
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày 

Quốc Tế giới trẻ lần thứ 25 

cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá 28-3-2010 

 

”Thưa Thầy nhân lành, con phải là gì để được sự sống đời 

đời làm gia nghiệp” (Mc 10,17)  

 

Các bạn thân mến,  

Năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Ngày 

Quốc Tế giới trẻ, mà Đấng Đáng Kính Gioan Phaolô 2 đã 

muốn như một cuộc hẹn hằng năm của các tín hữu trẻ 

trên toàn thế giới. Đây là một sáng kiến tiên tri đã mang 

lại nhiều thành quả dồi dào, giúp các thế hệ Kitô trẻ gặp 

gỡ nhau, lắng nghe Lời Chúa, khám phá vẻ đẹp của Giáo 

Hội và sống những kinh nghiệm nồng nhiệt về đức tin, 

làm cho nhiều người đi tới quyết định tận hiến cho Chúa 

Kitô. 

 

Ngày Quốc Tế giới trẻ thứ 25 năm nay là một giai đoạn 

tiến về Đại Hội Giới Trẻ thế giới sẽ diễn ra vào tháng 8 

năm 2011 tại Madrid, nơi mà tôi hy vọng sẽ có đông đảo 

các bạn đến sống biến cố hồng phúc này.  

 

Để chuẩn bị cho cuộc cử hành ấy, tôi muốn đề nghị với các 

bạn một vài suy tư về đề tài năm nay: ”Thưa Thày nhân 

lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia 

nghiệp?” (Mc 10,17), rút từ giai thoại Tin Mừng về cuộc 

gặp gỡ của Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có; đề 

tài này đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 bàn đến 

hồi năm 1985 trong một Lá Thư rất hay, lần đầu tiên 

được gửi đến giới trẻ.  

 

1. Chúa Giêsu gặp chàng thanh niên  

Phúc Âm thánh Marco kể lại: ”Trong khi Chúa Giêsu đi 

đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt 

Người và hỏi: ”Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để  

 

 

được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Chúa Giêsu đáp: 

”Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, 

trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các giới răn: Chớ 

giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng 

gian, chớ làm hại ai, hãy tôn kính cha mẹ”. Anh ta nói: 

”Thưa Thầy, tất cả những điều đó, con đã tuân giữ từ 

thủa nhỏ. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng 

yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu một điều, là 

hãy bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ 

được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe 

lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta 

có nhiều của cải” (Mc 10,17-22).  

Trình thuật này diễn tả sống động sự quan tâm đặc biệt 

của Chúa Giêsu đối với người trẻ, đối với các bạn, đối với 

những mong đợi, hy vọng của các bạn và chứng tỏ Chúa 

nồng nhiệt đích thân gặp các bạn và đối thoại với mỗi 

người trong các bạn. Thực vậy, Chúa Kitô dừng lại để trả 

lời câu hỏi của người đối thoại, biểu lộ sự hoàn toàn sẵn 

sàng đối với chàng thanh niên, và Ngài cảm động vì ước 

muốn nồng nhiệt của anh mong được nói với” Thầy Nhân 

Lành”. Qua đoạn Phúc Âm này, vị Tiền Nhiệm của tôi 

muốn khuyên mỗi người các bạn ”hãy phát triển cuộc đối 

thoại riêng với Chúa Kitô - một cuộc đối thoại có tầm 

quan trọng cơ bản và thiết yếu đối với một người trẻ” 

(Thư gửi giới trẻ, số 2).  

2. Chúa Giêsu nhìn anh và đem lòng yêu mến  

Trong trình thuật Phúc Âm, thánh Marcô nhấn mạnh 

điều này ”Chúa Giêsu nhìn anh và đem lòng yêu mến” (Xc 

Mc 10,21). Trong cái nhìn của Chúa có trọng tâm cuộc 

gặp gỡ rất đặc biệt và toàn thể kinh nghiệm Kitô giáo. 

Thực vậy, Kitô giáo trước tiên không phải là một nền luân 
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lý, nhưng là cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô, Đấng đích 

thân yêu thương chúng ta, dù già hay trẻ, nghèo hay 

giầu; Ngài cũng yêu chúng ta khi chúng ta quay lưng lại 

với Ngài.  

Khi bình luận về cảnh tượng này, ĐGH Gioan Phaolô 2 

ngỏ lời với các bạn trẻ và thêm rằng: ”Cha cầu chúc các 

con cảm nghiệm được một cái nhìn như thế! Cha cầu chúc 

các con cảm nghiệm chân lý này: Chúa Kitô đang thương 

mến nhìn các con!” (Thư gửi giới trẻ, số 7). Một tình 

thương được biểu lộ trên Thập Giá một cách đầy đủ và 

trọn vẹn như thế, khiến thánh Phaolô kinh ngạc viết lên: 

”Người đã thương yêu và nạp mình vì tôi” (Gl 2,20). Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 còn viết: ”Ý thức rằng Chúa 

Cha vẫn luôn yêu thương chúng ta trong Con của Ngài, 

và Chúa Kitô yêu thương mỗi người và mãi mãi, điều ấy 

trở thành một điểm vững chắc nâng đỡ toàn thể cuộc 

sống nhân trần của chúng ta” (Thư gửi giới trẻ, số 7), và 

giúp chúng ta vượt thắng mọi thử thách: sự khám phá tội 

lỗi chúng ta, đau khổ, nản chí.  

Trong tình thương ấy có nguồn mạch toàn thể đời sống 

Kitô giáo và lý do nền tảng của công cuộc rao giảng Tin 

Mừng: nếu chúng ta thực sự đã gặp Chúa Giêsu, chúng ta 

không thể không làm chứng về Ngài cho những người 

chưa được gặp cái nhìn của Ngài!  

3. Khám phá dự phóng đời sống  

Nơi người trẻ trong Phúc Âm, chúng ta có thể nhận thấy 

một hoàn cảnh rất giống tình trạng mỗi người trong các 

bạn. Cả các bạn cũng có nhiều phẩm tính, nghị lực, ước 

mơ, hy vọng: đó là những nguồn tài nguyên các bạn có dồi 

dào! Chính tuổi trẻ của các bạn cũng là một sự phong phú 

lớn lao không những cho các bạn, nhưng còn cho cả người 

khác nữa, cho Giáo Hội và thế giới.  

Chàng thanh niên giàu có hỏi Chúa Giêsu: ”Con phải làm 

gì?”. Giai đoạn hiện nay trong cuộc sống của các bạn là 

thời kỳ khám phá những hồng ân mà Thiên Chúa rộng 

ban cho các con và khám phá những trách nhiệm của các 

bạn. Cũng vậy, đây là giai đoạn thực hiện những chọn lựa 

cơ bản để xây dựng dự phóng cuộc sống của các bạn. Vì 

thế, đây là lúc các bạn hỏi mình về ý nghĩa đích thực của 

cuộc sống và tự hỏi: ”Tôi có thỏa mãn về cuộc sống của tôi 

hay không? Có thiếu cái gì nữa không?”  

Như chàng thanh niên trong Phúc Âm, có lẽ các bạn cũng 

sống trong những hoàn cảnh bấp bênh, xáo trộn hoặc đau 

khổ, khiến các bạn khao khát một cuộc sống không tầm 

thường và các bạn tự hỏi: một cuộc sống thành đạt hệ tại 

điều gì? Tôi phải làm gì? Dự phóng cuộc sống của tôi có 

thể như thế nào? ”Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có 

giá trị và ý nghĩa trọn vẹn?” (Ibid. số 3).  

Các bạn đường sợ đương đầu với những câu hỏi như thế! 

Chúng không đè nặng các bạn, nhưng biểu lộ những khát 

vọng cao cả, hiện diện trong tâm hồn các bạn. Vì thế, hãy 

lắng nghe chúng. Những câu hỏi ấy đang chờ đợi những 

câu trả lời không hời hợt, nhưng có khả năng thỏa mãn 

những mong đợi đích thực của các bạn về sự sống và hạnh 

phúc.  

 

Để khám phá dự án cuộc sống có thể làm cho các bạn thực 

sự hạnh phúc, các bạn hãy lắng nghe Chúa, Đấng có một 

dự phóng yêu thương cho mỗi người các bạn. Với lòng tín 

thác, các bạn hãy hỏi Chúa: ”Lạy Chúa, đâu là dự phóng 

Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Cha dành cho cuộc đời của 

con? Đâu là ý Chúa? Con muốn chu toàn ý Chúa”. Các 

bạn hãy tin chắc Chúa sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn đừng 

sợ câu trả lời của Chúa! ”Thiên Chúa lớn hơn trái tim của 

chúng ta và thấu suốt mọi sự” (1 Ga 3,20)  

4. Hãy đến và theo Thầy!  

Chúa Giêsu mời gọi chàng thanh niên giàu có hãy đi xa 

hơn việc thỏa mãn những khát vọng và dự phóng bản thân 

của anh và nói: ”Hãy đến và theo Thầy!” Ơn gọi Kitô giáo 

phát sinh từ một đề nghị yêu thương của Chúa và chỉ có 

thể được thực hiện nhờ một câu trả lời yêu thương: ”Chúa 

Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hiến toàn thân, không 

tính toán và so đo theo phàm nhân, nhưng với lòng tín 

thác không chút dè dặt nơi Thiên Chúa. Các thánh đón 

nhận lời mời gọi yêu sách ấy và ngoan ngoãn bước theo 

Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Sự trọn lành của các 

vị, theo tiêu chuẩn đức tin, đôi khi thực là khó hiểu theo 

cái nhìn của con người. Sự trọn lành ấy hệ tại không đặt 

mình ở vị thế trung tâm nữa, nhưng quyết định đi ngược 

dòng sống theo Tin Mừng” (Biển Đức 16, bài giảng nhân lễ 

phong thánh, Oss. Rom., 12-13.10.2009, tr.6).  

Hỡi các bạn quí mến, noi gương bao nhiêu môn đệ của 

Chúa Kitô, các bạn cũng hãy hân hoan đón nhận lời mời 

gọi theo Chúa, sống nồng nhiệt và phong phú trong thế 

giới này. Thực vậy, qua bí tích rửa tội, Chúa gọi mỗi người 

trong các bạn bước theo Ngài bằng những hành động cụ 

thể, yêu mến Ngài hơn mọi sự và phụng sự Ngài nơi các 

anh chị em mình. Rất tiếc là chàng thanh niên giàu có 

không đón nhận lời mời của Chúa Giêsu và ra đi trong 

buồn sầu. Anh ta không tìm được can đảm rời bỏ những 

của cải vật chất để tìm được điều thiện hảo lớn hơn do 

Chúa Giêsu đề nghị.  

Sự buồn rầu của chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm 

là điều nảy sinh trong tâm hồn của mỗi người khi họ 

không có can đảm theo Chúa Kitô, thực hiện những chọn 

lựa đúng đắn. Nhưng không bao giờ quá trễ để trả lời 

Chúa. 

 

Chúa Giêsu không bao giờ ngừng hướng cái nhìn yêu 

thương và mời gọi trở thành môn đệ của Ngài, nhưng Ngài 

đề nghị với một số người một sự chọn lựa quyết liệt hơn. 

Trong Năm Linh Mục này, tôi muốn khuyên các người trẻ 

và thiếu niên hãy chăm chú nếu Chúa mời gọi họ đón 

nhận một hồng ân trọng đại hơn, trong đời sống linh mục 
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thừa tác, và sẵn sàng quảng đại, hăng hái đón nhận dấu 

hiệu yêu thương đặc biệt ấy, cùng với một linh mục, với vị 

linh hướng, bắt đầu hành trình phân định cần thiết. Rồi, 

hỡi các bạn trẻ nam nữ quí mến, các bạn đừng sự nếu Chúa 

gọi các bạn vào đời sống tu trì, đời đan tu, thừa sai hoặc 

thánh hiến đặc biệt: Ngài biết ban niềm vui sâu xa cho 

những người can đảm đáp lại!  

Ngoài ra, tôi cũng mời tất cả những người cảm thấy ơn gọi 

sống đời hôn nhân hãy đón nhận ơn gọi ấy trong đức tin, 

dấn thân đặt những nền tảng vững chắc để sống một tình 

yêu lớn lao, chung thủy và cởi mở đón nhận sự sống, là sự 

phong phú và ân phúc cho xã hội và cho Giáo Hội. 

 

5. Hướng về đời sống vĩnh cửu  

”Con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. 

Câu hỏi này của chàng thanh niên trong Phúc Âm có vẻ 

xa vời đối với những bận tâm của nhiều người trẻ ngày 

nay, vì như Vị Tiền Nhiệm của tôi đã nhận xét, ”chúng ta 

chẳng phải là thế hệ mà thế giới và sự tiến bộ trần thế 

chiếm trọn chân trời cuộc sống sao?” (Thư gửi giới trẻ, số 

5). Nhưng câu hỏi về ”sự sống đời đời” xuất hiện đặc biệt 

trong những lúc đau thương của cuộc sống, khi chúng ta bị 

mất người thân cận hoặc khi chúng ta sống kinh nghiệm 

thất bại.  

Nhưng ”sự sống đời đời” mà chàng thanh niên giàu có nói 

đến là gì? Chúa Giêsu giải thích điều này khi Ngài nói với 

các môn đệ và quả quyết: ”Thầy sẽ gặp lại các con và tâm 

hồn các con sẽ vui mừng và không ai có thể tước đoạt niềm 

vui của các con” (Ga 16,,22). Đó là những lời cho thấy một 

đề nghị phấn khởi về hạnh phúc vô tận, về niềm vui được 

tràn đầy tình thương của Chúa mãi mãi.  

Việc tự hỏi về tương lai chung kết đang chờ đợi mỗi người 

chúng ta mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống, vì nó 

hướng dẫn dự phóng cuộc sống về những chân trời không 

bị giới hạn và phù du, nhưng bao la và sâu xa, làm cho ta 

yêu mến thế giới, vốn được Thiên Chúa yêu thương dường 

nào, hiến thân cho việc phát triển thế giới ấy, nhưng luôn 

giữ niềm tự do và niềm vui phát sinh từ đức tin và từ đức 

cậy. Đó là những chân trời giúp chúng ta không tuyệt đối 

hóa những thực tại trần thế, cảm thấy rằng Thiên Chúa 

chuẩn bị chúng ta đến một viễn tượng lớn lao hơn, và lập 

lại như thánh Augustino: ”Chúng ta cùng mong ước quê 

hương thiên quốc, chúng ta khao khát quê hương thiên 

quốc, chúng ta cảm thấy mình là lữ khách trên trần thế 

này” (Chú giải Phúc Âm thánh Gioan, Bài giảng 35, 9). 

Mắt hướng nhìn về sự sống vĩnh cửu, chân phước Pier 

Giorgio Frassati, qua đời năm 1925, lúc mới 24 tuổi, đã 

nói: ”Tôi muốn sống thực chứ không sống vất vưởng!” và 

trên tấm hình chụp một cuộc leo núi, gửi cho một người 

bạn, chân phước viết: ”Hướng lên cao”, ám chỉ sự trọn lành 

Kitô giáo, nhưng cũng ám chỉ đời sống vĩnh cửu.  

Các bạn trẻ thân mến, tôi khuyên các bạn đừng quên viễn 

tượng này trong dự phóng đời sống các bạn: chúng ta được 

kêu gọi sống vĩnh cửu. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta 

để mãi mãi ở với Ngài. Ngài sẽ giúp các bạn mang lại một 

ý nghĩa trọn vẹn cho những chọn lựa của các bạn và mang 

lại phẩm chất cho cuộc đời các bạn.  

6. Các giới răn, con đường yêu thương đích thực  

Chúa Giêsu nhắc nhở chàng thanh niên giàu có về 10 giới 

răn như những điều kiện cần thiết để ”được sự sống đời đời 

làm gia nghiệp”. Các giới răn là những điểm tham chiếu 

thiết yếu để sống trong tình yêu thương, để phân biệt rõ 

ràng thiện ác và kiến tạo một dự phóng cuộc sống vững 

chắc và lâu bền. Cả các bạn, Chúa Giêsu cũng hỏi xem các 

bạn có biết các giới răn không, các bạn có quan tâm huấn 

luyện lương tâm của mình theo luật Chúa và mang ra thực 

hành hay không.  

Chắc hẳn đây là những câu hỏi đi ngược dòng so với não 

trạng ngày nay vẫn đề nghị một thứ tự do không bị các giá 

trị, luật lệ và các qui luật khách quan ràng buộc, và kêu 

mời phủ nhận mọi giới hạn được đề ra cho những ước muốn 

trong lúc này. Nhưng loại đề nghị như thế, thay vì dẫn đến 

tự do đích thực, chỉ dẫn con người đến chỗ trở thành nô lệ 

cho chính mình, cho các ý muốn nhất thời, cho những thần 

tượng như quyền hành, tiền bạc, lạc thú vô độ và những 

cám dỗ của thế giới, làm cho họ không còn khả năng theo 

ơn gọi yêu thương bẩm sinh nữa.  

Thiên Chúa ban cho chúng ta các giới răn vì Ngài muốn 

giáo dục chúng ta về tự do đích thực, vì Ngài muốn cùng 

với chúng ta xây dựng một Vương quốc tình thương, công 

lý và hòa bình. Nghe và mang các giới răn ra thực hành 

không có nghĩa là trở nên tha hóa, nhưng tìm được con 

đường tự do và yêu thương đích thực, vì các giới răn không 

giới hạn hạnh phúc, nhưng chỉ dẫn cách tìm được hạnh 

phúc. Đầu cuộc nói chuyện với chàng thanh niên giàu có, 

Chúa Giêsu đã nhắc nhở rằng luật do Thiên Chúa ban là 

tốt lành, vì Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành.  

7. Chúng tôi cần các bạn  

Ngày nay ai sống thân phận người trẻ thì thường phải 

đương đầu với nhiều vấn đề phát sinh từ nạn thất nghiệp, 

thiếu những tham chiếu lý tưởng chắc chắn và viễn tượng 

cụ thể cho tương lai. Đôi khi người ta có cảm tưởng bất lực 

đứng trước những khủng hoảng và sự trôi dạt ngày nay. 

Tuy có khó khăn, nhưng các bạn đừng nạn chí và đừng từ 

bỏ những ước mơ của mình! Trái lại hãy vun trồng trong 

tâm hồn những ước muốn cao thượng về tình huynh đệ, 

công lý và hòa bình. Tương lai nằm trong tay người nào 

biết tìm kiếm và thấy được những lý do mạnh mẽ để sống 

và hy vọng. Nếu các bạn muốn, thì tương lai nằm trong 

tay các bạn, vì những năng khiếu và sự phong phú mà 

Chúa giữ trong tâm hồn mỗi người trong các bạn, được 

uốn nắn nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, có thể mang lại hy 

vọng đích thực cho thế giới! Chính niềm tin vào tình 

thương của Chúa làm cho các bạn mạnh mẽ và quảng đại, 

mang lại cho các bạn can đảm thanh thản tiến bước trên 

đời đời và đảm nhận trách nhiệm gia đình và nghề nghiệp. 

Hãy dấn thân xây dựng tương lai của các bạn qua những 

hành trình nghiêm túc của sự huấn luyện bản thân và học 

hànhk để phục vụ công ích một cách khéo léo và quảng đại. 
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Trong Thông điệp mới đây về sự phát triển nhân bản toàn 

diện, Caritas in veritate (Bác ái trong chân lý), tôi đã liệt 

kê một số thách đố hiện nay, rất cấp thiết và quan trọng 

đối với cuộc sống của thế giới này: đó là sự sử dụng các tài 

nguyên trái đât và tôn trọng môi sinh, sự phân chia đúng 

đắn các của cải và sự kiểm soát các cơ cấu tài chánh, tình 

liên đới với những nước nghèo trong khuôn khổ gia đình 

nhân loại, cuộc chiến chống nghèo đói trên thế giới, thăng 

tiến phẩm giá lao công của con người, phục vụ nền văn hóa 

sự sống, kiến tạo hòa bình giữa các dân tộc, đối thoại liên 

tôn, sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông xã 

hội. 

 

Đó là những thách đố mà các bạn được kêu gọi trả lời để 

xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Đó là 

những thách đố đòi một dự phóng cuộc sống có nhiều yêu 

sách và làm say mê, trong đó cần đặt tất cả những phong 

phú của các bạn theo kế hoạch của Thiên Chúa dành cho 

mỗi người trong các bạn. Đây không phải là thực hiện 

những cử chỉ anh hùng hoặc ngoại thường, nhưng là hành 

động bằng cách làm cho những năng khiếu và khả năng 

của mình được sinh lợi, dấn thân tiến bộ liên tục trong tin 

yêu. 

 

Trong Năm Linh Mục này, tôi mời gọi các bạn hãy tìm 

hiểu cuộc đời các thánh, đặc biệt là các thánh linh mục. 

Các bạn sẽ thấy rằng Thiên Chúa hướng dẫn họ và họ đã 

tìm được con đường của mình, ngày này qua ngày khác, 

trong niềm tin, cậy, mến. Chúa Kitô kêu gọi mỗi người các 

bạn dấn thân với Ngài và đảm nhận những trách nhiệm 

của mình để kiến tạo nền văn minh tình thương. Nếu các 

bạn sống theo Lời Chúa, thì cả con đường của các bạn cũng 

sẽ chiếu sáng rạng ngời và dẫn các bạn đến những mục 

tiêu cao cả, mang lại vui mừng và ý nghĩa trọn vẹn cho 

cuộc sống.  

Xin Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, tháp tùng các bạn qua sự che 

chở của Mẹ. Tôi hứa nhớ đến cạc bạn trong kinh nguyện và 

thân ái chúc lành cho các bạn.  

Vatican ngày 22 tháng 2 năm 2010  

+ Biển Đức XVI, Giáo Hoàng  

(LM. Trần Đức Anh, OP, chuyển ý)  

LM Trần Đức Anh OP  

 

Chủ tịch Hội Đồng Giám mục 

Công Giáo HK lên tiếng chống 

dự luật Cải Tổ Y Tế hiện tại 

 
Washington - Đức Hồng y Francis George, OMI, Chủ tịch 

Hội Đồng Giám mục Công Giáo HK, lưu hành tuyên bố 

sau đây về tình hình cải cách chăm sóc sức khỏe:   

 

Cái giá phải trả thì quá cao; sự thiệt hại thì quá lớn.  

 

Các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã từ lâu và thống nhất 

ủng hộ sự cải cách chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ, rút tỉa 

kinh nghiệm từ những trải nghiệm về chăm sóc y tế tại 

các giáo xứ Công Giáo trước những nỗi đớn đau của các 

bà mẹ không đủ điều kiện y tế trước khi sinh, các gia đình 

không thể đảm bảo chất lượng chăm sóc cho con cái của 

họ, và của những người không thể có bảo hiểm vì thiếu 

điều kiện.   

 

Trong suốt cuộc thảo luận về chăm sóc sức khỏe trong 

năm qua, Hội Đồng giám mục đã kêu gọi một phương 

thức lưỡng đảng để giải quyết việc chăm sóc y tế quốc gia. 

Các giám mục đã kêu gọi có trợ giúp y tế cần thiết và 

thích hợp cho tất cả những người đang bị bệnh, bị thương 

hoặc có nhu cầu y tế, và rằng không ai có thể cố ý giết 

người qua sự mở rộng tài trợ liên bang về phá thai hoặc 

cho các kế hoạch bảo hiểm có phá thai. Đây là những quy 

định mà Tu chánh án Hyde đã qui định từ lâu, và đã được 

thông qua hàng năm trên mỗi dự luật liên bang về chăm 

sóc sức khỏe và những cuộc điều tra dân ý cũng cho thấy 

rằng đạo luật này phản ánh ý nguyện của đại đa số dân 

chúng. Người dân Mỹ và các giám mục Công giáo cũng đã 

được hứa hẹn rằng, điều luật cuối cùng sẽ không có việc 

sử dụng quỹ liên bang cho phá thai và rằng nguyên trạng 

về pháp lý sẽ được duy trì.   

 

Tuy nhiên, các giám mục đã thất vọng và hoang mang khi 

biết rằng cơ sở để bỏ phiếu về chăm sóc sức khỏe sẽ là dự 

luật được Thượng viện thông qua vào dịp lễ Giáng sinh. 

Dù cho có nhiều phủ nhận cũng như nhiều giải thích của 

các ủng hộ viên, dự luật Thượng viện đã không giống như 

dự luật được Hạ viện chấp thuận vào tháng mười một, đó 

là dự luật của Thượng viện đã cố ý không bao gồm ngôn 

ngữ của Tu Chánh Án Hyde. Dự luật này mở rộng tài trợ 

liên bang và vai trò của chính phủ liên bang trong việc 

cung cấp các thủ tục phá thai. Và như thế, nó buộc tất cả 

chúng ta trở nên tham gia vào một hành động vi phạm 

sâu sắc lương tâm của nhiều người, là cố ý sát hại những 

thành viên của gia đình lòai người đang chờ đợi được 

sinh ra nhưng lại không được mong muốn.   

 

Điều gì làm cho các giám mục lo ngại sâu sắc về dự luật 

của Thượng viện? Vấn đề có thể tóm tắt ngắn gọn như 

sau. Về nguyên trạng của vấn đề phá thai trong chính 

sách liên bang, như phản ánh trong Tu chính án Hyde, 

thì bảo hiểm phá thai không được trợ cấp bởi bất kỳ kế 

hoạch liên bang nào. Trong dự luật Thượng viện, đã có 

nhiều kế hoạch được chính phủ trợ cấp mà chỉ duy nhất có 

một kế họach đa tiểu bang là không có trợ cấp phá thai - 

tất cả các kế hoạch khác (bao gồm nhiều kế hoạch đa tiểu 

bang) có bảo hiểm phá thai, và được miễn trừ thuế liên 

bang. Điều này có nghĩa rằng các cá nhân hoặc gia đình có 

hoàn cảnh y tế phức tạp có thể bị buộc phải lựa chọn và 

đóng góp cho một kế hoạch bảo hiểm phá thai, nhằm đáp 

ứng nhu cầu sức khỏe cụ thể của họ.   

Hơn nữa, dự luật Thượng viện cho phép và dành riêng 

nhiều tỷ đô la tài trợ mới nằm ở bên ngoài phạm vi của 
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các dự chi bị chi phối bởi Tu Chánh Án Hyde và những 

qui định tương tự. Theo văn bản dự luật, trong năm năm 

tới các quỹ mới này sẽ trợ cấp các Trung tâm Y tế Cộng 

đồng (ví dụ Sec. 10503), sẽ được lập ra với điều kiện bắt 

buộc phải bảo đảm phá thai, mặc dù các quy định hiện 

nay không phù hợp với TCA Hyde. Các quy định, tuy 

nhiên, có thể thay đổi, trừ phi chúng là những qui định 

đã được quản lý theo những quy chế có sẵn.   

 

Ngoài ra, không có một điều khoản nào trong dự luật của 

Thượng viện bảo vệ quyền lương tâm đã có từ lâu đời và 

đã áp dụng rộng rãi để chống lại việc phá thai như ở TCA 

Hyde / Weldon. Hơn nữa, dù là dự luật của Thượng Viện 

hay của Hạ Viện, cũng không có sự bảo vệ quyền lương 

tâm bên ngoài bối cảnh phá thai. Bất kỳ điều luật cuối 

cùng nào, để có sự công bằng cho tất cả mọi người, cần 

phải hòa giải với các vấn nạn tôn giáo và đạo đức đã có 

trong pháp luật hiện hành, dù là để áp dụng cho cá nhân 

hoặc cho các tổ chức.   

 

Việc phân tích về các lỗ hổng trong luật pháp như trên đã 

không được hoàn toàn chia sẻ bởi các nhà lãnh đạo của 

Hiệp hội Y tế Công giáo. Họ tin rằng các khuyết điểm mà 

họ cũng nhận biết là chính xác có thể được thay đổi sau 

khi dự luật được thông qua. Các giám mục, tuy nhiên, 

thẩm định rằng những sai sót cơ bản này đã làm vô hiệu 

những điều tốt mà dự luật thúc đẩy. Cái hy vọng rằng 

những vấn nạn đạo đức có thể được đáp ứng sau khi dự 

luật được thông qua thì cũng như là đòi hỏi chúng ta, 

trong cách nói dân giả của miền Trung Tây, là mua một 

con lợn mà chỉ được thấy cái cọc mà thôi.   

 

Thật là một bi kịch bởi vì những sự kiện lần lượt xảy ra 

thực sự không cần phải xảy ra. Hiện trạng về vấn đề 

lương tâm và phá thai là chúng ta đang có sự đồng thuận 

quốc gia nhờ Tu Chánh Án Hyde. Hạ Vỉện đã can đảm áp 

dụng chính sách Hyde vào dự luật của mình. Sự thiếu 

vắng Tu Chánh Án Hyde trong dự luật Thượng viện và sự 

bế tắc sau đó không phải là một tai nạn. Những người 

trong Thượng viện muốn tẩy xóa Tu Chánh Án Hyde ra 

khỏi luật pháp quốc gia chính là những người đang cản 

trở việc cải cách chăm sóc sức khỏe.   

 

Đây không phải là những lý sự trên tiểu tiết. Những 

thiếu sót cố ý trong dự luật Thượng viện đã không thể 

giúp chúng tôi kết thúc các câu hỏi về đạo đức và chúng 

tôi vẫn phải tìm kiếm một cách thức để hòa hợp các quan 

tâm của Tổng Thống và của chúng tôi để cung cấp chăm 

sóc y tế cho hàng triệu người mà sự săn sóc chính về sức 

khỏe bây giờ là các phòng cấp cứu. Theo Đức Giáo hoàng 

Benedict đã nói với Đại sứ Tòa Thánh Miguel Diaz khi 

ông trình bày chứng minh thư là "có một sự tương quan 

không thể phá vỡ được giữa đạo đức của sự sống và mọi 

khía cạnh đạo đức khác của xã hội."   

Do đó hai nguyên tắc cơ bản tiếp tục là mối quan tâm của 

các giám mục Công giáo là: chăm sóc sức khỏe có nghĩa là 

chăm sóc mọi nhu cầu về sức khỏe cho tất cả mọi người, 

mọi lứa tuổi; và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

không nên là mở rộng kinh phí phá thai và bắt buộc tất cả 

mọi người trả tiền phá thai. Bởi vì những nguyên tắc này 

đã không được tôn trọng, cho nên mặc dù có những điều 

tốt mà các dự luật có ý định hoặc có thể đạt được, các 

giám mục Công giáo rất tiếc phải phản đối cho đến khi 

những vấn đề đạo đức nghiêm trọng trên được giải quyết.  

Trần Mạnh Trác  

 

Hạnh phúc và sự viên mãn của con người 

tùy thuộc vào tự do tôn giáo. 
 

Tòa Thánh Vatican ngày 11 tháng Ba năm 2010: theo tin 

từ Thông Tấn Xã Công Giáo toàn cầu (CNA) Đức Tổng 

Giám Mục Mario Toso- Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo 

Hoàng Về Công Lý và Hòa Bình đã khẳng định như trên 

và ngài còn nói thêm rằng,: "giá trị công ích của tôn giáo 

phải được tôn trọng."   

 

Trong diễn văn đọc tại Hội nghị về Tự do Tôn Giáo được 

tổ chức tại Giáo Hoàng Học Viện Lateran, Đức Tổng 

Giám Mục Mario Toso tuyên bố rằng, " Có thể nói rằng Tự 

do Tôn giáo trong thực tế như Jean Hersch đã định nghĩa 

như là-Quyền là con người - Quyền làm Người (Le droit 

d'être un homme-The right to be a man).  

 

Sau khi giải thích rằng điều đó thật là cần thiết để kiên 

định trong việc lên án bất kỳ mọi hình thức cưỡng chế và 

bạo hành đối với Tôn giáo, được quảng diễn ra là sự lợi 

dụng và chà đạp nhân vị con người. Đức TGM Toso còn 

nhấn mạnh thêm rằng; " Cùng trong thời gian ấy chúng ta 

phải phát huy và bảo vệ Tự do Tôn giáo ở bất cứ nơi đâu có 

sự đe doạ hoặc từ chối Tự do Tôn giáo, những nơi mà con 

người bị kỳ thị, bị bạo hành, bị bách hại hay bị tước đoạt 

những điều căn bản hay chính mạng sống của họ bởi vì Tín 

ngưỡng. Ngài nhấn mạnh thêm; "Giá trị công ích của Tôn 

giáo cần phải được công nhận, điều này có nghĩa là công 

nhận vai trò của Tôn giáo trong việc thanh luyện và tăng 

cường đạo đức công dân."  

 

ĐTGM Toso tuyên bố, " Việc kỷ niệm ngày công bố Hiến 

Chương Nhân Quyền thế giới mang đến cho chúng ta một 

cơ hội lớn; trong đó có sự thông hiểu rằng các tôn giáo lớn 

có thể mang lại sự đóng góp quan trọng cho việc xác lập 

trật tự xã hội quốc tế đặt căn bản trên nhân phẩm con 

người và cũng dựa trên tư tưởng là các Quyền và các Tự 

do của Con Người có thể được hoàn toàn công nhận.  

 

Trật tự đích thực của quốc tế và của xã hội không thể hiện 

hữu nếu như không có sự đóng góp từ Đức khôn ngoan và 

cảm nghiệm, và từ các gía trị và các nguyên lý của các Tôn 

Hieäp Nhaát 111 trang 29



giáo lớn đã thủ đắc. Hiến chương Nhân quyền Thế giới 

cũng xác lập như vậy. Đó là khát vọng chính đáng, và bởi 

thế, như là Quyền của con người, thì theo như Thánh 

Tôma Aquinô đã phát biểu: " Quyền của con người, đó là 

điều cao cả nhất hiện hữu trong vũ trụ."  

David Trần  

 

Thánh lễ trọng kính Thánh Giuse tại Nhà 

thờ Chính Tòa Hà Nội 
 

HÀ NỘI -- Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2010, tại Nhà thờ 

Chính Tòa Hà Nội, Đức Cha Lôrensô Chu Văn Minh, đại 

diện Đức Tổng Giám mục Giuse, đã chủ sự Thánh lễ 

trọng mừng kính Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức 

Maria. Thánh Giuse được chọn làm bổn mạng của Nhà 

thờ Chính Tòa Hà Nội, của Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo 

tỉnh Hà Nội và Giáo hội Công Giáo tại Việt Nam. 

 

Cùng đồng tế với Đức Cha phụ tá có khoảng 60 linh mục 

triều và dòng trong Tổng giáo phận Hà Nội. Quý nam nữ 

tu sỹ, chủng sinh và đông đảo bà con giáo dân từ các giáo 

xứ đã về nhà thờ Chính Tòa để tham dự Thánh lễ trọng 

hôm nay. 9h45 sáng, một đoàn rước long trọng với gần 

200 chủng sinh và khoảng 60 linh mục khởi đi từ nhà 

nguyện của Tòa Tổng Giám mục tiến vào nhà thờ Chính 

tòa, nơi hàng ngàn anh chị em giáo hữu đang tề tựu để 

chuẩn bị tham dự Thánh lễ.   

 

Đức Cha Lôrensô ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa về ý 

nghĩa của Thánh lễ hôm nay: “Thánh lễ mừng kính 

Thánh cả Giuse năm nay diễn ra thật trọng thể, vì được 

cử hành trong Năm Thánh 2010 của Giáo hội Công Giáo 

Việt Nam mừng kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo 

phẩm Việt Nam và 350 năm ngày thiết lập hai giáo phận 

đại diện Tông Tòa là Đàng Trong và Đàng Ngoài. Chính 

ngày lễ hôm nay, cách đây gần 400 năm, cha Đắc Lộ đã 

lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Bắc Việt để rao giảng 

Tin Mừng, do đó Giáo hội Việt Nam đã long trọng nhận 

thánh Giuse làm bổn mạng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong thánh lễ này, chúng ta tha thiết cầu xin thánh 

Giuse bảo vệ, phù trì Tổng Giáo phận Hà Nội trong bàn 

tay quyền phép và lòng từ ái của ngài. Xin Thánh nhân 

gìn giữ cộng đồng dân Chúa, các tu sỹ nam nữ, chủng 

sinh, các linh mục và nhất là là những người nhận Thánh 

Giuse làm bổn mạng. Chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt 

cho Đức Tổng Giám mục Giuse – vị chủ chăn đáng kính 

của chúng ta – đang điều dưỡng tại Roma. Tôi đã thay 

mặt toàn thể mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo 

phận gửi lời kính chúc mừng bổn mạng của ngài. Trong 

bức thư hồi âm, Đức Tổng Giuse cho biết: tuy đang ở xa 

nhưng ngài vẫn luôn hướng về Hà nội thân yêu và luôn 

cầu nguyện cho chúng ta những điều thánh thiện và tốt 

đẹp nhất. Với thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện 

cách riêng cho ngài”.  

 

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Lôrensô đã quảng diễn về 

những dấu ấn đặc biệt và những nhân đức cao quý của 

thánh Giuse. Thánh Giuse được gọi là vị thánh Có chức vị 

cao quý vì người là bạn trăm năm của Đức Maria – Mẹ 

Thiên Chúa, và là Cha nuôi của Đức Giêsu. Thánh Giuse 

là đấng Bảo trợ Hội Thánh. Đức Cha Lôrensô nhấn mạnh 

về hai nhân đức nổi bật của Thánh Giuse, đó là sự khôn 

ngoan và lòng dũng cảm, trong mọi biến cố nguy nan hay 

bình lặng, Thánh Giuse luôn tỏ ra điềm tĩnh, quyết tâm 

và mau mắn ứng phó, với một nghị lực bền bỉ và ý chí 

kiên trung bền vững. Và ngài kết luận: “Trí dũng của 

Giuse không phải là cái trí của vị học giả, cái dũng của 

hàng khanh tướng, nhưng là của bậc thánh nhân. Trí 

dũng ấy tuy bề ngoài bình dị, nhưng lại rất siêu việt, vì 

trong tâm hồn ngài có Thiên Chúa ngự trị, có sức mạnh 

của Thánh Thần tác động. Đó là trí dũng của Đạo Kitô mà 

mọi người chúng ta đều có thể đạt tới”.  

 

Kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng hiệp ý với Đức Cha 

Lôrensô và quý Cha dâng lại giáo phận cho thánh Giuse 

và cầu nguyện với ngài để xin ngài bầu cử cùng Chúa ban 

cho muôn ơn lành và bình an./.  

Giuse Trần Ngọc Huấn  

 

CẦU NGUYỆN : 
Khẩn xin Thánh Tâm Chúa Kitô ban Thánh Thần xuống soi lòng trí các bạn thanh niên cho họ hiểu sự cao trọng 
và cần thiết của chức vụ linh mục, mà đại độ hy sinh, dấn thân theo đuổi ơn thiên triệu làm linh mục. 

Cũng xin soi lòng mở trí cho các bậc phụ huynh nữa, để họ biết hy sinh, dâng con cái làm linh mục cho Chúa. Hy 
sinh thật lớn lao, vì biết bao công khó nuôi con khôn lớn, nay vì Chúa, vì phục vụ con người, hy sinh tất cả những 
kỳ vọng chính đáng nơi con mình. Vì thế xin Chúa ban cho các bậc phụ huynh ơn sức mạnh, lòng đại độ để có thể 
hy sinh tất cả, hiến dâng con cái cho Chúa làm linh mục phục vụ Chúa và nhân loại. 

Xin Chúa nhậm lời chúng con tha thiết van xin, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria. Amen. 
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