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LÊN TIẾNG TRƯỚC ĐIỀU XẤU  
VÀ HÀNH ĐỘNG VÌ ĐIỀU TỐT 

( Bài giảng Thánh Lễ hiệp thông cầu nguyện, DCCT, Chúa Nhật 28.8.2011 )  

Kính thưa quý cha và anh chị em,  

Trước Đức Gioan Phaolô 2, có một vị Giáo Hoàng chỉ ở 
ngôi có ba mươi mấy ngày rồi mất, đó là Đức cố Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô 1. Người ta chú ý nhiều đến Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô 2 mà quên mất ngài. Nhưng mà thật lạ, ngài được 
Thiên Chúa chọn, có một chỗ đứng, một vai trò rất đặc biệt như 
thể để chuẩn bị cho triều đại của Đức Gioan Phaolô 2, ít ra ngài 
đã để lại một tên gọi là Gioan Phaolô I để rồi đấng kế vị sau đó 
đã chọn là Gioan Phaolô 2.  

Vâng, Đức Gioan Phaolô 1, ngài có máu hài hước rất là 
dễ thương, ngài hay kể chuyện đùa, chuyện vui, và ngài để lại 
rất nhiều những lá thư. Ngài viết thư, gửi đến những con người 
này người kia, những người đã qua đời lâu rồi, những vị danh 
nhân nổi tiếng, và đặc biệt nhất là những lá thư ngài viết gửi 
Chúa Giêsu.  

Chúng tôi chỉ còn nhớ đại ý một trong những lá thứ mà Đức Gioan Phaolô 1 đã viết gửi cho 
Chúa Giêsu. Đại khái là ngài đã viết như thế này:  

“Trời ơi, Chúa ơi ! Tại sao Chúa lại kêu gọi người ta những chuyện khó quá ? Tại sao Chúa lại 
kêu gọi người ta phải từ bỏ chính mình ? Tại sao Chúa lại mời gọi người ta vác thập giá mình mà đi 
theo Chúa ? Chúa có biết là những chuyện đó chỉ có Chúa mới làm được thôi hay không ? Giá như mà 
Chúa đến trong thế gian này, Chúa hứa cho người ta chức tước, địa vị, danh vọng… Chúa cho người ta 
tiền bạc, cho người ta huân chương, Chúa cho người ta gạo, Chúa cho người ta mọi thứ người ta đang 
cần… Chúa bảo là hãy đi theo Ta, Ta làm vua, Ta dẫn quân đi đánh đâu chiếm đó, các ngươi tha hồ 
cướp bóc, chia nhau chiến lợi phẩm…  

Vâng, nếu mà Chúa hứa hẹn với người ta như thế, thì thưa Chúa, chắc là Đạo của Chúa bây giờ 
đông lắm, nhiều người sẽ tấp nập xin đi theo Chúa. Nhưng đằng này Chúa lại bảo toàn những chuyện 
ngược đời, Chúa lại bảo là thôi tha thứ đi, bao dung đi, nhịn đi. Nó đánh bên này thì đưa nốt má bên kia 
cho nó đánh, nó lột áo ngoài thì cho nó luôn cái áo trong… Toàn là những chuyện không ai làm nổi, may 
ra chỉ có Chúa mới làm được thôi !?!” 

Thưa anh chị em, đương nhiên Đức Gioan Phaolô 1 viết những lời thư như thế không phải để 
oán trách Chúa, hay cứ phản biện với Chúa, làm trái lại những lời mời gọi của Chúa, nhưng ngài đã 
muốn làm nổi bật lên sứ điệp của Chúa Giêsu gửi cho thế gian này. Chúa Giêsu không chiều theo ý thế 
gian đâu, Chúa Giêsu không chiều theo những dục vọng thấp hèn tầm thường của con người. Mới nghe 
đoạn Tin Mừng hôm nay, tưởng là Chúa Giêsu ngược đời, nhưng thật ra chính chúng ta, những giá trị 
của cuộc đời này mới là ngược lại với Lòng Trời… 

Xin lưu ý anh chị em, vào thời của Chúa Giêsu mà nói đến thập giá thì không phải như chúng ta 
nghĩ bây giờ như là một món đồ trang sức các bà các cô đeo trên cổ, có cô còn đeo toòng ten ở hai tai, 
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hay là trong Nhà Thờ có những nơi người ta làm những cây Thánh Giá cẩn ngọc quý hay gắn kim 
cương, lộng lẫy, đẹp tuyệt vời, như là những báu vật. Không phải đâu, vào thời Chúa Giêsu, cây thập 
giá là hai cây gỗ chắp lại thành hình chữ thập, là cái giá để treo những người bị giết chết thê thảm, còn 
tệ hơn là con vật nữa.  

Thế mà Chúa Giêsu lại bảo chúng ta hãy từ bỏ mình đi, hãy vác thập giá mình đi, mà lại không 
phải vác thập giá đi du lịch, không phải vác thập giá đi chơi, đi bát phố, đi shopping, nhưng là vác thập 
giá đi theo Thầy, mà Thầy thì sẽ phải trải qua những nỗi đau khổ ghê gớm, rồi sẽ bị người đời giết chết.  

Do vậy, ai muốn theo Thầy thì chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ đi. Theo Thầy, Thầy không dẫn 
đi trên những con đường nở hoa, những con đường người ta dàn chào vỗ tay khen ngợi mình, người ta 
gắn huy chương… Không phải đâu, con đường của Thầy là con đường bị người ta sỉ vả nhục nhã và 
cuối cùng sẽ là giết chết !  

Thế thì, chúng ta hãy thử đặt vấn đề: nếu chính chúng ta, những con người đi theo Chúa Giêsu, 
mang danh là theo Đạo Chúa, bản thân tôi, các cha đồng tế ngồi đây, và cả các anh chị em nữa, có ai 
dám đi theo Chúa Giêsu không ? Hay là chúng ta cũng hoảng lên, phản ứng một cách rất là tự nhiên 
như ông Phêrô đã ngăn cản Chúa Giêsu ?  

Chúng ta hãy bình tĩnh mở lại bài đọc mà chúng ta đã nghe trong sách Ngôn Sứ Giêrêmia. Ông 
đã trách móc Chúa:  

“Tại Chúa hết, Chúa đã quyến rũ con, mà cũng tại con nữa, con đã để cho Chúa quyến rũ. Ngài 
đã mạnh hơn con và Ngài đã thắng, cuối cùng con đã phải làm đi mà việc cho Chúa, phải nói những Lời 
của Chúa thay cho Chúa. Nhưng mà Chúa ơi, theo Chúa, con đã bị đủ thứ chuyện trù giập trong đời 
con, con đã nên trò cười cho thiên hạ họ nhạo báng chế giễu con suốt ngày. Thưa Chúa, con khổ quá, 
con đã giẫy nẩy lên, con bảo con chẳng muốn nghĩ tới Chúa nữa, nói Lời Chúa con chẳng được gì cả, 
mà lại còn bị thế gian nó đập cho thê thảm ! 

Nhưng mà Chúa ơi, Lời Chúa con đã lỡ nghe rồi, Lời Chúa đã thấm vào huyết quản con rồi, thì 
nó như ngọn lửa bừng cháy trong tim con, nó âm ỉ trong lòng con, âm thầm thôi thúc trong lương tâm 
con… Không thể nào nén được nữa, thế là con lại phải bật ra những Lời của Chúa và tiếp tục bị thế 
gian nó trù giập, chế giễu, nhạo báng… 

Thưa quý cha và anh chị em, con đường của 
Chúa nghe mà sợ ! Có thể rồi ra, giống như Thánh Phêrô 
đã cản Chúa Giêsu: “Không được đâu, Chúa là Chúa mà 
tại sao Chúa lại để cho người ta giết ?” hay như Đức 
Gioan Phaolô 1 viết thư cho Chúa Giêsu: “Không được 
đâu, Chúa là Chúa, sao Chúa lại để những chuyện ngược 
đời xảy ra như vậy. Đó là một lời cật vấn mọi người trong 
mọi thời, cật vấn chính chúng ta hôm nay.   

Trong xã hội của Việt Nam chúng ta bây giờ, tất 
cả những gì là Công Lý và Hòa Bình, là Nhân Quyền, là 
Lương Tri, là Chân, Thiện, Mỹ… anh chị em thấy rõ, đều 
bị vùi giập. Tại sao vậy ? Thưa, bởi tất cả những giá trị 
ấy đều xuất phát từ Chúa, đều nằm trong Lời Chúa và 
đều là do ý Chúa muốn. Trong khi đó, ngược lại, thế gian 
chỉ muốn thu vén các quyền lực trong tay để chi phối, để 

đè đầu cưỡi cổ, bức hại, bóc lột những người thấp cổ bé miệng, nên đương nhiên những ai chọn đi theo 
Chúa Giêsu, chọn thái độ bênh vực Công Lý và Hòa Bình, bênh vực Nhân Quyền, bênh vực dân oan… 
thì chắc chắn phải bị trù giập thôi !  

Hôm nay, tại Nhà Thờ này, chúng ta cầu nguyện cho những nạn nhân đang bị bắt bớ một cách 
mờ ám. Hóa ra những con người ấy đã can đảm hơn chúng ta nhiều lắm, những anh em ấy trẻ hơn 
chúng ta, có bạn đang là sinh viên, có bạn đang phải mưu sinh để nuôi gia đình, nhưng mà rồi bỗng 
nhiên một lúc nào đó, Lời của Chúa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt và bật ra thành lời, bật ra 
thành hành động. Và đương nhiên, những anh em này bị thế gian sỉ nhục và chế giễu rằng: “Mấy thằng 
điên, không lo học hành đàng hoàng tử tế, suốt ngày đi đấu tranh, có được cái gì đâu ?” Nhưng không 
ngờ, chính những anh em trẻ ấy đã trở thành lời chất vấn đối với chúng ta, rõ ràng chúng ta cũng được 
Lời Chúa, bằng một cách nào đó, đã cháy lên trong lòng của ta, ta thấy sứ điệp Tin Mừng quả là hợp lý, 
ta thấy đó là những lời nói và hành động lên nỗi khao khát Hòa Bình và Công Lý cho những ai bị áp 
bức, nhưng chúng ta lại sợ hãi… ( Ảnh chụp cha Lê Ngọc Thanh và các cha đồng tế cùng cộng đoàn 
cầu nguyện trước ngọn nến Phục Sinh. Lễ Xa Quê DCCT, Chúa Nhật 28.8.2011 ) 



 3

Tôi còn nhớ cách đây khá lâu, trên đường Kỳ Đồng này, tôi chứng kiến cảnh một bà già nghèo 
gánh một gánh bún riêu bán dạo trên đường. Bún riêu của bà bán chắc là ngon nên người ta mới bu lại 
ăn, và thế là gây ra sự thể choán lòng lề đường, mất trật tự an ninh công cộng, mất vẻ đẹp đô thị thế 
này thế kia… Bất ngờ có một anh công an hùng hổ bước đến, dùng chân đạp thẳng vào nồi nước bún, 
cả cái nồi cùng với bát đĩa đổ tung tóe. Lúc ấy những người chung quanh đều thấy hết, có cả tôi đứng 
đó nữa, nhưng lại có một nỗi sợ hãi đã làm cho tất cả bị thui chột, co rút và tê liệt hoàn toàn. Nước mắt 
tôi tràn ra, tức nghẹn ở cổ, nhưng lại không nói được gì, không làm được gì…  

Và rồi khi anh Công An dọn dẹp lòng lề đường đã bỏ đi trong sự hả hê, thì lúc đó người này 
người kia, cả tôi nữa mới dám chạy đến, cúi xuống an ủi bà già tội nghiệp. Không ngờ, người đàn bà 
nghèo ấy tưởng là sẽ bù lu bù loa, kêu gào khóc lóc: “Trời ơi, bà con thương tui, mất gánh bún này ngày 
mai cả nhà tui đói rồi… trời ơi !” Nhưng không, bà ấy lại nói với mọi người: “Mấy cô mấy chú phụ tui dọn 
mấy cái chén bát dĩa bể này đi, để đó lỡ có ai đi đạp nhằm đứt giò, tội nghiệp”.  

Vậy đó, những con người bé nhỏ 
nghèo hèn ấy dạy cho chúng ta rằng, dẫu cho 
họ bị bạo quyền của thế giới thối nát này đè 
bẹp bầm giập, họ vẫn phản ứng lại bằng 
chính thái độ Tin Mừng của Chúa Giêsu. Tôi 
không biết bà già ấy có phải người Công Giáo 
hay không, nhưng tôi nghĩ phản ứng của bà 
già ấy đúng là phản ứng của Tin Mừng Chúa 
Giêsu muốn chúng ta phải có. Tin Mừng 
không đòi hỏi chúng ta phải đánh trả lại khi 
chúng ta bị đánh, Tin Mừng không đòi hỏi 
phải dùng súng ống đáp trả lại súng ống, Tin 
Mừng không đòi hỏi đòi hỏi phải dùng máu để 
đáp trả máu, nhưng dùng chính tấm lòng yêu 
thương vị tha để bao dung tha thứ với chính 
những kẻ đã đầy đọa mình. 

 Chúng ta có thể tin rằng những bạn trẻ mới bị bắt đây, họ cũng chẳng có một chút hận thù nào, 
họ cũng không hề kêu gọi mọi người phải nổi dậy thế này thế kia như họ đã bị chụp cho cái mũ là đảng 
này đảng nọ chống lại nhân dân ( ? ) Họ là những người có tên Thánh hẳn hoi, nghĩa là họ là dân Công 
Giáo, thì tôi nghĩ họ cũng sẽ phản ứng bằng chính đòi hỏi Tin Mừng của Chúa Giêsu, Tin Mừng của bao 
dung và tha thứ đến cùng. 

Nhưng xin nói rõ, thứ tha và bao dung không hèn yếu một chút nào, ngược lại, phải hiểu là phải 
can đảm lắm mới có thể bao dung và thứ tha đến như thế. Và nếu cần phải tiếp tục nói lên tiếng nói cho 
Sự Thật và Công Lý, dẫu có bị trù giập bắt bớ thế nào đi nữa, họ sẽ lại hô to lời cảnh tỉnh lương tri con 
người, giống như ngọn lửa Tin Mừng một khi đã cháy thì không thể tắt, nó cứ âm ỉ mãi, và đến một lúc 
nào đó sẽ bật thành lời công bố cho mọi người ! 

Chúng ta cầu nghuyện cho anh em ấy mà cũng là cầu nguyện cho chính chúng ta, rằng chúng ta 
đã nghe Lời Chúa rồi, sẽ đến lúc chúng ta cũng phải bật lên thành lời hô vang cho Sự Thật và Công Lý. 

Tin Mừng không đòi hỏi chúng ta nhất thiết phải đi biểu tình, phải tham gia chuyện này chuyện 
kia lớn lao mới là lên tiếng cho Sự Thật và Công Lý, nhưng trong từng công việc bình thường của chúng 
ta mỗi ngày, chúng ta đang phải phải đối mặt với thế gian nhan nhản những dối trá bất công, chúng ta 
phải đủ để can đảm phản ứng và lên tiếng ngay, không sợ hãi, không lùi bước, thỏa hiệp.  

Chúa sẽ dùng anh chị em chúng ta mỗi người trong cương vị, trong hoàn cảnh sống, trong từng 
công việc khác nhau. Bấy lâu nay quá nhiều người đã phải cam chịu: “Thôi nhịn đi cho nó êm chuyện, 
nhịn cho nó qua, nhắm mắt ngó lơ coi như không có vậy mà !” Nhưng cái nhịn ấy không phải là giá trị 
của Tin Mừng, không phải là lòng bao dung mà Chúa Giêsu mời gọi đâu, phải thành thật thú nhận với 
nhau rằng: đó là một sự hèn yếu ! Chúng ta vẫn còn sợ mất mạng sống của mình ở giữa cuộc đời này, 
vẫn còn muốn giữ gìn một sự an toàn ảo, an toàn giả tạo. Chúng ta biện hộ với lòng mình và với nhau: 
“Thôi mình còn có gia đình vợ con, mình còn bố mẹ già thế này thế kia, đâu thể nào dám liều lĩnh như 
thế…” Và vì vậy mà có quá nhiều điều sai trái đen tối đã không được vạch trần, quá nhiều giá trị chân 
thật đã không được lên tiếng và bày tỏ ! 

Cách đây mấy tuần, bà chị của tôi gọi tôi về để ký một số giấy tờ công chứng. Chị tôi bảo là dịch 
vụ công chứng có nhiều giá cả người ta đưa ra, chỗ 10 triệu, có chỗ này có hơn 3 triệu mà thôi, cậu ghé 
về nhà ký một cái là xong. Tôi cứ ngẫm nghĩ: quái quỷ, công chứng gì mà ký mấy chữ ăn của mình tới 
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ba triệu mấy là thế nào ? Tôi mới nói với chị tôi là coi chừng họ đang làm tiền mình đấy. Tôi quyết định 
sẽ không về để ký nữa. Mà nếu tôi có về để ra công chứng, tôi sẽ bảo thẳng vào các nhân viên công 
chứng ấy là họ đang tham nhũng, đang đòi ăn hối lộ. Chị tôi hoảng quá mới bảo: “Thôi, thôi cậu ơi, 
đừng có làm như thế, làm thế thỉ hỏng hết mọi sự !  

À, hóa ra chúng ta đều đã học về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo đấy, chúng ta đều đã giảng và 
nghe giảng Tin Mừng Chúa Giêsu đấy, nhưng cuối cùng, khi đụng chuyện có ảnh hưởng đến quyền lợi 
của chúng ta, khi phải giáp mặt với một sự bất công dối trá trong xã hội, thì chúng ta bắt đầu co lại, như 
con ốc sên, thụt vào bên trong cái vỏ của mình vì sợ hãi. Thế thì còn nói gì đến cái chuyện Tin Mừng 
hôm nay Chúa Giêsu đã kêu gọi “hãy dám liều mất mạng sống mình vì danh của Thầy”. Chúng ta cân 
nhắc và chọn lựa, thấy mình bị đe dọa mất đi một số quyền lợi nho nhỏ thôi, có thể phải hy sinh một vài 
điều an toàn tạm bợ thì chúng ta đã hốt hoảng sợ hãi, mềm nhũn ra mà thỏa hiệp nhân nhượng với cái 
xấu, thậm chí nhắm mắt với cả điều ác.  

Cuối cùng đã nổ ra chuyện tranh cãi căng thẳng giữa hai chị em chúng tôi. Ở nhà bây giờ bố mẹ 
và mấy anh chị lớn đã mất, chỉ còn có mấy chị em với nhau thôi, tranh cãi xong tôi buồn rĩ cả người... 
Không ngờ mấy hôm sau, chị tôi gọi điện thoại vào Nhà Dòng: “Cậu Uy ơi, cám ơn cậu ! Cậu phản ứng 
như vậy là đúng rồi, chị mới ra làm việc lại với họ, hóa ra chỉ tốn phí có bốn trăm ngàn bạc…”  

Kinh khủng chưa, chuyện bé tẹo, vậy mà tiền chi phí dịch vụ nó thụt từ mười triệu xuống hơn ba 
triệu, thật ra bây giờ mới biết chỉ có bốn trăm ngàn, có biên lai đàng hoàng, không thể nào có tham lạm 
nhũng nhiễu gì trong đó nữa”. Tôi mừng quá kêu lên với bà chị tôi: “Ồ, tạ ơn Chúa ! Em mừng không 
phải vì không bị mất tiền oan uổng, mà mừng là vì mình đã hành xử đúng, mình đã thắng được nỗi sợ 
hãi trước điều xấu, mình đã có được chút can đảm để khởi đầu cho những việc tốt sẽ phải làm !” 

Vậy đó, từ một chuyện nho nhỏ chúng ta dám phản ứng và lên tiếng thì thế lực của bóng tối và 
sự dữ sẽ bắt đầu phải lui dần. Một khi chúng ta đã dám liều mất một số an toàn ảo để phản ứng thẳng 
thắn và mạnh mẽ trước cái xấu, trước điều sai, khi ấy ánh sáng bắt đầu bừng lên tràn ngập lòng ta, Lời 
của Chúa cũng từ đấy mà bật lên thành tiếng nói quả cảm cho Công Lý và Hòa Bình trên môi miệng của 
chúng ta, vang lên trong chính lịch sử của thời đại chúng ta.  

Tôi thiết nghĩ, trên thế giới này, xưa nay, 
những cuộc cách mạng và đấu tranh mà thắng 
được bằng súng ống và bom đạn, nghĩa là bằng 
bạo lực chuyên chính, thì chắc chắn những 
cuộc cách mạng ấy chẳng phải là của Chúa 
Giêsu, nó chỉ là của người đời, của thế gian, rồi 
cũng sẽ đến một lúc suy thoái và tiêu vong.  

Nước Trời của Chúa sẽ thắng được 
Nước Đất của thế gian này là ở chỗ, khởi đầu 
mỗi một người chúng ta dám can đảm phản 
ứng trước cái xấu, và đồng thời, dám mạnh 
dạn hành động cho những cái tốt. Hôm nay 
chúng ta cầu nguyện cho những anh em đang 
bị bắt bớ cũng chính là dịp chúng ta cầu 
nguyện cho chính mình có thể thắng được điều ác và dấn thân vì điều thiện ( Ảnh chụp cộng đoàn 
DCCT Sàigòn hiệp thông cầu nguyện Chúa Nhật 14.8.2011 tại Nhà Thờ Kỳ Đồng ). 

Những buổi cầu nguyện vì Công Lý và Hòa Bình, tại sao anh em DCCT chúng tôi lại mời gọi anh 
chị em tham dự đông như thế này ? Ấy là bởi vì để chúng ta gây ý thức Tin Mừng cho nhau, cho cộng 
đồng, không phải để xách động anh chị em làm chuyện này chuyện kia như thế gian vẫn đang vu khống 
chụp mũ chúng tôi, nhưng chính là để Tin Mừng của Chúa được soi vào từng ngõ ngách tâm hồn chúng 
ta nhân những biến cố đang xảy ra trong xã hội chúng ta, trên đất nước chúng ta. Có những nỗi đau, 
những mất mát như thế này thì Tin Mừng của Chúa mới có dịp, có cơ hội để lay tỉnh chúng ta.  

Và chúng tôi nghĩ rằng: Hòa Bình và Công Lý không phải là chuyện quá cao, quá xa, ở tận đâu 
đâu, vượt ngoài khả năng của chúng ta, nhưng ngược lại, Hòa Bình và Công Lý bắt đầu ở ngay chỗ 
chúng ta dám phản ứng mạnh mẽ trước những điều xấu, dù đó chỉ là một điều xấu nhỏ nhất, và đồng 
thời, chúng ta cũng sẵn sàng bắt tay vào việc để làm ngay một điều tốt, dù đó chỉ là những điều tốt thật 
bé nhất mà thôi. Amen. 

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT,  
Chép lại và có biên tập thêm từ bài giảng ghi âm  

trong Thánh Lễ Xa Quê DCCT, Chúa Nhật 28.8.2011  
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THƯƠNG THAY, PHARISÊU ! 
Các bài đọc trong Phụng Vụ mấy hôm nay rổn rảng những lời Chúa trách móc các Kinh Sư và 

Pharisêu. Nào là “đạo đức giả, khóa cửa Nước Trời, kẻ dẫn đường mù quáng, lọc con muỗi, nuốt con 
lạc đà, rửa sạch chén đĩa, mà trong lòng thì đầy chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ, mả tô vôi, con 
cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ...” ( Mt 23 ) 

Chính từ những đoạn như đoạn này, mà những từ ngữ như 
“Pharisêu, Biệt Phái, Phái tách biệt, Pharisaisme” mang một ý nghĩa 
thật xấu trong văn hóa Kitô giáo. Pharisêu đồng nghĩa với đạo đức 
giả, một kiểu đạo đức che đậy những sự nhẫn tâm, thói “miệng nam 
mô bụng bồ dao găm”, nhân danh Chúa đấy mà hóa ra giết Chúa 
đấy. Và chính chúng ta, trước những cảnh trái ngang trong xã hội, 
và trong Giáo Hội, cũng nổi sùng lên và không làm chủ được mình, 
cũng mắng chửi vung vít người này kẻ nọ là Pharisêu. 

Nhưng nghĩ lại thì người Pharisêu đáng thương quá chứ ! 
Làm sao mà hóa ra nông nỗi ấy ? Tại vì lúc ban đầu ý người ta có 
như thế đâu ! Để sản sinh ra dòng Biệt Phái, Dân Chúa trong Cựu 
Ước đã đi qua biết bao cảm nghiệm. Từ thịnh vượng đến tan 
hoang, Dân Chúa phải học cho biết yêu mến bằng tất cả máu thịt 
tôn giáo và văn hóa của ông cha truyền lại. Phải trung thành với 
tình yêu ấy qua bao nghịch cảnh, những lúc phải sống giữa một xã 
hội giàu sang hơn mình, có thể là tiến bộ hơn mình về nhiều mặt. 
Trung thành được như thế với truyền thống của mình tức là đã 
khám phá ra một cái gì tinh túy lắm, đích thực là chân giá trị tinh 
thần. Chẳng thế mà người Pharisêu muốn mang những luật thanh 
sạch của Đền Thờ, có mục đích diễn tả cõi Biệt Thánh của Thiên 

Chúa, áp dụng vào cuộc sống phàm tục hàng ngày ( thuế thập phân, rửa tay v.v... ). Đó là một cảm 
nghiệm sâu xa về quan hệ của Thiên Chúa với con người, về tính cách Thánh thiêng, “đối Thần” của 
cuộc sống. Từ đó mà người Biệt Phái linh cảm được giá trị của cuộc sống này trong công trình tạo 
thành tốt lành của Thiên Chúa ( niềm tin xác loài người sống lại... ), những cảm nghiệm và niềm tin 
ấy Kitô giáo sẽ kế thừa sau khi đã tìm thấy gốc rễ trong mầu nhiệm Chúa Kitô. 

Sau này khi đất nước Do Thái tàn lụi, dân tộc tản mác điêu linh, thì tinh thần và lòng đạo của 
người Biệt Phái sẽ truyền lại cho đạo Do Thái để cùng nổi trôi với vận mình dân tộc cho đến ngày nay. 
Vì thế các đạo hữu Do Thái không khỏi cảm thấy bất bình khi những từ Pharisêu hay Biệt Phái lại phải 
mang một ý nghĩa xấu xa như vậy trong cộng đồng Kitô giáo ưu thắng. 

CÙNG SUY GẪM  
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Nhưng xét cho kỹ thì tinh thần Biệt Phái không phải là một thái độ khu biệt trong đạo Do Thái 
thời Chúa Giêsu. Đúng hơn nó là một quá trình biến chuyển và một hiện tượng tâm lý khá thông 
thường trong mọi cộng đồng tôn giáo. 

Mọi cảm nghiệm tôn giáo chân chính đều bắt nguồn từ một ý thức rất cao sáng, nhưng khi 
muốn thể hiện diệu cảm tâm linh đó trong một tôn giáo có tổ chức, có quần chúng tín đồ, thì đều đụng 
phải một thách thức hiểm trở. Đó là làm thế nào để sống cái trực giác của thâm tâm giữa một xã hội tất 
yếu là có mặt sáng mặt tối, làm thế nào để xác lập lối sống tâm linh giữa một thế gian có sức đề 
kháng, với một cộng đồng đa dạng, trăm người trăm tính, với tất cả những giới hạn, những tương đối 
gắn liền với kiếp người. Vì thế tôn giáo phải có luật lệ, nề nếp, phong hóa, quy ước để thể hiện mình, 
để tồn tại, nhiều khi để tự vệ. Đó là nhu cầu chính đáng, nhưng nguy cơ sa đà vào thái độ Pharisêu, 
Biệt phái, hiểu theo nghĩa xấu, cũng mai phục ở đây. 

Giống như một thân cây, một cành cây, khi mới mọc lên, mới nảy nở, thì bao giờ cũng tươi xanh, 
mềm mại, uyển chuyển, nhưng khi đã to lớn, đã trụ được với nắng mưa gió bão, thì sẽ có một lớp vỏ dày 
bao bọc, thô cứng, sù sì. Giữa cái vỏ ấy và cái nhựa sống bên trong có một khoảng cách. Có thể là nhiệt 
tình ban đầu đã mỏi mệt, có thể là ý thức đã lịm dần theo thói quen, có thể là người ta mải loay hoay đối 
phó với cái phần “vỏ” mà xa lìa dần phần “tâm”, có thể là với thời gian những thế hệ đi sau không còn giữ 
được ngọn lửa thiêng của thế hệ tiền phong lý tưởng, nhưng mỗi ngày một ít, con người cũ tham sân si 
nổi dây, gặm nhấm đến cạn kiệt cái mạch sống tinh thần vốn là lẽ sống xưa kia. 

Chính vì thế người ta mới nói: bộ áo không làm nên thầy tu. Hay là nói như câu châm ngôn: 
đừng thấy đỏ mà nghĩ là chín.  

Hiện tuợng này không chỉ có ở tôn giáo, nó 
có thể xảy ra ở bất cứ một phong trào, một cộng 
đồng nào được quy tụ chung quanh một lý tưỏng 
nhân sinh. Chính nó làm biến chất mọi hoài bão, mọi 
định hướng cao sáng. Nó là chặng đường đi “từ ấy 
trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chiếu qua 
tim” đến anh cán bộ tham nhũng lì lợm, độc ác. 

Nhưng tôn giáo, hiểu như một cộng đồng 
mang tính tâm linh, hơn ai hết phải đề phòng căn 
bệnh này. Chính vì nó, Chúa đã đưa ra những lời 
cảnh báo đắng cay: “Các Kinh Sư và các Pharisêu 
ngồi trên toà Môsê mà giảng dạy.Tất cả những gì 

họ nói, anh em hãy làm, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ 
bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay 
vào” ( Mt 23, 2 – 4 ). “Anh em phải coi chừng những ông Kinh Sư ưa dạo quanh, xúng xính trong 
bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm chỗ danh dự trong hội 
đường, ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của cá bà goá, lại còn giả bộ đọc kinh cầu 
nguyện lâu giờ…” ( Mc 12, 38 – 40; x. Lc 20, 46 – 47 ). 

Khi hiện tượng này lan rộng, tôn giáo sẽ đi vào giai đoạn mạt pháp. Trường hợp cùng cực đã xảy 
ra cho giới Kinh Sư và Pharisêu, khi họ giết Đức Giêsu mà không thấy, không biết hay không muốn biết 
là mình giết Đức Chúa. Đam mê phàm tục đã biến họ thành kẻ mù mà họ vẫn tự cho là mình sáng mắt. 

Đôi khi Giáo Hội có thể trở thành “miếu thiêng vụng kén người thờ”. Miếu vẫn thiêng, nhưng 
vụng kén người thờ thì người thờ sẽ làm lu mờ sự thánh thiêng của miếu bằng những thứ hương khói 
làm người ta cay mắt. Mắt đã cay thì còn đâu sáng mắt sáng lòng để cảm nhận sự Thánh Thiêng. 

Nhưng chân lý vẫn có đó. Những cuộc khủng hoảng xảy ra chính là sự phán xét của chân lý, 
khi các giới tôn giáo đụng vào thực tại. Một cuộc khủng hoảng xảy ra cho Giáo Hội, ta có thể giải thích 
bằng nhiều lý do: xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá, tâm lý, v.v… Những nguyên nhân đó đều có thực. 
Nhưng còn một nguyên nhân ẩn khuất mà quyết định mê hồn trận sẽ ngã ngũ ra sao. Đó là khi cộng 
đồng tôn giáo được một thực tại sắc bén trắc nghiệm, để phân định lúa tốt với cỏ dại, vàng với thau, 
những gì trân quý với những của giả rác rưởi. Cụ già Simêon, khi bồng Hài Nhi trong tay, trong một 
giây phút giác ngộ, đã nói lời sấm với bà Maria: “Thiên Chúa đã đặt con trẻ này làm duyên cớ cho 
nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Con trẻ là dấu hiệu cho người đời chống báng; để cho 
thâm tâm nhiều người lộ ra. Còn bà, một lưỡi gươm sắt sẽ đâm thâu tâm hồn bà” ( Lc 2, 34 – 35 ). 

Cuộc khủng hoảng đau đớn có tác dụng làm cho những xơ cứng, vô tâm, giả tạo của bệnh 
Pharisêu bị thiêu rụi, bay biến, lộ nguyên hình cát bụi. Nó tạo nên cảm giác Giáo Hội bị đổ vỡ tan 
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hoang. Nhưng khi những nhân tố tôn giáo ngụy tạo đã tan hoang rồi, thì mọi sự sẽ đụng vào cái phần 
chân lý, cái phần “Thiêng” vẫn trường tồn, vẫn bất tử. Và đó là Mùa Xuân Mới. 

Biết như vậy nên người có Đức Tin sống giữa muôn vàn sự ồn ào, sặc sỡ của thế gian, luôn 
phải dành ra một cõi lặng trong lòng mình, để kiên trì dõi theo cái ánh sáng tâm linh tinh khiết, nó như 
một con đường hẹp, một dòng suối nhỏ mát trong vẫn len lỏi đâu đó giữa sự phồn tạp của cuộc sống. 

Nếu người Pharisêu chỉ là một vài cá thể đã ra người thiên cổ từ lâu, những đoạn Tin Mừng 
đọc mấy hôm nay có thể không nói gì nhiều với ta. Nhưng nếu Pharisêu là một hiện tượng vẫn tồn tại 
và sinh sôi giữa chúng ta, là một diễn biến bi đát cho nhiều người, và nó đang rình rập chúng ta tất cả, 
thì những Lời Chúa nói đáng cho ta suy nghĩ nhiều. 

Lm. VŨ KHỞI PHỤNG, DCCT  

ĐỪNG “BỎ MƯỜI GIỮ MỘT, CHO MƯỜI LẤY LẠI HAI” 
“Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa, ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên 

Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi 
Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước !” ( Tv 62, 2b – 4 ). 

Lời nguyện này phải là lời nguyện của mỗi tín hữu trong hành trình Đức Tin, trong cuộc vượt qua 
cõi phù vân này để đạt tới cõi vĩnh hằng là Thiên Chúa. 

Đây không phải là cuộc vượt qua của siêu nhân, hay của nhà bác học, nhưng là cuộc vượt qua 
của những con người được ơn ngộ ra điều hư điều thực, ngộ ra mộng ảo và chân lý, ngộ ra cái mất cái 
còn, được ơn Đức Tin vào Thiên Chúa Hằng Hữu. Trong cuộc đời có biết bao điều khao khát, kiếm 
tìm tại sao linh hồn phải khao khát Thiên Chúa đến nỗi thể xác héo khô mỏi mòn ?!? Bởi vì duy chỉ có 
Thiên Chúa và sự thiện hảo của Ngài mới làm cho con người ta thỏa được lòng khao khát vô biên. 

Quả thực, con người phải chấp nhận mất cái thân xác hữu hạn này đi mới mong chạm tới, nắm 
giữ được Đấng Vĩnh Hằng là Thiên Chúa. 

Ngôn Sứ Giêrêmia cũng vì được ơn khao khát Thiên Chúa, thực thi và loan truyền Lời Chúa mà 
phải chấp nhận thiệt thân, “bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày”. Khi ông không chấp nhận thiệt thân 
nữa, và nói rằng: "Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa”, thì 
quyền năng và tình thương của Thiên Chúa cho ông ngộ ra và tự thú rằng: “Thì lúc đó trong lòng tôi 
như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa" ( x. Gr 20, 7 – 9 ). 

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khao khát làm theo ý 
Thiên Chúa Cha: lên đường đi Giêrusalem, dù biết rằng, sẽ phải 
chịu nhiều đau khổ, chịu chết và sẽ sống lại. Ngài báo trước cuộc 
vượt qua, nhưng cuộc vượt qua đầu tiên, là vượt qua lời mời gọi 
của thế gian: giữ lại cho mình cuộc sống này. Khi Phêrô can gián: 
“Lạy Thầy, không thể thế được ! Thầy sẽ chẳng phải như vậy 
đâu” ( Mt 16, 22 ). Chúa Giêsu đã mắng Phêrô: “Hỡi Satan, hãy 
lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con 
chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu 
biết những sự thuộc về loài người” ( Mt 16, 23 ). 

 Nghe mắng là “Satan hãy xéo đi”, hẳn là Phêrô buồn lắm. 
Nhưng nếu Phêrô hiểu ý của Satan là làm cớ cho Thầy giữ lại sự 
sống này, làm cớ cho Thầy không chu toàn Thiên Ý, làm cớ cho 
Thầy nghĩ đến việc khôi phục Nước Israel mà quên việc chính của 
Thầy là khôi phục Nước Thiên Chúa theo ý của Thiên Chúa Cha, thì chắc hẳn Phêrô phải ngộ ra điều 
quan trọng Thầy mình muốn dạy: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá 
mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng 
sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống” ( Mt 16, 24 ). 

“Từ bỏ mình đi, vác thập giá, và theo Thầy”, cả ba việc mỗi tín hữu đều phải thực thi để:  

- minh chứng sự khôn ngoan chọn lựa điều vĩnh cửu trong muôn vàn cái phù vân; 

- minh chứng có “lòng khao khát Thiên Chúa vĩnh hằng”,  

- minh chứng sự tiến hiến cho Thiên Chúa để được thuộc về Thiên Chúa như Thánh Phaolô 
tha thiết kêu mời: “Tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của 
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lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải 
làm” ( Rm 12, 1 ) 

Của lễ đẹp lòng Chúa là sự từ bỏ hoàn toàn theo nghĩa tiêu cực và sự tiến hiến trọn vẹn cho Thiên 
Chúa, để thuộc về Thiên Chúa với nghĩa tích cực. Từ bỏ hoàn toàn là từ bỏ dứt khoát, tiến hiến là cho đi 
mà không đòi lại. Nói thì rất dễ như thế, nhưng thực tế không dễ chút nào. Bởi, cách từ bỏ của mỗi chúng 
ta vẫn bị vướng vào những tính toán tự sâu thẳm cái tôi của mình: không dứt khoát và còn đòi lại. 

Tôi bỗng nhớ chuyện cô Martha cho Chúa 100, nhưng xin lại 20: "Thưa Thầy, em con để mình 
con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !" ( Lc 10, 40 ). 

Cũng vậy, từ bỏ việc này, đòi lại việc kia, hoặc cho đi mười đòi lại một, đang là cách từ bỏ của 
mỗi chúng ta.  

Người hứa sống độc thân thì giữ đời sống độc thân nghiêm túc, nhưng cho rằng mình không 
hứa… Khiết Tịnh ! 

Người hứa chung thủy bậc hôn nhân giữ lời hứa một vợ một chồng rất chỉn chu nhưng cho rằng 
mình sống sao cũng được miễn là không để… bỏ nhau ! 

Không phải là chúng ta từ bỏ việc này, lấy lại việc kia, đó sao ?  

Người bỏ hết mọi sự mà phục vụ hết mình cho Thiên Chúa cho Giáo Hội, nhưng đòi phải được 
tôn vinh, trân trọng đúng mức !  

Người góp công góp của cho Giáo Hội đòi được ghi tên trên bảng vàng cách xứng đáng. 

Người làm việc cho Chúa hay việc bác ái từ thiện đòi hỏi phải được đón tiếp long trọng, thết đãi ân 
cần chu đáo, phải được phục vụ đàng hoàng đầy đủ và nhất là phải có một chỗ ngồi của bậc vị vọng… 

Chuyện đóng góp xây Nhà Thờ, xây Nhà Xứ, hẳn có người đã gặp hai cách hành xử trong một con 
người: “Em ủng hộ một triệu, ít ít thôi, đừng để tên em, dị lắm !” ( dị lắm là xấu hổ với người ta, hay xấu hổ 
trước mặt Chúa ? ). “Thấy con mẹ bán cháo lòng góp 2 triệu, chảnh gớm. Lần nầy tui góp mười triệu”. “Phải 
ghi tên em trên hàng đầu tiên kia chớ, em ủng hộ mười triệu lận mà ! Có ai nhiều bằng em đâu !” 

Không phải là chúng ta cho đi 10, đòi lại 1 đó sao ! 

Thiết tưởng, tinh thần từ bỏ theo Tin Mừng cần được thực thi thấu đáo, như Chúa Giêsu hoàn 
toàn thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì được thực thi theo ý riêng của mình, phục 
vụ cho cái riêng của mình, thảy có thể nói là mưu lược của Satan đang kéo chúng ta xa Chúa. 

Hãy xéo đi Satan, Satan của sự u mê dại dột, luôn: 

- xúi giục con người ta khư khư giữ lấy cái tôi phù vân chóng héo tàn, khư khư giữ lại chỗ ngồi, 
chỗ đứng, giữ lại cái tên nhất thời, cái chức vụ chóng vánh mau qua; 

- xúi giục con người ta tôn vinh chính mình là Chúa tể của vũ trụ, của đời mình, cho đến ngày vỡ 
mộng thì không còn kịp thời gian hoàn thiện;  

- xúi giục con người ta theo đường gian tà cho thỏa mãn những dục vọng thấp hèn mà không 
vươn lên nổi những tầm cao khát vọng thanh khiết;  

- xúi giục con người ta dừng chân trong cái chết muôn đời mà không thể vượt qua ngưỡng cửa 
của sự sống trường sinh… 

Hãy xéo đi Satan !  

Satan của lòng kiêu ngạo trong mỗi con người, luôn:  

- ngăn cản chúng ta từ bỏ cái tôi vô nghĩa của mình,  

- ngăn cản chúng ta hiến thân cho tha nhân và cho Thiên Chúa một cách bất vụ lợi,  

- ngăn cản chúng ta chịu thương chịu khó vác thập giá,  

- ngăn cản chúng ta theo gương Chúa Giêsu tiến hiến thân mình làm của lễ sống động đẹp lòng 
Chúa Cha,  

- ngăn cản chúng ta chạm vào và chiếm hữu Thiên Chúa vĩnh hằng.  

Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi chúng ta biết khôn ngoan từ bỏ cái tôi thấp hèn và chóng vánh 
của mình, khôn ngoan nhận lấy Thánh Giá của Chúa Giêsu và cuộc Thương Khó với Người, khôn 
ngoan theo chân Người vượt qua sự sống tạm bợ ở đời nầy, để tiến vào Sự Sống Trường Sinh.  

Chúng ta cần có tên trong danh sách những người siêu phàm ở trần gian này hay cần có tên 
được ghi trong lòng Thiên Chúa ? 
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Hãy xóa tên mình trong hư vô ngắn hạn. Hãy viết tên mình vào danh bạ vĩnh hằng. 

Hãy xóa tên mình trong danh sách những người hy sinh mạng sống. Hãy viết tên mình vào danh 
sách những người sẽ sống lại với Chúa Giêsu và được hằng sống với Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con có lòng khao khát Thiên Chúa và tìm kiếm sự công chính của 
Người. Ước gì mỗi chúng con trở nên sốt sắng đặt niềm tin yêu hy vọng vào Chúa, tiến dâng trọn vẹn 
cho Thiên Chúa và cùng khẩn khoản nài xin với lời Thánh Vịnh: 

“Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa,  

Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con 
khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước !” 
( Tv 62, 2b – 4 ). 

PM. CAO HUY HOÀNG, 25.8.2011 

CON ĐI THEO CHÚA 
Có mấy ai trên đời muốn nhìn thấy đau khổ, mất mát. Con người tự bản chất, sinh ra là đã muốn 

hạnh phúc. Một cuộc đời nếu chỉ có nước mắt khổ đau, cuộc đời đó thật vô nghĩa. Thế nhưng, chưa có 
số mệnh nào coi là “đen đủi”, trừ khi con người đánh mất niềm tin vào chính mình. Cái chuẩn mực mà 
nhân loại đưa ra làm bàn đạp cho hạnh phúc, không phải chuẩn mực của Thiên Chúa. Đối với Ngài, chỉ 
cần con người sống và ý thức Thiên Chúa yêu thương, chết và sống lại cho họ là đủ. 

Hạnh phúc của Thiên Chúa là con người, nhưng hạnh phúc của con người lại không phải là 
Thiên Chúa. Đó chính là vấn nạn. Để rồi trong suốt dòng lịch sử người ta cứ mãi oán trách, đặt ra 
những dấu hỏi rồi tự mò mẫm tìm câu trả lời, quên mất sự hiện diện vĩnh cửu của Ngài trong vũ trụ. 

Thật ra chỉ cần nhìn, là thấy và có thể tin. Khổ nỗi nhân loại đã không muốn nhìn, cho nên Thiên 
Chúa bị loại trừ, trở thành thứ yếu trong những nhu cầu nhân loại. Người ta thấy không cần phải tin 
Thiên Chúa, chẳng cần thiết phải cậy dựa vào thần linh, mà hơn cả vẫn tin vào sự xoay vần của định 
mệnh, vào tài càn và sức lực bản thân. 

Đau khổ cần thiết cho cuộc sống con người. Tự bản chất, đau khổ không hề hủy diệt con người 
nhưng lại là phương thế giúp họ phát triển. Dạn dày trong đau khổ, người ta trở nên kiên vững, can trường 
và mạnh mẽ. Thực ra, tạo dựng thế giới, Thiên Chúa nhìn nhận vạn vật đều tốt đẹp, không tì vết, không 
khiếm khuyết. Những biến động của vũ trụ hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ sống tự do của nhân loại.  

Đón nhận điều ngược ý muốn, nhân loại đổ thừa Thiên Chúa, qui trách nhiệm vào Đấng vô tội. 
Tình yêu đã toàn thắng tất cả, Ngài tự nguyện đón nhận cái chết, đền thay bất toàn, tội lỗi của thế giới, 
nhằm đem lại ơn cứu độ vĩnh cửu.  

Từ tội, mà thập giá nảy sinh. Cũng vì yêu, mà thập tự đổ máu. Con Thiên Chúa phải chết là điều 
nghịch lý nhưng tình yêu có thể biến đổi điều nghịch lý trở nên nguồn mạch sự sống bất diệt. Nhận biết, 
tri thức theo nhãn quan nhân loại, con người khó chấp nhận thập giá, nếu không muốn nói là từ khước, 
ghét bỏ: “Xin Thiên Chúa thương không để Thầy gặp phải chuyện ấy” ( Mt 16, 22 ). Nhưng với Thiên 
Chúa, thập giá không phải chấm hết, mà chính là chìa khóa mang lại sự sống phục sinh vĩnh cửu: “Tư 
tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” ( Mt 16, 23 ). 

Đúng vậy, đừng nhìn đau khổ, mất mát, 
thua thiệt là thập giá, và càng không nên coi 
thập giá là bản án, vì như vậy sức nặng Thánh 
Giá sẽ càng tăng, bóng thánh giá càng che mờ 
đôi mắt tâm linh nhân loại. Nhưng hãy nhìn thập 
giá như là phương tiện mang lại ơn cứu độ, mọi 
gánh nặng sẽ tiêu tan mà bóng Thánh Giá cũng 
chẳng còn. Thiên Chúa làm người không để 
vác Thánh Giá thay cho nhân loại hay chỉ cho 
họ con đường trốn chạy thập giá, mà hơn cả 
chính là sự nêu gương, đi bước trước. Ngài đã 
đi trước trong việc đón nhận thập giá và đã 
chiến thắng khải hoàn thế lực sự dữ, ma quỉ thế 
gian, để minh chứng cho con người quyền 
năng, sức mạnh của Thiên Chúa.  
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“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” ( Mt 16, 24 ). Theo Đức 
Giêsu ở đây chính là bước đi trên con đường truy tìm sự sống và hạnh phúc. Như vậy, muốn hạnh phúc 
tất nhiên phải đón nhận thập giá, mà thập giá đây lại là thập giá của chính mình chứ không hề của ai 
khác. Tự bản thân, con người đã là thập giá của mình. Thập giá bởi tính hư, nết xấu, bởi thói ăn cách ở, 
lối hành xử, bởi quan niệm sống… Thập giá có bao giờ mọc lên từ tấm mồ của người khác, mà không 
phải bắt nguồn từ bản thân. Chỉ có Đâng vô tội mới cõng thập giá của kẻ có tội. Nhân loại không ai vô 
tội, thế nên, chẳng ai vác thập giá thay ai được. 

Hãy vượt lên chính mình, tiến về phía trước để cùng với Đức Kitô sống niềm vui của hạnh phúc 
viên mãn là sự sống phục sinh cứu độ. Ngoài sự sống ấy, tất cả đều là sự chết “…được lời lãi cả thế 
gian mà mất thiên đàng nào được ích gì ?” ( Mt 16, 26 ) 

Lạy Chúa, có ai không ý thức tội vạ mình đã làm, nhưng khổ nổi Thiên Chúa thinh lặng, kiên nhẫn 
và bao dung quá, khiến con người lạm dụng. Coi thường tội, nhân loại ngày càng lún sâu vào con đường 
sự ác. Thế giới ngập chìm trong bóng đêm chiến tranh và tội lỗi vậy mà trên thập giá, lúc nào Ngài cũng 
giang tay gục đầu, nhắn nhủ, tha thứ. Thập giá đẫm máu thế kia, mà Thiên Chúa hằng ngày vẫn gọi. Chắc 
chắn Ngài không gọi con đi vào con đường ấy để mà chết, đau khổ hay tuyệt vọng nhưng chính là đi vào 
con đường đánh đổi sự sống bằng cái chết. Xin giúp con biết nhìn lên thánh giá Chúa mỗi ngày, can đảm 
vác thập giá mình đi trọn con đường, dẫu có phải đổ máu vì đau khổ, hy sinh hay mất mát, cũng trọn vẹn 
hạnh phúc vì biết mình đang cùng Chúa bước đi. 

M. HOÀNG THỊ THÙY TRANG 

 
 

HÔM NAY, VẪN CÓ THỊT VÀ MÁU CỦA CHÚA 
Lời dẫn nhập: Mang Danh là ''Kitô Hữu, là 

Chứng Nhân Giêhôva, là Giáo Hội của Chúa Kitô'', 
nhưng chỉ có Công Giáo và Chính Thống Giáo tin 
rằng Thịt và Máu Chúa Giêsu còn hiện diện trong 
hình Bánh và Rượu hôm nay ! Không tin như thế vì 
Anh-Em khác ''quá quan trọng hóa phần phụ'' của 
câu ''CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NẦY MÀ NHỚ 
ĐẾN TA'' ( Lc 22, 19 ), mà lại ''xem nhẹ phần 
chính'' của câu ấy ! Đó là điều thật đau lòng, trái với 
Lời Chúa Giêsu tha thiết thưa với Cha Ngài: ''để họ 
nên một như Chúng Ta là một...'' ( x. Gioan 17, 1 – 
26 ) Nhưng càng đau lòng hơn nữa là Anh-Em vừa 
nói đã vô tình để qua một bên lời Chúa hứa: ''Ta sẽ 
ở với các con mọi ngày cho đến tận thế."  

Vì tôn thờ Lời Chúa là Chân Lý Vĩnh Hằng, 
tôi phải dựa vào Cựu Ước, nhất là Tân Ước để chứng minh rằng ai sai và ai đúng như sau: 

A. Lập luận sai ! 

Sai bởi vì chỉ dựa vào nhóm từ ''mà nhớ đến Ta'', anh em khác lập luận thế nầy: ''Ngày nay, dọn 
Tiệc Thánh là để nhớ đến Chúa Giêsu mà thôi. Đó là nghi thức tưởng niệm ! Cho nên, không có Thịt và 
Máu Chúa nơi bánh và rượu mà mình ăn và uống trong bữa tiệc tưởng nhớ Ngài.'' ( Vì quan niệm như 
thế, ở Việt Nam, có nơi chỉ ăn bánh mì mua ở tiệm và uống Coca Cola ! ) 

B. Chứng minh Linh Mục làm đúng Lời Chúa TRUYỀN 

a. Ý nghĩa của từ chìa khóa trong Lời Chúa truyền 

Đó là chữ ''VIỆC NẦY'', là túc từ ( object ), là chìa khóa cho động từ cốt lõi là ''LÀM'' trong câu 
hay mệnh đề ''Các con hãy LÀM VIỆC NẦY'' ! Về mặt ý tưởng, chữ NẦY có nghĩa là ''Y HỆT NHƯ VẬY'' 
! Ví dụ: Mẹ tôi dạy: ''Con hãy nghe mẹ và nhìn cho kỹ cách mẹ làm bánh. Trong tương lai, con hãy làm 
bánh NẦY để nhớ đến mẹ.'' Bây giờ, thương NHỚ mẹ vô cùng THÌ mỗi lần làm bánh ẤY, tôi PHẢI vâng 
lời mẹ chỉ bày. Làm bánh xong, ăn nó, tôi vô cùng sung sướng vì đang được thưởng thức bánh một 
trăm phần trăm ''của mẹ mình'' ! Bánh người đời mà còn ''tượng hình sống động'' như vậy, huống chi 
Bánh Hằng Sống là Thịt và Máu của Chúa Cứu Thế, là chính Ngài ! 

CÙNG PHÂN TÍCH  
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b. Điều tối quan trọng là chuỗi cử chỉ của Chúa trong Bữa Tiệc như sau:  

1. Chúa cầm lấy BÁNH, chúc tụng, rồi bẻ Bánh ra, trao ( 1 ) cho môn đệ và phán: ''Hãy cầm lấy 
mà ĂN. NẦY là mình Ta.'' Đó là năm cử chỉ liên tục của Chúa: ''cầm; chúc tụng; bẻ ra; trao; phán''. ( Mt 
26, 26; Mc 14, 22; Lc 22, 19 ) 

2. Chúa cầm lấy CHÉN, tạ ơn, trao Chén ẤY cho môn đệ và phán: ''Hãy UỐNG chén NẦY; vì 
NẦY là MÁU Ta, MÁU Giao Ước đổ ra cho nhiều người được tha tội.'' Đó là bốn cử chỉ liên tục của 
Chúa: ''cầm; tạ ơn; trao; phán''. ( Mt 26, 27 – 28; Mc 14, 23 – 24; Lc 22, 17 ) 

Sau chín ( 9 ) cử chỉ vừa nêu, Chúa mới dạy: ''Hãy LÀM việc NẦY mà nhớ đến Ta.'' Ngài nói 
''VIỆC NẦY'' ( this ) là vì Ngài muốn ''Tông Đồ hôm ấy và Linh Mục thừa kế về sau'' phải làm trong 
Thánh Lễ những động tác và phải đọc Lời Truyền như Ngài:''Này là MÌNH Ta ! Này là MÁU Ta !'' để cho 
Bánh và Rượu trở thành THỊT và MÁU của Ngài, y hệt trong TIỆC TÌNH THƯƠNG là bằng chứng Ngài 
giữ Lời Hứa: ''Ta sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến Tận Thế.'' 

C. Ý nghĩa của nhóm từ ''mà nhớ đến Ta'' 

Về mặt văn phạm, nhóm từ vừa nêu, được phân tích theo hai cách sau đây:  

a. NGỮ TRẠNG TỪ mục đích, bổ ngữ của ''Hãy làm việc NẦY'' !  

b. MỆNH ĐỀ PHỤ có giới từ ''MÀ: ĐỂ'' dùng chỉ mục đích là NHỚ + bổ ngữ là TA. ( 2 )  

Nếu Chúa không dùng nhóm từ ''mà nhớ đến Ta'' thì mệnh lệnh ''Hãy làm việc NẦY'' vẫn súc tích, 
tối thượng, hàm ý rằng, khi đọc Lời Truyền Phép trong Thánh Lễ, ĐƯƠNG NHIÊN, Tông Đồ hồi ấy và 
Linh Mục hôm nay đều NHỚ đến Chúa ! Như vậy, ngữ trạng từ ( hay mệnh đề phụ ) ''mà nhớ đến Ta'' 
KHÔNG THỂ LÀ CÁI CỚ CHÍNH ĐÁNG cho ''việc diễn giải sai Lời Chúa'' là vô tình chống lại Lệnh 
Truyền của Ngài: ''Hãy LÀM việc NẦY'' như đã phân tích !  

D. Lời dạy của Thánh Phaolô 

Được Chúa gọi sau bao nhiêu vị khác, Thánh 
Phaolô là người đầu tiên viết lại Tân Ước ( Thánh Thư ) 
sớm hơn bốn Thánh Sử Gia kia. Trong Thư 1Cr 11, 23 – 
27, ngài ghi: ''Vì chưng, CHÍNH tôi đã ĐÓN NHẬN nơi 
Chúa điều tôi TRUYỀN LẠI CHO anh em: Trong đêm bị 
nộp, Chúa cầm lấy Bánh, tạ ơn, rồi bẻ Bánh ra và nói: 
NẦY là MÌNH TA cho các con. Hãy làm việc NẦY mà nhớ 
đến Ta. Cũng như thế, sau bữa ăn tối, Ngài cầm Chén và 
nói: Chén NẦY là Giao Ước mới trong MÁU TA, các con 
hãy làm việc NẦY mỗi khi UỐNG mà nhớ đến Ta. VÌ MỖI 
LẦN ĂN BÁNH ẤY VÀ UỐNG CHÉN ẤY, anh em loan báo 
sự chết của Chúa cho tới khi Ngài đến. Vì thế, ai ĂN Bánh hay UỐNG Chén CỦA Chúa MÀ BẤT XỨNG, 
người đó xúc phạm đến MÌNH và MÁU CHÚA.''  

Như vậy, rõ ràng Thánh Phaolô cố ý nhấn mạnh chữ ''VIỆC NẦY'' mà Chúa phán trong Phép 
Thánh Thể. Ngoài ra, qua các chữ: ''Chén ấy; Chén của Chúa; mà bất xứng'', Thánh Nhân muốn khẳng 
định rằng ''Bánh bây giờ cũng là Bánh ẤY trong Bữa Tiệc của Chúa'' ! Nói cách khác, Thánh Nhân xác 
tín rằng ''Bánh và Rượu, mà Tín Hữu cùng thời với ngài và Tín Hữu Công Giáo, Chính Thống Giáo hôm 
nay đang ĂN và UỐNG, chính là THỊT và MÁU của Chúa Giêsu một trăm phần trăm !''  

Cũng xin lưu ý rằng ông Saulô được Chúa gọi sau khi Ngài đã về Trời. Như vậy, Tiệc 
Thánh, mà Thánh Phaolô ( Saulô ) và Tín Hữu cùng tham dự, KHÔNG PHẢI là ''nghi thức tưởng 
niệm'', mà là THỊT và MÁU Chúa Giêsu vì Thánh Nhân viết trong 1Cr 10, 16 như sau: ''Chén chúc 
tụng để cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào MÁU Chúa Kitô hay sao ! Bánh bẻ ra, 
há chẳng phải là dự phần vào THÂN MÌNH Chúa Kitô hay sao !''  

E. Chúa công khai ra lệnh là phải ĂN NGÀI !  

Trong Tin Mừng theo Ga 6, 22 – 59, Thánh Nhân ghi lại Lời Chúa phán rất dài về việc ĂN THỊT 
và UỐNG MÁU của Chúa. Cuối cùng, Chúa kết luận rất ngắn gọn GIAO ƯỚC vừa nêu bằng hai từ chìa 
khóa là: ''ĂN TA'' ! Vì Đoạn Tin Mừng dài hơn hai trang, tôi xin rút ngắn phần ấy như sau:  

Chúa trả lời cho những người đến tìm Ngài sau khi họ đã được ăn bánh no nê: ''Đừng lao công vì 
lương thực hư nát, nhưng vì lương thực lưu lại cho sự sống đời đời, lương thực mà CON NGƯỜI sẽ ban 
cho các người... Bánh bởi Trời xuống, chính là Ta ! Cha ông các người trong sa mạc đã ăn manna và đã 



 12

chết. Ai ĂN Bánh NẦY thì sẽ được sống đời đời. Và Bánh Ta sẽ ban, ấy là THỊT Ta vì sự sống thế gian. 
Nếu các người không ĂN THỊT Con Người và UỐNG MÁU Ngài, các người không có sự sống nơi mình 
các người. Ai ĂN THỊT và UỐNG MÁU Ta thì có sự sống đời đời. Vì THỊT Ta là thật của ĂN, và MÁU Ta là 
thật của UỐNG. Ai ĂN THỊT Ta và UỐNG MÁU Ta thì lưu lại trong Ta, và Ta ở trong người ấy. Cũng như 
Cha, Ðấng Hằng Sống, đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha, thì ai ĂN Ta cũng vậy, họ sẽ sống nhờ Ta."  

Sau khi dẫn chứng Lời Chúa vừa nêu cho một số người không tin rằng ''Thịt và Máu Chúa vẫn 
có cho mình ăn và uống'', tôi hỏi họ: ''Vậy, muốn ăn Thịt và uống Máu Chúa thì ông, bà, anh, cô... tìm 
đâu ra Thịt và Máu của Ngài !'' Một số người cố chấp đành ngụy biện: ''Thì đọc Kinh Thánh mà sống Lời 
Chúa !'' Tôi liền nói tiếp: ''Sống Lời Chúa mà không ĂN CHÚA như Ngài dạy thì làm Ngài buồn lắm ! Bởi 
vì, từ khi Chúa đã hiến Mình và Máu của Ngài trên Thập Giá, không còn thịt chiên và máu chiên theo 
Giao Ước cũ, mà chỉ có THỊT và MÁU ''CHIÊN THIÊN CHÚA'' như Thánh Gioan Tiền Hô đã tuyên xưng. 
Giờ đây, THỊT và MÁU Ngài ẩn mình qua hình Bánh-Rượu sau khi Linh Mục đọc Lệnh Truyền của Ngài. 
Cho nên, với tâm hồn xứng đáng, tôi được phép ĂN CHÚA như Lời Ngài phán trong Tân Ước vì đã ứng 
nghiệm Lời Ngài báo trong Cựu Ước: ''Ta sẽ lập với Nhà Israel và Nhà Giuđa một GIAO ƯỚC MỚI, 
không giống như Giao Ước mà Ta đã lập với cha ông họ vào ngày Ta cầm tay họ để dẫn họ ra khỏi đất 
Ai Cập.'' ( Giêrêmia 31,31 ) 

Nghe như vậy, nhiều người đổi thái độ và nói: ''Ông có lý của ông''. Tôi trả lời: ''Không phải lý của 
tôi, mà của Chúa Giêsu. Lời Ngài là CHÂN LÝ trước, sau vẫn là một. THỊT MÁU Ngài cũng vậy !''  

G. Lời kết 

Xin tìm đọc cuốn PHÉP LẠ THÁNH THỂ và xin gõ vào máy hàng chữ ấy, quý vị sẽ thấy vô số tài 
liệu từ trang 1 đến trang 54. Ngoài ra, cách đây không lâu, khi còn tại thế, ở Vatican, Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II trao Mình Thánh Chúa cho một bà người Nam Hàn. Bà không nuốt liền bởi vì Bánh Thánh 
đã hóa thành Miếng Thịt trong miệng bà ta. Sau đó, nhiều chuyên gia xét nghiệm, cắt THỊT ấy ra từng 
Miếng nhỏ. Điều thật lạ lùng là các Miếng nhỏ đều có cùng trọng lượng như Miếng Thịt chưa cắt. Nhiều tờ 
báo ở Đức đã đưa tin về Phép Lạ ấy, có cả hình người đàn bà và Miếng Thịt của Chúa trong miệng bà ta. 

Ghi chú: 

( 1 ) Ngày xưa, Chúa trao Bánh-Rượu cho 12 Tông Đồ và dạy họ làm như Ngài, tức là Ngài truyền 
chức Linh Mục. Còn việc Linh Mục hay người ''giúp Lễ'' trao Mình Thánh cho Giáo Dân thì lại khác. 

( 2 ) Văn phạm trong tiếng Việt: ''Hãy LÀM việc NẦY mà nhớ đến Ta'' là mệnh đề độc lập có ngữ 
trạng từ mục đích ''mà nhớ đến Ta'' với nhiệm vụ bổ nghĩa động từ LÀM + túc từ ''việc NẦY''. Đó cũng 
MỆNH ĐỀ PHỤ có giới từ ( ĐỂ hay MÀ ) chỉ mục đích là NHỚ + bổ ngữ là TA. 

 English grammar: ''Do this in remembrance of me'' is an independent clause having ''in 
remembrance of me'' as an adverb phrase of purpose, ''modifying, modifier of'' the verb DO having ''this'' 
as its direct object. This adverb phrase of purpose should not be the reason for annihilating the ORDER 
of JESUS: ''DO THIS'' !  

Viết cách khác bằng tiếng Anh: ''Do this to remember me: Do this in order to remember me''. 
Như vậy, ''to remember me; in order to remember me'' là ''infinitive clauses; adverb clauses of purpose: 
mệnh đề có động từ nguyên thể; mệnh đề trạng từ mục đích'' vẫn không thể vô hiệu hóa ý nghĩa LỆNH 
TRUYỀN của Chúa: ''Hãy LÀM việc NẦY'' ! 

Đaminh PHAN VĂN PHƯỚC, Đức Quốc, 7.8.2011  

 

  

SÀNG LỌC THAI NHI,  
MỘT CHƯƠNG TRÌNH DIỆT CHỦNG 

Thoạt nghe qua mỹ từ “sàng lọc thai nhi” có lẽ ai cũng thấy nó nhẹ nhàng, bình thường, chẳng 
có gì phải ầm ĩ. Tôi cũng vậy, trước khi biết đến Bảo Vệ Sự Sống, khi nghe đến “sàng lọc thai nhi”, tôi 
cũng thấy nó nhẹ nhàng như thế. Nhưng từ khi chú ý đến tệ nạn nạo phá thai, thấy được thực trạng đau 
lòng của tội ác kinh khủng này tại Việt Nam, hiều được bộ mặt thật của các chương trình kế hoạch hóa 
gia đình… thì chuyện “sàng lọc thai nhi” quả là một hành vi cho thấy dã tâm của con người thời nay nói 
chung, của ngành Y nói riêng, thật đáng sợ ! 

CÙNG XÓT XA  
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Thế này nhé, người ta nói “sàng lọc thai nhi” là để an toàn cho thai nhi, để kịp thời loại bỏ những 
bất thường của thai nhi, để can thiệp sớm bằng cách chữa trị các bệnh tật của thai nhi, để các bậc cha 
mẹ an tâm hơn trong thời gian chờ đợi đứa con chào đời. Hơn nữa, theo lập luận rất ư là… đao to búa 
lớn, người ta bảo “sàng lọc thai nhi” là để góp phần nâng cao chất lượng dân số.  

Nhưng có một sự thật phũ phàng ở đây là, chưa kịp thấy an toàn được cho thai nhi tý nào, chưa 
thấy phát hiện được bất thường nào của thai nhi, chưa thấy có chữa bệnh thành công được chút nào 
cho thai nhi, thì đã có hàng ngàn, hàng vạn thai nhi trong những năm gần đây đã bị “sàng lọc” với mục 
đích loại bỏ bằng con đường nạo phá thai. Biết bao đôi vợ chồng trước khi “sàng lọc” còn phơi phới 
niềm vui nhưng sau đó lại phải trở về trong đau khổ lo lắng đến thắt ruột thắt gian, tất cả là do lời tư vấn 
kinh khủng của một “lương y như từ mẫu” nào đó, họ dần dần đi tới ttrang kinh hoảng khi phải quyết 
định mạng sống thai nhi con của mình đang cưu mang trong bụng.  

Còn vấn đề chất lượng dân số thì càng phải suy nghĩ lại. Chất lượng dân số ở đây phải tính đến 
nhiều yếu tố tác động, ví như một dân tộc mà toàn là người khỏe mạnh, đẹp như người mẫu cả, nhưng 
lại không được giáo dục đàng hoàng, không được ở trong một môi trường xã hội lành mạnh, thì như 
chúng ta thấy hiện nay tại Việt Nam, bạo lực càng ngày càng nhiều, lương tri và niềm tin ngày càng sa 
sút thì chất lượng ấy còn phải xem lại chứ đâu phải chỉ chuyện sàng lọc này mà thôi. 

Người nào đó đặt ra cụm từ “sàng lọc” kể ra 
cũng thật là… bất nhân ! Nghĩ kỹ lại mới thấy nó thật 
lạnh lùng, thật tàn ác. “Sàng lọc” chính là nhắm đến 
việc loại bỏ những cái chưa hoàn thiện, những cái 
khuyết tật. Ôi, sinh mạng của con người mà cũng đem 
ra sàng lọc để có thể quyết định xem nó có được làm 
người hay không ! Núm ruột mình mà cũng ngang qua 
sàng lọc để có thể quyết định lưu giữ bào thai rồi sinh 
nó ra hay thẳng tay gạt bỏ không thương không tiếc !  

Mà tại sao người ta không gọi là chẩn đoán 
sức khỏe thai nhi nhỉ, hay một cụm từ rất bình thường 
mà xưa nay vẫn thường sử dụng là “khám thai” thế là 
đủ rồi, bày ra chi cái từ sàng lọc để dễ dàng tư vấn 
cho người ta phá thai cơ chứ ?!? Lẽ tự nhiên bình 
thường, thai nhi nào mà chẳng cần có thời gian để 

hoàn thiện. Ngay cả khi sinh ra cũng vẫn chưa hoàn thiện kia mà, vẫn thiếu tế bào hình que trong mắt, 
vẫn thiếu tí ti cái vỏ sọ ngay chỗ cái thóp phập phồng trên đỉnh đầu kia mà ! 

Chương trình “sàng lọc thai nhi” này, nếu đem so sánh với cái học thuyết dân tộc thượng đẳng 
Arien mà tay trùm phátxít Đức Adolf Hitler thời Thế Chiến thứ II thực hiện để lấy cớ tàn sát người Do 
Thái, thì thấy rằng: Xét về bản chất diệt chủng thì nó tàn bạo như nhau nhưng tính chất của “sàng lọc 
thai nhi” còn kinh khủng hơn rất nhiều. Dẫu sao những người Do Thái còn có khả năng tự vệ, khả năng 
trốn chạy, hay phản bác, biện hộ… chứ các thai nhi thì biết chạy đi đâu, tự vệ bằng cái gì, biện hộ với ai 
đây ? Với đầu óc bệnh hoạn của mình, Hitler trong 6 năm đại chiến, cũng chỉ có thể tàn sát 6 triệu sinh 
mạng người Do Thái trên toàn Châu Âu, nhưng với những đầu óc “tối kiến” hiện nay, mỗi năm chỉ riêng 
ở Việt Nam thôi, “sàng lọc thai nhi” đã có đến mấy triệu thai nhi bị giết bỏ vì “sàng lọc thai nhi” ! Thế này 
chẳng phải là diệt chủng thì gọi là gì ? 

Chẳng ai phủ nhận việc sử dụng những tiến bộ khoa học, đặc biệt là trong y khoa để phục vụ 
lợi ích con người. Tuy nhiên, không thể chấp nhận việc vận dụng những tiến bộ đó để tiêu diệt con 
người. Nếu chẳng chế ra bom, chúng ta chẳng thể phá núi dời sông phục vụ cho việc giao thông 
hay tưới tiêu ruộng đồng, nếu chẳng chế ra máy siêu âm, chúng ta chẳng thể chẩn đoán chính xác 
bệnh tật để chữa trị những căn bệnh không thể khám thấy bên ngoài. Nhưng có ai lại đồng tình với 
việc mang bom đi giết đồng bào ruột thịt, cho dù đó là những người ngu ngơ, thậm chí cứ cho là tội 
phạm đi nữa. Vậy tại sao lại đồng tình với việc sử dụng những tiến bộ y học để ra quyết định đình 
chỉ thai kỳ, hay nói trắng ra là nạo phá thai ? 

Được biết, thập niên 60 của thế kỷ 20. Tại Mỹ và nhiều quốc gia tiên tiến khác cũng có những 
chương trình khám thai để chẩn đoán và điều trị các bất thường của thai nhi. Đến bây giờ họ vẫn làm 
thế, nhưng mục đích của họ là giảm tối thiếu các nguy cơ gây tai biến hoặc dị tật cho thai nhi, hơn thế 
nữa, họ chữa trị kịp thời các tật bệnh ấy. Và họ gọi đó là chẩn đoán trước khi sinh ( fetal screenning 
). Không hiều sao khi về Việt Nam, với đỉnh cao trí tuệ loài người và tư tưởng vô thần, họ không còn gọi 
là chẩn đoán trước khi sinh mà đã “dịch” ra thành “sàng lọc trước khi sinh”. Thật ra chẩn đoán và sàng 
lọc là hai việc khác nhau hoàn toàn.  
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Thế mới biết những mỹ từ đã được vận dụng để đánh tráo khái niệm, ngụy trang khéo léo che 
mắt thiên hạ để đưa một ý đồ đen tối bất lương khác vào mà hoành hành thao túng. Điều này gieo vào 
đầu những người mất cảnh giác một thông điệp hết sức nguy hiểm.  

Nhiều câu chuyện của các nhóm BVSS 
Sàigòn và Hà Nội đã dẫn chứng một cách sống động 
rằng rất nhiều em bé đã được cứu sống, thoát khỏi 
tay các chuyên viên tư vấn vô lương, thoát khỏi tay 
các bác sĩ tử thần. Họ cứ nói là thai nhi bị dị tật này 
dị tật nọ, bảo phải phá thai đi, thế nhưng may mắn 
làm sao, một số ít những người là cha mẹ các em lại 
tìm đến với các Linh Mục, Nữ Tu, các anh chị em 
các nhóm BVSS, được tư vấn để giữ lại thai nhi 
trong bình an và chờ đợi. Kết quả thật rõ ràng, nhiều 
em sinh ra nào có bị gì đâu !?! 

Sự thật là thế đấy, có vẻ khó tin dù các nhân 
chứng vẫn còn sờ sờ ra đó, nhưng giờ đây chính 

giám đốc Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương ở Hà Nội cũng đã phải thú nhận rằng: Do sàng lọc nhầm, 
nghi nhiễm Rubella, hơn 1.000 thai nhi đã bị giết bỏ oan uổng chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2011.  

Kinh khủng chưa ? Thế đã là diệt chủng chưa ? Chắc là các y bác sĩ đang đùa giỡn với sinh 
mạng con người. Ai đời trong y khoa mà tỷ lệ nhầm lẫn lên tới mấy trăm phần trăm như thế. Điều đáng 
sợ hơn nữa, là sau một sự thể như thế, người ta vẫn trơ trẽn phủi tay, thản nhiên giũ bỏ trách nhiệm. 
Các cấp trên chưa thấy ra quyết định điều tra và xử lý, chắc có lẽ việc này hoàn toàn phù hợp với chủ 
trương chính sách của Nhà Nước nên có khi họ còn được… khen thưởng nữa không chừng !  

Tôi đọc được những báo cáo thành tích lừng lẫy trên trang thông tin điện tử Truyền Thông Giáo 
Dục Sức Khỏe, http://www.t5g.org.vn/ ?u=dt&id=2786 như sau:  

“Theo đánh giá của Bộ Y Tế, kể từ khi triển khai Đề Án đến nay đã đạt được các kết quả quan 
trọng, góp phần tích cực trong việc giảm thiểu tỷ lệ trẻ em sinh ra bị dị tật, dị dạng và tăng tỷ lệ trẻ em 
được can thiệp điều trị sớm các dị tật bẩm sinh. Giai đoạn 2007 – 2010, đã có 28.467 thai phụ được 
sàng lọc trước sinh. Trong đó, chỉ định chấm dứt thai kỳ 4.867 trường hợp; theo dõi và tư vấn sau sinh 
cho 22.016 trường hợp. Cụ thể, Trung Tâm Sàng Lọc, Chẩn Đoán Trước Sinh và Sơ Sinh khu vực phía 
Bắc thực hiện sàng lọc siêu âm được 5.059 trường hợp; phát hiện 3.475 thai phụ có chỉ số dương tính, 
nghi ngờ thai bất thường…” 

Kinh khủng thật, sàng lọc 28.467 ca thì người ta bắt phải đình chỉ thai kỳ đến 4.867 ca. tức 17%. 
Cũng theo trang này cho biết tỷ lệ thai nhi mắc tật bẩm sinh theo nghiên cứu của tổ chức Y Tế Thế Giới 
WHO thì tỷ lệ này là 1,73%. Vậy con số chênh lệch hàng chục lần này là thế nào, phải chăng đây là một 
sự dối trá nhằm che đậy cho một mục đích khác, lạm dụng trong chẩn đoán để phá thai bừa bãi cho đạt 
thành tích chỉ tiêu đã đề ra !?!  

Chúng ta cũng nhận thấy Trung Tâm Sàng Lọc khu vực phía Bắc sàng lọc 5.059 trường hợp thì 
phát hiện có đến 3.475 trường hợp nghi ngờ thai bất thường. Trời ơi, với tỷ lệ đến 67% ! Nếu thật thế thì 
đất nước Việt Nam này chắc toàn là người dị tật. Làm gì mà dị tật lại cao đến thế ? Rõ ràng đây là một 
chính sách dùng để tiêu diệt các thai nhi. Vậy mà cái đề án “sàng lọc thai nhi” này đã triển khai trên khắp 
mọi miền đất nước chúng ta với một đội ngũ hùng hậu hàng nghìn tuyên truyền viên rồi đấy !  

Phàm trong lẽ tự nhiên, loài nào cũng vậy, luôn luôn có những cá thể hoàn hảo và cũng có 
những cá thể khiếm khuyết. Nếu ai cũng hoàn hảo cả thì làm sao tôn vinh cái đẹp ? Không có những số 
phận thiệt thòi hơn ta, làm sao ta có thể mở rộng được trái tim nhân hậu ? Cái hay, cái đẹp, những yếu 
tố tạo nên nền tảng đời sống con người nhất thiết không thể thiếu yếu tố Công Bằng, mà Công Bằng 
mới chỉ là nấc thang thấp nhất của Tình Yêu.  

Đối xử với những thai nhi khuyết tật bằng cách cướp mất quyền sống, quyền được sinh ra có 
phải là Công Bằng hay không ? Đến Công Bằng mà chưa có thì lấy đâu ra Tình Yêu, mà không có Tình 
Yêu tha nhân đồng bào, tình yêu quê hương, tình yêu với thiên nhiên… liệu chúng ta có phải là người 
nữa không ? Chúng ta hãy thử tự hỏi xem, nên chăng chúng ta sàng lọc tâm hồn, sàng lọc lương tâm 
chính mình hay chỉ lăm lăm lo sàng lọc các thai nhi vô tội này để tạo nên nghiệp chướng ? Khuyết tật 
trên thân thể làm sao đáng sợ cho bằng khuyết tật tâm hồn ?  

Xin viết lên đôi dòng để cùng suy gẫm, cùng cảnh giác với những thủ đoạn vô thần, vô nhân tính. 

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 8.2011 
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HÔN NHÂN MỘT VỢ MỘT CHỒNG  
THÁCH ĐỐ HAY HỒNG ÂN ! 

Ly dị hiện nay không còn được coi là một trọng tội đối với đời sống hôn nhân; ngược lại, nó đã 
được chấp thuận và hợp pháp hóa tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo đó, ít người cho rằng ly dị là 
một hành động xấu và cần phải tránh né. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là luật “một vợ một 
chồng” của Thiên Chúa đã trở nên lỗi thời. Và Thiên Chúa cũng đã lỗi thời ! 

TRUYỆN MỘT LOÀI CHIM 

Đi tìm một câu trả lời cho luật “một vợ một chồng”, thiên nhiên đã cho con người một câu trả lời 
mang đầy ý nghĩa và rất đáng để suy nghĩ: 

Một câu truyện được kể về loài thiên nga, đó là có mội đôi thiên nga đang bay bên nhau trên nền 
trời xanh đẹp tuyệt vời. Không biết vì lý do gì một con bỗng rưng lảo đảo rồi lao xuống một triền đá chết. 
Con còn lại sau khi lượn quanh xác chết của bạn mình kêu lên những tiếng thảm thiết, rồi tự nhiên lao 
vút lên cao như để lấy đà rồi lao xuống gềnh đá và chết cạnh bạn của nó.  

Người ta đã thêu tặng nhau những bức tranh trong dịp cưới với hình một đôi thiên nga, vì thiên 
nga là loài vật rất đặc biệt. Sau khi đã trải qua thời gian thử thách, tìm hiểu và đã chấp nhận sống với 
nhau, thì đây là một “hôn phối bất khả phân ly” đối với chúng. Có nghĩa là hai con thiên nga ấy sẽ sống 
với nhau, bên nhau cho đến chết. Không cãi vã, không ngoại tình, và không ly dị. Chúng chỉ có nhau và 
gắn bó với nhau ngay cả khi con cái chúng khôn lớn và bỏ chúng ra đi. Và nếu một trong hai chết, thì 
con còn sống sẽ “ở vậy” suốt đời mà không hề có chuyện “tái giá” hay “tục huyền”. 

Cùng với loài thiên nga, phượng hoàng đầu bạc ở Bắc Mỹ, và loại chim két hoàng bích ở Úc 
Châu cũng có cùng một đặc tính “một vợ một chồng” như vậy. 

TỪ ĐẦU TIÊN ĐÃ KHÔNG XẢY RA NHƯ VẬY  

Ngày nay, nhiều người kể cả Công Giáo khi 
nói đến luật “Một vợ, một chồng”, ý nghĩa đầu tiên là 
cho rằng Thiên Chúa không thông cảm và hiểu 
những thách đố, khó khăn của đời sống hôn nhân. 
Giáo Hội Công Giáo khe khắt, đòi hỏi. Giáo Hội 
không bắt kịp trào lưu tư tưởng tiến hóa của con 
người thời đại. Theo quan niệm của những người 
chủ trương ly dị thì làm gì mà phải chung thủy ! Tại 
sao phải sống chết với một người, nhất là người ấy 
gây phiền, gây khổ cho mình ! Thiên hạ ly dị đầy 
đường có chết chóc ai đâu ! Tại sao mình lại không 
thử một lần để may ra đổi được số mệnh ! 

Đó là những lý luận thoạt nghe tưởng như 
hữu lý vì nó hết sức hấp dẫn. Tuy nhiên, khi đi sâu 

vào ý nghĩa của đời sống vợ chồng, vào cái mà Giáo Hội Công Giáo gọi là “Ơn Gọi Hôn Nhân”, ta mới 
hiểu rằng ly dị không phải là giải pháp cuối cùng và tốt nhất cho đời sống hôn nhân. Ngược lại, chung 
thủy, một vợ, một chồng mới là cái làm cho đời sống hôn nhân trở nên hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu đã 
xác định với những người Do Thái hỏi Ngài về ly dị như thế. Trước câu hỏi tại sao Maisen cho phép họ 
ly dị, Ngài đã trả lời: “Từ đầu đã không có chuyện ấy” ( Mt 19, 8 ). 

Tại sao từ ban đầu Thiên Chúa đã không cho phép ly dị !  

Thiên Chúa khi kêu gọi con người bước vào đời sống hôn nhân, là Ngài đã có ý muốn họ hạnh 
phúc. Ngài biết sự chọn lựa và lời mời gọi ấy là tốt cho họ, bởi thế Ngài không muốn họ thay đổi: “Sự gì 
Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly” ( Mt 19, 6 ). Đó là luật, nhưng là một luật êm ái, 
nếu tuân theo con người sẽ được hạnh phúc. 

Con người khi bước vào đời sống hôn nhân là tự chọn và đáp lại ơn gọi cao cả ấy. Sẵn sàng 
chấp nhận “luật” ấy bằng sự đáp trả của hiểu biết, tự do và tiếng nói của con tim. Không ai bắt buộc phải 
lấy người mình không muốn lấy. Và cũng không ai có quyền dùng sức mạnh, tiền bạc, hoặc quyền lực 
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để cưỡng ép, chiếm đọat tình yêu người khác. Tình yêu trong hôn nhân, do đó, là một đáp trả tự do, 
công bằng, và trưởng thành. 

Tình yêu vợ chồng dành cho nhau là một thứ tình phát xuất từ tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Thiên Chúa đã chia sẻ tình này cho con người. Ngài đã cho con người biết về dự án yêu thương này: 
“Chúng ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh chúng ta” ( Sáng Thế 1, 26 ). Và qua đó, Ngài đã tạo 
dựng nên họ “có nam, có nữ” ( 1, 27 ). Do đó, khi đáp lại tiếng gọi con tim của nhau trong ơn gọi hôn 
nhân là con người chia sẻ thứ tình yêu cao cả ấy với Thiên Chúa và với nhau. 

Như vậy, luật một vợ một chồng không phải là 
do Giáo Hội đặt ra và áp đặt trên con người. Đó là luật 
của Thiên Chúa. Mà những gì Thiên Chúa đã làm thì tốt 
đẹp, mang lại hạnh phúc cho mọi loài thụ tạo trong đó 
có con người. 

DO SỰ CỨNG LÒNG CỦA CÁC NGƯƠI 

Người Kitô hữu phải sống với suy tư này, đó là 
hôn nhân không phải là một khế ước đơn thuần của xã 
hội, một định chế của luật lệ xã hội. Nó cũng không 
phải là một đáp trả có tính cách tình cảm và dựa vào sự 
thôi thúc của dục vọng. Hôn nhân, theo cái nhìn Kitô 
Giáo là một ơn gọi. Một lời đáp trả trực tiếp đối với 
Thiên Chúa về sự chọn lựa bậc sống của mình, cũng như sự đáp trả tiếng gọi của con tim, của tình yêu 
giữa hai người. Đây chính là lý do tại sao Thiên Chúa đã không cho phép con người ly dị. 

Con người có thể coi thường lời hứa và coi thường tình cảm của nhau, nhưng đối với Thiên Chúa 
thì không. Những gì Ngài đã hứa, và những gì Ngài trao tặng nó phải mang tính cách vững bền, không thay 
đổi. Ngài không bao giờ làm một việc gì mà không nhìn đến hạnh phúc của con cái Ngài. Tình yêu mà Ngài 
mời gọi họ bước vào. Tình yêu mà Ngài san sẻ cho hai người để trao cho nhau cũng phát xuất từ sự thánh 
thiện và bền vững ấy. Do đó, khi con người phản bội nhau, chính là phản bội Thiên Chúa. 

Các quan tòa, các thẩm phán, các luật sư và ngay cả các đương đơn ly dị, tất cả ai cũng đều 
biết rõ điều này là ly dị, một nghĩa nào đó là hành động phản bội. Nhưng sở dĩ họ vẫn làm là vì theo 
Chúa Giêsu đã nói: “Bởi vì lòng dạ các ngươi cứng cỏi, nên Môsê mới cho phép các ngươi ly dị vợ” ( Mt 
19, 8 ). Việc cho phép của Môsê, như vậy chỉ là một việc làm miễn cưỡng, một hành động chẳng đặng 
đừng mà Thiên Chúa làm ngơ cho phép xảy ra theo sự cứng lòng của con người. Một cách tương tự, 
luật cho phép ly dị của các quốc gia hiện nay trên thế giới cũng chính là một hành động đi ngược với 
chủ ý của Thiên Chúa, nhưng vì tôn trọng tự do của con người, Ngài đành nhắm mắt làm ngơ !  

Nhìn vào những lý do ly dị hiện nay, hầu hết các trường hợp ly dị đều dựa vào lý do: “Những 
khác biệt không thể hàn gắn được” – Irrecconcilable differences. Đây có thể được coi là một sáng kiến 
khôn ngoan, nhưng cũng đầy lật lọng, đầy gian dối đối với các quan tòa và các luật sư biện hộ. Nó cũng 
là lý do để những ai đâm đơn ly dị dựa vào đó để tự trấn át lương tâm mình. 

Trong thực tế, ai có thể chứng minh được những khác biệt không thể hàn gắn ấy là những khác 
biệt nào, và chúng đến từ nguyên nhân nào, ngoại trừ người đứng đơn ly dị ! Những khác biệt không 
thể hàn gắn ấy có thể là vì tôi đã có bồ, đã ngọai tình. Tôi đã lường gạt được anh hay em cho bõ ghét 
và nay thì không còn thèm muốn nữa. Nó cũng có thể là tự thâm tâm, tôi chỉ là một anh hay một chị 
đồng tính, hoặc vừa đồng tính vừa lưỡng tính. Một anh hay một chị đào mỏ chỉ thích cái gia tài khổng lồ 
của người khác. Những người mà tự mình đã dối gạt khả năng bất lực của mình, dối gạt tính ham mê 
cờ bạc, rượu chè, và nghiện hút. Và rất nhiều những lý do khác được gói trọn vào một câu: “Những 
khác biệt không thể hàn gắn được” – Irrecconcilable differences. 

Chúa Giêsu, Đấng thấu hiểu lòng dạ con người nên đã giải thích những khác biệt ấy bằng một 
câu vắn tắt nhưng đầy ý nghĩa, đó là “sự cứng cỏi của tâm hồn”. Mà nếu đã như vậy, thì người chồng 
hay người vợ có làm cách gì đi nữa cũng vẫn không thể “hàn gắn” được. 

Một điều nghe như khôi hài mà rất nhiều người vẫn tự bào chữa cho thái độ vô tội, cho việc làm 
chính đáng của mình khi ly dị, đó là: “Tôi không bỏ vợ hay bỏ chồng vì một bóng hình thứ ba, không hề 
có chủ ý nào, mà chỉ đơn thuần là những khác biệt giữa hai người không thể hàn gắn. Tôi ly dị vì nghĩ 
đến ảnh hưởng giáo dục của những đứa con…” Thực tế lại cho thấy một nguyên tắc hoàn trái ngược, 
đó là chẳng ai dại gì bỏ đi cái mà mình đang có, họa chăng là đổi lấy cái mà mình cho là tốt hơn. 
Nguyên tắc tâm lý này đã được chứng minh trong hầu hết các trường hợp ly dị, mặc dù kết quả khảo 
cứu lại không cho thấy những đánh đổi kia là đúng, hoặc tốt hơn. Đông Tây gặp nhau, kinh nghiệm của 
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tiền nhân Việt Nam cũng đã cho thấy điều này: “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, hoặc: “Chê thằng toét mắt, 
lấy thằng gù lưng”. 

Kết quả các cuộc khảo cứu cũng cho biết thêm đời sống sau khi ly dị người đàn bà là người chịu 
thiệt thòi nhiều so với đàn ông. Rất tiếc, cũng những khảo cứu ấy lại cho thấy đàn bà đứng đơn ly dị 
nhiều hơn đàn ông. 

HỒNG ÂN CHỨ KHÔNG PHẢI THÁCH ĐỐ 

Trở lại câu truyện một loài chim, thiên nhiên đã cho con người một bài học rất bổ ích, đầy ý 
nghĩa. Điều này minh chứng rằng Thiên Chúa và Giáo Hội đã không đặt trên vai con người những gánh 
nặng không thể mang vác, hoặc đòi hỏi những điều xem ra vô lý. Thiên Chúa chỉ muốn con người được 
hạnh phúc, và Giáo Hội chỉ hướng dẫn và giúp con người thực thi ý Chúa để được hạnh phúc. 

Hạnh phúc của luật “một vợ một chồng” được nhìn thấy qua thái độ hớn hở và hạnh phúc của 
Ađam khi đón nhận Evà từ tay Thiên Chúa. Ông hạnh phúc và sửng sốt kêu lêu: “Đây là xương của 
xương tôi, thịt của thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì được rút ra từ đàn ông” ( 2, 23 ). Vì ý nghĩa 
này mà người Việt Nam gọi chồng hay vợ là “mình”. Do đó, khi vợ chồng tự ý loại bỏ nhau, tự ý cho 
phép mình ly dị và dan díu với người khác là bỏ đi một phần của chính mình để đi tìm cái phần ấy của 
kẻ khác. Hoặc cũng có thể nói là đi ăn cắp, cướp giật phần của kẻ khác. 

Tâm lý chung thủy, tự nó cũng nói lên khía cạnh tích cực vì nó thôi thúc hai người phải có trách 
nhiệm nối kết, mang lại hạnh phúc cho nhau. Trong hôn nhân không có thứ hạnh phúc một mình, vì 
hạnh phúc của người này cũng là hạnh phúc của người kia. Các nhà tâm lý đã khám phá ra rằng, hễ 
người nào cứ mang ý tưởng “ly dị” trong đầu, hoặc những ai bước vào hôn nhân như một “trò chơi”, 
những người này trước sau cũng ly dị. Những khảo cứu gần đây về lý do ly dị còn cho biết thêm là 
những ai đã một lần ly dị, họ thường là những người sẽ dễ dàng ly dị lần thứ hai hoặc thứ ba. 

Như vậy, khi Thiên Chúa muốn con người bước vào ơn gọi hôn nhân bằng luật “nhất phu, nhất 
phụ” – một vợ một chồng – là Ngài muốn cho con người sống với tâm lý này. Ngài không muốn con người 
phải xao động, phải hối hận, và phải phân vân về chọn lựa của mình. Xao động, hối hận, hoặc phân vân 
nói lên tâm trạng thiếu trưởng thành, một tâm lý không đem lại hạnh phúc của hôn nhân. Cũng chính vì 
vậy, khi xét định một trường hợp hôn nhân “bất thành sự”, các thẩm phán trong các tòa án hôn phối của 
Giáo Hội đã căn cứ vào yếu tố trưởng thành tâm lý để quyết định giá trị thành sự của hôn nhân đó. Dĩ 
nhiên, đây chỉ là một trong nhiều những nguyên nhân khiến cho một cuộc hôn nhân không thành sự. 

Trở lại những yếu tố tâm lý, tâm linh và thiên nhiên, và với cái nhìn tích cực, thì hôn nhân một vợ 
một chồng là một hôn nhân không vượt quá sự cố gắng của con người. Nó cũng không phải là gánh 
nặng mà Thiên Chúa đã vô tình đặt trên vai con người. Nhưng chỉ nói lên đó là một hồng phúc. Thật 
vậy, chỉ khi nào chúng ta bình tâm, sâu lắng và thành thật với mình, chúng ta sẽ nhận ra người vợ hay 
người chồng của mình chính là một tặng vật vô cùng quí giá và không thể thiếu trong cuộc đời và trên 
hành trình trần thế.  

Tóm lại, ly dị không phải là giải pháp cuối và tốt nhất cho hôn nhân. Việc này nếu xảy ra thì chỉ là 
một việc bất đắc dĩ và đòi hỏi nhiều lý do vững chắc, khả tín, khoa học. Điều mà Giáo Hội gọi là những 
lý do đưa đến sự bất thành ngay từ ban đầu của Bí Tích Hôn Nhân.  

TRẦN MỸ DUYỆT, Cánh Thiệp Tâm Tình 8.2011 

 

CHUYỆN CỦA SỐ... 0  
“1... 2... 3” hay “oẳn... tù... tì”, những đứa trẻ luôn luôn đếm như thế trong biết bao trò chơi của 

chúng. Một lần tôi hỏi em tôi: “Sao em không đếm từ số 0: “0... 1... 2... 3 !” Em nhìn tôi ngạc nhiên.  

Mỗi số đều bằng số 0 + chính nó. Đó là một điều tất nhiên mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc gì 
phải viết thế. 

Nhưng khi một người vô danh không ai biết tới + nghị lực và tài năng, trở thành bác học lừng 
danh; một bác nông dân từ tay trắng + lòng quyết tâm, sự tháo vát, vượt lên đói nghèo, làm giàu cho gia 
đình và quê hương, thì quả thật “số 0” không phải là vô nghĩa. 

Bạn hãy bắt đầu đếm từ “số 0”, bắt đầu từ bản thân mình + niềm tin và tri thức tuổi trẻ, bạn sẽ biết 
mình bắt đầu từ đâu và đi tới đâu, đừng đếm từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, từ những 
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ngôi nhà hay những chiếc xe đắt tiền rú ầm đường trong đêm, những con số đếm từ những thứ đó không 
thể đứng vững trong cuộc sống bởi dưới chân họ không phải là những thứ gì họ tự làm ra, họ không biết 

bắt đầu từ đâu, và cũng không biết mình sẽ đi tới đâu, không có nơi bắt 
đầu cũng không có điểm kết thúc.  

Bắt tay vào mọi việc từ con “số 0” và làm nên cả thế giới, dù đó 
là một thế giới nhỏ của riêng bạn thì bạn bao giờ cũng cảm thấy vui 
sướng nhiều hơn khi phải phụ thuộc vào người khác, đúng không !  

Chúng ta biết nói “không !” trước những nhu cầu chưa đúng lúc 
của bản thân, biết nói “không !” trước những cám dỗ nguy hiểm của 
cuộc sống, biết nói “không !” hôm nay để có nhiều trong ngày mai.  

1.000.000 lớn hơn 999.999 cho dù nó gồm rất nhiều số 0, 
nhưng nếu bạn đảo các số 0 lên trước thì chúng trở nên vô nghĩa và 
trở thành những con số hầu như không đáng kể bên cạnh 999.999, nó 
sẽ càng vô nghĩa khi bạn nói “tôi không biết !”, “tôi không làm được !”, 
“tôi không thể !”  

Hãy hiểu số 0 và đặt nó đúng chỗ, bạn sẽ ngạc nhiên trước ý 
nghĩa của những con số tưởng chừng như vô nghĩa này. 

KHUYẾT DANH 

24 ĐIỀU BẠN NÊN GHI NHỚ 
01. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới. 
02. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả. 
03. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn. 
04. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày. 
05. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn. 
06. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu. 
07. Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn. 
08. Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ. 
09. Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn. 
10. Có nhiều giấc mơ đang chờ được thực hiện. 
11. Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có. 
12. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng. 
13. Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng đủ chuyện. 
14. Người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của việc đó. 
15. Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng. 
16. Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nuối. 
17. Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài. 
18. Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại. 
19. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan. 
20. Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau. 
21. Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả. 
22. Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất. 
23. Hãy nhớ về gia đình, có những ước mơ, hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. 
24. Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao. 

QUỐC DŨNG, theo Vivaconsulting 

HOÁ RA THẬT ĐƠN GIẢN 
1. Có một người vào thi để xin việc làm trong một công ty nọ, khi đi dọc hành lang đến phòng thi, 

anh thấy có mấy tờ giấy vụn dưới đất, liền cúi xuống nhặt lấy và bỏ vào thùng rác. Người phụ trách thi 
vấn đáp vô tình trông thấy từ xa, đã quyết định nhận anh ta vào làm việc cho công ty. Hóa ra để được 
trọng dụng thật là đơn giản, chỉ cần tập những thói quen tốt. 

2. Có một cậu bé vào tập việc trong một tiệm sửa xe đạp, có người khách đem đến một chiếc xe 
đạp hư, cậu bé không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những 
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người đang học việc khác cười nhạo cậu bé đã dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn 
tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, cậu bé liền 
được người khách nhận đưa về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao. Hóa ra để thành đạt 
trong đời thật đơn giản, chỉ cần cố gắng chịu thiệt thòi một chút… 

3. Có một em bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp !” Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen mẹ 
như thế ?” Em bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ… không nổi giận như mọi ngày !” Hóa ra muốn có một vẻ 
đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được. 

4. Có một huấn luyện viên quần vợt nói 
với học sinh: “Nếu quả bóng rơi vào trong đám 
cỏ, thì làm thế nào để tìm nó ? Một người nói: 
“Bắt đầu từ trung tâm đám cỏ mà tìm.” Một 
người khác nói: “Bắt đầu từ nơi chỗ đất trũng 
nhất mà tìm.” Lại một người khác nói: “Bắt đầu 
từ trong đám cỏ cao nhất mà tìm.” Huấn luyện 
viên tuyên bố đáp án chính xác nhất: “Làm 
từng bước một, từ đám cỏ này đến đám cỏ 
kia.” Hóa ra phương pháp để tìm thành công 
thật đơn giản, cứ tuần tự, từ số 1 đến số 10 
không nhảy vọt là có thể được. 

5. Có một cửa hàng thương nghiệp đèn 
đuốc thường sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm 
của anh thường dùng loại đèn nào vậy, tôi thấy rất bền, lúc nào cũng sáng, chẳng thấy chiếc bóng nào 
hư !?!” Người trông coi cửa hàng nói: “Đèn của chúng tôi cũng hay bị cháy lắm, chẳng qua là chúng tôi 
thường thay ngay bóng đèn mới khi bóng đèn cũ vừa bị hư mà thôi.” Hóa ra để duy trì ánh sáng thật 
đơn giản, chỉ cần thường xuyên thay đổi là được. 

6. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua 
chỗ tớ mà ở.” Con nhái ở bên đường trả lời: “Tớ đã quen rồi, hơn nữa, cũng thấy ngại, làm biếng không 
muốn dọn nhà.” Mấy ngày sau con nhái ở bên ruộng đi thăm con nhái ở bên đường, phát hiện nó đã bị 
xe chạy ngang qua cán chết rồi, xác nằm bẹp dí bên đường đi. Hóa ra phương pháp nắm giữ vận 
mệnh thật đơn giản, tránh xa lười biếng là xong. 

8. Có một con gà con đang phá tìm cách vỏ trứng để chui ra, nó chần chừa e ngại thò đầu ra 
ngoài ngó nghiêng sự đời xem sao… Ngay lúc ấy có một con rùa chậm chạp lết ngang qua đó. Thế là 
con gà con quyết định rời khỏi cái vỏ trứng ngay lập tức, không do dự chi nữa. Hóa ra muốn thoát ly 
gánh nặng trầm trọng thật đơn giản, chỉ cần dẹp bỏ óc thành kiến cố chấp là có thể được. 

9. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần, Thượng Đế trao cho mỗi bé một cái chân đèn bằng 
đồng, và bảo chúng trong lúc chờ Ngài trở lại, hãy giữ cái chân đèn sao cho luôn được sáng bóng. Nhưng 
rồi một tuần đã trôi qua đi mà vẫn chưa thấy Thượng Đế trở lại, tất cả các em bé đã nản chí, không còn 
chúi bóng chân đèn của mình nữa. Một hôm, Thượng Đế đột nhiên đến thăm, chân đèn của mỗi đứa bé 
lười nhác đều đã đóng một lớp bụi dày, chỉ duy có em bé mà thường ngày cả bọn vẫn kêu bằng thằng 
ngốc, dù cho Thượng Đế chưa thấy đến, hằng ngày bé vẫn nhớ lời dặn, lau chùi cái chân đèn sáng bóng. 
Kết quả em bé ngốc này được trở thành thiên thần. Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần có 
một tấm lòng thật thà tận tụy. 

10. Có một con heo nhỏ đến xin làm môn đệ của một vị thần, vị thần ấy vui vẻ chấp nhận. Lúc ấy 
có một con trâu nghé từ trong đám bùn lầy bước ra, toàn thân đầy lấm lem đầy bùn dơ bẩn, vị thần nói 
với con heo nhỏ: “Heo ơi, con hãy đến giúp con nghé tắm rửa cho sạch sẽ đi.” Con heo nhỏ trố mắt 
ngạc nhiên: “Con là môn đệ của thần, sao lại có thể đi phục vụ một con nghé bẩn thỉu như thế chứ ?” Vị 
thần bảo heo con: “Con không đi phục vụ kẻ khác, thì kẻ khác làm sao biết được con là… môn đệ của 
Ta ?” Hóa ra học hành tập luyện để nên giống một vị thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành 
thật ra mà phục vụ là được.” 

11. Có một đoàn người đãi vàng đang đi trong sa mạc, ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một 
người bước đi cách vui vẻ, người khác hỏi: “Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?” Người ấy trả lời: 
“Bởi vì tôi mang theo hành trang thật gọn nhẹ.” Hóa ra sống vui vẻ thật đơn giản, có thiếu thốn chút 
ít đi nữa thì vẫn không sao ! 

Lm. LÊ QUANG UY, sưu tầm và biên tập lại từ Internet, 22.8.2011 
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GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ TÌM ĐẾN GẶP CHÚA 
PHẦN III: SỰ SỐNG MỚI – LỜI ĐÁP TRẢ 

"Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa:  
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răng của Người.  

Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người." ( 1 Ga 5, 2 – 3 ) 

CHƯƠNG I: SỰ SỐNG THIÊN CHÚA TRONG CHÚNG TA 

Bài 24: Các Bí Tích  
Bài 25: Bí Tích Thánh Tẩy 
Bài 26: Bí Tích thêm sức 
Bài 27: Bí Tích thánh tẩy 
Bài 28: Bí Tích Sám Hối 
Bài 29: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 
Bài 30: Bí Tích Truyền Chức Thánh  
Bài 31: Bí Tích Hôn Phối 

BÀI 24: CÁC BÍ TÍCH 
Lời Kinh Thánh 
“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì 

người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” ( Ga 15, 5 ) 
Tìm hiểu những chân lý căn bản của Đức Tin Kitô giáo và những phương thế có thể giúp con 

người nhận biết và sống theo Thánh ý Chúa, để đạt tới hạnh phúc cuối cùng của đời người. Nhưng 
Thiên Chúa là Đấng vô biên, mà khả năng con người lại có giới hạn. Tự sức con người không thể vươn 
tới Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa trợ giúp con người, đưa con người tới cuộc sống mới. Sự trợ giúp 
đó chính là “Ơn Thánh” và phương thế Thiên Chúa ban ơn Thánh là “Bí Tích”. 

A. Ơn thánh 
1. Ơn Thánh là gì ? 
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa muốn cho con người nhận biết, yêu mến và phụng sự 

Người trong cuộc sống hiện tại ( 1Tm 2, 4 ) và được hưởng hạnh phúc cùng Người. Để giúp con người 
đạt tới mục đích đó, Thiên Chúa đã cho nguyên tổ được tham dự vào sự sống thánh thiện của Người, 
và ban cho nguyên tổ sự sống mà ta gọi là “ơn thánh hóa”. 

Thiên Chúa cũng muốn thực hiện điề đó với tất cả mọi người. Nhưng vì tội nguyên tổ, con người 
đã mất ơn đó, sự gắn bó giữa Thiên Chúa và con người không còn, khiến con người khó có thể nhận 
biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa cho xứng hợp. Vì vậy, Thiên Chúa đã cử Con của Ngài, là Đức 
Giêsu Kitô đến cứu độ và trả cho con người hồng ân đã mất, thiết lập lại mối liên lạc giữa Thiên Chúa và 
con người. Nhờ công cuộc cứu độ, Chúa Giêsu cho ta được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. 

Như vậy, ơn Thánh chính là sự sống Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Giêsu Kitô để 
được hạnh phúc vĩnh cửu. 

2. Phân loại 
Có thể phân biệt ba thứ ơn thánh: 
a. Ơn thánh hóa ( Ơn thánh sủng ) 
Ơn thánh sủng là chính Sự Sống của Ba Ngôi Thiên Chúa thong ban, làm cho nên giống Chúa 

Kitô, trở nên con Thiên Chúa và đang hưởng hạnh phúc với Người. Thiên Chúa dung Bí Tích Thánh Tẩy 
để ban ơn thánh hóa. Khi phạm tội trọng, ơn này không còn. Nhưng có thể tìm lại bằng cách lãnh nhận 
Bí Tích Sám Hối hay “ăn năn tội cách trọn” trong trường hợp không thể lãnh nhận Bí Tích này. 

b. Ơn đoàn sủng 
Ơn đoàn sủng là những ơn ban nhưng-không có tính cách nhất thời vì lợi ích chung. 
 

CÙNG HỌC HỎI  



 21

c. Ơn trợ giúp ( hiện sủng ) 
Ơn hiện sủng là sức mạnh Chúa ban, giúp làm lành lánh dữ để tăng thêm ơn thánh hóa và khi ta 

phạm tội thì giúp ăn năn trở lại. Tất cả ơn thánh được Thiên Chúa ban khi chúng ta cầu nguyện, làm 
việc đạo đức và lãnh nhận các Bí Tích. 

B. Bí Tích 
1. Chúa Giêsu tác động qua các Bí Tích 
Khi còn sống ở trần gian, Chúa Giêsu đã dùng cử chỉ, và lời nói để ban hồng ân cho những 

người đến với Ngài như: trừ tà, chữa bệnh, tha tội, ban Thánh Thần… các cử chỉ đó cụ thể hóa ân sủng 
vô hình được ban bên trong. 

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thông ban hồng ân của Ngài, nhất là “ơn cứu độ” ( giải thoát 
con người khỏi tội lỗi, trở thành con người tự do, con cái Thiên Chúa ), qua lời nói và cử chỉ Ngài đã lập 
ra, gọi là Bí Tích. Giáo Hội cử hành các cử chỉ và lời nói này để cụ thể hóa ân sủng vô hình Thiên Chúa 
ban cho con người. 

Chính Chúa Giêsu trực tiếp tác động các Bí Tích, Linh Mục chỉ là trung gian hữu hình. Mọi ân 
sủng Chúa Giêsu ban qua Bí Tích đều khơi nguồn từ sự chết và sự sống lại của Ngài. Nói cách khác. 
Qua các Bí Tích, Chúa Giêsu thông ban đời sống mới của Ngài cho chúng ta hôm nay. 

2. Nói chung về Bí Tích 
a. Các Bí Tích đánh dấu những giai đoạn của 

đời sống 
Cuộc sống tâm linh của người tín hữu phải trải qua 

nhiều giai đoạn giống như cuộc sống tự nhiên. Mỗi giai 
đoạn được đánh dấu bằng một nghi lễ đem lại hứng khởi 
và sức sống cho tâm hồn. Có 7 dấu hiệu ghi dấu những 
giai đoạn đó, gọi là 7 Bí Tích. 

b. Bí Tích là gì ? 
Là dấu hiệu hữu hình mà Chúa Giêsu đã lập ra để 

qua đó ban ơn thánh cho con người. 
c. Phân loại và ý nghĩa 7 Bí Tích 
7 Bí Tích chia làm ba loại: 
Bí Tích Nhập Đạo 
o Thánh Tẩy: Chúa Kitô sinh ta trong cuộc sống 

mới, thường gọi là “đời sống ơn thánh” 
o Thêm Sức: Chúa Kitô làm cho ta lớn lên nhờ 

Chúa Thánh Thần. 
o Thánh Thể: Chúa Kitô trao ban cho ta lương thực 

thiêng liêng là chính bản thân Mình và Máu của Người dưới dấu hiệu bánh và rượu. 
Bí Tích Phục Hồi Tâm Linh 
- Sám Hối: Thiên Chúa thứ tha những sai lầm, thiếu sót của con người. 
- Xức Dầu Bệnh Nhân: Thiên Chúa nâng đỡ tâm hồn và thân xác con người trong giờ phút cuối 

cùng của hành trình trần gian. 
Bí Tích Phục Vụ Cộng Đoàn 
- Truyền Chức Thánh: Thiên Chúa cắt đặt người có nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn Dân Chúa. 
- Hôn Phối: Thiên Chúa kết hợp nam nữ thành vợ chồng và nâng đỡ họ trong đời sống hôn nhân. 
3. Điều kiện lãnh nhận Bí Tích 
Điều kiện chung cho mọi Bí Tích:  
- Cần có lòng tin, hiểu ý nghĩa và muốn lãnh nhận. 
Điều riêng của mỗi Bí Tích: 
- Muốn lãnh nhận Thánh Tẩy và Sám Hối, cần lòng sám hối. 
- Còn các Bí Tích khác, cần sách tội trọng, có nghĩa là phải nhận Bí Tích Sám Hối trước. 
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- Bí Tích cần thiết để được cứu độ. Tuy nhiên, trong những trường hợp không thể lãnh nhận, 
người có lòng khao khát vẫn được Thiên Chúa đoái thương. 

C. Phụ tích 
1. Phụ tích là gì ? 
Là những dấu hiệu mô phỏng theo các Bí Tích, do Giáo Hội lập ra để diễn tả sự thông ban ơn 

Chúa nhờ lời khẩn cầu của Giáo Hội. 
2. Các loại Phụ Tích 
Phụ tích gồm hai loại: 
a. Loại giúp chuẩn bị lãnh nhận những hiệu quả chính của Bí Tích: bao gồm các nghi thức chung quanh 

các Bí Tích như: tuyên xưng Đức Tin trước khi Thánh Tẩy, thú nhận tội lỗi trước khi cử hành Thánh Lễ… 
b. Loại thánh hóa các hoàn cảnh cuộc sống: Những lời chúc lành, các nghi thức thánh hóa ( quen 

gọi là làm phép ), thánh hiến Nhà Thờ, bàn thờ, chén thánh, ảnh tượng… 
3. Tâm tình khi lãnh nhận Phụ Tích 
- Cần có lòng tin và tôn kính 
- Tránh mê tín dị đoan 
Kết luận 
“Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa 

ngã. Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được 
cứu độ ! Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ 
cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và 
nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên 
Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện ( Ep 2, 4 – 5, 7 – 9 ). 

Câu hỏi 
1. Ơn thánh là gì ? 
2. Ơn thánh hóa, đoàn sủng và trợ giúp là gì ? 
3. Thiên Chúa dùng Bí Tích nào ban ơn thánh hóa. Khi nào ta mất ? Bí Tích nào mang lại ? 
4. Bí Tích là gì ? Chúa Giêsu tác động qua các Bí Tích thế nào ? 
5. Có mấy Bí Tích ? Phân loại và ý nghĩa mỗi Bí Tích ? 
6. Phụ tích là gì ? Có mấy loại ? 
7. Điều kiện tổng quát lãnh nhận Bí Tích ? 
8. Tâm tình khi lãnh nhận phụ tích ? 

BÀI 25: BÍ TÍCH RỬA TỘI 
Lời Kinh Thánh 
“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” ( Ga 3, 5 ) 
1. Tiến trình gia nhập Kitô giáo 
Sau khi tìm hiểu Giáo Lý, muốn gia nhập Kitô giáo, bạn sẽ trải qua một thời gian chuẩn bị ( dự 

tòng ), với ba nghi thức cho ba giai đoạn. 
a. Nghi thức tiếp nhận: Giới thiệu dự tòng với một cộng đoàn Giáo Xứ. 
b. Nghi thức tuyển chọn: Giáo Hội tuyển chọn dự tòng vào số những người chuẩn bị lãnh Bí 

Tích Thánh Tẩy, đồng thời dự tòng tỏ bày ý muốn, Đức Tin và lòng sám hối. 
c. Lãnh nhận Bí Tích nhập đạo: 
- Thánh Tẩy: Lễ nghi chính yếu với việc đổ nước và đọc lời rửa tội. 
- Thêm Sức: Với việc đặt tay và xức dầu Thánh. 
- Thánh Thể: Với việc đón nhận Mình Máu Chúa Giêsu vào trong tâm hồn. 
2. Đức Tin và Thánh Tẩy 
Muốn được cứu độ cần phải tin và chịu Thánh Tẩy ( Mc 16, 16; Mt 28, 18 – 19; Ga 3, 5 ). Đức Tin là 

điều kiện chủ yếu, nhưng thanh tẩy cũng cần thiết, vì thanh tẩy hoàn tất Đức Tin. Đức Tin vừa là ân huệ của 
Thiên Chúa, vừa là thái độ đón nhận của con người. Ân huệ này được ban trong thanh tẩy: “Những ai đón 
tiếp tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” ( Ga 1, 12 ). 
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3. Nguồn gốc và ý nghĩa Bí Tích Thánh Tẩy 
a. Nguồn gốc 
Phép Rửa là một cử chỉ, một nghi thức đã có rất sớm trong lịch sử Kitô giáo. Thời Chúa Giêsu, 

một Gioan làm phép Rửa ở song Gio – đan ( Mt 3, 5 – 6; Ga 4, 2 ). Rồi trong sứ vụ công khai, Chúa 
Giêsu rao giảng về phép rửa ( Ga 3, 5 ). Tất cả chân lý này đã được Chúa Giêsu công bố trong huấn 
lệnh sau cùng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân dnah 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” 
( Mt 28, 19 – 20 ). 

Huấn lệnh đó, các Tông Đồ đã thực thi ( Cv 2, 38 – 41; 8, 4 – 25; 19, 1 – 5 ) và trở thành điều 
kiện tất yếu để cứu độ con người. Qua dấu hiệu Bí Tích, Chúa Giêsu tái tạo con người thành “thụ tạo 
mới trong Thiên Chúa” ( 2Cr 5, 17 ). 

b. Ý nghĩa 
Bí Tích Thánh Tẩy là một cuộc tái sinh. Cũng như Chúa Giêsu đã chết và được mai táng trong 

mồ, rồi Người sống lại với đời sống mới. Qua Bí Tích Thánh Tẩy, ta cũng phải chết với sự chết của 
Ngài, chon vùi trong con người cũ của mình: tội lỗi, ích kỷ, kiêu ngạo, hận thù… để cùng sống lại với 
Ngài trong cuộc sống mới ( Ga 3, 16; Rm 6, 3 – 11; 1Cr 6, 11 ). Khi dòng nước tái sinh chảy trên đầu, 
Chúa Thánh Thần làm cho ta được sinh ra và đổi mới. 

4. Hiệu quả 
Bí Tích Thánh Tẩy được Chúa Giêsu lập nên để khai sinh đời sống Kitô hữu, làm cho ta trở 

thành con Thiên Chúa và tín hữu của Giáo Hội với tất cả ân phúc và trách nhiệm thuộv người Kitô hữu: 
- Xóa bỏ tội nguyên tổ, mọi tội riêng đã phạm trong thời gian trước đây, ta được trả lại ơn thánh 

hóa, được gọi Thiên Chúa là Cha ( Ep 4, 4 – 6; Rm 8, 14 – 16; 2Cr 1, 21 – 22 ). 
- Làm cho ta được tham dự vào đời sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi đến lưu 

ngụ trong tâm hồn ta và tâm hồn ta trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa. 
- Cho ta được gia nhập gia đình 

Dân Chúa là Giáo Hội, trở nên chi thể trong 
thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô ( Ep 
5, 25 – 27; 1Cr 12, 12 – 13 ). 

5. Điều kiện lãnh nhận ( Gl 865 ) 
Để lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, 

dự tòng cần thực hiện những điểm sau: 
- Phải tỏ ý muốn lãnh nhận Bí Tích 

Thánh Tẩy. 
- Học biết đầy đủ các chân lý Đức 

Tin và nghĩa vụ Kitô giáo. 
- Được thử nghiệm vào đời sống 

Kitô giáo qua thời gian dự tòng. 
- Thành tâm thống hối về tội lỗi và 

cải thiện đời sống 
6. Nghi thức Thánh Tẩy ( Gl 861 ) 
a. Thừa tác viên ( người cử hành ) 
- Thừa tác viên thông thường là Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế. 
- Khi thừa tác viên vắng mặt hay bị cản trở, Giáo Lý Viên sẽ được trao nhiệm vụ thay thế. 
- Trong trường hợp cần thiết thì bất cứ người nào với chủ ý nghiêm chỉnh, cũng có thể cử hành 

theo cách thức và ý muốn của Giáo Hội. 
b. Cách thức Thánh Tẩy 
Lễ nghi cốt yếu ở việc “đổ nước và đọc lời rửa rội”: “Tôi rửa… nhân danh Cha và Con và 

Thánh Thần”, trước và sau đó còn có nghi thức khác: Làm phép nước; Dự tòng tuyên bố từ bỏ tà thần 
và tuyên xưng Đức Tin; Trao khăn trắng; Trao nến sáng… Kết thúc nghi thức Thánh Tẩy, dự tòng sẽ 
lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong Bí Tích Thêm Sức và tiếp đến lãnh nhận Mình Máu Chúa Kitô 
trong Bí Tích Thánh Thể. 
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Kết luận: 
“Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, 

là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao ? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, 
chúng ta cùng được mai tang với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền 
năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” ( Rm 6, 3 – 4 ) 

Câu hỏi: 
1. Tiến trình gia nhập Kitô giáo gồm mấy giai đoạn ? 
2. Tương quan giữa Đức Tin và việc thanh tẩy ? 
3. Cuộc thương khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với Bí Tích Thánh Tẩy ? 
4. Nguồn gốc, hiệu quả, điều kiện lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy ? 
5. Thừa tác viên và cách thức Thánh Tẩy ? 

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 NGUYỄN NGỌC TUYỀN Ở SÀIGÒN, BỊ TÂM THẦN  

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp em NGUYỄN NGỌC 
TUYỀN, sinh năm 1991, con của ông Nguyễn Văn Cầm ( đã mất ) và bà Nguyễn 
Ngọc Dung, hiện trọ tại 139 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, Sàigòn, 
điện thoại: 0122.679.2354. Ông Cầm mất đã 8 năm nay, Bà Dung làm phụ hồ nuôi 
con. Em Ngọc Tuyền phát hiện bị bệnh tâm thần đã mấy năm nay. Cô Dung làm 
phụ hồ mỗi ngày được 100.000 VND, trả tiền nhà hàng ngày 30.000 VND, còn lại là 
tiền ăn của hai mẹ con, nhưng công việc cũng không ổn định nên em Tuyền không 
đủ tiền để được chữa trị tại Bệnh Viện Tâm Thần. Chúng tôi xin trợ giúp 2.000.000 

VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM PHẠM HOÀNG LONG Ở SÀIGÒN, BỊ GÃY TAY PHẢI  

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp em PHẠM HOÀNG 
PHONG, sinh năm 1999, con ông Phạm Quốc Thắng và bà Phạm Thị Ngọc Oanh, 
hiện trọ tại tổ 14, ấp 6, xã Tân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Sàigòn, điện thoại: 
0935.599.844. Ông Thắng và bà Oanh đều bị khuyết tật và làm trong Công Ty 27/7, 
cả hai vợ chồng đang nhận thêm việc về nhà làm thêm để trang trải chi phí và nuôi 
em Long. Trong lúc đang phụ ba kéo xe ra thì em Hoàng Phong bị té gãy tay 
phải. Chúng tôi xin trợ giúp 4.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình 
Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 7 biên lai ). 

TRỢ GIÚP EM TRẦN LINH KHANG Ở KHÁNH HÒA, 
BỊ UNG THƯ XƯƠNG  

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp em NGUYỄN 
TRẦN LINH KHANG, sinh năm 1995, con của ông Trần Văn Khương và bà 
Nguyễn Thị Nhị, hiện ngụ tại thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, 
tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 01654.188.549. Gia đình em Khang có 4 anh chị em, 
ba mẹ em làm rẫy nuôi 2 anh em đi học, còn hai người làm công nhân phụ giúp 
ba mẹ. Khang đang là học sinh lớp 11 trường Trung Học Phổ Thông Ngô Gia 
Tự, em Linh Khang phát hiện bị ung thư xương chân trái. Hiện tại em đang 
được điều trị tại phòng 428, lầu 3, Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Sàigòn. 
Các bác sĩ thông báo em phải hóa trị sáu lần, chi phí cho một lần là 6 triệu đồng. 
Gia đình đã vay mượn khắp nơi chỉ có thể lo được cho em hóa trị 2 lần. Chúng 
tôi xin trợ giúp 6.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

CÙNG TƯƠNG TRỢ  



 25

TRỢ GIÚP BÀ ĐẶNG KIM MINH Ở SÀIGÒN, BỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 

Ông Phêrô Maria Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên của Trung 
Tâm Mục Vụ DCCT Sàigòn, điện thoại: 0166.985.0861, giới thiệu 
trường hợp bà ĐẶNG KIM MINH, sinh năm 1957, chồng là ông Trần 
Việt Hùng, hiện ngụ tại 601/22/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, Sàigòn, điện thoại: 0937.522.580. Ông Hùng chồng bà 
Minh lúc trước cũng bị tai biến, hiện tại đang làm công nhân đóng 
nút áo. Ông bà có 1 người con gái đang học kế toán nhưng cả cha 
lẫn mẹ đều bệnh nên phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình, nuôi bà 
Minh đang bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên phải. 
Chúng tôi xin trợ giúp 1.200.000 VND, số tiền được trích từ Chương 
Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ÔNG PHẠM HỒNG TIẾN Ở QUẢNG NGÃI, BỊ LAO PHỔI, XƠ GAN CỔ TRƯỚNG 

Ông Phêrô Maria Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên của Trung 
Tâm Mục Vụ DCCT Sàigòn, điện thoại: 0166.985.0861, giới thiệu trường 
hợp ông PHẠM HỒNG TIẾN, sinh năm 1955, hiện ngụ tại xóm Nghệ 
Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, điện 
thoại: 01695.180.745. Ông Tiến có vợ và một người con gái đang học 
lớp 10. Ông sống bằng nghề lái đò. Ông Tiến bị xơ gan cổ trướng, lao 
phổi hiện đang được điều trị tại Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch, Sàigòn, 
khu A4, phòng 6, giường 45. Ông đã điều trị trong hai tháng liền, đến 

nay đã hết khả năng điều trị tiếp tục. Chúng tôi xin trợ giúp 4.000.000 VND, số tiền được trích từ 
Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

HOÀN TẤT QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP GIA ĐÌNH  
CHÁU BÉ TRƯƠNG NGỌC DIỆP Ở QUẢNG BÌNH,  

ĐÃ QUA ĐỜI VÌ UNG THƯ NÃO ÁC TÍNH 
Cha Hoàng Anh Ngợi, Giáo Xứ Tam Trang, thuộc Giáo Phận 

Vinh, điện thoại liên lạc số 0943.343.999, giới thiệu trường hợp cháu bé 
TRƯƠNG NGỌC DIỆP, sinh ngày 25.11.2006, con ông Trương Bắc, 28 
tuổi, và bà Đoàn Thị Liên, 28 tuổi, hiện ngụ tại thôn 6, xã Lâm Trạch, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Gia đình có 2 con, một trai là bé 
Ngọc Diệp và một gái mới 2 tuổi, sống chủ yếu bám vào hai sào ruộng 
bậc thang, đất bạc màu, làm thêm nghề phụ là vào rừng đốt than, làm 
thuê làm mướn, vất vả, bươn trải mà vẫn không đủ ăn. 

Sau Tết 2011, cháu Ngọc Diệp phát bệnh bệnh ung thư não ác 
tính, chạy chữa ở rất nhiều bệnh viện, lại không có Bảo Hiểm Y Tế, số 
tiền đã phải thanh toán là: 21.450.000 VND. Hồ sơ gửi về từ cuối tháng 
5.2011 nhưng chưa kịp đến phiên đưa thông tin quyên góp lên website 
của TTMV DCCT thì, rất thương tiếc, ngày 4.7.2011 vừa qua, cháu 
Ngọc Diệp đã qua đời. 

Ngày 30.7.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp chia sẻ 
nỗi mất mát quá lớn này với gia đình cháu bé TRƯƠNG NGỌC DIỆP với số tiền là 15.000.000 
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 Đỗ Minh Trung ( Pleiku ): 2.500.000 VND 
- Ca đoàn Việt Linh, Cali ( Hoa Kỳ ): 50 USD 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 21.8.2011 ở DCCT ( Sàigòn ): 5.300.000 VND 
- Ông Nguyễn Văn Phương, Q. Bình Thạnh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Nhà Sách Đức Mẹ HCG bỏ ống ( Sàigòn ): 2.600.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Cha Châu Xuân Báu, DCCT ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND 
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Tổng kết tính đến 15g chiều Chúa Nhật 28.8.2011: 15.900.000 VND + 50 USD = 16.950.000 VND 

Như vậy sau tròn 6 ngày quyên góp, chúng ta đã có đủ 15 triệu trợ giúp gia đình cháu Ngọc 
Diệp ở Quảng Bình. Số tiền 1.950.000 VND dư ra xin chuyển sang Quỹ Trợ Giúp một trường hợp 
ngặt nghèo. Xin tạ ơn Chúa và biết ơn quý ân nhân gần xa.   

QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP MỔ TIM CHO  
CHỊ PHAN THỊ SEN Ở LÂM ĐỒNG 

Lm. Giuse Nguyễn Viết Đinh, Giáo Xứ Thượng Thanh, Giáo Hạt 
Bảo Lộc, Giáo Phận Đà Lạt, điện thoại liên hệ: 0633.863.562, giới thiệu trường 
hợp chị PHAN THỊ SEN, sinh năm 1978, chồng là anh Nguyễn Văn Sự, hiện ngụ 
tại khu phố 8, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 
liên hệ: 0166.777.8872.  

Chị Sen bị hẹp hở van 2 lá, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, hở van 3 
lá 4/4, tăng áp động mạch phổi, thông liên nhĩ. Gia đình anh chị làm rẫy nuôi 
hai người con còn nhỏ đi học. Tổng chi phí ca mổ của chị Sen tại Viện Tim 
Sàigòn được biết là 108 triệu đồng, gia đình không có khả năng chi trả cho số 
viện phí khổng lồ nói trên, bà con thân thuộc cũng chỉ giúp anh chị được vài triệu.  

Ngày 3.8.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Tim cho chị 
PHAN THỊ SEN với số tiền là 40.000.000 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 Trương Ngọc Diệp ( Quảng Bình ): 1.950.000 VND  
- Cô Mai, Xóm 4, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ): 300.000 VND 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 28.8.2011 ở DCCT ( Sàigòn ): 7.300.000 VND 
- Ông Nguyễn Văn Phương, Q. Bình Thạnh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Hai bạn Fiat Lê Tiến – Nhật Tân ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Bà Thuyên, Thanh Đa, Q. Bình Thạnh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 

Sơ kết tính đến 10g30 trưa thứ ba 30.8.2011: 12.050.000 VND  

 

 
 

 
 


