 
quyết mánh mung. Chú em đơn sơ thật thà kể lại đầu đuôi sự việc là như thế cho ông ta. 

Sáng hôm sau, ông ta ra hái khế, thấy quạ đã xơi hết trái chín, liền than thở đúng bài bổn và 
được quạ căn dặn về nhà may túi. 

Khấp khởi mừng thầm vì phen này ắt hẳn vớ to. Ông ta quát tháo bà vợ may cho mình một 
chiếc bao thật lớn, loại bao hai dạ “được mùa” của các bác nông dân vùng đồng bằng sông 
Cửu long. 

Sáng hôm sau, ông ta cũng ra chờ ở gốc khế và được qua công ra đảo vàng. Ông ta lèn cho 
đầy một bao, rồi lại còn nhét vào trong túi quần, túi áo và ngậm cả ở trong miệng. 

Quạ công ông ta về, nhưng  vì không kham nổi trọng lượng của bao vàng, nên cuối cùng đã 
phải thả ông ta xuống biển khiến ông ta bị chết trôi chết nổi giữa sóng nước. 

Từ câu chuyện trên gã nghiệm ra một sự thật : 

- Phàm đã là người thì dường như không nhiều thì ít, ai cũng có tí máu tham trong mình. Đã 
cầm cuốc thì ai cũng cuốc vào chứ nào ai có cuốc ra bao giờ. Hễ có dịp, thì dường như ai cũng 
chịu khó vơ vét cho đầy túi tham. Chỉ phiền một nỗi là đối với lắm kẻ thì túi tham ấy lại thủng 
đáy, cho nên vơ vét vào mà chẳng bao giờ đầy. 

Sự việc xảy ra ở bên Đức : 

Khi trận đấu bóng kết thúc, mọi người ra khỏi sân vận động, không hiểu tiền ở đâu mà rơi 
vãi lắm thế trên hè phố. Thế là tất cả, từ những người đạo mạo và mô phạm cho đến những tay 
cà chớn, ai nấy đều mắt trước mắt sau, lấm lét cúi giả bộ như sửa giây giày, nhưng thực chất 
là xuống lượm và lượm cho bằng hết những đồng tiền rơi vãi. 

Tuy nhiên, khi về tới nhà, dưới ánh đèn sáng choang thì mới bật ngửa, té ra đó chỉ là những 
đồng tiền giả của một kẻ chơi khăm, muốn trắc nghiệm xem có quí vị nào không tham. 

Nếu gian tham là một chứng bệnh, thì nơi những người có quyền có chức, chứng bệnh này 
thường được bộc phát qua hai dạng đặc biệt, đó là tham nhũng và hối lộ. 

Đúng thế, phải có quyền có chức, phải là các quan thì mới có điều kiện và cơ may để đớp 
tiền chùa của nhà nước cũng như xơi tiền mồ hôi nước mắt của dân, như cha ông chúng ta 
ngày xưa đã từng lên tiếng báo động : 

- Con ơi, nhớ lấy câu này, 
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  Cướp đêm là giặc, cướp ngày là…quan. 

Người ta thường dùng lẫn lộn tham nhũng và hối lộ, nhưng theo thiển ý của gã, mặc dầu có 
chung một mẫu số là xơi tiền của dân của nước, nhưng mỗi bên đều có những lãnh vực riêng 
biệt. 

Vậy thế nào là tham nhũng và thế nào là hối lộ ? 

Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về tham nhũng. 

Impact, một tạp chí chuyên ngành về tài chính có uy tín đã đưa ra một định nghĩa khá mỹ 
miều như sau : 

- Tham nhũng là sự coi thường tính minh bạch và liêm khiết trong các vấn đề có liên quan 
đến lợi ích công cộng. 

Định nghĩa này xem ra có vẻ hoa hòe hoa sói, nhiêu khê và rắc rối. 

Còn theo “Việt nam tự điển” của Lê văn Đức thì : 

- Tham nhũng xuất phát bởi bốn chữ “tham lam nhũng lạm”. Bốn chữ này có nghĩa là ăn bớt 
của chung. 

Còn nếu nói huỵch toẹt như gã, thì  : 

- Tham nhũng chính là ăn cắp của công. 

Nghệ thuật ăn bớt, ăn xén, ăn cắp…của các quan thì thiên biến vạn hóa đến quỉ thần cũng 
không lường nổi. 

Chẳng hạn như Nhà nước trao cho quan xây dựng một công trình. Quan liền ký hợp đồng 
với một công ty nào đó, thỏa thuận nâng giá thành lên để rồi chia nhau phần sai biệt. Làm như 
vậy, cả hai đều có lời, nhưng lại là một thứ cấu kết liên doanh với ma quỉ. 

Rồi khi mua sắm vật tư, quan có thể làm hóa đơn khống, nghĩa là không mua mà vẫn có hóa 
đơn, hay mua một nhưng ghi thành hai, hay mua rẻ nhưng ghi thành mắc…Vì thế, quan càng 
làm, càng có tiếng với dân, lại càng có nhiều miếng để mà đớp. 

Quan đánh hơi thấy chỗ nào có mùi tiền là liền vươn vòi bạch tuộc tới đó, hay chịu khó 
nhúng cả bàn tay lông lá vào ngay. Thậm chí có những quan vui vẻ xơi ở cả những chỗ không 
đáng xơi. 

Chẳng hạn đồng tiền của những cơ quan viện trợ giúp cho những người phong cùi hay mồ 
côi, chạy vòng vo tam quốc, thế nào cũng rò rỉ vào túi các quan một mớ, quan lớn xơi nhiều, 
quan bé xơi ít, để rồi khi tới tay trại phong cùi hay viện cô nhi thì chẳng còn bao nhiêu. Chỉ là 
như mấy giọt nước tong teo được nhỏ xuống mà thôi. 

Gã còn nhớ, năm 1978  vùng gã ở bị lụt lớn. Nhà nước kêu gọi toàn dân nhường cơm sẻ áo, 
lá lành đùm lá rách. Thậm chí ngay cả những thày cô giáo vùng gã, vốn mang danh là những 
người “húp cháo”, lại đang gặp thiên tai cũng phải hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ. Mà không 
hưởng ứng cũng không được vì thiên hạ trừ tật vào tiền lương của mình. Thôi thì lá rách ít đùm 
lá rách nhiều, lá rách vừa vừa đùm lá rách te tua, cứu trợ bất dắc dĩ cũng chẳng sao, đổi khóc 
thành cười mà miệng thì cứ méo xệch. 
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Theo số liệu trên báo chí thì khoản tiền cứu trợ này thật đáng khích lệ, nhưng cuối cùng 
trong cả ấp của gã thì chỉ có mấy gia đình thuộc hạng “khố rách áo ôm”, nghèo rớt mùng tơi là 
được chiếu cố, đi lãnh mấy ký gạo hẩm và một lít nước mắm thối của cái được gọi là cứu trợ 
đồng bào bị  thiên tai. Quả là đầu voi đuôi chuột. 

Những vị quan có máu tham nhũng được sánh ví như là những con chuột nhắt đục khoét bồ 
lúa, hay như một loại mối mọt ăn rỗng cây cột và làm cho cây cột bị gẫy đổ lúc nào không hay. 
Quĩ của Nhà nước mỗi ngày một tóp lại và trở nên rỗng tuếch, còn quĩ  của các quan mỗi ngày 
một phình ra, nào nhà lầu, nào xe hơi và trăm thứ lỉnh kỉnh khác nữa. 

Hồi gã còn bé ở ngoài Bắc không có nhiều kẹo như bây giờ. Cả nhà có mỗi một khạp mật 
được bố cất kỹ để dùng mỗi khi cần đến chất ngọt. Thế là những lúc bố đi vắng, gã bèn chui vô 
ăn vụng bằng cách chấm ngón tay vào khạp mật, ngoáy một vòng rồi đưa lên miệng mút lấy 
mút để, mút hết cả ghét khiến ngón tay cứ…trắng tươi. 

Với các quan cũng vậy, hành động tham nhũng chính là hành động chấm mút. Các quan 
chấm ngón tay vào công quĩ rồi  vô tư, mặc sức mà…mút cho thoải mái. 

Bây giờ gã xin bàn tới phạm trù thứ hai, đó là ăn hối lộ. 

Ngày xưa có những bọn cướp thường chặn và bắt dân chúng phải đóng một khoản tiền 
được gọi là “mãi lộ”, để “mua đường đi”, thì mới được qua lại trên đoạn đường ấy. Chẳng hiểu 
có phải vì vậy mà phát sinh ra hai chữ hối lộ, tức là đút lót tiền cho các quan để nhờ cậy một 
công việc, để được che chở hay được một ơn huệ nào đó. 

Nói cách khác, hối lộ là việc người dân dùng tiền bạc hay quà cáp… có khi vui lòng, có khi bị 
ép buộc mà dâng cho các quan một cách kín đáo trong một dịch vụ nào đó. 

Thuở ban đầu, khi nhân chi sơ tính bản thiện, thì hành vi biếu xén rất có thể chỉ là một hành 
vi đền ơn đáp nghĩa. 

Chẳng hạn gia đình bị mất trộm, tôi đến công an trình báo và công an không những đã tìm ra 
thủ phạm mà còn bắt thủ phạm phải hoàn trả những món đồ đã chôm được của gia đình tôi. 
Khi nhận lại những của đã mất, tôi thầm nghĩ  mình cũng phải biết điều, ít  nữa là đối với những 
anh em công an. Mặc dầu họ không đòi, nhưng mình vẫn phải làm, như có một sự thúc ép từ 
bên trong : 

- Đã nhận ơn thì phải biết ơn và đền ơn. 

Thế nhưng chuyện đời không đơn sơ và phẳng phiu như thế. Kinh nghiệm cho thấy : đồng 
tiền đi trước, đồng tiền khôn. Đằng nào cũng đút thì nên đút trước, bởi lẽ sẽ làm cho quan vui 
vẻ hơn. Và một khi quan đã vui vẻ thì công việc của mình hẳn sẽ đầu xuôi đuôi lọt, đỡ phải 
những mắc míu khó khăn, như một nhà thơ đã phát biểu : 

- Có tiền việc ấy mà xong nhỉ. 

Trong báo”Tuổi trẻ chủ nhật” có ghi lại một mẩu chuyện hài hước của Zadorop. Mẩu chuyện 
ấy đại khái như thế này. 

Vừa qua, người ta đưa tôi vào bệnh viện để mổ ruột thừa gấp. Thế nhưng bác sĩ nói : 

- Hôm nay chúng tôi phải giải phẫu cho mấy người nước ngoài. 

- Xin bác sĩ  cứ tính gấp đôi. 
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Bác sĩ vui vẻ nói : 

-Đây lại là chuyện khác, đáng lẽ anh nên nói ngay từ lúc đầu. 

Thế là bác sĩ  mổ cho tôi ngay lập tức, không kịp tiêm thuốc tê vì cô y tá gây tê xin nghỉ bù 
sáng nay. 

Khi ruột thừa đã cắt xong thì đúng mười hai giờ. Bác sĩ buông dụng cụ, lột bao tay và nói : 

- Hết giờ làm việc. 

- Thế ông không khâu lại cho tôi sao ? 

- Tự nó sẽ lành thôi. 

Tôi lại thử một lần nữa : 

- Chỗ quen biết, ông cứ tính cả tiền xăng dầu, lẫn tiền cà phê luôn nhé. 

- Thế thì được, theo nguyên tắc chúng tôi không khâu cho ai ngoài giờ cả. Nhưng chỗ quen 
biết với nhau, tôi linh động cho anh đấy. 

Cuối cùng, bác sĩ đã khâu bụng lại cho tôi. Nhưng chẳng có ai đưa tôi về phòng. Tôi cố gọi 
mấy cô y tá, nhưng ai cũng đi qua vội vã. Mãi nửa đêm tôi mới nhờ được một người tàn tật cho 
bám vào xe lăn. 

Chính vì thế, dân cảm thấy đó là như một bổn phận vì muốn được việc thì cần phải biết điều, 
cần phải hối lộ. Còn các quan, được đút mãi, được xơi hoài thành tật theo kiểu “quen mui thấy 
mùi ăn mãi”, và nghiễm nhiên coi đó là một thái độ phải có, một bổn phận phải làm của dân. 

Đây quả là cái vòng luẩn quẩn của một mê hồn trận, của một thế cài răng lược, tựa lưng vào 
nhau mà sống : Có đớp thì mới đút và có đút thì mới đớp. 

Thậm chí trong vụ Tân trường sanh, bị cáo Phùng long Thất, một cán bộ Hải quan cao cấp 
đã phải thốt lên ai oán : 

- Thân mình không thể không nhận “bồi dưỡng”, vì ngày nào cũng bị khách hàng o bế cung 
phụng. 

Và như thế, tệ trạng hối lộ đã trở thành chuyện đời thường, như một tục lệ đương nhiên. Mà 
đã là lệ thì khó mà xóa bỏ, bởi vì phép vua còn thua cả lệ làng. 

Tệ trạng hối lộ vẫn đang liên tục phát triển, trăm hoa đua nở với những danh xưng thật mỹ 
miều, nào là tiền bồi dưỡng, tiền chè nước, nào là phong bì, quà cáp…Tệ trạng này có mặt 
trong mọi lãnh vực, gã xin ghi lại nơi đây một số ý kiến của bạn đọc về vấn đề này đã được 
đăng tải trên báo Công giáo và Dân tộc. 

“Khi xin giấy tờ về nhà đất, về kinh doanh hay mua bán xe…tất cả đếu phải “trà nước” nếu 
muốn nhanh việc. Cho dù đây không phải là luật, nhưng đã là lệ. Nếu phải chạy đi chạy lại 
nhiều lần cho một công việc nào đó, gia đình sẽ bảo tôi là khờ, là không bén “nhạy”. 

“Bây giờ muốn làm gì thì khó mà đi tay không. Việc tặng quà đã  trở thành cái nếp, gần như 
là một cố tật của xã hội. Người ta cho rằng những món quà chỉ mang ý nghĩa “tình cảm”. Thật 
ra chẳng tình cảm chút nào cả, chỉ có người tặng quà và người nhận quà mới biết rõ nó mang ý 



 

61 

nghĩa gì. Theo tôi, hối lộ có nhiều mức độ khác nhau, nhưng mức độ khởi đầu của nó là quà 
biếu. 

“Tôi xin làm bản sao khai sinh cho con để nộp đơn đi học. Nhân viên hộ tịch bảo phải một 
tuần sau. Tôi đành đưa một phong bì bồi dưỡng. Thế là mọi chuyện ổn thỏa nhanh chóng. 

“Mấy lần trước về tới Tân sơn nhất, nhiều Việt kiều nhét 5 USD  vào giấy thông hành. Lần 
này về thăm gia đình, lại chẳng tốn đồng nào. Tôi nghĩ  đã có sự thay đổi trong đội ngũ hải 
quan. Nhưng gia đình tôi lại nói chắc là họ quên. 

“Ba tôi mất ở bệnh viện bị đưa xuống nhà xác. Gia đình phải chi tiền bồi dưỡng cho nhân 
viên quản lý, xác ba tôi mới được nhanh chóng về nhà. Mẹ tôi cũng nằm viện, do rút kinh 
nghiệm, nên khi mẹ hấp hối, gia đình xin đưa mẹ về trước. Nhưng cũng phải bồi dưỡng cho 
các bác sĩ, y tá… 

“Có người đã gọi ngày nhà giáo là “ngày cho đồ thày cô”. Tôi buồn quá. Một ngày kỷ niệm bị 
biến thành ngày nặng về vật chất, bôi nhọ luôn những món quà đầy ắp tình cảm. 

Lời phát biểu trên chưa đau cho bằng lời phát biểu của một vị phụ huynh mà gã đã được 
nghe thấy : 

- Chúng tôi đã đóng tiền cho các thày các cô nhậu rồi còn đòi hỏi gì nữa!!! 

Từ những cảm nghĩ trên, có người đã cho rằng : tiền hối lộ chính là một “chất mỡ” bôi trơn 
bánh xe vận hành thương mại và đầu tư ở các nước đang phát triển. 

Họ nêu ra trường hợp một địa phương miền nam Trung quốc, nhà đầu tư phải lo lót tiền cho 
chính quyền xã để mở một con đường giao thông huyết mạch đi ngang qua xã này mà không 
có trong qui hoạch. Mấy năm sau, con đường ấy phát huy tác dụng, nhà đầu tư lẫn địa phương 
đó đều giàu lên. 

Tuy nhiên, một vài trường hợp như trên không đủ để thuyết phục bất cứ ai thấm thía với tệ 
nạn tham nhũng hối lộ bởi vì nó chính là yếu tố quan trọng  hơn cả làm suy thoái kinh tế và mất 
ổn định xã hội. 

Luật sư  Nguyễn văn Phương cũng viết : 

“Một nguyên nhân nổi bật và gây nhức nhối là vấn đề “tiền bồi dưỡng”. Với “tiền bồi dưỡng”, 
người ta đã có thể mua được cả một ngành mà nhiệm vụ là gác cổng không để hàng lậu lọt vào 
phá hoại kinh tế quốc gia. Nhưng đâu chỉ có ngành Hải quan nhận tiền bồi dưỡng, mà vấn đề 
tiền bồi dưỡng có mặt ở khắp nơi, trong mọi hoạt động, trong mọi ngành nghề. Thiếu nó thì 
công việc không chạy, hoặc chạy không trơn tru, nên thật khéo khi người ta gọi nó là “tiền bôi 
trơn”. Vấn đề này xảy ra thường xuyên quá đến nỗi người ta coi nó là chuyện đương nhiên và 
không hề có mặc cảm tội lỗi khi thực hiện nó. 

Theo con số thống kê quốc tế, trong thời gian từ 1988-1992, kim ngạch xuất khẩu bình quân 
hằng năm của mười tập đoàn xuất khẩu vũ khí đạn dược lớn trên thế giới là 30 tỷ mỹ kim, trong 
đó có khoảng 4 tỷ mỹ kim được dùng vào việc hối lộ trực tiếp hoặc gián tiếp các chính khách và 
các quan chức cao cấp. 

Nếu gã không lầm thì hình như chính phủ của thủ tướng Tanaka bên nước Nhật cũng đã bị 
gục ngã vì số tiền hối lộ của một công ti chế tạo máy bay tại nước Mỹ! 
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Tuy nhiên đút được và được đút cũng như đớp được và được được đớp quả là một nghệ 
thuật. Ở đây gã chỉ bàn thêm chút xíu về hai thứ nghệ thuật này. 

Hồi trước ngày Giải phóng, tất cả các xe đò muốn qua trạm kiểm soát một cách mau chóng 
thì anh lơ phải mau mắn nhảy xuống xe đút một tờ báo cho viên cảnh sát. Dĩ nhiên là trong tờ 
báo ấy có kẹp thêm “Đức thánh Trần”, tức là tiền năm trăm thời đó. 

Bây giờ, các Việt kiều muốn thủ tục nhập cảnh được êm xuôi, thì khi tới sân bay, cứ việc kẹp 
sẵn vài đồng đô la trong hộ chiếu là qua cửa ải cái vù. Đó cũng là một cách đút. 

Nếu đút cửa trước xem chừng có vẻ…căng, thì hãy chịu khó luồn cửa hậu, cửa sau, nghĩa 
là hãy chịu khó liên hệ với quan bà, vì một lời của quan bà đối với quan ông thì bằng ngàn lời 
của người dưng nước lã. 

Thấy tiền và nhất là thấy vàng, chắc chắn quan bà sẽ rất lấy làm xúc động mà bàu cử cho. 

Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì  lấy vàng để nhử đờn bà và lấy đờn bà để nhử đờn ông, vốn 
là một qui luật của ngàn đời. 

Riêng các quan, muốn đớp một cách khéo léo ít kẻ biết được, thì mỗi khi có tí chuyện vui 
hay tí chuyện buồn như : đám giỗ cho các cụ thân sinh, đám cưới cho con, đám thôi nôi cho 
cháu, hay đám kỷ niệm quan ông lấy quan bà…thì cứ việc mở tiệc cho linh đình. 

Đối với dân đen, thì đông vui hao, chứ đối với các quan, đông vui…thì chỉ có lời. Các thân 
chủ khi nhận được thiệp báo tin thì hãy lo chuẩn bị một phong bì thật chất lượng, hay quà cáp 
thật hậu hĩnh. 

Có một vở kịch mang tựa đề là “phong bì” được báo Công An thành phố tóm lược như sau : 

Có ông bác sĩ “lương y như từ mẫu” nên rất nghèo, quanh năm cứ được bà vợ cho ăn cơm 
với rau muống. Hết luộc tới xào, hết xào tới nộm, khiến ông thấy rau muống là phát ngán. 

Cuối cùng hai vợ chồng mới tìm ra nguyên nhân khi soi rọi lại các đồng nghiệp của mình cứ 
giàu lên, đó là do ông bác sĩ  chân chính này không chịu nhận phong bì. Hai vợ chồng ông bác 
sĩ sau khi “ngộ” ra cái nguyên nhân nghèo của mình, nên quyết định…nhận phong bì. 

Bất ngờ có một đứa bé gái đến gõ cửa nhờ cứu mẹ đang nằm trong bệnh viện chờ mổ và 
đưa cho ông bác sĩ cái phong bì. Quyết tâm thì có, nhưng lương tâm thì chống lại, nên ông bác 
sĩ rất khổ sở, giằng xé trước cái phong bì. Nhận hay không nhận ? Bà vợ càng thúc giục, ông 
bác sĩ  càng đau khổ. 

Hỏi thăm hoàn cảnh của “khổ chủ” mới vỡ lẽ ra rằng trước đây đứa bé gái cũng có một 
người cha đau nặng phải vào nhà thương để mổ, nhưng vì nghèo quá không có phong bì nên 
người cha ấy đã chết. Bây giờ cô bé không muốn mất thêm người mẹ, nên cương quyết phải 
đưa phong bì cho ông bác sĩ. 

Cuối cùng, cái gút của vấn đề đã được mở cũng từ cái phong bì khi có sự giằng co của bà 
vợ ông bác sĩ  khiến tiền trong bì bị rơi : thì ra chỉ là mấy đồng bạc lẻ. 

Để kết luận gã xin kể lại một mẩu chuyện nho nhỏ trong sách “Cổ học tinh hoa”. 

Có một ông quan vừa mới nhận chức tại một huyện xa xôi. Ban đêm, một người bạn đến 
thăm và đút cho ông ta một số tiền lớn. Ông quan thanh liêm nhất định không nhận, nhưng 
người bạn liền nói : 
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- Trời thì tối, chẳng có ai biết được đâu mà sợ. 

Ông quan trả lời : 

- Trời biết, đất biết, anh biết và tôi biết, sao lại nói chẳng có ai biết được đâu ? 

Thế nhưng, các vị quan thời nay cứ phớt tỉnh ăng lê, ung dung xơi một cách tận tình, miễn 
sao đừng để cho sao quả tạ chiếu tướng.  Chỉ khi nào lỡ chùi mép không kịp, bị sờ vào gáy và 
bị lôi ra tòa xét xử thì mới giật mình và vội vã kêu lên rằng : 

- Mình bị oan…mình bị lừa…hay mình dốt và thiếu khả năng nhưng bị đặt ngồi vào ghế cao 
một cách bất đắc dĩ… 

Giữa lúc ba tòa quan lớn xét xử những vụ tham nhũng hối lộ nổi cộm như Tân trường sanh, 
Minh phụng… thì  báo chí cho biết : 

- Các nhân viên hải quan đang thi hành nhiệm vụ vẫn tiếp tục nhận tiền bồi dưỡng và những 
người làm thủ tục hải quan vẫn tiếp tục đưa tiền bồi dưỡng như thường lệ. 

Nếu vậy,  cứ diệt tham nhũng, nhưng diệt rồi thì biết lấy ai mà lo việc dân việc nước. 

Và thế là tòa xử, tòa cứ xử. Ta đớp, ta cứ đớp. 

Chuyện Phiếm của Gã Siêu 

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới 

Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity 

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) 

www.conggiaovietnam.net      conggiaovietnam@gmail.com 

MÙA CHAY – MÙA CỦA CƠM YÊU THƯƠNG 

 

 

http://www.conggiaovietnam.net/
mailto:conggiaovietnam@gmail.com
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Kính thưa Quý Ân Nhân xa gần, 

 

Nhờ sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân mà chương trình Cơm Yêu Thương  tặng phần ăn chất  

lượng cho bệnh nhân ung thư  BBT CGVN chúng con đã bước sang năm thứ ba. Nay Mùa 

Chay  Mùa của Cơm Yêu Thương lại đến và túi tiền của chúng con cũng đã cạn kiệt. Nếu có 

thể được, xin Quý Ân Nhân tiếp tục giúp chúng con để có kinh phí nấu ăn cho các bệnh nhân 

ung thư  họ là người nghèo nhất trong số những người nghèo  họ nghèo sức khoẻ và 

nghèo cả sự sống. Họ đang sống mà như đã chết, vì chẳng biết bám víu vào đâu, chẳng còn gì 

để hy vọng, cuộc sống đang trở nên gánh nặng cho chính mình và cho gia đình. 

 

Hằng ngày, tại Việt Nam có khoảng 300 người chết vì ung thư các loại. Có bao giờ chúng ta 

nghĩ rằng, có ai đó đang chịu bệnh thay cho chúng ta không? Lời Chúa Giêsu như đang muốn 

nhắn gởi đến mỗi chúng ta, những người còn đang khoẻ mạnh và bình an thư thái: “Amen, Ta 

bảo anh em: Những gì anh em làm cho một trong các người bé mọn nhất này của Ta, là anh 

em đã làm cho chính Ta”. (Mt 25, 40). 

Ban Biên Tập của chúng con cùng với các Cha Cố Vấn tuy có tấm lòng nhiệt thành phục vụ vì 

Danh Chúa và vì các bệnh nhân ung thư, nhưng lại không có nguồn thu hay phương tiện gì. Vì 

thế chúng con rất mong Quý Ân Nhân, nếu có thể được xin hãy rộng tay chia sẻ với chúng con 

trong Mùa Chay này, trong tinh thần hiệp thông với sứ mạng chung của Giáo Hội, cụ thể là lời 

kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong năm 2019: "Đồng hành với những gia đình 

khó khăn". Có thể chúng ta đã vô tình chưa nhận ra rằng: Chính các bệnh nhân ung thư và gia 

đình của họ đang gặp muôn vàn khó khăn cả tinh thần lẫn thể xác, chính họ là những gia đình 

khó khăn nhất. Chỉ cần bước chân vào các bệnh viện là có thể bắt gặp họ đang lang thang, vất 

vưởng hay thẫn thờ, mòn mỏi khắp mọi ngõ ngách của nhà thương... và họ đang rất cần lòng 

thương xót của Quý Ân Nhân. Ai thương xót sẽ được xót thương (Mt 5, 7). 

Xin vui lòng tuỳ chọn cách nào thuận tiện nhất cho Quý Vị, để có thể hỗ trợ chúng con một 

tay: 

 

1. Gởi qua Ngân Hàng ACB:  

Chủ Tài Khoản: NGUYỄN VĂN HẢI. Số Tài Khoản: 2144457 

Asia Commercial Bank (ACB) – SWIFT CODE: ASCBVNVX 

442 NGUYEN THI MINH KHAI, Q3, HCMC, VIETNAM 

 

2. Gởi Sr. VƯƠNG THỊ TÁM tức Sr. Marillac (nhờ chuyển cho BBT) 
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Phòng Tiếp Đón Thân Chủ, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn 

42 Tú Xương, Q3, Saigon. Phone: (028) 3932 5134 

 

3. Gởi Cô Sandy Vũ (nhờ chuyển cho BBT) 

4094 Mira Loma way, 

San Jose CA 95111 - USA 

Email: sandyvu@yahoo.com    Phone: 408-420-0040 

 

4. Gởi Luật Sư NGUYỄN CÔNG BÌNH (nhờ chuyển cho BBT) 

SanJose - Email: lsnguyencongbinh@gmail.com   Phone: 408-833-8297 

 

Xin chú ý:  

Nếu Quý Vị có nhu cầu lấy biên nhận để khai thuế, xin vui lòng liên lạc Luật Sư Bình hoặc 

Cô Sandy theo thông tin ngay bên trên.  

 

Ngoài ra nếu có thể được, xin cũng nhắn tin qua email hoặc điện thoại cho Ban Biên Tập để 

chúng con dễ dàng theo dõi và có dịp được viết thư cám ơn Quý Vị.  

 

Điện Thoại của Ban Biên Tập: 0938 108 306 

Email: conggiaovietnam@gmail.com  

           quatangtinmung@gmail.com  

 

Cơm Yêu Thương nhân lên Tình Bác Ái 

Tiếp sức người đang trong cảnh khổ đau 

Xin Ơn Trên ban xuống Phép Nhiệm Mầu 

An ủi những mảnh đời chưa may mắn. 

 

Nhân đây chúng con cũng xin kính báo: Chương trình Quà Tặng Tin Mừng vẫn âm thầm 

tiếp tục sinh hoa kết trái, chúng con vẫn duy trì việc chia sẻ Phép Lành Tòa Thánh cho 

những ai muốn nhận. Riêng về cuốn Quà Tặng Tin Mừng (Phúc Âm Bỏ Túi) thì chúng con 

đã trao tặng hết, và đang chờ sẽ tái bản với bản dịch mới Kinh Thánh. 

 

Xin chân thành cám ơn và kính chúc Quý Vị: Mùa Chay và Phục Sinh thánh thiện, tràn đầy 

Hồng Ân Thiên Chúa. Xin thương cầu nguyện cho nhau. 

 

 

mailto:sandyvu@yahoo.com
mailto:lsnguyencongbinh@gmail.com
mailto:conggiaovietnam@gmail.com
mailto:quatangtinmung@gmail.com
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Lời Tri Ân 

 

Có Tình Yêu: nối nhịp cầu Nhân Ái 

Cơm Yêu Thương với Quà Tặng Tin Mừng 

Cảm tạ Lòng Từ Thiện Quý Ân Nhân 

Từ khắp chốn xa gần muôn vạn nẻo 

Mùa Chay đến trong tâm tình thấu hiểu 

Kính chúc mọi người mạnh khoẻ bình an 

Mong chung tay vun đắp Tấm Lòng Vàng 

Hồng Ân Chúa mãi dành cho dư dật. 

 

BBT CGVN 
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VỀ MỤC LỤC 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

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

 

mailto:giaosivietnam@gmail.com
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Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

http://www.conggiaovietnam.net/

