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mục, nam nữ tu sĩ không bằng lòng với nhận xét này và 

cảm thấy hoạt động tích cực truyền giáo của họ bị xem 

thƣờng. Tôi không có ý coi nhẹ hoạt động tông đồ của các 

vị ấy, nhƣng những thống kê về số ngƣời theo đạo hay bỏ 

đạo Công giáo ở VN cũng nhƣ ở châu Á và toàn thế giới 

khiến ta phải quan tâm và đặt vấn đề cho việc truyền giáo 

của mình. Có ngƣời cho rằng những con số thống kê 

không thể nào nói lên đƣợc thực tại nhiệm mầu của đức tin 

Công giáo, càng không phải là thƣớc đo lòng đạo đức hay 

sự thành bại của việc truyền giáo. Chúng tôi rất đồng ý về 

nhận định này. Quả thực, chúng ta có thể dùng những số 

liệu thống kê nhƣ những dấu hiệu nhắc nhở chúng ta về 

những vấn đề thực tế. Những vấn đề từ việc thiếu hiệu quả 

trong công cuộc truyền giáo hiện nay đã đƣợc thẩm quyền 

cao cấp nhất của Giáo hội đặt ra trong Bản Đề Cƣơng 

chuẩn bị cho Thƣợng Hội đồng Giám mục 2012 sẽ họp ở 

Rôma và mời gọi chúng ta tích cực quan tâm tìm hiểu để 

đóng góp những đề nghị đúng đắn. 

 

1. Những con số chất vấn 

1.1. Tình trạng Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội toàn 

cầu 

Nhìn vào Giáo hội Việt Nam (GHVN) trong suốt 50 năm 

qua, tỷ lệ ngƣời có đạo ngày càng giảm so với dân số cả 

nƣớc: vào năm 1960, tỷ lệ đó là 7,17%, cuối năm 2010 vẫn 

là 7,18%. Chúng ta sống đạo nhƣ thế nào mà không làm 

tăng thêm đƣợc 1% dân số Công giáo trong suốt 50 năm 

qua, thậm chí 125 năm qua kể từ năm 1885 đến nay? Giáo 

Hội châu Á cũng không phát triển hơn trong suốt 50 năm 

khi mà dân số Công giáo vẫn chỉ ở mức 3% dù có biết bao 

nỗ lực của hàng trăm ngàn thừa sai, linh mục, tu sĩ nam nữ 

 1 

TỦ SÁCH THĂNG TIẾN GIÁO DÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 

SỐ 9 THÁNG 12/2013  

VỚI CHỦ ĐỀ 

GIÁO DÂN VỚI VIỆC  

CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 

 

 
 

 

 

 

 

 

GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN VĂN NỘI 

VÀ NHÓM BẠN THỰC HIỆN



 2 

 

 

 27 

 

 

PHẦN THỨ BA  

 

«XUẤT PHÁT  LẠI TỪ ĐỨC KI-TÔ» GIÚP CHÚNG 

TA HIỂU ĐIỀU CỐT YẾU NHẤT CỦA VIỆC CANH 

TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN LÀ KHỞI ĐI TỪ ĐỨC KI-

TÔ.  

ĐÂY LÀ BÀI CHIA SẺ CỦA LINH MỤC AN-TÔN 

NGUYỄN NGỌC SƠN, NHÂN DỊP ĐẠI HỘI TRUYỀN 

GIÁO Á CHÂU, 18-20/10/2006 TẠI CHANG-MAI 

(THÁI  LAN). BÀI ĐƢỢC CẬP NHẬT HÓA CHO LỚP 

KI-TÔ HỌC CỦA HỌC VIỆN MẾN THÁNH GIÁ. 

NHÂN DỊP LỄ THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, 

BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, BÀI ĐƢỢC 

TRÌNH BÀY CHO MỘT ÍT TU SINH TĨNH TÂM TẠI 

ĐAN VIỆN CÁT MINH 33 TÔN ĐỨC THẮNG, Q.I/ 

SÀI-GÕN NGÀY CHỦA NHẬT 02/10/2011.  

 

 

XUẤT PHÁT LẠI TỪ ĐỨC KITÔ 

 

Nhập đề 

Một câu hỏi khiến lòng tôi trăn trở từ nhiều năm qua đó là: 

“Ta phải làm gì để có thể loan báo Tin Mừng Đức Kitô 

cách hiệu quả trên cánh đồng truyền giáo ở Việt Nam và Á 

Châu?”.  

Khi nêu lên nhận xét công cuộc truyền giáo tại nƣớc tôi 

hình nhƣ không mấy hiệu quả từ vài chục năm nay, nhiều 

vị lãnh đạo trong Giáo Hội cũng nhƣ một số anh em linh 
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Nói đến những dấu nhấn không có nghĩa là bỏ những điều 

tốt lành mà xƣa nay chúng ta quen thực hiện, hoặc bỏ qua 

những hạng ngƣời không đƣợc đề cập đến trong bài nói 

chuyện này. Ví dụ, nói nhiều đến ngƣời nghèo không có 

nghĩa là bỏ các doanh nhân hay những ngƣời có điều kiện 

sinh sống tốt. Trong Giáo hội Công giáo, chúng ta vẫn có 

thói quen “bao hàm”, chứ “không loại trừ” (làm điều này, 

không bỏ điều kia, lo cho những hạng ngƣời này, không bỏ 

rơi những hạng ngƣời khác).   

 

TGM Phaolô Bùi Văn Đọc 

(Sƣu tầm của GDHT) 
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LỜI NGỎ 

 

Năm Đức Tin đã kết thúc, các giáo phận, giáo xứ 

đều đã cử hành Lễ Bế Mạc Năm Đức Tin; nhƣng dƣờng 

nhƣ nhiều giáo xứ, giáo phận còn thiếu một bảng tổng kết 

về Năm Đức Tin. Vì thế rất khó xác định đƣợc Đức Tin 

của mỗi ngƣời/cộng đoàn đã đƣợc củng cố và phát triển 

đến đâu. Nhƣng giả nhƣ chúng ta có đƣợc bảng tổng kết 

đầy đủ về Năm Đức Tin thì việc canh tân đời sống Đức 

Tin vẫn là việc phải đƣợc tiếp tục thực hiện, vì không ai có 

thể nói là Đức Tin của mình đã đủ mạnh, không cần phải 

canh tân đổi mới hay tăng cƣờng nữa. Nhất là trong bối 

cảnh chúng ta muốn đem Thƣ Chung (tháng 10/2013) của 

Hội đồng Giám Mục Việt Nam vào cuộc sống. Chúng ta 

đều biết là các Giám Mục đã lấy việc Phúc-Âm-hóa đời 

sống gia đình (2014), Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và 

các cộng đoàn (2015) và Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội 

(2016) làm kế hoạch Mục Vụ 3 năm (2014-2016) của Hội 

Thánh Chúa Ki-tô tại Việt Nam. Vậy thử hỏi làm sao 

chúng ta có thể Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình, giáo xứ, 

cộng đoàn và xã hội nếu bản thân mỗi ngƣời chúng ta 

không đƣợc Phúc-Âm-hóa trƣớc đã. Mà muốn Phúc-Âm-

hóa bản thân thì chúng ta không thể không canh tân/đổi 

mới cách sống và cách thể hiện Đức Tin của chúng ta.  

 

Để giúp bạn đọc có thêm điều kiện thực hiện việc 

canh tân/đổi mới đời sống Đức Tin, các bài chọn lọc trong 

số báo này sẽ giải đáp 3 câu hỏi quan trọng này:  

(1o) Tại sao chúng ta phải canh tân/đổi mới đời sống Đức 

Tin?  

(2o) Canh tân/đổi mới đời sống Đức Tin  theo hƣớng nào? 
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(3o) Làm thế nào để canh tân/đổi mới đời sống Đức Tin?  

 

Rất mong quý độc giả nhận đƣợc nhiều nguồn vui 

và ánh sáng khi dành thời gian đọc kỹ và áp dụng những 

bài trong số 9 này.  

 

Nguyện xin Chúa Giê-su Hài Nhi chúc lành cho 

chúng con và cho công việc khiêm tốn của chúng con.  

 

Nguyện xin Chúa Giê-su Hài Nhi chúc lành cho 

những ai đón nhận công trình nhỏ bé này và quảng bá nó 

hầu làm vinh danh Chúa!  

 

   

Sài-gòn, ngày 01 tháng 12 năm 2013 

[Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A/Tƣởng nhớ ngày Chân 

Phƣớc Charles de Foucauld bị giết hại.] 

 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội và Nhóm Bạn 
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6. Canh tân nếp sống và cách làm việc: 

Cần mạnh dạn triệt để canh tân nếp sống và cách làm việc 

của mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt là của các thừa tác 

viên trong Hội thánh; cần chú trọng tới chất lƣợng của việc 

đào tạo nhiều hơn là số lƣợng. Phải củng cố và tăng cƣờng 

“đời sống cầu nguyện” nơi mọi thành phần Dân Chúa, đặc 

biệt là nơi các giáo sĩ và tu sĩ, vì ngày nay ảnh hƣởng xấu 

của khuynh hƣớng “duy thế tục” quá nặng nề, ngay cả 

trong tu viện, chủng viện, trong đời sống gia đình cũng 

nhƣ giáo xứ.  

 

Cần nhấn mạnh nhiều hơn nữa đến chiều sâu đức tin, đến 

sự gặp gỡ Chúa trong cuộc sống, đến chỗ đứng của Lời 

Chúa và bí tích. Một cách đặc biệt, cần sự canh tân mục vụ 

bí tích khai tâm và bí tích Hòa giải. Quan trọng hơn cả vẫn 

là sự cần thiết phải có gƣơng sáng trong lòng Hội thánh, 

nhất là gƣơng sáng của các mục tử, các nhà đào tạo, các bề 

trên trong cộng đoàn, các phụ huynh trong gia đình. 

 

Các vị Bề trên Thƣợng cấp thân mến,  

Ngoài đƣờng hƣớng đã đƣợc vạch ra trong Thƣ Chung của 

Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi đề ra một vài dấu nhấn, 

để tránh sự hiểu lầm có thể có nơi một số ngƣời nghĩ rằng 

Giáo hội tại Việt Nam không đi vào “thực tế đời sống”, mà 

chỉ nói chung chung. Chúng tôi rất ý thức “cần phải đƣa 

Ánh sáng Chúa Kitô”, đƣa “Ánh sáng Đức tin” (Lumen 

Fidei) vào trong cuộc sống thực tế của xã hội hôm nay, 

nhƣng chúng tôi cũng chỉ có thể nhấn mạnh một số điều cơ 

bản. Phần còn lại là công việc của mỗi ngƣời Kitô hữu 

muốn là ngƣời môn đệ đích thực của Chúa Kitô.  
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Nam. Dĩ nhiên điều cần lƣu ý là những ngƣời mà chúng ta 

nói với là “những người Việt Nam của ngày hôm nay”. Xã 

hội Việt còn là xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc. 

 

5. Giáo hội góp phần xây dựng xã hội: 

Giáo hội góp phần tích cực vào các công việc xã hội, 

không giống nhƣ những hội từ thiện, hoặc những tổ chức 

phi chính phủ, nhƣng vì chiều kích xã hội của Tin mừng.  

Tình yêu và Chân lý là hai tiêu chuẩn cốt yếu của mọi 

đóng góp của Giáo hội, trong các lãnh vực xã hội, đặc biệt 

là giáo dục, y tế. Giáo hội cố gắng góp phần tích cực để 

lành mạnh hóa môi trƣờng vật chất và tâm linh. Phần đóng 

góp lớn nhất và độc đáo nhất vẫn là loan “Tin mừng về 

Tình yêu của Thiên Chúa”, giới thiệu “Gương mặt dịu 

dàng” của Chúa Giêsu cho mọi ngƣời. 

 

Mục vụ của Giáo hội phải là mục vụ của tình thương dịu 

dàng (pastorale de la tendresse), làm chứng cho sự dịu 

dàng của Thiên Chúa, một cách đặc biệt đối với các tội 

nhân. Cần đề cao và thi thành “mục vụ của lòng thương xót 

của Thiên Chúa (pastorale de la miséricorde). Mọi thành 

phần Dân Chúa, nhất là các mục tử, cần phải là những 

“Đấng an ủi khác” (alter Paraclitus): Hãy ủi an Dân Chúa 

và mọi ngƣời, hãy mang niềm vui và hạnh phúc đến cho 

mọi ngƣời. Một cách thực tế, Giáo hội hôm nay cần phải 

để ý tới những ảnh hƣởng tai hại của sự biến đổi khí hậu 

đến hành tinh của chúng ta, những thiên tai liên tiếp ập vào 

các miền thuộc Đất nƣớc chúng ta, các tệ nạn xã hội làm 

hại tới cuộc sống của nhiều gia đình, nhất là giới trẻ. 
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Cần có một nhiệt tình mới, một phƣơng pháp hay đƣờng 

hƣớng mới, một cách diễn đạt mới trong việc loan báo Tin 

mừng. Cần phải Phúc-Âm-hóa mọi lãnh vực; những nơi 

nào chƣa có đầy đủ ánh sáng, phải có ánh sáng (Ánh sáng 

Chúa Kitô), nhƣ những “vùng ven”, hiểu theo nghĩa đen 

cũng nhƣ nghĩa bóng; mọi “ngóc ngách của hữu thể”, mọi 

bình diện của cuộc sống. 

 

4. Hội nhập văn hóa:  

Để có thể Phúc-Âm-hóa và Tân Phúc-Âm-hóa cả chiều 

rộng, lẫn chiều sâu, cần có một “cố gắng vượt bậc” trong 

tiến trình “hội nhập văn hóa”. 

 

Sở dĩ phải cố gắng tối đa và vƣợt bậc, vì lâu nay Giáo hội 

tại Việt Nam hơi quên lãng khía cạnh “hội nhập văn hóa” 

trong việc sống và loan báo Tin mừng. Một đàng, chúng ta 

không nên mặc cảm và coi Đạo Chúa trên Đất Việt là Đạo 

ngoại lai nhƣ một số ngƣời nghĩ, vì đã có những cố gắng 

đáng kể của cha ông chúng ta và của các nhà truyền giáo 

trong những thế kỷ qua. Đàng khác, nếu nhìn hiện trạng 

nhƣ hôm nay, thì phải công nhận “một thiếu sót lớn”. 

Riêng trong lãnh vực “tư duy”, chúng ta còn tƣ duy theo 

kiểu Tây phƣơng nhiều hơn: các tu sĩ, giáo sĩ đều đƣợc gởi 

du học bên Tây. Các nhà thờ, tu viện, đều đƣợc xây dựng 

theo kiểu bên Tây. Lãnh vực Phụng vụ cũng chƣa hội nhập 

gì đáng kể. Ngôn ngữ nhà đạo mà chúng ta sử dụng, còn xa 

lạ và khó hiểu đối với những ngƣời chƣa biết Chúa. Hội 

nhập văn hóa dĩ nhiên phải đƣợc hiểu theo đa chiều: đƣa 

Tin mừng vào văn hóa, để thăng tiến văn hóa từ bên trong 

(thăng hóa) ; đƣa văn hóa vào “công việc loan báo Tin 

mừng”, để có đƣợc tiếng nói phù hợp với dân tộc Việt 
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Giáo hội: làm cho mỗi ngƣời nhận ra cƣơng vị của mình là 

“môn đệ của Chúa Kitô”, cùng với những ngƣời môn đệ 

khác, làm thành một Thân Thể Duy Nhất của Chúa Kitô.  

 

– Giáo hội là cho mọi người, không phân biệt một ai. 

Giáo hội hƣớng tới mọi ngƣời, kể cả những ngƣời chƣa tin 

Chúa. Chính vì thế mà sự đối thoại với mọi hạng ngƣời, là 

hết sức cần thiết, và đó là đƣờng lối của Chúa Kitô. Giáo 

hội phải nói chuyện với mọi ngƣời, trao đổi với mọi ngƣời, 

theo nhƣ ý muốn của Chúa. Đƣờng lối của Đức Thánh Cha 

Phanxicô rất rõ ràng: Đối thoại, Phân định và Dấn thân 

đến những “vùng ven”. 

 

3. Giáo hội dấn thân loan báo Tin mừng:  

Trƣớc đây, các nhà truyền giáo nƣớc ngoài và các linh 

mục, tu sĩ, giáo dân trong nƣớc đã nỗ lực rất nhiều trong 

việc loan báo Tin mừng. Nhƣng nói chung, giống nhiều 

nơi khác trên thế giới, công việc loan báo Tin mừng đã có 

phần khựng lại.  

Giáo hội tại Việt Nam trong thời hiện đại, chƣa chu toàn 

đầy đủ sứ vụ loan báo Tin mừng. Có những cố gắng còn 

rời rạc, chƣa đƣợc nối kết và hƣớng dẫn. Cần phải có một 

sự “chuyển mình thật mạnh dạn”, thật can đảm chuyển từ 

một loại “mục vụ bảo trì” (pastorale de maintien), gìn giữ 

và bảo vệ cơ chế, cơ sở, sang một “mục vụ truyền giáo” 

đích thực (pastorale missionnaire).  

 

Giáo hội là Giáo hội cho tất cả những ai cần “ơn cứu rỗi”, 

mà mọi ngƣời đều cần, dù ý thức hay không: những ngƣời 

chƣa là Kitô hữu cũng nhƣ những ngƣời đang là. Chính vì 

thế mà có việc Phúc-Âm-hóa và việc Tân Phúc-Âm-hóa. 
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PHẦN THỨ NHẤT  

LỜI CHÖA LÀ ÁNH SÁNG SOI ĐƢỜNG, LÀ SỨC 

MẠNH THÖC ĐẨY, LÀ TIÊU CHUẨN CHO NGƢỜI 

TÍN HỮU CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN.  

CHÖNG TA HÃY ĐỌC VÀ SUY NIỆM 2 ĐOẠN LỜI 

CHÖA «MUỐI CHO ĐỜI » (Mt 5,13-16) & «MÔN ĐỆ 

CHÂN CHÍNH» ( Mt 7,21-27). 

 

 

MUỐI CHO ĐỜI 

VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN 

 

Lời Chúa :  

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt 

đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, 

thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành 

xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng 

có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, 

và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, 

ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, 

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn 

vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.» (Mt 5,13-16) 

       

Suy niệm:  

Sứ mạng của các Ki-tô hữu là làm muối cho đời, làm ánh 

sáng cho trần gian, tức làm cho các thực tại trần thế của cá 

nhân và xã hội trở nên trong lành và tốt đẹp. Muối chỉ có 
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thể ƣớp thực phẩm và nêm món ăn khi nó mặn. Ánh sáng 

chỉ chiếu soi khi còn đủ cƣờng độ. Muối cần mặn, ánh 

sáng cần cƣờng độ là hình bóng của đời sống Ki-tô hữu 

cần đƣợc liên tục canh tân đổi mới. 

                                                   . 

MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH 

Lời Chúa :  

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy 

Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi 

hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới 

được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa 

với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã 

chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh 

Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ 

đó sao?" 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không 

hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm 

điều gian ác ! 

24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực 

hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù 

mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng 

không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những 

lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được 

như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước 

cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan 

tành". (Mt 7,21-27). 

 

Suy niệm:  

Không phải lời nói hay lời cầu nguyện mà là việc làm hay 

hành động mới là bảo chứng cho chúng ta đƣợc gia nhập 

Nƣớc Trời. Nghe Lời và đem Lời ra thực hành trong cuộc 

sống mới là điều quan trọng. 
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huấn của Giáo hội hậu Công đồng, và đặc biệt là của Đức 

Thánh Cha Phanxicô yêu dấu của chúng ta: 

1. Giáo hội của ngƣời nghèo và cho ngƣời nghèo: 

– Của người nghèo: Giáo hội do Chúa Giêsu Kitô thiết 

lập, xuất thân từ những nguời nghèo, bao gồm phần lớn là 

những ngƣời nghèo, thì trong Giáo hội, ngƣời nghèo phải 

có chỗ đứng, có tiếng nói. Ngƣời nghèo không thể mãi là 

những ngƣời thấp cổ bé miệng.  

 

– Cho người nghèo: Nghèo vật chất, nghèo văn hóa, 

nghèo tâm linh, nghèo giá trị, những ngƣời bị khinh 

thƣờng, bị ức hiếp, những ngƣời tật bệnh đói khổ, ngƣời 

già yếu cô đơn. Giáo hội phải lƣu tâm nhiều hơn đến 

những hạng ngƣời này, chăm sóc đặc biệt hơn, đồng hành 

với họ, chia sẻ nếp sống của họ, chia sẻ của cải cho họ, trợ 

giúp thực tế khi họ cần. 

Những hệ luận thực tế là: nếp sống khó nghèo của các 

thành viên có ơn gọi đặc biệt nhƣ giáo sĩ và tu sĩ, các giáo 

phận và giáo xứ, các Dòng tu, “bớt xây dựng các cơ sở có 

quy mô quá lớn và tốn kém quá nhiều”. 

 

2. Giáo hội của mọi ngƣời và cho mọi ngƣời (ý nghĩa 

của từ “Công giáo”).  

– Của mọi người: Giáo hội là của Chúa Kitô và của mọi 

ngƣời muốn là môn đệ Chúa Kitô. Giáo hội không là của 

riêng ai, không phải của hàng giáo phẩm hay hàng giáo sĩ, 

giới tu sĩ, mà là của mọi thành phần Dân Chúa. Cần có 

trách nhiệm liên đới của mọi thành phần Dân Chúa. 

Hệ luận thực tế là cần có một sự hợp tác chặt chẽ hơn, 

phong phú và đa dạng hơn giữa các Dòng tu và các giáo sĩ 

triều. Cần phát huy tối đa vai trò của ngƣời giáo dân trong 
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chƣơng trình hành động cụ thể từ năm 2010 đến năm 2013. 

Định hƣớng đó đƣợc tiếp nối với nỗ lực “Tân Phúc-Âm-

hóa” trong Thƣ Chung mới đây của Hội đồng Giám mục 

Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa, ngày 10 tháng 10 

năm 2013. 

“Công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa đòi hỏi duyệt lại toàn bộ 

các sinh hoạt mục vụ ở tất cả mọi bình diện, nghĩa là phải 

thực hiện cuộc hoán cải từ trong tâm thức đến định hướng 

và phương pháp khi làm mục vụ” (HĐGMVN, Thƣ Chung 

ngày 10/10/2013, số 4). Thƣ chung còn đƣa ra kế hoạch 

mục vụ kéo dài 3 năm:  

– Năm 2014, Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình;  

– Năm 2015, Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và các cộng 

đoàn;  

– Năm 2016, Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội. 

 

Giáo hội Việt Nam đúng ra là Giáo hội của Chúa Giêsu 

Kitô tại Việt Nam, Giáo hội hoàn vũ tại Việt Nam, Giáo 

hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền tại 

Việt Nam; Giáo hội Công Giáo La tinh, mà ngƣời đứng 

đầu là Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với toàn thể các 

Giám mục Công giáo trên thế giới, hiện diện và hoạt động 

cụ thể tại địa phƣơng Việt Nam. Do đó đƣờng lối là đƣờng 

lối chung, mặc dù tại Việt Nam, thì đƣơng nhiên phải có 

những “cái riêng”, phù hợp với môi trƣờng văn hóa và xã 

hội ở Việt Nam. 

 

Trong cái nhìn vừa chung, vừa riêng nhƣ thế, chúng ta có 

thể nói tới “Đƣờng hƣớng mục vụ hiện nay của Giáo hội 

Việt Nam”. Tôi chỉ đề ra một vài dấu nhấn khái quát theo 

tinh thần của Công Đồng Vatican II, tinh thần của Giáo 
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PHẦN THỨ HAI  

 

SAU LỜI CHÖA THÌ LỜI GIẢNG DẬY CỦA CÁC 

TÔNG ĐỒ LÀ NHỮNG HƢỚNG DẪN CỤ THỂ, CẬP 

NHẬT HÓA CHO NGƢỜI TÍN HỮU CANH TÂN ĐỜI 

SỐNG ĐỨC TIN.  

CHÖNG TA HÃY ĐỌC «THƢ CHUNG» CỦA HỘI 

ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NĂM 2013 & «ĐƢỜNG 

HƢỚNG MỤC VỤ CỦA GIÁO HỘI CHÖA KI-TÔ TẠI 

VIỆT NAM» CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAO-LÔ 

BÙI VĂN ĐỌC, CHỦ TỊCH HĐGMVN. . 

 

 

THƢ CHUNG 

CUA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 

* 

HỘI THÁNH CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM 

VÀ CÔNG CUỘC TÂN PHÚC-ÂM-HÓA 

 

Anh chị em thân mến, 

“Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh 

Thần, ở cùng tất cả anh chị em” (x. 2Cr 13,13). Chúng tôi, 

các giám mục từ 26 giáo phận Việt Nam, quy tụ tại Trung 

Tâm Mục Vụ Sài Gòn để tham dự Đại hội lần thứ XII của 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xin cảm ơn anh chị em đã 

cầu nguyện nhiều cho chúng tôi để Đại hội diễn ra cách tốt 
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đẹp và bình an. Nay Đại hội đã kết thúc, qua Thƣ Chung 

này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em những công 

việc đã làm trong Đại hội, cách riêng về sứ vụ Tân Phúc-

Âm-hoá. 

 

1. Bƣớc vào Đại hội trong khung cảnh Năm Đức Tin, chúng 

tôi vui mừng đƣợc nghe biết về những hoa trái thiêng liêng 

nơi các tín hữu cũng nhƣ các cộng đoàn giáo xứ, giáo 

phận, dòng tu, đã tích cực học hỏi và nỗ lực canh tân đời 

sống đức tin. Các cuộc cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục 

vụ đã giúp cho đức tin của mỗi ngƣời đƣợc thanh luyện, 

củng cố và đổi mới. Đồng thời, khi nghe biết về những khó 

khăn và thử thách mà một số cộng đoàn phải đối diện, 

chúng tôi hiểu rằng sống đức tin luôn luôn là một thách đố, 

nhƣng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngƣời môn đệ Chúa 

Giêsu vẫn đƣợc mời gọi làm chứng cho Tin Mừng yêu 

thƣơng của Chúa, trở thành chất xúc tác cho việc xây dựng 

nền văn minh tình thƣơng và văn hóa sự sống. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng lắng nghe và góp ý cho nhau về 

nhiều sinh hoạt và công việc của Hội Thánh tại Việt Nam, 

cách riêng là công trình xây dựng Trung Tâm Hành Hƣơng 

Đức Mẹ La Vang. Đại hội cũng dành nhiều thời giờ cho 

việc bầu chọn Ban Thƣờng vụ của Hội Đồng Giám Mục 

cũng nhƣ các chủ tịch của các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng 

Giám Mục trong nhiệm kỳ mới. 

 

2. Giờ đây chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em về định 

hƣớng và chƣơng trình mục vụ trong những năm tới. 

Trong ba năm qua (2010-2013), tất cả chúng ta đã cùng 

nhau học hỏi và sống ý nghĩa Giáo Hội: mầu nhiệm – hiệp 

thông – sứ vụ. Định hƣớng đó và tinh thần của Năm Đức 
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ĐƢỜNG HƢỚNG MỤC VỤ CỦA GIÁO HỘI 

CHÚA KI-TÔ TẠI VIỆT NAM 

 

[Bài nói chuyện của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn 

Đọc với Hội nghị các Bề trên Thƣợng cấp các Hội dòng có 

mặt tại Việt Nam K’Long, 05-11-2013] 

 

WHĐ (08.11.2013) – Từ ngày 05 đến 07-11-2013, Liên 

hiệp Bề trên Thƣợng cấp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị 

thƣờng niên các bề trên Thƣợng cấp tại Tu viện Don Bosco 

K’Long, Đức Trọng - Lâm Đồng. Đến chia sẻ với Hội nghị 

có Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội 

đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn 

Đệ, Chủ tịch Uỷ ban Tu sĩ, Đức cha Antôn Vũ Huy 

Chƣơng, giám mục giáo phận Đà Lạt, Đức ông Phêrô 

Nguyễn Văn Tài. Ngoài ra, Ban Điều hành đã mời Đức 

Tổng giám mục Leopoldo Girelli đến trao đổi với Hội nghị 

và tham dự ngày bế mạc. 

Sau đây là bài nói chuyện của Đức cha Chủ tịch Hội đồng 

Giám mục trong ngày khai mạc. 

 

**** 

 

Chủ đề đƣợc Hội nghị gợi ý cho tôi là: “Đường hướng mục 

vụ hiện nay của Giáo hội Việt Nam”. Chủ đề này đã đƣợc 

bàn thảo trong Đại hội Dân Chúa năm 2010, với Đề cƣơng 

Giáo hội tại Việt Nam: Mầu nhiệm–Hiệp thông–Sứ vụ, và 

đã đƣợc cụ thể hóa trong Thƣ Chung hậu Đại hội Dân 

Chúa “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự 

sống”. Thƣ Chung hậu Đại hội Dân Chúa đề ra định hƣớng 

mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong nhiều năm, với 
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1] Đức giáo hoàng Phanxicô, Lumen fidei, số 37. 

[2] Nt., số 51. 

[3] Sứ điệp FABC X. 
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XIX của CELAM, Port-au-Prince. 

[5] HĐGMVN, Thƣ Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010, 

số 43. 

 

WHĐ  

(Sƣu tầm của GDHT) 
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Tin cần đƣợc tiếp nối bằng nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để 

thông truyền đức tin Kitô giáo”, cũng là chủ đề của 

Thƣợng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XIII, diễn ra tại 

Rôma, từ ngày 7 – 28 tháng 10 năm 2012. Thật vậy, ánh 

sáng Đức Kitô chiếu tỏa trên khuôn mặt các Kitô hữu và 

ánh sáng ấy phải lan đến những ngƣời khác, giống nhƣ từ 

ngọn nến phục sinh, vô vàn những ngọn nến khác đƣợc 

thắp lên trong Đêm Vọng Phục Sinh.[1] Ngoài ra, chúng ta 

còn đƣợc nhắc nhở cách riêng về sứ mệnh đó trong năm 

nay, khi Hội Thánh tại Việt Nam kỷ niệm 25 năm tuyên 

phong 117 chứng nhân đức tin (19.06.1988 – 19.06.2013), 

là những hoa trái thánh thiện của công cuộc Phúc-Âm-hóa. 

 

3. Mục tiêu của Phúc-Âm-hóa là dẫn mọi ngƣời vào cuộc 

gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Kitô, trong Thánh Thần, nhờ 

đó gặp gỡ Thiên Chúa Cha của Ngƣời, cũng là Cha của 

chúng ta, và để đời sống mình đƣợc biến đổi theo tinh thần 

Phúc Âm. Nhƣ thế, trƣớc hết chính bản thân chúng ta phải 

đƣợc Phúc-Âm-hóa, phải củng cố và làm mới lại đức tin 

của mình, rồi mới có thể giúp những anh chị em đã xa rời 

đức tin tái khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức tin. Ngày nay, 

khi một số ngƣời chỉ còn là Kitô hữu trên danh nghĩa, 

chúng ta hãy sống cho đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình 

trong niềm vui, hãy chiếu tỏa sức hấp dẫn của Tin Mừng 

cho những ngƣời chung quanh.  

Phúc-Âm-hóa là sứ vụ mang tính toàn diện, vì “ánh sáng 

đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội Thánh 

hoặc chỉ để xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới mai 

sau, mà còn giúp chúng ta xây dựng xã hội hiện nay nhằm 

hƣớng tới một tƣơng lai hi vọng”.[2] Chính Chúa Giêsu 

dạy chúng ta hƣớng đi này. Ngƣời đứng về phía những nạn 
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nhân của các thảm họa và bất công. Ngƣời liên đới với 

những ai bị xã hội loại bỏ. Liên đới và xót thƣơng những 

nạn nhân và những ngƣời bị gạt ra bên lề xã hội phải trở 

thành đòi hỏi thiết yếu trong sứ vụ Phúc-Âm-hóa.[3] 

 

4. “Tân Phúc-Âm-hóa” không phải là rao giảng một Phúc 

Âm mới vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng 

nhƣ hôm nay, và nhƣ vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8), 

nhƣng là “mới về lòng nhiệt thành, mới trong phƣơng 

pháp, và mới trong cách diễn tả”.[4] Mới về lòng nhiệt 

thành là làm mới lại tƣơng quan giữa bản thân chúng ta với 

Đức Giêsu Kitô, để mối tƣơng quan ấy hƣớng dẫn toàn bộ 

đời sống chúng ta. Mới trong phƣơng pháp là biết vận 

dụng những phƣơng pháp thích hợp để đáp ứng sự thay đổi 

nhanh chóng của thời đại về nhiều mặt, văn hóa, xã hội 

cũng nhƣ kỹ thuật. Mới trong cách diễn tả là cố gắng 

nghiên cứu và sử dụng những cách diễn tả phù hợp, để con 

ngƣời hôm nay có thể hiểu và lĩnh hội đƣợc sứ điệp Phúc 

Âm. 

Công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa đòi duyệt lại toàn bộ các 

sinh hoạt mục vụ ở tất cả mọi bình diện, nghĩa là phải thực 

hiện cuộc hoán cải từ trong tâm thức đến định hƣớng và 

phƣơng pháp khi làm mục vụ. Từ kinh nghiệm của các 

nƣớc đã có nhiều Kitô hữu bỏ đạo, nếu chúng ta không 

nhanh chóng thực hiện cuộc hoán cải mục vụ này, thì trong 

tƣơng lai không xa, Hội Thánh tại Việt Nam cũng có thể 

rơi vào tình trạng băng giá của mùa đông đức tin nhƣ một 

số nơi trên thế giới. 

Chƣơng trình canh tân đời sống đức tin cần đƣợc lồng vào 

trong tổng thể của kế hoạch mục vụ mà Hội Đồng Giám 

Mục trình bày trong Thƣ Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 
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Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em những 

thao thức mục vụ cũng nhƣ những đề nghị cụ thể, nhằm 

góp phần vào nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền 

đức tin Kitô giáo”. Ƣớc mong những đề nghị này đƣợc anh 

chị em - cách riêng, các linh mục là những cộng tác viên 

gần gũi của hàng giám mục - đón nhận để cầu nguyện, suy 

nghĩ, khai triển và thực hiện ở nhiều cấp độ: gia đình, giáo 

xứ, giáo phận. Hƣớng về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là 

những tấm gƣơng sáng ngời trong sứ mệnh Phúc-Âm-hóa, 

chúng ta hãy thân thƣa với các ngài:  

 

Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là con thảo của Cha 

trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành 

phần trung kiên của Hội Thánh, xin giúp chúng con biết 

trân trọng di sản đức tin mà các ngài đã truyền lại cho 

chúng con bằng máu và nƣớc mắt. Xin cho chúng con 

mạnh dạn sống đức tin trong gia đình cũng nhƣ xã hội, 

theo tấm gƣơng xán lạn của Thánh Gia Thất, để chiếu tỏa 

ánh sáng đức tin khắp nơi nơi; nhờ đó chúng con có thể 

tích cực góp phần thi hành sứ mệnh truyền giáo, đem lại 

hoa quả dồi dào trên quê hƣơng Việt Nam thân yêu. 

 

Làm tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn, ngày 10 tháng 10 

năm 2013 

 

+ Cosma Hoàng Văn Đạt       + Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 

              (đã ký)                                 (đã ký) 

 

Giám mục Bắc Ninh                Tổng giám mục Hà Nội 

Tổng thƣ ký HĐGM.VN             Chủ tịch HĐGM.VN 
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thiện ích của chính gia đình và xã hội; vì thế, mọi cá nhân 

và tập thể xã hội cần nhìn nhận và tôn trọng định chế này. 

Đồng hành với các gia đình trẻ ngày nay là yêu cầu mục 

vụ quan trọng, để giúp họ sống tình yêu vợ chồng với tinh 

thần trách nhiệm, phục vụ sự sống, biết hòa hợp tình 

thƣơng trong tổ ấm gia đình với trách nhiệm xây dựng Hội 

Thánh, xã hội và đất nƣớc. 

Với những anh chị em đang gặp khó khăn vì hôn nhân đổ 

vỡ và gia đình ly tán, một đàng chúng ta vẫn phải nêu cao 

lý tƣởng đời sống hôn nhân công giáo, đàng khác phải 

đồng hành và nâng đỡ họ, thay vì bày tỏ thái độ lên án và 

loại trừ. 

Hiện nay, có nhiều nhóm, hiệp hội, phong trào tu đức và 

tông đồ đang dấn thân chăm lo mục vụ gia đình theo 

những cách thế và mức độ khác nhau. Những phong trào 

này cần đƣợc các mục tử đồng hành và hƣớng dẫn, nâng 

đỡ và khích lệ, để họ góp phần cách cụ thể và hài hòa với 

chƣơng trình mục vụ chung trong mỗi giáo xứ, giáo phận. 

Các giáo phận nên quan tâm đến việc đào tạo giáo sĩ, tu 

sĩ, giáo dân chuyên trách mục vụ gia đình. Những ngƣời 

này sẽ cộng tác với các giám mục giáo phận trong việc xây 

dựng và triển khai những chƣơng trình mục vụ gia đình 

trong giáo phận cũng nhƣ giáo xứ. Chúng tôi cũng muốn 

gửi lời kêu gọi đặc biệt đến anh chị em văn nghệ sĩ và giới 

truyền thông công giáo. Ƣớc mong anh chị em vận dụng 

tài năng Thiên Chúa ban, để tôn vinh vẻ đẹp đích thực của 

tình yêu hôn nhân và gia đình. Các linh mục tƣơng lai cũng 

cần đƣợc chuẩn bị chu đáo hơn về mục vụ gia đình, để có 

thể đồng hành với các gia đình cách hữu hiệu. 

 Anh chị em thân mến, 
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2010: “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự 

sống”. Thƣ Chung ấy là chƣơng trình hành động của Hội 

Thánh tại Việt Nam trong nhiều năm. Dựa trên định hƣớng 

căn bản này, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy cùng với 

chúng tôi thực hiện kế hoạch mục vụ kéo dài 3 năm (2014-

2016): 

– Năm 2014: Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình; 

– Năm 2015: Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và các cộng 

đoàn; 

– Năm 2016: Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội. 

 

5. Trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau 

Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình 

tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hội 

Thánh đƣợc gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia 

đình Kitô hữu đƣợc gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân 

Hội Thánh phải đƣợc bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội 

Thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình. Cách cụ thể, 

mới đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo triệu tập 

Thƣợng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại lệ vào tháng 10 

năm 2014 về “Những thách đố mục vụ đối với gia đình 

trong bối cảnh Phúc-Âm-hoá”. Thư Chung Hậu Đại Hội 

Dân Chúa 2010 cũng nhấn mạnh: “Trƣớc cuộc khủng 

hoảng gia đình hiện nay, Hội Thánh nhận thấy cần phải 

tăng cƣờng và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ 

gia đình là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch 

và chƣơng trình mục vụ của giáo xứ cũng nhƣ giáo 

phận”.[5] 

 

6. Để thực hiện những mục tiêu trên, xin anh chị em hãy xây 

dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, 
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sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và 

hăng say loan báo Tin Mừng. 

– Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện, thờ phƣợng Thiên 

Chúa, đền thờ tại gia. Hiệp thông trong kinh nguyện vừa là 

hoa trái vừa là đòi hỏi của sự hiệp thông bắt nguồn từ bí 

tích Rửa Tội và Hôn Phối. Chúa Giêsu hiện diện trong gia 

đình khi vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng cầu nguyện, và 

khi đó, chính cuộc sống gia đình trở thành lời kinh sống 

động. Hoàn cảnh sống hiện nay gây nhiều khó khăn trở 

ngại cho việc gia đình cùng sum họp cầu nguyện. Tuy 

nhiên đây là đòi hỏi quan trọng trong đời sống gia đình 

công giáo. Vì thế, cùng với việc siêng năng tham dự Thánh 

Lễ và lãnh nhận các bí tích, chúng tôi tha thiết xin anh chị 

em duy trì giờ kinh chung trong gia đình, và cố gắng đƣa 

Lời Chúa vào giờ kinh này. 

– Gia đình là cộng đoàn yêu thƣơng bằng tình yêu hợp nhất 

thủy chung, xuất phát từ Thiên Chúa Tình Yêu. Mối tƣơng 

quan giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng nhƣ giữa anh 

chị em với nhau, phải là dấu chỉ sống động của Tình Yêu 

Thiên Chúa. Vì thế, các gia đình công giáo phải loại bỏ 

mọi thứ bạo hành, “hãy có lòng thƣơng cảm, nhân hậu, 

khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho 

nhau” (Cl  3,12-13). 

– Gia đình là cộng đoàn phục vụ sự sống, đƣợc khơi nguồn 

từ chính Thiên Chúa Hằng Sống. Vợ chồng Kitô hữu yêu 

thƣơng nhau bằng một tình yêu mở ra với sự sống, tôn 

trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai, cộng tác với Thiên 

Chúa Tạo Hóa qua việc sinh con có trách nhiệm, giáo dục 

con cái nên ngƣời tốt và nên con cái Chúa. Gia đình phải là 

ngôi trƣờng đầu tiên dạy các đức tính nhân bản và đức tin, 

là thành trì bảo vệ sự sống thể lý cũng nhƣ tinh thần của 
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con cái trƣớc sự tấn công của cái ác và cái xấu trong cuộc 

sống. Vì thế, các bậc cha mẹ phải ý thức trách nhiệm của 

mình là những nhà giáo dục đầu tiên và không thể thay thế, 

bằng chính gƣơng sáng của mình. 

– Gia đình là cộng đoàn tham gia vào sứ vụ Phúc-âm-hóa, 

bằng lời cầu nguyện cũng nhƣ bằng hành động cụ thể. 

Chính đời sống yêu thƣơng hiệp nhất trong gia đình công 

giáo, ngay giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời, 

tự nó đã là lời chứng âm thầm nhƣng có sức thuyết phục 

của Tin Mừng. Ngoài ra, theo truyền thống tốt đẹp, gia 

đình công giáo còn là nơi vun trồng ơn gọi linh mục và tu 

sĩ. Đồng thời, khi có thể, xin anh chị em hãy mạnh dạn 

chia sẻ và giới thiệu Đức Kitô cho ngƣời khác. 

 

7. Để đồng hành với các gia đình trong sứ mệnh cao cả nói 

trên, chúng tôi đề nghị một số việc mục vụ sau: 

Việc chuẩn bị cho giới trẻ bƣớc vào đời sống hôn nhân 

và gia đình là đòi hỏi khẩn thiết hơn bao giờ hết. Các bạn 

trẻ cần ý thức và sống đời hôn nhân nhƣ một ơn gọi và sứ 

mệnh cao quý, đƣợc chọn lựa với ý thức, tự do và trách 

nhiệm. Đôi bạn Kitô hữu còn đƣợc mời gọi sống bí tích 

Hôn Phối nhƣ dấu chỉ hữu hình và hữu hiệu của tình yêu 

Đức Kitô dành cho Hội Thánh, một tình yêu phong nhiêu, 

duy nhất và bất khả phân ly. Để đƣợc nhƣ thế, cần có sự 

chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, và chuẩn bị trực tiếp cho các 

bạn trẻ bƣớc vào đời sống hôn nhân.  

Trong bối cảnh có nhiều biến động về văn hóa-xã hội ngày 

nay, chúng tôi thiết nghĩ cần phải nhắc lại chân lý này: 

định chế gia đình đặt nền tảng trên hôn nhân giữa một 

ngƣời nam và một ngƣời nữ. Định chế này dựa trên bản 

tính con ngƣời, do chính Thiên Chúa thiết lập, hƣớng đến 
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BA MƢƠI ĐIỀU KHÔNG NÊN TIẾP TỤC LÀM VỚI 

BẢN THÂN 

 

“Không ai có thể quay ngƣợc lại thời gian để bắt đầu lại từ 

đầu, nhƣng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay 

và tạo ra một kết thúc mới”. 

 

1. Đừng mất thời gian với những đối tƣợng sai lầm 

Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian 

với những ngƣời chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của 

mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, 

họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để 

giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào 

mối quan hệ với những ngƣời coi thƣờng giá trị của bạn. 

Và hãy nhớ, những ngƣời bạn thật sự của bạn không phải 

là những ngƣời ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, mà là 

những ngƣời ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn. 

 

2. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình 

Hãy đối diện với chúng. Đây không phải là việc dễ dàng. 

Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp 

phải. Chúng ta cũngkhông thể ngay lập tức mà giải quyết 

trọn vẹn một khó khăn. Chúng ta không sinh ra để làm nhƣ 

vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, 

đau khổ, và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của 

cuộc sống – đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi, và xử 

lý chúng. Chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành 

con ngƣời nhƣ chúng ta hiện nay. 
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và giáo dân đủ loại. Dân số Công giáo hiện nay ở Á Châu 

có khoảng 140 triệu ngƣời trong số hơn 4,024 tỷ dân. Theo 

thống kê của Toà Thánh, dân số Công giáo toàn cầu tăng 

từ 757 triệu vào năm 1978 lên 1.146 triệu ngƣời vào cuối 

năm 2008 (x. Catholic Almanac 2010, NXB Our Sunday 

Visitor, tr.335). Mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,5 triệu 

ngƣời lớn và hơn 14 triệu trẻ em đƣợc rửa tội trong ít năm 

gần đây, tuy nhiên nếu tính theo tỷ lệ dân số, vào năm 

1978, ngƣời Công giáo chiếm 17,99% dân số thế giới, đến 

năm 2008 chỉ còn 17,32%. 

 

Tính đến ngày 31-12-2010, GHVN hiện có trên 4.050 linh 

mục, 3.946 chủng sinh, 2.281 tu sĩ nam, 15.352 tu sĩ nữ, 

57.000 giáo lý viên, gần 1 triệu đoàn viên các hội đoàn 

Công giáo Tiến hành, khoảng 6.400.567 tín hữu giáo dân 

trên tổng dân số là 89.029.559 (theo thống kê của Văn 

phòng Tổng Thƣ ký HĐGMVN), trong khi số dân thật sự 

theo Thống kê Nhà Nƣớc là 86.930.000 ngƣời Việt (x. Cục 

Thống kê TP HCM, tr.331). Số giáo dân này không chính 

xác do việc khai báo trùng lắp vì theo số liệu thống kê của 

Tổng Điều tra Dân số ngày 1-4-2009, số dân Công giáo là 

5.677.086 trên tổng số dân là 85.846.997 ngƣời, chiếm tỷ 

lệ 6,61% (x. Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở VN 2009, tr. 

281). Số ngƣời lớn đƣợc rửa tội hằng năm khoảng 30.000 

đến 40.000 ngƣời nhƣng hầu hết là để lập gia đình với 

ngƣời có đạo. Vậy chúng ta tự hỏi ai là ngƣời đi loan báo 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô và truyền giáo có kết quả? 

 

Một thí dụ minh hoạ: năm  2009, giáo phận Huế có 2 giám 

mục, 136 linh mục, 64 chủng sinh, 92 tu sĩ nam, 967 tu sĩ 

nữ, 786 giáo lý viên và 68.560 tín hữu, nhƣng cả năm chỉ 
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có 94 ngƣời lớn đƣợc Rửa tội, năm 2008 cũng chỉ có 106 

ngƣời (x. Thống kê Văn phòng Tổng Thƣ ký HĐGM VN). 

Dù những con số không nói lên hoàn toàn sức sống năng 

động của ngƣời Công giáo nhƣng việc giảm sút số ngƣời 

tin theo Đức Kitô đã nói lên phần nào công cuộc truyền 

giáo toàn cầu cũng nhƣ ở châu Á và ở Việt Nam không 

mấy thành công. 

 

1.2. So sánh với một vài Giáo hội khác 

Trong khi đó công cuộc truyền giáo của anh em Hội thánh 

Tin Lành lại đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ở Việt Nam từ 

400.000 tín hữu vào năm 1999 đã tăng lên 734.168 ngƣời, 

nghĩa là tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm (x. Tổng 

Điều tra Dân số 1-4-2009, tr. 281). Trong Hội nghị Hợp 

nhất Kitô hữu tổ chức vào tháng 7-2006, tại Seoul Hàn 

Quốc của Hội đồng Giáo hoàng về hợp nhất Kitô hữu do 

Liên Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC) và Hội đồng 

Giám mục Công giáo Hàn Quốc tổ chức, các tham dự viên 

đƣợc nghe báo cáo về sự phát triển vƣợt bậc của phái Ngũ 

Tuần. Từ một vài ngƣời cách đây 100 năm giáo hội Ngũ 

Tuần đã phát triển tới con số 600 triệu ngƣời hiện nay, 

trong đó có 165 triệu đang sống tại châu Á. Nếu so sánh 

hơn hai ngàn năm truyền giáo tại châu Á, Giáo hội Công 

giáo đang có 140 triệu ngƣời, trong khi anh em phái Ngũ 

Tuần chỉ mất 100 năm để có 165 triệu ngƣời, thì chúng ta 

phải tự hỏi về kết quả truyền giáo và động lực truyền giáo 

của cả đôi bên. 

 

2. Đi tìm câu trả lời cơ bản: xuất phát lại từ Đức Giêsu 

Kitô 
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ngày tháng, cũng không cần phải đè nén để cuộc sống qua 

đi. 

 

Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải có lòng tin hoàn toàn mới - 

Không để quá khứ vƣớng bận tôi lần nữa, tôi tin tƣởng 

tƣơng lai của tôi tràn ngập vô hạn niềm hy vọng. 

 

Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập chấp nhận mình và 

chấp nhận ngƣời khác - Tôi không nên yêu cầu bản thân 

mình hoàn mỹ, và cũng không yêu cầu ngƣời khác toàn 

vẹn tốt đẹp. 

 

Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập những sự việc mới, 

để cho đời sống của tôi tăng thêm nhiều hơn nữa sắc thái 

mới - Tôi nên dùng cách nhìn mới, tầm nhìn mới để kinh 

doanh đời sống của tôi. 

 

Bắt đầu từ hôm nay, và từ hôm nay phải bắt đầu. 

 

 

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.  

Chuyển ngữ từ tiếng Hoa. 

[Sƣu tầm của GDHT] 
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PHẦN THỨ SÁU  

 

CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN LÀ CÔNG VIỆC 

TRƢỜNG KỲ NHƢNG PHẢI ĐƢỢC BẮT ĐẦU NGAY 

TỪ HÔM NAY VÀ BẰNG NHỮNG VIỆC NHỎ NHẶT 

TRONG ĐỜI THƢỜNG. 

LINH MỤC MARIA GIUSE NHÂN TÀI VÀ MỘT TÁC 

GIẢ VÔ DANH GIÚP CHÚNG TA TRONG VIỆC NÀY  

 

 

BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY 

 

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không buồn vì chuyện hôm 

qua, bởi vì chuyện hôm qua đã thành quá khứ, vĩnh viễn sẽ 

không thay đổi đƣợc - Việc tôi có thể làm là để quá khứ 

thành quá khứ. 

 

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không lo nghĩ chuyện của 

ngày mai, bởi vì chuyện ngày mai là do sự nổ lực của ngày 

hôm nay - Việc tôi có thể làm là nắm vững tốt ngày hôm 

nay. 

 

Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải từng ngày yêu quý cuộc 

sống - Tôi sẽ sử dụng tốt tài năng mà Thiên Chúa đã ban 

cho tôi, để tạo hạnh phúc cho ngƣời khác. 

 

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ buông chậm nhịp đi mỗi ngày 

của cuộc sống - Không cần phải bận túi bụi để trôi qua 
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2.1. Đã có rất nhiều những hội nghị, hội thảo thuộc đủ các 

cấp đƣợc tổ chức để tìm hiểu và nghiên cứu sâu xa vấn đề 

truyền giáo của Giáo hội Công giáo nhƣng kết quả chƣa 

thu đƣợc là bao. Nhiều tài liệu hƣớng dẫn cho các thành 

phần dân Chúa học hỏi về công cuộc truyền giáo đã đƣợc 

soạn thảo và phân phối cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân 

ƣu tuyển nhƣng hình nhƣ chúng vẫn chƣa tạo nên những 

kết quả thiết thực. Vậy chúng ta phải làm gì? Hy vọng 

Thƣợng Hội đồng Giám mục 2012 đƣợc tổ chức ở Rôma 

với chủ đề “Tân Phúc Am hoá để truyền bá đức tin Kitô 

giáo” có thể giới thiệu một đƣờng hƣớng thiết thực và hiệu 

quả hơn. 

 

Tông huấn Giáo Hội tại châu Á của Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II ngày 6-11-1999 là một bản tổng kết những 

định hƣớng cơ bản cho hoạt động truyền giáo của Giáo 

Hội tại lục địa mênh mông này. Tông huấn ấy đã mở ra 

những chân trời bao la thuộc mọi lĩnh vực xã hội, kinh tế, 

chính trị, văn hoá và cả đối thoại với những nền văn hoá và 

tôn giáo khác nhau tại Á Châu sau khi nhấn mạnh đến việc 

kết hợp với Chúa Ba Ngôi và hợp nhất với Giáo Hội để 

phục vụ sự thăng tiến con ngƣời.  

 

Tuy nhiên, điểm cơ bản mà chúng tôi muốn nhắc đến là 

Đức Thánh Cha mời gọi từng ngƣời chúng ta phải phát 

xuất lại từ Đức Giêsu Kitô vì Người là món quà quý giá 

nhất mà Chúa Cha gửi tặng cho châu Á (x. ĐTC Gioan 

Phaolô II, Tông huấn Giáo hội châu Á, số 10). Đây chính 

là câu trả lời và là giải pháp đúng đắn cho các vấn đề 

chúng ta đang quan tâm. 
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2.2. Thực trạng sống đạo nhƣ mời gọi ta phải trở lại với 

Đức Giêsu Kitô và xuất  phát lại từ Ngƣời. 

Nhìn vào đời sống ngƣời Kitô hữu hiện nay chúng ta thấy 

có một khoảng cách khá lớn giữa điều ngƣời ta hiểu và 

điều ngƣời ta sống. Đời sống đạo tập trung vào các nghi lễ, 

hoạt động bên ngoài hơn là vào niềm xác tín, cảm nghiệm 

bên trong. Nhiều ngƣời có trách nhiệm trong cộng đồng 

nhƣ linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân ƣu tuyển chƣa 

đƣợc đào tạo để suy tƣ một cách có hệ thống về Đức Giêsu 

Kitô qua bộ môn Kitô học, chƣa có cảm nghiệm sống động 

và mạnh mẽ về Đức Kitô để dấn thân làm chứng cho Ngài, 

chƣa dám chết đi cho những tham vọng và dục vọng của 

chính mình để sống hoàn toàn cho Đức Kitô trong một 

châu Á có nhiều nền văn hoá và tôn giáo khác nhau.  

Dân chúng Thái Lan và nhiều nƣớc theo Phật giáo vẫn 

dành nhiều thiện cảm cho các nhà sƣ với chiếc đầu cạo 

trọc, bộ áo cà sa giản dị và chiếc bình bát mộc mạc, bình 

thản đón nhận những đồ cúng dƣờng, xem họ nhƣ là biểu 

tƣợng của tinh thần xả kỷ hy sinh hơn các linh mục, tu sĩ 

Công giáo. Dân chúng Nam Á và Đông Nam Á với hơn 1 

tỷ ngƣời theo Hồi giáo lại cảm thấy đƣợc trợ lực bởi những 

giờ kinh đều đặn nhiều lần mỗi ngày của cả cộng đồng dù 

ở bất cứ nơi nào. Rồi qua lời kinh cầu nguyện, anh em Hồi 

giáo càng thêm gắn bó chặt chẽ với nhau trong cuộc sống. 

Đây là nét đẹp rất cuốn hút trong một xã hội châu Á đã 

từng bị các thế lực ngoại xâm áp dụng chính sách “chia để 

trị” khiến ngƣời ta luôn nghi ngờ và đóng kín với nhau, 

trong khi rất nhiều cộng đồng Công giáo vẫn giữ tinh thần 

cục bộ bè phái để chỉ biết có phe nhóm, giáo xứ, giáo hạt, 

giáo phận, giáo miền của mình. Hơn 1 tỷ ngƣời Trung 

Quốc lại cảm thấy những lời dạy của Đức Giêsu chƣa đủ 
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triển về đƣờng nhân đức, việc thực hiện điều tốt đối với 

chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vui mừng hơn, sẵn sàng và mau 

mắn hơn. Nhƣ vậy, việc triệt tiêu khuynh hƣớng xấu đƣợc 

thay thế bằng hành động tốt. 

5. Hãy xét mình hằng ngày. Lúc cuối ngày, hãy xét mình 

xem bạn đã sống một ngày thế nào đối với quyết định của 

mình. Hãy tạ ơn Chúa về các ơn lành, các thử thách và các 

lợi ích trong ngày. Hãy xin lỗi Chúa về những điều xúc 

phạm Ngài vì đã không giữ vững quyết định của mình nếu 

lỡ điều đó đã xảy ra, và hứa cố gắng hơn vào ngày mai. 

Tôi đố ai thuộc bất cứ phạm trù nào trên đây mà có thể 

chân thành và kiên nhẫn thực hiện trong một tháng. Nói 

dễ, chứ làm không dễ đâu. Tôi cƣợc với bạn rằng sau một 

tháng mà quan điểm về Giáo hội của bạn có thể thay đổi! 

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ 

PrayerAndPerspective.com)  

(Sƣu tầm của GDHT) 
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1. Hãy rƣớc lễ thƣờng xuyên khi có thể. Đây chính là 

tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ vào các linh hồn đƣợc Chúa 

Giêsu hứa. Lạ lùng hơn, đó chính là Chúa Giêsu, với Thân 

thể, Máu, Linh hồn, Nhân tính và Thần tính của Ngài, 

đƣợc trao ban cho chúng ta cách nhiệm mầu dƣới hình 

bánh và rƣợu. 

2. Hãy đón nhận Ngài trong tình trạng ân sủng. Điều 

này nghĩa là xƣng tội hàng tháng, hoặc bất cứ lúc nào có 

tội trọng. Bí tích Hòa giải không chỉ là dƣỡng chất cho linh 

hồn mà còn tăng lực cho cơ thể. Chúng ta phải ở trong tình 

trong có thể tiếp nhận dƣỡng chất của Chúa để đƣợc lợi ích 

từ hồng ân thƣơng xót của Thiên Chúa. 

3. Suy niệm hằng ngày. Hãy đọc Kinh Thánh, nhất là 

Phúc Âm, chọn một câu hoặc một đoạn, xem điều gì “đánh 

động” bạn nhất. Rồi suy niệm để lắng nghe tiếng Chúa. 

Hãy cố gắng loại bỏ những gì làm bạn chia trí, lo ra. Cách 

cầu nguyện bằng Kinh Thánh đã đƣợc Thánh nữ Tiến sĩ 

Teresa Avila khuyến khích trong cộng đoàn tu của mình. 

Tôi đã áp dụng và thấy rất hữu ích. 

4. Quyết định sống. Khi đọc Kinh Thánh và suy niệm 

đƣợc khoảng 15 hoặc 30 phút, hãy có quyết định sống. 

Quyết định của chúng ta là lời hứa với Thiên Chúa, đáp lại 

hồng ân Ngài đã ban bằng cách cố gắng loại bỏ một tật xấu 

nào đó. Có thể giữ một quyết định cho cả ngày, hoặc có 

thể thay đổi, tùy Chúa Thánh Thần tác động nơi bạn. 

Lƣu ý: Cách tốt nhất để loại bỏ tính hƣ nết xấu là tập các 

nhân đức nào đối lập với tính xấu đó. Khi chúng ta phát 
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mức khôn ngoan và sâu sắc nếu so sánh với lời dạy của 

đức Khổng Tử, Lão Tử và nhiều bậc thánh hiền trong văn 

hoá Đông Phƣơng. Họ chƣa nhận ra lời Ngƣời có giá trị 

tuyệt đối, là lời cứu độ của Thiên Chúa, có sức đƣa họ vào 

cuộc sống vĩnh hằng và chia sẻ cho họ thần tính của Thiên 

Chúa.  

Châu Á có rất nhiều ngƣời trẻ, hơn 50% dân số dƣới tuổi 

30. Những ngƣời trẻ này đang say mê học hỏi khoa học kỹ 

thuật để tìm biết sự thật ẩn chứa trong thiên nhiên, con 

ngƣời cũng nhƣ xã hội. Nhƣng hình nhƣ Giáo hội Công 

giáo, qua trình độ học vấn của các bậc chức sắc, và thái độ 

ít dấn thân của họ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chƣa 

thuyết phục đƣợc ngƣời trẻ hiểu rằng Đức Giêsu chính là 

con đƣờng dẫn tới sự thật và sự sống, là nguồn của sự 

khôn ngoan và Ngƣời sẵn sàng khai mở tâm trí để con 

ngƣời hiểu biết những sự thật mầu nhiệm ẩn chứa trong 

con ngƣời và vạn vật. Hơn nữa, những ngƣời trẻ này cũng 

đang chạy theo cái đẹp qua sự say mê cuồng nhiệt đối với 

những cầu thủ, diễn viên, ngƣời mẫu, văn nghệ sĩ, với thời 

trang, âm nhạc… Nhƣng hình nhƣ Giáo hội Công giáo lại 

chƣa giới thiệu cho họ một Thiên Chúa là chủ của cái đẹp 

mà lại hô hào họ hãy xoá bỏ thần tƣợng, sống đơn giản, 

nghèo khó và quên giới thiệu cho họ một Đức Giêsu hoà 

mình vào đám đông dân chúng, ăn uống với những ngƣời 

thu thuế và tội lỗi, khám phá ra cái đẹp trong từng nhánh 

cỏ, bông hoa của đồng nội cũng nhƣ giới thiệu tinh thần 

nghèo khó thật sự là gì. 

  

3. Muốn xuất phát lại từ Đức Kitô chúng ta phải làm gì? 

3.1. Xuất phát lại từ Đức Kitô 
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Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong các lời giáo huấn 

của mình qua những thông điệp, tông huấn, tông thƣ, diễn 

văn, bài nói chuyện… luôn mời gọi tín hữu tập trung vào 

Đức Kitô để xuất phát lại từ Ngƣời. 

 

Quả thật trong 2.000 năm qua, sau một hai thế kỷ đầu tiên 

của Giáo Hội sơ khai tập trung vào Đức Kitô và lời dạy 

của Ngƣời, nhất là từ năm 313 trở đi, Giáo Hội mất dần sự 

quan tâm để chú ý vào những điểm khác nhƣ tổ chức cộng 

đồng với giáo phận, giáo xứ, xây cất các cơ sở tôn giáo 

nhƣ nhà thờ, đền thánh, rồi từ thế kỷ 11,12 vào việc thiết 

lập các dòng tu và tập trung chú ý noi gƣơng các thánh lập 

dòng hơn  noi gƣơng Chúa Giêsu, thế kỷ 15,16 vào việc lo 

cho các công tác mục vụ, truyền giáo, thế kỷ 19,20 lo đối 

phó với những học thuyết sai lạc…  

 

Chỉ từ giữa thế kỷ 20, ngƣời ta mới bắt đầu quan tâm đến 

môn Kitô học nhƣng cho tới ngày nay, môn học này vẫn 

kém phát triển, chƣa đạt tới tầm vóc xứng hợp nhƣ là môn 

học nền tảng của Kitô giáo. Công đồng Vaticanô II với các 

văn kiện của mình nhƣ muốn nhắc nhở tín hữu Công giáo 

tập trung vào Đức Kitô nhƣ nền tảng và gƣơng mẫu cho 

mọi hoạt động Kitô hữu. Huấn thị “Xuất phát lại từ Đức 

Kitô” của Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội 

Tông đồ ban hành ngày 19-5-2002 nhắc nhở tu sĩ nam nữ 

tìm về nguồn sống là Chúa Kitô thay vì tập trung vào vị 

Sáng lập dòng.  

 

Nhiều đại học Công giáo hiện nay không có giảng khoá 

hoàn chỉnh về môn Kitô học do những tranh cãi về quan 

điểm thần học liên quan tới Đức Kitô nhất là giữa các dòng 
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Khi sống trong tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta khám 

phá các giáo huấn của Giáo hội trong ánh sáng mới: Ánh 

sáng đƣợc thiết kế để bảo vệ tình yêu – tặng phẩm quý giá 

của Đức Kitô tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta 

cố gắng yêu mến Thiên Chúa bằng cả tấm lòng, trí khôn, 

sức mạnh, linh hồn, và yêu thƣơng tha nhân nhƣ chính 

mình, chắc chắn chúng ta phải thể hiện qua hành động. Khi 

chúng ta phạm tội, chúng ta làm xói mòn – thậm chí là hủy 

hoại – tình yêu này. Mục đích các giáo huấn của Giáo hội 

là làm sáng tỏ (từ hơn 2000 năm sống và phản ánh tình yêu 

của Thiên Chúa) những gì phải làm và những gì nên tránh 

để bảo vệ Tình Yêu Thiên Chúa. 

Hãy dùng hôn nhân làm ví dụ. Với tình yêu hôn nhân, 

ngƣời ta có những nhiệm vụ và bổn phận – một số nghiêm 

trọng hơn, một số có thể không quá nghiêm trọng. Nếu 

chúng ta liệt kê những hành động riêng, chúng ta sẽ có một 

danh sách dài. Đó là những trách nhiệm chúng ta phải làm 

nếu chúng ta muốn duy trì và phát triển tình yêu. Khi tình 

yêu nhạt phai, nhiệm vụ trở thành nặng nề trong hôn nhân. 

Trong mối quan hệ với Chúa Giêsu cũng vậy. Nếu tình yêu 

của bạn suy yếu, các giáo huấn của Giáo hội cũng trở nên 

khó thực hiện đối với bạn. Nhƣ vậy, vấn đề không là việc 

giữ luật, mà là nhận thấy luật lệ không độc đoán. Hơn nữa, 

đó là cách sống và trƣởng thành theo luật yêu thƣơng. 

Để tránh cách sống hạn chế và kém vui đối với ngƣời 

Công giáo, tôi muốn đƣa ra vài điểm để áp dụng: 
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làm con cái Chúa? Tôi nghĩ rằng Giáo lý Baltimore cũ có 

nội dung hay hơn những gì tôi nhận đƣợc khi lớn lên trong 

thập niên 1970 và 1980, nhƣng có vẻ thiếu sự ngụy biện và 

phụ thuộc vào sự ghi nhớ. Giáo lý đƣa ra ấn tƣợng rằng đời 

sống Công giáo giảm thiểu còn danh sách những điều “nên 

làm” và “không nên làm”. Ghép đôi điều này với sự nhục 

dục, có vẻ nhƣ khi cố gắng tuân thủ các luật lệ, chúng ta 

chỉ tạo ra để sa ngã. Chúa Giêsu không đến để giải thoát 

chúng ta khỏi sự giả hình đối với tôn giáo sao? 

Với cách nhìn này, Công giáo có vẻ là mẫu biến hóa ngƣợc 

với cách phản ứng của rất nhiều ngƣời. Đây là loại Công 

giáo có thể ấp ủ cuộc ra đi của những ngƣời đã từng là 

ngƣời Công giáo mà nay bỏ theo các giáo phái khác. Đây 

là loại công giáo tạo ra cách phóng khoáng hơn để tìm 

cách làm chúng ta thoát khỏi luật lệ bằng cách bỏ luật. 

Cách này có thể khiến ngƣời ta xa rời những ngƣời Công 

giáo tìm kiếm niềm vui trong mọi cách theo đƣởi tội lỗi. 

Còn Phúc Âm Công giáo? Đơn giản thôi, sự thật là Đức 

Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự 

kiềm chế của sự dữ và sự chết, nuôi dƣỡng chúng ta trong 

Đại Gia Đình Thánh của Ngài, để chúng ta có thể sống với 

tƣ cách là con cái Thiên Chúa! Kết quả của sự chọn lựa 

này là chúng ta có cuộc sống viên mãn, vui mừng, hạnh 

phúc, cân bằng, và bình an. Đó là sự chọn lựa của chúng 

ta. Và đây là nơi xuất hiện những rắc rối! Những trái tim 

yếu đuối không thể chiến thắng để nhận đƣợc phần thƣởng 

hợp lý. Nếu chúng ta đến gần đức tin của chúng ta khi tuân 

giữ luật lệ mà không sống thân mật với Đức Giêsu Kitô, 

mọi lời chỉ trích đều đúng. 
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tu với nhau. Nhiều đại chủng viện vẫn giảng dạy giáo trình 

Kitô học lỗi thời, thậm chí sai lạc, mà không cập nhật 

những điểm giáo lý mới mẻ và đúng đắn đƣợc trình bày 

trong các sách nhƣ Giáo lý Hội Thánh Công giáo (Bộ Giáo 

lý Đức tin ban hành ngày 11-10-1992, bản dịch Việt hoàn 

chỉnh và in năm 2009, NXB Tôn Giáo, Hà Nội), Tóm lược 

Học thuyết Xã hội Công giáo (Hội Đồng Giáo hoàng về 

Công lý và Hoà bình công bố năm 2004, bản dịch Việt 

hoàn chỉnh và in năm 2007, NXB Tôn Giáo, Hà Nội), Đức 

Giêsu Nazareth tập I và tập II của ĐGH Bênêđictô XVI 

(Tập I công bố ngày 30-9-2006, bản dịch Việt hoàn chỉnh 

và in năm 2008, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, tập II công bố 

ngày 25-4-2010 và chƣa có bản dịchViệt ngữ).  

 

Ngƣời ta thƣờng nói:”Vô tri bất mộ” (không biết nên 

không tôn kính). Chính vì chƣa hiểu biết rõ ràng, đúng đắn 

về Đức Kitô nên đời sống đạo của ngƣời tín hữu không toả 

ánh sáng Tin Mừng để có sức thu hút ngƣời khác tìm về 

với Đức Kitô. Vì thế chủ đề của Đại hội Truyền giáo Châu 

Á 2005 ở Chiang Mai, Thái Lan là “Kể lại câu chuyện 

Giêsu” nhƣ các tông đồ xƣa sau khi họ hiểu biết và cùng 

sống với Ngƣời. Chủ đề của Đại hội Truyền giáo Châu Á 

2010 ở Seoul, Hàn Quốc cũng lấy lại chủ đề ấy “Công bố 

câu chuyện Giêsu”, nhƣng nâng cao hơn một mức vì “công 

bố” đòi hỏi ta nói về Đức Giêsu một cách trang trọng, có 

nghiên cứu, có bài bản mà vẫn dựa trên kinh nghiệm sống 

động của ngƣời làm chứng với Chúa Giêsu Kitô. 

  

3.2. Hiệu quả của việc trở về với Đức Kitô 

Trở lại với Đức Kitô là chúng ta sẽ tìm lại đƣợc cảm 

nghiệm sống động của các tông đồ về Đức Giêsu Phục 
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Sinh nhƣ là tâm điểm cho mọi hoạt động và suy tƣ của  

mình. Đức Giêsu không phải là một mớ thông tin mà ta đã 

thu thập đƣợc trong những giờ học giáo lý hay qua những 

bài giảng, bài kinh nhƣng là một con ngƣời đang sống giữa 

chúng ta và sống trong ta để ta có mối tƣơng quan mật 

thiết với Ngƣời. Để hiểu trọn vẹn về một con ngƣời đang 

sống, ta không phải chỉ cần thông tin mà còn phải gặp gỡ, 

tiếp xúc, yêu thƣơng và nếu cần, có thể hoà nhập thành 

một trong nhau “để tôi sống không còn phải là tôi mà là 

Đức Kitô sống trong tôi” (x. Gl 2,20) nhƣ thánh Phaolô 

cảm nghiệm… 

 

Sống trong một đất nƣớc mà ngƣời dân có nhiều tính cách 

đối nghịch vừa tìm tòi khoa học và coi trọng kỹ thuật, vừa 

chạy theo những bùa phép với những tác động mê tín dân 

gian, ta cần phải trở lại với Đức Kitô và hoà nhập thành 

một với Ngƣời để Ngƣời chuyển thông quyền năng làm 

chứng cho Tin Mừng qua các dấu lạ nhƣ chữa lành bệnh 

tật, xua trừ ma quỷ, nói đƣợc thứ ngôn ngữ mới lạ của tình 

thƣơng mà Thánh Thần thúc đẩy trong lòng ta (x. Mc 

16,16-20). Đó cũng là một trong những chìa khoá thành 

công của anh em Giáo hội Ngũ Tuần khi họ gắn bó với Đức 

Kitô và thở đƣợc Thần Khí của Ngƣời.  

 

Sống trong một châu lục với nhiều dân tộc có các nền văn 

hoá và tôn giáo khác nhau, ta cần trở lại với Đức Kitô để 

thấy Ngƣời không phải là của riêng Kitô giáo nhƣng là 

Đấng Cứu Độ của toàn thể nhân loại và vũ trụ. Cha trên 

trời muốn cứu độ tất cả con cái mình nên đã ban Ngƣời 

Con Một cho chúng ta và Chúa Thánh Thần vẫn đang 

chuẩn bị cho việc Đức Kitô đến với mọi ngƣời cũng nhƣ 
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Công giáo hâm hẩm, lãnh đạm, thờ ơ, xa rời Công giáo, 

thậm chí là bỏ đạo Công giáo. Họ hoàn toàn tin rằng đức 

tin Công giáo đòi hỏi quá nhiều và độc đoán. Việc thực 

hành đức tin Công giáo đã trở nên gánh nặng với nhiều 

luật lệ phải theo, y nhƣ mê cung khiến mất tự do và và 

niềm vui, đại khái họ nói nhƣ vậy. Dĩ nhiên, điều này ngụ 

ý rằng tất cả chúng ta cố gắng theo mê cung nhân tạo chỉ là 

trò bịp bợm (hocus pocus), ngu xuẩn, nhẹ dạ cả tin, thậm 

chí còn tệ hại, và bị bóp méo. 

Tôi có thể đánh giá những cách hiểu sai lệch này, vì đức 

tin Công giáo đòi hỏi nhiều ở chúng ta, và khi chúng ta 

không chọn cách cố gắng hết sức mình, chúng ta có thể để 

lại cái vị nhạt nhẽo ở những ngƣời chúng ta gặp. Nhƣ vậy, 

chúng ta giúp tạo ra sự dửng dƣng hoặc vỡ mộng. Nhƣng 

nếu đức tin Công giáo khó hiểu với các luật độc đoán 

không có thật hoặc vô ích, tại sao Giáo hội không rơi vào 

tình trạng mục nát và thối rữa nhƣ Đế quốc Rôma, Liên 

bang Soviet, Cộng sản Ba Lan, Cộng sản Đông Đức, Công 

ty Thƣơng mại Đông Ấn, Oakland Raiders (đội bóng 

chuyên nghiệp của Mỹ),…? Tại sao Giáo hội không suy 

sụp nhƣ Luther, Calvin, Karl Marx và nhiều dạng khác 

đƣợc tiên báo? Rõ ràng, Giáo hội không hoạt động theo 

tiêu chuẩn của thế gian. 

Một trong các thế mạnh của Giáo lý Baltimore: Đó là công 

việc kỳ lạ của cách thể hiện sự phong phú của đức tin 

Công giáo trong dạng đơn giản là kết hợp sự ghi nhớ với 

câu hỏi và trả lời. Thế mạnh này cũng là thế yếu. Quá 

nhiều ngƣời Công giáo bị ấn tƣợng rằng đạo Công giáo chỉ 

gồm các luật lệ và nhiệm vụ. Đâu là niều vui của sự tự do 
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PHẦN THỨ NĂM  

 

KẾ ĐẾN CHÖNG TA THỬ TỰ HỎI, NHƢ TÁC GIẢ 

TRẦM THIÊN THU, XEM NGÀY NAY «SỐNG ĐỨC 

TIN CÔNG GIÁO CÓ KHÓ LẰM KHÔNG?» VÀ ĐỂ 

SỐNG ĐỨC TIN THÌ CHÖNG TA NÊN HAY PHẢI 

LÀM GÌ ? 

 

CÓ KHÓ SỐNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO? 

Đăng bởi lúc 12:15 Sáng 7/10/13 

 

VRNs (07.10.2013) – Sài Gòn - Vụng chèo, khéo chống. 

Ngƣời ta có nhiều lý do để tự biện hộ. “Tôi nên đi nhà thờ 

thƣờng xuyên hơn, nhƣng tôi không cần sống đức tin”. 

“Tôi đi xƣng tội, nhƣng điều đó không tác dụng đối với 

tôi. Tôi chỉ xƣng đi xƣng lại những tội tƣơng tự. Vậy là 

sao?”. “Chẳng ai có thể giữ đƣợc các luật!”. “Tôi bỏ tôn 

giáo đó với các nghi thức và quy luật của loài ngƣời để 

sống riêng với Chúa Giêsu”. Bạn đã có những lúc ý nghĩ 

nhƣ vậy chƣa? 

Tôi lớn lên trong đức tin Công giáo vài chục năm rồi. 

Trong thời gian đó, tôi nghe nói nhiều lý do khiến ngƣời 
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không ngừng nói trong các tôn giáo (x. Tuyên ngôn của 

CĐ. Vat. II, Nostra aetate, số 1; Giáo hội tại châu Á, số 

15,18). Học lại thái độ khoan dung của Đức Kitô, ta sẽ biết 

phân biệt những hình thức mê tín dị đoan đồng thời biết 

đánh giá đúng các nghi thức phụng vụ,  lời kinh và cách 

sống của những ngƣời không cùng tôn giáo với mình, thậm 

chí ngay trong việc trừ ma diệt quỷ của họ (x. Mc 9,39-

40). 

 

Trở lại với Đức Kitô ta sẽ khám phá ra mầu nhiệm Nhập 

Thể luôn gắn liền với mầu nhiệm Nhập Thế để can đảm 

dấn thân vào xã hội trần thế hôm nay. Ngôi Lời Thiên 

Chúa đã trở thành Đức Giêsu Nazareth, đã đi vào dòng lịch 

sử con ngƣời, đã đón nhận những yếu tố của vũ trụ vật chất 

qua thân xác của mình. Ngƣời đã đƣa tính cách tuyệt đối, 

vĩnh hằng, thánh thiện, vô cùng của Thiên Chúa vào trong 

cái tƣơng đối, nhất thời, tội luỵ, hữu hạn của con ngƣời và 

vũ trụ để từ nay tất cả đều đƣợc biến đổi và thần hoá. Từ 

đấy, mỗi con ngƣời đều có giá trị vô song dù họ già nua, 

tàn tật, xấu xa đến đâu chăng nữa. Từ đấy, mỗi công việc 

đều có giá trị vĩnh hằng, đem lại ơn cứu độ dù nó chỉ kéo 

dài một vài giây nhƣ nụ cƣời, dù có vẻ tầm thƣờng nhƣ các 

chậu quần áo ta giặt mỗi ngày, dù có vẻ nhơ bẩn nhƣ làm vệ 

sinh, rửa mặt, đánh răng mỗi bữa. 

 

Trở lại với Đức Giêsu Kitô để thấy rằng qua việc Ngôi Lời 

Thiên Chúa trở thành con ngƣời, thì con ngƣời trở thành 

con đƣờng của Thiên Chúa và cũng là con đƣờng của Giáo 

Hội để tập trung mọi cố gắng lo cho hàng tỷ con ngƣời 

trong vùng đất châu Á, nhất là những con ngƣời nghèo 

khổ, yếu kém, bị bóc lột và bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhƣ 
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Đức Giêsu đã tất bật từ sáng sớm đến tối mịt để rao giảng 

Tin Mừng, chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ cho con 

ngƣời. 

 

Trở về với Đức Giêsu cũng có thể là lời kêu gọi các ngƣời 

có trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất trở về với tinh thần 

nghèo khó thật sự của Ngƣời. Những ngôi nhà thờ đồ sộ, 

những tu viện to lớn với cách bày trí sang trọng, sừng sững 

giữa các túp lều tranh rách nát, mái tôn han rỉ, cống nƣớc 

thải lộ thiên trong một số miền ở Việt nam cũng nhƣ ở 

châu Á có thể trở thành những pháo đài kiên cố khiến 

ngƣời ta ngại ngùng không dám tìm gặp Đức Kitô ở đó. 

Những buổi lễ phụng vụ dài lê thê, với hàng chục ngàn tín 

hữu tham dự, ngồi bó gối bất động hay đứng chật nhƣ nêm 

cối giữa trời nắng cháy da hay mƣa phùn gió bấc để đón 

tiếp một vị chức sắc quan trọng nào đó, có thể làm cho 

ngƣời chƣa tin đạo cảm thấy sợ hãi trong cách diễn tả lòng 

sùng kính, tôn thờ.  

 

Những cuộc hành hƣơng với vài trăm ngàn ngƣời trong các 

đại hội Thánh Thể, hay Đại hội Thánh Mẫu ở La Vang, Lộ 

Đức, Tà Pao, trong đó mỗi ngƣời ở xa tiêu hàng triệu 

đồng, ngƣời ở gần tốn vài chục ngàn cho việc đi lại ăn ở và 

nếu tính tổng cộng có thể lên tới hàng chục tỷ, hàng trăm 

tỷ đồng, trong khi học sinh vẫn còn thiếu lớp, thiếu trƣờng, 

trong khi nhiều bệnh nhân chƣa cầm đƣợc bát cháo giúp đỡ 

thì có khi ta phải nhìn lại cách thức bày tỏ lòng đạo của 

chúng ta đối với Chúa và Đức Mẹ cho âm thầm, khiêm tốn 

và thật sự bác ái hơn chăng? Nói nhƣ thế không phải là 

chúng tôi có ý bài bác lòng sùng đạo bình dân nhƣng chỉ 

mời gọi để ngƣời tín hữu suy nghĩ để tình bác ái đƣợc diễn 
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Còn dựa vào Kinh Thánh và Phụng Tự của Hội Thánh, ta 

có thể nói nhƣ thế này về Ðức Tin Ki-tô giáo Trƣởng 

Thành:  

"Tin vào Chúa Giêsu" (Cv 16, 31) có nghĩa là  

"giữ các giới răn của Ngƣời" (1 Ga 2, 3), và  

cầu nguyện "nhờ Ngƣời, cùng với Ngƣời và trong 

Ngƣời" (Kinh Nguyện Thánh Thể), miệng lập lời khẩn 

nguyện của những Ki-tô hữu tiên khởi: "Lạy Chúa Giê-

su, xin ngự đến" (Kh 22, 20). 

Suy cho cùng, Biểu Ðồ Ðức Tin Công Giáo chỉ là một mô 

hình sống Ðức Tin mà ta nhắm tới, nhìn vào để xét mình, 

sửa mình, điều chỉnh lối sống sao cho ta càng ngày càng 

trƣởng thành trong Ðức Tin, hơn là một mục tiêu ta đã đạt 

để mà hãnh diện đem khoe. 

 

Ðan Quang Tâm 

(Sƣu tầm của GDHT) 
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Ðỉnh trên cùng của tam giác, ngƣợc lại, biểu thị những ai 

chấp nhận Tín Lý Công Giáo và hành động, sống đời sống 

Luân Lý nhƣng lại bỏ qua vai trò không kém phần quan 

trọng của đời sống Cầu Nguyện, Phụng Tự gắn liền với các 

bí tích. Những ngƣời này thƣờng rơi vào một thứ "chủ 

nghĩa hoạt động-ý thức hệ". Khẩu hiệu họ nêu ra là "đòi 

hỏi sự công bằng", "ƣu tiên cho những ngƣời nghèo", thoạt 

nghe có vẻ rất chính đáng, xem chừng lại là việc rất cấp 

bách, đã có thời từng ngự trị, đè bẹp mất bản chất "Ki-tô 

hữu" của họ. Vì không đƣợc nuôi dƣỡng bằng lời Cầu 

Nguyện và đời sống Phụng Vụ với các bí tích, nên theo 

thời gian, động cơ cho các hoạt động của họ đâm ra lụi tàn 

hoặc thậm chí biến mất. Có lẽ họ thiếu thái độ mà Ðức 

Giê-su gọi là "hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm 

vào cơn cám dỗ" (Mt 26, 41). 

Sau cùng, Ðỉnh bên phải biểu thị những ai có đời sống 

Luân Lý và Phụng Tự nhƣng lại bỏ qua nền tảng Tín Lý 

(họ thuộc loại ngƣời hoạt động-lý tƣởng hóa). Phải nhận 

rằng họ rất nhiệt tình và có thiện chí, có phần rất nôn nóng 

muốn ra tay ngay để giúp đỡ ngƣời nghèo và những ngƣời 

bị áp bức. Nhƣng họ thiếu nền tảng Tín Lý, tức là các chân 

lý làm nền tảng cho những hoạt động xã hội Ki-tô giáo 

chân chính (nhƣ niềm xác tín rằng để sinh nhiều hoa trái, 

mình phải là cành nho gắn kết vào cây nho thật là Ðức 

Giê-su, Thày Chí Thánh). 

 

Kết Luận 

Có thể nói một cách hình tƣợng, đời sống Ðức Tin trƣởng 

thành, vững chắc, giống nhƣ một chiếc kiềng ba chân, phải 

hội đủ cả ba chiều kích Tín Lý, Luân Lý và Phụng Tự. 
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tả theo đúng sự thật của đất nƣớc, của dân tộc và gia đình 

nhân loại nhƣ ĐTC Bênêđictô mời gọi trong thông điệp 

Caritas in veritate (ngày 29-6-2009) của ngài. 

 

Lời kết 

Có lẽ còn rất nhiều điều, nhiều việc trong nếp sống đạo của 

ngƣời tín hữu ở Việt Nam cũng nhƣ ở châu Á cần đƣợc 

nhận định và sửa đổi lại dƣới ánh sáng của Đức Giêsu Kitô 

để biểu lộ đƣợc sự thật, sự sống và tình yêu của Ngƣời cho 

các dân tộc đang sống quanh mình. Chúng ta hy vọng sẽ có 

nhiều ngƣời tìm đến với Đức Kitô không phải chỉ qua 

những nghi lễ trang trọng, việc bác ái từ thiện của ngƣời 

tín hữu nhƣng họ gặp đƣợc nguồn của tình yêu hạnh phúc, 

của chân thiện mỹ là chính Đức Kitô khi các Kitô hữu tìm 

về với Ngƣời và xuất phát lại từ Ngƣời.  

 

Câu hỏi gợi ý: 

1. Bạn nghĩ thế nào về kết quả truyền giáo tại Việt Nam? 

Bản thân bạn đã loan báo Tin Mừng nhƣ thế nào? Kết quả 

cụ thể ra sao? Bạn có kinh nghiệm truyền giáo nào muốn 

chia sẻ?  

 

2. Theo bạn, muốn xuất phát lại từ Đức Kitô, ngƣời tín hữu 

chúng ta cần phải làm gì? 

 

3. Bạn nghĩ mình có thể làm gì để tăng thêm sự hiểu biết 

đúng đắn và có hệ thống về Đức Kitô? 

 

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn  

(Sƣu tầm của GDHT) 
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PHẦN THỨ BỐN  

 

ĐỂ CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN TRƢỚC HẾT 

CHÚNG TA CẦN NHÌN XEM HIỆN TRẠNG ĐỜI 

SỐNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH ĐANG NHƢ THẾ NÀO. 

TÁC GIẢ ĐAN QUANG TÂM GIÖP CHÖNG TA LÀM 

VIỆC ĐÓ QUA BÀI «BIỂU ĐỒ ĐỨC TIN CÔNG 

GIÁO» SAU ĐÂY :  

 

 

BIỂU ĐỒ ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 

 

Thế nào là Ðức Tin Ki-tô Giáo Trƣởng Thành? Ðức Tin ấy 

gồm những yếu tố gì? 

Dƣới đây là những ghi chép và một vài suy nghĩ về một số 

điểm chính trong bài 

thuyết trình về đề tài Ðức Tin Kitô Giáo Trưởng Thành do 

Nữ tu Ann Phƣợng, dòng 

SPC, trình bày ngày 24/5/2003 tại Tu Viện Mai Khôi Sài 

Gòn trƣớc một nhóm giáo dân và một số học viên Lớp 

Giáo Lý cho Ngƣời Trƣởng Thành. 

Ðể bắt đầu, ta hãy "về nguồn" bằng cách lần giở Sách 

Công Vụ Tông Ðồ xem anh chị em tín hữu tiên khởi sống 

niềm tin của mình nhƣ thế nào. 

Đời Sống của Cộng Đoàn Tín Hữu Đầu Tiên 

Sách Công Vụ Tông Ðồ có ba đoạn ghi lại cuộc sống của 

cộng đoàn tín hữu tiên khởi. 

Ta hãy đọc đoạn thứ nhất nhƣ sau:  
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điều sẽ phát sinh; còn nếu chỉ có mỗi khía cạnh Luân Lý 

thôi thì hậu quả của sự khiếm khuyết ấy sẽ là một thứ chủ 

nghĩa hoạt động duy luân lý. 

Còn chỉ có đời sống Cầu Nguyện, Phụng Tự thôi thì đó 

chẳng qua chỉ là một thứ chủ nghĩa nghi lễ. Cả ba thứ "chủ 

nghĩa" này đều không chuyển tải đƣợc toàn bộ "Tin Mừng 

Ðức Giê-su Ki-tô", đều không biểu đạt, thể hiện đƣợc toàn 

bộ Ðức Tin Công Giáo. 

Trong thực tế, một số ngƣời, do không đƣợc học hỏi nhiều 

và đào sâu về Tín Lý, nghĩa là họ thiếu nền tảng vững chắc 

là chân lý của Ðức Ki-tô, nên việc Cầu Nguyện và Thờ 

Phụng của họ chỉ là một thứ đạo đức tình cảm, thậm chí 

chỉ là sự tôn thờ ngẫu tƣợng nhuốm màu sắc mê tín. Trái 

lại, thiếu đời sống Cầu Nguyện và việc Thờ Phụng chân 

thực, nhiều ngƣời bị dẫn dắt "tin theo sự dối trá, vì đã 

không đón nhận lòng yêu mếnchân lý để đƣợc cứu độ" (2 

Th 2, 11. 10). 

Mỗi đỉnh của tam giác diễn tả trƣờng hợp hai cạnh gặp 

nhau nhƣng thiếu cạnh thứ ba là cạnh đối diện với đỉnh: 

Ðỉnh bên trái của tam giác biểu thị những ngƣời chấp 

nhận Tín Lý Công Giáo và đời sống Phụng Tự trong đạo 

nhƣng lại bỏ qua cạnh đối diện, tức đời sống Luân Lý 

Công Giáo. Họ có xu hƣớng mộ đạo, mê tín điều nhƣng lại 

hạ thấp hoặc bỏ qua vai trò quan trọng của Luân Lý - tức là 

việc đi theo Ðức Kitô bằng cách làm chứng cho Ðức Tin, 

"làm", "thực hành" Tín Lý trong sự phục vụ tha nhân tận 

tình với lòng mến yêu tha thiết. 

Thánh Gia-cô-bê quả quyết: "Ðức Tin không có Hành 

Ðộng thì quả là Ðức Tin chết" (Gc 2, 17). 
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bao gồm, gắn kết, chi phối cả ba cạnh tam giác, nghĩa là 

Ðức Tin phải có đủ cả ba chiều kích: Tín Lý, Luân Lý và 

Phụng Tự. 

 
Thuật ngữ trong ngoặc vuông ở gần ba cạnh tam giác –    

                           [chủ nghĩa giáo điều], 

[chủ nghĩa hoạt động] và 

[chủ nghĩa nghi lễ] 

biểu thị một Ðức Tin khiếm khuyết, chỉ thực hành có một 

khía cạnh mà thôi. Nếu Ðức Tin giảm sút chỉ có mỗi một 

khía cạnh là Giáo Lý thôi thì nguy cơ là chủ nghĩa giáo 
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"Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng dạy, 

luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ 

bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, 

vì các Tông Ðồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các 

tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 

Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người 

tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên 

cần đến Ðền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng 

bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và 

được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi 

ngày có thêm những người được cứu độ" (Cv 2, 42-47). 

Qua đoạn trên, ta có thể rút ra ba yếu tố cấu thành đời sống 

Ðức Tin của Hội Thánh tiên khởi: 

 Hội Thánh là cộng đoàn "các tín hữu chuyên cần nghe 

các Tông Ðồ giảng dạy". Các Tông Ðồ giảng dạy, loan báo 

Tin Mừng còn các tín hữu thì chuyên cần lắng nghe. Ðây 

là đời sống Tín Lý của các tín hữu. 

 Hội Thánh là cộng đoàn phụng vụ và cầu nguyện: Các 

tín hữu "luôn luôn hiệp thong với nhau, siêng năng tham 

dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng", "ca tụng  

Thiên Chúa". Ðây là đời sống Phụng Tự của các tín hữu. 

 Hội Thánh là cộng đoàn "hiệp thông, hợp nhất với 

nhau", và "để mọi sự làm của chung". Ðây là đời sống 

Luân Lý hoặc Hoạt Ðộng của các tín hữu. Họ phục vụ anh 

em, họ làm chứng nhân và họ thực hiện những việc ấy một 

cách rất có hiệu quả, rất nhiệt tình, bằng chứng là họ "đƣợc 

toàn dân thƣơng mến". 

Chúng ta vẫn tự hào Ðức Tin Công Giáo của chúng ta là 

Ðức Tin tông truyền, nghĩa là chỉ có một Ðức Tin Công 

Giáo. Nhƣ vậy, Ðức Tin của chúng ta cũng là Ðức Tin của 
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các Tông Ðồ thời Hội Thánh sơ khai, nghĩa là Ðức Tin của 

chúng ta cũng có-và phải có đủ-các chiều kích nói trên. 

Ba Chiều Kích của Đức Tin 

Dựa vào Sách Giáo Lý Công Giáo, nhất là bố cục của sách, 

ta có thể rút ra những nhận định sau đây: 

Nếu "Ðức Tin là lời con ngƣời đáp trả lại Thiên Chúa, 

Ðấng tự mặc khải và hiến mình cho con ngƣời, khi ban ánh 

sáng chứa chan cho con ngƣời đang đi tìm ý nghĩa tối hậu 

của đời mình" (SGLCG, 26), thì Ðức Tin toàn vẹn phải thể 

hiện sự đáp trả toàn diện của con ngƣời toàn diện trƣớc lời 

mời gọi của Thiên Chúa. 

1. Tin là một hành vi của Lý Trí, một sự hiểu biết trong 

tình yêu, xác tín vào điều 

Thiên Chúa măïc khải, đƣợc diễn đạt qua Kinh Tin Kính 

(chiều kích Tín Lý); 

2. Tin là hành vi thờ phƣợng, sống tƣơng quan thân tình, 

thể hiện Tình Cảm đối với 

Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần 

qua đời sống cầu nguyện 

và bí tích (chiều kích Phụng Tự); và 

3. Tin còn là hành động, là dấn thân phục vụ, yêu thƣơng 

anh chị em đồng loại, một 

hành vi của Ý Chí trong tự do, đƣợc thể hiện bằng cách 

sống tinh thần Bát Phúc và 

tuân giữ Mƣời Ðiều Răn (chiều kích Luân Lý). 

Một Ðức Tin Ki-tô giáo vẹn toàn, trƣởng thành, do đó, 

nhất thiết phải hội đủ cả ba chiều kích Tín Lý, Phụng Tự 

và Luân Lý. Thiếu chiều kích nào, Ðức Tin kể nhƣ vẫn còn 

khiếm khuyết. Có thể ví các chiều kích ấy nhƣ ba cạnh của 

một tam giác. Phải có đủ cả ba cạnh thì mới làm nên một 

tam giác. 
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Ðức Tin đó cũng phải bao gồm cả ba phƣơng diện Lý Trí, 

Tình Cảm và Ý Chí. Lý Trí để hiểu, học hỏi và đào sâu Tín 

Lý. Tình Cảm để mến yêu trong Cầu Nguyện, Phụng Tự. 

Còn Ý Chí để sống cuộc sống Luân Lý, vốn đòi buộc 

nhiều hy sinh từ bỏ.  

Sống Ðức Tin toàn diện cả về ba mặt Lý Trí, Tình Cảm và 

Ý Chí cũng là điều Chúa chúng ta đòi hỏi khi Ngƣời tuyên 

bố: "Ðiều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức 

Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Ngươi 

phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, 

hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ðiều răn 

thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 

Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó" (Mc 

12, 29-31). 

Biểu Ðồ Ðức Tin Công Giáo 

Ðể minh hoạ cho những điều vừa nói, ta có thể sử dụng 

biểu đồ dƣới đây để diễn tả Ðức Tin của Công Giáo của 

chúng ta: 

Tam giác tƣợng trƣng cho toàn bộ Ðức Tin Công Giáo 

gồm ba thành phần là Tín Lý (cácchân lý Ðức Tin/tín 

điều), Luân Lý (Mƣời Ðiều Răn, Bát Phúc...) và Phụng Tự 

(việc cầu nguyện và các bí tích). 

Bên trong tam giác, ta có một vòng tròn, nối kết cả ba 

cạnh của tam giác, tức ba chiều kích của Ðức Tin, trên nền 

tảng chính thống, chân truyền (hiểu đúng về Ðức Tin) và 

việc thực hành đời sống đạo (thực hành Ðức Tin, sống Ðức 

Tin). Ba nguồn chính nuôi dƣỡng việc hiểu đạo và sống 

đạo là Kinh Thánh và Truyền Thống, Huấn Quyền của Hội 

Thánh và Kinh Nghiệm Sống 

Vòng tròn nội tiếp với tam giác muốn nói Ðức Tin chân 

chính phải đi đôi với việc thực hành sống đạo; cả hai phải 
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từng cá nhân một, có hệ thống, có phƣơng pháp. Thời gian 

có thể trong vòng một cuối tuần, hay một tuần lễ, hay bốn 

tuần lễ. Nơi chốn thƣờng là trong một nhà tĩnh tâm. Nhƣng 

nếu ai không có thời gian và điều kiện, thì có thể làm Linh 

Thao thƣờng nhật tại nhà. Thời gian có thể là hai tháng, 

sáu tháng, một năm hoặc đôi khi hai năm, với sự đồng 

hành của ngƣời giúp Linh Thao. Trong thời đại Internet 

này, cũng có những chƣơng trình Linh Thao thƣờng nhật 

qua email, qua Internet, và đƣợc đồng hành, chia sẻ qua 

điện thoại, email hay qua chatroom. 

Với các tu sĩ dòng Tên, thì Linh Thao không chỉ là chuỗi 

bài tập, mà còn là nền tảng cuộc sống, và là một con đƣờng 

thiêng liêng. Thực vậy, Ngƣời tu sĩ dòng Tên sống, làm 

việc, và phục vụ theo tinh thần của Linh Thao. Vì thế, khi 

mới chập chững vào nhà tập, các tập sinh đã phải tập bƣớc 

đi trên con đƣờng Linh Thao. Tôi vẫn còn nhớ những ngày 

ngồi trong ghế nhà Tập. Cuốn sách Linh Thao trên bàn 

không chỉ đƣợc đọc, đƣợc tranh luận, nghiên cứu, mà còn 

đƣợc tập sống. Từng từ từng chữ đƣợc thấm từ từ vào đời 

sống của chúng tôi. Đến đây, tôi phải thành thật rằng, cuốn 

sách Linh Thao mà Thánh I-Nhã viết bằng tiếng Tây Ban 

Nha, nhƣng bản in đầu tiên là tiếng La Tinh vào năm 1548, 

và sau đó đƣợc dịch ra rất nhiều thứ tiếng, không phải là 

một cuốn sách Văn Học để đọc. 

Vì vậy, theo ý kiến của một số ngƣời chuyên môn thì sách 

Linh Thao không phải là cuốn sách cho ngƣời đi làm Linh 

Thao đọc, mà là một cuốn cẩm nang cho ngƣời hƣớng dẫn 

Linh Thao. 
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3. Đừng nói dối bản thân mình 

Bạn có thể nói dối ngƣời khác, nhƣng bạn không thể nói 

dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến 

bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội; và cơ hội đầu tiên và 

cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là 

trung thực với chính mình. 

 

4. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân 

Điều đau đớn nhất là vì yêu ngƣời khác quá mà đánh mất 

bản thân mình, và quên mất rằng mình cũng là ngƣời đặc 

biệt. Vâng, hãy giúp đỡ ngƣời khác; nhƣng bạn cũng phải 

giúp đỡ chính mình nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành 

cho bạn để bạn theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan 

trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây. 
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5. Đừng cố gắng làm ngƣời khác 

 

 
 

Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là 

làm chính mình trong một thế giới cứ chực biến bạn thành 

ngƣời giống nhƣ mọi ngƣời khác. Lúc nào cũng sẽ có 

ngƣời xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung 

hơn bạn, nhƣng họ sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay 

đổi để mong ngƣời khác thích mình. Hãy là chính mình, và 

sẽ có ngƣời yêu con ngƣời thật của bạn. 

 

6. Đừng bận tâm với quá khứ 

Bạn không thể bắt đầu một chƣơng mới trong cuộc đời nếu 

cứ đọc đi đọc lại chƣơng cũ. 

 

7. Đừng sợ mắc sai lầm 

Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so 

với không làm gì cả. Mỗi thành công đều có một vệt dài 

những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đƣờng 
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xếp đặt cuộc đời để mƣu ích cho linh hồn mình.” (Linh 

Thao số 1) Nói khác đi, Linh Thao là một cách thức tĩnh 

tâm giữa muôn ngàn phƣơng cách tĩnh tâm trong Giáo Hội. 

 

Và ai đi tĩnh tâm Linh Thao thì ngƣời đó đang tập thể thao 

cho tâm hồn mình, cho chính đời sống nội tâm của mình. 

Cụ thể ngƣời làm Linh Thao sẽ tập cầu nguyện, tập suy 

niệm, chiêm ngắm và sắp xếp cuộc đời mình theo tinh thần 

của Thánh Kinh. Ngoài ra qua Linh Thao, họ sẽ hiểu đƣợc 

cuộc sống thƣờng ngày theo một lăng kính khác – lăng 

kính của Thiên Chúa, cũng nhƣ sẽ hƣớng cả cuộc sống của 

mình theo tinh thần của Ngài. Trong Linh Thao, họ cũng 

sẽ đƣợc tập để nhận định những tiếng nói của Thần Lành 

và Thần Dữ, nhờ đó họ có thể dễ dàng chọn lựa và tìm đến 

một quyết định, một con đƣờng đem lại cho họ nhiều niềm 

tin, tình yêu, niềm hy vọng và bình an. Nhƣ vậy, Linh 

Thao là một chuỗi bài tập cầu nguyện trong thinh lặng cho 
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LINH THAO : 

MỘT CON ĐƢỜNG TIÊNG LIÊNG  

  

Có một anh bạn trẻ với bằng cấp cử nhân Thần Học rất tò 

mò muốn biết Linh Thao là gì. Anh đã đăng ký đi dự một 

khóa Linh Thao cuối tuần. Sau ngày đầu tiên của khóa, anh 

vào gặp tôi và nói: “Cậu biết không, mình đã nghe nói 

nhiều về Linh Thao và cũng thắc mắc, không hiểu tại sao 

nhiều ngƣời lại đi Linh Thao nhƣ vậy. Bây giờ qua ngày 

thứ nhất, mình đã hiểu đƣợc hết Linh Thao là gì rồi. Đâu 

có gì đặc biệt, cũng là cầu nguyện, là nghe giảng…” Tôi để 

cho Anh bạn nói cho đã. Sau đó mới chia sẻ với anh: 

“Vâng, nếu Anh muốn hiểu Linh Thao qua “cái đầu” 

không thôi, thì chẳng có gì khó cả, Anh chỉ cần đọc một số 

tài liệu là xong ngay. Nhƣng Anh có biết chƣơng trình trọn 

vẹn của Linh Thao không phải là một ngày, một cuối tuần 

hay một tuần lễ, mà là một tháng trời, theo nhƣ đề nghị của 

thánh I-nhã không? Hơn nữa, Linh Thao không chỉ giới 

hạn trong thời gian và cũng chẳng “nằm gọn” trong bộ óc 

của con ngƣời, mà còn phải đƣợc đƣa vào cuộc sống, đƣợc 

nấu chín và trở nên của ăn thật sự cho từng tâm hồn trong 

đời sống thƣờng ngày. Vì vậy, hiểu Linh Thao là một 

chuyện, nhƣng biết sâu sa và sống tinh thần Linh Thao là 

một chuyện khác. Hơn nữa, mới có một ngày mà đã dám 

nói rằng: “Giờ này tôi đã hiểu hết về Linh Thao.” 

Vậy Linh Thao là gì? Đơn giản mà nói, thì Linh Thao là 

hai chữ gói gọn một tâm tình: “Vì nhƣ đi dạo, đi bộ, chạy, 

là những việc thể thao, thì cũng thế, gọi là “Linh Thao” tất 

cả những cách dọn và chuẩn bị linh hồn để xa bỏ những 

quyến luyến lệch lạc và sau đó tìm kiếm ý Chúa trong cách 
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tới thành công. Suy cho cùng, bạn sẽ hối hận về những 

điều mình KHÔNG làm nhiều hơn là về những điều mình 

đã làm. 

 

8. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua 

Có thể chúng ta yêu nhầm ngƣời và đau khổ về những điều 

không xứng đáng, nhƣng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào, 

thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm 

đƣợc đúng ngƣời, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng 

ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, ai cũng có khó khăn, và 

thậm chí tiếc nuối về những việc trong quá khứ. Nhƣng 

bạn không phải là sai lầm của mình, bạn không phải là khó 

khăn của mình, và ngay lúc này đây, bạn có trong tay sức 

mạnh để xây dựng nên hiện tại và tƣơng lai của chính 

mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn 

đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc 

mới chƣa đến. 

 

9. Đừng cố công mua hạnh phúc 

Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có đƣợc có giá đắt. Nhƣng 

sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại 

hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cƣời, và là 

những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. 

 

10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở ngƣời khác 

Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con ngƣời 

bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng thể nào có đƣợc hạnh 

phúc lâu dài với bất kỳ ngƣời nào khác. Bạn phải tạo ra sự 

ổn định trong cuộc sống của mình trƣớc rồi mới nghĩ tới 

chuyện chia sẻ cuộc sống đó với ngƣời khác đƣợc. 
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11. Đừng lƣời nhác 

Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bởi có thể bạn sẽ tạo ra một rắc 

rối không đáng có. Hãy đánh giá tình hình và đƣa ra hành 

động dứt khoát. Bạn không thể thay đổi điều mà mình 

không muốn đối mặt. Tiến bộ bao hàm rủi ro. Chấm hết! 

Bạn không thể đứng một chỗ mà hy vọng mình sẽ tới đƣợc 

đích. 

 

12. Đừng nghĩ rằng mình chƣa sẵn sàng 

Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã 

sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ 

hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát 

triển vƣợt quá “vùng thoải mái” của mình – điều này có 

nghĩa là ban đầu, chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn 

thoải mái. 

 

13. Đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do 

sai lầm 

Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. 

Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với ngƣời xấu. Bạn 

không cần phải vội vàng. Điều gì phải đến, sẽ đến – và nó 

sẽ đến đúng lúc, với đúng ngƣời, và vì lý do tốt đẹp nhất. 

Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm 

thấy cô đơn. 

 

14. Đừng từ chối những mối quan hệ mới chỉ bởi vì các 

mối quan hệ cũ không đem lại kết quả tốt đẹp 

Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi ngƣời bạn 

gặp đều có ý nghĩa riêng cho bản thân bạn. Một số ngƣời 

sẽ thử thách bạn, một số ngƣời sẽ lợi dụng bạn, và một số 

khác sẽ dạy dỗ bạn. Nhƣng điều quan trọng nhất là, một số 
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Thất đáng tiếc là tại Việt Nam ta cách tổ chức này còn khá 

xa lạ đối với cả các linh mục và giáo dân. 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[viết và gửi cho GDHT) 
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THAM DỰ CÁC ĐỢT/TUẦN TĨNH TÂM 

ĐỂ CANH TÂN ĐỜI SỐNG TÂM LINH 

 

Theo truyền thống tốt lành của Hội Thánh Công Giáo, 

hằng năm các giáo xứ đểu tổ chức cho các tín hữu ít nhất 

là hai đợt Tĩnh Tâm vào Mùa Vọng và Mùa Chay, kéo dài 

2-3 ngày. Có các linh mục ở nơi  xa đến giảng Tĩnh Tâm 

và có nhiều linh mục ở các giáo xứ lân cận đến ngồi tòa 

(giải tội).  

 

Nhƣng cách tổ chức các đợt Tĩnh Tâm theo kiểu truyền 

thống chỉ nhấn mạnh đến chiều kích hoán cải cá nhân, chứ 

chƣa mấy quan tâm đến chiều kính hoán cải tập thể. Vì thế 

mà các giáo xứ xét là một cộng đồng, một tập thể không 

mấy thay đổi sau nhiều kỳ Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Mùa 

Chay.  

 

Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu một 

phƣơng cách hay mô hình Tĩnh Tâm mới, ít nhất là cho 

một số thành phần quan trọng trong giáo xứ nhƣ các quý 

chức là các giáo dân lãnh đạo (Lay Leaders) và hội viên 

các hội đoàn tông đồ. Khi đó không chỉ có các bài giảng 

của linh mục mà còn có cả những buổi thảo luận của 

những ngƣời tham dự về những vấn đề của đời sống giáo 

xứ, để tìm ra những gì cần đƣợc thay đổi.  

 

Trong các cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, 

Canađa hay Australia, các giáo xứ thƣờng tổ chức các 

buổi/đợt Tĩnh Huấn, trong những buổi/đợt ấy vừa có phần 

Tĩnh Tâm vừa có phần học hỏi, trao đổi, thảo luận về 

nhũng vấn đề thiết thân đối với đời sống giáo xứ. 
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ngƣời sẽ giúp bạn thể hiện đƣợc khía cạnh tốt đẹp nhất của 

mình. 

 

15. Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi ngƣời 

Đừng lo lắng khi thấy ngƣời khác giỏi hơn mình. Hãy tập 

trung vào việc “phá kỷ lục” của chính mình mỗi ngày. 

Thành công chỉ là một cuộc chiến giữa BẠN và BẢN 

THÂN BẠN mà thôi. 

 

16. Đừng ghen tị với ngƣời khác 

Ghen tị là hành động đếm các “điểm cộng” của ngƣời khác 

thay vì đếm các “điểm cộng” của mình. Hãy tự hỏi bản 

thân mình câu này: “Mình có điểm gì mà ai cũng mong 

có?” 

 

17. Đừng than vãn và tự thƣơng hại bản thân 

Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sốngđều có lý do riêng 

của chúng – nhằm hƣớng bạn theo một cung đƣờng phù 

hợp cho bạn. Có thể khi khó khăn xuất hiện, bạn sẽ không 

nhận thấy hay không hiểu đƣợc điều đó, và có thể đó là 

một trải nghiệm khó khăn.  

Nhƣng bạn hãy thử nghĩ về những khó khăn mình đã trải 

qua trong quá khứ mà xem. Bạn sẽ thấy rằng, cuối cùng, 

chúng đã hƣớng bạn tới một địa điểm tốt hơn, trở thành 

một con ngƣời tốt hơn, có tâm trạng hay hoàn cảnh tích 

cực hơn. Vì thế, hãy cƣời lên! Hãy cho mọi ngƣời thấy 

rằng bạn của ngày hômnay mạnh mẽ gấp nhiều lần so với 

bạn của ngày hôm qua – và bạn sẽ là nhƣ thế. 
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18. Đừng giữ mãi những hằn học 

Đừng sống với niềm oán ghét trong tim. Bạn sẽ khiến 

mình đau khổ hơn so với những gì mà ngƣời mà bạn căm 

ghét có thể làm với bạn. Tha thứ không phải là nói: 

“Những gì anh đã làm với tôi là chấp nhận đƣợc”, mà 

là: “Tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại vĩnh 

viễn bởi những gì anh đã làm với tôi”. Tha thứ là câu trả 

lời… hãy buông ra đi, hãy tìm kiếm sự thanh thản trong 

tâm hồn, hãy giải phóng bản thân bạn! Và hãy nhớ, tha thứ 

không chỉ vì ngƣời khác, mà còn vì chính bạn nữa đấy. 

Hãy tha thứ cho bản thân mình, hãy tiếp tục cuộc sống, và 

cố gắng làm tốt hơn trong tƣơng lai. 

 

19. Đừng để ngƣời khác kéo bạn xuống vị trí ngang 

bằng với họ 

Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với 

những ngƣời không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ. 

 

20. Đừng lãng phí thời gian giải thích bản thân cho 

ngƣời khác 

Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với 

kẻ thù, thì dù bạn cógiải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin 

đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. 

 

21. Đừng miệt mài làm đi làm lại một việc mà không có 

“khoảng ngừng” 

Thời điểm phù hợp để bạn hít một hơi thật sâu là khi bạn 

không có thời gian cho việc đó. Nếu bạn tiếp tục làm 

những gì mình đang làm, thì bạn sẽ tiếp tục nhận đƣợc 

những gì mà bạn đang nhận đƣợc. Đôi khi bạn cần phải tạo 
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Trong một số Cộng đoàn Dòng Tu, Cộng đoàn Giáo Hội 

Cơ bản (BEC = Basic ecclesial communities) hay Cộng 

đoàn Ki-tô nhỏ (SCC= Small Christian Communities) 

ngƣời ta thực hành việc Kiểm Điểm Đời Sống một cách 

đều đặn..  

 

3. Diễn đàn mở (Open Forum) : 

Một phƣơng thế hữu hiệu và hiện đại khác giúp các Giáo 

xứ canh tân đời sống Đức Tin và các mối tƣơng quan là tổ 

chức các diễn đàn mở (open forum) để mọi thành phần 

Dân Chúa có thể nói lên tiếng nói của mình. Tiếng nói ấy 

có thể là những tâm tình, đánh giá, nhận xét hay đề xuất về 

những vấn đề liên quan tới đời sống cộng đoàn Giáo Xứ. 

Hình thái này còn xa lạ đối với các Giáo Xứ Việt Nam. 

Nhƣng trong xu thế của Giáo Hội đồng trách nhiệm, Giáo 

Hội đồng tham gia và lãnh đạo hợp tác, thì việc tổ chức 

các diễn đàn mở sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho việc canh 

tân đổi mới các mối tƣơng quan trong và ngoài giáo xứ. 

Việc này đòi ở các linh mục chính xứ một tinh thần cởi 

mớ, một thái độ lắng nghe. Việc này đòi ở giáo dân sự 

trƣởng thành trong ơn gọi và sứ mạng của mình và trong 

cách ứng tôn trọng, lịch sự, khiêm tốn đối với ngƣời khác, 

nhất là với các vị chủ chăn.   

Giáo xứ nào tổ chức đƣợc các diễn đàn mở một năm 1,2 

lần để kiểm điểm đời sống (đối nội/đối ngoại) của giáo xứ 

thì chắc chắn giáo xứ sẽ đƣợc thay đổi một cách tích cực. 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

[viết và gửi cho GDHT) 
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thiêng liêng, thần học, nghe thuyết trình, dự tọa đàm, sinh 

hoạt hội đoàn v.v….. để tôi hiểu biết hơn về Đạo.  

(3o) Hôm nay/trong tuần/tháng này tôi đã làm những gì để 

truyền bá Đạo cho ngƣời xung quanh? - Câu trả lời có thể 

là: Hôm nay/tuần này/tháng này, tôi đã dành thời gian đi 

thăm ngƣời già cô đơn trong khu xóm, thăm bệnh nhân 

trong bệnh viện, cúng tiền hoặc tham gia chuyến cứu trợ 

đồng bào bị bão lũ Miền Trung, dậy Giáo Lý cho dự tòng, 

viết/gửi bài diễn giải hay suy niệm Phúc Âm cho một số 

ngƣời hay trang nhà (web), nói về Chúa và Hội Thánh cho 

những ngƣời tôi gặp v.v.….. để truyền bá Đạo Chúa. 

Nếu chúng ta xét mình theo 3 câu hỏi trên, đời sống tâm 

linh của chúng ta sẽ dần dần thay đổi. 

 

2. Kiểm điểm đời sống (revision de vie) : 

Kiểm điểm đời sống là nhìn lại mình, dƣới ánh sáng Đức 

Tin xem trong thời gian qua (hôm nay/tuần/tháng này) 

mình đã làm gì đẹp lòng Chúa và đem lại ích lợi cho bản 

thân và tha nhân (mặt tích cực)? và mình đã làm gì mất 

lòng Chúa và thiệt hại cho mình và cho tha nhân (mặt tiêu 

cực)?  

Cũng có thể thực hành việc Kiểm Điểm Đời Sống về từng 

lãnh vực riêng biệt, vd về đời sống cầu nguyện, đời sống 

bác ái, công cuộc Truyền Giáo hay cách sống các nhân đức 

đối thần (tin, cậy mến) hay các nhân đức khác (vâng phục 

khiết tịnh và khó nghèo).  

Cũng có thể tổ chức các buổi kiểm điểm về mối tƣơng 

quan giữa giáo sĩ và giáo dân, giữa quý chức và giáo dân, 

giữa giáo dân và giáo dân trong Giáo Xứ. 
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ra cho mình một khoảng cách để có thể nhìn nhận sự việc 

một cách rõ ràng. 

 

22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc 

nhỏ nhoi 

 
 

Hãy tận hƣởng những điều nhỏ nhặt, bởi vì biết đâu một 

ngày nào đó, bạn sẽ ngoảnh nhìn lại để rồi nhận ra rằng 

chúng là những điều lớn lao. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc 

sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé không tên 

khi bạn dành thời gian mỉm cƣời với ai đó quan trọng đối 

với bạn. 

 

23. Đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo Thế giới thực 

không vinh danh những ngƣời cầu toàn; nó sẽ trao phần 

thƣởng cho những ngƣời hoàn thành công việc. 
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24. Đừng đi theo con đƣờng ít bị cản trở nhất 

Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt 

đƣợc điều gì đó có giá trị. Đừng chọn con đƣờng đi dễ 

dàng. Hãy làm điều gì đó phi thƣờng. 

 

25. Đừng hành động nhƣ thể mọi việc đều tốt đẹp trong 

khi thực tế không phải nhƣ vậy 

Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không nhất thiết lúc 

nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, và cũng không cần phải liên 

tục chứng minh rằng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Bạn 

cũng không nên lo lắng về chuyện ngƣời khác đang nghĩ 

gì– hãy khóc nếu bạn cần khóc – điều đó cũng tốt cho sức 

khỏe của bạn mà. Càng khóc sớm, bạn càng sớm có khả 

năng mỉm cƣời trở lại. 

 

26. Đừng đổ lỗi cho ngƣời khác về các rắc rối của bạn 

Khả năng thực hiện đƣợc ƣớc mơ của bạn tỉ lệ thuận với 

khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. 

Khi trách cứ ngƣời khác vì nhữnggì bạn đang trải qua, 

nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm – bạn đang trao cho 

ngƣời khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. 

 

27. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi ngƣời 

Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm 

nhƣ vậy, bạn sẽ kiệt sứcmất thôi. Nhƣng làm cho một 

ngƣời mỉm cƣời cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể 

không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng 

ngƣời đó thôi. Vì thế, hãy thu hẹp sự tập trung của mình 

lại. 
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XÉT MÌNH - KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

VÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN MỞ  

ĐỂ CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN   

CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐOÀN 

 

1. Xét mình (Examen de conscience) : 

Thƣờng thì đại đa số giáo dân chỉ biết xét mình theo các 

câu hỏi về các tội liên quan tới Mƣời Giới Răn.  Mục đích 

là nhận ra những vấp phạm của mình để sám hối ăn năn và 

xƣng tội.  Việc xét mình này lá rất tốt, nhƣng chƣa đủ, vì 

mới chỉ chú tâm tới một mặt (có thể gọi là mặt tiêu cực) 

của đời sống Đức Tin mà bỏ qua một mặt khác (có thể gọi 

là mặt tích cực) của đời sống Đức Tin. Vì chƣng tránh tội 

không phải là tất cả đời sống Đức Tin mà còn phải tập đi 

đàng nhân đức nữa. 

Trong Phong Trào Cursillo, có một phƣơng pháp xét mình 

có thể giúp các tìn hữu xét mình về mặt tích cực, qua 

phƣơng châm MỘ/SÙNG ĐẠO, HIỂU ĐẠO và HÀNH 

ĐẠO, đƣợc cụ thể hóa bằng 3 câu hỏi nhƣ sau : 

(1o) Hôm nay/trong tuần/tháng này tôi đã làm những gì để 

tôi thêm lòng mộ/sùng Đạo ? - Câu trả lời có thể là: Hôm 

nay/tuần này/tháng này, tôi đã tham dự Thánh Lễ, lần 

chuỗi Mân Côi, đi Đàng Thánh Giá, chầu Thánh Thể, đọc, 

suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện, đọc sách thiêng liêng, 

sinh hoạt hội đoàn v.v….. để lòng mộ/sùng Đạo của tôi 

đƣợc tăng triền.  

(2o) Hôm nay/trong tuần/tháng này tôi đã làm những gì để 

tôi thêm hiểu đạo ? - Câu trả lời có thể là: Hôm nay/tuần 

này/tháng này, tôi đã tham dự các buổi học hỏi Thánh 

Kinh, đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện, đọc sách 
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của Ngƣời. Chính qua việc nhìn ngắm thờ lậy của chúng 

ta, Chúa lôi kéo chúng ta tới với Ngƣời, vào trong mầu 

nhiệm của Ngƣời, để biến đổi chúng ta nhƣ biến đổi bánh 

và rƣợu. Các Thánh đã luôn luôn tìm thấy sức mạnh, sự ủi 

an và niềm vui trong cuộc gặp gỡ thánh thể. Cùng với các 

lời của Thánh Thi ”Adorote devote” chúng ta hãy lập lại 

trƣớc mặt Chúa hiện diện trong Bí Tích Cực Thánh: ”Xin 

làm cho con luôn ngày càng tin nơi Chúa hơn, để nơi Chúa 

con có niềm hy vọng, và để con yêu Chúa”. 

Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, 

Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Tchèques, 

Slovac, Croat, và Ý. Ngài đã đặc biệt kêu gọi trả tự do cho 

bà Asia Bibi, một tín hữu công giáo Pakistan, bị kết án tử 

hình oan ức về tội gọi là ”phạm thƣợng chống Hồi giáo”. 

Ngài cầu nguyện cho tất cả mọi ngƣời phải ở trong tình 

trạng tƣơng tự để nhân phẩm và các quyền căn bản của họ 

đƣợc hoàn toàn tôn trong. Sau cùng Đức Thánh Cha đã cất 

Kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi ngƣời. 

Linh Tiến Khải  

[Sƣu tầm của GDHT) 
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28. Đừng lo lắng quá nhiều 
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Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày 

mai, nhƣng nó sẽ tƣớc bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. 

Một cách để bạn có thể kiểm tra xem cónên mất công suy 

nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi 

này: “Điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm 

tiếp theo? Ba năm tiếp theo? Năm năm tiếp theo?”. Nếu 

câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu. 

 

29. Đừng tập trung vào những gì bạn không mong 

muốn xảy ra 

Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy 

nghĩ tích cực là “tiền đồn” cho mọi thành công vĩ đại. Nếu 

mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ 

có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn 

để tâm chú ý, thì rồi thƣờng là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm 

tin của mình là đúng. 

 

30. Đừng là ngƣời vô ơn 

Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy 

mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào 

đó, ngƣời khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành 

giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn 

không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà ngƣời 

khác không có. 

 

[Sƣu tầm của GDHT] 
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Ngƣời giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha và trao ban 

ơn cứu độ cho chúng ta. 

Sau khi Đức Giáo Hoàng Urbano IV qua đời, việc cử hành 

lễ kính Mình Máu Thánh Chúa chỉ hạn hẹp trong vài miền 

ở nƣớc Pháp, Đức, Anh và bắc Italia, nhƣng năm 1317 

Đức Giáo Hoàng Gioan XXII tái lập trong toàn Giáo Hội. 

Từ đó trở đi, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa phát triển một 

cách tuyệt diệu, và rất đƣợc dân kitô cảm nghiệm. Tôi 

muốn tuơi vui khẳng định rằng ngày nay trong Giáo Hội có 

một ”mùa xuân thánh thể”: có biết bao nhiêu ngƣời dừng 

lai trƣớc Thánh Thể trong thinh lặng, để chuyện vãn với 

Chúa Giêsu trong yêu thƣơng. Thật là an ủi, khi bết rằng 

nhiều nhóm bạn trẻ đã tái khám phá ra vẻ đẹp của việc cầu 

nguyện trong khi tôn thờ Bí Tích Cực Thánh. Chẳng hạn 

tôi nghĩ tới buổi Chầu Thánh Thể tại Hyde Park ở Luân 

Đôn. Tôi cầu xin cho mùa xuân thánh thể này ngày càng 

đƣợc phổ biến trong tất cả mọi giáo xứ, đặc biệt tại Bỉ, là 

quê hƣơng của thánh nữ Giuliana. 

Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ nhƣ sau: khi nhắc 

tới thánh nữ Giuliana thành Cornillon, chúng ta cũng hãy 

canh tân đức tin nơi sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu 

trong Bí Tích Thánh Thể nhƣ Sách Giáo Lý của Hội Thánh 

Công Giáo dậy. Việc trung thành gặp gỡ Chúa Kitô Thánh 

Thể trong Thánh Lễ Chúa Nhật là điều nòng cốt đối với 

con đƣờng đức tin, nhƣng chúng ta cũng hãy tìm cách 

thƣờng xuyên đến thăm viếng Chúa trong Nhà Tạm! Khi 

ngắm nhìn và thờ lậy Bánh Thánh, chúng ta gặp gỡ món 

qùa tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta gặp gỡ Cuộc Khổ 

Nạn và Thập Giá của Chúa Giêsu cũng nhƣ sự Phục Sinh 
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tƣởng niệm các sự khác chúng ta nắm bắt chúng với tinh 

thần và trí khôn, nhƣng không vì thế mà có đƣợc sự hiện 

diện thực sự của chúng. Trái lại, trong việc tƣởng niệm bí 

tích này của Chúa Kitô, cả khi dƣới hình dạng khác, Chúa 

Giêsu Kitô hiện diện thực sự với chúng ta trong bản thể 

riêng của Ngƣời. Thật vậy, trong khi lên trời Ngƣời đã nói: 

”Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế” 

(Mt 28,20). 

Đức Giáo Hoàng Urbano đã làm gƣơng bằng cách cử hành 

lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa tại Orvieto, là 

thành phố nơi ngƣời ở thời đó. Chính Đức Giáo Hoàng đã 

ra lệnh cất giữ trong nhà thờ chính tòa giáo phận khăn 

thánh có dấu vết phép lạ Thánh Thể đã xảy ra trƣớc đó 

năm 1263 tại Bolsena. Một linh mục trong khi truyền phép 

bánh và rƣợu, đã nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của 

Mình và Máu Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Một 

cách lạ lùng, vài giọt máu đã bắt đầu chảy ra từ Bánh 

Thánh, và qua cách thức này xác nhận điều đức tin của 

chúng ta tuyên xƣng. Đức Giáo Hoàng Urbano IV xin một 

trong những nhà thần học lớn nhất trong lịch sử, là thánh 

Toma thành Aquino, hồi đó đang tháp tùng ngƣời và ở tại 

Orvieto, sáng tác các thánh thi cho phụng vụ lễ trọng này. 

Các thánh thi đó ngày nay vẫn còn đƣợc dùng trong Giáo 

Hội, là các kiệt tác, trong đó thần học và thơ phú hòa lẫn 

với nhau. Chúng là các thánh thi làm rung động con tim, 

diễn tả lời chúc tụng và lòng biết ơn đối với Bí Tích Cực 

Thánh, trong khi trí thông minh kinh ngạc chìm sâu trong 

mầu nhiệm, thừa nhận trong Thánh Thể sự hiện diện sống 

động và thật sự của Chúa Giêsu, của Hy tế tình yêu của 
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PHẦN THỨ BẨY  

 

CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CHỈ ĐƢỢC THỰC 

HIỆN NẾU CHÖNG TA BIẾT SỬ DỤNG CÁCH SÁNG 

TẠO CÁC PHƢƠNG THẾ THÍCH HỢP, VỪA MANG 

TÍNH TRUYỀN THỐNG (VÀ CHÍNH THỐNG) VỪA 

MANG TÍNH ĐỔI MỚI, THỨC THỜI, HỘI NHẬP VĂN 

HÓA. 

ÔNG GIÊ-RÔ-NI-MÔ NGUYỄN VĂN NỘI, LINH MỤC  

NGUYỂN NGỌC THẾ SJ VÀ MỘT SỐ HỌC VIÊN 

KHÓA THÁNH KINH « LÃNH ĐẠO THEO PHONG 

CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪ NG MÁC-CÔ » 

TẠI GIÁO XỨ NHÂN HÕA CHIA SẺ MỘT SỐ SUY 

NGHĨ, KINH NGHIỆM, CHỨNG TỪ VÀ TÂM TÌNH 

VỀ LỢI ÍCH CỦA MỘT SỐ PHƢƠNG THẾ CANH TÂN 

ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN. 

 

 

KHÁI QUÁT VỀ CÁC PHƢƠNG THẾ  

CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 

 

Mỗi tôn giáo có các phƣơng thế riêng của mình để giúp 

các tín hũu/tín đồ của mình canh tân/đổi mới đời sống Đức 

Tin và Tâm Linh.  

Riêng trong Giáo Hội Công Giáo thì có rất nhiểu phƣơng 

thế canh tân đời sống Đức Tin/Tâm Linh. Các phƣơng thế 

này vừa mang tính truyền thống (+ chính thống) vừa mang 
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tính hiện đại, đồi mới, đƣợc cập nhất hóa liên tục. Chúng 

ta có thể liệt kê một số phƣơng thế quan trọng nhƣ : 

1- Tham dự các buổi Cử hành Bí Tích, nhất là Bí Tích Hòa 

Giải và Thánh Thể, để tăng cƣờng và đổi mới đời sống 

Đức Tin và Tâm Linh.  

 

2- Xét mình (cá nhân) hay kiểm điểm (tập thể hay cộng 

đoàn) đời sống (révision de vie) và tổ chức Diễn Đàn mở 

để canh tân đời sống Đức Tin cá nhân và cộng đoàn.  

 

3- Tham dự các buổi/đợt Tĩnh Tâm (Mùa Vọng/Chay/…..) 

để tăng cƣờng và đổi mới đời sống Đức Tin và Tâm Linh. 

 

4- Tham dự các Khóa Linh Thao của Dòng Tên, để tăng 

cƣờng và đổi mới đời sống Đức Tin và Tâm Linh. 

 

5- Tham dự các buổi Hội Thảo/Tọa Đàm về cách sống và 

làm chứng Đức Tin, để tăng cƣờng và đổi mới đời sống 

Đức Tin và Tâm Linh. 

 

6- Đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện, để tăng cƣờng 

và đổi mới đời sống Đức Tin và Tâm Linh.   

 

7- Đọc sách chú giải Thánh Kinh, để tăng cƣờng và đổi 

mới đời sống Đức Tin và Tâm Linh.   

 

8- Đọc và nghiên cứu sách Thần Học, Tu Đức (Tâm Linh), 

để tăng cƣờng và đổi mới đời sống Đức Tin và Tâm Linh. 

 

9- Tham dự các Khóa học hỏi Thánh Kinh, để tăng cƣờng 

và đổi mới đời sống Đức Tin và Tâm Linh. 
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sự chống đối của vài thành phần giáo sĩ và của chính vị 

bản quyền đối với tu viện của chị. Khí đó chị đã cùng với 

vài nữ tu tự ý rời bỏ tu viện Mont-Cornillon, và trong vòng 

10 năm trời từ 1248-1258 các chị là khách của nhiều tu 

viện của các nữ tu Xitô. Chị nệu gƣơng sáng cho mọi 

ngƣời vì lòng khiêm tốn, và không hề có lời chỉ trích hay 

trách móc nào đối với những ngƣời chống đối chị, nhƣng 

vẫn tiếp tục hăng say phổ biến lòng tôn sùng Thánh Thể. 

Chị qua đời tại Fosses-La-Ville năm 1258. Trong căn 

phòng, nơi chị nằm có đặt Mình Thánh Chúa, và theo lời 

ngƣời viết tiểu sử, Giuliana qua đời, khi chiếm ngắm Chúa 

Giêsu Thánh Thể, với tình yêu nồng cháy cuối cùng, Đấng 

mà chị đã luôn luôn yêu mến, vinh danh và tôn thờ. 

Tiếp đến Đức Thánh Cha nói về nguồn gốc việc thành lập 

lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu trong toàn Giáo Hội 

nhƣ sau: Đức Cha Giacomo Pantaléon thành Troyes, là 

ngƣời đã quen biết thánh nữ Giuliana khi làm Tổng Giám 

Mục giáo phận Lièges, cũng bị chịnh phục về việc thành 

lập lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Chính ngƣời, năm 

1264 khi trở thành Giáo Hoàng với tên gọi là Urbano IV, 

đã thành lập lễ kính Mình Máu Thánh Chúa nhƣ là lễ trọng 

cho Giáo Hội hoàn vũ, vào ngày thứ năm sau lễ Chúa 

Thánh Thần hiện xuống. Trong Tự Sắc thành lập tựa đề 

”Transiturus de hoc mundo” ban hành ngày 11 tháng 8 

năm 1264 ĐGH Urbano kín đáo gợi lại các kinh nghiệm 

thần bí của chi Giuliana, bằng cách thừa nhận tính cách 

đích thực của chúng và viết nhƣ sau: ”Mặc dù Thánh Thể 

đƣợc long trọng cử hành mỗi ngày, chúng tôi cho rằng thật 

là phải lẽ, ít nhất mỗi năm một lần, Thánh Thể đƣợc tƣởng 

niệm một cách tôn kính và long trọng hơn. Thật thế, khi 
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Trong vòng gần 20 năm chị Giuliana, giờ đầy đã trở thành 

bề trên tu viện, giữ kín bí mật của mạc khải đã khiến cho 

con tim của chị tràn ngập niềm vui, cho riêng mình. Rồi 

chị thổ lộ với hai phụ nữ sốt sắng chầu Thánh Thể khác là 

chân phƣớc Evà, ngƣời sống đời ẩn tu, và Isabella là ngƣời 

đã theo chị gia nhập tu viện Mont-Cornillon. Thế là ba phụ 

nữ ký kết với nhau một loại ”giao ƣớc thiêng liêng”, nhằm 

mục đích vinh danh Bí Tích Thánh Thể. Họ cũng muốn lôi 

kéo một linh mục rất đƣợc kính trọng, là cha Giovanni 

thành Lausanne, kinh sĩ nhà thờ thánh Martino, vào cuộc, 

bằng cách xin cha kêu gọi các nhà thần học và hàng giáo sĩ 

chú ý tới nguyện vọng thầm kín của họ. Các hƣởng ứng đã 

tích cực và đáng khích lệ. 

Điều xảy ra cho chị Giuliana thƣờng đƣợc lập lại trong 

cuộc sống các Thánh: để có đƣợc xác nhận một linh hứng 

đến từ Thiên Chúa cần phải luôn luôn dìm mình trong lời 

cầu nguyện, biết kiên nhẫn chờ đợi, tìm tình bạn và sự đối 

chọi với các linh hồn tốt lành khác, và để tất cả đƣới sự 

phấn xử của các Chủ Chăn của Giáo Hội. Chính Đức Giám 

Mục giáo phận Lièges là Đức Cha Robert de Thourotte, 

sau các lƣỡng lự ban đầu, đã tiếp nhận đề nghị của chị 

Giuliana và các bạn gái của chị, và thành lập lần đầu tiên lễ 

trọng kính Mình Máu Thánh Chúa trong giáo phận của 

ngài. Sau này các Giám Mục khác đã noi gƣơng và cũng 

thành lập lễ này trong các giáo phận thuộc quyền săn sóc 

mục vụ của các vị. 

Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: tuy nhiên Chúa 

thƣờng xin các Thánh vƣợt thắng các thử thách, để cho đức 

tin của các vị đƣợc gia tăng. Chị Giuliana cũng phải chịu 
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10- Tham gia các Nhóm Chia sẻ Lời Chúa, để tăng cƣờng 

và đổi mới đời sống Đức Tin và Tâm Linh.  

 

Sau đây chúng tôi chỉ đƣa ra một số Phƣơng Pháp mà 

chúng tôi xem là quan trọng và khả thi nhất. Đó là :  

- Canh tân đời sống đức Tin nơi sự hiện diện thực sự của 

Chúa Giê-su Ki-tô và chầu Thánh Thể  trong mọi giáo xứ 

- Xét mình - Kiểm điểm đời sống và Diễn Đàn mở  

– Tĩnh Tâm  

– Linh Thao  

– Học hỏi Thánh Kinh  

– Sống và chia sẻ niềm Tin.  

 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[viết và gửi cho GDHT) 
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CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN NƠI SỰ HIỆN 

DIỆN THỤC SỰ CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VÀ 

CHẦU THÁNH THỂ TRONG MỌI GIÁO XỨ TOÀN 

THẾ GIỚI 

Hãy canh tân đức tin nơi sự hiện diện thực sự của Chúa 

Giêsu Kitô trong Bí Tích Cực Thánh và chầu Thánh Thể 

trong mọi giáo xứ toàn thế giới. Ƣớc chi “Mùa Xuân 

Thánh Thể” tƣơi nở khắp nơi. Vì khi chiêm ngắm và thờ 

lậy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta sống kinh nghiệm tình 

yêu của Thiên Chúa, đƣợc Chúa Giêsu Thánh Thánh Thể 

biến đổi và nhận đƣợc từ Ngài sức mạnh, sự ủi an và niềm 

vui. 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đƣa ra lời kêu gọi trên 

đây trong buổi tiếp kiến chung 30.000 tín hữu năm châu 

sáng thứ tƣ 17-11-2010 tại quảng trƣờng Thánh Phêrô. 

Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã giới thiệu gƣơng 

mặt một phụ nữ khác sống vào thế kỷ XIII, ít đƣợc biết tới, 

nhƣng có ảnh hƣởng trên việc thành lập lễ kính Mình Máu 

Thánh Chúa: đó là thánh nữ Giuliana thành Cornillon, 

ngƣời Bỉ. 

Đức Thánh Cha nói về tiểu sử thánh nữ nhƣ sau: Giuliana 

sinh gần Lièges, bên Bỉ, giữa các năm 1191-1192. Cần 

quan trọng nhấn mạnh trên nơi này, bởi vì vào thời đó có 

thể nói rằng giáo phận Lièges đã là một ”nhà tiệc ly thánh 

thể”. Trƣớc Giuliana nhiều nhà thần học tên tuổi tại đây đã 

minh giải giá trị siêu việt của Bí Tích Thánh Thể, và luôn 

luôn tại Lièges, đã có các nhóm phụ nữ quảng đại tôn sùng 

 71 

Thánh Thể và sốt sắng rƣớc lễ. Đƣợc các linh mục gƣơng 

mẫu hƣớng dẫn, họ sống chung với nhau, và tận hiến cuộc 

sống cho việc cầu nguyện và làm việc bác ái. 

Mồ côi cha mẹ khi lên 5 tuổi, Giuliana cùng với em gái là 

Agnese đƣợc giao cho các nữ tu dòng thánh Agostino của 

tu viện phong cùi Mont-Cornilon, nuôi nấng. Nhất là 

Giuliana đƣợc một nữ tu tên là Sapienza chăm nom, và 

bƣớc theo chị trên con đƣờng trƣởng thành thiêng liêng, 

cho tới khi nhận áo dòng và cũng trở thành nữ tu dòng 

thánh Agostino. Chị có trình độ văn hóa đáng kể đến độ 

đọc sách các Giáo Phụ bằng tiếng Latinh, đặc biệt là các 

tác phẩm của thánh Agostino và thánh Bênađô. Ngoài trí 

thông minh sinh động, ngay từ đầu chị Giuliana còn tỏ ra 

có khuynh hƣớng chiêm niệm và một ý thức sâu xa về sự 

hiện diện của Chúa Kitô, mà chị sống kinh nghiệm đặc biệt 

sâu đậm trong Bí tích Thánh Thể, và thƣờng dừng lại để 

suy niệm các lời này của Chúa Giêsu: ”Này đây, Thầy ở 

cùng các con mọi ngày cho tới tận thế” (Mt 28,20) 

Đức Thánh Cha trình bầy tiếp về cuộc đời chị Giuliana 

nhƣ sau: Năm 16 tuổi, chị Giuliana đã nhận đƣợc thị kiến 

đầu tiên, và thị kiến này lập đi lập lại trong các giờ chầu 

Thánh Thể. Thị kiến cho thấy mặt trăng tròn đầy rạng rỡ, 

với một vệt sậm ngang qua chính giữa. Chúa cho chi hiểu 

ý nghĩa của của thị kiến ấy. Mặt trăng biểu tƣợng cho cuộc 

sống của Giáo Hội trên trái đất này, vệt sậm, trái lại, ám 

chỉ sự thiếu sót một ngày lễ phụng vụ, mà Chúa xin chị nỗ 

lực cổ võ: đó là một lễ, trong đó mọi tín hữu có thể thờ lậy 

Thánh Thể để đƣơc gia tăng đức tin, tiến bƣớc trên đƣờng 

nhân đức và đền bù các xúc phạm đến Bí Tích Cực Thánh. 
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CÁC SỐ GIÁO DÂN HỢP TUYỂN ĐÃ PHÁT HÀNH 

 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 1 (1/2012): GIÁO DÂN 

TRONG  GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 2 (4/2012): GIÁO DÂN VIỆT 

NAM VỚI CÔNG ĐỒNG VATICAN II 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 3 (7/2012): GIÁO DÂN VIỆT 

NAM SỐNG ĐẠO XƢA VÀ NAY 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 4 (10/2012): GIÁO DÂN VIỆT 

NAM LOAN BÁO TIN MỪNG 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 5 (12/2012): GIÁO DÂN 

SỐNG ĐỨC TIN 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 6 (3/2013):  GIÁO  DÂN CẦU 

NGUYỆN 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 7 (6/2013):  GIÁO DÂN VỚI 

THÁNH KINH LÀ LỜI MẠC KHẢI 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 8 (9/2013):  GIÁO DÂN VỚI 

GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 9 (12/2013):  GIÁO DÂN VỚI 

VIỆC CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN 

 

Ghi chú: Các bạn có thể tìm thấy các số GIÁO DÂN 

HỢP TUYỂN tại Thư Quán Trung Tâm Mục Vụ Sài-

gòn.  
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Thực vậy, ai tò mò cầm cuốn sách Linh Thao lên đọc, thì 

sẽ thất vọng, vì ở đấy ngƣời ta sẽ không tìm thấy những 

nét văn hoa của văn chƣơng, ngƣợc lại là một sự khô khan 

và chẳng thú vị gì. 

Lm. Nguyễn Ngọc Thế, SJ  [Nguồn: dongten.net] 

[Sƣu tầm của GDHT) 
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TÔI ĐI LINH THAO 

 

 

Cách đây khoảng 22 năm, lần đầu tiên tôi đi tĩnh tâm Linh 

Thao một tuần lễ. Trƣớc khi vào Linh Thao, Cha hƣớng 

dẫn nhắc là không cần phải đƣa sách vở gì theo cả, ngoại 

trừ cuốn Thánh Kinh và giấy viết để ghi chép.Thú thực tôi 

rất hồi hộp, chẳng biết phải làm gì cho hết cả tuần. Rồi còn 

phải im lặng suốt tuần nữa chứ? Làm sao chịu nổi đây? 

Rồi sau đó vào nhà tập, thì đến lần đi làm Linh Thao 4 

tuần. Cũng hồi hộp nữa, vì không biết mình chịu nổi một 

tháng trời thinh lặng không? Vâng, một tháng chỉ tập trung 

cầu nguyện và gặp gỡ Chúa, mỗi ngày chỉ gặp cha hƣớng 

dẫn nhiều lắm là 01 tiếng để trao đổi thôi. 
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thanh tầy các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim 

mới" (Ed 36,25tt). Ðổi đƣợc trái tim là đổi đƣợc tất cả.  

 

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở cho ta: Truyền 

thống, luật lệ và nghi thức là điều cần thiết, nhƣng không 

đƣợc quên điều cốt lõi của luật Chúa truyền dạy: “Hãy yêu 

thương nhau”. Điều quan trọng không phải là việc chúng 

ta làm mà chính là tình yêu trong trái tim thúc đẩy chúng ta 

làm. Hành động của chúng ta phải đƣợc xuất phát từ con 

tim, từ tình yêu. Nếu trái tim chất đầy kiêu căng thì mọi 

nghi thức bên ngoài trƣớc mặt thế gian cũng sẽ chẳng làm 

cho chúng ta trở nên thánh thiện trƣớc mặt Chúa.  Bởi 

chính Đức Giêsu đã trách mắng ngƣời Do Thái trong bài 

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay: “dân này thờ kính Ta 

ngoài môi ngoài miệng, còn lòng họ thì lại xa Ta.” 

(Mc.7:6). 

 

 

**** 

Lạy Chúa Giêsu!  Xin giúp con dọn dẹp những bề bộn nơi 

trái tim con. Xin biến đổi tim con nên đơn sơ hơn, hồn 

nhiên hơn và tƣơi thắm hơn.  

Ƣớc gì con nhìn mọi sự, mọi ngƣời, bằng trái tim bao dung 

của Chúa. Và ƣớc gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, 

trái tim con đƣợc nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến 

mọi ngƣời nhiều hơn. Amen.  

 

(Sƣu tầm của GDHT) 
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trong Do Thái giáo, bởi lẽ đời sống ngƣời Do Thái bị bao 

vây bởi nhiều luật lệ và cấm kỵ: không đƣợc ăn thịt heo, 

hay thịt thú chết ngạt; không đƣợc đụng vào xác chết, đụng 

vào ngƣời phong cùi;  không đƣợc ăn chung với dân ngoại 

hay vào nhà ngƣời tội lỗi... Ðụng vào hay ăn vào là trở nên 

ô uế ngay.  Ðức Giêsu đã phạm nhiều điều cấm kỵ, đã phá 

đổ nhiều bức tƣờng ngăn cách kẻ xấu và ngƣời tốt, dân Do 

Thái và dân ngoại, nam và nữ,  nô lệ và tự do... Ngài đến 

với những ngƣời bị coi là ô uế để làm cho họ trở nên trong 

sạch.  

 

Thật ra Ðức Giêsu chẳng phản đối gì chuyện rửa tay, 

nhƣng Ngài thấy nó quá giả hình vì ngƣời Do Thái chẳng 

để ý đến chuyện tẩy rửa trái tim.  Rửa tay để đƣợc yên tâm, 

mãn nguyện, tránh khỏi phải tẩy rửa tâm hồn là điều quan 

trọng hơn, khó thực hiện hơn.  Ðức Giêsu cho ta thấy cái ô 

uế thực sự lại không đến từ đụng chạm hay ăn uống. Cái ô 

uế đáng sợ nhất nằm ngay trong trái tim của ta.  Nó không 

từ ngoài vào, nhƣng từ trong mà đi ra. “Vì từ bên trong, từ 

lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, 

giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác 

táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng… Tất cả 

những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm 

cho con người ra ô uế." (Mc.7:21-23) 

 

Cần trở về với trái tim của mình. Ðó không phải là một 

cuộc dạo chơi, nhƣng là một thách đố dám nhìn vào cái tôi 

sâu thẳm của long mình. "Hãy tạo cho mình một trái tim 

mới" (Ed 18,31).  Ðó là lệnh truyền của Ðức Chúa, nhƣng 

con ngƣời chẳng thể tự mình thay tim đổi thịt đƣợc. "Ta sẽ 
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Nhƣng khi vào Linh Thao thì hoàn toàn khác. Mỗi ngày tôi 

đƣợc Cha hƣớng dẫn đƣa bài gợi ý cầu nguyện cho 04 lần. 

Mỗi lần cầu nguyện từ 45 phút đến một tiếng. Các bài cầu 

nguyện và gợi ý dựa trên chính Lời của Chúa và cuộc đời 

của tôi. Những đề tài cầu nguyện gồm: “Ý nghĩa của cuộc 

đời là gì?” “Tại sao tôi có mặt trên đời này?”, “Tội lỗi con 

ngƣời và lòng nhân hậu tha thứ của Thiên Chúa”, “Bƣớc đi 

trên con đƣờng của Đức Kitô – từ biến cố Giáng Sinh đến 

lúc Ngài phải mang vác Thánh Giá trên đƣờng thƣơng khó, 

rồi cuộc tử nạn trên thập giá, sự sống lại hiển vinh.” Đặc 

biệt, trong tiến trình này, ngƣời làm Linh Thao sẽ có 

những bài cầu nguyện và suy niệm về tiếng gọi của Đức 

Kitô, về sự nhận định thần lành và thần dữ, sự chọn lựa 

một lối sống, và cuối cùng là những bài chiêm niệm thật 

bổ ích để khám phá và thấm nhuần tình yêu của Thiên 

Chúa. 

Khi ngƣời làm Linh Thao cầu nguyện, suy niệm và đào sâu 

những đề tài này, đặc biệt luôn liên hệ đến cuộc sống của 

mình, thì họ sẽ từ từ đƣợc biến đổi trong chiều sâu nội tâm, 

sẽ tìm thấy một “lăng kính” mới của Thiên Chúa để nhìn 

cuộc sống rõ ràng hơn, thực tế hơn và nhân hậu hơn, cũng 

nhƣ họ có thể sẽ tìm thấy một hƣớng đi mới, một quyết 

định mới cho đời mình. Ngoài ra, qua Linh Thao, họ sẽ 

khám phá đƣợc sự gần gũi của Thiên Chúa và tình yêu dịu 

ngọt của Ngài giành cho chính bản thân mình. Đây chính 

là một khám phá rất đặc biệt, có động lực thúc đẩy nhiều 

ngƣời không chỉ sắp xếp lại cuộc đời mình, mà còn đổi đời 

mình theo Thánh Ý của Chúa. Vì vậy, khi đi tĩnh tâm Linh 

Thao, là lúc ngƣời ta đi gặp chính Chúa, Ngài là một ngƣời 
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bạn mà mình sẽ tâm sự với Ngài nhiều, Ngài là một Đấng 

Tạo Dựng mà qua Lời và Thần Khí của Ngài,  

 

sẽ trực tiếp ảnh hƣởng và tác động trên ngƣời làm Linh 

Thao. Còn ngƣời giúp Linh Thao chỉ đóng vai trò đồng 

hành, giúp ngƣời làm Linh Thao tìm thấy “con đƣờng” 

riêng của họ, hƣớng dẫn họ phần nào, nhƣng không bao 

giờ xen vào tƣơng quan của ngƣời làm Linh Thao với 

Thiên Chúa. 

Lm. Nguyễn Ngọc Thế, SJ/ [Nguồn: dongten.net] 

[Sƣu tầm của GDHT) 
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BIẾN ĐỔI ĐỜI CON, CHÚA ƠI ! 

 

Nhà Thần học William Barclay kể lại câu chuyện:  Một 

kinh sƣ Do Thái (Rabbi) bị cầm tù ở Rôma. Trong tù, ông 

chỉ đƣợc ăn uống tối thiểu nhằm mục đích kéo dài cuộc 

sống. Thời gian trôi qua, vị kinh sƣ ấy ngày càng yếu dần. 

Cuối cùng ngƣời ta buộc phải mời bác sĩ đến khám bệnh 

cho ông.  Bác sĩ bảo rằng cơ thể của ông bị thiếu nƣớc. Họ 

không hiểu nổi tại sao vị Kinh sƣ ấy lại có thể thiếu nƣớc, 

bởi vì khẩu phần nƣớc mỗi ngày tuy ít  nhƣng vẫn đủ cho 

ông xử dụng. Thế là đám lính gác liền chú ý quan sát 

ngƣời tù này một cách kỹ lƣỡng hơn để thử xem ông ta 

làm gì với số lƣợng nƣớc ấy.  Cuối cùng ngƣời ta đã khám 

phá ra bí mật: Vị kinh sƣ Do Thái này đã sử dụng phần lớn 

số lƣợng nƣớc để rửa tay theo nghi thức Do Thái giáo 

trƣớc khi ăn và cầu nguyện. Nhƣ thế đƣơng nhiên ông ta 

không còn đủ nƣớc để uống. 

 

*** 

Bạn thân mến, Tin Mừng Mác-cô chƣơng 7  tƣờng thuật 

thái độ bực bội của những ngƣời Pharisêu và kinh sƣ Do 

Thái  đối với Chúa Giêsu khi họ nhìn thấy các môn đệ của 

Ngài  ăn uống mà không chịu rửa tay theo đúng nghi thức. 

Ðối với ngƣời Pharisêu, sau khi ra nơi phố chợ, ngƣời ta 

thƣờng trở nên ô uế do đụng chạm.  Phải rửa tay, vì tay ô 

uế làm đồ ăn ô uế, và đồ ăn ô uế sẽ khiến cả con ngƣời ra ô 

uế.  

 

Ðức Giêsu đã long trọng khẳng định: "Không có gì từ bên 

ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra 

ô uế" (Mc.7:15).  Khẳng định này là một cuộc cách mạng 
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bóc lột,  

tội phá thai,  

tội tham nhũng,  

tội lừa gạt,  

tội buôn bán trẻ em và phụ nữ,  

tội nô lệ quyền lực, của cải, xác thịt,  

tội nô lệ lòng tham, 

tội hèn nhát, 

tội ích kỷ. 

Hai là: Tâm tình các Ki-tô hữu (Công giáo, Chính Thống  

hay Tin Lành) phải có trong Mùa Giáng Sinh là   

tri ân, cảm tạ đối với Thiên Chúa và  

yêu thƣơng chan hòa đồi với mọi ngƣời, nhất là những 

ngƣời nhỏ bé trong xã hội. 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội   

[gửi cho GDHT] 

 

 

 

 

Địa chỉ liên lạc 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

Email: hnoivnguyen@yahoo.ca 

Đt 098 648 0337 

 

Chủ đề GDHT số 10 (tháng 03/2014) 

GIÁO DÂN VỚI VIỆC PHÚC ÂM HÓA  

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 
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LỢI ÍCH CỦA VIỆC HỌC THÁNH KINH 

[Dƣới đây là những tâm tình và lƣợng giá của một số 

học viên Khóa Thánh Kinh «Lãnh Đạo Theo Phong 

Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô» tại Giáo 

Xứ Nhân Hòa, Hạt Tân Sơn Nhì, vừa kết thúc cuối 

tháng 10/2013 sau 4 tháng học] 

1) Lời đầu tiên con xin cảm tạ hồng ân Chúa vì ngài xuống 

trên con. Sau những buổi học này con cảm nhận một điều 

thật đặc biệt là củng cố lòng tin vào Chúa rất nhiều, có một 

lòng tin tƣởng phó thác hoàn toàn vào quyền năng của 

Chúa. Ơn đặc biệt hơn nữa là biết yêu thƣơng và luôn luôn 

tha thứ, vui vẻ khi mọi ngƣời nói xúc phạm đến mình, ơn 

này trƣớc kia không có hoặc ít thực hiện.  

Từ khi đi học Lời Chúa nói chung, học Khóa «Lãnh Đạo 

theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô» 

nói riêng, con có đƣợc bình an trong tâm hồn, dù trong 

cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhƣng luôn biết cầu nguyện 

và thƣa chuyện cùng Chúa hơn. Nói tóm lại, tình yêu 

Thiên Chúa thật tuyệt vời (Những điều nói trên đây là hoàn 

toàn từ đáy lòng).  

2) Em là học viên của tồ I, xin đƣợc chia sẻ cảm nhận của 

em: Thời gian qua đƣợc Thầy hƣớng dẫn học Thánh Kinh, 

em càng ngày càng yêu mến Lời Chúa. Trƣớc kia khi dự lễ 

nghe cha giảng em chỉ hiểu sơ sơ thôi, chứ không thấu 

hiểu cặn kẽ nhƣ khi đƣợc học Khóa Thánh Kinh của Thầy. 

Em cảm nhận Chúa đã cho em có cơ hội để biết cũng nhớ 

đem Lời Chúa áp dụng vào cuộc sống. Em mong sao, nếu 
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đƣợc, các Khóa Thánh Kinh đƣợc tiếp tục tổ chức để 

chúng em có thêm hiểu biết và đƣợc học những khóa ấy 

3) Qua hai khóa Thánh Kinh con học, con biết nhận thức 

ra đƣợc đến với Chúa Giê-su phải biết yêu thƣơng và nhẫn 

nại, chịu đựng. 

4) Xin tạ ơn Chúa về Khóa Thánh Kinh tại giáo xứ Nhân 

Hòa này. Mong giảng viên luôn đồng hành với mọi ngƣời 

trong việc trau dồi Đức Tin và học hỏi Lời Chúa. 

5) Các anh chị em đến lớp không vui vẻ, không hòa đồng 

giữa ngƣời này với ngƣời kia có khoảng cách rõ rệt. Lúc 

đầu em nản lắm! cảm thấy mính cô đơn giữa một nhóm 

ngƣời cùng tôn giáo, cùng ý hƣớng muốn học hỏi Lời 

Chúa. Em phải cố gắng lắm và nhờ ơn Chúa Thánh Thần 

thúc đẩy em mới đến đƣợc lớp và tham dự các buổi học. 

Em nghĩ mình đến để hiểu Chúa muốn nói gì với mình cái 

gì. Bởi vì những bài giảng ở trong nhà thờ nơi giáo xứ em 

ngắn gọn quá, em chỉ hiểu lơ mơ, không tác động đƣợc em 

là bao. Nhƣng sau một thời gian học em nhận xét các anh 

chị ở đây rất hiền, sống đơn giản, em thấy cũng hợp với 

mình. 

6) Xin cảm tạ Thiên Chúa đã ban điều kiện rất tốt để đƣợc 

học các khóa Thánh Kinh này.  

Riêng tôi rất ấn tƣợng về Thầy, cũng là giáo dân nhƣng 

Thầy lại rất quan tâm đến việc giảng dậy Thánh Kinh cho 

các anh chị em giáo dân khác. Ngoài ra trong các buổi học, 

những câu truyện của Thầy về tình hình Giáo hội, Hội 

đồng Giám mục Việt Nam, cái nhìn của giáo dân về việc 
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bên trong, họ thánh hóa thế giới bằng việc th i hành những 

nhiêṃ vu ̣của mình ; và như thế , với lòng tin câỵ mến sáng 

ngời, và nhất là với bằng chứng đời sống , họ bộc lộ Chúa 

Ki-tô cho kẻ khác . Chính họ là người có nhiệm vụ đặc biệt 

phải soi sáng và xếp đặt nhữ ng thưc̣ taị trần gian có liên 

hê ̣mâṭ thiết với họ , để chúng không ngừng phát triển và 

ngày một phong phú hơn lên theo Thánh Ý Đức Ki -tô, hầu 

ca tuṇg Đấng Sáng Taọ và Cứu Đô”̣  (HC tín lý về Giáo 

Hôị, số 31) 

 

 

Mỗi cá nhân và cộng đoàn Ki-tô hữu cần nhìn xem mình 

có sống thánh thiện và đấu tranh đẩy lùi tội ra khỏi các môi 

trƣờng không?  

 

 

KẾT LUẬN 

Xin đề nghị hai kết luận: 

* Một là: Đối với các Ki-tô hữu (Công giáo, Chính Thống  

hay Tin Lành) mừng Lễ Chúa Giáng Sinh trƣớc hết và trên 

hết là đón nhận Hài Nhi Giê-su là Thiên Chúa đã đến để 

cứu con ngƣời khỏi tội. Đón nhận Hài Nhi Giê-su cũng là 

tuyên chiến với mọi thứ tội trong đời sống cá nhân và xã 

hội hôm nay:  

tội cá nhân,  

tội xã hội,  

tội riêng,  

tội chung,  

tội bất công,  

tội đàn áp,  
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các con ở trên trời ” (Mt 5,48). Bởi vâỵ Người sai Thánh 

Thần đến với moị người , để từ bên trong Ngài thôi thúc họ 

yêu mến Thiên Chúa hết lòng , hết trí khôn cùng hết sức ho ̣

(x. Mc 12,30) và yêu thương nhau như Chúa Ki -tô yêu 

thương ho ̣(x. Ga 13,34; 15,12). Vì thế mọi người đều thấy 

rõ ràng tất cả các Ki -tô hữu, bất cứ theo bâc̣ sống hay điạ 

vị nào đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống 

Ki-tô giáo và đến sư ̣troṇ lành của đức Ái”  (Hiến Chế tín 

lý về Giáo Hội , số 39 và 40). 

 

 

Mỗi cá nhân và cộng đoàn Ki-tô hữu cần nhìn xem mình 

có sống trong cảnh sạch tội và nỗ lực nên thánh không?  

 

 

4. Các Ki-tô hữu còn đƣợc mời cộng tác với Chúa để 

cứu con ngƣời và xã hội khỏi tội tức đƣợc Phúc âm hóa 

Các Ki-tô hữu không chỉ có trách nhiệm tránh/xóa tội riêng 

của mình mà còn có bổn phận cộng tác với Thiên Chúa để 

đầy lùi tội lỗi ra khỏi các tâm hồn và xã hội nữa. Công 

đồng Va-ti-ca-nô II đã nhấn mạnh đến tính riêng biệt và 

đặc thù của Ki-tô hữu giáo dân là tính trần thế: 

“Vì ơn goị riêng , người giáo dân có bổn phâṇ tìm kiế m 

Nước Thiên Chúa bằng  cách đảm nhâṇ các viêc̣ trần thế 

và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa . Họ sống giữa trần 

gian, nghĩa là giữa tất cả cũng như từng công việc và 

nghĩa vụ của trần thế , giữa những cảnh sống thường n gày 

trong gia đình và ngoài xã hôị : tất cả những điều đó như 

dêṭ thành cuôc̣ sống của họ . Đó là nơi Thiên Chúa goị họ , 

để dưới sự hướng dẫn của tinh thần Phúc Âm , như men từ 
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truyền giáo, việc cầu nguyện, xin lễ, cách sống với những 

anh chị em khác tôn giáo v.v… và v.v.. Tôi cảm nhận 

đƣợc, nếu bản thân tôi và các học viên đi học với một 

quyết tâm, chắc chắn với ơn Chúa sẽ nhận ra mình phải 

thay đổi cách nghĩ, cách sống hiện tại của mình. 

7) Cảm tạ Chúa cũng là một hồng ân. Lâu nay con chẳng 

hiểu biết điều này. Bây giờ con đang nhận đƣợc hồng ân. 

Cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thần dẫn dắt con đến lớp 

« Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh đạo Muối Đất » ở giáo 

xứ Nhân Hòa. Trƣớc nay con nghĩ mình có đức tin. Nhƣng 

bây giờ con hiểu ra rằng đó là đức tin sợ hãi. Con sợ Chúa 

phạt con, nhƣng nào có đâu Chúa chậm giận và giầu tình 

thƣơng, con đƣợc học rằng : bao tội lỗi của con và thế gian 

này đã đƣợc Con Thiên Chúa là Đức Ki-tô chịu thay. Bây 

giờ, mỗi ngày con đã tập đƣợc thói quen là mở Thánh Kinh 

ra đọc và cầu nguyện với Lời Chúa. 

Con cũng học đƣợc cách từ bỏ thói quen xấu từ từ, cụ thể 

là tính hay hờn giận, ghen tƣơng mà con sẽ học tập gƣơng 

Chúa Giê-su nhiều đức tính tốt nhƣ ăn ở khiêm nhƣờng 

khoan dung, tập yêu thƣơng cả những ngƣời mình không 

ƣa. Con học đƣợc rất nhiều điều hay ở lớp, mà cụ thể là sự 

hy sinh, phục vụ của các anh chị em trong các ngày học, 

cũng nhƣ ngày bế giảng hôm nay. Dó cũng là một cách 

« lãnh đạo » mà chúng con đã học và thể hiện. 

Con hứa sẽ quyết tâm học tiếp khóa mới «Lãnh đạo theo 

Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a» để con thêm kiến thức đức 

tin và thực hành Lời Chúa nhiều hơn trong cuộc sống và để 
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đức tin của con có việc làm vì Thánh Gia-cô-bê đã nói : 

« đức tin không có việc làm là đức tin chết » 

8) Con xin cảm ơn Thầy đã không quản tuổi tác, sức khỏe, 

thời tiết xấu, hy sinh việc gia đình, để giảng dậy Lời Chúa 

cho chúng con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse chúc 

phúc cho Thầy mãi mãi. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn, 

giúp sức cho Thầy giảng Lời Chúa thức tỉnh chúng con 

biết nhiều hơn về Tình Thƣơng vô biên của Thiên Chúa 

dàng cho loài ngƣời, biết sám hối, yêu thích nghe Lời Cúa 

hơn và thực thi Lời Chúa qua cuộc sống của mỗi ngƣời 

chúng con, đối với anh chị em bằng tình yêu thƣơng chân 

thật, giúp nhau tiến bộ cho danh Chúa thêm vang xa đến 

các anh chị em lƣơng dân. 

Xin Thánh Giê-rô-ni-mô giúp Thầy hoàn thành tốt trong 

công cuộc truyền giáo dạy Thánh Kinh cho mội ngƣời, cho 

chúng con. Con chúc Thầy sức khỏe dồi dào, an lành, gia 

đình hạnh phúc, vui vẻ… Xin Chúa trả công bội hậu cho 

Thầy đời này và đời sau. 

9) Tôi mới tham dự cuối Khóa học này đƣợc 3 tuần, nhờ 

sự giới thiệu của anh bạn cũng ở trong hội Gia đình Thánh 

Tâm giáo xứ Hy Vọng. Khi tham dự các buổi học tôi thấy 

nội dung giảng dậy tốt cũng nhu cách trình bày dễ hiểu và 

tôi cảm thấy mình có  trƣởng thành hơn, vì  trƣớc đây tôi 

không quan tâ m đến giáo lý vì lý do lo đi làm, bận bịu 

cuộc sống. Có rất nhiều điều trong đạo tôi chƣa hiểu đƣợc. 

10) Cám ơn Chúa, Đức Mẹ đã cho con đƣợc ngƣời Thày 

rất tuyệt. Con là ngƣời tân tòng. Cám ơn Thầy đã dạy con 

biết rõ về Lời Chúa hơn, để con có thể áp dụng vào đời 
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Sau này Thánh Phao-lô Tông Đồ cũng nhắc lại với ông Ti-

mô-thê là cộng sự thân tín của ngài về mục đích của việc 

Đức Giê-su Ki-tô đến trần gian: 

“Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: 

Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian, để cứu những người tội 

lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi.” (1 Tm 1,15). 

 

3. Các Ki-tô hữu phải là những ngƣời đầu tiên đƣợc 

cứu khỏi tội và sống thánh thiện 

Đƣợc thanh tẩy bởi Phép Rửa nhân danh Thiên Chúa là 

Cha, Con và Thánh Thần và hằng ngày đƣợc soi sáng, 

hƣớng dẫn và bổ dƣỡng bằng Thánh Kinh là Lời Chúa, các 

Ki-tô hữu phải là những ngƣời trƣớc tiên đƣợc cứu khỏi 

tội. Nói cách khác là trong tâm hồn và đời sống của các 

Ki-tô hữu không còn chỗ cho những tƣ tƣởng, lời nói và 

việc làm xúc phạm tới Thiên Chúa và phƣơng hại tới đồng 

loại. Cũng có nghĩa là các Ki-tô hữu phải đƣợc giải thoát 

khỏi u mê tăm tối, yếu đuối và nhất là lòng tham (tham tiền 

bạc của cải, chức quyền, danh vọng, lạc thú v.v…). 
Lời Chúa, các Bí tích -nhất là Bí Tích Thánh Thể và Hòa Giải-, Ơn 

Thánh, Lời Cầu Nguyện, Việc Hy Sinh, Hãm Mình, Phục Vụ là 

những phƣơng thế cần thiết và hiệu quả giúp các Ki-tô hữu 

thoát ra khỏi cảnh tội lỗi. Đó chính là con đƣờng nên thánh 

của các Ki-tô hữu. Công đồng Va-ti-ca-nô II đã dậy: “Tất 

cả mọi người trong Giáo Hội đều đư ợc kêu gọi nên thánh , 

như lời Thánh Tông Đồ dâỵ: “Vì Thiên Chúa muốn anh em 

đươc̣ thánh hóa… .Chúa Ki-tô, Thầy dâỵ và mâũ mưc̣ thần 

linh của moị sư ̣troṇ lành , đã giảng dâỵ cho tất cả và cho 

môĩ môṭ môn đê ̣bất luâṇ thuôc̣ cảnh vưc̣ nào, môṭ đời sống 

thánh thiện mà chính Người vừa là Đấng ban phát , vừa là 

Đấng hoàn tất: Vâỵ các con hãy trở nên troṇ lành như Cha 
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thoát ra khỏi cảnh gây tội của mình. Tự sức họ, dƣờng nhƣ 

họ không thể làm việc ấy. Vả lại cảnh vực sống cũng giam 

hãm họ một cách quyết liệt. Họ cần đến sức mạnh thần 

linh của Đấng cực thánh mới có thể thắng nổi chính mình 

và thoát khỏi cảnh gây tội.  

Vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội và khả năng 

xóa tội của con ngƣời nên Thiên Chúa đã sai Con Một 

Ngƣời đến thế gian.  

Khi sứ thần “truyền tin” cho ông Giu-se (trích Phúc âm 

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A) thì ngài đã xác định rõ 

ràng mục đích của việc Thiên Chúa xuống thế làm ngƣời:   

"Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-

ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng 

Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên 

cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người 

khỏi tội lỗi của họ" (Mt 1,20-21) 

Khúc hát của các thiên thần vang dội trên bầu trời Bê-lem:  

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,  

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”  (Lc 2, 

14)                                                                                                     

chắc chắn là những lời dành riêng cho các tội nhân đƣợc 

Thiên Chúa thứ tha và xóa tội. 

Sau này chính Chúa Giê-su đã khẳng định với ngƣời Do-

thái: “Người khỏe mạnh không cần thày thuốc, người đau 

ốm mới cần… Vì tôi không đến để kêu gọi người công 

chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,12-13) 

Chính Ngƣời đã tha tội cho anh chàng bại liệt đƣợc đem 

đến với Ngƣời ở Ca-phác-na-um:  “Này con, con đã được 

tha tội rồi.” (Mc 2,5). 
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sống Ki-tô hữu. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho 

Thầy. 

11) Nhờ Chúa Thánh Thần tác động cho con đi học Khóa 

Thánh Kinh, nay con biết đọc Lời Chúa mà đem Lời Chúa 

chia sẻ với anh em. Xin Chúa Thánh Thần yêu thƣong soi 

sáng cho con khi con học Thánh Kinh, cho con hiểu biết  

Lời Chúa nhiều hơn, khi con đọc Lời Chúa mà không có 

Thầy giảng dậy làm sao con hiểu đƣợc. 

12) Em rất hạnh phúc đƣợc dự Khóa Thánh Kinh do Thầy 

dạy. Em đã hiểu biết rất nhiều về Thánh Kinh. Em hứa sẽ 

đem ra thực hành  trong đời sống hằng ngày. Nguyện xin 

Thiên Chúa ban cho Thầy đƣợc sức khỏe, minh mẫn, sáng 

suốt và ban cho Thầy có điều kiện tốt  để Thầy tiếp tục dậy 

dỗ cho chúng em và nhiều nơi khác. Em xin cám ơn Thầy. 

13)  Qua lớp Thánh Kinh này, em đƣợc mở mang tâm trí 

và đón nhận Lời Chúa và yêu mến Chúa hơn, nhất là yêu 

mến an hem mình trong sự hiệp nhất và yêu thƣơng. 

14) Khóa Thánh Kinh này đã giúp em có thêm kiến thức 

về «Cách Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su». Nhờ 

lãnh hội kiến thức giúp em thêm yêu mến Thầy Giê-su 

hơn. 

15) Nhờ Khóa học «Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-

su trong Tin Mừng Mác-cô» này, con hiểu biết nhiều hơn 

về Lời Chúa và say mê Lời Chúa nhiều hơn. 16) Những 

bài con đã đƣợc học trong lớp rất dễ hiểu và minh bạch và 

con cũng đã áp dụng vào đời sống của mình rất nhiều.  
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17) Ấn tƣợng của con đầu tiên đối với khóa học này là 

buổi đầu tiên đƣợc nghe chia sẻ những cảm nghiệm về 

Chúa sau khi học đƣợc bài học của Thầy. Những bài học  

không chỉ có ở sách vở mà còn phải áp dụng trong cuộc 

sống.  Con xin cám ơn Thầy. Uớc mong Thầy con đƣờng 

phục vụ nhƣ Chúa mong ƣớc. 

18) Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con cảm tạ ngợi khen vì đã 

đƣợc làm con của Ngài, đã đƣợc tham gia các lớp Thánh 

Kinh này. Con là kẻ tội lỗi yếu hèn, xin cho con biết thành 

tâm sám hối. Xin Thánh Linh khai lòng mở trí cho con 

trong những khóa học sau đƣợc hiểu biết hơn. Con sẽ tập 

sống theo ý ngài  trong mọi lúc. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa 

xi chúc lành cho Thầy Nội, các anh chị em cùng học  

chung với con. Con ngợi khen chúc tụng Alleluia, Alleluia.  

19) Kính thƣa Thầy, trƣớc hết con xin cám ơn Thầy đã  

quảng đại hy sinh thời giờ, sức khỏ đến với anh chị em 

giáo xứ Nhân Hòa chúng con. Khóa học Thánh Kinh vừa 

qua giúp hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa hơn. Nguyện xin 

Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống cho Thầy để Thầy 

tiếp tục hƣớng dẫn cho mỗi chị em, anh em chúng con. 

20) Tạ ơn Chúa con đến với lớp học Thánh Kinh Muối Đất  

vì tò mò bởi vì Thầy cũng có tên Thánh Bổn Mạng giống 

nhƣ con. Sau vài ngày học con cảm thấy yêu mến và khơi 

lại cho con sự ao ƣớc học hỏi Thánh Kinh vì từ trƣớc tới 

nay con ít đọc Kinh Thánh. Vì thế mà con đâu có hiểu 

Kinh Thánh mấy và khi đọc Sách Cựu ƣớc con cảm tấy nó 

không liên hệ gì tới mình và cảm thấy trong Sách Xuất 

Hành toàn là phản bội Giao ƣớc, phàn nàn kêu trách Thiên 
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(tinh thần và thể chất) nhƣ đàn áp, bóc lột, khinh khi miệt 

thị phẩm giá và quyền làm ngƣời. 

Tội có thể là của mỗi cá nhân và cũng có thể là của cả một 

tập thể, một xã hội. 

Tội chẳng những có thể ở trong lời nói, việc làm mà còn có 

thể ở trong cơ chế, cấu trúc và chính sách xã hội, nhƣ tội 

kỳ thị lý lịch, sắc tộc, tôn giáo hay chính sách cho phép và 

khuyến khích phá thai. 

Tội đôi khi do thiếu hiểu biết và ý thức. Cũng có khi do 

yếu đuối. Nhƣng luôn do lòng tham (tham tiền bạc của cải, 

chức quyền, danh vọng, lạc thú, v.v…). 

Cụ thể là tội phá thai là tội phá hoại sự sống, vi phạm 

quyền con ngƣời…  

Tội tham nhũng, lừa đảo, hàng gian hàng giả, buôn bán trẻ 

em phụ nữ là do ham mê của cải vật chất và xem thƣờng 

các giá trị đạo đức.  

Tội hãm híếp, mãi dâm là do ham muốn nhục dục và thỏa 

mãn xác thịt.  

Tội đàn áp dân nghèo là do ham muốn quyền lực trái đạo 

làm ngƣời và lạm dụug quyền bính trong tay.  

Tội đàn áp tôn giáo là do hiềm khích đố kỵ đối với ngƣời 

có đạo và chối bỏ Thiên Chúa.  

Tất cả mọi thứ tội trên đều đem bất hạnh đến cho con 

ngƣời và xã hội, cho cả kẻ gây ra tội và kẻ là nạn nhân của 

tội. 

 

2. Tội lại là lý do để Thiên Chúa đến thế gian để cứu 

con ngƣời khỏi tội 

Thƣờng thì những ngƣời gây nên tội đều biết tội của họ là 

việc làm xâm phạm đến ngƣời khác và xúc phạm Đấng 

thần linh. Nhƣng không dễ gì mà những ngƣời ấy có thể 
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ngƣời khuyết tật, bà con vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít 

ngƣời.  

Cũng trong thời điểm này, các bà nội trợ mỗi lần xách giỏ 

đi chợ lại phải nhăn mặt lắc đầu vì giá cả leo thang từng 

ngày.  

 

Trầm trọng hơn nữa là các tệ nạn tham nhũng, phá thai, 

trộm cƣớp, lừa đảo vẫn tràn lan trong xã hội. Lạm phát mỗi 

ngày một gia tăng, đồng tiền mỗi ngày một mất giá.  Hố 

ngăn cách giữa giầu nghèo mỗi ngày một trầm trọng.  

 

Đại hội Dân Chúa của Hội Thánh Việt Nam đã kết thúc mà 

không đem lại niềm phấn khởi và hy vọng cho một sự canh 

tân sâu rộng và triệt để trong Hội Thánh và do đó khó có 

thể tạo nên một tác động tích cực trên đời sống xã hội. 

 

Trong bối cảnh phức tạp và bất an ấy, chúng ta (những 

ngƣời Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành) phải mừng 

Lễ Chúa Giáng Sinh năm nay nhƣ thế nào cho phù hợp với 

ý nghĩa thánh thiêng của biến cố Thiên Chúa giáng trần? 

 

NỘI DUNG 

1. Tội là nguyên nhân của mọi nỗi bất hạnh của con 

ngƣời  

Tội là những tƣ tƣởng, lời nói hay việc làm xúc phạm tới 

Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng vũ trụ vạn vật và muôn 

loài. Xúc phạm là chối bỏ hoặc phỉ báng Ngƣời trong đời 

sống cá nhân và xã hội.  

Tội còn là những tƣ tƣởng, lời nói hay việc làm xúc phạm 

tới con ngƣời là tạo vật đƣợc dựng nên theo hình ảnh 

Thiên Chúa, giống nhƣ Thiện Chúa. Xúc phạm là làm hại 
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Chúa. Nhƣng khi học, con cảm thấy Kinh Thánh gần gũi 

với mình và là lịch sử Cứu độ của chính mình cũng là hình 

ảnh của Chúa Ki-tô và từ đó con đã yêu mến Kinh Thánh 

và Lời Chúa và tìm đọc và hiểu Lời Chúa cách sống động 

và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, con cảm 

tạ Chúa đã thúc đầy con đến với lớp Kinh Thánh Muối Đất 

này.  

21) Nhờ Khóa học Thánh Kinh này, con đã hiểu thêm 

nhiều điều : khi con đọc kinh con biết đọc thế nào và cầu 

nguyện ra làm sao. Nhờ Thầy đã giảng dậy rất kỹ nên bản 

thân con hiểu đƣợc những gì Thầy đã dậy và con đƣợc chia 

sẻ với anh chị em trong tổ, nên con càng vững tin hơn. Con 

cám ơn Thầy nhiều lắm Thầy ơi. Con xin tạ ơn Chúa vì 

Chúa đã cho con học Khóa Thánh Kinh này. 

22) Con là một thành viên «sinh sau đẻ muộn» của Khóa 

học (tham gia vào khóa học từ đề tài V) nhƣng con đã học 

đƣợc rất nhiều điều từ sự tận tình giảng dậy và tâm huyết 

Thầy dành cho Khóa học. Qua khóa học, con đã hiểu thêm 

nhiều về Thầy Giê-su, vị Thầy chí thánh. Càng học biết về 

Thầy Giê-su con càng cảm thấy yêu mến Ngài nhiều hơn. 

Con hy vọng rằng trong Khóa học « Lãnh đạo theo Phong 

Cách Ngôn Sứ I-sai-a », con sẽ học đƣợc nhiều điều hơn 

nữa, và rồi đem áp dụng vào cuộc sống thực tế của con, để 

mỗi ngày con sống tốt hơn.  

23) Tôi đọc đƣợc nơi Thầy một sức sống của Lời Chúa. 

Qua đó, tôi rút ra đƣợc bài học cho chính mình là tin tƣởng 

vào Tình Yêu của Thiên Chúa và xác tín hơn. Bởi vì tôi 

hay nghi ngờ và khó tin vào những ân huệ của Thiên Chúa 
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qua cuộc sống. Đến với Khóa học này tôi khao khát đƣợc 

xác tín vào Chúa một cách mạnh mẽ và yêu mến Ngài 

nhiều hơn. 

Cám ơn Thầy đã đem hết tâm huyết để đem Lời Chúa đến 

cho mọi ngƣời. Xin Chúa ban cho Thầy sức khỏe và lửa 

nhiệt thành của Lời Chúa để có nhiều ngƣời biết Chúa và 

yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin Chúa chúc lành cho Thầy.  

24) Cám tạ Chúa  đã soi sáng cho chúng con quyết tâm 

nhận biết cơ duyên này để đƣợc học hỏi Lời Chúa một 

cách tích cực và thấu suốt để đem lại lợi ích cho đời sống 

chúng con.  

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một giảng viên sốt 

sáng trong việc giảng dậy Lời Chúa, ban cho Thầy có một 

trình độ hiểu biết sâu rộng, có phƣơng pháp giảng dậy tân 

tiến biến lớp học Kinh Thánh thƣờng là thụ động, khô 

khan, hời hợt thành một lớp học chủ động cho học viên 

sinh động và sâu sắc.  

Qua những giờ học, học viên chúng em đã nhiều lần ngỡ 

ngàng về những khám phá mới khi nghe Thầy dậy mới 

khám phá ra; để củng cố những kiến thức ấy cho mỗi học 

viên trong lớp, xin Thầy cho chúng em vài phút chia sẻ  

với nhau những khám phá bổ ích, mới lạ đó, để nhiều 

ngƣời nhớ đƣợc lâu, hiểu đƣợc tƣờng tận ý nghĩa của Lời 

Chúa mới đƣợc học. Cám ơn Thầy.  

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

[đúc kết và gửi cho GDHT] 
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PHẦN THỨ TÁM 

 

GDHT SỐ 9 VỚI CHỦ ĐỀ «CANH TÂN ĐỜI SỐNG 

ĐỨC TIN» XIN ĐƢỢC KẾT THÖC BẰNG  

MỘT SUY NIỆM VỀ Ý NGHĨA CỦA LỄ/MẦU NHIỆM 

GIÁNG SINH «THIÊN CHÖA ĐÊN ĐỂ CỨU CON 

NGƢỜI KHỎI TỘI»  

VÀ MỘT LỜI CẦU NGUYỆN «BIẾN ĐỔI ĐỜI CON 

CHÖA ƠI »  

 

 

THIÊN CHÚA ĐẾN 

ĐỂ CỨU CON NGƢỜI KHỎI TỘI 

 
VÀO ĐỀ 

Lễ Giáng Sinh lại sắp đến!  

Các khách sạn, nhà hàng, siêu thị, quán cà-phê, tiệm sách 

nhất là tiệm sách công giáo đã đƣợc trang trí với đèn sao 

lấp lánh.  

Các nhà thờ cũng đang chuẩn bị hang đá máng cỏ sao cho 

thật hoành tráng và lộng lẫy. Các hội đoàn đang tất bật 

chuẩn bị quà Giáng Sinh cho các ông bà già, trẻ mồ côi, 
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Lạy Chúa, theo Chúa không phải dễ dàng vì Chúa đòi 

chúng con phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ luôn mãi, và từ bỏ 

chính mình. Nhưng có Chúa cùng đồng hành, chúng con 

vẫn sáng mãi niềm tin. Xin giúp chúng con luôn trung 

thành theo Chúa cho đến giây phút cuối cuộc đời. 

Thiên Phúc 

[Sƣu tầm của GDHT] 
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SỐNG VÀ CHIA SẺ NIỀM TIN 

Đức Tổng Giám Mục Helder Camara của Braxin, có lần đã 

chia sẻ kinh nghiệm nhƣ sau: Tôi có ngƣời anh lớn hơn tôi 

5 tuổi, đã rửa tội từ lúc mới sinh, và từng theo học nhiều 

năm trong trƣờng dòng. Nhƣng lớn lên anh bắt đầu bê trễ, 

bỏ đọc kinh, bỏ dự lễ, và cuối cùng là bỏ... đạo. Sau khi tôi 

thụ phong linh mục, anh cùng với tôi sống chung với 

ngƣời chị độc thân. Mỗi lần biết tôi sắp đi giảng tĩnh tâm, 

anh lại hỏi: Hôm nay chú nói về đề tài gì? 

Tôi lại có dịp giải thích cho anh những điều mình sắp 

giảng. Anh chỉ lắng nghe, không bình luận. Tám năm sau, 

anh bị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Biết mình sắp chết, anh 

gọi tôi lại và nói: Lâu nay tôi để ý quan sát, thấy không có 

sự cách biệt giữa lời chú giảng và việc chú làm. Vậy xin 

hỏi chú, tôi có thể dựa vào đức tin của chú để rước lễ 

không? 

Tôi trả lời: - Em tin là Chúa lòng lành vô cùng sẽ đoái 

thương anh.  
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Bấy giờ anh tôi nói trong nỗi xúc động: - Ngay bây giờ thì 

chưa được đâu, vì tôi chưa xưng tội. 

Tôi định tìm cho anh một linh mục khác nhƣng anh đòi 

xƣng tội với tôi. Sau khi rƣớc lễ xong, anh thều thào trong 

nƣớc mắt:  Tôi tin, tôi tin, chú ạ. Bây giờ tôi tin không phải 

dựa vào đức tin của chú, mà tôi thực sự xác tín rằng Chúa 

yêu thương tôi! 

Ít phút sau đó anh đã ra đi trong bình an, thanh thản. 

*** 

Sống và chia sẻ niềm tin, đó là cốt lõi đời sống ngƣời tín 

hữu Kitô. Đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Đức 

Giêsu khi Ngƣời bƣớc vào đời công khai rao giảng: "Hãy 

theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài 

lưới người" (Mc 1,17). 

Muốn thu hút tha nhân thì chính mình phải có năng lực hấp 

dẫn. Muốn hòa hợp với anh em thì chính mình phải biết 

chấp nhận mọi ngƣời. Muốn chia sẻ niềm tin thì chính 

mình phải có niềm tin kiên vững. 
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Sống và chia sẻ niềm tin, bao giờ cũng đem lại kết quả tốt 

đẹp. Nhƣng kết quả nhƣ thế nào, nhiều hay ít, vào lúc nào 

còn do Chúa quyết định. Khi Đức Giêsu bảo Phêrô thả 

lƣới, ông đã thƣa: "Lạy Thầy, chúng con vất vả suốt đêm 

mà chẳng được con cá nào, nhưng vâng lời Thầy, con xin 

thả lưới" (Lc 5,5). Kết quả thế nào chúng ta đã biết: cũng 

chiếc lƣới đó, cũng ngƣ phủ đó, cũng bờ biển đó, nhƣng lại 

kéo lên một mẻ cá bội thu. 

Sống và chia sẻ niềm tin, là nhiệm vụ của mỗi ngƣời tín 

hữu Kitô. Nhƣng trƣớc tiên phải bắt đầu bằng việc đổi mới 

tâm hồn, bằng việc: "Sám hối và tin vào Tin Mừng". 

Sống và chia sẻ niềm tin, là đem tin vui đến cho mọi 

ngƣời. Nhƣng trƣớc hết tin vui ấy phải là niềm hân hoan 

đích thực, gây xúc động mãnh liệt trong lòng ngƣời đi loan 

báo. Đời sống tốt đẹp của chúng ta có thể thay đổi đƣợc 

nếp sống của những ngƣời xung quanh. Đời sống tốt đẹp 

của chúng ta có thể thay đổi đƣợc vận mệnh của ngƣời 

khác, từ không biết Chúa đến nhận biết Chúa, tôn thờ, yêu 

mến Chúa. Đời sống tốt đẹp của chúng ta có thể làm cho 

con ngƣời từ tị hiềm ghen ghét đi đến yêu thƣơng, xây 

dựng, đùm bọc, nâng đỡ nhau. 
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