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HƠN 1.000 THAI NHI BỊ CHẾT OAN ! 
Phẫn nộ, chua chát, có cái gì đó cứ 

nghèn nghẹn trong trái tim mình khi đọc một 
bài báo trên Tuổi Trẻ. Người ta nói có hơn 
1.000 thai nhi bị phá thai nhầm do nghi nhiễm 
Rubella chỉ trong 6 tháng tại Bệnh Viện Phụ 
Sản Trung Ương ở Hà Nội ( Xin xem 2 bài 
báo đăng lại trên Ephata kỳ này ). 

Thật không thể tin nổi: hơn 1.000 đứa 
trẻ bị giết oan mà không có lấy một lời sám hối 
xin lỗi, mà chỉ thấy những từ ngụy biện thanh 
minh do không có thiết bị chuyên dụng, lại đổ 
vấy cho một loại dịch bệnh đã có cả ngàn năm 
trước. Cũng không có lấy một ai lên tiếng tố 
cáo cho hành động vô nhân tính, vô y đức của 
những bác sĩ này mà chỉ hờ hững trên một 

trang báo với từ… “phá thai nhầm” ! Chúa ơi, thật kinh khủng. Chỉ 1/10 trong số các thai nhi ấy là thực sự 
nhiễm Rubella mà người ta dám quyết định giết đi hàng ngàn đứa trẻ vô tội. Chỉ cần thế thôi đã cho chúng 
ta thấy sự thật hiện nay là như thế nào !  

Sự thật là người ta coi sinh mạng con người còn thua rác rưởi, để thản nhiên phán quyết một 
cách bừa bãi, vô tội vạ ! 

Sự thật là trình độ và y đức của các bác sĩ hiện nay kém cỏi đến mức tệ hại để có thể giết lầm 
hàng ngàn con người vô tội ! 

Sự thật là người ta vẫn biện hộ bao che cho nhau trước công luận về một tội ác diệt chủng là tội 
phá thai bằng những câu từ ngụy trang dưới vẻ… êm ái nhẹ nhàng ! 

Sự thật là những người mẹ hiện nay quá xem nhẹ tình mẫu tử để dễ dàng cả tin nhẹ dạ xuôi 
theo một án chết cho chính giọt máu của mình 

Sự thật là đang có một chủ trương “giảm tỷ lệ sinh” rất bài bản, thay cho chính sách “giảm tỷ lệ 
mang thai” trước đây, người ta sàng lọc các thai nhi nhưựm món sản phảm cần kiểm tra chất lượng tr  
khi xuất xưởng, dù chỉ là có nguy cơ thôi cũng đã đủ để bị tước bỏ quyền sống, quyền làm người… 

Còn biết bao sự thật phơi bầy cho chúng ta một xã hội, một chương trình giáo dục, một môi 
trường y tế, một sự xuống cấp trong đạo đức, tư tưởng, một kế hoạch nhằm tận diệt các thai nhi thảm 
khốc đến mức nào.  

Nạo phá thai, sự nhức nhối trong lương tâm con người đã lên đến đỉnh điểm của bạo tàn, vô tri, 
vô cảm. Xin treo lên đây một câu hỏi cho vị giám đốc Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, hình như còn là 
thứ trưởng trong chính phủ, với học vị tiến sĩ, rằng: Ai, ai là người phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn 
cái chết oan ức mới lộ ra những ngày vừa qua và có lẽ còn có hàng vạn cái chết mờ ám khác đã bị che 
đậy ? Xin treo lên đây một câu hỏi cho nhân gian rằng: vì sao nên nỗi ? 

Xem ra có mấy ai dám trả lời cho những vấn nạn bi thương ấy trong bối cảnh một quốc gia bên 
ngoài loạn bên trong rối. Khi những người yêu nước còn phải chịu bắt bớ tù đầy, khi những quan tham 
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lạm quyền còn coi sinh mạng con người như một thứ hàng hóa để mua vui, khi sự thật còn bị bóp méo 
để mở đường cho giả dối lên ngôi… Chẳng phải chúng ta đã mất nhiều mảnh đất thiêng liêng của tổ 
quốc mà còn đang mất dần những giá trị làm người, mất dần cả nguồn gốc cội rễ lương tri trong sự tự 
do phóng túng hôm nay. 

Vẫn có những ai đó còn lên tiếng thách thức lòng bao dung của Thiên Chúa, vẫn còn có ai đó 
thách thức Niềm Tin của con người, và còn những ai đó đang thực hiện hành vi giết chóc, bất công với 
đồng loại. Ai đó còn nghĩ rằng tội ác không bị trừng phạt ư ?  

“Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà 
rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ! Thế thì cỏ lùng ở đâu 
mà ra vậy ?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó !" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại 
không !" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai 
cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó 
mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi" ( Mt 13, 24 – 42 ). 

Lạy Chúa, chúng con biết rằng, những giọt máu oan ức của các thai nhi này đã thấu tận Trời 
xanh, nhưng vì lòng nhân hậu của Chúa mà chúng con vẫn chưa bị trừng phạt cho tương xứng với tội lỗi 
mà chúng con đã gây nên. Nhưng chúng con cũng biết rằng, nếu không sám hối ăn năn thì thân phận 
của chúng con rồi đây cũng như những bụi cỏ lùng kia. Xin cho chúng con can đảm biết từ bỏ địa vị, 
công danh, tiền bạc, từ bỏ sự sợ hãi trong thế giới vô thần để quay về bến Tình Yêu đích thực. Amen. 

Đaminh PHAN VĂN DŨNG,  
viết cho những thai nhi vô tội, 10.8.2011  

MỤC LỤC TÌM BÀI  
( Quý độc giả có thể nhấn phím Ctrl và đưa mũi trỏ vào từng tiêu đề trong mục lục để vào trực tiếp 
từng bài trên các trang báo – Hyperlink ) 
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ĐẶT NIỀM TIN VÀO CHỖ CÓ UY TÍN 
Tin Mừng cho dân ngoại 

Lời Chúa hôm nay quả là một Tin Mừng cho dân ngoại.  

Sách Ngôn Sứ Isaia đã mở đầu với lời hứa của Thiên Chúa cho “những người ngoại bang” 
theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai 
giữ ngày Sabát, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi 
thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và 
hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc" ( Is 56, 1 . 6 – 7 ). 

Bài Đáp Ca với Thánh Vịnh 66, 2 – 3.5 – 6 và 8 nói đến niềm vui Ơn Cứu Độ cho khắp cùng 
bờ cõi trái đất, cho hết các dân tộc: “Chư dân hãy ca tụng Ngài ! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân 
hãy ca tụng Ngài”. 

CÙNG SUY NIỆM  
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Thánh Phaolô nhắc lại việc chính ngài là dân ngoại đã trở nên Tông Đồ của dân ngoại để 
mọi người dân ngoại được Chúa thương xót. ( x. Rm 11, 13 – 15 . 29 – 32 ). 

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là câu chuyện của một người dân ngoại có niềm tin, niềm tin vào 
chỗ có uy tín, vì là uy tín của Thiên Chúa. Và khi đã đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, con người ta kiên trì 
trong thử thách, trước nghịch cảnh, bất chấp mọi cấm cản, mọi xua đuổi khước từ. 

Người xứ Canaan, vẫn bị người Do Thái xem thường là 
ngoại giáo, là giống dân xấu xa tồi tệ, không xứng đáng là con 
cái Thiên Chúa, là loại “chó con”… Thế mà có một bà Canaan 
đến với Chúa Giêsu lại nằn nì, năn nỉ xin thương xót bà, vì con 
gái bà đang bị quỷ ám. Bà bất chấp tất cả mọi ánh mắt khinh 
bỉ, bất chấp mọi lời xua đuổi loại trừ, bất chấp cả sự lãnh đạm 
vô tình của Chúa Giêsu: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin 
thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". 

Bà xin được lòng thương xót. Như thế là biết khiêm tốn 
nhận ra thân phận Canaan của bà hiện nay không ai thèm 
thương xót cả ! Kìa những ánh mắt xa lạ, khinh bỉ. Kìa những 
lời lẽ khiếm nhã. Kìa những thái độ đuổi xua ! 

Bà mãi nằn nì với Chúa Giêsu cho thấy bà có niềm tin 
mãnh liệt vào Chúa Giêsu, nghĩa là, bà vẫn xem Chúa Giêsu là con người có uy tín, có lòng thương. Bà 
đã kiên trì gõ đúng cửa nhà Đấng có thể cảm thông thương xót bà.  

Và khi đã xác tín mình đặt niềm tin đúng chỗ, thì không ai có thể cấm cản nỗi. Có thể bà không 
nghe câu này “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !”, nhưng bà có 
thể nhận ra sự chối từ của các môn đệ, vì thế bà kiên trì vượt qua bằng cử chỉ quì sấp mình xuống mà 
khẩn khoản lạy xin: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Bà cũng vượt qua thái độ rất Do Thái của Chúa 
Giêsu: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó con" bằng một lý luận rất mộc mạc, đơn sơ 
phát xuất từ niềm tin của bà: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những 
mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. 

Có một chi tiết quan trọng là khi các Tông Đồ thảo luận nội bộ với Chúa Giêsu về việc đuổi bà đi, 
Chúa Giêsu đã cho thấy sứ vụ của mình: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Và đó 
cũng là sứ vụ của các Tông Đồ, của chúng ta những người theo Chúa: loan tin mừng cho dân ngoại. 

Câu chuyện Tin Mừng kết thúc tuyệt đẹp: Chúa Giêsu đã tưởng thưởng cho bà người Canaan, 
ngoại giáo: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã 
được lành. 

Thay đổi cái nhìn  

Lời Chúa hôm nay, trước tiên, mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn của chúng ta đối với tha nhân. 
Trong mắt Thiên Chúa, không có sự phân biệt kỳ thị. Chúa cũng muốn chúng ta gửi đến mọi người ánh 
mắt đầy yêu thương và khoan dung của Thiên Chúa. Ai cũng có một thân phận người như nhau, và ai 
cũng được Chúa yêu thương ban ơn cứu độ. Cái nhìn chủ quan tự phụ luôn dẫn chúng ta đến chỗ lầm 
lẫn. Bởi vậy, hãy khiêm tốn mà nhìn nhận và tôn trọng sự hiện diện của mọi người. Người đàn bà xứ 
Canaan, vừa là đàn bà, vừa là người Canaan, cả hai chi tiết đều không tốt đẹp gì, giá trị gì dưới mắt 
người Do Thái, nhưng Chúa Giêsu đã đảo ngược cái nhìn của họ và dạy cho họ bài học: "Thầy chỉ 
được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel".  

Trong đời thường, chúng ta cũng đã bao lần ngộ ra sự lầm lẫn nguy hiểm của mình khi đặt cho 
tha nhân một đánh giá thấp kém, một cái nhìn khinh bỉ, và cả một sự loại trừ thiếu bác ái. Và còn nguy 
hiểm hơn nữa là chủ quan rước lấy cái tốt của sự ngọt ngào dối trá, nịnh bợ, khen tặng, đến khi vỡ lẽ ra 
mới hỡi ôi than thở tôi đã lầm.  

Vậy, xin đừng xem thường ý tốt của người mà mình cho là xấu, nhưng hãy biết sợ ý xấu của 
người mà mình cho là tốt.  

Đang có một thực tế không ai phủ nhận được, là, có nhiều người lương dân, chưa được rửa tội, 
chưa phải là người công giáo, họ đang sống tốt hơn chúng ta. 

Đặt niềm tin vào chỗ có uy tín 

Bà người Canaan đã để cho chúng ta bài học là hãy đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, vì Người 
có uy tín. Vì thế, đừng vơ vẩn đặt niềm tin vào người đời, và càng không thể đặt niềm tin nơi những 
người luôn chống lại Thiên Chúa. 
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Qua thiên tai kép động đất và sóng thần ở Nhật, người ta ca tụng người Nhật có nếp sống khá 
văn minh, cụ thể như việc biết nhường nhịn cho nhau, chia sẻ cho nhau và tuân thủ thứ tự lịch sự khi 
nhận lương thực. 

Rồi qua đó, người ta lại đặt một giả sử, nếu chuyện đau buồn ấy xảy ra tại Việt Nam thì sao ! Có 
văn minh, có lịch sự như vậy không ! 

Có một lý luận khá là thú vị: Người Nhật xếp hàng lãnh gạo, có đứng ở vị trí hai ngàn thì họ vẫn 
kiên trì giữ kỷ luật cho đến lúc tới phiên họ, vì họ tin tới phiên họ, vẫn còn gạo để lãnh. Còn người Việt 
Nam, chen lấn xô đẩy nhau, vì họ không dám tin là đến phiên họ mà còn gạo để mà lãnh hay không ! 

Cho dù là đặt niềm tin vào người trần gian, thì chắc hẳn chúng ta cũng phải đặt vào đúng chỗ có 
uy tín, đáng tin cậy, nói được làm được, không nói một đường làm một nẻo, không hứa cuội nuốt lời, 
không mưu ma kế quỷ úp ngửa như trở bàn tay hai mặt. Ai dám đặt niềm tin vào chỗ mất uy tín ! Liều 
lĩnh chăng ! 

 “Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”, nói về lòng người hay thay đổi, vẫn 
là câu nói với ngụ ý con người tốt đó rồi ra xấu xa chẳng mấy hồi ! Câu này không có dụng ý cho việc xấu 
trở nên tốt. Cũng vậy, khi đặt niềm tin vào người trần gian, ai cũng rất ngờ vực vì có dám tin được ai trên 
đời. Tốt đó, rồi xấu đó ! Hoặc, nghe nói rất hùng hồn uy tín, nhưng việc làm thì mất uy tín quá đỗi ! Sự gian 
tà dối trá trong cái vỏ bọc ngọt tưởng như là uy tín. Hèn chi người ta gọi là mỵ dân. 

Lời cầu nguyện với lòng tin vững mạnh và kiên trì 

Khi đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa đầy uy tín, chúng ta có thể khẩn khoản nài xin với lòng tin 
vững mạnh và kiên trì. Cả điều chúng ta xin cho chúng ta và cả điều chúng ta xin cho người khác với 
lòng bác ái, đều được Thiên Chúa nhậm lời. 

Ba năm trước, cũng câu chuyện Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ có buổi chia sẻ thú vị của các 
Huynh Trưởng: 

“Em xin Chúa thương xót em, vì người bạn đời của em đang bị quỷ ám, mà chưa được…” 

“Ổng ấy bị quỷ gì ám !”  

“Quỷ kiêu ngạo, quỷ rượu chè trai gái… hình như cả lũ bảy quỷ luôn !” 

“Quỳ xuống trước bàn thờ, lạy xin, và kiên trì đi. Em xin được rồi. Ông nhà em cũng bị quỷ gái 
với quỷ rượu, quỷ bỏ lễ Chúa Nhật, đủ thứ quỷ… mà hôm nay đàng hoàng rồi”.  

“Tôi thua các bà, bà nhà tôi thì bị quỷ nhan sắc nó ám mãi, nên cứ hai ba ngày lại đến thẩm mỹ 
viện, mất tiền, mất giờ, mất tình cảm của tôi, cũng chỉ vì câu nói của ai đó: “Em ơi, em còn đẹp lắm”. 

“Xin qua chuyện ấy đi, tui nghĩ, nếu có lòng tin mạnh, thì được tất, kể cả nguyện xin rằng: “Xin 
Ngài thương xót tôi, vì thế giới này, hoặc vì dân tộc này đang bị… quỷ ám !” 

Lạy Chúa, xin cho chúng con cái nhìn tốt đẹp đối với anh em lương dân, và cái nhìn sâu thẳm 
vào lòng mình để thấy lòng mình đang bị đủ các thứ quỷ vây hãm, ám hại. Xin Chúa thương xót chúng 
con. Chúng con tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa.  

PM. CAO HUY HOÀNG, 11.8.2011 

LỜI XIN… ĐẸP NHẤT ! 
 “Có bệnh thì vái tứ phương”, không phải 

tự nhiên mà dân gian có câu nói để đời, nhưng 
đây là cả một kho tàng kinh nghiệm của nhân 
loại trước những nỗi đau thương mất mát do 
bệnh tật gây ra. Tiền bạc mất, là không mất gì 
cả, nhưng mất sức khỏe, là đã mất những điều 
quí giá. Chẳng vậy, nhìn lại lịch sử, con người 
qua mọi thời đại đều chăm chút truy tìm cho 
bằng được phương thuốc giúp con người 
trường sinh bất tử. Mặc dầu, không ai sống mãi 
mà không chết, nhưng người ta vẫn cứ muốn 
sống, nhiều khi chẳng phải để hưởng thụ nhưng 
sống hiển nhiên vẫn hơn… chết chứ ! 
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Sự sống mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người. Chính Thiên Chúa chẳng đã chết cho 
nhân loại được sống hay sao. Tự bản chất, sự sống là điều tốt đẹp, đáng trân trọng, yêu quí, thế nhưng 
sống thế nào, sống làm sao, sống đúng bản chất ơn gọi của mình mới quan trọng.  

Như vậy, không phải con người tham sống sợ chết, mà đúng hơn, bảo tồn sự sống là nhu cầu 
bản năng Thiên Chúa phú bẩm cho nhân loại. Mặc dầu biết để tồn tại giữa đời, với đời, con người phải 
vật lộn với không ít gian truân thử thách, nhưng chẳng ai không muốn cố gắng hết mình để sống… cho 
trọn vẹn kiếp người. 

Thực tế, cuộc chia ly nào không gây tang tóc, đau đớn cho người ở lại. Người đi có thể đã hết, 
nhưng nỗi đau người ở lại phải hứng chịu. Ngày ngày, trên thế giới có biết bao nhiêu cuộc chia ly đẫm 
máu và nước mắt, những giọt nước mắt chồng khóc thương vợ, vợ lìa xa chồng, cha mẹ, con cái, anh 
chị… giọt nước mắt nào cũng đau đớn cả. Người ta sống, nhưng chẳng ai muốn sống một mình, mà là 
cùng sống, cùng hạnh phúc với người thân của mình. Chia lìa, xa cách người thân, như mất đi chính hơi 
thở và thịt máu mình vậy. 

Chẳng thế mà người đàn bà Canaan hôm nay đã khẩn thiết tìm đến Đức Giêsu van xin, nài nỉ. 
Tình yêu thương mẫu tử đã khiến chị bất chấp tất cả, không nại gì đến sự khác biệt tôn giáo hay tín 
ngưỡng, chỉ cần nhận biết và tin tưởng người chị đang cầu khấn có khả năng giúp con chị khỏi bệnh: 
“Lạy Ngài là con vua Đavít xin dù lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỉ ám khổ sở lắm” ( Mt 15, 22 ). 

Lời tuyên tín, cầu xin thành khẩn của người phụ nữ dân ngoại hôm nay cho thấy, sự am hiểu của 
chị về Đức Giêsu là có thật. Chắc hẳn chị đã chứng kiến quyền năng và phép lạ mà Ngài đã làm và đã tin. 
Không chỉ có thế, mà đúng hơn chị còn tin tưởng mạnh mẽ vào tình yêu thương tuyệt đối của Ngài nữa.  

Nhìn lại cuộc tranh luận của chị để thuyết phục cho bằng được Đức Giêsu chữa trị cho con mình 
để thấy rằng cái ý thức của việc “cầu xin với Đấng” mà chị xin không phải “được chăng hay chớ” – được 
thì được, chả được thì thôi ! Để đáp lại, Đức Giêsu, Ngài có bao giờ thua lý ai đâu, vậy mà đây, cái lý 
của con tim, của lòng tin đã khiến chị chiến thắng, Ngài đã bị thuyết phục. Chị đã cầu xin được Đấng 
cứu độ mang lại sự sống cho con mình: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những 
mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” ( Mt 15, 27 ). 

Tự nhận mình là người ngoại, tự biết mình là ai, tự nhận mình không xứng đáng, nhưng vẫn tin 
vào Đấng ban phát nhưng không, Đấng cao cả, quảng đại. Là người không thuộc về Thiên Chúa, nhưng 
chị vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tình thương vô biên của Ngài. Một niềm tin mạnh mẽ, lớn lao quá, mà 
chả phải ai cũng thủ đắc được. Chính niềm tin vững mạnh ấy giúp chị được toại nguyện, niềm tin của 
chị đã cứu độ chị và con chị. Nó mạnh mẽ đến độ Đức Giêsu phải ngạc nhiên: “Này bà, lòng tin của bà 
mạnh thật, bà muốn sao được vậy” ( Mt 15, 28 ). 

Có nhiều nguyên nhân, động lực thúc đẩy người phụ nữ dân ngoại làm nên câu chuyện lịch sử, 
không kế đến nguyên nhân phát sinh từ tình mẫu tử đứng trước cái sống cái chết trong tình trạng thập 
tử nhất sinh của con mình, người mẹ có thể làm tất cả vì con mình, ngay cả hy sinh tính mạng, còn phải 
nhắc đến niềm tin như đã được đóng ấn. Xác tín mạnh mẽ và tuyệt đối với Đấng mà mình tôn thờ, nài 
xin, chị thật hạnh phúc vì được toại nguyện với những gì mình trông đợi. 

Cũng vậy, khi đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, con người sẽ có được hạnh phúc với những 
điều mình tin tưởng, chờ đợi, bởi Ngài là Chủ, là Đấng quyền năng, yêu thương và ban phát. Quan 
trọng là nhân loại có biết kiên nhẫn trước những gian nan thử thách, để bước đi đến cùng trong niềm tin 
hay không. Đứng trước mất mát, hay chông gai, chống đối, vội vàng bỏ cuộc không phải là niềm tin của 
người đặt trọn tín thác vào Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, nhìn lại hành động tuyên tín của người phụ nữ dân ngoại, con mới thấy hổ danh làm 
người Kitô hữu. Tự hào làm con cái Thiên Chúa nhưng thực tế niềm tin hời hợt, mỏng dòn, yếu đuối. 
Nếu đã tôn thờ Thiên Chúa và tuyên tín vào sức mạnh quyền năng của Ngài, sao con còn mãi hoài nghi 
ngờ vực, đứng trước khó khăn thử thách đã thấy muốn buông xuôi bỏ cuộc.  

Thiên Chúa yêu thương nhưng tôn trọng tự do thờ phượng, Ngài chờ đợi đáp trả như là phương 
thế để kín múc được sức mạnh mang lại ơn cứu độ cho con. Niềm tin đã giúp người phụ nữ có được sự 
sống, cho nên thái độ sống niềm tin sẽ mang lại án phạt nếu con không kiên vững đến cùng.  

Lạy Ngài – con vua Đavít, xin cứu độ con, con yêu lời cầu xin này biết bao. Vì chưng, nó tiềm 
ẩn sự thành khẩn ở tận đáy lòng. Tự sức mình con chỉ có yếu hèn và tội lỗi, chẳng thể làm được gì 
nếu không nương nhờ vào sức mạnh và quyền năng Thiên Chúa. Lạy Ngài, xin nâng đỡ niềm tin yếu 
kém của con… 

M. HOÀNG THỊ THÙY TRANG 
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“ĐÀN RƠI PHIẾM RŨ, SẦU MƯA GIÓ…” 
“Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió, 

 Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương” 
( dẫn từ thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân ) 

Sầu mưa gió. Lạnh khói sương. Có thể đó là cảnh tình của người đời. Đàn rơi phiếm rũ. Nguyệt 
khuất mây mờ. Nhưng cũng chưa hẳn là tình tự của người trong Đạo bấy lâu nay. 

Tình tự nhà Đạo, nay Thánh Mátthêu kể về người phụ nữ xứ Canaan gặp Chúa, rất cảm kích 
mới có lời xin. Xứ Canaan có thủ phủ Tya và Siđôn là đất miền cận duyên, bên bờ Địa Trung Hải. Hai thị 
trấn cách đất liền đến 80 cây số phía Nam Phênixia. Hôm nay, thánh sử kể về các sinh hoạt khác 
thường của Chúa ngoài đất nước Do Thái ở xứ Canaan. 

Về sinh hoạt Chúa làm bên ngoài xứ miền Do Thái, Thánh Mátthêu kể cũng khá nhiều. Nhưng không 
nói lý do tại sao Chúa lại đi xa như thế. Có thể, Chúa đã mệt vì đường xa xứ lạ. Ở đây người phụ nữ xa lạ 
đã đón Chúa vào làng. Cũng có thể, luận cứ ở truyện kể còn quan yếu hơn chi tiết địa dư khoảng cách. 

Trình thuật nay là truyện kể người phụ nữ “ngoài luồng” và con gái bà lâm bệnh. Đúng ra là, mẹ 
con sinh sống ở xứ miền Phênixia. Với người Trung Đông, Canaan là một trong những địa danh có tên 
rất xấu, gồm toàn những người lạ kỳ, và cũng nhiều thứ ít thấy trong Thánh Kinh.  

Nói gì thì nói, bà Canaan đây, thuộc lớp người ngoài Đạo, là người dưng khách lạ mà lại được 
Chúa đón nhận như người trong cuộc. Bởi thế nên, luận điểm đề cập nơi trình thuật hôm nay là để nhấn 
mạnh lối hành xử rất nhân lành hầu đón nhận người ngoài vào với cộng đoàn Hội Thánh mình.  

Trình thuật nhấn mạnh khuynh hướng gọi họ bằng những tên rất xấu để loại bỏ. Loại và bỏ, như 
người thời nay khi nói đến dân con Ả Rập, Hồi Giáo, người người có thói quen chụp lên người họ 
những mũ chụp thiếu thanh tao lịch sự, như… dân Rệp hoặc đám Hồi Giáo khủng bố. Và trình thuật 
cũng nói đến cung cách Chúa dung nạp những người mang tai tiếng, xấu đến như thế. 

Mặt khác, bà này lại có người con vướng mắc một thứ tật bệnh mà người thời ấy gọi là “quỷ tha 
ma bắt” khiến bà phải gào thét đến cuồng điên, cốt để Đức Chúa Nhân Hiền nghe biết đến bà, chữa trị 
cho con gái bà. Ngài có chữa kẻ ngoài luồng mắc chứng dơ bẩn hay không, đó mới là vấn đề. Và dân 
thường thời bấy giờ vẫn còn thắc mắc. 

Kể ra, thì bà Canaan dù ngoài Đạo, nhưng đã tin Đức Kitô, nên bà gọi Ngài là “Con Vua Đavít“. 
Với Thánh Mátthêu, bà là người đầu tiên trong Kinh Thánh, dám tuyên xưng Ngài là Chúa bằng miệng 
lưỡi. Chính bà là người dùng lời khẩn cầu Phụng Vụ và Thánh Vịnh của các đấng bậc từng tuyên tín 
vào Đức Kitô, như lời kinh Phụng Vụ lâu nay vẫn nhắc: “Xin Chúa thương xót chúng tôi.”, một lời kinh 
bằng tiếng Hy Lạp, rất… “Kyrie eleison”, trong Thánh Lễ. Bà còn bái gối lạy quỳ trước mặt Ngài, một 
động thái khẩn nài ít thấy nơi người Do Thái, khi nhắc nhớ điều gì với Giavê Thiên Chúa.  

Nói rõ hơn, người đàn bà ngoài Đạo đã van xin Chúa một ân huệ, rất khó thực hiện: là xin Ngài 
vượt lằn ranh thói tục luôn chê bai kẻ hạ cấp thấp hèn như mẹ con bà, những kẻ bị đào thải khỏi mọi 
chọn lựa trở nên dân riêng của Giavê. Bà xin Ngài thực hiện điều mà Giavê Đức Chúa không có chọn 
lựa nào khác ngoài việc đưa toàn thể mọi người về với tình thương. Cả khi đồ đệ Ngài bày tỏ: “Hãy bảo 
bà ấy đi đi, đừng đến mà làm phiền Thầy.”  

Nơi trình thuật, chừng như Đức Giêsu đã thách thức lời kêu cầu của người đàn bà bằng lời từ 
chối. Đây là việc ít thấy ở Tin Mừng mà các Thánh vẫn ghi. Bởi lẽ kinh nghiệm cho thấy, hễ ai kêu cầu 
Chúa điều gì, Ngài vẫn đáp ứng bằng đáp ứng trọn vẹn cho người ấy. Trường hợp ở đây, không giống 
thế. Ngài không ứng đáp lời kêu cầu của người phụ nữ “ngoại luồng”, là bởi vì Chúa Cha gửi Ngài đến với 
dân con được chọn mà thôi. Sứ vụ Ngài thực hiện, chỉ dành cho dân con người Do Thái, rất đích thực. 
Chính vì thế, mà người đọc mới nghe thấy những câu so sánh cũng khá lạ: “Không nên lấy bánh dành cho 
con cái mà ném cho lũ chó con ( ở ngoài )." ( Mt 15, 26 ). Bằng vào lời này, ta thấy người Do Thái xưa vẫn 
coi dân “ngoài luồng”, rất thấp hèn. Thách thức ở đây, còn có nghĩa: Chúa phản ứng như người Do Thái 
bình thường sống theo luật, không để lời nài van từ ngoài, áp lực Ngài hành xử ngoài ý định của Cha.  

Nhưng, nữ phụ Canaan vẫn thưa: ”Đúng thế, thưa Ngài, nhưng lũ chó con cũng được hưởng vụn 
bánh trên bàn chủ, rơi xuống." ( Mt 15, 27 ). Điều mà bà goá xứ Canaan muốn nói đến là: loài chó nuôi 
trong nhà, tuy chạy rong ngoài đường, nhưng cũng được hưởng ơn lành như thú đã thuần hoá. Tức 
phải được hưởng công bằng cần thiết. Bên tiếng Hy Lạp, mỗi khi nói đến loài chó nuôi, là nói đến gia 
súc sống gần gũi với chủ, do đó ít nhiều cũng được đối xử như người nhà, gần chủ nhà. Tức cũng có 
chỗ đứng, ngồi gần bàn tiệc, dù dưới gầm. Và đây là trọng điểm mà vấn đề trình thuật đặt ra. 



 7

Ngay đó, Chúa thay đổi cung cách Ngài đối thoại bằng ngợi khen niềm tin của người đàn bà. 
Trình thuật không nói rõ đó có là niềm tin vào Ngài, vào Chúa hay không. Nhưng, bà Canaan lại đã 
chứng tỏ rằng bà vẫn là bản vị hiện hữu cần được đối xử như người trong cuộc. Xem thế thì, qua việc 
khen ngợi niềm tin của bà goá, Chúa muốn bảo cho mọi người biết: người phụ nữ “ngoài luồng” này, 
nay đã là người trong cuộc. Tức đã có trọng trách khiến cho người dưng khách lạ thấy được sự công 
bằng cần có, khi đối xử với người trong cuộc, trong Đạo. Tức cần dân con trong Đạo yêu thương, đón 
nhận họ để họ trở nên thành viên Hội Thánh, như mọi bản vị biết thương yêu, nhân hiền, cởi mở.  

Cũng có thể, Thánh Mátthêu đã ghi lại tâm tình của Chúa muốn nói đến các chủ thể lâu nay vẫn 
bị coi rẻ như loài chó, cốt để thử thách niềm tin mà thôi. Kịp khi người phụ nữ Canaan sẵn sàng chấp 
nhận thân phận thấp hèn lâu nay của mình, bị đối xử tồi tệ như loài thú, nhưng vẫn muốn được yêu 
thương trọng đãi như người nhà. Bởi loài chó lâu nay vẫn được coi là gia súc rất trung thành với chủ 
mình. Vậy thì loài gia súc đã thuần hoá, có thuỷ chung với người trong nhà hay không ! Nữ giới trong 
cuộc có được đối xử đồng đều như nam nhân không ! Có được yêu thương kính trọng không thua kém 
nam nhân không !  

Đó là qui cách mà người đàn bà Canaan dùng đến, cốt để thuyết phục Chúa. Chính bà là người 
dám bộc lộ với Chúa tâm trạng của người “ngoài luồng”. Và kêu cầu của bà, chính ra là để mọi người 
trong cuộc nên coi lại mà đối xử bà ngang bằng như người trong cuộc, một khi dân con của Chúa tin 
vào tình thương và sự lương thiện. Đây còn nói lên một đặc trưng yêu thương là không bao hàm yếu tố 
lằn ranh, biên giới, trong với ngoài !  

Ngay đến ý định của Chúa Cha khi chọn lựa con dân trong hoặc ngoài luồng để cứu rỗi, cũng 
giống như thế. Chúa có tự do thực hiện việc chữa lành cho bất cứ ai, kể cả những người trong hay 
ngoài luồng. Họ vẫn là những hữu thể, cũng tử tế, ngang bằng nhau. Và họ cởi mở, ăn ở phải phép hệt 
như nhau. Lời nài van của người phụ nữ, tuy không nói rõ, nhưng đã chứng minh được điều đó. Và kết 
quả là: Chúa đã ban cho bà những gì bà khẩn nài. Con gái bà được chữa lành. Vậy ý của trình thuật 
Thánh Mátthêu muốn nhấn mạnh, là hãy coi khách lạ người dưng như người nhà vậy. 

Điều khác nữa là: thông thường thì, loài thú ít được nhắc đến ở Tin Mừng. Nhưng khi đã được 
nhắc nhở, chúng đều có tên. Ta biết được tên loài thú vào hôm kiệu lá, lễ Vượt Qua, là chú lừa. Và loài 
vật được nói đến khi Thánh Phêrô chối bỏ Thầy mình, là con gà trống. Ngoài ra còn có: chiên lạc, dê 
hiền, đàn heo sạch v.v...  

Có vị Giáo Lý Viên nọ người Pháp, vẫn quen thói đặt 
tên cho một số loài thú được nhắc đến ở Tin Mừng, như: 
chú lừa vào lễ Vượt Qua gọi là “lừa Placido”. Gà trống hôm 
Thánh Phêrô chối Chúa, là “gà Archibald” v.v… Còn chó 
nuôi trong nhà, ở trình thuật hôm nay, nên đặt tên gì đây !  

Còn một điều cần kể thêm, là: ở trình thuật các 
Thánh ghi, bất cứ ai được Chúa chữa lành, đều đã trở 
thành đồ đệ đắc lực, quyết theo chân Ngài, mà rao giảng. 
Con gái của người đàn bà xứ Canaan đây, có làm những 
việc như thế không !  

Tựu trung thì, bài học Thánh Mátthêu để lại nơi 
người đọc hôm nay, là khi nghe ai đó gọi người Ả Rập 
bằng những tên rất xấu, như “dân Rệp”, hoặc “bọn Hồi giáo 
chuyên khủng bố” v.v… thiết tưởng người nghe và đọc Tin 

Mừng cũng nên liên tưởng đến chú chó vẫn nằm chực dưới gầm bần của chủ, để được hưởng ơn mưa 
móc của người trong nhà. Suy cho cùng, loài chó nuôi trong hoặc ngoài nhà, vẫn là gia súc được yêu 
thương, nể trọng. Không phải vì chúng sở hữu đặc tính trung thành với chủ, mà vì chúng được coi như 
một thành viên trong gia đình, không là kẻ dưng nước lã xa lạ nữa.  

Sở dĩ Đức Giêsu là Đấng chữa lành mọi người, trong ngoài nhà Israel, vì Ngài là Đấng Nhân 
Hiền trong cuộc, rất cao cả. Học được bài học quý giá rút tỉa từ trình thuật hôm nay, hẳn người nghe và 
đọc, sẽ quyết tâm noi gương lành của Chúa mà xử thế, xử giống như Ngài vẫn dạy.  

Với tâm tình đó, cũng nên ngâm nga lời ca mà người nghệ sĩ trích dẫn ở trên, từng bộc bạch: 

“Gương hờn tủi phận, vùi son phấn, 
Lược trách buồn duyên, lỡ đá vàng ! 
Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc, 
Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !” 
( Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân – Thương Tiếc ) 
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Thương và tiếc, không chỉ “xót liễu, rụng đài trang” thôi, mà còn “trách buồn duyên, lỡ đá vàng”. 
Trách và thương, những ai vẫn cứ coi dân “ngoài luồng” như chú chó chạy ngoài đường, không thương 
tiếc, mà quên rằng, Chúa vẫn tiếc và thương hết mọi người, mọi loài, vào mọi thời. 

Lm. NGUYỄN ĐỨC VINH SANH, bản dịch của Mai Tá 

 

 
THƯƠNG TIẾC CHA GIUSE ĐINH HUY HƯỞNG,  

"BẠN CỦA NGƯỜI NGHÈO" 
Nhớ một buổi chiều bất ngờ, cha Giuse về đến xóm tôi ở miền quê nghèo, ghé thăm một gia 

đình nghèo. Tôi cũng không hiểu do đâu mà cha biết gia đình này đông con, lao động vất vả, con hiếu 
học, và nghèo. Cha vào nhà, xin ăn một bữa cơm dưa muối. Bà N. vừa lạ lùng vừa bỡ ngỡ: “Thưa Cha, 
nhà con có gì ăn đâu”… “Tôi xin ăn một bữa dưa muối mà, bà cứ cho đi”. Cha dùng cơm tối với gia 
đình, thật đơn giản: một đĩa trứng, một đĩa rau, một chén cà, một chén mắm nêm. Dùng cơm xong, cha 
nói là về nhà xứ thăm cha Phêrô. Tối hôm ấy cha nghỉ ở nhà xứ. Sáng hôm sau, cha đi đâu không biết, 
chỉ biết là có người chở đến cho bà N. một bao gạo. Chúa Nhật, đi Lễ, tôi nghe cha sở Phêrô có lời cảm 
ơn cha Giuse về khoản trợ giúp cho những người nghèo trong xứ. ( Xem hình ảnh chi tiết tại đây ) 

Tôi gọi cha Giuse là Bạn của Người Nghèo, vì được biết, suốt đời cha quan tâm cách đặc biệt đến 
người nghèo – những người nghèo ngay trong thành phố sang trọng, những người nghèo ở các Giáo 
Phận xa xôi, những người nghèo cần sự quan tâm và sự chia sẻ nơi những trại cùi, viện mồ côi, nhà tình 
thương, nhà dưỡng lão… cả những học sinh sinh viên nghèo thiếu tiền ăn học, cả những Chủng Sinh, Nữ 
Tu nghèo, và cả những tổ chức văn học, y tế nghèo cha đều quan tâm và tìm cách trợ giúp. 

Quỹ Bác Ái Du Sinh gần như rất âm thầm đồng hành và lớn lên trong suốt cuộc đời cha Giuse. 
Âm thầm cả cách nhận và cả cách cho. Thế mà từ Nam chí Bắc, đâu đâu cũng đậm dấu ấn “bữa cơm 
của người nghèo” – những bữa cơm có thịt có cá, thay cho những bữa cơm dưa muối, cà mắm nêm 
mặn điếng. Cha vẫn đi và đến đúng địa chỉ của những người nghèo, bạn chí thiết của Chúa Giêsu, và 
phân phát lương thực phần xác, niềm ủi an phần hồn cho họ. Sau những chuyến đi của ngài về Phan 
Thiết, lên Lâm Đồng, xuống tận Long An, ra mãi tới Lạng Sơn, Phát Diệm… không nghe thấy ai nói gì, 
cũng không rêu rao thông truyền việc của tay phải làm. 

Mãi đến những năm sau này, khi căn bệnh của ngài không cho phép ngài lưu diễn tình bác ái 
khắp nơi, ngài đành rút về Trụ Sở Phát Diệm để tổ chức “Quán Cơm Phục Vụ miễn phí” cho người 
nghèo mỗi tuần ba bữa cơm trưa, mỗi bữa khoảng 250 xuất cơm ngon lành hơn bữa cơm thường nhật. 
Và nếu trước đây, ngài âm thầm đến với người nghèo thế nào, thì hôm nay, bên cạnh ngài có đến hơn 
20 anh chị em được ngài nhận làm môn sinh của lòng bác ái, cũng âm thầm chuyên lo cơm nước cho 
những người nghèo trong tinh thần phục vụ cách nhưng-không, nhưng rất nhiệt thành vì tình yêu mến.  

Trong bếp của “Quán Cơm Phục Vụ miễn phí”, có những câu Lời Chúa thật sống động: “Chính 
anh em hãy cho họ ăn” ( Lc 9, 12 ); “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết” ( Gc 2, 17 ), “Thiên Chúa 
hằng thương và nhận lời kẻ khốn khổ nài van, và ban cho người đói khát được no đầy” ( lời cầu Kinh 
Chiều thứ 6, tuần I ); “Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống” ( Kinh Thương Xác Bảy Mối ) 

Những câu Lời Chúa này hẳn đã là linh đạo của đời cha, và cũng là linh đạo cho tất cả những 
anh chị em phục vụ. Thật đáng quí thay ! 

Người nghèo cần có cái ăn. Nhưng người nghèo còn cần cái mặc, cần cái thuốc để chữa bệnh. 
Ý tưởng ấy khai sinh “Phòng Khám Bệnh Phát Thuốc miễn phí” cũng ngay trong Trụ Sở Phát Diệm, tại 
Gò Vấp. Mỗi tháng một lần, ngài mời nhiều bác sĩ giỏi về khám bệnh và cấp thuốc cho bệnh nhân. Các 
bác sĩ không phân biệt tôn giáo, có cơ hội làm việc bác ái theo cách Bác Ái Kitô Giáo: nhiệt tình cho đi 
mà không đòi nhận lại, cả chút lương bổng đến lời chúc khen ca tụng. 

Mấy ngày cuối cùng ở Bệnh Viện 175, chống chọi với những cơn đau khủng khiếp, thế mà, ngài 
vẫn mãi nghĩ đến những người nghèo, thăm hỏi việc lo cho người nghèo, đôn đốc thúc giục anh chị em 
chu toàn bổn phận của Đức Ái, và nhất là trong di chúc, có để lại một điều lạ lùng: “Xin tổ chức đám 
tang cha thật đơn giản, dành tiền lo cho người nghèo”. 

Đó là ý của cha Giuse, di chúc của cha Giuse. Nhưng ai có thể cấm cản nổi tình mến thương, 
lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn, và nhất là lời ca tụng Thiên Chúa đã ban cho cuộc đời một Linh Mục 

CÙNG TƯỞNG NHỚ  
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không chỉ làm lễ trên bàn thờ, mà còn tế lễ mình mọi lúc mọi nơi để trở nên của nuôi sống phần xác 
phần hồn cho đoàn Dân Chúa. 

 Vì thế, hai ngày 9 và 10.8.2011, Trụ Sở Phát Diệm đã trở thành một điểm đến của muôn lòng 
biết ơn: biết ơn cha Giuse và biết ơn Thiên Chúa. Đến kính viếng xác Ngài, đã có Đức Hồng Y, nhiều 
Giám Mục, có những Giám Mục ở tận Giáo Tỉnh Hà Nội, các Hội Dòng, các Linh Mục Tu Sĩ, Giáo Dân… 
và không thiếu những người nghèo của Thiên Chúa, những người được cha quan tâm từng bữa ăn đã 
đến dâng lên cha những bông hoa, những lẵng hoa, những tâm tình quí mến, ngưỡng mộ, biết ơn cha 
Giuse: Bạn-của-Người-Nghèo. 

 Thiết tưởng, những Thánh Lễ sốt sắng ngay trước thi hài của Cha, những tình cảm quí mến của 
nhiều thành phần Dân Chúa dành cho cha, những vòng hoa kính viếng, những giọt lệ tiếc thương, 
những hy sinh cho cuộc tang lễ… là phần thưởng cho cha Giuse một đời vì yêu người nghèo.  

Nhưng, phần thưởng lớn nhất mà chúng con tin tưởng do lòng thương vô biên của Chúa, chính 
là Lời của Chúa Giêsu mời gọi cha vào hưởng niềm vui Thiên Quốc:  

"Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các 
ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã 
cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau 
yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” ( Lc 25, 34 – 36 ). 

 Xin Chúa lòng lành tha thứ cho cha những lỗi phạm, những thiếu sót, và ban thưởng cho cha 
trên Nước Trời. 

PM. CAO HUY HOÀNG, 10.8.2011 

 
 

CHÚA GIÊSU KỂ CHUYỆN  
KỂ CHUYỆN CHÚA GIÊSU ( Kỳ 2 ) 

Như chúng ta đã chia sẻ với nhau, Chúa Giêsu là một bậc thầy về kể chuyện. Ngài đã kể chuyện 
về Cha Ngài, về Nước của Ngài, về tấm lòng của Ngài dành cho chúng ta, Ngài ân cần tận tụy đi đến đâu 
kể chuyện đến đó, ròng rã “dọc đường gió bụi” trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ. Kể chuyện cho đến hơi thở 
cuối cùng trên thập giá. Lại kể chuyện những ngày trước khi chia tay với các Tông Đồ. Và bây giờ Ngài 
đang tiếp tục kể chuyện nơi mỗi người chúng ta, đặc biệt là nơi các bạn Giáo Lý Viên chúng mình.  

Tôi có từng nghe các thầy cô giáo ngoài đời, lại có một vài Linh Mục nữa, kể lại, tiếc là nay không 
có manh mối nào để tìm trên Google, lâu lắm rồi, ở đâu đó, tại đất nước Liên Xô của người Cộng Sản thì 
phải, đã có một cuộc Hội Nghị lớn về Sư Phạm, cấp quốc tế, thuần tú dân sự, không bàn đến góc độ tôn 
giáo. Hội Nghị quy tụ các nhà giáo của 120 quốc gia, có danh có phận, có uy tín, là học giả “thật” chứ 
không phải học giả “giả”, tiến sĩ “giấy”, phó giáo sư “ma” nhan nhản đầy dẫy ở Việt Nam chúng ta bây giờ.  

Hội Nghị đã có các bài tham luận nghiên 
cứu về các khoa sư phạm theo các trường phái 
khác nhau trên thế giới và của mọi thời. Người ta 
đã nêu tên các bậc thầy trong nhân loại tự cổ chí 
kim cùng với nghệ thuật và phương pháp giảng dạy 
lừng danh, để lại cho đời sau một di sản văn hóa và 
tinh thần lớn lao, cùng với những đồ đệ, những học 
trò nổi tiếng không thua thầy bao nhiêu. Thậm chí 
có vị như Đức Khổng Phu Tử còn được tôn vinh là 
“Vạn Thế Sư Biểu” ( vị thầy kiểu mẫu của mọi thời 
). Giai đoạn hiện đại, lúc ấy, khối các nước theo 
Cộng Sản Liên Xô còn nêu những vị được gọi là 
Nhà Sư Phạm, là Nhà Giáo Công Huân như Anton 
Semenovych Makarenko ( 1888 – 1939, người 
Ukhraina, tác phẩm “The Pedagogical Poem” – 
“Bài ca sư phạm” ), như Vasilij Aleksandrovich 
Sukhomlinskij ( 1918 – 1970, người Ukraina, tác 
phẩm “Người kỹ sư tâm hồn” )… 

CÙNG CẢM NGHIỆM  
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Thế nhưng đến khi có khá nhiều bài tham luận nghiên cứu và trình bày về một bậc Thầy cổ xưa 
gần hai ngàn năm thì thu hút sự chú ý tán thưởng của mọi người, ai cũng phải trầm trồ thán phục, đó 
chính là Rabbi Giêsu người Nazareth, đất nước Do Thái. Người ta chỉ nêu tên Ngài như một vị “Thầy” 
hoàn toàn thuần túy về khoa Sư Phạm chứ không bàn đến tư cách ngoại thường siêu việt nào.  

Một cuộc đời “hành nghề” chỉ vỏn vẹn có 3 năm, lang thang trên mọi nẻo đường, không phòng ốc 
trường lớp, không có sách giáo khoa và giáo án, không có bất cứ dụng cụ giảng dạy trực quan sinh 
động nào, chỉ có Nhóm Mười Hai vừa theo Thầy để được “kiến tập” vừa lo hậu cần ẩm thực, vậy thôi, 
thế mà nhiều phen có đến hàng vạn người già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà, bình dân và học giả, người 
nghèo hèn và kẻ giàu, binh sĩ và quan lại, đồng bào và ngoại kiều, đồng đạo và ngoại đạo, dân thường 
và hàng giáo sĩ cao cấp của Do Thái giáo, cả đến người đạo đức và kẻ tội lỗi cũng cùng nhau tìm đến 
để lắng nghe các giáo huấn của Thầy Giêsu. 

Chuyện Thầy giảng cao, sâu, xa, rộng, mầu nhiệm siêu vời, vậy mà sao Ngài toàn minh họa bằng 
đủ thứ linh tinh tầm thường trên đời: chim, cá, chiên, cừu, sói rừng, diều hâu, bò cạp và rắn hoang mạc; 
rồi các loại cây trái, hạt giống, đồng lúa, nắm muối, hũ bột, viên men, đến cả ngọn đèn, cục đá, cái rìu, cái 
nong cái nia sàng thóc… Ngài trưng dẫn những cuộc mưu sinh gần gũi trong cảnh đời thường nhật như 
đánh cá, làm ruộng, trồng cây, nhào bột, nướng bánh. Ngài áp dụng phương pháp và kỹ năng kể chuyện 
thời sự và kể truyện ngụ ngôn hết sức đơn giản, ngắn gọn mà sinh động, thu hút thính giả, từ đó, thấm 
thía, đánh động và xoay chuyển tâm hồn người nghe, giúp họ nhận thức và đổi đời ! 

Hội Nghị về Sư Phạm tại Liên Xô kết thúc, nghe kể những người trong Ban Tổ Chức đã không có 
được kết quả như đã “định hướng” trước để tôn vinh một vị thầy lừng danh nào đó của khối Xã Hội Chủ 
Nghĩa, qua đấy có dịp “tuyên truyền” thêm về sự ưu thắng của chế độ Cộng Sản, số phiếu tổng kết cuối 
cùng, gần như tuyệt đối, đã dồn hết cho Rabbi Giêsu – “Nhà Giáo mẫu mực của mọi thời”… 

Trở lại chuyện bên nhà Đạo chúng ta, trong một tài liệu hướng dẫn Sư Phạm Huấn Giáo của Giáo 
Phận Sàigòn cách đây gần 20 năm ( có lẽ do cha Nguyễn Văn Hiền biên soạn, nay cha là trưởng Ban Mục 
Vụ Giáo Lý của Tổng Giáo Phận ), mà bây giờ chúng tôi xin chép lại và biên tập thêm cho bộ sách Nối 
Lửa Cho Đời, có thể cô đúc cách thức giảng dạy của Thầy Giêsu thành 8 nguyên tắc sau đây: 

1. TRỰC TIẾP NÓI VỚI NGƯỜI NGHE 

Chúa Giêsu quả thật là một con người của quần chúng. Ngài đi khắp nơi trong suốt cả cuộc đời để 
gặp gỡ quần chúng. Chung quanh Ngài luôn có một đám đông tìm đến để lắng nghe, và Ngài đã chạnh lòng 
thương họ, không quản ngại giảng dạy cho họ, nhiều khi đến kiệt sức. 

Trên núi, trong hoang địa, dưới thuyền, ngoài bãi biển, trong Hội Đường, nơi Đền Thờ 
Giêrusalem, tại bàn ăn, giữa tiệc cưới, ở mọi góc phố, và cả trên Thập Giá, ở đâu Người cũng có những 
lời giảng dạy về Chúa Cha, về Nước Trời, về giới răn Yêu Thương, về lòng tha thứ...  

Người tiếp xúc với đủ mọi hạng người: dân chúng, kẻ giàu người nghèo, kẻ bệnh tật, người 
đang gặp khổ đau, người Pharisêu, các Luật Sĩ, sĩ quan Rôma, những người miền Samari, các cô gái 
điếm, những người thu thuế, kẻ tử tù... miễn là họ có lòng chân thành sám hối, muốn đi theo con đường 
Chúa Giêsu mời gọi. 

Chúa Giêsu không hề biên soạn và viết ra một tác phẩm nào cho mục đích giảng dạy gián tiếp, 
Ngài trực tiếp nói với mọi người, đối thoại một cách ân cần, khi nhỏ nhẹ, lúc hùng hồn, và đặc biệt là 
yêu quý trẻ em lúc nào cũng quấn quít bên Ngài ( x. Mt 18, 2; Mc 10, 14 ). 

2. TRÌNH BÀY VỪA TẦM NGƯỜI NGHE: 

Đa số thính giả của Chúa Giêsu là người bình dân chất phác, lao động chân tay, mù chữ hoặc ít 
học. Người đã dùng ngôn ngữ của chính họ và những hình ảnh minh họa gần gũi dễ hiểu để 
giảng dạy và trò chuyện thân tình với họ, tận tụy giải đáp các thắc mắc của họ và không tiếc lời khen 
ngợi, khích lệ những ai có thành tâm thiện chí. 

Ngược lại, đối với một số ít người có học, hoặc khi họ muốn tranh luận bắt bẻ, Chúa Giêsu cũng 
sẵn sàng lý luận, trưng dẫn Kinh Thánh ( x. Mt 11, 10; 12, 40; 15, 4. 8 ) vận dụng Luật Môsê ( x. Mt 5, 
21. 27. 31. 33. 38. 43 ), viện lẽ khôn ngoan trong cuộc sống ( x. Mt 5, 15; 6, 24; 12, 25. 29. 33; Lc 6, 39 – 
40; 48 – 49 ) để thuyết phục họ, hoặc thẳng thắn phi bác, cho thấy họ đã lầm lạc hay ngoan cố. 

3. DÙNG CÁI DỄ HIỂU ĐỂ NÓI VỀ CÁI KHÓ HIỂU: 

Khi muốn dạy một chân lý cao siêu, một mầu nhiệm khó hiểu, mới lạ và khó tin, Chúa Giêsu đã 
chọn những sự việc và sự vật cụ thể, mượn những khái niệm gần gũi, những hình ảnh quen thuộc, 
những kinh nghiệm sống động của đời thường làm dẫn chứng hay minh họa.  
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Có thể nói, Người đã vận dụng phương pháp quy nạp hết sức đơn sơ hơn là phương pháp 
diễn giải phức tạp; Người đã dùng lối ẩn dụ so sánh thật bình dị để đi tới kết luận hơn là chọn những 
luận lý kinh viện bác học. 

Đức Giêsu còn thường dùng các dụ ngôn ( Paraboles ) để giảng dạy. Thay cho những định 
nghĩa trừu tượng, các chân lý và mầu nhiệm đã được gói ghém trong một câu truyện kể ngắn gọn, với 
đầy đủ tình tiết hấp dẫn mà hợp lý hợp tình, nghe xong là tự khắc hiểu được bài học, tự mình rút ra 
được một số yếu tố siêu việt của Nước Trời và có thể áp dụng ngay vào đời sống thường nhật hiện tại. 

4. ĐÚC KẾT THÀNH NHỮNG CÂU DỄ NHỚ: 

Sau khi đã diễn giải một chân lý, một mầu nhiệm, một giới luật mới để giúp người nghe hiểu 
được một cách sáng tỏ, bao giờ Đức Giêsu cũng có những lời đúc kết ngắn gọn và giản dị để giúp 
họ ghi nhớ sâu xa và thấm thía, đồng thời sẵn sàng đem ra thực hành một cách dễ dàng. 

Xin đơn cử những câu kết luận như thế trong Tin Mừng: 

 Về việc cầu nguyện: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” ( Lc 11, 9 ). 

 Về đức khiêm tốn trước Chúa và trước tha nhân: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình 
xuống sẽ được nâng lên” ( Lc 14, 11 ). 

 Về tinh thần phục vụ: “Thầy đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ” ( Mc 10, 41 ). 

 Về sự bền đỗ: “Kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì lại ít” ( Mt 22, 14 ). 

 Về lòng tình huynh đệ yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương 
anh em” ( Ga 15, 12 ). 

 Về sự từ bỏ để theo Chúa Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình 
hằng ngày mà theo” ( Lc 9, 23 ). 

5. NHẮC LẠI DƯỚI NHIỀU HÌNH THỨC: 

Khi trình bày một chân lý hay một điểm Giáo Lý, Đức Giêsu thường nhắc đi nhắc lại dưới 
nhiều hình thức khác nhau. Như vậy, vấn đề càng dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hành trong đời sống hơn 
mà lại không sợ nhàm chán đơn điệu. Hơn nữa, một lần vấn đề được nhắc lại, vẫn có dịp để thêm bổ 
túc những khía cạnh mới. 

Ví dụ, để minh họa cho lòng Chúa yêu thương những người tội lỗi, luôn chờ mong họ hoán cải, 
Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn khác nhau mà Tin Mừng theo Thánh Luca đã ghi lại trong toàn 
bộ chương 15 như: Dụ Ngôn Con Chiên Bị Mất, Dụ Ngôn Đồng Bạc Bị Mất, Dụ Ngôn Người Cha Nhân 
Hậu ( x. Lc 15, 1 – 32 ). 

6. TIẾN TỪNG BƯỚC THEO TRÌNH ĐỘ CỦA NGƯỜI NGHE: 

Một chân lý cao siêu, một mầu nhiệm khó hiểu không thể trong 
một bài dạy, trong một lần học mà có thể đón nhận trọn vẹn ngay được. 
“Mưa lâu thấm đất”. Rõ ràng cần phải có thời gian để thấm thía. Vì thế, 
Chúa Giêsu đã luôn luôn vén tỏ mầu nhiệm Nước Trời, Nước Thiên 
Chúa từng bước, từng chút một. Mỗi lần giảng dạy, Người lại bổ túc 
thêm một ít, đào sâu và mở rộng thêm những gì đã dạy trước đó. 

Lấy ví dụ, Chúa Giêsu đã từ từ tỏ mình cho các môn đệ rằng 
chính là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế, để rồi cuối cùng, đến lúc 
chín muồi, Người mới tự giới thiệu Người chính là Con Thiên Chúa 
trong biến cố Hiển Dung trên một ngọn núi cao ( x. Mc 9, 2 – 8 ). 

Một ví dụ khác: Chúa Giêsu đã 3 lần tiên báo về cuộc thương 
khó và cái chết Người sẽ phải chịu để chuẩn bị cho các môn đệ có thể 
bình tĩnh đón nhận biến cố Vượt Qua đau xót nhưng thật sự cần thiết 
này ( x. Mc 8, 31; 9, 30 – 32; 10, 32 – 34 ). 

7. DÙNG KINH THÁNH ĐỂ MINH CHỨNG 

Chúa Giêsu thường trích dẫn những lời Thánh Kinh để giúp người nghe dễ tin và hiểu sâu 
hơn những lời Người giảng dạy. 

Những lời Kinh Thánh ấy còn minh chứng rằng: Người đến là để hoàn tất mọi sự. Những lời 
Người nói, những việc Người làm vừa nối tiếp, vừa thực hiện những gì đã được tiên báo trong Cựu 
Ước. Người chính là Đấng mở ra thời Tân Ước, thực hiện mọi lời hứa và mọi ý định của Thiên Chúa đối 
với Dân của Người ( x. Mt 11, 10; 12, 40; 15, 4. 8 ). 
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8. VỪA GIẢNG DẠY VỪA CẢM HÓA 

Trong khi diễn giải mầu nhiệm Nước Trời, Chúa Giêsu cũng gợi lên nơi người nghe lòng yêu 
thích, khao khát đón nhận chân lý và sẵn sàng thay đổi cuộc sống.  

Đã có một số không hưởng ứng lời mời gọi ấy ( như chàng thanh niên giàu có còn tiếc rẻ của 
cải đời này trong Mc 10, 17 – 22 ), nhưng ngược lại đã có rất đông người được cảm hóa để đổi 
đời ( như: người đàn bà xứ Samari trong Ga 4, 7 – 42; người phụ nữ ngoại tình trong Ga 8, 3 – 11; 
người mù từ thuở mới sinh trong Ga 9, 1 – 38; người bệnh liệt giường vác chõng ra về trong Ga 5, 5 – 
14; ông Dakêu trong Lc 19, 1 – 10; người gian phi trên thập giá trong Lc 23, 39 – 43... ) 

Lm. QUANG UY, DCCCT ( Còn tiếp nhiều kỳ ) 
 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ NAN GIẢI CỦA  
CHỦ THUYẾT VÔ THẦN DUY VẬT 

Trong lịch sử nhân loại, chưa có một chủ thuyết nào nguy hiểm hơn, đã và đang đem đến cho 
nhân loại những sự phá sản chưa từng có, cho bằng chủ thuyết vô thần duy vật mà hiện thân là chủ 
nghĩa Cộng Sản. Sự phá sản đó là: Hàng trăm triệu người chết trong những trận chiến tranh giữa hai ý 
thức hệ Tự Do và Cộng Sản; Nền luân lý đạo đức bị suy đồi làm sụp đổ gia đình và làm băng hoại xã 
hội; Các tôn giáo lớn như Phật Giáo và Kitô Giáo bị bắt bớ, áp đặt và bị khống chế dưới mọi hình thức.  

Mặc dù chủ nghĩa Cộng Sản phát xuất từ Nga Xô đã bị khai tử, nhưng bản chất cốt lõi của nó là 
chủ thuyết vô thần duy vật vẫn đang còn gây tại hại tàn khốc hơn tất cả những cuộc chiến tranh đẫm 
máu đã từng xảy ra: Đó là sự hợp thức hóa tệ nạn phá thai, và sự hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Tệ 
nạn phá thai thì được ngụy trang dưới ba chiêu bài: “Tự Do – Nhân Quyền”, “Giải quyết nạn nhân mãn”, 
và “Hạn chế sinh sản để nuôi dưỡng con cái tốt hơn”. Đó là chưa kể có cả một “kỹ nghệ phá thai” hoạt 
động ngầm nhưng rất tích cực chỉ vì quyền lợi ! Hôn nhân đồng tính thì được che đậy bởi những chiêu 
bài nghe rất hợp lý và đầy tình bác ái như “Yêu Thương” và “Thông Cảm”. 

Trư ớc khi chế độ Nga Hoàng Nikolai II sụp đổ 
( 1917 ) vì Đảng Cộng Sản Bolshevik do Vladimir 
Ilyich Lenin lãnh đạo, thì phá thai là một trọng tội trong 
hiến pháp nước Nga; Nhưng sau khi Cộng Sản nắm 
quyền, thì phá thai là một luật lệ ! Chủ thuyết vô thần 
duy vật không chỉ còn ảnh hưởng trong những nước 
Cộng Sản, nhưng nó đang làn tràn trên toàn thế giới, 
nhất là những nước tân tiến giầu mạnh. Sự kiện này 
làm cho nhiều người nghĩ rằng chủ thuyết vô thần duy 
vật là đúng; Và các tôn giáo, nhất là Kitô Giáo, chỉ là 
rào cản cho sự tiến hóa của nhân loại. Họ chỉ tin vào 
khoa học và không còn tin vào các tôn giáo. Thêm 
vào đó, có một số vị chức sắc và trí thức trong Giáo 
Hội đã chối bỏ chân lý và đức tin của mình để chạy 
theo thế gian vật chất, lại càng làm cho nhiều người 
lầm tưởng về giá trị của tôn giáo và càng xác tín vào chủ thuyết vô thần duy vật hơn nữa !  

Nếu loại bỏ vấn đề tâm linh mà chỉ tin vào khoa học, thì người ta sẽ bị “ú ớ” khi phải trả lời 
những câu hỏi liên quan đến nguồn gốc của vạn vật vũ trụ và con người. Họ chỉ có thể tự bào chữa cho 
mình bằng những giả thuyết mà chính họ cũng không thể kiểm chứng được. Họ cố tình tránh né khi phải 
đối diện với sự thật, vì trong thuyết vô thần duy vật không thể có sự thật, đạo đức và luân lý. Sự kiện 
này giải thích tại sao có những người Cộng Sản rất tàn ác, dối trá, bất nhân, vô tâm, và họ coi mạng 
sống con người không bằng những con vật ! Dĩ nhiên là cũng có nhiều người Cộng Sản và nhiều người 
vô thần rất tốt vì họ sống theo lương tâm và theo lẽ phải. Họ muốn thoát ra guồng máy cai trị độc tài của 
chế độ Cộng Sản, nhưng họ chưa có cơ hội, hoặc là họ chưa có dịp tiếp cận và hiểu biết chân lý.  

Như đã đề cập ở trên, nền tảng của chủ thuyết vô thần duy vật là khoa học. Nhưng họ quên ( hoặc 
là không biết ) rằng: Khoa học không có mục đích giải đáp những vấn đề triết lý, những vấn đề siêu 
nhiên và về tâm linh. Mục đích của khoa học là tìm hiểu, khám phá về những sự vật thuộc phạm vi vật 
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chất trong lãnh vực tự nhiên, và phát minh những gì cần thiết để đem lại cho con người những nhu cầu 
về vật chất. Trong khi đó, mục đích của các tôn giáo là đem lại cho con người những nhu cầu về tâm 
linh, giải đáp những vấn đề liên quan tới triết lý nhân sinh, bảo vệ và phát huy những vấn đề đạo đức và 
luân lý. Chỉ có tôn giáo mới làm cho con người trở thành thánh nhân. Nếu không có tôn giáo, thì con 
người dễ trở thành thú vật, và còn nguy hiểm độc hại hơn cả thú vật nữa, bởi vì con người có tự do và 
trí khôn mà các loài vật khác không có ! 

Bởi vì khoa học không thể giải quyết được những suy tư về vận mạng con người, nên những 
người vô thần duy vật bắt buộc phải dựa vào những giả thuyết như “Thuyết Tiến Hóa” của Charles 
Darwin để giải đáp về nguồn gốc của loài người, “Thuyết Big Bang” của những nhà bác học vô thần để 
giải đáp về sự hiện hữu của vũ trụ vạn vật, và “Thuyết Tương Đối” để chối bỏ những chân lý tuyệt đối 
trong các tôn giáo và những giá trị tinh thần trong lãnh vực luân lý và đạo đức.  

Dù người ta có phủ nhận hay né tránh, thì sự thật vẫn là sự thật. Tôn giáo vẫn là bản chất và là 
nhu cầu của con người. Nếu những người vô thần duy vật tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”, tự cho rằng 
khoa học sẽ giải quyết hết mọi vấn nạn, thì tôi xin mời họ hãy trả lời một cách thỏa đáng, có căn cơ lý lẽ 
vững chắc, và có bằng chứng cụ thể những vấn đề sau đây: 

1. Con người bởi đâu mà có ! 

2. Con người sống để làm gì ! 

3. Sau khi chết, điều gì sẽ xảy ra cho con người ! 

4. Tại sao người ta phải chết ! 

5. Tại sao chỉ con người có tri khôn, mà các loài vật khác không có ! 

6. Tình yêu, lương tâm, sự khôn ngoan của con người bởi đâu mà có ! 

7. Nếu con người bởi khỉ mà ra thì tại sao chưa bao giờ người ta thấy có con khỉ nào hóa thành 
người, và cũng chưa thấy con khỉ nào thông minh như con người ! 

8. Vũ trụ vạn vật bởi đâu mà có ! 

9. Nếu nói vũ trụ hiện hữu là do một vụ nổ lớn gọi là “Big Bang”, thì nguyên nhân nào tạo ra Big 
Bang, bởi vì không có gì tự nhiên mà có ! 

10. Giả như bây giờ có hiện tượng Big Bang xảy ra, thì tất cả mọi sự sống trên trái đất đều bị 
tiêu diệt. Vậy sự sống từ đâu mà có ! 

11. “Big Bang” không thể tạo ra trật tự trong vũ trụ vạn vật, mà chỉ đưa đến sự hỗn độn. Vậy thì 
những trật tự trong vũ trụ vạn vật rất tuyệt vời ngoài sự tưởng tượng của con người bởi đâu mà có ! 

12. Người ta đã từng công nhận là “nhân vô thập toàn”, nhưng thiên nhiên thì tuyệt hảo, và sự 
tuyệt hảo đó bởi đâu mà có ! 

13. Con người chỉ có thể tìm hiểu, khám phá và phát minh, chứ con người không thể tạo dựng từ 
không ra có. Điều đó chứng minh là phải có một Đấng có quyền năng siêu việt đã tạo dựng muôn vật và 
loài người từ hư không. Vậy Đấng Toàn Năng đó là ai ! 

14. Phải chăng những gì con người khám phá 
và phát minh là do con người học hỏi tìm tòi từ những 
gì Tạo Hóa đã tạo dựng ! 

15. Những hiện tượng siêu nhiên khoa học 
không thể giải thích được, như làm cho người mù 
được thấy, người què được đi, và người chết sống lại 
chỉ bằng một lời nói. Vậy nếu nói khoa học có thể giải 
thích được tất cả mọi sự, thì tại sao khoa học lại phải 
im lặng trước những sự kiện này ! 

16. Khoa học giải thích thế nào cho hợp lý 
những hiện tượng Đức Mẹ hiện ra, và hiện tượng mặt 
trời múa ở Fatima thuộc Bồ Đào Nha năm 1917 ( cũng 
chính là năm Cộng Sản lên nắm quyền ở Nga ) trước 
mấy chục ngàn người chứng kiến ! Điều khác thường, 

là những hình ảnh và những bài tường thuật về biến cố Fatima đó được ghi lại từ những người vô thần 
có chủ ý chống phá Giáo Hội Công Giáo. Và còn rất nhiều sự kiện khác nữa có bằng chứng cụ thể 
không ai có thể chối cãi được. 
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17. Khoa học giải thích thế nào về một Người có thật trong lịch sử tên là Giêsu đã bị đóng đinh 
trên thập giá, và Ngài đã sống lại và lên trời trước một số đông người chứng kiến ! 

18. Khoa học giải thích thế nào về những hiện tượng con người bị qủy ám, những hiện tượng 
bùa ngãi, cầu cơ, và những hiện tượng lên đồng lên bóng do ma quỷ thực hiện ! 

19. Khoa học giải thích thế nào về vấn đề tại sao trên thế gian có những sự lành và sự dữ ! 
Nguyên do nào phát sinh ra những sự dữ ! 

20. Khoa học giải thích tại sao con người lại bất lực trước những sức mạnh của thiên nhiên như 
động đất, sóng thần, bão lốc, v.v…, và không thể tự cứu được mình trước những thiên tai đó bởi vì đa 
số những người vô thần tự cho mình là chúa ! 

21. Nếu Thuyết Tiến Hóa là đúng, tại sao người ta chưa thấy con vật nào tiến hóa kể cả loài khỉ, 
giống vật được nhiều người vô thần coi là tổ tiên của loài người ! 

22. Đối với khoa học, những gì gọi là định luật là đúng vì đã được kiểm chứng, và không thể thay 
đổi. Vậy tại sao Định Luật Newton bây giờ lại bị coi là sai ! 

23. Nếu định luật khoa học mà còn có thể sai lầm, thì tại sao người ta lại tin vào những giả 
thuyết chưa được minh chứng như “Thuyết Tiến Hóa”, “Thuyết Big Bang”, và “Thuyết Vô Thần Duy Vật” 
! Những thuyết này là do con người tưởng tượng ra, vậy con người hãy chứng minh những thuyết này 
bằng những chứng cớ cụ thể và những luận lý chắc chắn để mọi người chấp nhận ! 

24. Nếu như con người bởi khỉ mà ra, thì trên đời này phải có 2 loại người: Một loại được tạo 
dựng bởi Đấng Tạo Hóa như đã được mạc khải trong Kinh Thánh, và một lọai được “tiến hóa” từ loài khỉ 
như thuyết tiến hóa của Charles Darwin đã công nhận. Phải chăng những người vô thần duy vật là do 
khỉ mà ra ! 

25. Một trong những đặc tính của loài khỉ là tính hay bắt chước. Nhiều người vô thần duy vật 
như Đảng Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc thường hay bắt chước ! Họ bắt chước mà 
không cần phải suy nghĩ và tìm hiểu xem những điều đó có đúng và hợp lý hay không. Phải chăng điều 
đó chứng minh rằng những người vô thần duy vật đó là do loài khỉ mà ra ! 

Trên đây chỉ là một số vấn đề căn bản và thiết thực. Nếu những người vô thần duy vật có thể 
giải đáp những vấn đề đó một cách thành thật khách quan trong tinh thần xây dựng và tôn trọng quyền 
tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của con người, thì người ta sẽ tránh được những sự xung đột 
không cần thiết. Xin hãy đừng nên đánh phá, bôi nhọ và xuyên tạc giáo lý của các tôn giáo khác. Xin 
hãy tôn trọng quyền tự do căn bản của mỗi người. Tự do không phải là mình muốn làm gì thì làm, 
nhưng là mình được quyền làm những điều mình nên làm. Vì không muốn tạo thêm sự hiềm khích chia 
rẽ, tôi không muốn nêu danh tánh của những tổ chức và những cá nhân đã và đang cố tình gây chia rẽ 
hận thù giữa những người có cùng tôn giáo và những người không cùng tôn giáo bằng cách xuyên tạc 
và bóp méo sự thật của các tôn giáo. Không giống như những người cố tình đánh phá các tôn giáo 
thường tuyên truyền, tín ngưỡng không thể bị ép buộc, dụ dỗ, mê hoặc, áp lực, nhưng là sự tự do chọn 
lựa của mỗi cá nhân. Chúng tôi có bổn phận loan báo Tin Mừng, và có nhiệm vụ phải bênh vực cho 
công lý và sự thật trong tinh thần bác ái, yêu thương và đoàn kết.  

Nhiều khi sự thật làm mất lòng người khác, nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận sự mất lòng 
hơn là chối bỏ sự thật vì chúng tôi không có sự chọn lựa nào khác. Xin quý vị thông cảm và lượng thứ 
cho những điều sai sót vì “nhân vô thập toàn” !  

Cám ơn sự chia sẻ và sự quan tâm của quý vị. Kính chúc quý vị luôn vui khỏe và an lành !  

JOSEPH V. BÙI, San Jose, 9.8.2011 

 

 

TRUNG QUỐC: THẢ 1 BẮT 4 LINH MỤC 
Chính quyền Trung Quốc vừa thả một Linh Mục Công Giáo sau 4 tháng bị tù ở Hà Bắc vì “tội” từ 

chối gia nhập Hội Ái quốc Công giáo do nhà nước điều hành. Nhưng ở Thiểm Đông, 4 Linh Mục khác lạ 
bị bắt vì lý do tương tự.  

Cha Giuse Trần Hải Long ( Chen Hailong ), một Linh Mục Công Giáo “chui”, bị Công An mặc 
thường phục đến bắt và giam trong 2 tháng, bị bỏ đói, bị “lên lớp” về việc đã từ chối gia nhập Hội Công 
Giáo Yêu Nước ( Catholic Patriotic Association ). Giáo Dân trong Giáo Phận Tuyên Hoa ( Xuanhua ), 
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thuộc tỉnh Hà Bắc ( Hebei ), không hề biết ngài bị giam ở đâu, và sau khi được thả, chính ngài cũng 
không biết nhà tù đó ở đâu. 

Cha Giuse Trần vừa được thả, Công An tỉnh Thiểm Đông lại bắt giữ 4 
Linh Mục khác đang cấm phòng chuẩn bị chịu chức “chui” của Giáo Phận Hà 
Trạch ( Heze ). Bị bắt ngày 3 tháng 8, các Linh Mục này bị bỏ đói khát 2 ngày và 
bị ép phải ký tên vào danh sách Hội Công Giáo Yêu Nước. Người Công Giáo ở 
đây đã làm đơn gởi Tòa Thánh, và gởi giới Công Giáo ở các nước khác, xin tạo 
áp lực để buộc chính quyền Trung Quốc phải thả các Linh Mục này ra. 

Nguồn tin địa phương cho biết rằng cha Giuse Trần, trong thời gian bị 
bắt giữ, đã bị lăng nhục và tẩy não, buộc phải gia nhập Hội Công Giáo Yêu 
Nước và bác bỏ kết hiệp với Đức Giáo Hoàng. Trong tù, cha Giuse Trần đã vẽ 
hình Thánh Thể trên tường và cầu nguyện lâu trước biểu tượng Thánh Thể. 

Trong vài năm qua, chính phủ Trung Quốc đã có phong trào bắt ép các Giám Mục và các Linh 
Mục ở Hà Bắc ( thuộc Giáo Hội thầm lặng ) phải gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước. 

Được biết trong 20 năm qua, đã có ít nhất 20 Linh Mục Công Giáo trong vùng Chương Gia Khẩu 
( Zhangjiakou, thuộc Hà Bắc ), Giáo Phận Tuyên Hoa và Giáo Phận Khê Vạn Tử ( Xiwanzi ), bị hành hạ 
và bị áp lực phải gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước do Cộng Sản Trung Quốc điều hành. 

CatholicCulture.org / AsiaNews / UCAN, 8.8.2011 
TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ, 

VIỆT NAM: BẮT 10 NGƯỜI TRONG VÒNG 2 TUẦN 
Có 9 thanh niên và 1 thầy giáo Công Giáo đã bị Công An bắt cóc trong vòng hai tuần vừa 

qua tính đến 14.8.2011. Bắt đầu chiều ngày 30.7.2011, bắt cóc ba người tại sân bay Tân Sơn Nhất, rồi 
đến trưa 02.8.2011, bắt cóc hai người tại Vinh, rồi 3.8.2011, bắt cóc một người tại giữa thủ đô Hà Nội, một 
người trên đường từ Hà Nội vào Vinh, và một người ở Vinh là anh Đặng Xuân Tương, anh này đã được 
thả ra sau khi Giáo Dân các nơi bắt đầu tổ chức cầu nguyện, và rồi đến 7.8.2011, bắt cóc hai người nữa. 

1. Anh P.X. Đặng Xuân Diệu, Hạt Nhân Hòa, Giáo Phận Vinh, cộng tác viên Truyền Thông Chúa 
Cứu Thế, bị bắt cóc ngày 30.7.2011. 

2. Anh Phêrô Hồ Đức Hòa, Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh, bị bắt cóc ngày 30.7.2011. 

3. Anh Gioan Nguyễn Văn Oai, Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh, bị bắt cóc ngày 30.7.2011. 

4. Anh Antôn Đậu Văn Dương, Hạt Vạn Lộc, Giáo Phận Vinh, cộng tác viên Truyền Thông 
Chúa Cứu Thế, bị bắt cóc ngày 2.8.2011. 

5. Anh Phêrô Trần Hữu Đức, Hạt Vạn Lộc, Giáo Phận Vinh, bị bắt cóc ngày 2.8.2011.  

6. Anh Paulus Lê Văn Sơn, thuộc truyền thông Chúa Cứu Thế, Giáo Phận Thanh Hóa, bị bắt 
cóc ngày 3.8.2011. 

7. Anh Antôn Chu Mạnh Sơn, Hạt Đông Tháp, Giáo Phận Vinh, cộng tác viên Truyền Thông 
Chúa Cứu Thế, bị bắt cóc ngày 3.8.2011. 

8. Anh G.B. Nguyễn Văn Duyệt, Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh, cộng tác viên Truyền Thông 
Chúa Cứu Thế, bị bắt cóc ngày 7.8.2011. 

9. Anh Phêrô Nguyễn Xuân Anh, thành phố Vinh, Giáo Phận Vinh, bị bắt cóc ngày 7.8.2011. 

Cả chín người thanh niên Công Giáo này đều là những người con hiếu thảo trong gia đình, hăng 
say trong các hoạt động của Giáo hội tại các giáo xứ nơi cư trú và nơi tạm trú để đi học và đi làm. Họ 
dấn thân trong các phong trào Bảo Vệ Sự Sống thuộc Tổng Giáo 
Phận Hà Nội và Giáo Phận Vinh, tham gia các hội đoàn Công Giáo 
Doanh Trí. Đặc biệt có 5 trong số 10 người này là thành viên 
chính thức và là cộng tác viên của Truyền Thông Chúa Cứu 
Thế Việt Nam, đã trực tiếp đưa tin đến độc giả gần xa về các hoạt 
động tôn giáo và xã hội, nhất là phản ánh trung thực tiếng kêu oan 
của những người, những Giáo Xứ bị tước đoạt đất đai và tài sản 
cách bất hợp pháp. 

Một thành viên tích cực của Nhóm anh em Công nhân viên 
chức Công Giáo Miền Tây Nghệ An lại tiếp tục bị bắt cóc. Thầy 
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giáo Gioan Baotixita Lê Hải Châu, quê ở Giáo Xứ Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 
Nghệ An, người cùng xứ đạo với Luật sư Lê Quốc Quân. Thầy là giáo viên dạy môn hội họa ở Trường 
Tiểu học Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thầy là một Giáo Dân nhiệt thành với Hội 
Thánh, một người cha có trách nhiệm và là một người thầy hết lòng vì học sinh thân yêu. 

Vào khoảng 2g chiều thứ bảy 13.8.2011, có 3 Công An huyện đến cửa hàng của gia đình thầy 
Châu yêu cầu Thầy lên Huyện làm việc, Thầy đã gọi người láng giềng nhờ dặn dò lại cho vợ mấy câu 
rồi theo họ lên Công An Huyện. Khi đến Công An Huyện Yên Thành thì một chiếc xe biển 80 của Bộ 
Công An đã chờ sẵn và họ tống thầy giáo hiền lành lên xe và chở đi mất. 

Thầy Hải Châu là thành viên của Nhóm Anh Em Giáo Chức Công Giáo Miền Tây Nghệ An đầu 
tiên bị bắt giữ trong một chiến dịch khủng bố đàn áp người Công Giáo Giáo Phận Vinh lớn nhất từ thời 
chiến tranh đến nay. Người vợ của thầy là cô Lê Thị Thuận, đã có một cháu bé chưa đầy 4 tuổi, hiện 
đang mang thai cháu bé thứ nhì đến tháng thứ 7. 

Từ năm 1985 đến nay, chưa có lần nào Công An lại tập trung bắt một lúc đến 10 người Công 
Giáo, đa số thuộc Giáo Phận Vinh, như sự kiện này. Trong khi chờ đợi tiếng nói chính thức của những 
người có trách nhiệm, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho những người đang bị bách hại vì tôn giáo. 

TIN VUI GIỜ CHÓT: 

Lúc 21g Chúa Nhật 14.8.2011, tức là ngay sau Thánh Lễ thắp nến tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp Kỳ Đồng Sàigòn, cầu nguyện cho 10 người Công Giáo bị bắt cóc, chúng tôi nhận được tin, 
thầy giáo Gioan Baotixita Lê Hải Châu đã được thả và đang trên xe trở về nhà. 

EPHATA tổng hợp 
cùng với bản tin của NAM CƯỜNG ( VNRs ) từ Vinh 

 
 

NHỮNG NGƯỜI BỊ BẮT, HỌ LÀ AI ? 
Tôi tình cờ được quen với các thành viên trong Nhóm Bảo Vệ Sự Sống ở Vinh vài tháng trước, 

mãi tới bây giờ khi những việc làm tốt lành của họ vẫn còn in đậm trong lòng tôi thì tin họ bị bắt giữ là 
nỗi ám ảnh tôi trong suốt hai tuần qua. Ai và tại sao lại bắt họ vẫn là một im lặng ghê gớm. Rõ ràng 
người ta muốn khủng bố tinh thần những người còn lại bên ngoài hơn là trừng phạt những người đang 
bị quản thúc đâu đó trong các nhà tạm giam. 

Tôi không muốn bàn về nguyên ủy nào khiến họ bị bắt, mà chỉ muốn mở ra một trang nhật ký 
của tôi để ai đó có thể đọc và hiều việc làm thật sự của những con người này. 

Câu chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, lúc mẹ tôi buộc phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe 
giảm sút vì thiếu máu trầm trọng. Tôi cứ tưởng, chuyện mua thuốc, mua máu ở bệnh viện sẽ dễ dàng vì 
mẹ tôi không dùng thẻ bảo hiểm. Nhưng thật không ngờ, khi tôi lên phòng huyết học để mua máu cho 
mẹ, thì bác sĩ từ chối và nói máu trong ngân hàng đã hết. Nếu muốn có máu cho bệnh nhân thì người 
nhà phải trực tiếp cho máu. Tôi trình bày hoàn cảnh neo người của mình nhưng bác sĩ cứ khăng khăng 
từ chối. Bước chân ra khỏi phòng huyết học, lòng tôi băn khoăn đến khó tả. Tôi không thể lấy máu cho 
mẹ vì sức khỏe quá yếu. 

Đêm đó, trong căn phòng chật chội, bẩn thỉu và đầy hơi người của bệnh viện, tôi ngồi bệt dưới 
chân giường sát chỗ mẹ nằm, nghe tiếng thở mệt nhọc của mẹ trong giấc ngủ chập chờn lòng tôi tràn 
ngập nỗi lo lắng. Hai giờ sáng, không thể nào chợp mắt. Bước chân ra khỏi phòng, bất chợt, tôi nhấc 
chiếc điện thoại, máy móc bấm số gọi cho một người bạn trong Nhóm Bảo Vệ Sự Sống ở Vinh mà tôi 
vừa tình cờ quen cách đó mấy hôm. 

Tự dưng, tôi òa khóc khi nói với bạn tôi về những lo lắng hiện tại của mình vì không biết ngày 
mai, tôi lấy đâu ra máu để bác sĩ chuyền cho mẹ. Mà nếu không có máu, thì mẹ sẽ ra sao ? Bạn tôi yên 
ủi tôi, bảo tôi cố ngủ đi, đừng lo lắng thêm nữa mà kiệt sức, ngày mai sẽ có rất nhiều máu cho mẹ. 

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, khi tôi và những người nhà của bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh để 
các bác sĩ đi khám bệnh cho bệnh nhân. Bất chợt, bạn tôi đến vỗ vai, hỏi tôi sao lại đăm chiêu đến thế. 
Ở phía ngoài, có các em sinh viên trong Nhóm BVSS đang chờ để hiến máu cho mẹ, em ra gặp các em 
một chút đi. Tôi đi nhanh ra phía các em đang đứng đợi. 

Người đầu tiên tôi gặp là anh JB. Nguyễn Hữu Chắc, trưởng Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Giáo Phận 
Vinh. Anh nói với tôi là sáng nay khi nghe bạn tôi kể chuyện của mẹ tôi, anh đã liên lạc với các em trong 
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nhóm và hiện nay, có hơn 20 em sẵn sàng hiến máu cho mẹ. Lúc đó, tôi thấy các em vẻ mặt rạng ngời, 
tươi vui đang chờ câu trả lời của tôi. Thật không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc vô bờ của tôi khi đó. 

Vậy là mẹ tôi được cứu sống. Buối sáng hôm đó, cả em Đức, và em Dương cũng tham gia hiến máu 
cho mẹ. Anh Chắc cho 8 em vào thử máu và sau đó, có 4 em tham gia hiến máu vì mẹ tôi chỉ cần 1 lít máu. 
Các bác sĩ bắt 4 em còn lại đóng tiền thử máu, tất cả là gần 1 triệu đồng. “Vô lí, vô lí, đã đi hiến máu rồi lại 
còn phải đóng tiền, như thế là trái quy định của pháp luật”. Các em không chịu chấp nhận luật rừng của các 
bác sĩ phòng huyết học nên đã phản đối dữ dội, không chịu nộp tiền thử máu khi đi hiến máu. 

Trong khi tranh cãi giữa anh Chắc với các bác sĩ, tôi mới biết, Nhóm BVSS ở Vinh là một địa chỉ 
hiến máu quen thuộc của các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Khi các em hiến máu xong, thì 
bệnh viện trả cho 4 em mỗi em 180.000 đồng, còn tôi thì đã có máu cho mẹ nhưng vẫn phải mua máu 
theo giá của bệnh viện. Bạn tôi bảo, máu của người nhà mình, nhưng vẫn phải mất thêm hơn 1 triệu 
nữa mới mua được. 

Hơn một tuần sau, mẹ tôi ra viện. Tôi đưa mẹ về quê và sau đó đến thăm Trung Tâm BVSS ở 
Giáo Xứ Yên Đại. Đó là một căn nhà xây đơn sơ, không lấy gì làm tiện nghi cho lắm, nhưng đủ để cho 
những ai có tấm lòng bác ái cùng sinh hoạt với nhau. 

Hàng ngày, vào các giờ rỗi, trung tâm đều có người đến các thùng rác của bệnh viện nhặt các 
thai nhi, vì một lí do nào đó người ta không muốn giữ lại, để đem vể Nghĩa Trang Anh Hài bên Hà Tĩnh, 
cách trung tâm gần 20km để chôn cất. Có những thai nhi gần đủ tháng đủ ngày chào đời đã bị vứt vào 
sọt rác bệnh viện khi hơi thở còn thoi thóp. Các em đi tìm các bà bầu đa phần là tuổi teen và đưa về 
trung tâm chăm sóc, cho đến khi các bà bầu mẹ tròn con vuông. 

Các em đi thu gom sắt vụn đem về bán, góp quỹ cho trung tâm. Trung Tâm BVSS còn là địa chỉ 
hiến máu quen thuộc và tin cậy của các bệnh viện. Vào mùa bão lũ năm ngoái, rất nhiều em sinh viên 
cùng với các anh cựu trong Nhóm BVSS như anh Hòa, anh Diệu,… đã lội nước đến tận vùng bão lũ để 
dựng lại nhà, và phát gạo cho bà con vùng lũ, nâng đỡ bà con lúc hoạn nạn bằng tình thương và sự 
quan tâm tận tình. 

Những việc làm hàng ngày của các thành viên trong Nhóm BVSS mà họ vẫn làm trong suốt thời 
gian qua lẽ nào lại trở thành mục tiêu chú ý và tiêu diệt cái tốt của nhà cầm quyền ? 

Vậy mà các anh em trong Nhóm BVSS gồm anh Hòa, anh Diệu, anh Oai, anh Đức, anh Dương 
đã bị bắt mà không biết vì lí do gì, vì tội gì. Cho đến nay, có người bị bắt đã 2 tuần vẫn chưa được thả. 
Lòng tôi hoang mang vô cùng. Tôi hoang mang không phải vì người Công giáo bị bắt mà vì cái tốt đang 
dần bị tiêu diệt. Trong một xã hội mà cái tốt không có chỗ đứng như hiện nay, đó là dấu hiệu báo trước 
ngày tàn của nền văn minh tâm hồn mà dân tộc Việt Nam đã dày công xây dựng bao năm. 

Hôm nay, trước giờ các Giáo Dân Thái Hà thắp nến cầu nguyện, tôi nhớ đến các ân nhân là các 
thanh niên Công Giáo yêu nước với lòng biết ơn sâu sắc, đang bị giam cầm mà đến nay người thân của 
các anh không biết các anh hiện đang ở đâu, tình trạng sức khỏe ra sao. Tôi nhớ đến các anh, những 
người bạn tuyệt vời của tôi, những tấm gương sống động cho tôi noi theo về một đời sống nguyện cầu, 
âm thầm phục vụ tha nhân và hiến dâng mình cho quê hương và cho Giáo Hội. 

CÁNH CÒ, theo RFA Việt Nam  

 
 

10 CÁCH THỨC CHÚA GIÊSU BIỂU LỘ TÌNH THƯƠNG 
Tiến sĩ Stephen Post, giáo sư môn Đạo Đức Sinh Học ở Mỹ, viện trưởng Viện Nghiên Cứu 

Tình Yêu Vô Hạn, tác giả cuốn sách nổi tiếng: “Unlimited Love: Altruism, Compassion, and Service”. 

Chúa Giêsu biểu lộ tình thương lớn lao của Người cho con người bằng 10 cách thức khác nhau. 
Các Tin Mừng cho chúng ta thấy lòng thương cảm sâu xa của Người đối với đau khổ, việc Người hiện 
diện và lắng nghe chăm chú người khác, và việc Người giúp đỡ cho mọi người chung quanh. Chúng ta 
hãy khám phá các cách thức Chúa Giêsu biểu lộ Agape – từ ngữ Hy Lạp có nghĩa là tình yêu vô điều 
kiện, tình yêu tự hiến – và chúng ta có thể học hỏi gì nơi Người.  

1. Lòng thương cảm 

Trong các Tin Mừng, Chúa Giêsu được mô tả như một người chữa lành, đáp ứng mọi nhu cầu 
của con người trong đau khổ, cả trong ngày Sabbath, và chính vì điều này mà người bị chính quyền thời 
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đó chỉ trích kịch liệt. Người đáp trả cho người khác, mà nếu không có sự can thiệp của Người, họ đã bị 
ném đá đến chết. Lòng thương cảm được diễn tả trọn vẹn trong dụ ngôn người Samarit nhân hậu, vì 
người này giúp đỡ trực tiếp và nhanh chóng cho người bị thương bên vệ đường. Không gì có thể làm 
Người hành động trái với lòng thương cảm cả – dù là đang bận rộn hết sức hoặc vì sự ô nhục xã hội, 
như trong trường hợp người phụ nữ Samari mà đa số người khác không muốn tiếp chuyện. Chúa Giêsu 
làm theo lòng thương cảm đòi hỏi, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào.  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thật sự thương cảm những người đau khổ.  

2. Chăm chú lắng nghe 

Khi tiếp xúc với người khác, Chúa Giêsu chăm chú lắng nghe, chứng tỏ sự ước muốn đáp trả 
trong thâm sâu những gì người kia nói với Người. Trong nhiều cuộc chữa lành, người ta thường kêu to 
xin Người cứu giúp. Chỉ bằng sự lắng nghe và sờ chạm nhẹ, Người trao cho họ niềm hy vọng và tin yêu 
trọn vẹn. Người cẩn thận lắng nghe kẻ thù nói và trả lời họ sau khi suy nghĩ kỹ. Người rất nhẫn nại với 
các môn đệ của mình, cả khi Người có lý do chính đáng để mất kiên nhẫn.  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con khiêm nhượng để biết chăm chú lắng nghe 
người khác, vì họ rất đáng trân trọng.  

3. Biết cách đối đầu 

Chúa Giêsu là bậc thầy về xử lý đối đầu. Người thực thi sự chống đối bất bạo động với sự dữ, và 
chính lời dạy và gương sáng của Người đã gây cảm hứng cho lãnh tụ Gandhi và nhiều nhà lãnh đạo các 
phong trào dân quyền. Chúa Giêsu yêu cầu Phêrô bỏ gươm xuống; Người nói ai dùng gươm sẽ chết vì 
gươm. Nhưng Người cũng đối đầu với các thầy tư tế giả hình và các người đổi tiền trong Đền thờ. Người 
liên tục thách thức người khác hãy suy nghĩ và hành động trong yêu thương, và điều này làm cho Người 
phải thường xuyên đối đầu khi Người nhìn thấy các thái độ và ứng xử hủy diệt chung quanh Người.  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhiều can đảm để 
đối đầu với sự dữ bằng yêu thương chứ không bằng ác tâm.  

4. Lòng đại lượng 

Chúa Giêsu không chỉ giúp đỡ người khác. Người còn linh hứng 
cho người ta làm như vậy nữa, và khuyến khích giúp đỡ cách ứng xử. 
Người dành rất nhiều thì giờ để biến đổi các con người bình thường như 
Giacôbê và Phêrô, những người làm nghề đánh cá, trở thành các gương 
mẫu của tình yêu thương. Đời sống của Người có thể được hiểu tốt nhất 
như là ánh sáng thông chuyển sức mạnh tình thương qua các thời đại, từ 
thế hệ này đến thế hệ khác, trong Giáo Hội và ngoài Giáo Hội.  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sốt sắng giúp đỡ 
người khổ cực, và trở thành gương sống đại lượng đối với tha nhân.  

5. Mừng hội với người khác 

Trong Tân Ước có nhiều đọan nói về việc Chúa Giêsu mừng hội 
với người khác. Người tham dự tiệc cưới ở Cana, Người thường bị chỉ 
trích vì uống rượu với các môn đệ, và Người làm phép lạ hóa bánh nuôi năm ngàn người dân. Chúa 
Giêsu nói Người đến trần gian để cho chúng ta được sống, “và sống đồi dào” ( 1Ga 10, 10 ).  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn thấy mọi người là quà tặng của Chúa, vì họ 
kêu mời chúng con biết sống tạ ơn và mừng hội vui với nhau.  

6. Có óc hài hước 

Có rất nhiều đoạn văn mô tả Chúa Giêsu hài hước rất hay. Nhà thần học Anh, C.K. Chesterton, 
trong tác phẩm Orthodoxy ( Chính thống ), kết luận rằng việc cười đùa là “một nhân đức ẩn giấu của 
Chúa Giêsu”. C.S. Lewis viết rằng “vui cười là công việc nghiêm chỉnh của Thiên Đàng”. Nhà thần học 
phái Quaker Elton Trueblood, vị tuyên úy của các Đại Học Harvard và Stanford, viết cuốn “Sự hài hước 
của Đức Kitô” ( The Humor of Christ ) năm 1964 để “thách thức hình ảnh quy ước về một Đức Kitô 
không hề cười vui”.  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tính hài hước và niềm vui cười mạnh mẽ, 
để chúng con khỏi mọi lo âu xao xuyến trong đời.  
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7. Tính sáng tạo 

Các dụ ngôn của Chúa là những sáng tác rất xuất sắc. Ba câu chuyện lớn về tình yêu thương là 
các dụ ngôn: người Samari nhân hậu, người con hoang đàng và bà góa nghèo. Dụ ngôn thứ nhất mô tả 
sức mạnh của đáp trả cảm thương, vốn vang dội qua bao thế hệ; dụ ngôn thứ hai kể lại tình thương vô 
điều kiện của người cha, kể cả sau khi ông bị người con lăng nhục một cách có thể tưởng tượng được; 
và dụ ngôn thứ ba cho thấy ý nghĩa cao quí khi người không có gì lại cố gắng đóng góp một phần nhỏ 
của mình. Chúa Giêsu yêu thương con người qua việc kể nhiều câu chuyện tự phát như vậy, bởi vì 
Người là người tài giỏi văn chương. Người cũng là người có óc sáng tạo trong việc giải quyết các tranh 
chấp luân lý, và đưa ra các kết luận khôn ngoan khác nào vua Salômon xưa kia. Người có một tinh thần 
sáng tạo thật tự do và siêu việt.  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng tính sáng tạo của mình vào các mục 
đích tốt lành nhất.  

8. Lòng tôn trọng 

Chúa Giêsu có lòng tôn trọng lớn lao đối với thiên nhiên và dùng nhiều thì giờ ngồi giữa thiên 
nhiên yên tĩnh hoặc bên bờ biển. Người luôn tỏ ra tôn trọng gia đình, và đời sống gia đình hàng ngày. 
Trong khi không có lãnh đạo tôn giáo nào ban tặng quyền bình đẳng cho trẻ em, Chúa Giêsu hoan 
nghênh chào đón các em và lấy đời sống các em làm gương mẫu cho cách sống của những ai muốn 
vào Nước Trời. Người tôn trọng phụ nữ, trong khi vào thời ấy tiếng nói của phụ nữ không được ai lắng 
nghe. Người tôn trọng những người bị áp bức, người mù, người phong. Lòng tôn trọng của Người với 
sự sống thật là phổ quát.  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng tôn trọng sâu xa, để giải thoát chúng 
con khỏi sự ước ao điều khiển người khác theo ý mình.  

9. Lòng trung thành 

Chúa Giêsu vẫn trung thành với Phêrô sau khi Phêrô chối Chúa. Thậm chí cả khi bị từ bỏ, Người 
vẫn trung thành, như trong việc Người than khóc cho thành Giêrusalem ( Mt 23, 37 ). Người trung thành 
với ý Chúa Cha, khi trước lúc chết, Người đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin cất chén này khỏi con, nhưng 
đừng theo ý Con, một theo ý Cha mà thôi”. Đối với những người tàn tật, bệnh họan, bị loại trừ, Người 
vẫn trung thành với họ dù cho những người khác chối bỏ họ.  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết trung thành với những người khác, 
bởi vì họ cũng bất toàn như chúng con.  

10. Lòng tha thứ 

Chúa Giêsu Nazareth mang sự tha thứ đến thế giới phương Tây. Kinh Lạy Cha của Kitô giáo 
nói: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Chúa Giêsu xin những người 
chuẩn bị ném đá hãy tha thứ cho người phụ nữ phạm tội ngọai tình. Người luôn dạy sự kiên trì chịu 
đựng, và khuyên chúng ta đừng xét đoán người khác, bởi vì tất cả chúng ta đều có lỗi. Khi sắp chết trên 
thập giá, Người còn nói lời sau cùng: “Xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.  

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tha thứ và làm cho lời tạ lỗi của chúng con 
trở nên có ý nghĩa.  

Bản dịch của NGUYỄN TRỌNG ĐA 

 

 
PHÁ THAI NHẦM VÌ BỆNH RUBELLA 

Nửa đầu năm 2011, các bệnh viện và chuyên khoa Phụ Sản miền Bắc chứng kiến hậu quả vì 
dịch Rubella: hàng ngàn thai phụ phải bỏ thai do xét nghiệm dương tính với virus Rubella. ( Ảnh của 
Ngọc Hà, bên phải: Một em bé mang hội chứng Rubella bẩm sinh bị đục thủy tinh thể đang được điều trị 
tại khoa sơ sinh Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương ) 

Bà T.T.H. ( 30 tuổi, Hải Dương ) sau hơn ba năm chữa hiếm muộn mới có thai lần đầu. Nhưng bao 
nhiêu hi vọng của gia đình tắt lịm khi bà bị sốt phát ban ở tuần 12, xét nghiệm máu cho kết quả dương tính 
với Rubella. Bà buộc phải phá thai vì theo tư vấn của bác sĩ, nếu giữ lại thì con bà sinh ra sẽ không được 
bình thường như những trẻ khác. 

Bác sĩ cũng hoang mang 

CÙNG XÓT XA  
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Bà H. chỉ là một trong hơn 1.000 thai phụ buộc phải phá thai vì Rubella tại Bệnh Viện Phụ Sản 
Trung Ương từ tháng 2 đến nay. 

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, phó giám đốc Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, cho biết trong sáu tháng 
qua hơn 2.000 sản phụ có xét nghiệm tại viện dương tính với Rubella, trong đó hơn một nửa trường 
hợp chấp nhận phá thai. Thống kê này vẫn chưa đầy đủ vì 
còn có thêm Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội, chuyên khoa sản 
các bệnh viện khác tiếp nhận và thực hiện đình chỉ thai 
nghén với đối tượng thai phụ đặc biệt này.  

Con số bỏ thai quá lớn khiến các bác sĩ hoang mang 
và đau lòng. Bác sĩ Phan Văn Quý, trưởng khoa Điều Trị Tự 
Nguyện, Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, cho hay dù khoa 
điều trị có điều kiện tốt hơn các khoa khác, nhưng vào đợt 
dịch cao điểm tháng 5, tháng 6 cũng chịu cảnh quá tải bệnh 
nhân bỏ thai, xếp nằm ghép vẫn không đủ giường. 

Tuy nhiên, đến tháng 7 một nghiên cứu được thực 
hiện tại bệnh viện đã đưa ra con số: trong 103 trường hợp 
đã phá thai vì Rubella, kết quả xét nghiệm sinh hóa miễn 
dịch máu cuống rốn sau đó cho thấy chỉ có 17 trường hợp trẻ mang virus Rubella khi chào đời.  

Tiến sĩ Tuấn thừa nhận: “Theo thống kê này, dù chưa đầy đủ, chỉ có 16,5% trường hợp đình chỉ 
sinh là chính xác ( trẻ ra đời có khả năng mang hội chứng Rubella ), còn lại đều là con số phòng xa”. 
Trong hàng nghìn sản phụ có quyết định đình chỉ thai nghén và tự nguyện xin phá thai ( chủ yếu ở nhóm 
thai phụ nhiễm bệnh sau tháng thứ ba ) có rất nhiều trường hợp hiếm muộn, điều trị mãi mới phôi thai 
được đứa con đầu tiên, rốt cục đành dứt bỏ. 

Theo các bác sĩ, từ trước đến nay việc chẩn đoán trẻ nhiễm Rubella gặp rất nhiều khó khăn. Các 
xét nghiệm dù cho kết quả dương tính nhưng không xác định được thời điểm thai phụ nhiễm virus, 
không xác định được thời điểm phát ban. Ngay cả khi bệnh nhân nhớ được tuần thai phát ban cũng 
không ai chắc là nhiễm mới hay tái nhiễm. Chưa kể rất nhiều bệnh nhân nhiễm virus mà không bị phát 
ban điển hình, càng gây khó cho chẩn đoán. Theo tiến sĩ Tuấn, tư vấn đình chỉ đôi khi là bất đắc dĩ vì 
không có cách nào biết được chính xác đứa bé sinh ra có bị dị tật hay không, tuy nhiên các bác sĩ không 
có lựa chọn nào khác. 

Tại các bệnh viện, trường hợp thai phụ mắc bệnh ở tuần 18 trở đi sẽ được tư vấn theo dõi, hạn chế 
đình chỉ, mắc ở tuần 12 trở lại chắc chắn phải bỏ thai, tuần từ 13 – 18 đa số được tư vấn đình chỉ dù tỉ lệ 
mắc thật sự trong giai đoạn này chỉ 50/50. Đây chính là lý do khiến số ca phá thai nhầm lên cao mức kỷ lục. 

Do thiếu thiết bị 

Làm sao để giảm được số ca phá nhầm ? Câu hỏi này mới chỉ được giải đáp gần đây khi Nhật Bản 
viện trợ cho Việt Nam thiết bị chẩn đoán Rubella bằng kỹ thuật sinh học phân tử thông qua chọc ối với độ 
chính xác trên 95%. Theo đó, dịch ối sẽ được lấy xét nghiệm sau khi bà mẹ bị phát ban 5 – 7 tuần. Nhờ kỹ 
thuật này, 50 trường hợp được xét nghiệm gần đây đã cho kết quả khả quan khi tỉ lệ phá thai nhầm giảm 
rất nhiều lần. Tiến sĩ Tuấn tiếc rẻ: “Giá như kỹ thuật này được áp dụng sớm hơn. Song phần lớn các nước 
phát triển đã thanh toán được dịch Rubella nên người ta ít quan tâm đến kỹ thuật xét nghiệm này”. 

Theo lý thuyết, 70 – 100% những bà mẹ mang thai ba tháng đầu nhiễm Rubella sẽ sinh ra con mang 
hội chứng Rubella. Tuy nhiên, với kỹ thuật chẩn đoán sinh học phân tử thông qua chọc ối cho độ chính xác 
cao nên các trường hợp hiếm muộn, thụ tinh trong ống nghiệm không may nhiễm Rubella trong ba tháng 
đầu sẽ được tư vấn giữ thai, chờ kết quả xét nghiệm từ chọc ối. Việc giữ thai chờ xét nghiệm, chỉ bỏ thai khi 
có kết quả chọc ối xác định đứa trẻ sinh ra nhiễm virus Rubella mới đình chỉ sẽ giúp những cặp vợ chồng 
hiếm muộn có cơ hội giữ cho mình giọt máu hiếm hoi. Chi phí của xét nghiệm này là 1,5 triệu đồng. 

Tránh ra quyết định bỏ thai đáng tiếc 

Theo ông Nguyễn Trần Hiển, viện trưởng Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, hiện có một số 
phương pháp xét nghiệm phát hiện dị tật thai nhi ở trường hợp mẹ nhiễm Rubella, ví dụ như xét nghiệm 
huyết thanh, xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, tùy tình huống cụ thể các bác sĩ xem xét và quyết định. 

Theo ông Trương Việt Dũng, vụ trưởng Vụ Khoa Học Đào Tạo thuộc Bộ Y Tế, người chuẩn bị 
mang thai tốt nhất nên đi tiêm phòng Rubella. Với những người nhiễm bệnh đã mang thai, hiện trung 
tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh đều có thiết bị xét nghiệm PCR. Các bệnh viện sản và trung tâm xét 
nghiệm nên phối hợp tránh ra quyết định đình chỉ thai đáng tiếc. 

NGỌC HÀ – LAN ANH, báo Tuổi Trẻ, thứ bảy 6.8.2011 
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PHÁ THAI NHẦM VÌ RUBELLA: NGÀNH Y KHÔNG CÓ LỖI ! 
Sáu tháng đầu năm 2011, chỉ riêng tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, hơn 2.000 sản phụ 

có xét nghiệm Rubella dương tính và có đến một nửa trong số này chấp nhận phá thai – tức có 
trên 1.000 trẻ không có cơ may chào đời. Con số quá lớn ! 

Tháng 7 năm 2011, một nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện với kết quả xét nghiệm sinh 
hoá máu cuống rốn sau đó cho thấy: chỉ 17 trẻ mang virus Rubella khi chào đời trên 103 trường hợp đã 
phá thai vì Rubella ! Như vậy, chỉ 16,5% trường hợp bỏ thai tại đây là chính xác ( trẻ ra đời có khả năng 
mắc hội chứng Rubella ), còn lại, 83,5% là phòng xa ! 

Do gia đình quyết định ! 

Có thầy thuốc lý giải rằng, do thiếu thiết bị, do việc 
chẩn đoán xác định gặp nhiều khó khăn… Việc tư vấn 
đình chỉ đôi khi là “bất đắc dĩ” vì không có cách nào biết 
được chính xác đứa bé sinh ra có dị tật hay không. Nếu 
thai ở tuần thứ 12 trở lại thì chắc chắn phải bỏ, thai từ 
tuần 13 – 18, đa số được tư vấn đình chỉ dù tỷ lệ mắc 
thực sự trong giai đoạn này 50/50, và đây chính là lý do 
khiến số phá thai nhầm lên cao đến mức kỷ lục.  

Phá thai nhầm dẫn đến con số quá lớn thai nhi 
lành lặn phải chịu chung số phận oan nghiệt: bị huỷ từ khi 
còn trong bụng mẹ. Trong điều trị, chuyện sai sót đáng tiếc cũng đã từng xảy ra ở một vài cơ sở điều trị 
như: đau chân phải chữa chân trái, nhổ răng lành thay vì răng sâu, cắt nhầm buồng trứng… nhưng với 
thai phụ thì không thể chỉ dựa vào “năm ăn – năm thua” mà tư vấn, hướng cho họ bỏ thai theo kiểu “thà 
huỷ nhầm còn hơn để sót”. 

Theo tiến sĩ Trần Danh Cường, phó giám đốc Trung Tâm Chẩn Đoán Trước Sinh, Bệnh Viện 
Phụ Sản Trung Ương, cho biết, dị tật thai nhi do virus Rubella gây ra khó phát hiện khi siêu âm. Tất cả 
chỉ dựa trên kinh nghiệm của bác sĩ khai thác trên tiền sử bệnh nhân, và điều quan trọng nhất là mắc 
vào giai đoạn nào của chu kỳ thai. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào nguồn lây bệnh, dấu 
hiệu lâm sàng như sốt, phát ban, thời gian mắc bệnh… và xét nghiệm sinh hoá miễn dịch. 

Cũng theo tiến sĩ Cường, thai phụ mang thai dưới 18 tuần tiếp xúc với người mới mắc bệnh rất 
dễ bị lây. Nếu mắc bệnh khi mang thai dưới 12 tuần nên bỏ. Trong vòng 12 – 18 tuần, các bà mẹ sẽ 
được tư vấn bỏ hay giữ theo tuổi thai và tần suất xuất hiện của bệnh. Nếu thai đã quá 18 tuần thì cần 
theo dõi tránh nhiễm trùng thai nhi. Tuy nhiên, tất cả các trường hợp mắc Rubella đều được tư vấn kỹ 
càng, còn việc bỏ thai hay không là quyết định của gia đình !  

Trao đổi với phóng viên báo Sàigòn Tiếp Thị, tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, thứ trưởng Bộ Y Tế, giám 
đốc Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương cũng khẳng định: quyết định bỏ thai khi bác sĩ nghi ngờ thai phụ 
nhiễm Rubella trong thời gian nguy hiểm là của gia đình chứ không bắt buộc. Bác sĩ chỉ có nhiệm vụ 
khám, tư vấn cho người bệnh. 

Chưa có hy vọng 

Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến cho biết, hiện nay Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương đang thử nghiệm một 
phương pháp giúp chẩn đoán thai nhi có bị nhiễm Rubella hay không, từ đó giúp bác sĩ đưa ra chỉ định 
chuẩn xác nhất nên giữ hay đình chỉ thai. Phương pháp này sử dụng Kit thử và máy Real-time PCR. Các 
bác sĩ sẽ tiến hành chọc ối lấy khoảng 1ml nước, sau đó đưa qua máy ly tâm tế bào chiết tách ARN rồi 
chạy máy Real-time PCR. Máy sẽ cho kết quả trẻ nhiễm Rubella hay không. Tuy nhiên, đây vẫn trong giai 
đoạn thử nghiệm. Khi đã kết luận ban đầu dựa trên những bằng chứng lâm sàng một cách khoa học và 
chính xác tại bệnh viện, phương pháp này sẽ được áp dụng đại trà cho thai phụ nhiễm Rubella. 

Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, thời điểm này, khi phương pháp chọc ối đang ở giai đoạn 
thử nghiệm thì vẫn cần áp dụng cả khám, tư vấn kết hợp với chọc ối. Chọc ối là kỹ thuật khá phức 
tạp. Thai phụ được chẩn đoán nhiễm Rubella nhưng khi chọc ối thì ối chưa nhiễm cho kết quả âm tính 
( không mắc Rubella ) nhưng một thời gian sau, khi chọc ối lại cho kết quả dương tính thì thai đã quá 
to. Do đó, việc chẩn đoán, tư vấn thai phụ bỏ thai phải rất cẩn thận và cần thiết. 

Mẹ nào chẳng sợ ! 

Hiện nay, tại nhiều bệnh viện đã triển khai việc sàng lọc để phát hiện xem thai phụ có bị nhiễm 
Rubella sớm trong thai kỳ và tư vấn về nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi dựa theo các nghiên cứu của 
thế giới, và để bà mẹ tự quyết định bỏ hay giữ thai. Hầu như các thai phụ đều tin và thực hiện theo 
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khuyến cáo của thầy thuốc. Tuy nhiên, khi chúng tôi thử đối chiếu phát biểu, tư vấn của các bác sĩ 
chuyên ngành về vấn đề này thì thấy rằng việc dẫn tỷ lệ dị tật trên từng tuổi thai có sự chênh nhau. 

Có bác sĩ nói mẹ nhiễm Rubella khi mang thai dưới 12 tuần tuổi thì tỷ lệ dị tật đến 90%, từ 13 – 
14 tuần tỷ lệ dị tật 30 – 40%, từ 15 – 16 tuần khoảng 20% và từ 16 – 20 tuần là 10%, rất hiếm thai nhi bị 
dị tật khi mẹ nhiễm lúc mang thai trên 20 tuần tuổi ( dưới 1% ). Có bác sĩ lại nói: mẹ nhiễm Rubella trong 
ba tháng đầu thì 70 – 100% trẻ đẻ ra bị Rubella bẩm sinh và 25% trẻ bị dị tật bẩm sinh ở các cơ quan 
tim, mắt, não. Mẹ nhiễm khi thai từ 13 – 16 tuần: trẻ bị Rubella bẩm sinh với tỷ lệ 17%, khi thai từ 17 – 
20 tuần thì tỷ lệ dị tật 5%. Và khi thai hơn 20 tuần thì tỷ lệ này chỉ 0%...  

Điều nguy hiểm ở đây là một khi bác sĩ tư vấn nếu bị nhiễm Rubella trong ba tháng đầu thì dễ bị 
sẩy thai hoặc thai chết lưu; trẻ sinh ra bị thiếu cân, chậm lớn, có thể bị câm, điếc, chậm phát triển trí tuệ, 
đục nhân mắt, đục giác mạc, tim còn ống động mạch, hẹp eo động mạch phổi… thì bà mẹ nào mà 
chẳng lo sợ ! Và kết quả tất yếu là... 

Có người cho rằng, mục đích cao quý và tối hậu của y khoa là chữa lành chứ không phải huỷ 
diệt, vì vậy cả ngàn ca phá thai nhầm vì xét nghiệm dương tính với Rubella là quá lớn. Đã là mẹ, ai cũng 
đau đớn khi phải bỏ đi đứa con bệnh hoạn đang hình thành trong mình. Đối với những gia đình hiếm 
muộn, có được cái thai, tất cả là hy vọng, là hạnh phúc vô bờ… Nếu phá thai nhầm sẽ là nỗi đau khổ, 
ân hận và ray rứt suốt đời. 

KIM SƠN, báo Sàigòn Tiếp Thị, thứ hai 8.8.2011 

 
 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ TÌM ĐẾN GẶP CHÚA 
PHẦN II: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 

CHƯƠNG III: CHÚA THÁNH THẦN 

BÀI 19: ĐỨC GIÊSU KITÔ CHO TA BIẾT VỀ CHÚA THÁNH THẦN  

Lời Kinh Thánh 

“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra 
đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh 
em.” ( Ga 16, 7 ). 

Nhờ Chúa Giêsu, chẳng những ta được biết Chúa Cha mà còn được biết Chúa Thánh Thần. 

1. Kinh Thánh cho ta biết về Chúa Thánh Thần 
a. Trong Cựu Ước 

Để chỉ về Chúa Thánh Thần, Cựu Ước sử dụng nhiều kiểu nói: Thần Khí, 
Thần Lực, Thánh Linh, Thánh Thần. 

� Lúc sáng tạo vũ trụ, đã có sự hiện diện của Thánh Thần: “Thần Khí 
Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.” ( St 1, 1 – 2 ) 

� Suốt lịch sử Israel, nhiều Thiên Chúa ban Thánh Thần cho các người 
lãnh đạo. Đavit được xức dầu lãnh nhận Thần Khí Đức Chúa: “Samuel cầm lấy 
dầu mà xức cho cậu giữa các anh, và Thần Khí Đức Chúa đã đáp xuống Đavít” ( 
1Sm 16, 13 ). 

� Thánh Thần còn được ban cho toàn thể dân chúng: “Chính thần trí của 
Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân 
giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” ( Ed 36, 27 ). 

Như vậy trong Cựu Ước, Chúa Thánh Thần được giới thiệu như Thần 
Khí sáng tạo, sức mạnh của Thiên Chúa, hướng dẫn, làm cho cuộc sống, đổi mới mọi vật. Đây là sự 
chuẩn bị giúp con người lãnh nhận trọn vẹn về Chúa Thánh Thần trong Tân Ước. 

b. Trong Tân Ước 
Chúa Giêsu cho ta biết về Chúa Thánh Thần: 

CÙNG HỌC HỎI  
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� Tất cả cuộc sống Chúa Giêsu là sống trong Thần Khí: Sinh ra ( Lc 1, 35 ). Khởi đầu truyền 
giảng Tin Mừng ( Mt 3, 16 ), làm phép lạ... Thánh Thần luôn ở cùng Người: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, 
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tinh Mừng cho kẻ nghèo hèn.” ( Lc 4, 18 ) 

� Chúa Giêsu dùng nhiều biểu hiện thiên nhiên để nói về Chúa Thánh Thần như: Khí, Nước ( Ga 
3, 5 – 8a ), Lửa ( Cv 2, 1 – 3 ). Ngài gọi Thánh Thần là: Đấng Bào Chữa ( Ga 16, 7; 14, 16 ), Thần Khí 
Chân Lý ( Ga 16, 13 ), Đấng an ủi ( Ga 14, 16 ) 

� Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu hứa sau khi về cùng Cha. Ngài xin Cha gởi Thánh Thần đến 
với các môn đệ để Thánh Thần hoàn tất công việc cứu thế dưới trần ( Ga 14, 16 – 17; 16, 13 – 17 ). 

� Đề khỏi lầm lạc và nhận Chúa Thánh Thần thực sự là Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói rõ Chúa 
Thánh Thần là một ngôi vị Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Con, phân biệt với Chúa Cha và Chúa 
Con, phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con ( Ga 14, 16 – 17; 14, 26; 15, 26 ). Nghĩa là Chúa Thánh Thần 
là ngôi ba Thiên Chúa, xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, cùng một bản tính và quyền năng như Cha 
và Con: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần 
Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” ( Ga 15, 26 ) 

2. Hoạt động của Chúa Thánh Thần 
a. Chúa Thánh Thần được ban cho các Tông Đồ 
Sau khi sống lại Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các Tông 

Đồ ( Ga 20, 22 ). 50 ngày sau ( lễ Ngũ Tuần ), Thánh Thần lại ngự 
xuống cách long trọng trên các ông ( Cv 2, 1 – 4 ) để khai mở hoạt 
động công khai của cộng đoàn Kitô hữu ( Giáo Hội ) ( Cv 2, 41 – 47 ). 

Chúa Thánh Thần biến đổi các Tông Đồ thành những con 
người mới, vững mạnh trong lòng tin, hiểu biết xâu xa về Chúa 
Giêsu ( Ga 16 – 18 ), sống thánh thiện, khôn ngoan và trở thành 
những chứng nhân nhiệt thành, vị tha bất khuất ( Cv 4, 19 – 20 ) 

b. Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội 
Chúa Thánh Thần tác sinh Giáo Hội, soi sáng, hướng dẫn 

để Giáo Hội trung thành với Giáo Lý của Chúa Giêsu, luôn sống, phát triển, trẻ trung, trường tồn ( Ga 
15, 26 – 27 ). 

c. Chúa Thánh Thần nơi tín hữu 
Thánh Thần soi sáng: Giúp tín hữu đón nhận chân lý của Thiên Chúa, giáo huấn của Chúa 

Giêsu, chỉ cho thấy điều lành việc thiện, nhất là giúp nhận ra ý Thiên Chúa trong đời sống để thực hiện: 
“Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa” ( Rm 8, 14 ). 

Thánh Thần ban sức mạnh: Thánh Thần làm cho ý chí ta kiên định, khao khát điều lành, xa 
lánh điều xấu, nâng đỡ tình trạng yếu hèn của ta, Ngài cầu nguyện cho ta và cho ta: “Thần Khí giúp 
đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính 
Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả và Thiên Chúa, Đấng thấu 
suốt tâm cang biết Thần Khí muốn nói gì. Vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho Dân Thánh theo đúng 
ý Thiên Chúa.” ( Rm 8, 26 – 27 ) 

Thánh thần ngự trong ta: Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn và biến tâm hồn ta thành đền 
thánh của Thiên Chúa. Cùng với Chúa Thánh Thần, Chúa Cha và Chúa Con cũng ngự đến trong ta: 
“Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần sao ! Mà Thánh Thần đang 
ngự trong anh em, là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn 
thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân 
xác anh em.” ( 1Cr 6 19 – 20 ) 

3. Các ơn Chúa Thánh Thần 
a. Đặc sủng 
Đặc sủng chính là ơn ban cho mỗi người mỗi cách để chu toàn trách nhiệm Thiên Chúa trao ban 

trong cuộc sống như: Lòng chung thủy trong đời sống hôn nhân, kiên nhẫn trong đau khổ, quảng đại với 
người túng thiếu. 

b. Bảy ơn Chúa Thánh Thần 
Đây là những ơn Ngôn Sứ Isaia đề cập đến: Khôn ngoan, trí hiểu, lo liệu, suy biết, sức mạnh, 

đạo đức và kính sợ Thiên Chúa do Thánh Thần ban tặng đê củng cố Đức Tin, Cậy, Mến ( 3 nhân đức 
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đối thần ) và các nhân đức: Khôn ngoan, công bình, can đảm, tiết độ ( 4 nhân đức trụ ) giúp người tín 
hữu trong cuộc sống. 

c. Đoàn sủng 
Là những ơn đặt biệt nhằm mục đích xây dựng cộng đoàn như: sự hướng dẫn khôn ngoan của 

các vị lãnh đạo, việc diễn giải biệt tài cho các tín hữu... Như vậy các ơn Chúa Thánh Thần nhằm “thánh 
hóa” và “trợ giúp” người Kitô hữu. 

Kết luận 
“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần do Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em 

mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” ( Ga 14, 26 ) 
Câu hỏi 
1. Chúa Giêsu “hứa” và “ban” Thánh Thần khi nào ! Để làm gì ! 
2. Chúa Thánh Thần là ai ! Các ơn Chúa Thánh Thần ! 
3. Chúa Thánh Thần dùng hình ảnh nào hiện ra với con người ! 
4. Họat động của Chúa Thánh Thần nơi các Tông Đồ, Giáo Hội, tín hữu ! 

BÀI 20: THIÊN CHÚA DUY NHẤT LÀ CHA-CON-THÁNH THẦN  

Lời Kinh Thánh 

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” ( Mt 28, 19 ) 

Thiên Chúa tỏ mình cho con người từ lâu, nhưng phải đợi đến khi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên 
Chúa xuống thế, ta mới biết đầy đủ về Thiên Chúa: Cha – Con – Thánh Thần. Duy nhất nhưng ba ngôi 
vị: “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi 
cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.” ( Ga 1, 18; 6, 46 ) 

1. Đức Giêsu bày tỏ Thiên Chúa Ba Ngôi 
a. Ngôi thứ nhất: Thiên Chúa Cha 
Chúa Giêsu không ngừng nói về Thiên Chúa Cha là Cha sáng tạo nên vũ trụ ( Mt 11, 25 ) 
Người yêu mến và sống thân thiết với Cha, cầu khẩn Cha và chu toàn sứ mạng Cha trao, hoàn 

toàn vâng phục ý Cha ( Ga 17, 1 – 3; 7, 28 – 29; 14 7 – 11 ): “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha 
Thầy sẽ yêu mấn người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây 
không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Anh em đã nghe Thầy báo: ‘Thầy 
ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng 
Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng 
Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.” ( Ga 14, 23 – 24. 28.31 ). 

b. Ngôi thứ hai: Thiên Chúa Con 
Chúa Giêsu nhận mình là Con Thiên Chúa và chính là Thiên Chúa ( Ga 10, 30 ), được Chúa Cha 

cử xuống trần gian làm người cứu nhân loại. Vì nhận mình là con Thiên Chúa ( Mt 16, 13 – 18 ), nên bị 
kết án tử hình ( Mt 26, 63 – 66 ). Nhưng Người đã sống lại trong uy quyền Con Thiên Chúa: “Không ai 
đã lên trời, ngoại trừ Con Người. Đấng từ trời xuống. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, 
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” ( Ga, 13 – 16 ). 

c. Ngôi thứ ba: Chúa Thánh Thần 
Trước cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đã gởi Thánh Thần đến cho các môn đệ, và Thánh Thần đã 

thực sự đến trong ngày lễ Ngũ Tuần. Thánh Thần soi sáng, ban sức mạnh, ngự trong các tâm hồn, thúc đẩy 
sống thánh thiện: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là 
Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” ( Ga 15, 26; 16, 13 – 15 ). 

d. Chung về Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần 
Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa: “Đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần ngự 

xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày 
hôm nay, Cha đã sinh ra Con.” ( Lc 3, 21 – 22; Mc 1, 10 – 11 ) 

2. Ý nghĩa mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 
Chúa Giêsu xác nhận: Cha. Con và Thánh Thần cùng một bản tính Thiên Chúa, không có gì là 

phân chia hay riêng rẽ: “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của 
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con” ( Ga 17, 10 ). Thánh Thần cũng chia sẻ như vậy: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, 
Thầy đã nói: Thánh Thần lấy những gì của Thầy và loan báo cho anh em.” ( Ga 16, 15 ) 

Chúa Giêsu cũng nói tới việc Cha – Con – Thánh Thần gắn bó với nhau thật lạ lùng, cả ba ngôi 
đều ở trong nhau: “Chúa Cha ở trong Tôi và Tôi ở trong Chúa Cha” ( Ga 19, 38 ), “Thánh Thần ở trong 
Cha và con ( Ga 15, 26 )”, “Con cũng ở trong Thánh Thần” ( Lc 10, 21 ) như vậy điều Chúa Giêsu muốn 
bày tỏ cho chúng ta là: Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi Cha – Con – Thánh Thần, ba 
ngôi bằng nhau trong bản tính Thiên Chúa. 

3. Sống với Thiên Chúa Ba Ngôi 
a. Đối với Chúa Cha 
Sống trong tâm tình Chúa Giêsu Kitô: Yêu mến, tin tưởng, làm cho những người chung quanh 

nhận biết Cha. 
b. Đối với Chúa Con 
Noi theo cuộc sống của Chúa Giêsu 
c. Đối với Chúa Thánh Thần 
Lắng nghe Chúa Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh để Ngài hướng dẫn, đào luyện ta thành 

những thọ tạo mới, thành con cái Thiên Chúa ( Rm 8, 14 ). 
Kết luận 
“Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một 

niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi 
người. Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. ( Ep 4, 4 – 6 ) 

Câu hỏi 
1. Đức Giêsu đã nói gì để tỏ cho ta biết về Thiên Chúa Ba Ngôi ! 
2. Điều cốt yếu ta phải tin về Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào ! 
 ( Ý nghĩa mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi ) 
3. Tâm tình nào phải có đối với Ba Ngôi Thiên Chúa ! 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ DỰ TÒNG  
Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông Sàigòn, ( Còn tiếp nhiều kỳ ) 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 

TRỢ GIÚP EM ĐOÀN THỊ THANH HẰNG Ở KHÁNH HÒA, 
BỊ NHIỄM VI KHUẨN TRONG MÁU, BẠCH CẦU TĂNG 

Lm. Nguyễn Kim Thăng, Giáo Xứ Vĩnh An, Giáo Phận Nha 
Trang, điện thoại: 0583.994.341, giới thiệu trường hợp em Maria 
ĐOÀN THỊ THANH HẰNG, sinh năm 1994, con của chú Fx. Đoàn 
Văn Oai và cô Martha Nguyễn Thị Hiền, hiện ngụ tại xã Cam An 
Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 01654.275.332. 
Em Hằng bị nhiễm vi khuẩn trong máu, bạch cầu tăng. Em đã 
được nhập viện Khánh Hòa, rồi qua Bệnh Viện Chợ Rẫy, hiện tại 

em đang được điều trị tại Trung Tâm Medic Hòa Hảo. Chúng tôi xin trợ giúp 2.000.000 VND, số tiền 
được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP MAI TÁNG BÀ BÙI THỊ XUYÊN Ở SÀIGÒN  

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 0902.472.378, giới 
thiệu trường hợp bà Maria BÙI THỊ XUYÊN, sinh năm 1928, hiện trọ tại 106/1029 Lê 
Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, Sàigòn, điện thoại: 0936.627.762 – cô Nguyệt, 
Lêgio Giáo xứ Lam Sơn. Bà Xuyên đã già yếu mà phải đi xin ăn hàng ngày để nuôi 
người con trai là Giuse Hoàng Trọng Quý tâm thần không bình thường và bị nấm phổi 
Bà Xuyên đã qua đời ngày 03.08.2011. Chúng tôi xin trợ giúp 4.000.000 VND, số tiền 
được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 hợp đồng mai táng ).  

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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TRỢ GIÚP EM MAI PHƯỚC LỘC Ở LÂM ĐỒNG BỊ PHỎNG NẶNG 

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT Sàigòn, giới thiệu trường hợp em MAI 
PHƯỚC LỘC, sinh năm 1997, con của chú Mai Đình Đông và cô Phạm Thị Thúy, 
hiện ngụ tại 11 xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Cô Thúy bán rau ở 
chợ Ka Đơn, trên đường từ chợ về nhà, cô đổ xăng và bị cháy khiến 2 mẹ con bị 
phỏng nặng. Bé Lộc bị phỏng cấp độ 4. Em đã được điều trị tại lầu 2, khoa 
Phỏng, phòng 203, giường 31, Bệnh Viện Nhi Đồng 1 từ ngày 6.1.2011 đến 
23.7.2011 với tổng chi phí lên đến 106 triệu. Chúng tôi xin trợ giúp 4.400.000 
VND được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ). 

TRỢ GIÚP EM VÕ MINH HẢI Ở AN GIANG BỊ SUY THẬN MÃN  

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 0902.472.378, 
giới thiệu trường hợp em Phêrô VÕ MINH HẢI, sinh năm 1988, con của chú 
Martinô Võ Hiếu Dũng, hiện ngụ tại Giáo Xứ Ông Chưởng, xã Long Điền B, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang, điện thoại: 0766.274.490. Em Hải là sinh viên Đại Hội 
Marketing, gia đình đông anh em mà không có ruộng vườn, chỉ làm mướn cho 
người ta. Em phát hiện bị suy thận mãn và phải chạy thận 3 lần 1 tuần tại Bệnh 
Viện Chợ Rẫy. Chúng tôi xin trợ giúp 5.000.000 VND, số tiền được trích 
từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 25 biên lai ).  

TRỢ GIÚP LẦN 2 CHỊ NGUYỄN BÍCH CHI Ở KHÁNH HOÀ, 
BỊ TRĨ VÀ UNG THƯ DẠ DÀY 

Lm. Thomas Trần Văn Hiệu, Giáo Xứ Nghĩa Phú, Giáo Hạt Cam Ranh, Giáo 
Phận Nha Trang, điện thoại: 0583.857.176 – 0122.752.4994, giới thiệu trường hợp 
chị NGUYỄN BÍCH CHI, sinh năm 1971, chồng là anh Nguyễn Văn Triều, hiện ngụ tại 
thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà, điện thoại: 
0168.383.8710 – anh Triều. Gia đình làm nông và làm cỏ thuê cho người ta nuôi 2 
người con đang trong độ tuổi đi học. Chị Chi đã bị đau dạ dày 9 năm nay, nhưng 
mới phát hiện bị bệnh trĩ cấp độ 3 sau đó xét nghiệm thì bị vi khuẩn dương tính dạ 
dày sẽ chuyển sang ung thư nếu không chữa trị kịp. Chị Chi đã được điều trị tại Bệnh 

Viện Bình Dân Sàigòn 1 tuần. Chúng tôi xin đã trợ giúp 4.500.000 VND ( tháng 6 
năm 2011 ), nay chúng tôi xin trợ giúp 700.000 VND, số tiền được trích từ Chương 
Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ). 

TRỢ GIÚP ANH VÕ TOÀN QUÝ Ở CỦ CHI, 
 BỊ TEO THẦN KINH THỊ GIÁC 

Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT Sàigòn, giới thiệu trường 
hợp anh VÕ TOÀN QUÝ, sinh năm 1971, hiện trọ tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn 
Phương, huyện Củ Chi. Anh Quý bán vé số mưu sinh, nhưng càng ngày thần kinh 
thị giác của chú bị teo lại và không nhìn thấy được nữa. Nay chú xin tiền xe về 
Tánh Linh, cũng là một mái ấm lo cho người nghèo của các Soeur. Chúng tôi xin 
trợ giúp 100.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 1 biên lai ). 

TRỢ GIÚP CHÁU LÊ NGUYỄN QUỐC ANH Ở SÀIGÒN, 
 BỊ NÃO ÚNG THỦY 

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT Sàigòn, giới thiệu trường 
hợp cháu LÊ NGUYỄN QUỐC ANH, sinh năm 2008, con của anh Lê 
Xuân Duy và chị Nguyễn Ngọc Hiếu, hiện trọ tại 169/34/30 Ngô Tất 
Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Sàigòn. Anh chị là công nhân ở 
công ty nước mắm Liên Thành, bé Quốc Anh bị não úng thủy bẩm 
sinh, không ngồi, không đi được. Cuối năm 2010, chị Thủy bị thất 
nghiệp, không đủ khả năng lo cho bé, hiện tại bé cần 1 thanh nẹp 
dưới gối để tập ngồi, tập đi. Chúng tôi xin trợ giúp 900.000 VND được 
trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ). 
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TRỢ GIÚP ANH NGUYỄN TRUNG HIẾU Ở BÀ RỊA-VŨNG TÀU BỊ TAI NẠN  

Thầy Tâm, Dòng ĐaMinh, Giáo Xứ Ba Chuông, giới thiệu trường hợp anh NGUYỄN TRUNG 
HIẾU, sinh năm 1983, vợ là chị Nguyễn Thị Thu Thảo, hiện ngụ tại ấp Văn Hóa Sông Dĩnh, xã Tân 
Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Anh Hiếu là lơ xe Bắc Nam, anh bị tai nạn xe ở 
Quảng Ngãi, gãy xương đùi trái, cánh tay phải và giập nát 1 lá phổi, anh không được bồi thường và 
đã được điều trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy 1 tháng liền. Chúng tôi xin trợ giúp 600.000 
VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên 
lai và 2 phiếu thanh toán ).  

TRỢ GIÚP ANH LÊ HOÀNG EM Ở ĐỒNG THÁP BỊ BƯỚU MẠCH MÁU  

Cô Ngô Thị Tuyết Mai, CTV của TTMV DCCT, điện thoại: 0908.996.823, giới 
thiệu trường hợp anh LÊ HOÀNG EM, sinh năm 1982, con của chú Lê Văn Tro, hiện 
ngụ tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Anh Em mưu sinh 
bằng nghề làm ruộng thuê cho người ta. Anh Em vừa phát hiện bị hội chứng bướu 
mạch máu, bướu đã nổi lên nửa khuôn mặt bên trái của anh. Hiện tại anh đang 
được điều trị tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt. Chúng tôi xin trợ giúp 900.000 VND, số 
tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

QUYÊN GÓP QUỸ EPHATA  
TRỢ GIÚP ĐIỀU TRỊ BỆNH NGẶT NGHÈO  

CHO EM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Ở ĐỒNG NAI 
Chị Anna Nguyễn Thị Thành, cộng tác viên TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp em NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG DUNG, sinh năm 1987, con của ông Nguyễn Giáo và bà Nguyễn Thị Xuân Đào ( không 
còn sống chung với nhau ), hiện ngụ tại khu phố 4, ấp Hoà Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai, điện thoại: 0943.298.573. Phương Dung còn một người anh trai đã lập gia đình và ở riêng. 
Bà Đào bán hàng rong để nuôi Dung ăn học.  

Tháng 6 năm 2006, trong thời gian chuẩn bị thi đại học thì em Phương Dung hay bị nhức đầu, 
sốt về chiều, đi khám ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì phát hiện bị lao màng não và viêm tủy sống. 
Thời gian điều trị tại đây thì mắt em Dung càng ngày càng mờ dần và không nhìn thấy được nữa. Hiện 
nay em bị liệt 2 chi dưới, 2 chi trên yếu, mắt mù, mũi không có cảm giác mùi vị, tiểu tiện, đại tiện 
không biết, mọi việc vệ sinh cá nhân đều do người mẹ già đau yếu giúp đỡ chăm sóc.  

Từ tháng 8 năm 2010 đến nay, Phương Dung và bà Xuân Đào được Dòng Trợ Thế Thánh Gioan 
Thiên Chúa tại Hố Nai, trợ giúp về Vật Lý Trị Liệu cho cả hai mẹ con hoàn toàn miễn phí. Hiện nay, em 
cần được mổ mắt vì triệu chứng khô và teo dây thần kinh mắt. 

Ngày 10.8.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp điều trị chứng mù mắt do lao màng 
não cho em NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG với số tiền là 30.000.000 
VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục 
Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com  

Danh sách các ân nhân đã chia sẻ: 

- Chuyển từ Quỹ giúp bé K'Zu Thuyên ( Lâm Đồng ): 2.500.000 VND 
- Cô Phương Ngân, Gx. Phanxicô Đakao ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Cô Lương Thanh Thúy, Texas ( Hoa Kỳ ): 2.000.000 VND 
- Ân nhân ghi tên DUC VU ( Hoa Kỳ ): 100 USD 
- Một ân nhân ẩn danh, xóm 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 200.000 VND 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 7.8.2011 ( Sàigòn ): 7.400.000 VND 
- Một Giáo Dân ở Gx. Tân Phú ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Cô Joy Huynh ( Hoa Kỳ ): 100 USD 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 14.8.2011 ( Sàigòn ): 8.350.000 VND 

Sơ kết đến 9g20 sáng thứ hai 15.8.2011:  
22.450.000 VND + 200 USD 
 


