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CN VII PHỤC SINH NĂM B 
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 

 
TIN MỪNG 
Mc 16, 15-20 

"Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa". 
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một 
môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế 
gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. 
Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; 
ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là 
những phép lạ đi theo những người đã tin: 
nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ 
tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống 
phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt 
tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ 
được lành mạnh". Vậy sau khi nói với các 
môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên 
hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi 
rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt 
động với các ông, và củng cố lời rao giảng 
bằng những phép lạ kèm theo.  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
CHỨNG TỪ & VIỆC RAO GIẢNG 

Cha Mark Link, S.J. 

"Đức Giêsu giao chúng ta sứ mệnh làm chứng cho Ngài giữa thế gian và 
rao giảng cho các dân tộc" 

Một vị tuyên uý quân đội người Mỹ vừa giảng một bài cho các binh sĩ Mỹ 
trong một thánh lễ tại một giáo đường ở Châu Âu. Chủ đề của bài giảng là: 
“Hãy tự hào về đức tin công giáo của bạn; Đừng xấu hổ khi phải công khai 
tuyên xưng nó”. 

Sau thánh lễ, một lính thủy do rất xúc động vì bài giảng đã chận vị tuyên uý 
ngay trước cửa giáo đường và hỏi; “Thưa cha, cha có bằng lòng nghe con 
xưng tội không?”. Vị tuyên uý trả lời: “Tôi rất sung sướng được nghe anh 
xưng tội”. Thế là chàng lính thủy quì ngay xuống lối đi bên cạnh ngay trước 
giáo đường. Vị tuyên uý vội nói; “Đừng quì gối kẻo thiên hạ nhìn kìa!”. 

Chàng lính thủy đáp lại: “Kệ họ, thưa cha, cứ để họ nhìn, con hãnh diện về 
đức tin của con”. 

Tinh thần làm chứng nhân của anh lính thủy quả là hơi “quá” nhiệt tình, 
nhưng chắc chắn anh đã có một ý nghĩ đúng đắn. Trong bài đọc thứ nhất 
hôm nay, Chúa Giêsu bảo các môn đệ “Các ngươi sẽ làm chứng cho Ta đến 
tận cùng trái đất”. Lệnh truyền của Chúa Giêsu bao hàm tất cả chúng ta, qua 
Bí Tích Rửa tội, Thêm sức, tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm chứng 
nhân cho Chúa Giêsu. Nhưng Bí tích Rửa tội và Thêm sức còn đòi hỏi 
chúng ta đi xa hơn, chúng yêu cầu chúng ta nhiều hơn nữa. Trong bài Phúc 
Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Hãy công bố Tin Mừng cho mọi tạo vật”. 

Đó cũng là điều mà tất cả chúng ta phải thi hành. 

Việc công bố Tin Mừng về Chúa Giêsu không dành riêng cho các linh mục 
hay các tu sĩ. Đó là bổn phận mà tất cả chúng ta đều phải thực hiện sau khi 
đã nhận lãnh phép Rửa tội và Thêm sức. Điều này gợi lên một vấn nạn: Một 
người trung bình có thể rao giảng như thế nào về Chúa Giêsu trong thế giới 
hôm nay? 

Tôi xin chia sẻ với quí vị câu chuyện nói về cách thế mà một người đã dùng 
để trả lời cho câu hỏi ấy. 

Ruddell Norris là một chàng trai cần mẫn. Chỉ tội chàng ta nhút nhát. Nói 
chuyện với kẻ khác chàng đã thấy là khó khăn rồi, huống chi phải bàn 
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chuyện tôn giáo với họ. Thế rồi một ngày kia chàng nảy ra một ý kiến. 
Ruddell đọc sách khá nhiều và chàng biết có nhiều cuốn sách nói về đức tin 
công giáo. Vì vậy chàng quyết định dành riêng một phần tiền tiết kiệm hàng 
tuần để mua những cuốn sách ấy. Ruddel để những cuốn sách ấy ở những 
nơi mà chàng nghĩ người ta thường cầm chúng lên đọc. Chẳng hạn, ở những 
phòng chờ đợi và tiếp khách. 

Một hôm, một thiếu phụ vốn là bạn của gia đình chàng kể cho cha mẹ chàng 
biết cô ấy đã trở lại đạo thế nào và chồng cô đã trở về với Giáo hội thế nào. 
Cô nói: “Tất cả bắt đầu do một quyển sách nhỏ mà tôi đã tìm thấy tại phòng 
chờ đợi ở bệnh viện”. Anh chị em có thể tưởng tượng được chàng trai đã 
phấn khởi biết bao khi biết được tầm ảnh hưỏng mà chỉ một trong những tập 
sách nhỏ của chàng đã tạo ra. 

Câu chuyện của Ruddell Morris nhấn mạnh một điều quan trọng trong việc 
công bố Tin Mừng: Có nhiều cách để công bố Tin Mừng. Chúng ta có thể 
công bố một cách trực tiếp như Ruddell đã làm. Hoặc “công bố” một cách 
gián tiếp, chẳng hạn bằng lời cầu nguyện hoặc gíup đỡ tài chính cho các 
hoạt động truyền giáo của Giáo hội. 

Lễ Thăng Thiên là một trong những lễ quan trọng nhất của toàn năm phụng 
vụ. Đó chính là lý do khiến chúng ta mừng lễ Thăng Thiên với hình ảnh 
chuyền gậy từ vận động viên này tới vận động viên khác trong một số cuộc 
chạy đua tiếp sức. 

Cũng ngày này, cách đây hơn 2000 năm, Đức Giêsu đã chuyền chiếc gậy 
tượng trưng công việc của Ngài cho các môn đệ để các môn đệ tiếp tục 
chuyền đi. Chúng ta có thể tiếp tục công việc ấy bằng cách làm chứng cho 
đức tin của mình như anh lính thủy kia đã làm và công bố đức tin ấy cho kẻ 
khác như Ruddell đã làm. Đây là một trách nhiệm hai mặt mà lễ Thăng 
Thiên đặt ra cho chúng ta. Mỗi người chúng ta phải chu toàn trách nhiệm 
này theo cách thức mà Chúa Thánh Thần linh ứng cho từng người. 

Để kết thúc, chúng ta hãy nhắc lại những lời Đức Giêsu truyền dạy cho các 
môn đệ Ngài trong bài giảng trên núi. Chúng có một ý nghĩa đặc biệt đối với 
chúng ta trong ánh sáng của ngày lễ hôm nay. 

“Các con là muối ướp cho mọi người, nếu muối nhạt, thì chẳng còn cách gì 
làm cho nó mặn lại được, nó trở thành vô dụng, chỉ còn nước ném ra ngoài 
cho người ta chà đạp lên nó. 
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Các con là ánh sáng cho toàn thế giới, là một thành phố xây trên một ngọn 
đồi nên không thể giấu được…. 

Cũng thế, ánh sáng các con phải sáng lên trước mặt thiên hạ để họ nhìn xem 
những việc thiện các con làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời” (Mt 5: 
13-16) 

SỐNG ĐẠO 
CHÚA LÀ MỤC TỬ CHĂN DẮT CON! 

Câu chuyện xảy ra vào một ngày trong Tháng Năm, Tháng Hoa dâng kính 
Đức Mẹ MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc, tại một thành phố lớn ở Âu Châu. 
Melania - thiếu nữ không chồng - mang thai từ hơn hai tháng qua. Mới gần 
ba tháng, nhưng thời gian tưởng như kéo dài bất tận, bởi lẽ, cô thiếu nữ 
”một-lần-lỡ-dại” bị dằn vặt ngày đêm. Cô hoảng hốt với ý nghĩ: 
- Mình đã mang thai, vậy phải làm gì bây giờ??? 

Cô kinh hoàng đến độ rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Chỉ còn một giải pháp 
duy nhất và tốt nhất: 

- Giết chết bào thai trong dạ! 

Nhưng không phải chỉ có bào thai! Melania cũng muốn kết liễu cuộc đời cho 
xong. Như thế cả hai mẹ con sẽ cùng chết! 

Từ đây, ý nghĩ tự tử luôn bám sát Melania, nhất là vào những lúc cô thiếu nữ 
mang thai đi lẫn lộn trong đám đông. Cô cảm thấy bơ vơ cô độc không thể 
tả. ”Chết là tốt nhất!” cô gái âm thầm lặng lẽ tự nhủ như thế. Làm sao có thể 
cho con chào đời để rồi đứa con cũng sẽ khốn khổ nghèo đói như chính mẹ 
nó??? Không! Không! Không thể được! Một cuộc sống khốn khổ đã quá đủ. 
Không cần tạo thêm cuộc sống khốn khổ thứ hai. Không! Càng suy nghĩ cô 
càng nhất quyết thi hành ý định”quyên sinh”! 

Melania thật sự cô đơn, không nhà không cửa, không việc làm. Vậy thì khi 
con lớn lên, nàng sẽ kể gì cho con nghe? Nàng sẽ trả lời sao khi đứa bé hỏi 
về ”người cha” của nó? Một đứa con không có cha, một đứa con hoang! 
Càng nghĩ Melania càng bấn loạn. Càng bấn loạn nàng càng chọn giải pháp 
”tự tử”! 

Vào ngày quyết định”quyên sinh”, Melania cẩn thận chọn một nơi vắng vẻ, 
cách xa thành phố. Cô không muốn ai chứng kiến cái chết của hai mẹ con 
cô. 
Melania để ý từ lâu một khu đất rộng. Khi đi bộ đến nơi thì trời đã tối. Cô 
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mệt nhọc ngồi nghỉ. Nhưng lạ lùng thay, đêm ấy, bầu trời trong xanh thật 
đẹp. Muôn ngàn vì sao đang vui tươi lấp lánh như mời gọi con người đi vào 
những tư tưởng cao đẹp. Khung cảnh thật vắng lặng. Mùi thơm của cây cỏ 
hoa lá vào một buổi tối Tháng Năm thật tuyệt dịu. Tất cả quang cảnh minh 
chứng quyền năng vô biên nhân lành của THIÊN CHÚA, Đấng vừa là CHA 
vừa là Tạo Hóa. 

Melania nhìn xuống cái bụng bắt đầu hơi ”lơn-lớn” và nói chuyện với con: 
- Má rất tiếc là con sẽ không bao giờ có thể chiêm ngắm một bầu trời tuyệt 
đẹp như bầu trời tối hôm nay. Nhưng xin con tha thứ vì Má không thể làm 
khác được! 

Nói chuyện xong, cô đưa mắt nhìn lên. Bỗng mắt nàng trông thấy bên trên 
mái nhà đối diện có một bức tượng thật lớn. Đó là bức tượng Đức Mẹ 
MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội chân đạp đầu con rắn hỏa ngục. Một ánh 
đèn pha chiếu sáng làm rõ khuôn mặt dịu hiền của Đức Trinh Nữ Rất Thánh 
MARIA. Cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt Đức Mẹ. Rồi nàng lại cúi 
xuống tiếp tục cuộc nói chuyện bỏ dở với đứa con trong bụng: 

- Nhưng thôi con à, Má sẽ không giết chết con đâu. Má muốn con sinh 
ra để con có thể chiêm ngắm khuôn mặt dấu ái của Đức Mẹ MARIA. 
Đây sẽ là lý do duy nhất cho cuộc hiện hữu trên cõi đời này của cả hai 
mẹ con mình! 

Melania đứng lên chậm rãi đi về phía căn nhà có bức tượng Đức Mẹ. Nàng 
ngạc nhiên nhận ra đó là Tu Viện Các Cha dòng Phanxicô. Trời đã khuya 
không cho phép cô dám gõ cửa xin bất cứ điều gì với các Linh Mục. Nhưng 
giờ đây nàng không cô đơn nữa. Cô ngồi xuống và cầu nguyện liên lĩ với 
Đức Mẹ. Có một lúc, khi ngước mắt nhìn lên, nàng trông thấy hàng chữ 
khắc trên cánh cửa bằng gỗ như sau: 

- Lạy THIÊN CHÚA của con và là Tất Cả cho con! 

Melania bật lên khóc nức nở. Đây chính là câu Đức Mẹ MARIA trả lời cho 
những khẩn nguyện của nàng. Giờ đây cô như nghe tiếng Đức Mẹ nói: 
- Nếu con sẵn sàng phó thác trong vòng tay hiền mẫu Mẹ và chỉ quan tâm 
điều duy nhất là yêu mến Mẹ, và làm cho đứa con của con cũng yêu mến 
Mẹ, thì Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con con. Mẹ sẽ cho hai mẹ con 
một kho tàng quí trọng nhất: Đức Chúa GIÊSU Con Mẹ! Ngài thuộc về 
hai con mãi mãi. 
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Melania hiểu rõ lời hứa của Đức Mẹ. Nàng chờ đến khi trời sáng và van xin 
các Cha dòng Phanxicô trợ giúp. Các Linh Mục đã mở rộng cửa đón tiếp hai 
mẹ con bơ vơ và cho giúp việc trong Tu Viện. Hơn 6 tháng sau, vào chính 
Lễ Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội - 8-12 - Melania cho ra chào 
đời một bé trai kháu khỉnh. Nàng đặt tên cho con là Mariano. Cậu bé lớn lên 
và trở thành tu sĩ Phanxicô. 

Chính tay Cha Mariano ban bí tích Xức Dầu và trao Mình Thánh Chúa như 
Của-Ăn-Đàng cho hiền mẫu. Bà Melania êm ái trút hơi thở cuối cùng trong 
vòng tay con trai Linh Mục thân yêu. Bà sống cuộc đời nghèo khó nhưng đã 
chết trong giàu sang vì đã lãnh nhận Đức Chúa GIÊSU KITÔ như bảo vật 
duy nhất. Đức Chúa GIÊSU KITÔ chính là Con Dấu Ái của Đức Trinh Nữ 
Rất Thánh MARIA. 

... ”Chúa là mục tử chăn dắt con, con chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng 
cỏ xanh tươi, Ngài cho con nằm nghỉ. Ngài đưa con tới dòng nước trong 
lành và bổ sức cho con. Người dẫn con trên đường ngay nẻo chính vì 
danh dự của Người. Lạy Chúa, dù qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy 
khốn, vì có Chúa ở cùng con. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an 
tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, 
Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân 
hậu và tình thương Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời, và con được ởđền 
Người những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Thánh Vịnh 
23(22)). 

 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Giáo Hội không chấp nhận bất kỳ tín hữu nào phủ nhận Công Đồng 
Vatican II 

 
WHĐ (08.05.2012) / CNS – “Giáo huấn của Công đồng Vatican II, đặc biệt 
là về Do Thái giáo và các tôn giáo khác, bắt nguồn từ thần học Kitô giáo 
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truyền thống và Kinh Thánh, và Giáo Hội Công giáo sẽ không nhân nhượng 
những ai không chấp nhận giáo huấn của Công đồng”, đó là phát biểu của 
Đức ông David Jaeger – một tu sĩ Phanxicô người Israel, hiện đang làm 
thẩm phán tại Tòa Thượng thẩm Roma. 

Đức ông David Jaeger lo ngại về một xu hướng “nơi này nơi khác trong đạo 
Công giáo, tỏ ra khoan dung với những nhóm lạc giáo –những nhóm này ở 
bên lề nhưng cũng được nhiều người biết đến– phủ nhận giáo huấn của 
Công đồng, gồm cả tuyên ngôn Nostra Aetate về quan hệ của Giáo Hội với 
các tôn giáo ngoài Kitô giáo. 

Đức ông Jaeger, người sinh trưởng trong một gia đình Do Thái, đã nói về 
“Nostra Aetate” trong một hội nghị về Công đồng Vatican II diễn ra trong 
hai ngày 3 và 4 tháng Năm tại Đại học Thánh giá ở Roma do Opus Dei điều 
hành. 

Đức ông nói: “Giáo huấn của Hội Thánh trong Nostra Aetate tuy được coi là 
hết sức mới mẻ nhưng lại hoàn toàn tương hợp với những trực giác rất lâu 
đời của thần học Kitô giáo khi khẳng định ‘nơi các tôn giáo khác, nhất là 
trong những trường hợp đặc biệt, có thể có những yếu tố chân lý và sự thánh 
thiện’. Ngoài ra, địa vị đặc biệt của Do Thái giáo, đã từng được Thánh 
Phaolô quảng diễn trong Thư gửi tín hữu Roma, cũng đã được nhấn mạnh 
trong văn kiện này”. 

Nostra Aetate giải thích giáo thuyết của Giáo hội về Do Thái giáo, là tôn 
giáo duy nhất có nguồn gốc trong mạc khải Kinh Thánh, dù không nhìn 
nhận Chúa Kitô; đó là lý do tại sao Giáo Hội không coi Do Thái giáo đơn 
giản chỉ là một tôn giáo ngoài Kitô giáo, nhưng lại dành cho tôn giáo này 
một địa vị độc đáo. 

Dù vẫn công nhận mối quan hệ độc đáo và đặc biệt giữa Thiên Chúa và dân 
Do Thái, nhưng Công đồng đã không nói rằng Do Thái giáo cũng là một 
“con đường song song” đem lại ơn cứu độ và không phủ nhận rằng một cách 
nào đó, cuối cùng, mọi ơn cứu rỗi sẽ được hoàn tất nhờ Đức Kitô. 

Rõ ràng là vì những vụ thảm sát kinh hoàng, và những đối xử bất công và 
đàn áp người Do Thái trong nhiều thế kỷ của những người tự xưng mình là 
Kitô hữu -và vì thế cũng tin rằng mình có thể biện minh cho sự tàn bạo ấy-, 
tuyên ngôn Nostra Aetate lên án nghiêm khắc thái độ ấy và nêu rõ rằng việc 
viện dẫn Kitô giáo để ủng hộ thái độ ấy là hoàn toàn không hợp pháp. 
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Đức ông cho rằng: “Ngày nay còn đặt vấn đề tuyên ngôn Nostra 
Aetate mang lại hiệu quả như thế nào thì thật kỳ lạ”. 

Đức ông nói: “Tuy nhiên phải tận dụng cơ hội này để nghĩ xa đến việc 
không nhân nhượng với những ai phủ nhận giáo huấn của Công Đồng, cũng 
như không có chuyện thỏa hiệp với việc chấp nhận một cách nửa vời, môi 
mép đối với giáo huấn của Công đồng Vatican II nói chung, và với tuyên 
ngôn Nostra Aetate nói riêng, hoặc nói năng, suy nghĩ về giáo huấn còn quá 
thận trọng”. 

Đức ông nhấn mạnh: “Không bao giờ được lãng quên hay xem nhẹ những 
gương xấu rất tệ hại của những kẻ lạm dụng Danh Chúa Kitô, tự xưng là 
Kitô hữu để bức bách và đàn áp những người Do Thái trong nhiều thế kỷ”. 

(Cindy Wooden, CNS, 05-05-2012) 

  
NHẬN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ TÌNH HÌNH TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 

Chủ trương đổi mới đã giúp Việt Nam hòa nhập vào dòng chảy chung của 
nhân loại và đưa đất nước từ một nền kinh tế nghèo nàn đến một trong 
những nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất châu Á. Tiến trình hội nhập 
được cụ thể hóa qua việc Việt Nam trở nên thành viên của khối ASEAN, 
tham gia APEC, gia nhập WTO. Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ ngoại 
giao với nhiều quốc gia, tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế và thu hút đầu 
tư của nhiều tập đoàn nước ngoài. Xã hội ngày càng trở nên năng động, sáng 
tạo và nhìn chung có vẻ giàu có hơn. Nhưng tình hình gần đây cho thấy nền 
kinh tế Việt Nam đang mất định hướng, thiếu tính bền vững và nhân bản, vì 
đổi mới kinh tế không song hành đổi mới chính trị, cũng như tăng trưởng 
kinh tế không nối kết với phát triển xã hội và phát triển con người toàn diện. 

Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010 mời gọi tất cả các thành viên 
của Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam cố gắng nhận diện và phân định “hiện 
trạng xã hội Việt Nam dưới ánh sáng đức tin”. Chính trong viễn tượng đó, 
Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn 
bày tỏ một vài thao thức, suy nghĩ và nhận định về tình hình Đất nước, vừa 
với tư cách công dân, vừa với tư cách Kitô hữu. 

1. Nền kinh tế Việt Nam 

Sau gần hai thập niên đạt tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam đã ra khỏi 
nhóm các nước có thu nhập thấp nhất, nhưng tình trạng mấy năm gần đây 



 9

cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang bộc lộ những nguy cơ nghiêm trọng, tác 
động trực tiếp đến cuộc sống của người dân và tương lai của đất nước. Biểu 
hiện rõ nhất là quản lý kinh tế yếu kém, các tập đoàn Nhà nước thua lỗ nặng, 
doanh nghiệp phá sản càng nhiều ngân hàng lãi càng lớn, lạm phát tăng cao, 
chênh lệch giàu nghèo nới rộng, chất lượng cuộc sống của đại đa số dân 
chúng giảm sút, nhiều người rơi trở lại tình trạng nghèo trước đây… Phải 
chăng mô hình kinh tế hiện tại đang làm giàu cho nhóm đặc lợi hơn là cho 
toàn dân? 

Định hướng kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo đã tạo ra độc quyền và lạm 
quyền, làm méo mó sự vận hành cần có của nền kinh tế thị trường. Doanh 
nghiệp nhà nước đóng góp ít vào tăng trưởng kinh tế nhưng lại nhận nhiều 
đặc quyền đặc lợi, gây bất công và kìm hãm sự phát triển của khối tư nhân. 
Nợ nước ngoài và thâm thủng mậu dịch đã và đang gia tăng khiến nền kinh 
tế bị suy yếu và lệ thuộc. Lạm phát gia tăng cũng làm tăng đói nghèo, gây 
khó khăn hơn cho cuộc sống của người dân và cả các doanh nghiệp. Đình 
công tiếp tục tăng cao chứng tỏ quyền lợi của công nhân chưa được bảo vệ 
thỏa đáng. Một số chủ trương không hợp lòng dân mà vẫn được Nhà nước 
tiến hành như vụ khai thác bô-xit Tây Nguyên hoặc dự án xây nhà máy điện 
hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận. 

2. Luật đất đai 

Luật đất đai hiện hành, vừa đi ngược tự nhiên, vừa không tôn trọng Tuyên 
ngôn quốc tế về nhân quyền. Đó là nguyên nhân của khoảng 80% các khiếu 
kiện trong nước. Các vụ khiếu kiện này đã đi từ khiếu nại cá nhân đến khiếu 
kiện tập thể; từ khiếu kiện bằng đơn từ đến tập họp phản đối và nay là dùng 
vũ khí chống lại việc thu hồi đất. 

Luật đất đai qui định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng do Nhà nước 
quản lý đã làm cho hàng triệu người cảm thấy mất đất và chẳng có quyền tự 
do hành xử trên “mảnh đất ông bà tổ tiên”. Trên  thực tế, sở hữu toàn dân 
không phải là phương thức quản lý đất đai tốt nhất, còn việc Nhà nước làm 
chủ sở hữu đã phát sinh đặc quyền, đặc lợi của chính quyền các cấp trong 
việc quy hoạch và thu hồi đất cho các dự án, tước mất quyền căn bản của 
người dân. 

Vấn đề gây bức xúc nhiều nhất trong việc thu hồi đất là giá đền bù. Muốn 
giải quyết tranh chấp về giá đền bù giữa người bị thu hồi đất và cơ quan 
chức năng hoặc các nhà đầu tư, thì phải làm sao để người bị thu hồi đất được 
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đền bù ngang giá với tài sản của họ bị trưng dụng và cuộc sống của họ phải 
tốt đẹp ngang hay hơn trước khi bị trưng dụng. Vì giá đất tăng gấp bội sau 
khi quy hoạch, nên người bị thu hồi đất cần được chia phần sự chênh lệch 
giá cả này bằng nhiều cách khác nhau. Điều cần thiết là nên cấp tốc sửa đổi 
Luật đất đai để người dân được quyền sở hữu đất và hạn chế tối đa quyền 
thu hồi đất của các cấp chính quyền. 

3. Môi trường xã hội 

Xã hội Việt Nam đang bộc lộ nhiều hiện tượng rất đáng quan ngại. Nổi bật 
nhất vẫn là hai tật xấu đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam cảnh báo từ 
năm 2008, đó là gian dối và bạo lực. Chúng không những phô bày nơi 
đường phố, trên thương trường và các phương tiện thông tin đại chúng, mà 
còn xâm nhập vào công sở và học đường. Dư luận đang bức xúc vì hiện 
tượng lạ lùng là tại một số nơi, cơ quan công quyền lại sử dụng bạo lực phi 
pháp để giải quyết các khiếu kiện dân sự. 

Bên cạnh những tệ nạn đang tác hại xã hội Việt Nam hôm nay, nhiều người 
âu lo vì khuynh hướng sống hưởng thụ, chụp giựt, coi trọng đồng tiền, vô 
cảm trước nỗi đau của đồng loại… Hiện tượng này chứng tỏ tình trạng thiếu 
vắng các giá trị đạo đức nền tảng làm chuẩn mực cho đời sống xã hội, vì vậy 
một số người đã cảnh báo về một xã hội lệch chuẩn hay phi chuẩn. 

Tham nhũng đã được coi là đại họa của quốc gia, ngày càng tinh vi và 
nghiêm trọng hơn, nhưng cho đến nay chưa một vụ án nào xứng tầm được 
đưa ra xét xử để răn đe, làm giảm sút niềm tin của người dân nơi công 
quyền. 

Các vụ khiếu kiện, chủ yếu liên quan đến đất đai, trong đó có đất tôn giáo, 
vẫn tiếp diễn phức tạp và ngày càng trầm trọng, gây bất an và căng thẳng xã 
hội. Vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng, và Văn Giang, Hưng Yên, gây xúc 
động mạnh mẽ trên tất cả những người Việt Nam có tâm huyết, buộc Nhà 
nước phải nhìn lại cách giải quyết vấn đề, mà cốt yếu là sửa đổi Luật đất đai 
về mặt hạn điền, thời hạn sử dụng đất và giá đền bù…, nếu chưa đi đến chỗ 
nhìn nhận quyền tư hữu chính đáng của công dân. 

Một yêu cầu cấp bách khác là cần thay đổi lề lối làm việc cửa quyền, không 
minh bạch và thiếu chuyên môn của cán bộ. Biểu hiện rõ rệt nhất ở sự áp đặt 
của Nhà nước về quan điểm và cách sống trong xã hội, đó là sự phân biệt 
đối xử trong chính sách công giữa các cá nhân làm việc cho Nhà nước với 
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các doanh nhân và người lao động tự do, giữa người dân thành thị và người 
nhập cư ngoại tỉnh. 

4.  Lĩnh vực pháp luật  

Hiến pháp và pháp luật của mỗi quốc gia phản ánh tính đặc thù và cá biệt 
theo truyền thống văn hóa dân tộc mình, nhưng cũng không vì thế mà bất 
chấp những chuẩn mực pháp lý quốc tế. Việt Nam có một hệ thống pháp luật 
đồ sộ, nhưng không hiệu quả từ lập pháp đến hành pháp, vì thiếu sự công 
khai, minh bạch, và nhất là thiếu sự độc lập về tư pháp. 

Việc áp dụng luật pháp chưa nghiêm minh và tùy tiện, nhất là ở cấp địa 
phương, đã dẫn đến những oan sai và đôi khi đẩy người dân đến bước đường 
cùng. Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định các thủ tục bắt người; vậy mà 
trong một số trường hợp, vẫn có các công dân bị bắt sai trái với các quy định 
của bộ luật ấy, cũng như với các tuyên ngôn và công ước quốc tế mà Việt 
Nam đã tham gia. 

Việc giam giữ người không qua xét xử được che đậy dưới từ ngữ “đưa vào 
cơ sở giáo dục” có thời hạn và áp dụng cho những người bày tỏ sự bất đồng 
chính kiến là một hình thức vi phạm quyền cơ bản của con người. Hình thức 
“giáo dục” này thực ra là một biện pháp mà thực dân Pháp sử dụng ở nước 
ta, sau đó được lập lại bằng Nghị quyết 49/NQ-TVQH ngày 20/6/1961 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã là cơ sở pháp lý cho việc tập trung cải 
tạo các công chức và quân nhân chính quyền Miền Nam cũ. Sau này có một 
chuyển biến tốt đẹp về biện pháp này khi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 
chính ban hành năm 1989 không sử dụng nó nữa. Nhưng với Pháp lệnh năm 
1995, nó lại được tái lập dưới cái tên hiện nay và được Pháp lệnh năm 2002 
nối tiếp. Hy vọng trong lần ban hành tới về xử lý vi phạm hành chính, kiểu 
“giáo dục” ấy sẽ được bãi bỏ. 

Căn bệnh trầm kha trong quản lý và điều hành của các cấp chính quyền chỉ 
được giải quyết khi Việt Nam xây dựng một Nhà nước pháp quyền thực sự 
và hình thành một xã hội công dân năng động. Bất chấp những khó khăn 
hiện tại, đây là một xu thế không thể đảo ngược. 

5. Biên cương, hải đảo và chủ quyền quốc gia 

Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, Biển Đông đã một vài lần 
nổi sóng. Nhưng trong những năm gần đây, sự căng thẳng đã lên đến mức 
độ nguy hiểm. Nhà cầm quyền Trung Quốc một mặt dùng lời lẽ hoa mỹ, với 
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thông điệp rất êm tai, nhưng mặt khác, các hành động của họ về chủ quyền 
trên Biển Đông ngày càng phản ánh rõ rệt chủ trương Đại Hán. 

Trong khi đó, bên Việt Nam, phản ứng của Nhà nước xem ra quá yếu ớt, tạo 
cớ cho các lực lượng thù nghịch lấn tới. Khó hiểu hơn nữa là việc chính 
quyền đã mạnh tay đàn áp các tổ chức và các cá nhân yêu nước phản đối 
hành động xâm lược trắng trợn. Thái độ lập lờ, thiếu nhất quán của các nhà 
lãnh đạo trong vấn đề phân định lãnh thổ vùng biên giới và bảo vệ chủ 
quyền ở Biển Đông đang gây bất bình trong dư luận. Nhiều nhân sĩ và các 
nhà trí thức tâm huyết đã lên tiếng cảnh báo những nguy cơ về an ninh quốc 
gia do một số dự án cho nước ngoài khai thác bô-xít và thuê đất, thuê rừng. 
Mặt khác, các thông tin về lĩnh vực này không đầy đủ, chậm chạp và thiếu 
công khai. Điều trước mắt đã xảy ra là “lao động phổ thông” nước ngoài ồ ạt 
vào Việt Nam để thực hiện các dự án trên đang gây bất ổn cho xã hội hiện 
tại và về lâu dài. 

6.  Môi trường sinh thái 

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, Việt Nam sẽ là một trong bốn 
nước phải gánh chịu hậu quả nghiệt ngã nhất của biến đổi khí hậu. Nguyên 
nhân một phần do tác động của biến đối khí hậu toàn cầu, nhưng một phần 
khác do chúng ta thiếu quan tâm đến môi trường sinh thái và tính bền vững 
trong phát triển. 

Điều đáng quan ngại nhất là chúng ta vụng về và vội vàng trong khai thác tài 
nguyên. Những năm gần đây Nhà nước đã cho nước ngoài đầu tư nhiều dự 
án có nguy cơ hủy hoại môi trường, thay đổi hệ sinh thái và làm biến đổi khí 
hậu: khai thác bô-xit tại Tây nguyên, cho thuê rất nhiều khu rừng đầu nguồn 
thuộc 18 tỉnh từ Bắc chí Nam, rất nhiều tỉnh đã khoanh biển và bờ biển cho 
các công ty ngoại quốc thuê để xây khách sạn, lập bãi tắm hoặc các dự án 
khác, mà không quan tâm đến môi trường sinh thái. 

7. Vai trò của Trí thức 

Gần 1000 năm trước, cùng với việc thành lập Quốc Tử Giám, tổ tiên chúng 
ta đã nhận thức sâu sắc rằng: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên 
khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì nước yếu mà 
thấp hèn” (Bia Văn Miếu). Điều này vẫn luôn đúng và càng đúng hơn cho 
kỷ nguyên chất xám, thời đại của nền kinh tế tri thức hôm nay. 

Bỏ ra ngoài hiện tượng gia tăng đột biến số lượng các tiến sĩ mà chất lượng 
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còn đáng nghi ngại, Việt Nam còn khá nhiều hiền tài đích thực, những trí 
thức thực tài và có tâm huyết với nước, với dân. Chỉ tiếc rằng vai trò của họ 
chưa được coi trọng, có khi còn bị gạt ra bên lề hoặc bị kỳ thị, mà nguyên 
nhân, trong nhiều trường hợp, chỉ là do sự khác biệt về quan điểm đánh giá 
hiện thực xã hội hoặc về tầm nhìn tương lai của Dân tộc. Phải chăng cơ chế 
Nhà nước bất cập và chưa đủ mở rộng để thu hút người tài, cũng như chưa 
cải tổ cho phù hợp với đòi hỏi của xã hội tân tiến? Bao giờ vai trò của xã hội 
dân sự được nhìn nhận và thực sự có cơ hội tích cực góp phần xây dựng đất 
nước? 

8.  Giáo dục và Y tế 

Tương lai của Dân tộc tùy thuộc phần lớn vào giáo dục. Không thể phủ nhận 
rằng nền giáo dục quốc gia đã sản sinh một số nhân tài và góp phần vào việc 
phát triển Đất nước. Nhưng nhìn chung, trong mấy thập niên qua, nền giáo 
dục của chúng ta có quá nhiều bất cập về nội dung, phương pháp dạy và 
học… Việt Nam đã có nhiều nỗ lực “cải cách giáo dục” nhưng không đi đến 
những đột phá thực chất. Vì sao? Phải đau đớn mà nói rằng vì chúng ta thiếu 
hẳn một triết lý giáo dục mang tính nền tảng và chiến lược lâu dài. 

Hậu quả thê thảm của thực trạng trên là những gì chúng ta đang nhìn thấy 
trước mắt: Gia tăng các tệ nạn khủng khiếp trong học đường, tội phạm tuổi 
học sinh sinh viên ngày càng nhiều, gian dối trong thi cử trở thành bình 
thường, bằng cấp giả hay nguy hiểm hơn nữa, bằng cấp thật mà kiến thức 
giả. Kết quả cay đắng là Đất nước có nguy cơ bị tụt hậu về nhiều phương 
diện. 

Nhờ áp dụng các công nghệ mới, y tế Việt Nam trong thời gian qua đã đạt 
được một số thành tựu trong việc khám chữa bệnh và y tế dự phòng. Nhân 
viên y tế ngày càng được đào tạo bài bản và có chuyên môn cao hơn. Nhưng 
do hệ quả của nền giáo dục nói trên, cũng như khuynh hướng tập trung vào 
sức khỏe thể chất và thiếu định hướng y tế toàn diện, nên hệ thống y tế đang 
bị sa lầy. Bên cạnh tình trạng quá tải trầm trọng tại các bệnh viện Trung 
ương và việc tăng viện phí ảnh hưởng mạnh tới người nghèo, dư luận nói 
nhiều đến sự vô cảm, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm và phẩm chất đạo đức 
của nhân viên y tế… 

Nhà nước đã kêu gọi “xã hội hóa” giáo dục và y tế, thiết tưởng nên tạo điều 
kiện để các tôn giáo trong nước được tham gia trực tiếp vào hai lĩnh vực 
này. 
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9.  Lĩnh vực tôn giáo 

Trong thời gian qua, nhà cầm quyền đã tạo cơ hội thuận tiện cho các sinh 
hoạt tôn giáo, hầu hết các cơ sở tôn giáo bị tàn phá trong thời chiến tranh đã 
được trùng tu, nhiều cơ sở mới đã và đang được xây dựng. Tuy nhiên, qui 
định pháp luật liên quan đến các tôn giáo vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp 
ứng được nguyện vọng của các tín đồ, cụ thể nhất là về tư cách pháp nhân 
của các tổ chức tôn giáo. Điểm mấu chốt là các tôn giáo đã được nhìn nhận, 
nhưng lại chưa có tư cách pháp nhân, nên không thể thực thi và bảo vệ các 
quyền hiến định của mình, như các tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác. 

Hiện nay, Nhà nước dự định ban hành một Nghị định “Quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo”, thay thế 
Nghị định số 22/2005/NĐ – CP ngày 01-03-2005. Thật đáng hoan nghênh 
nếu văn bản này được soạn thảo trên tinh thần đổi mới, thực sự cầu thị để 
tạo thuận lợi cho tín đồ các tôn giáo được tự do hoạt động, góp phần vào 
việc phục vụ đồng bào và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng một số người đang băn 
khoăn vì sợ văn bản này lại là một bước thụt lùi, so với Nghị định nêu trên. 
Câu hỏi nền tảng là bao giờ các công dân có tôn giáo được đối xử bình đẳng 
với các công dân khác, theo Hiến pháp và Dân luật, mà không cần đến một 
Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo nữa? 

Những nhận định trên đây phát xuất từ niềm tin Kitô giáo và trách nhiệm 
công dân với ước nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây 
dựng một đất nước phát triển vững bền, dân chủ và nhân ái. Trong vấn đề 
này, huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, ngày 27-06-2009, với các 
Giám mục Việt Nam vẫn là định hướng căn bản của Ủy ban Công lý và Hòa 
bình: “Giáo Hội không hề muốn thay thế Chính quyền, nhưng chỉ mong 
rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, Giáo Hội có thể góp 
phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân”. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2012, 

kỷ niệm 121 năm Thông điệp Rerum Novarum (Tân Sự) 

ỦY BAN CÔNG LÝ & HÒA BÌNH / HĐGMVN 

Hôn nhân đồng tính: mối đe dọa cho gia đình nhân loại  

Hoa Kỳ (Theo Osservatore Romano & WHÐ 11/05/2012) - Ngày 9 tháng 5 
năm 2012, ông Barack Obama tuyên bố: "Trong tư cách cá nhân, tôi cho 
rằng phải tiến lên phía trước và khẳng định rằng các cặp đồng tính có thể kết 
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hôn".  

Dù tuyên bố với tư cách cá nhân nhưng vì ông là tổng thống Hoa Kỳ, chắc 
chắn tuyên bố này có tầm ảnh hưởng rất lớn, không những tại Hoa Kỳ mà 
còn tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Ngay lập tức, Ðức hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York và 
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã đưa ra bản nhận định, trong đó 
ngài nhấn mạnh giá trị nền tảng của hôn nhân và sự cần thiết phải bảo vệ 
định chế hôn nhân theo truyền thống, tức là sự kết hợp giữa người nam và 
người nữ. Ngài nói: "Những phát biểu của tổng thống Obama ủng hộ việc tái 
định nghĩa về hôn nhân quả là điều hết sức đáng buồn". 

Nhắc lại lá thư ngài gửi cho tổng thống Obama ngày 20 tháng 9 năm 2011, 
Ðức hồng y Dolan khẳng định: "Các giám mục công giáo sẵn sàng ủng hộ 
mọi biện pháp tích cực của tổng thống và chính phủ nhằm củng cố hôn nhân 
và gia đình. Tuy nhiên chúng tôi không thể im lặng khi đối diện những lời 
nói và hành động làm xói mòn định chế hôn nhân, vốn là tảng đá góc của xã 
hội chúng ta. Người dân trong đất nước này, đặc biệt là trẻ nhỏ, cần được 
phục vụ tốt hơn". 

Ðức hồng y Dolan nói thêm: "Phát biểu của tổng thống Obama không gây 
ngạc nhiên vì những phát biểu đó chỉ tiếp nối những hành động của chính 
phủ đã làm, nhằm phủ nhận và tẩy xóa ý nghĩa độc đáo của hôn nhân". 

Trong phần kết thúc lá thư, Ðức hồng y Dolan viết: "Tôi cầu nguyện cho 
tổng thống hằng ngày và sẽ tiếp tục cầu nguyện, để ông và chính phủ hành 
xử cách đúng đắn nhằm nâng cao và bảo vệ hôn nhân hiểu như sự kết hợp 
giữa một người nam và một người nữ. Ước gì tất cả chúng ta nỗ lực thăng 
tiến và bảo vệ định chế hôn nhân, làm như thế là chúng ta đang phục vụ 
thiện ích đích thực của tất cả mọi người". 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
VI/    CĐ bầu Chủ Tịch BMV: 27/5/2012 

      _ Mọi thành viên trong CĐ hiện diện trong Thánh Đường được phát               

         1 phiếu  bầu Chủ Tịch CĐ có in hình và danh tánh 8 vị Ứng Cử Viên. 

      _ Những người tham dự Bầu Cử sẽ chọn 3 vị mình tín nhiệm vào vai  

         trò Chủ Tịch CĐ bằng cách tô đen 3 ô vuông bên cạnh hình Ứng Cử  

         Viên. Phiếu bầu vắng mặt không hợp lệ. 
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      _ Ban Bầu Cử sẽ kiểm phiếu công khai ngay sau khi hoàn tất việc 

         điền phiếu và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. 

      _ Vị nào nhiều phiếu bầu nhất sẽ là chủ tịch CĐ nhiệm kỳ 2012 – 2014. 

      _ Sau khi có kết quả bầu cử, Ban Bầu Cử bỏ tất cả những phiếu bầu Chủ  

         Tịch BMV đã bầu vào trong một phong bì lớn, niêm phong lại.  

         Ba thành viên Ban Bầu Cử ký tên trên phong bì đã niêm phong.    

         Trưởng Ban Bầu Cử có nhiệm vụ giữ lại phong bì đã niêm phong này  

         cho tới hết nhiệm kỳ BMV 2012 – 2014. 

      _ Trong trường hợp có 2 vị hoặc cả 3 vị đồng phiếu nhiều nhất, việc bầu 

         chọn lại sẽ do các thành viên Tân BMV bầu trong một phiên họp gần  

         nhất dưới sự hiện diện của cha Quản Nhiệm và Ban Tổ Chức Bầu Cử. 

         Nếu có 2 vị đồng phiếu nhiều nhất sẽ tiến hành bầu chọn lại 2 vị ấy. 

         Nếu cả 3 vị đồng phiếu sẽ tiến hành bầu chọn lại cả 3 vị ấy. 

         Việc bầu chọn lại sẽ tiến hành cho tới khi nào chọn được một vị có  

         phiếu bầu chọn lại nhiều nhất sẽ là chủ tịch CĐ nhiệm kỳ 2012 – 2014. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Những ai có thể lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân? 

 
Dẫn nhập 

Mỗi năm vào dịp Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân, đồng thời cũng là ngày lễ 
kính Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 11.02, tại một số giáo xứ, Bí tích Xức Dầu Bệnh 
Nhân thường được cử hành đồng thời cho nhiều anh chị em bệnh nhân. Việc 
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cử hành cách tập thể như vậy thật có ý nghĩa không chỉ về phương diện tâm 
lý nhưng nhất là về phương diện phụng vụ. Về phương diện tâm lý, sự gặp 
gỡ với những anh chị em khác trong cùng hoàn cảnh sẽ giúp mỗi bệnh nhân 
được nâng đỡ rất nhiều về mặt tinh thần, vì thấy mình không lẻ loi trong 
cuộc chiến chống lại bệnh tật. Về mặt phụng vụ, việc cử hành mang tính tập 
thể diễn tả thật đẹp chiều kích Hội Thánh, sự hiệp thông, sự liên đới với 
nhau trong việc kết hợp với cuộc Vượt Qua của Đức Kitô. Và do đó Hội 
Thánh khuyến khích cách cử hành này khi có thể (NT 83) [1]. 

Tuy nhiên, trong những truờng hợp này, việc cử hành cũng cần phải hết sức 
cẩn trọng để Bí tích này không đuợc ban cho những người khỏe mạnh và 
nhất là những bệnh nhân ngoài Kitô giáo. Tại sao phải như thế? Nói cách 
khác, theo giáo huấn của Hội Thánh, những ai có thể lãnh nhận Bí tích Xức 
Dầu Bệnh Nhân? Hơn nữa, giáo lý của Hội Thánh cũng dạy: “các Bí tích 
mang lại hoa trái nơi những người lãnh nhận có sự chuẩn bị nội tâm cần 
thiết” (GLTC 1131) [2]. Như vậy, đâu là sự chuẩn bị nội tâm cần thiết cho 
việc lãnh nhận Bí tích này? 

Đối diện với vấn đề này, chúng ta xin mạn phép góp một vài suy nghĩ liên 
quan đến người lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, với ước mong để 
việc cử hành và việc sống Bí tích này đạt được nhiều hoa trái thiêng liêng. 
Chúng ta sẽ khởi đi từ giáo huấn của Thánh Kinh, đến Thánh Truyền và sẽ 
dừng lại với giáo huấn hôm nay của Hội Thánh. 

I. Giáo huấn của Thánh Kinh 

Nền tảng đầu tiên của các Bí tích hệ tại nơi mặc khải Thánh Kinh. Với Bí 
tích Xức Dầu Bệnh Nhân, một trong những mặc khải ấy thể hiện nơi thư 
thánh Giacôbê: “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục 
của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân 
danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được 
Chúa nâng dậy, và nếu người ấy phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha” (Gc 
5,13c-15). 

Chúng ta chỉ đề cập đến câu đầu tiên của bức thư này. Theo văn mạch, thánh 
Giacôbê đang viết đoạn thư này cho cộng đoàn Kitô giáo. Do vậy cụm từ ai 
trong anh em muốn nói đến một người Kitô hữu. Từ ngữ đau yếu được hiểu 
thế nào? Theo đa số các nhà chú giải, từ đau yếu được dùng ở đây để chỉ sự 
đau yếu về mặt thể lý; từ ngữ ấy được dùng để chỉ những người bệnh nặng, 
bệnh liệt giường. Thánh Kinh Tân Ước cũng đã sử dụng từ đau yếu này tổng 
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cộng 35 lần để chỉ những trường hợp bệnh nhân được khiêng đến với Đức 
Giêsu [3]. 

Như vậy, theo mặc khải của Thánh Kinh, người lãnh nhận Bí tích này cần có 
hai điều kiện: 1/người Kitô hữu; 2/vì hiệu quả của Bí tích này là để bệnh 
nhân được Chúa nâng dậy, nên người lãnh nhận phải là người bệnh nặng về 
mặt thể lý. 

II. Giáo huấn của Thánh Truyền 

Nếu các Bí tích có nền tảng đầu tiên là mặc khải của Thánh Kinh; thì nền 
tảng thứ hai không thể thiếu của các Bí tích là mặc khải của Thiên Chúa 
được thể hiện qua Thánh Truyền. Với Thánh Truyền của Bí tích Xức Dầu 
Bệnh Nhân, chúng ta tạm chia ba giai đoạn sau: 

2.2. Giai đoạn I: từ thế kỷ II đến thế kỷ VII 

Vào thế kỷ III (khoảng năm 215), tác phẩm Truyền Thống Tông Đồ được 
coi là của thánh Hyppôlytô vẫn xác định người lãnh nhận Bí tích này phải là 
người đau yếu về mặt thể lý, vì hiệu quả chính yếu của Bí tích này là để 
“mang đến sức mạnh cho những ai lãnh nhận và mang đến sức khỏe cho 
những ai sử dụng” [4]. Hai trăm năm sau, tư tưởng ấy được lập lại bởi Đức 
Giáo Hoàng Innocent I trong thư gởi cho Decentius de Gubbio vào ngày 
19.03.416. Trong bức thư này, Đức Giáo Hoàng vẫn xác định Bí tích này chỉ 
được ban cho những ai đau yếu về mặt thể lý, nhưng Ngài thêm vào một qui 
định mới: những người đang trong thời kỳ thống hối thì không thể lãnh nhận 
Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân (DS 216) [5]. Trong giai đoạn này còn có tác 
phẩm Những Bài Giảng Của Giám Mục Césaire d’Arles (năm 470-543). Tác 
giả vẫn xác định người lãnh nhận Bí tích này là người đau yếu về thể lý, 
nhưng cũng xuất hiện ý tưởng mới: “các bạn thấy rằng ai trong cơn đau 
bệnh đến nhà thờ sẽ xứng đáng lãnh nhận sức khỏe thân xác và ơn tha thứ 
tội lỗi” [6]. Nói cách khác, đối với tác giả, Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân vừa 
có hiệu quả về mặt thể lý, vừa có hiệu quả thiêng liêng là tha thứ tội lỗi. 

Như vậy, đến thế kỷ VII, giáo huấn của thánh Giacôbê vẫn được Hội Thánh 
duy trì: Bí tích Xức Dầu chỉ được ban cho các bệnh nhân Kitô hữu, vì hiệu 
quả chính yếu của Bí tích này là ban sức mạnh cho những ai lãnh nhận. Tuy 
nhiên, ở giai đoạn này cũng bắt đầu xuất hiện khó khăn: làm sao dung hòa 
quan điểm của Đức Giáo Hoàng Innocent I (không thể ban Bí tích Xức Dầu 
cho các tội nhân) và quan điểm của Đức Giám Mục Césaire d’Arles (Bí tích 
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này cũng ban ơn tha tội). Cần một giai đoạn mới ra đời để giải quyết vấn đề 
này. 

2.2. Giai đoạn II: từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XII 

Bước sang thế kỷ VIII, Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân được Hội Thánh qui 
định: chỉ được cử hành bởi Linh Mục (và Giám Mục) [7]. Do đó, các sách 
Phụng Vụ bắt đầu ghép nghi thức Bí tích Xức Dầu với nghi thức trao Của 
Ăn Đàng và với nghi thức Bí tích Thống Hối, vì cả ba nghi thức đều do Linh 
Mục cử hành cho cùng bệnh nhân. Thứ tự cử hành gồm bốn bước: 1/ Linh 
mục nghe hối nhân xưng tội; 2/ ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân; 3/ ban ơn 
giao hòa của Bí tích Thống Hối; 4/ trao Của Ăn Đàng. Sở dĩ phải theo thứ tự 
này vì phải đảm bảo ý nghĩa của việc sám hối vào thời ấy: hối nhân sau khi 
xưng tội phải trải qua thời gian thống hối, trước khi lãnh ơn giao hòa, quãng 
thời gian biểu trưng ấy được tận dụng để ban Bí tích Xức Dầu [8]. 

Việc thực hành với thứ tự như vậy bắt đầu gặp khó khăn với Công Đồng 
Pavie năm 850. Dựa vào bức thư của Đức Giáo Hoàng Innocent I ngày 
19.03.416 (DS 216), Công Đồng Pavie quyết định không ban Bí tích Xức 
Dầu cho những ai chưa lãnh nhận ơn giao hòa (DS 620). Do đó, người ta đã 
phải thay đổi thứ tự cử hành hiện thời. Từ nay, bốn bước cử hành sẽ theo thứ 
tự mới: 1/ Linh mục nghe hối nhân xưng tội; 2/ ban ơn giao hòa; 3/ trao Của 
Ăn Đàng; 4/ ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Vì được cử hành sau cùng, 
trước khi Bệnh nhân qua đời, nên Bí tích Xức Dầu dần dần bị coi như Bí 
tích chuẩn bị cho sự chết. Do đó, người lãnh nhận Bí tích này cũng dần dần 
được hiểu là người hấp hối chứ không chỉ bệnh nặng. 

Như vậy, cho đến thế kỷ XII, Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân vẫn chỉ được 
dành cho người bệnh về mặt thể lý vì hiệu quả của Bí tích này vẫn là ban 
sức mạnh phần xác. Tuy nhiên, bắt đầu có sự thay đổi: người lãnh nhận Bí 
tích Xức Dầu không còn thuần túy là người bệnh nặng về thể lý, nhưng phải 
là người đang hấp hối. Các Công Đồng chung có chuẩn nhận không? 

2.3. Giai đoạn III: từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XX 

Trong giai đoạn này, có hai Công Đồng chung đề cập đến người lãnh nhận 
Bí tích: 

1/ Công Đồng Florence (năm 1439) trong Décret pour les Arméniens đã 
định tín: “Bí tích thứ năm là Bí tích Xức Dầu Cuối Cùng (l’extrême – 
onction) với chất thể là dầu Oliu được Đức Giám Mục làm phép. Bí tích này 
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chỉ được ban cho những bệnh nhân sắp lìa cõi thế. […] Về hiệu quả, Bí tích 
này là sự chữa trị cho tâm hồn. Tuy nhiên, nếu hữu ích cho linh hồn, Bí tích 
này cũng chữa trị phần xác” (DS 1324-1325). Như vậy, Công Đồng 
Florence đã chuẩn nhận tư tưởng đương thời: Bí tích này chỉ được ban cho 
những ai sắp lìa cõi thế. Hiệu quả chính của Bí tích là chữa trị tâm hồn, còn 
việc chữa lành phần xác chỉ tùy thuộc. 

2/ Công Đồng Tridentinô (năm 1545-1563) định tín: “Bí tích này được trao 
ban cho những bệnh nhân, nhất là những ai lâm vào tình trạng nguy tử; vì 
thế Bí tích này cũng được gọi tên là Bí tích của những người sắp ra đi” (DS 
1698). Như vậy, có một khác biệt nhỏ với Công Đồng Florence, Công Đồng 
Tridentinô phân biệt giữa người bệnh và người nguy tử, cả hai đều có thể 
lãnh nhận Bí tích này. 

Nhận định: dù có thay đổi về cách gọi tên Bí tích, hai Công Đồng chung 
trong giai đoạn này vẫn luôn trung thành với truyền thống và đã định tín: vì 
hiệu quả của Bí tích là sự chữa lành phần hồn và phần xác, nên người lãnh 
nhận Bí tích này phải là người bệnh nhân Kitô hữu và thậm chí phải là người 
hấp hối. Giáo Huấn hôm nay có theo sát giáo huấn này không? 

III. Giáo huấn hôm nay của Hội Thánh 

Từ Công Đồng Vatican II, có hai mảng giáo huấn quan trọng sau đây: 

A/ Hiến Chế Phụng Vụ của Công Đồng Vatican II dạy: “Bí tích Xức Dầu 
Cuối Cùng hay đúng hơn còn có thể gọi là Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân 
không phải chỉ là Bí tích dành riêng cho những người hấp hối. Do đó, thời 
gian thuận tiện để nhận Bí tích này chắc chắn là lúc tín hữu bắt đầu nguy tử 
vì bệnh tật hay già yếu” (PV 73) [9]. Như vậy, Công Đồng Vatican II đang 
canh tân điều Công Đồng Florence đã nói trước đó: từ nay sẽ là Bí tích Xức 
Dầu Bệnh Nhân, vì người lãnh nhận là người bệnh (hoặc già yếu) chứ không 
hẳn là người hấp hối. 

B/ Theo định hướng của Công Đồng Vatican II, Bộ Phụng Tự khi ban hành 
Nghi Thức Xức Dầu Bệnh Nhân và việc săn sóc họ theo mục vụ, vào ngày 
07.12.1972, và đã qui định 6 trường hợp như sau về người lãnh nhận Bí tích 
này (NT 8-15): 

1/ Bí tích này có thể ban lại nếu sau khi lãnh nhận Bí tích, bệnh nhân bình 
phục và sau đó lại bệnh trở lại; hay nếu trong cùng một căn bệnh kéo dài lâu, 
tình trạng nguy cập trở nên trầm trọng hơn. 
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2/ Bí tích này có thể ban cho bệnh nhân trước khi giải phẫu vì căn bệnh 
nguy hiểm. 

3/ Bí tích này có thể ban cho người già cả khi sức lực đã yếu nhiều, dù 
không có bệnh nguy ngập. 

4/ Bí tích này có thể ban cho trẻ em đến thời kỳ biết sử dụng trí khôn. 

5/ Bí tích này có thể ban cho những bệnh nhân tuy dù đã bất tỉnh hoặc mất 
trí, miễn là khi họ còn tỉnh táo, với tư cách là những người có đức tin, có thể 
họ xin chịu Bí tích này. 

6/ Đối với bệnh nhân đã chết, Linh Mục chỉ cầu xin Thiên Chúa tha thứ tội 
lỗi cho họ; và Linh Mục không ban Bí tích Xức Dầu cho họ. Còn nếu hồ 
nghi không biết bệnh nhân chết thật chưa, thì có thể ban Bí tích này với điều 
kiện. 

Nhận định: giáo huấn ngày hôm nay của Hội Thánh về Bí tích Xức Dầu 
Bệnh Nhân không phải tự nhiên mà có. Giáo Huấn ấy được dệt nên từ nền 
tảng Thánh Kinh, Thánh Truyền. Đó là điều Hội Thánh đã sống và đã cử 
hành dưới tác động của Chúa Thánh Thần trong suốt hai ngàn năm qua. 

Kết luận 

Suốt hai ngàn năm qua điều kiện của người lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh 
Nhân vẫn luôn thể hiện tính Duy Nhất trong giáo huấn của Hội Thánh. Điều 
kiện để Bí tích thành sự : 1/người lãnh nhận phải là người Kitô hữu (nghĩa là 
đã được Rửa Tội, vì Bí tích Rửa Tội là cửa ngõ của tất cả các Bí tích khác); 
2/phải là người bệnh nặng về mặt thể lý (hoặc là người già yếu). Và để việc 
lãnh nhận được hợp pháp, người lãnh nhận cần: 1/ đến tuổi khôn; 2/ ở trong 
tình trạng ân sủng (xưng tội trước khi lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh 
Nhân). 

Như thế, vì mục đích và ý nghĩa riêng của mình, Bí tích Xức Dầu Bệnh 
Nhân không thể ban cho những bệnh nhân ngoài Kitô giáo, không thể ban 
cho những ai còn khoẻ mạnh. Thậm chí Bí tích này cũng không thể ban cho 
những ai sắp lâm vào cơn nguy tử nhưng không phải vì bệnh tật, ví dụ các 
người lính sắp ra trận hoặc những người sắp phải ra pháp trường… (trong 
những trường hợp này chỉ cần giải tội và ban Mình Thánh Chúa). 

Để kết thúc, chúng ta mượn lời giáo huấn của Hội Thánh để tóm kết ý nghĩa 
của Bí tích này: “Qua việc xức dầu bệnh nhân và lời cầu nguyện của các 
Linh Mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa chịu 
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nạn và vinh hiển để Người nâng đỡ và cứu chữa họ; hơn nữa, Hội Thánh còn 
khuyên bảo họ tự nguyện kết hợp với cuộc khổ nạn và sự chết của Đức Kitô, 
để mưu ích cho dân Thiên Chúa” (GLTC 1499). 
20.03.2012 
Linh Mục Giuse Đỗ Xuân Vinh 

Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Saigon 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
  

Ngày Hiền Mẫu: Thư gửi con  

 
"Thư Gửi Con” là tâm tình của người mẹ muốn được chia sẻ cùng đứa 
con trai độc nhất của mình. Lời của người mẹ thật chân tình và tha 
thiết như muốn được trải lòng cùng con, với những ước mong con hiểu 
đời mẹ và luôn sống mãi đời Hiến Dâng Phục Vụ. Đừng nặng lòng lo 
cho Mẹ, cũng như đừng để trái tim hồng nào xâm chiếm trái tim con, 
ngoài Chúa. 

Tình yêu đáp đền tình yêu. Những tâm tình của người mẹ chẳng rơi vào 
quên lãng, mà trái lại được trân trọng yêu thương và được nâng lên thành 
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một thứ tình cao quý thiêng liêng: Tình mẹ, tình Chúa muôn đời. 
Những tâm tình của người con dành cho mẹ cũng thật chân tình, tha thiết, 
yêu thương và rất thật, như đã thấu hiểu nỗi lòng người mẹ, chia sẻ với mẹ 
những vui-buồn-đắng-cay trong đời… Lời thiết tha của con vẫn là lời kinh 
nguyện, thánh lễ dâng lên Chúa cầu cho mẹ sống đời hạnh phúc yên vui. Và 
xin mẹ cũng khẩn nguyện cho đứa con hư dại và bất hiếu này sẽ mãi mãi 
trung thành trong lý tưởng Ơn gọi - rao truyền chân lý, phục vụ yêu thương. 
 

THƯ GỬI CON 

Cần Thơ ngày… tháng… năm… 

Con xa nhớ, có phải đây là lần đầu tiên mẹ viết thư cho con không nhỉ? 
Nhận được thư chắc con ngạc nhiên lắm? Vì như có lần mẹ nói với con: Mẹ 
cũng ngại viết, nhưng chắc con cũng bận học, nên thôi thì có chuyện gì cần 
gấp lắm mẹ mới biên vài chữ thôi nhé! Đọc thư mà có thấy mẹ viết lủng 
củng, linh tinh gì thì cũng thông cảm cho mẹ. 

Hạnh phúc của mẹ con mình thật quá ít ỏi, hiếm hoi. Con thấy đấy, cuộc đời 
mẹ là một chuỗi dài nước mắt: Nhỏ thì côi cút, lớn lên thì đi làm thuê làm 
mướn, rồi gặp bố con, những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình, nào 
ngờ gia đình rơi vào vòng túng quẫn, việc làm ăn đổ bể, bố con chán nản rồi 
sinh rượu chè… tánh nết của bố đổi khác quá, càng ngày càng đoạ ra nghiện 
ngập, mất hết ý chí, nhu nhược, niềm tin vào cuộc sống và cả Chúa nữa cũng 
chẳng còn. Sau mỗi lần bố đi nhậu về là mỗi lần mẹ con mình phải “chạy 
loạn”, rồi đòn rồi vọt, đánh đấm… 

Nhớ lại những ngày đầy nước mắt ấy mẹ lại rùng mình khiếp sợ. Mẹ nhớ 
nhiều lúc mẹ muốn đạp đổ, muốn phá huỷ tất cả: hôn nhân, cuộc đời và ngay 
cả mạng sống bản thân, nếu như mẹ không nghĩ đến con và còn cố giữ cho 
mình một chút niềm tin, hy vọng. Mẹ vẫn còn tin vào giá trị thiêng liêng của 
Bí tích mà mẹ đã lãnh nhận trong ngày mẹ đứng trước cộng đoàn Dân Chúa 
và thề nguyền: “Tôi, Maria Nguyễn Trần T.M., nhận anh Giuse Nguyễn 
Hoàng T.L. làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với anh, khi thịnh 
vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc yếu đau, để yêu 
thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi”.  

Mẹ chỉ còn biết nhìn lên Chúa và Đức Mẹ của mẹ để mà cầu xin, để mình 
còn can đảm, nghị lực để trung thành, chung thuỷ. Con đường đau khổ mà 
mẹ đã đi qua ngẫm lại cũng còn có Chúa ở bên giữ gìn, bảo ban và có con ở 
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bên để an ủi mẹ. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ánh mắt tự tin đầy sức sống 
của con là mẹ lại gắng gượng tiếp tục xây dựng cuộc đời, chăm sóc bố con. 
Đến giờ phút lâm chung bố mới chịu lãnh các phép; khi đó mẹ mới an lòng 
là Chúa đã nhận lời cầu xin của mẹ - cầu cho bố con tỉnh ngộ tìm lại cho 
mình đức tin, mong cứu được phần hồn. Trong hơi thở cuối cùng, bố con thì 
thào xin lỗi vì những khổ đau mà bố đã gây ra cho mẹ con mình. Những lời 
của một người sắp chia ly vĩnh viễn cõi trần này thì thảng thốt, chân thành 
và thật, mẹ tin như thế và tha thứ cho bố con. Thôi thì tha thứ để cho người 
hấp hối được an lòng nhắm mắt ra đi, còn kẻ ở lại thì bớt áy náy con ơi! Mẹ 
mong con cũng tha thứ và cầu nguyện cho bố!  

Giờ đây, bố con đã ra đi, con cũng đã đủ khôn lớn mẹ mới dám tỏ bày cho 
con sự thật: trong quãng đời đau khổ đó, lúc mà bố con tàn tạ, người chẳng 
ra người, mẹ cũng có lúc như xiêu lòng, nghiêng tới một sự bảo bọc của “đối 
tượng” khác mà không phải là bố con.  

Con yêu quý của mẹ ơi! Mẹ tin tưởng là con hiểu và thông cảm cho những 
tâm sự, tình cảm rất con người trên đây của mẹ. Nhưng con hãy yên tâm và 
đừng hoài công thắc mắc về “đối tượng” ấy. Mẹ viết thư nói lên sự thật này 
không phải ý tứ báo trước rằng con sẽ có bố dượng đâu! Giờ mẹ quyết rằng: 
Cuộc đời mẹ chỉ có hai người đàn ông: Bố con và Con thôi! 
Con yêu! Mẹ dám chắc rằng không ai hiểu tính tình con cho bằng mẹ. Này 
nhé: bố nghiện ngập, nhu nhược, yếu đuối bao nhiêu thì con có ý chí, mạnh 
bạo, quả cảm bấy nhiêu. Con cương nghị, con suy nghĩ biết nhìn mọi việc 
trước sau và con quyết định làm một việc gì đó là con làm cho đến cùng. Xét 
ra điều đó tốt! Nhưng con ơi, có những điều chỉ có sức con người và cậy dựa 
vào tài lực chính mình thôi chưa đủ, mà còn phải có Ơn Trên. Mẹ nói thế 
không phải mẹ nói suông đâu, vì đó là những điều mẹ cảm nhận được khi 
nhìn lại đời mình.  

Con ơi, mẹ nghĩ, đời mẹ có thể có những đau thương, phức tạp nhất định, và 
đơn giản hơn cuộc đời, hướng đi mà con chọn cho mình hiện nay – Đường 
Tu. Mẹ nghĩ thế chẳng biết có đúng không? Nhưng một câu Kinh Thánh mà 
mẹ nhớ: “Chính Thầy đã chọn các con chứ không phải các con chọn Thầy” 
nói lên phần nào sự khó khăn đó. 

Ơn gọi là một điều gì đó bí ẩn con ạ! Và như mẹ thấy ngay cả khi bố mẹ 
sống với nhau trong ơn gọi, trong bậc vợ chồng biết bao khó khăn, đau khổ 
thất bại nhưng mẹ vẫn thấy ơn gọi đó thật bí ẩn và nhiều lúc mẹ thắc mắc : 
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những đau khổ mà mẹ phải chịu đựng trong cuộc sống vợ chồng biết đâu 
chẳng được đền bù, chẳng sinh hoa trái là con đó sao? Và giả như, nếu mẹ 
chiều theo những đam mê, khát vọng của riêng mình mà bỏ rơi bố và con thì 
thử hỏi giờ này con có phải là con của ngày hôm nay nữa không? 
Mẹ biết con đường nào cũng có những khó khăn vất vả của nó. Nhưng mẹ 
nghĩ dù là đường vợ chồng hay đường tu trì, thì điều cốt yếu vẫn là sự tha 
thiết với ơn gọi mà mình theo đuổi. Cũng như mẹ, có lúc tưởng như không 
vượt qua được chính những yếu đuối, cám dỗ và những khó khăn mà mẹ 
phải chịu nhưng, vì mẹ còn sự tin tưởng là chính Chúa đã an bài để mình 
trong ơn gọi như thế, nên mẹ cố giữ lấy cho mình một tia hy vọng, và Chúa 
đã trợ giúp mẹ chu toàn bổn phận, trách nhiệm… Mẹ tin rằng trên cõi đời 
này cũng đã và đang có rất nhiều người sống đau khổ, bất hạnh nhưng họ cố 
gắng tin vào một điều gì đó tốt đẹp hơn vào ngày mai để sống. Và chỉ có 
như thế thì mới còn dám tiếp tục dấn bước, tiếp tục cuộc đời mình. 
Cũng như thế, mẹ nghĩ rằng nếu con đã tin Chúa đã gọi con thì cứ bước đi, 
đừng sợ nếu con còn cảm thấy trong cõi lòng mình một đốm lửa của lòng 
mến, sự tha thiết với ơn gọi. Mẹ dám đoan chắc với sự thiết tha, tin tưởng dù 
nhỏ của con, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con cô đơn một mình với 
những khó khăn về tình cảm hay vật chất đâu. Chào con yêu qúi nhất của 
Mẹ! 
Mẹ của con 
Thương con lắm lắm 
Maria T. M. 

 

THƯ GỞI MẸ 

Sài Gòn ngày...tháng…năm 

Mẹ kính yêu, 

Lời đầu tiên của con dành cho mẹ là lời thăm hỏi trong Chúa, nguyện cầu 
cùng Mẹ Maria và lời chào trong thánh phụ Giuse. 

Cám ơn mẹ thật nhiều, nhiều lắm! Vì đã nhớ đến con, viết thư thăm con và 
chia sẻ những nỗi niềm buồn vui trong cuộc sống cùng con. Nỗi buồn xa quê 
nhà chỉ mong có vậy… Mẹ ơi ! Con đã đọc được thư của mẹ rồi, không chỉ 
đọc một lần thôi, mà cứ đọc đi đọc lại, đọc đến độ thuộc từng con chữ. Càng 
đọc, con càng cảm thấy thương mẹ và yêu mẹ nhiều, thật nhiều! Vâng, con 
biết tình mẹ thật bao la vô bờ bến, đến độ đại dương có lớn, có sâu, có 



 26

rộng đến mấy cũng không sánh bằng tình mẹ dành cho con. Con nhớ đến 
ngày xa xưa ấy, những tháng ngày mà mẹ con mình ấp ủ bên nhau, cùng 
nhau trốn tránh nắng mưa bụi đời, cùng nhau chia sẻ kiếp đời gian dối, cùng 
nhau vượt thác trèo đồi… Gian khổ biết chừng nào mà mẹ vẫn bồng bế con 
trên đôi tay gầy yếu. Biết bao thương đau mà mẹ hứng chịu.  

Đúng, đời mẹ là một chuỗi dài nước mắt. Con biết, con biết chứ! Từ nhỏ mẹ 
đã côi cút, lớn lên làm tôi thiên hạ, và rồi cũng như bao nhiêu người phụ nữ 
khác, ước mơ có một mái ấm gia đình. Mẹ đã đến với bố con. Nhưng đâu 
ngờ, hạnh phúc nó lại không mỉm cười với mẹ. Mẹ rơi vào cái vòng luẩn 
quẩn của biển đời gian dối, khổ ải, chán trường, tuyệt vọng.  

Những lúc như thế mẹ đã muốn đập đổ và phá huỷ tất cả : “Hôn nhân, cuộc 
đời và ngay cả mạng sống nữa…”, nhưng vì con, lo cho con mà mẹ đành hy 
sinh vượt lên tất cả: bất chấp khổ đau, quên đi sầu luỵ, vượt qua cái vòng 
luẩn quẩn của biển đời gian dối ấy. Con nhớ lại những tháng ngày mà mẹ 
gánh chịu những trận đòn thê lương, cuồng dại của bố con trong cơn say mà 
con còn rùng mình khiếp sợ. Vậy mà mẹ vẫn chấp nhận và gánh chịu tất cả. 
Ôi, mẹ của con, mẹ không chỉ khổ đau, tan nát về những lời chửi rủa, mắng 
nhiếc cay nhiệt, những cú đấm - đá tàn ác, dã man, mà còn đau khổ tan nát 
hơn nữa, là người, mà cả cuộc đời của mẹ đã đặt cả niềm tin, tình yêu và 
hạnh phúc của mình và coi đó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của đời mẹ. Vậy 
mà mẹ cũng không có. Ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Niềm vui, tình yêu và 
hạnh phúc nó cứ vẫy chào mẹ. Một ngày bình yên trong đời mẹ cũng 
không.  
Con nghĩ người phụ nữ đau khổ, bầm giập, tan ná, bi thương nhất trên cuộc 
đời này có lẽ là Mẹ của con. Người chịu đựng và hy sinh nhất cũng là mẹ. 
Mẹ là người con yêu thương và quý trọng nhất trong cuộc đời này. Mẹ là 
dòng suối dịu hiền của đời con, là cánh chim đưa con vào đời, là bóng mát 
cho đời con trú ẩn. Mẹ là tất cả. Nhờ mẹ, vì mẹ mà con có ngày hôm nay… 
Tình thương và dấu ấn của mẹ ngày càng sâu đậm nơi tiềm thức của con 
theo thời gian. Dù cho cuộc sống có đổi thay, thời gian có thoi đưa, nhưng 
con luôn nhớ đến mẹ, hướng về mẹ và gọi tên mẹ. Những lúc trống trải của 
cuộc đời, những lúc trời buồn gió lạnh, những lúc thất vọng ê chề, con cũng 
muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhớ đến mẹ lại là động lực để con tiến bước. 
Tiếp bước để đáp đền công ơn mẹ. Tiếp bước để đi trọn Lý Tưởng. Mẹ đã 
chẳng nói cuộc đời của mẹ chỉ có hai người đàn ông: Bố con và con đó sao? 
Và biết đâu những đau khổ, phiền lụy mẹ chịu lại sinh hoa trái là con?  
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Nhưng mẹ ơi, Ơn gọi và cuộc đời huyền nhiệm lắm. Có nhiều lúc con tự hỏi 
bao đau khổ mẹ chịu sao không phải là ai khác mà là mẹ? Phải chăng mẹ 
đến với bố con trong đau khổ ấy mà con có mặt trong cuộc đời? Một con 
người yếu đuối và tội lụy như con liệu có theo Chúa làm môn đệ Ngài được 
chăng? Mẹ mong mỏi nơi con và đặt nhiều niềm hy vọng, nhưng con không 
làm được điều mẹ ước mong thì sao? Sự thực, có lúc con mệt mỏi, chán 
chường và để đời mình như đám lục bình trôi sông đấy mẹ ạ. Nhưng con 
nghĩ đến tình Chúa yêu con và nhất là nghĩ đến những hy sinh của mẹ, con 
lại gắng mình tiếp bước cho trọn hành trình dang dở, dẫu đường đời còn dài, 
nhiều gian nan và thử thách đang đợi phía trước. Con cũng lắng lo và sợ 
lắm, nhưng con tin có mẹ và con tin vào sức mạnh của Chúa. Chỉ có thế thôi 
mẹ ạ. Và giả như điều xấu nhất có thể xảy ra..., thì con vẫn mãi là con của 
mẹ. 
Vâng, con biết tất cả những gì mẹ làm là vì bố con và con. Mẹ đã sống trọn 
nghĩa vẹn tình, con biết chắc chắn và tin rằng Chúa không bao giờ quên mẹ 
đâu! Ngài sẽ bù đắp cho mẹ tất cả. Giờ đây, bố con đã đi xa, nhưng con luôn 
tin tưởng ở trên bầu trời trong xanh nào đó bố đang thầm nguyện cầu cho 
mẹ. Còn con, nơi không gian nhỏ bé của tu viện này, luôn nhớ đến mẹ, cầu 
nguyện cùng Chúa cho mẹ sống đời hạnh phúc bình yên, trọn vẹn, như mẹ 
đã sống trọn vẹn với bố con và con. Tất cả con xin gửi trao cho Chúa, Đấng 
an bài mọi sự. 

Mẹ ơi! Màn đêm đã chìm vào sâu. Trời oi bức khiến giấc ngủ của con đêm 
nay không thành. Trằn trọc suy nghĩ về mẹ và đường đời Ơn gọi, con ngồi 
viết những dòng tâm tình này đến mẹ như những dòng chia sẻ sâu xa nhất 
của con trai dành cho mẹ. Vâng, con muốn viết thật nhiều, nhưng ngọn đèn 
leo lét báo hiệu thời gian, con xin khép lại trên trang giấy này, cầu chúc mẹ 
nơi phương trời ấy giấc ngủ bình yên và tình thương của Chúa ấp ủ, chở che 
mẹ suốt cả cuộc đời. Xin mẹ cũng nhớ đến và cầu nguyện cho đứa con bất 
xứng và hư dại này. Con xin gởi lại đây với tất cả những gì là yêu nhất, qúy 
nhất, thương nhất.  

Chào mẹ kính yêu! 
Con trai của mẹ 
Đứa con bất xứng 
Jos. Thanh Phong 
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Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
   951-672-4900                                              951-302-6900   

Nhận giữ trẻ 
Ai có nhu cầu xin liên hệ Cô 
Hương Nhi: Cell 951-305-1798 
email: ginanhi@yahoo.com 
Địa chỉ: 
26840 Maple Glen St, Murrieta 

CA 92563 

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát 

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-473-0532  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

Free Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Nhà Dư Phòng Cho Share 
Gần sòng bài PACHANGA's PALA 
Ưu tiên độc thân hoặc vợ chồng son 

Xin gọi: James 760-705-5524 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591.  

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-973-1622

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, Temecula,  

CA 92592. Suite 205 
Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. Cell:  951-303- 8695 


