
 Thập Đại Bệnh:  
 

 

1. Bệnh quá khứ cục bộ: Chỉ có quá khứ là đáng kể và ước  
ao trở về lại thời kỳ vàng son đó.  

2. Bệnh tiêu cực bi quan: Thở than và chỉ trích mọi người, 
mọi việc.  

3. Bệnh phô trương chiến thắng: Làm tất cả chỉ để khoe 
khoang cái tôi của mình.  

4. Bệnh cá nhân chủ nghĩa: Chỉ nghĩ đến mình và quyền 
lợi của mình.  

5. Bệnh lười biếng tránh né: Không dám động ngón tay 
vào bất kỳ việc gì cả vì sợ mệt, sợ tốn của, sợ mất giờ.  

6. Bệnh chuẩn mực trần tục: Đánh giá mọi sự việc và 
người khác theo cách thức mà báo chí truyền thông và 
thị hiếu của dân chúng đề ra.  

7. Bệnh đợi chờ phép lạ: Không chịu làm việc, dấn thân, 
nhưng lại chờ mong được kết quả tốt.  

8. Bệnh tùy hứng vô định: Không có lý tưởng rõ ràng và 
cũng chẳng bao giờ kiên trì trong công việc.  

9. Bệnh sống vô trách nhiệm: Ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. 
Không quan tâm đến việc chung và những bổn phận 
khác.  

10. Bệnh bè phái chia rẽ: Lập phe nhóm cho riêng mình. 
Không chấp nhận người khác ý kiến với mình.  

 
     Thập Đại Bại  

 

1. Kiêu căng, xem người như máy móc, độc đoán, chẳng 
chịu nghe ai, bảo thủ ý kiến. 

 
 

  
2. Băn khoăn, bi quan, khiến cho người nghe cũng đâm 

hoang mang.  
3. Không biết dùng người, không chọn người, không biết 

huấn luyện, không hoà mình, không khoan dung, sống 
cách biệt, giữ óc địa phương.  

4. Đa nghi với mọi người, mang bệnh “do dự mãn tính”, sợ 
mất lòng, thay đổi ý kiến như chong chóng.  

5. Tự mình ôm đồm bao quát tất cả, lạc lõng trong những 
chuyện vụn vặt, không phân biệt đâu là chính yếu, đâu 
là phụ thuộc.  

6. Miệng nói rất khéo, nhưng làm thì khác, cuối cùng 
chẳng ai tin. Tuyên bố rùm beng, nhưng sống và hành 
động không ra gì. Gặp khó khăn thì buông xuôi nản 
lòng. Thành công thì huênh hoang tự đắc và cướp công 
vô ơn với kẻ thành tâm giúp mình.  

7. Dấn thân nửa vời, thịnh thì xu thời “xông pha cứu trợ 
người thắng trận”, suy thì rút lui nhẹ nhàng, không chịu 
trách nhiệm, và đổ lỗi cho người khác.  

8. Không có chương trình và kế hoạch, hăng tiết theo cảm 
hứng, thích tấn công, khó chịu khi nghe sự thật mất 
lòng.  

9. Ích kỷ, chỉ tìm danh lợi cho bản thân mình, sợ người 
khác hơn mình, giấu kỹ những kinh nghiệm của mình.  

10. Không cầu nguyện, chỉ tin vào tài năng và mưu mô, thủ 
đoạn trần tục, trông cậy vào quyền thế.  
 

   Thập Đại Thắng  

 

       

 

 

 

 

       
       ĐHY. P.X. Nguyễn Văn Thuận   

  

     THẬP  
 ĐẠI  
 BỆNH  
 
 THẬP  
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 BẠI  
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 THẮNG 
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1. Khiêm tốn trọng nhân phẩm của mỗi cá nhân; uyển 
chuyển, linh động; lắng nghe sáng kiến mọi người, rồi 
suy nghĩ, lượng giá.  

2. Ý thức, tin tưởng sứ mạng của mình như một ơn Chúa, 
bình tĩnh trước mọi biến cố.  

3. Có thuật dùng người, chấp nhận đối thoại tìm hiểu từng 
người, tâm hồn quảng đại, biết quên bỏ những lầm lỗi 
của kẻ khác, lắng nghe bạn bè khuyên bảo, và nhất là 
biết nghe kẻ thù chỉ trích.  

4. Tín nhiệm cộng sự viên, xem, xét, làm. Quyết định sáng 
suốt, thực hiện cho kỳ được.  

5. Chia sẻ trách nhiệm với các cố vấn, với chuyên viên, 
cộng sự viên. Luôn học hỏi, trau dồi thêm khả năng.  

6. Nói ít, làm nhiều, luôn luôn trọng kỷ luật, đi tiền phong, 
nêu gương sống trong mọi lĩnh vực, nhìn thẳng thực tế, 
khách quan, khiêm tốn lúc thành công, chia sẻ niềm vui 
với cộng sự viên, kiên trì, nhẫn nại, không bao giờ thất 
vọng.  

7. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì sứ mệnh, can đảm nhận trách 
nhiệm, cùng thành công, cùng thất bại, không bao giờ 
làm tổn thương tình huynh đệ. Tình nguyện nhận điều 
khó cho mình và để cái dễ cho cộng sự viên.  

8. Trước mỗi việc đều có chương trình, kế hoạch; sau mỗi 
việc đều kiểm điểm chân thành, phê bình và tự phê, sợ 
tâng bốc, thích nghe nói thẳng, nói thật.  

9. Chỉ tìm phục vụ, quên mình vì đại cuộc, xác tín mình 
chỉ là khí cụ trong tay Chúa, nên chỉ tìm ý Chúa; giữ 
vững lập trường, thấy ai hơn mình thì vui mừng; chuẩn 
bị cho tương lai, dọn đường và trao hết kinh nghiệm cho 
người kế vị mình.  

10. Trước mọi công việc, trong mọi khó khăn, 
biết cầu nguyện, tìm ánh sáng và sức mạnh 
nơi Chúa, bàn hỏi với Chúa trước hết, phó 
thác cho Chúa trọn vẹn. Hy vọng trong 
thất vọng, cứ vui vẻ tiến lên, ngày mai có 
Chúa lo.  
 

 
 
 
 

CHẾT THÌNH LÌNH , KHÔNG KỊP ĂN 
NĂN TỘI .  

 
Thánh Tôma More có một người bạn sang trọng, nhưng đạo 
đức lơ là. Thánh khuyên ông này ăn năn trở về với Chúa, 
nhưng ông cứ nói: "Khi sắp chết, tôi sẽ nói: "Lạy Chúa, xin 
tha cho con'" và tôi sẽ được tha thứ." 
 
Ngày kia, khi hai người cưỡi hai con ngựa đi ngang qua cầu 
Luân Đôn, thánh Tôma More thấy con ngựa của ông bạn hất 
ông vào thành cầu, làm cho đầu ông bị dập. Lúc đó, thánh 
Tôma More nghe ông bạn thốt ra lời: "Đồ quỷ!", và chết 
tươi ngay. 
 
Cái chết thường xảy đến rất thình lình. Ta không kịp sửa 
soạn gì đâu. Và nếu ai đã được sửa soạn, thì đó là một ơn 
Chúa ban rất quý! 
 

Tinmung.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUY TƯ MỌN 2:  

 

CHIẾN ĐẤU 
 

Đã hơn một lần tôi nghe phàn nàn rằng xin Chúa hòai mà 

Chúa không nhậm lời… Có cái tật xấu xin hòai mà bỏ không 

được… Thế rồi họ đâm ra chán nản, muốn buông xuôi 

không muốn cầu xin nữa.  

 

Tình trạng này có thể kết luận 

• Muốn Chúa làm phép lạ 

• Ma quỷ cám dỗ làm cho đức tin xao xuyến và bớt tin vào 

quyền năng của Chúa 

 

Nếu bạn nào ở trong tình trạng chán chường này thì hãy 

canh phòng, vì ma quỷ đang cám dỗ bạn đấy. Khi xin một 

ơn gì thì cần phải có yếu tố sau đây: tin tưởng, phó thác, 

kiên nhẫn và hợp tác với ơn thánh. 

 

Chuyện kể rằng, thánh Phanxicô Salê có một tánh “xấu” khó 

trị, đó là thiếu dịu dàng, nóng tánh; thường hay nổi cáu. Thế 

rồi thánh cầu xin Chúa, ngày này tháng nọ mà vẫn không 

thấy gì khá hơn. Cho đến một thời gian dài mấy chục năm, 

Thánh đã thành công bỏ được tánh xấu này… 

 

Một trong những lý do vì sao Chúa lại không “nhậm lời”, đó 

là chúng ta phải chiến đấu với chính mình, phải thắng với 

chính mình. Một nhân đức phải “tậu được” chứ không phải 

là ngồi chờ phép lạ. Chẳng vậy thì Chúa chẳng nói “Cửa 

Thiên đàng thì nhỏ hẹp” đó sao?  

 

Lý do kế đến , là Chúa để cho mỗi nguời chúng ta một thói 

“xấu” khó trị; chính là để chúng ta khiêm nhường nhận thức 

rằng “tôi tội lỗi như bao người, tôi không hòan hảo” và “tôi 

luôn cần đến ân sủng Chúa”.  

 

Chúa đã soi sáng cho thánh Phanxico Salê hiểu rằng, trong 

khi tập chiến thắng tánh xấu của thánh thì Chúa đang ban ơn 

đức tin vào quyền năng của Chúa, đồng thời được thêm đức 

kiên nhẫn và bền đỗ. 

 

Chuyện thuật lại rằng, đến lúc thánh đã chiến thắng tật xấu 

đó rồi thì sự dịu dàng của thánh đạt đến đỉnh cao nhất, cho 

đến đổi, nhắm mắt lại , nghe và chứng kiến những gì thánh 

nói và làm, người ta tưởng chừng như đang tiếp xúc với 

Chúa Giêsu trên trần gian. 

 

Bực tức với chính mình và muốn buông xuôi đó là kiêu ngạo 

vì họ tự tin ở mình mà không trông cậy ở ân sủng Chúa. Hỡi 

các bạn! khi nào rơi vào trường hợp này thì đừng bao giờ 

nản lòng chiến đấu, và nhớ nằm lòng câu này “không gì 

không thể đối với Thiên Chúa”. Amen 

 

Lucia Tri Ân 
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