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KÝ HIỆU CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG 

 
  

Ký hiệu Latinh                         VĂN KIỆN                  Ký hiệu tiếng Việt 
 

 
HIẾN CHẾ 

 
 

SC “Sacrosanctum Concilium”  
 Hiến chế về Phụng Vụ thánh PV 

LG “Lumen Gentium”  
 Hiến chế tín lý về Giáo Hội GH 

DV “Dei Verbum”  

 
Hiến chế về Mạc Khải của Thiên 

Chúa 
MK 

GS “Gaudium et Spes”  

 
Hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong 

thế giới ngày nay 
MV 

 
 

SẮC LỆNH 
 

 

IM “Inter Mirifica”  

 
Sắc lệnh về các phương tiện Truyền 

Thông xã hội 
TT 

OE “Orientalium Ecclesiam”  

 
Sắc lệnh về các Giáo Hội Công giáo 

Đông Phương 
ĐP 

UR “Unitatis Redintegratio”  
 Sắc lệnh về  Đại Kết ĐK 

CD “Christus Dominus”  

 
Sắc lệnh về nhiệm vụ mục tử của 

các Giám Mục trong Giáo Hội 
 

GM 
OT “Optatam Totius”  

 Sắc lệnh về ĐàoTạo Linh mục ĐT 
PC “Perfectae Caritatis”  

 
Sắc lệnh về việc thích nghi canh đời 

sống Tu Sĩ 
TS 

AA “Apostolicam Actuositatem”  

 
Sắc lệnh về hoạt động Tông Đồ 

Giáo dân 
TĐ 

PO “Presbyterorum Ordinis”  

 
Sắc lệnh về tác vụ và đời sống các 

Linh Mục 
LM 

AG “Ad Gentes”  

 
Sắc lệnh về hoạt động Truyền Giáo 

của Giáo Hội 
TG 

 
 

TUYÊN NGÔN 
 

 

GE “Gravissimum Educationis”  
 Tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo GD 
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NAE “Nostra Aetatem”  

 
Tuyên ngôn về mối liên hệ của Giáo 
Hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo 

 
NK 

DH “Dignitatis Humanae”  
 Tuyên ngôn về Tự Do Tôn giáo TD 

 
    

 
KÝ HIỆU THÁNH KINH 

 
 
Ac  Ai ca  
Ađ  Abđia  
Ag  Aggêô  
Am  Amos  
1 Bn  1 Biên niên sử  
2 Bn  2 Biên niên sử  
Br  Baruc  
Cl Côlôssê 
Cn  Châm ngôn  
1 Cr  1 Côrintô  
2 Cr  2 Côrintô  
Cv  Công vụ Tông đồ  
Dc  Diễm ca  
Ds  Dân số  
Dt  Do thái  
Đn  Đaniel  
Đnl  Đệ nhị luật  
Ep  Êphêsô  
Esd  Esdra  
Est  Esther  
Ez  Êzêkiel  
Ga  Gioan  
Gb Giob  
1 Ga  1 Gioan  
2 Ga  2 Gioan   
3 Ga  3 Gioan  
Gc  Giacôbê  
Gđ  Giuđa  
Gđt  Giuđitha  
Ge  Gioel  
Gl  Galata  
Gn  Giôna  
Gr  Giêrêmia  
Gs  Giôsuê  
Gv  Giảng viên  
Hb  Habacuc  
Hc  Huấn ca  
Is  Isaia  
Kh  Khải huyền  
Kn  Khôn ngoan  
Lc Luca  
Lv  Lêvi  
Mc  Marcô  
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1 Mcb  1 Macabê  
2 Mcb  2 Macabê  
Mk  Mikêa  
Ml  Malakia  
Mt  Matthêu 
Nh Nahum 
Nhm  Nêhêmia  
Os  Ôsê  
Pl Philipphê  
Plm  Philêmon  
1 Pr  1 Phêrô  
2 Pr  2 Phêrô  
Rm  Rôma 
Rt  Ruth  
1 Sm  1 Samuel  
2 Sm  2 Samuel  
Sp  Sôphônia  
St  Sáng thế   
Tb  Tôbia  
Tp  Thẩm phán  
1 Tm  1 Timôthê  
2 Tm  2 Timôthê  
1 Ts  1 Thessalônica  
2 Ts  2 Thessalônica  
Tt  Titô  
Tv  Thánh vịnh  
1 V  1 Vua  
2 V  2 Vua  
Xh  Xuất hành  
Zcr  Zacaria  
 
 

KÝ HIỆU SÁCH TRÍCH DẪN 
 
AAS Acta Apostolicae Sedis. Roma, 1909- ... 
ASS Acta Sancta Sedis. Roma, 1865-1908. 
CChr Corpus Christianorum. 
COD Conciliorum Oecumenicorum Decreta. 
  Bologne, Herder, 1962. 
Coll. Lac. Actorum et Decretorum Ss. Conciliorum  
 recentiorum Collectio Lacensis. 
 Friburg, 1870- … 
CSEL Corpus Christianorum Ecclesisticorum 
 Latinorum. Vienne, 1866- … 
DENZ Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion 
 Symbolorum, Definitionum et Declarationum 
 de rebus fiedei et morum. Herder, 1963, ấn bản 
 thứ ba. 
EB Enchiridion Biblicum. Napoli-Roma, 1961, ấn 
 bản thứ ba. 
GL Giáo Luật 1983. 
Funk  F.X. Funk, Patres Apostolici. Tubingue, 1901. 
GCS Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Leipzig 1897- 

… 
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Hartel Ấn bản CSEL có chú thích. 
Harvey W.Harvey, Adversus Hereses (Thánh Irênê). Cambridge , 1857. 
Mansi G.D.Mansi, Sanctorum Conciliorum et Decretorum Collectio Nova. Lucca, 1748 – 

J.B. Martin và L. Petit, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio. 
Firenze, 1759; Venezia, 1798. 

MGH Monumenta Germaniae Historica. Hannover-Berlin, 1862. 
Patr.Or. Patrologia Orientalis. R.Graffin-F.Nau, Paris, 1903- ... 
PG Patrologiae Graecae Cursus Completus.  
 J.B. Migne, Paris, 1857-1886. 
PL Patrologiae Latinae Cursus Completus.  
 J.B. Migne, Paris, 1844-1864. 
Sources Chr. Sources Chrétiennes. H. de Lubac-J. Daniélou, Paris, 1941- … 
Sagnard Ấn bản Sources Chrétiennes có chú thích. 
T.n.U Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristichen Literatur. Leizig, 1882- 

… 
 

KÝ HIỆU GHI CHÚ 
 
CĐ. Công Đồng 
ch. chương 
nt. như trên 
T. Thánh 
tr. trang 
tt. tiếp theo 
x.  xem 
xb. Nhà xuất bản 
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PHAOLÔ GIÁM MỤC TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA HỢP NHẤT VỚI CÁC NGHỊ PHỤ 

CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 

HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH 

SACROSANCTUM CONCILIUM 

Ngày 4 tháng 12 năm 1963 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Thánh Công Đồng nhận thấy mình có bổn phận đặc biệt phải lo canh tân và phát huy Phụng 

vụ, để giúp cho đời sống Kitô hữu nơi các tín hữu ngày càng tăng triển; cũng như để thích ứng 

cách tốt đẹp hơn những định chế có thể thay đổi cho hợp với những nhu cầu của thời đại hôm 

nay, đồng thời cũng để phát huy những gì có thể đem lại sự hợp nhất cho tất cả những ai đã tin 

theo Chúa Kitô, và củng cố những gì hỗ trợ cho việc mời gọi mọi người vào lòng Giáo Hội. 

2. Thật vậy, chính nhờ Phụng vụ, nhất là trong Hy tế Tạ ơn, mà “công cuộc cứu chuộc chúng ta 

được thực hiện”1, vì thế Phụng vụ góp phần rất nhiều trong việc giúp các tín hữu thể hiện trong 

cuộc sống và tỏ bày cho những người khác thấy mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực 

của Giáo Hội chân chính, một Giáo Hội có đặc tính vừa nhân loại vừa thần linh, vừa hữu hình 

vừa chứa đựng những thực tại vô hình, vừa nhiệt thành hoạt động vừa sốt sắng chiêm niệm, 

hiện diện nơi trần gian nhưng chỉ như người lữ hành; và trong Giáo Hội, yếu tố nhân loại phải 

qui hướng và lệ thuộc vào yếu tố thần linh, những thực tại hữu hình phải qui hướng về những 

thực tại vô hình, những hoạt động phải hướng về chiêm niệm, và những gì hiện tại phải hướng 

về thành đô tương lai mà chúng ta đang tìm kiếm2. Hằng ngày, Phụng vụ kiến tạo những người 

bên trong Giáo Hội thành đền thánh trong Chúa, thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa trong Thánh 

Thần3, cho đến khi đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô4, đồng thời cũng kiện cường cách 

kỳ diệu nơi họ sức mạnh để rao giảng Chúa Kitô, và như thế Phụng vụ bày tỏ cho những người 

ở bên ngoài thấy Giáo Hội như một dấu chỉ được đặt lên cao trước mặt muôn dân5, nhờ đó con 

cái Thiên Chúa đang tản mác được qui tụ nên một6 cho tới khi thành một đàn chiên với một chủ 

chăn7. 

3. Vì vậy, để phát huy và canh tân Phụng vụ, thánh Công Đồng thấy cần nhắc lại những 

nguyên tắc sau đây và thiết định những tiêu chuẩn thực hành. 

                                                 
1
 Sách lễ Rôma, Kinh Dâng lễ Chúa Nhật thứ 9 sau lễ Hiện Xuống. 

2
 x. Dt 13,14. 

3
 x. Ep 2,21-22. 

4
 x. Ep 4,13. 

5
 x. Is 11,12. 

6
 x. Ga 11,52. 

7
 x. Ga 10,16. 
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Trong những nguyên tắc và tiêu chuẩn này, một số có thể và phải được áp dụng vừa cho 

Nghi chế Rôma vừa cho tất cả các Nghi chế khác, tuy dù những tiêu chuẩn thực hành sau đây 

phải hiểu là chỉ có liên quan tới Nghi chế Rôma thôi, ngoại trừ những gì tự bản chất có liên hệ 

đến những Nghi chế khác. 

4. Sau hết, luôn trung thành vâng phục truyền thống, Thánh Công Đồng tuyên bố rằng: Giáo 

Hội Mẹ thánh coi tất cả những Nghi chế đã được chính thức công nhận đều bình đẳng trên 

pháp lý và được tôn trọng như nhau, Công Đồng cũng muốn các Nghi chế ấy được duy trì trong 

tương lai và được cổ võ bằng mọi cách, đồng thời cũng ước mong, nơi nào cần, các Nghi chế 

ấy phải được cẩn thận tu chỉnh toàn vẹn theo tinh thần của truyền thống tốt lành và tiếp nhận 

được luồng sinh khí mới cho phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu hiện tại. 

 

Còn tiếp nhiều kỳ 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ 

(Ga 18, 33b-37) 

Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội long trọng cử hành lễ Chúa Kitô là Vua 
vũ trụ với niềm vui khôn tả, đồng thời quả quyết rằng Người là Vua và là Chúa chúng ta.  

Đã từ lâu, trong ngôn ngữ thông thường, người ta đã gán cho Chúa Giêsu Kitô tước hiệu 
Vua ; Đúng, Người là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa, trổi vượt trên hết mọi 
loài, thống trị lòng người, Người hiển trị đến muôn đời. Chúa Giêsu là vua lòng người, với tình 
yêu và lòng trùi mến, Người lôi kéo mọi con tim đến với mình. Người là "Con Chiên đã bị giết 
nay xứng đáng lãnh nhận thần tính và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh 
quang..." (Ca nhập lễ).  

Lễ Chúa Kitô Vua tương đối mới, nhưng có nền tảng Thánh Kinh và thần học sâu xa. Từ 
tước hiệu vua, được áp dụng cho Chúa Giêsu thật quan trọng trong các Tin Mừng, chính Tin 
Mừng cung cấp cho chúng ta một bài đọc đầy đủ về dung mạo cũng như sứ vụ của Đấng Cứu 
Thế. Khởi đi từ "Vua người Do thái", dẫn đến tước hiệu "Vua của thế giới", "Chúa của vũ trụ và 
lịch sử", vượt qua mọi kỳ vọng của dân Do thái. 

Trọng tâm tiến trình mạc khải về vương quốc của Vua Giêsu, còn tiềm ẩn bí mật về cái 
chết và sự phục sinh của Người. Khi bị treo trên thập giá, các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão nhạo 
bángNgười rằng : "Nếu ông là vua Do thái ; thì hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta tin nào" 
(Mt 27, 42). 

Trong thực tế, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã tự ý nộp mình chịu khổ hình và chịu chết 
trên cây Thánh Giá, một nghịch lý của Vua Giêsu thể hiện thánh ý Chúa Cha trên sự bất tuân 
của tội lỗi. Chính sự hiến mình làm của lễ đền tội này mà Chúa Giêsu đã trở thành Vua vũ trụ, 
như Người đã tuyên bố với các tông đồ sau khi sống lại, "Thầy đã được trao mọi quyền năng 
trên trời dưới đất"(Mt 28, 18). 

 

 VUA VƯƠNG QUỐC YÊU THƯƠNG VÀ AN BÌNH  
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Quyền bính của Chúa Kitô Vua ở đây là gì ? Hẳn không phải là quyền bính của các vua 
trần thế và những kẻ có thế lực ; nhưng là quyền năng thiêng liêng có thể ban sự sống thần linh 
để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, đánh bại sự thống trị của thần chết. Ðây là quyền năng yêu 
thương, một quyền năng có thể rút từ sự ác ra sự lành, làm cho tâm hồn chai đá ra mềm mỏng, 
mang lại hòa bình cho những cuộc xung đột, biến tăm tối thành hy vọng. Vương quốc của Chúa 
Kitô không hề áp đặt bất cứ điều gì và luôn tôn trọng tự do của con người. Khi Philatô hỏi Chúa 
Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" (Ga 18, 33) Bị hỏi, nhưng với tư cách là 
Vua, Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của Philatô, mà Chúa hỏi lại ông : "Quan tự ý nói thế, 
hay là có người khác nói với quan về tôi?"(Ga 18,35) 

Khi thi hành sứ mạng công khai, đã có lần đám đông dân chúng muốn tôn Chúa lên làm 
vua, nhưng Người lại chốn khỏi Vương quốc thế trần, đúng như Chúa nói với Philatô : "Nước 
tôi không thuộc về thế gian này"(Ga 18, 36). Chúa là Vua không có quân đội, không khí giáp.  

Cung điện Người ở đâu ? Thưa, Người ngự trị trong lòng chúng ta. "Vua không có cung 
điện" nhưng toàn trái đất thuộc về Người. Nhờ Người mà thế giới này được tác tạo. Trước 
Philatô, kẻ có quyền ra án tử cho Chúa,Chúa khẳng định, "Tôi đến trần gian đểlàm chứng cho 
Chân Lý" (Ga 18,37).   

Vậy chúng ta theo ai : Thiên Chúa hay ma quỷ? Sự thật hay giả dối? Tùy chúng ta lựa 
chọn. Chọn theo Chúa Kitô không bảo đảm cho chúng ta sự thành công theo những tiêu chuẩn 
thế gian, nhưng bình an và niềm vui thì chỉ mình Người mới có thể mang lại cho chúng ta. Với 
Người, chúng ta có thể xây dựng yêu thương và an bình. Chúa là "Vua, của một vương quốc 
gồm những người tội lỗi!" Chúng ta phải thường xuyên lặp lại : Xin thương đến con là kẻ tội lỗi, 
để chúng ta nhìn anh em mình với lòng từ bi. Họ cũng là những tội nhân nghèo như chúng ta. 
Chúa là Vua của những người nghèo! Chúng ta biết tình yêu đầy ân sủng của Thiên Chúa là sự 
giàu có của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ thiếu nó. Chúa là "Vua của một vương quốc 
huynh đệ!" Hãy là những người anh em yêu thương nhau! Trong mắt Chúa Giêsu, Bình an và 
Tình yêu lan tỏa. Vì vậy, Tin Mừng trình bày Chúa Giêsu, Vua vũ trụ bị kết án, Philatô là kẻ xét 
xử Người. 

Khi nói : "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa 
Giêsu đáp : "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm 
chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi"(Ga 18, 36-37). 

Chúng ta đang ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta có bổn phận làm 
cho tình yêu, sự dịu dàng, hiền lành, vẻ đẹp trở lại vương quốc này. Chúa Giêsu là Đấng Cứu 
Thế, Người đã không đến để xét xử nhân loại, nhưng là để cứu. Người là Đấng công chính duy 
nhất, thế chỗ cho tội nhân.  

Để phục vụ Đức Giêsu Vua, chúng ta phải chấp nhận làm việc mỗi ngày  cho Triều Đại 
cánh chung đang đến... điều ấy không xảy ra mà không có chiến đấu : Vâng, Vua chúng ta yêu 
cầu chúng ta cầm sẵn vũ khí trong tay để chiến đấu, chống lại "các thế lực của bóng tối" (Cl 1, 
13). Cùng với Người, chúng ta nắm chắc phền thắng (x. Ga 16, 33), nhưng với điều kiện là 
chúng ta cũng tham gia chiến đấu, chiến đấu hàng ngày với ba thù là ma quỉ, thế gian và xác 
thịt…vì "những ngày là xấu xa! "(Ep 5, 16) và rằng"cả thế giới nằm dưới sự thống trị của ma 
quỷ"(1 Ga 5, 19).  

Làm cho Chúa hiển trị, tiên vàn vẫn là làm cho Chúa hiển trị trong lòng chúng ta... khi tuyên 
xưng đức tin trong cuộc sống hàng ngày cách cá nhân hay cộng đoàn, chúng ta không xấu hổ! 
(LG §31). Lời Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói cùng dân chúng ngày 15 tháng 6 năm 
1993 vẫn còn vang vọng : "Hãy đi đến các ngả đường, sống đức tin của chúng con với niềm vui 
vẻ, hãy mang đến cho mọi người Ơn cứu độ của Đức Kitô, ơn ấy phải thâm nhập vào trong gia 
đình, trường học, trong các nền văn hóa và đời sống chính trị!" Đừng sợ phải đi ngược dòng! 
Làm cho Đức Kitô hiển trị, là trở nên tông đồ lôi kéo nhiều linh hồn về với Chúa là Vua Vương 
Quốc Yêu Thương và An Bình.  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ  
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 VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
  

LỄ CHÚA GIESU KITO LÀ VUA VŨ TRỤ 

 

Đn 7:13-14; Kh 1:5-8; Ga18:33b-37  

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

   
Phiên tòa chất vấn Chúa Giêsu 
  
Quan tòa Pilate trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu lại và hỏi: “Ông có phải là Vua dân 

Do Thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều đó hay ai khác đã nói với Ngài về 
tôi?”  Pilate trả lời: “Tôi không phải là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các 
thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc 
về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian thì thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không 
để tôi bị bắt nộp cho người Do Thái. Nhưng đúng vậy, nước tôi không thuộc nơi này.” 
Pilate lại hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Chính Ngài nói tôi là vua. Tôi đã 
sinh ra và đến thế gian vì điều này, đến để làm chứng cho Sự Thật. Ai đứng về phía Sự 
Thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18:33-37) 

  
                                                    ************** 
  
      Hôm nay Chúa Nhật lễ trọng mừng Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, kết thúc năm phụng 

vụ. Tin Mừng Gioan tả lại phiên tòa xử Chúa Giêsu (Ga 18:33-37). Pilate hỏi Chúa “Ông có phải 
là vua Do Thái không?” và câu trả lời của Chúa: “Tôi là vua, nhưng nước tôi không ở thế gian 
này” đã như  mũi giao nhọn đâm trúng tim, gây nhức nhối cả quan tòa lẫn các thượng tế và 
đám dân Do Thái đang tố cáo Chúa. Ở đây, chúng ta thấy giữa hai loại quyền lực trần thế và 
quyền lực trên trời có một tương phản rõ ràng. Đâu là thực đâu là giả? 

CHÚA GIESU, ÔNG VUA KHÔNG BIẾT CÚI ĐẦU  
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QUANG CẢNH PHIÊN TÒA XỬ CHÚA GIÊSU 

Đem nộp Chúa Giêsu cho quân La Mã để chắc chắn Ngài sẽ bị đóng đanh, chính quyền Do 
Thái đã hoàn thành nhiệm vụ để lời tiên tri được ứng nghiệm là Người sẽ bị kéo lên cao (Ga 
3:14; 12:32-33). Thánh Gioan đã tả lại cuộc đối đáp giữa Chúa giêsu và Pilate, quan tổng trấn 
kiêm quan tòa. Pilate hỏi Chúa Giêsu: 

- “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”(c.33). Bị cáo Giêsu nắm lấy câu hỏi đó và 
hỏi ngược lại ông tòa. 

-  “Tự ngài hỏi câu đó hay có ai khác đã nói với ngài về tôi? (c.34). Cả câu hỏi lẫn câu 
trả lời đều trở thành những lời khiêu khích đối với Philate. 

      Vẻ hống hách của Pilate cũng chẳng uy hiếp được chúa Giêsu. Chúa đã có sẵn câu trả 
lời:  “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (c 36). Ngay lập tức chúa Giêsu nêu lý do: ‘Nước 
tôi không có cảnh cưỡng chế và áp đặt.’ Đồng thời Chúa Giêsu lặp lại quan điểm của 
chúa: “Nước tôi không thuộc về thế gian này.” 

  
Pilate rất tinh khôn, ông không muốn nhận câu trả lời của chúa Giêsu từ chối mình là vua 

trần thế, ông liền kết luận theo kiểu loại suy: “Vây ông là vua à?” (C.37). Chúa Giêsu chấp nhận 
lời tuyên cáo đó không mảy may ngập ngừng: “Ngài nói tôi là vua….Tôi đến thế gian này vì điều 
đó.” 

Để làm gì? Để khai mở và kiến tạo một thế giới hòa bình huynh đệ, thế giới của công lý và 
nhân quyền, thế giới yêu Chúa và thương người, mọi người yêu thương nhau như anh em một 
nhà. Đó chính là vương quốc đã đi vào lịch sử loài người. Nó sáng ngời và đã vượt thoát khỏi 
chính nó để trở thành vương quốc đời đời vô tận, như khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha: ‘Lạy cha 
chúng con ở trên trời…Xin cho nước Cha trị đến… .’ 

  Đọc đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu đối đáp trước tòa, chúng ta thấy quan tòa Pilate tỏ ra rất 
bối rối khi phải đối diện với một bị cáo tự xưng mình là ‘Sự Thật’. Hãy tự hỏi, mỗi người chúng 
ta có cái gì giống như ông tòa Pilate không? Cái gì đã ngăn cản chúng ta, làm cho chúng ta mất 
tự do, thiếu tự nhiên? Cái gì làm cho chúng ta sợ hãi? Danh hiệu của chúng ta là gì? Y phục 
nào chúng ta mặc, mặt nạ gì chúng ta đeo nơi công chúng mà không cảm thấy xấu hổ, sợ bị 
tổn thương? Lấy tư cách gì chúng ta làm lơ bạn bè, tài cán gì để trà đạp người khác hầu nâng 
mình lên, tạo thể diện cho mình hoặc tiếp tục nắm giữ địa vị cao, việc làm tốt, lương lớn? Có 
bao giờ vì thể diện hão mà ta muối mặt lấy những ý kiến hay tư tưởng đẹp của người làm của 
mình để tạo tư cách và uy danh cho mình không? 

 

VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA GIÊSU 

Điểm quan trọng của Tin Mừng Gioan là vương quyền của chúa Kito. Cốt lõi sứ điệp của 
chúa Giêsu là Vương Quốc Thiên Chúa, Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa 
của vương quốc. Người có Lời và liên quan đến lịch sử nhân loại, trong đó có hình ảnh của 
vương quốc, tức nước trời. Trong vương quốc của chúa Giêsu, không có khoảng cách giữa thế 
quyền và giáo quyền, nhưng có khác biệt giữa thống trị và phục vụ. 

Vương quốc của Chúa Giêsu không phải là loại vương quốc mà Pilate biết, muốn hoặc 
không muốn tham dự. Vương quốc của Pilate là vương quốc La Mã, kiểu chuyên chế, đặc 
quyền đặc lợi, thống trị và xâm lăng. Vương quốc của Chúa Giêsu, trái lại, được xây dựng trên 
tình yêu, công lý và hòa bình. 
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Chúa Giêsu đã tuyên bố vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc thánh, ân sủng, công 
lý, tình thương và hòa bình. Mục đích sau cùng của Thiên Chúa nơi vương quốc này đã được 
thực hiện qua mọi sự ngay từ khởi đầu. Đó là giải phóng và cứu chuộc, mục đích tối hậu của 
Chúa Giêsu. Vương quốc này là một thực tế ở tương lai, nhưng lại đang hiện diện một cách 
nhiệm màu nơi Người, trong hành động và Lời của Người, trong thân phận làm người của 
Người. 

Nếu vương quyền của Chúa Giêsu được mừng long trọng, được tung hô trong ngày Lễ 
Kito Vua hôm nay có làm bực mình, ngứa mắt một số người, thì đó phải chăng vì những ông 
vua, những nhà lãnh đạo trần thế vẫn chưa giác ngộ? Vương quyền của Chúa Giêsu khác hẳn 
vương quyền của họ. Vương quyền và phương cách lãnh đạo của Con Một Thiên Chúa không 
chấp nhận thứ bậc, đặc quyền đặc lợi và bất cứ một toan tính âm mưu nào để làm chủ thế giới, 
làm thầy thiên hạ. Chúa không có tham vọng, không ham danh hám lợi và ham mê quyền lực. 
Chính Người, một quân vương vô tội đã không kết án, xử tội bất cứ ai, nhưng lại tự hiến thân 
mình chịu chết cho muôn dân. Chính trị của Người đã làm đảo lộn mọi ý niệm về vương quyền 
ở trần gian. Vương quyền của Người là vương quyền phục vụ, hy sinh cả mạng sống mình cho 
tha nhân. 

Theo Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đã chịu chết vì là Vua. Ngày Chúa bị đóng đanh treo 
trên thập giá chính là ngày lễ nhậm chức lên ngôi hoàng đế của Người, một biểu lộ tối hậu về 
phục vụ của vương quyền của Người. Nhờ Chúa Kito, cuộc đăng quang đau khổ đã hủy giệt sự 
chết, mang lại sự sống vĩnh cửu. Không ai có được phong cách hoàng đế như Chúa Giêsu, mà 
lại tỏ ra mình chẳng có quyền hạn gì trước mặt những kẻ có quyền thế. Trái lại, nhiều người 
trong chúng ta, bề ngoài thì làm vẻ chống đối, cưỡng lại quyền lực, nhưng bên trong vẫn dùng 
áp lực hoặc chạy chọt và mọi thủ thuật rất tinh vi để hợp tác. Chúa Giêsu không bao giờ dùng 
mánh khóe lươn lẹo, mưu sỉ, không dùng bạo lực chống lại bạo lực. 

 

HAI  VƯƠNG MIỆN 

Nếu ai có dịp đi thăm đất thánh Jerusalem, sẽ thấy Tu viện Ecce Homo/Này là Người, một 
trung tâm của các nữ tu Sion nằm trên đường Thương Khó / Via Dolorosa trong cổ thành 
Jerusalem. Toàn thể tu viện được xây trên một khu đất mà người ta tin rằng hồi xưa là tòa án 
của tổng trấn Pontius Pilate. 

Miền đất thánh Jerusalem, nơi kỷ niệm những biến cố xoay quanh cuộc sống, cuộc khổ 
nạn và cái chết của chúa Giêsu, hàng năm đều có hai cuộc lễ lớn để nhắc lại những vui buồn 
trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngày lễ quan thầy của Tu Viện Ecce Homo là ngày lễ Chúa 
Kitô là Vua, biểu lộ niềm vui, kết thúc năm phụng vụ và biểu lộ nỗi buồn chúa Giêsu chịu đội  
mạo gai vào ngày thứ sáu đầu tiên Mùa Chay. Hai ngày lễ, hai vương miện, hai hình ảnh, một ý 
nghĩa về chúa Giêsu là Thiên Chúa, được đưa ra trước cộng đồng Kito hữu để chúng ta cùng 
nhau suy niệm và noi gương. 

Lễ Chúa Kito Vua cho chúng ta hình ảnh chúa Kito mang triều thiên, thoạt tiên là triều thiên 
mạo gai, rồi triều thiên chiến thắng, vương miện vinh quang không bao giờ tàn. Vào ngày 
chúng ta chịu phép Thánh Tẩy, khi dầu thánh được xức trên trán chúng ta là lúc chúng ta đội 
triều thiên, dấu hiệu của vương quyền làm cho chúng ta trở thành một Kito khác, một Kitô được 
xức dầu. Chúng ta đã có sức mạnh để Sống thật tin tưởng và Yêu thật mãnh liệt như chính 
chúa Giêsu đã sống và đã yêu. Triều thiên vinh quang –là của chính chúa Kitô- đã được hứa 
ban cho mỗi người chúng ta. Vậy thì triều thiên nào nằm ở trung tâm Đức Tin và Tuyên Hứa 
của chúng ta? 

 

AI ĐÂY, NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤNG CỨU THẾ ĐÃ BỊ KẾT ÁN? 
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Chúa Giêsu đã trả lời quan tổng trấn La Mã một cách quả quyết ‘Ta là Vua’, nhưng không 
phải là vua thế gian (Ga 18:36). Người đến  không phải để chiếm đất dành dân, nhưng để giải 
phóng muôn dân khỏi nô lệ tội lỗi và hòa giải họ với Thiên Chúa. Người nói: “Vì lẽ đó mà tôi 
sinh ra và đến thế gian này, để chứng minh cho Sự Thật. Ai thuộc về Sự Thật thì nghe lời tôi” 
(Ga 18:37). 

Sự Thật là gì mà chúa phải đến thế gian này để làm chứng?  Toàn thể cuộc sống của 
Chúa đã chứng tỏ Thiên Chúa là Tình Yêu: Vậy thì đây là Sự Thật đã được Chúa chứng tỏ một 
cách trọn vẹn bằng hy sinh mạng sống mình trên núi Calvary. Chúa Giêsu đã thiết lập vương 
quốc của Thiên Chúa một lần cho tất cả bằng thập tự giá. Con đường đi tới đích đó thì dài, 
không có đường tắt nào hết. Mọi người đều hoàn toàn tự do để chấp nhận Sự Thật của Tình 
Yêu Thiên Chúa. 

Thiên Chúa là Tình Yêu và là Sự Thật. Không có Tình Yêu nào, không có Sự Thật nào là 
áp đặt cả. Nó nhẹ nhàng đến gõ cửa tâm hồn chúng ta, chờ đợi chúng ta mở cửa lòng đón 
chào nó. Tuy nhiên đa số chúng ta sợ hãi không muốn tiếp đón người khách đó vào nhà chúng 
ta, vào cuộc sống chúng ta và vương quốc trần gian này, bởi vì có nhiều mâu thuẫn trầm trọng 
liên quan đến  tặng vật đó. Nhiều người ra mặt chống lại Sự Thật bằng quyền lực; có người lại 
dùng áp lực, mưu mô và thủ thuật dưới mọi hình thức rất tinh vi khéo léo để tạo nguy hiểm cho 
Sự Thật. 

Khi chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa bị đóng đanh, chúng ta cũng hiểu được phần nào tại sao 
Chúa vẫn giữ danh hiệu Vua cho đến thời nay.  Chúa đã không cúi đầu. Chúa là Sự Thật bẩm 
sinh, không bao giờ áp đặt bất cứ ai. Người đến. Người gõ cửa. Người đứng. Người 
chờ…Người không dùng bạo lực đáp trả bạo lực. 

 

LỜI KẾT 

Chúng tôi mượn lời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II để làm lời kết cho bài viết. 

Khi kết thúc đàng Thánh Giá tại Coliseum ở Rome vào đêm thứ Sáu năm Thánh 2000, 
Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nói như sau: 

   *Ai đây, nếu không phải là đấng Cứu Thế, có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn nỗi đau 
đớn của những kẻ bị kết án một cách bất công? 

  *Ai đây, nếu không phải là một ông Vua bị khinh miệt và làm nhục, lại có thể đạt được kỳ 
vọng của biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ hiện đang sống cuộc sống vô vọng và vô nhân 
phẩm? 

 *Ai đây, nếu không phải là con Thiên Chúa, có thể biết đến những nỗi sầu buồn và cô đơn 
của biết bao nhiêu người mà cuộc sống của họ bị chà đạp, dày xéo, tan nát không tương lai? 

Chúa Giêsu đã mang những vết thương của Người về thiên đàng, ở đó đã dành sẵn một 
nơi cho những vết thương đau của chúng ta, bởi vì vua của chúng ta đã mang những vết 
thương của Người về trời trong vinh quang. 

Đức Vua của chúng ta bị đóng đanh và đưa lên cao giữa muôn dân, hai tay giang ra như 
chào đón, đầy vẻ yêu thương nhân hậu. Chớ gì chúng ta có đủ can đảm để cầu xin Người nhớ 
đến chúng ta trên vương quốc của Người, ban ân sủng cho chúng ta để chúng ta noi gương 
Người khi còn ở trần thế này, ban ơn khôn ngoan để chúng ta biết đón chào Chúa khi Chúa 
đến gõ cửa tâm hồn chúng ta. 

Chúa Giêsu Kitô là Vua chúng ta và Vua nhân loại. Vua của Tình Yêu, Công Lý và Hòa 
Bình. Ngài đã cứu chúng ta khỏi vũng lầy tội lỗi. 
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Fleming Island, Florida 
Nov. 18,  2015 
NTC 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Hỏi : Nhân dịp Năm Thánh 2016 kinh lòng thương xót Chúa sắp được mở  ra trong 

toàn Giáo Hội, Xin Cha giải thích rõ  về ơn toàn xá được hưởng nhân dịp này.  

 
   

Trả lời : 

Đúng, Năm Thánh Lòng thương xót Chúa ( Divine Mercy) sẽ được mở ra trong toàn Giáo 

Hội vào ngày 8 tháng 12 năm nay (2015), nhằm ngày lễ kinh Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội  ( 

Immaculate Conception).Năm Thánh ( Jubilee Year) là dịp trọng  đại cho giáo dân được hưởng 

nhờ ơn toàn xá ( planery Indulgence) của Giáo Hội. 

Nhưng trước khi trả lời câu hỏi trên, tôi cần nói lại một lần nữa giáo lý của Giáo Hội về vấn 

đề tha tội và đền tội như sau: 

1. Theo giáo lý của Giáo Hội, thì sau khi các tội đã được tha qua bí tích hoà giải, hối nhân 

phải làm một việc gọi là “đền tội (penance)” để sữa chữa những  xáo trộn của  tội đã được tha 

nhưng hậu quả còn để lại trong  trong tâm hồn hối  nhân. Vì thế, những hậu  quả này  cần 

được thanh tẩy cho sạch  để được vào Thiên Đàng ( đối với các linh hồn còn trong Luyện tội)  

(x. SGLCG, số 1459). 

Các linh hồn này đang cần sự giúp đỡ của những người còn sống làm việc lành cầu 

nguyện cho để được mau chóng vào hưởng Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng. Một việc lành 

có giá trị tha hình phạt hữu hạn ( temporal punishment) là ơn toàn xá mà Giáo Hội ban trong 

những dịp đặc biệt như Năm Thánh để các tín hữu còn sống lãnh nhận và nhường lại cho các 

linh hồn đang còn được thanh luyện trong nơi gọi là Luyện tội, hay Luyện ngục ( Purgatory).  

Các linh hồn thánh ở nơi đây là những người đã ly trần trong ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa 

thánh thiện đủ để vào ngay Thiên Đàng sau khi chết nên  cần “ tạm trú” ở nơi đây một thời gian 

dài ngắn tùy theo mức hoàn hảo đòi hỏi. 

 NĂM THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ  
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Các linh hồn này đã hết thời giờ làm việc lành rồi, nên chỉ còn nhờ cậy các Thánh trên 

Thiên Đàng nguyện giúp cầu thay cho, cũng như trông chờ thân nhân còn sống cứu giúp bằng 

những việc lành như cầu nguyện, xin dâng Thánh Lễ hay lãnh ơn xá để giúp cho họ được mau 

gia nhập hàng ngũ các Thánh đang vui hưởng Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng. Tuy không 

còn thì giờ để làm việc lành cho mình nữa, nhưng các linh hồn ở luyện ngục có thể cầu xin đắc 

lực cho các tín hữu  còn sống trên trần gian. Đó là nội dung  tín điều các thánh thông công nói 

về  sự hiệp thông giữa các Thánh trên Thiên Đàng, các linh hồn thánh trong Luyện tội và các 

tín hữu còn sống trên trần gian. 

Các Thánh trên trời không cần ai giúp mình nữa vì đã thánh thiện đủ để đang được hưởng 

Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng. Nhưng các Thánh có thề cứu giúp hữu hiệu cho các linh 

hồn còn trong Luyện tội và cho các tín hữu còn sống trên dương thế. Cứu giúp bằng lời nguyện 

giúp cầu thay trước Tòa Chúa cho các linh hồn và các tín hữu còn sống. Các linh hồn còn trong 

Luyện nguc không thể tự giúp mình được nữa, nên chỉ còn trông cậy  vào các Thánh trên Trời 

và các tín hữu còn sống giúp họ bằng lời cầu nguyện và việc lành dành cho họ. 

 Các tín hữu còn sống có lợi điểm là còn thì giờ để lập công đền tội cho mình , và  cứu giúp 

các linh hồn thánh trong Luyện tội. 

Như thế, chung qui chỉ vì tội mà con người phải xa tránh để sống đẹp lòng Chúa ngay ở 

đời này và được cứu rỗi để vào Nước Trời mai sau.     

Nói đến tội, thì  tội nào cũng có thể được tha qua bí tích hòa giải , trừ tội phạm đến Đức 

Chúa Thánh Thần,  tức tội chối bỏ Thiên Chúa hoàn toàn thì không thể tha được như Chúa 

Giêsu đã nói rõ trong Phúc Âm Thánh Marc-cô (Mc.3: 28-29). 

Được tha qua ơn phép giải  tội (absolution), nhưng mọi tội trọng hay nhẹ  đều  để lại những 

hậu quả lớn nhỏ trong tâm hồn  hối nhân cũng như trong tương quan với người khác, nên cần 

 được sửa chữa sau khi xưng tội. Thí  dụ, tội lỗi phép công bằng (ăn cắp tiền, tài sản của người 

khác, vu cáo làm thiệt hại  danh dự, đời tư của ai ) đòi buộc hối nhân phải đền bù thiệt hại 

tương xứng về vật chất hay tinh thần cho người mình đã làm thiệt hại nhiều hay ít. Cụ thể, ăn 

cấp tiền bạc hay tài sản của ai thì không thể đọc năm ba kinh hay lần chuỗi 50 để đền tội được, 

 mà phải hoàn trả cho người ta số tiền mình đã lấy vì phép công bằng giao hoán đòi buộc. Lại 

nữa,  công khai mạ lỵ ai, thì cũng phải công khai nhận lỗi và xin lỗi cá nhân hay tập thể  mình 

đã xúc phạm chứ không thể âm thầm đọc vài kinh  đền tội là xong.  Các tội khác như bỏ lễ ngày 

Chúa Nhật hoặc lễ trọng, giận hờn, nói tục , phạm tội lỗi điều răn thứ sáu, thứ chín, v.v thì có 

thể làm những việc đền tội cách kín đáo hơn do cha giải tội giao.  Đó là tất cả ý nghĩa của  việc 
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“đền tội”  đòi hối nhân phải thi hành sau khi đã thành thật xưng các  tội nặng nhẹ  mình lỡ 

 phạm vì cố ý hay vì yếu đuối con người và được tha qua bí tích hòa giải.  

 
   

Mục đích của việc đền tội này là để được tha hình phạt hữu hạn (temporal punishment) tức 

là để sửa chữa những hậu quả của tội đã  để lại trong tâm hồn hối nhân như  đã nói ở trên. 

Hình phạt này khác với hình phạt đời đời (eternal punishment) dành cho những ai chết khi đang 

mắc tội trọng (mortal sin) mà không kịp ăn năn hay không muốn ăn năn để xin Chúa thứ tha.( x. 

SGLCG,số 1033, 1472).Hoặc những ai đã chối bỏ Thiên Chúa hoàn toàn để làm những sự dữ 

như giết người, giết thai nhi, trộm cướp, dâm ô thác loạn mà không hề ăn năn cho đến khi 

chết.Những người  bị hình phạt đời đời thì không còn trông nhờ ai cứu giúp gì được nữa, vì đã 

vĩnh viễn xa lià Thiên Chúa là tình thương rồi. 

Vả lại, cũng  không có sự hiệp thông nào giữa các Thánh trên trời, các linh hồn trong Luyện 

tội và các tín hữu trên trần gian như Giáo Hội day ( X SGLGHCG số 1033-1037).Vì thế, các 

Thánh, các linh hồn và các tín hữu không thể giúp gì được nữa cho những ai đang xa lìa Chúa 

trong nơi goi là hỏa ngục. 

Cũng cần phải nói thêm là Thiên Chúa không tiền định cho ai và cũng không muốn phạt ai 

xuống hỏa ngục vì Người là Cha đầy yêu thương, “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho 

mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2:4). Nhưng phải có hỏa ngục vì 

người ta đã tự ý chọn nơi này qua cách sống chối bỏ Thiên Chúa hoàn toàn để làm 

những sự dữ, sự tội mà không hề biết ăn năn sám hối để xin tha thứ. Con người có tự 

do chọn lựa và Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người xử dụng tự do đó để sống theo 

Chúa để được chúc phúc. hay theo thế gian và ma quỷ để bị luận phạt. Nghĩa là nếu 

chọn sống theo ma quỷ và thế gian thì phải chịu mọi hậu quả của chọn lựa này. 

 Ngược lại, với hình phạt hữu hạn, chúng ta có thể làm những việc lành  để tự giúp mình 

sửa chữa những hậu quả của tội trong khi còn sống. Nếu không làm hoặc làm chưa đủ thì sau 

khi chết phải được thanh luyện  trong nơi gọi là “Luyện tội” (Purgatory), tức là nơi thanh luyện 

 cuối cùng để linh hồn được hoàn toàn thánh thiện hầu xứng đáng vào hưởng Thánh Nhan 

Chúa  trên Thiên Đàng.. 

Chính vì mục đích giúp các hối nhân còn sống hay các linh hồn đang chịu  thanh luyện 

trong Luyện tội được khỏi hình phạt hữu hạn mà Giáo Hội ban một đặc ơn gọi là Ân xá. 

  

Vậy  Ân xá là gì ? 

 2- Ân xá (Indulgence) là ơn sủng mà Giáo Hội  lấy ra từ kho tàng công ơn cứu  chuộc của 

Chúa Kitô, công nghiệp của Đức Mẹ và các Thánh  để xin Chúa tha các hình phạt hữu hạn 

(temporal punishment ) cho  hối nhân còn sống hay cho các linh hồn trong Luyện tội.Nói khác 

đi, Ân xá giúp thanh tẩy những hậu quả của tội đã được tha. 
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Các tín hữu còn sống hay đã qua đời đều có thể lãnh nhận ân xá để được tha  hình phạt 

hữu hạn  mình còn thiếu  sót chưa đền đủ sau biết bao tội nặng nhẹ đã được  tha qua bí tích 

hoà giải.Như thế, ân xá cũng là ơn tha thứ của Thiên Chúa mà Giáo Hội, -với tư cách là Người 

Quản Lý kho tàng Ơn Cứu Chuộc nhờ  công nghiệp của Chúa Kitô -  lấy ra để phân phát cho 

con cái mình. 

“Ân xá có thể là từng phần (partial) hay toàn phần (plenary) tức ơn toàn xá  để tha từng 

phần hay toàn phần hình phạt hửu hạn mà ta đáng phải chịu vì hậu quả của  tội lỗi. Tín hữu  có 

thể lãnh ân xá cho mình hay nhường lại cho các người đã qua đời  (Sđd, số 1471),nhưng 

không thể nhường cho người đang còn  sống trên trần gian này 

 

Giáo Hội ban ơn toàn xá đặc biệt trong Năm Thánh (Jubilee Year) và trong những dịp 

đặc biệt khác như kỷ niệm thành lập Giáo Phận, Nhà Dòng, Tu Hội, hành hương kính Đức Me, 

viếng nghĩa trang trong dịp lễ cầu cho các linh hồn  v,v.  

Thí dụ, Năm Thánh 2010 được Tòa Thánh cho phép  mở ra tại quê nhà  để mừng kỷ niệm 

50 năm Hàng Giáo Phẩm Việt Nam được thành lập (1960-2010), đánh dấu  sự trưởng thành 

của Giáo Hội Việt Nam trong Giáo Hội hoàn vũ.  

Muốn hưởng ơn toàn xá trong Năm Thánh , các tín  hữu phải sốt sắng chuẩn bị tâm linh 

cách chu đáo, như cầu nguyện, hãm mình,  làm việc bác ái, đặc biệt suy niệm mầu nhiệm và 

sứ mang của Giáo Hội trong trần thế. Đồng thời cũng phải thành tâm thống hối mọi tội lỗi và 

quyết tâm cải thiện đời sống  trong ánh sáng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô.  Cần  đi xưng 

tội để được hòa giải với Chúa và với Giáo Hội . Dĩ nhiên sau đó  là phải tham dự Thánh Lễ và 

rước Mình Máu Chúa Kitô và  làm những việc lành qui định như đọc kinh Tin Kinh, kinh Lậy 

Cha, kinh Kính Mừng, Kinh Sáng danh  để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Sau hết phải 

đến viếng (hành hương) một Thánh Đường được chỉ định là nơi hành hương trong Giáo Phận, 

thay vì phải sang Rôma  để viếng Đền Thánh Phêrô, quá xa xôi , tốn phí. 

Tóm lại, ơn toàn xá là đặc ân mà Giáo Hội lấy từ kho tàng thiêng liêng của Chúa để ban 

cho tín hữu còn sống hay đang chịu thanh luyện trong nơi Luyện tội để được sạch mọi vết nhơ 

của tội hầu đạt mức thánh thiện hoàn toàn để hưởng Thánh Nhan Chúa trong  Nước Hằng 

Sống. 

Nhưng  xin  giải thích rõ thêm  là ân xá, dù là từng phần hay tòan phần (tức ơn toàn xá hay 

còn gọi là ơn đại xá)  đều không có mục đích tha bất cứ tội nặng hay nhẹ nào mà chỉ chỉ có 

công dụng tha hình phạt hữu hạn như đã giải thích ở trên. Nghĩa là, khi ta biết mình đã phạm 

tội năng hay nhẹ nào thì trước hết phải xin Chúa tha thứ qua bí tích hòa giải tức là phải đi xưng 

tội chứ không thể ở trong tình trạng “ có tội ” đó mà lãnh ơn toàn xá để xin tha tha tội được.Tóm 

lại,  ai muốn hưởng ơn toàn xá, thì buộc phải đi xưng tội, rước Mình Thánh Chúa và đọc các 

kinh qui định cùng viếng nhà thờ như đã nói ở trên. 
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Ước mong những giải thích trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra. 

  

Lm. PX. Ngô Tôn Huấn  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

  

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lc 9,23-26) 

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà con người đề cao chủ nghĩa cá nhân, một thời 

đại mà người ta cạnh tranh nhau quyền cao chức trọng ở mọi lãnh vực, một xã hội mà quyền 

lợi cá nhân, hưởng thụ và  sở hữu được ưa chuộng. Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta 

"Từ bỏ chính mình, liều mất mạng sống..." để theo Chúa, điều này nghe ra thật phi lý và 

ngược đời! Thế nhưng, sẽ thật có lý và hợp với đời của một Kitô hữu vì đó là điều kiện tiên 

quyết để bước theo Chúa. Lời Chúa và mẫu gương của chính Chúa đã hy sinh mạng sống cho 

nhân loại, và của các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ là một bảo đảm minh chứng cho chúng ta. 

Đường Trần Gian - Đường Thập Giá. 

Cuộc đời được ví như một hành trình. Hành trình  này chẳng thẳng ngay và không hề nhẹ 

nhàng êm ái. Lớn hay nhỏ đang sống trong trần gian, chúng ta đều cảm nhận trần gian đầy đau 

khổ và nước mắt, chẳng thế mà nhạc sĩ nào đó đã viết" Đường nhân gian đày ải chông gai, ai 

chưa qua chưa phải là người!" Giàu cũng khổ mà nghèo thì khốn khổ hơn! Tiền bạc, chức vị 

cũng không làm cho người ta hạnh phúc  và cũng không mua được bình an. Đau khổ như là 

một  thập giá gắn liền với đời người dù người đó có là môn đệ Chúa Kitô hay không.  Thập giá 

đến với mỗi người mỗi cách khác nhau. Thập giá ấy có thể là từ trong những bất toàn của bản 

thân, trong bệnh tật, trong khó khăn của cuộc sống. Thập giá cũng có thể là từ những nghịch 

cảnh  thông thường của cuộc đời...  

    Với người Kitô hữu, chúng ta sẽ gặp thập giá trong cuộc đời khi sống trung thành với 

giáo huấn của Chúa và Hội Thánh. Thập giá đến khi ta sống ngay thẳng trong buôn bán, thật 

thà và công bằng trong kinh doanh hay trong giao tiếp. Người ta có thể cho là ta điên rồ, ngược 

đời hay ngu xuẩn thậm chí bị loại trừ. Thập giá đến với ta trong những chọn lựa từ bỏ mình để 

yêu thương đón nhận tha nhân ngay cả khi họ vu oan, ghen ghét, làm hại ta...Và thập giá cũng 

sẽ được ta đón nhận khi ta biết cố gắng sống theo Lời Chúa dạy, biết sửa mình, ăn năn sám 

hối về những tính hư, nết xấu và tội lỗi của ta để xứng đáng là con cái Chúa. 

 TỬ ĐẠO GIỮA ĐỜI THƯỜNG  
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Đường Thập Giá - Đường Tử Đạo. 

Khi thập giá đến, chắc hẳn chẳng ai trong chúng ta sẵn sàng đón nhận hay dễ dàng để ôm 

lấy. Đã là thập giá, thường ta luôn cảm thấy nặng nề, khó vác. Đôi khi ta không dám nghĩ tới và 

muốn tránh bởi không ai thích đau khổ, thất bại, bị loại trừ, nghịch cảnh, thất vọng chán 

nản...Và hơn thế nữa, Satan cũng tìm đủ cách lôi chúng ta xa thập giá, vì nó không muốn ta đi 

vào con đường của Chúa.  

    Lời Chúa tha thiết mời gọi ta:" Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá 

mình hằng ngày mà theo" (Lc 9,23). Từ bỏ chính mình, không đơn giản chút nào! Từ những 

cái rất nhỏ trong cuộc sống: người mắng ta một câu, ta muốn đáp lại hai, ba câu. Nhưng từ bỏ 

mình là bỏ qua, là chấp nhận lời nói không tốt đó và đáp lại bằng lời yêu thương, lời hòa giải. 

Khó lắm, nó đau ở trong lòng và như nuốt cục phèn vậy, nhưng nếu ta làm được, ta sẽ cảm 

nhận ngọt ngào trong tâm hồn. Từ bỏ mình trong những chọn lựa theo Tin Mừng, sống yêu 

thương, tha thứ sẽ như là những cuộc tử đạo âm ỉ từng ngày chứ không chỉ một lần. Trong 

cuộc sống với những bôn ba cho cơm áo gạo tiền, nhiều khi đặt ta trước những chọn lựa theo 

công bằng, bác ái đòi ta phải hy sinh mối lợi, mất miếng ăn để chu toàn luật Chúa. Ta sẽ đau 

lắm và dằn vặt nhưng  với ơn Chúa, ta chọn lựa tử đạo khi mất lợi danh và có khi mất cả mạng 

sống. Tôi nghĩ đến một người đàn ông Công Giáo, đã làm việc thật tốt trong một công ty sản 

xuất. Thế rồi, vì sống ngay thật, không theo những mánh khóe gian dối với đồng nghiệp nên 

anh đã lãnh nhận hậu quả là bị hại chết ngay trong chuyến công tác xa, sau bữa ăn cùng nhóm 

đồng nghiệp ấy. Ta có thể đi vào đường tử đạo khi sống trung thành với Chúa Kitô để bảo vệ 

sự sống, như một chị y tá nọ sau nhiều năm học tập, chị được chọn vào làm trong một bệnh 

viện lớn. Thế nhưng, ngay ngày thứ hai đi làm, người ta yêu cầu chị tham gia vào ca phá thai. 

Chị từ chối, lập tức người ta sa thải chị. Chị mất việc mà chị đã tốn nhiều công sức tiền của để 

có được. Chị đã vác  thập giá cùng với Chúa Kitô! Để chọn lựa vác thập giá hàng ngày, chọn 

lựa tử đạo suốt đời, ta không thể thực hiện với sức riêng nhưng phải cậy nhờ ơn Thánh và nếu 

ta tin tưởng cậy dựa vào Chúa, Ngài sẽ luôn giúp ta vì: " Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta 

trong mọi cơn gian nan thử thách"(1Cr 1,4). 

 

Đường Tử Đạo - Đường Tới Vinh Quang. 

Ngày nay, trên quê hương chúng ta ít có những cuộc cấm hay bách hại đạo như xưa cha 

ông ta đã trải qua. Nhưng lại xuất hiện nhiều hơn những dịp thử thách về đức tin tinh vi mà nếu 

không tỉnh thức, ý thức và có một tâm hồn bén nhạy thì ta sẽ dễ đi vào việc chối đạo, phản đạo 

và bỏ Chúa qua chính cách sống, lời nói và việc làm của ta. Các Thánh Tử đạo Cha ông chúng 
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ta đã kiên trung thực thi Lời Chúa dạy:" Ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được 

mạng sống ấy"(Lc 9, 24). Các ngài yêu Chúa hơn yêu mạng sống mình như lời nói và máu đổ 

ra của Thánh Phaolo Khoan  "Vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa và Chúa Cả 

Trời đất, con xin dâng mạng sống cho Ngài". Có vị thánh đã từ bỏ chức quyền để giữ vững 

đức tin và linh hồn như thánh Hồ Đình Hy là quan lớn, thánh Phạm Trọng Tả là chánh tổng 

nhưng các Ngài chọn Chúa hơn là địa vị ở trần gian. Các ngài chọn gia nghiệp Nước Trời hơn 

là sản nghiệp trần thế nay còn mai mất"Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý để chiếm 

hữu phần gia nghiệp muôn đời"(Thánh Phêrô Truật). Các ngài không dẫm lên Thập giá 

Chúa Kitô nhưng anh dũng bước đi trên đường Thập giá vì các ngài  xác tín chỉ qua Thập giá 

mới tới Vinh quang và cuối đường, chính Chúa Kitô đón các ngài vào hưởng vinh quang hạnh 

phúc với Người trong Nước Trời, như sách Khôn Ngoan nói:"Người đời nghĩ rằng họ bị 

trừng phạt, nhưng họ vẫn chan chứa niềm hy vọng được trường sinh bất tử. Và Đức 

Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời"(Kn 3,4.8) 

Trải qua suốt ba thế kỷ bách hại, đã có cả trăm ngàn anh em Kitô hữu chết vì đạo. Gương 

chứng nhân Đức Tin và lòng hy sinh mạng sống vì Chúa Kit-tô và vì Tin Mừng của Các Thánh 

Tử Đạo Việt Nam cha ông ta, sẽ là mẫu gương và niềm hãnh diện lôi cuốn chúng ta can trường 

sống chứng nhân giữa đời thường và dám chọn sống, chết vì đạo. Từ dòng máu anh hùng của 

cha ông, từ những khổ đau, những đắng cay của các ngài, ta có được hạt giống đức tin hôm 

nay. Vậy thập giá là một phần quan trọng của đời Kitô hữu và chính Chúa Giê-su đã không 

khước từ thập giá vì đường thập giá-đường tử đạo mới là đường dẫn tới vinh phúc: "...Người 

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa 

đã siêu tôn Người..."(Pl 2,6-11). Lao nhọc, đau khổ, nghịch cảnh, hy sinh, chiến đấu và tử 

đạo...cần thiết để trở thành một phần của đời người môn đệ Chúa Kitô. Ước gì khi sống giữa 

đời, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng tin tưởng thưa lên như thánh Phaolô "Ai có thể tách chúng ta 

ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm 

nguy...Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta"(Rm 

8,35-37). Để rồi chúng ta dám sống vì Chúa, chọn lựa theo Chúa, trung thành với Chúa trong 

mọi hoàn cảnh và can trường chết vì Chúa trong những dịp tử đạo giữa đời thường. Vì " Ai liều 

mất mạng sống vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."(Mc 8,35). 

Nguyện xin Thần Khí Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh giúp chúng con biết chọn lựa 

sống vì Chúa, vì Tin Mừng. Và xin dạy chúng con biết yêu thập giá là dấu chỉ của chiến thắng, 

của vâng phục, của tình yêu và của con đường dẫn đến ơn cứu độ. Amen 

Dã Quỳ 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

   

MẨU BÚT CHÌ  

  

Để vẽ nên hình ảnh về sự lao động cần cù, chăm chỉ trong trí óc trẻ thơ, người ta thường 

nói về con ong tìm mật, con kiến tha mồi. Hình ảnh ấy quả thật rất dễ thương, chân thực và đầy 

thuyết phục, không chỉ đối với trẻ con mà ngay cả đối với người lớn. Thoáng nhìn, 

có vẻ như các con vật cũng "lao động" hết sức cật lực và nghiêm túc chẳng khác gì con 

người – thậm chí còn hơn, vì có người mạt sát những kẻ lười biếng “sống không bằng con vật”! 

Liệu lao động của con người và hoạt động của con vật có gì khác biệt?   

  

Có lẽ ai cũng dễ dàng nhận ra rằng, hầu như mỗi loài vật đều có một phương thức kiếm 

 ăn, đào hang, xây tổ, tìm bạn tình, sinh sản... rất riêng và rất đặc trưng. Các phương 

thức ấy đã được Tạo Hoá “lập trình” và "cài đặt mặc định" cho mỗi loài. Chúng không cần học 

hỏi và cũng không thể làm khác được. Vì thế, chỉ cần nhìn vào kiểu xây tổ, cách thức đào hang, 

người giàu kinh nghiệm sẽ biết ngay đó là sản phẩm của con vật nào. Suy cho cùng, mọi 

hoạt động trong đời sống tự nhiên của loài vật đều quy hướng về hai loại bản năng: bản năng 

sinh tồn và bản năng duy trì nòi giống.   

  

Con người thì khác. Con người không có bản năng "mặc định" như loài vật. Sự phát triển 

thể chất, sự định hình nhân cách cũng như trí tuệ, tư duy của mỗi người thường phụ thuộc rất 

nhiều vào môi trường sống, môi trường văn hoá và giáo dục. Chú bê non ra đời vài tiếng đồng 

hồ đã có thể tự đứng lên gặm cỏ, nhưng con người thì không thế. Phải đầu tư bao công sức 

chăm sóc, nuôi dưỡng em bé mới có thể biết đứng rồi dần dà mới biết đi. Con người tự bản 

chất đã mang tính xã hội và phụ thuộc vào xã hội. Như thế, có vẻ như con người "yếu đuối" 

hơn các loài vật khác chăng? Thưa không! Con người có hai quà tặng kỳ diệu từ Đấng Tạo 

Hoá mà không có loài thụ tạo nào có được: đó là Tự Do và khả năng Lao Động.  

  

Chính vì có tự do, nên con người có thể chọn lựa cho mình cách sống, cách làm việc, học 

hỏi, cách hành xử cũng như kiếm tìm hạnh phúc, sao cho phù hợp với hoàn cảnh và năng lực 

riêng. Những chọn lựa ấy, thường thì chẳng ai giống ai, và được thể hiện bằng lao động –

 lao động trí óc và lao động thể lực. Điều đặc biệt, con người sử dụng lao động không 

chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh tồn thể chất, lưu truyền giống nòi, mà còn để diễn tả yêu thương, 

bày tỏ mối quan tâm cũng như thể hiện trí tuệ và tư duy sáng tạo – điều mà không loài vật nào 

có được. Chính khả năng lao động đã nâng con người lên, tách biệt xã hội loài người ra khỏi 

các loài thụ tạo khác, đặt con người vào vai trò quản lý, canh tác và chăm sóc cả vũ trụ vạn vật. 

CON ONG TÌM MẬT... 
 

 



22 
 

Như thế, con người đã được Đấng Tạo Hoá ban cho đặc ân tham gia vào công cuộc sáng tạo 

của Ngài, để tiếp tục làm cho trái đất này xinh đẹp hơn và nhân bản hơn.   

  

Thật diệu kỳ, lao động nếu được gắn kết với yêu thương, nó có thể làm nảy bật khả năng 

sáng tạo, kiến tạo cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa và đáng sống hơn. Một người vợ tần tảo, 

luôn quan tâm, chăm sóc gia đình, sẽ biết cách tạo ra những bữa cơm ấm cúng, thơm ngon 

và đủ dưỡng chất dù chỉ với đồng lương ít ỏi. Một bác sĩ biết xót xa trước cảnh ngộ của bệnh 

nhân, sẽ tìm cách giúp bệnh nhân giảm đau, mau bình phục mà ít tốn kém...  Lao  động  còn  

là phương thế để mỗi người tích luỹ vốn sống, vốn kinh nghiệm quý báu. Ai yêu thích lao động, 

"hay lam, hay làm" thì thường có tính hoạt bát, cởi mở, dễ gần, chẳng nề hà giúp đỡ người 

khác. Quá trình lao động vất vả còn giúp con người thêm kiên trì, chịu khó, dễ cảm thông 

và dễ chia sẻ. 

  

 Trong đời, có lẽ ai cũng đều hơn một lần trải nghiệm sự kỳ diệu của tình yêu. Tình yêu 

không những giúp hoà giải những mâu thuẫn, mà còn có sức cảm hoá mạnh mẽ. Tình yêu có 

thể làm biến đổi một con người,  để họ trở nên tốt lành hơn, cao thượng và vĩ đại hơn. Nhưng 

làm sao có thể diễn tả được tình yêu ấy nếu không  được thể hiện bằng những hành động 

cụ thể ngang qua lao động? Ví như sự vất vả, lao nhọc của mẹ cha sẽ tạo thêm động lực cho 

con cái học hành, và ghi vào lòng con ý nghĩa của sự lao động chân chính, lương thiện. Hay 

sự tảo tần, chịu thương chịu khó của người vợ vì con cái, vì gia đình, biết đâu sẽ làm mềm lòng 

người chồng thích đàn đúm, lông bông? Cứ thế, lao động cứ như những mũi kim chăm chỉ vá 

lại những rạn nứt cuộc đời, nối kết tình người và làm cho mặt đất trổ sinh hoa trái.  

  

   Sở dĩ nói thế, bởi nhìn trên cục diện chung, dường như con người đang ngày càng đối 

xử bạc bẽo với nhau, với môi trường sống và ngay cả với Đấng Tạo Hoá – Đấng đã yêu 

thương và ưu ái loài người quá nhiều, ban cho con người những đặc ân cao trọng trổi vượt trên 

vạn vật. Thế nhưng con người sử dụng tự do và khả năng lao động với cái tâm hiếu sinh thì ít, 

nhưng với cái tâm ác tà thì nhiều. Khi con người đem tà tâm vào lao động, thì những  “sản 

phẩm lao động” ấy gây tổn hại khôn lường: thường tình nhất là hàng gian, hàng giả, rồi đến 

những sản phẩm độc hại bất chấp sức khoẻ con người, và ghê gớm nhất có lẽ là những thứ có 

khả năng huỷ diệt con người hàng loạt trong nháy mắt như vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học, 

hoá học... Thay vì sử dụng lao động để hướng đến phục vụ và thăng tiến con người, thì con 

người lại bị sử dụng như một thứ công cụ lao động để phục vụ cho tham vọng của cải, quyền 

lực. Thay vì làm cho trái đất này xinh đẹp hơn, xứng đáng là ngôi nhà chung của nhân loại hơn, 

thì con người lại khai thác tài nguyên trái đất tận kiệt, vô tội vạ, bất chấp những hậu quả nặng 

nề để lại cho con cháu trong tương lai. Con người đang sử dụng những quà tặng tốt lành của 

Thượng Đế như những hung khí chống lại nhân loại. Con người phủ nhận Thượng Đế và thân 

phận yếu đuối của mình, muốn thống trị tất cả, bất chấp một sự thật phũ phàng đang diễn ra: 

nhân loại đang đi vào ngõ cụt của sự bế tắc! 
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Chợt nhớ đến câu thơ thuở tấm bé: "Con ong tìm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, con 

chim ca yêu trời...". Quả đúng thế, các loài vật rất hiền hoà với thiên nhiên, biết “tri túc” với 

những gì Tạo Hoá ban tặng, chừng mực,  đủ dùng, không tham vọng, cũng không tàn phá vô 

độ. Thế nhưng chúng vẫn luôn an hoà và ca hát với cuộc sống. Con người thì sao? Dường 

như lòng dạ luôn nặng nề, lo âu, bất an trước những nguy cơ chiến tranh, đói kém, thực 

phẩm độc hại... Con người đang bó những bó thật nặng đặt trên vai mình và trên vai đồng 

loại – nếu không  phải là trên tất cả. Dường như đến cả Đấng Tạo Hoá và thiên 

nhiên cũng đang phải chịu đựng con người, còn con người thì đang chịu đựng chính mình và 

chịu đựng lẫn nhau. Phải chăng, đã đến lúc cần bình tâm nhìn lại chính mình, nhìn vào những 

quy luật của thiên nhiên, đất trời, suy gẫm và học hỏi sự nhỏ bé, hiền hoà của con ong, cái 

kiến. Thiển nghĩ, chúng đẹp lòng Thiên Chúa lắm thay! Chúng cũng biết "sinh lời" từ "nén 

bạc" ít ỏi của mình. Có lẽ sẽ chẳng kịp nếu con người không ý thức rằng mình đang nắm 

giữ trong tay một bảo vật là khả năng lao động, và hãy sử dụng quà tặng ấy cho xứng với tầm 

vóc con người. Lao động chỉ trở nên cao đẹp nếu được dùng để kết nối yêu thương, kiến tạo 

hoà bình, và thể hiện lòng biết ơn của con người đối với Tạo Hoá. Ngược lại, nếu sử  dụng 

lao động với tà tâm, ác ý, thì khác nào gieo mật đắng vào lòng đời. Và có lẽ ngay lúc đó, con 

người đã tự đánh mất chính mình. Bởi dẫu chỉ là Bướm, Ong, chúng vẫn muốn đi tìm mật 

ngọt... 

  

Chú thích: tham khảo chương VI - Lao Động, sách Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Của 

Giáo Hội Công Giáo.   

 
  

Trích Tập san ghxhcg số 19 

VỀ MỤC LỤC 

 
NẾU LINH MỤC KHÔNG CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT  

 

  

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Cách đây chừng hơn một tháng, tại giáo xứ mà trước đây, tôi đã từng hiện diện và phục 

vụ, người phụ nữ vừa tròn 62 tuổi, là một tín hữu trung thành với đức tin, đột ngột tử nạn. 

Nhà bà gần sát bên tường nhà thờ. Buổi chiều đã chập choạng tối, bà có ý định sang bên 

kia đường. Bỗng dưng hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy với tốc độ cao, đã tông vào 

bà, lôi bà đi thêm một khoảng về phía nhà thờ. Bà qua đời ngay trước cổng chính nhà thờ, 

ngay giữa con đường lớn. 

Cái chết bất ngờ ập đến trên người phụ nữ, đã làm nỗi đau của gia đình và mọi người thân 

trở thành nỗi đau nát lòng, nỗi đau đầy nghẹn ứ. Với bản thân, vì sự quý mến, khiến tôi không 

khỏi bàng hoàng lặng người đi, khi được báo tin. 

CHẾT LÀ KẾT CỦA SỐNG 
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Dẫu biết sống là để chết. Và chết là kết của sống. Chết là tất yếu của một kiếp làm người. 

Ai cũng có thể chết, bất luận là người yếu đau hay khỏe mạnh, người giàu sang hay bần cùng. 

Nhưng đứng trước một cái chết quá nhanh, một cái chết giữa lúc con người còn mọi khả 

năng hoạt động, mọi khả năng thực hiện những ước muốn của mình, lòng chúng ta không sao 

tránh khỏi những thổn thức… 

Chúng ta hay nói tương lai của tôi sẽ là…, tương lai con tôi sẽ như thế này…, tương lai vợ 

tôi, chồng tôi sẽ đạt thế kia… Ít ai nói cái chết là tương lai đời mình. Nhưng thật phủ phàn: 

Chính cái chết mới thật là tương lai! Dù chết cách nào, mọi người đều chung một tương lai: 

chết. Chết là kết của sống. Chết là chung kết của một thời làm người. 

Chúa nhật hôm nay, Chúa nhật áp cuối của năm phụng vụ. Qua phụng vụ Lời Chúa, Hội 

Thánh dạy chúng ta hướng về sự chết. Thời gian cuối năm là thời gian cần để chúng ta nhìn ra 

phía trước hướng về ngày cuối cùng của vũ trụ. Nó cũng là thời gian thích hợp để nghĩ đến 

giây phút cùng tận của đời mình, mà chuẩn bị cho một chuyến đi không bao giờ trở lại cách 

tươm tất, đàng hoàng. 

Bài đọc I, sách tiên tri Đaniel cho biết tình hình của ngày phán xét chung. Đó là ngày mà 

những người đã chết sẽ trỗi dậy, “người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục 

và bị ghê tởm muôn đời”. 

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh đến ngày mà Chúa sẽ ngự đến đầy vinh 

quang, uy hùng, hiển hách. Đó là ngày mà “Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự 

trong đám mây mà đến”, ngày mà “Người sẽ sai các thiên thần đi, và Người sẽ tập họp những 

kẻ Người tuyển chọn từ bốn phương trời về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời”. 

Thánh Phaolô cũng từng diễn tả sự khải hoàn của Chúa Kitô trong “ngày của Người”. Đó là 

ngày Thiên Chúa “đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền 

một thủ lãnh là Đức Kitô…Thiên Chúa đặt mọi sự dưới chân Đức Kitô” (Ep 1, 10.22), 

Phần chúng ta, để tránh “chịu ô nhục” và “bị ghê tởm”, nhưng được “hưởng phúc trường 

sinh”, ta cần chọn lựa một lối sống theo Tin Mừng của Chúa. Đó là trọn một đời, ta nỗ lực sống 

đẹp lòng Chúa, sống phù hợp luật pháp của Chúa, phù hợp thánh ý Chúa. 

Trước mọi quyết định, mọi hành vi, mọi tư tưởng, mọi lời nói…, ta cần tự hỏi, điều này có 

được phép không? Có phù hợp thánh ý Chúa không? Nếu không phù hợp, dù có phải trả bất 

cứ giá nào, ta cũng không bao giờ chạm đến. Nhưng nếu đó là điều đúng, mang lại giá trị cứu 

độ, thì dù phải chết, ta vẫn không được bỏ qua. 

Hãy nhớ, cái chết không trừ ai. Bởi nó là kết của sống, cho nên sống là chạy về phía chết. 

Ngay trong sự sống đã chất chứa, đã tìm ẩn sự chết. Chết có trong sống, vì thế sự sống mới 

trở nên mong manh, yếu ớt. Cũng vì thế, bất cứ lúc nào, sự sống cũng đều có thể bị cắt đứt, bị 

sự chết cướp mất. 

Quá khứ đi qua là cái chết đang gần đến. Bề dày thời gian và tuổi tác của một con người, 

là phần chết đã dày thêm lên, đã càng lúc càng xâm chiếm sự sống trong con người ấy. Bởi 

thế, được sống thêm ngày nào là ngày ấy đưa con người đến gần cái chết hơn. Được sống 
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thêm một ngày, đồng nghĩa với việc chúng ta đánh rơi thêm một ngày trong quỹ thời gian của 

mình. Thời gian cứ thế sẽ vơi. Cho đến một ngày, không còn gì để vơi… Lúc đó chính là lúc 

chúng ta chấp nhận bỏ lại tất cả… 

Dù chết là kết của sống, ta không bi quan, không sợ hãi. Ngược lại, sự sống càng mong 

manh, con người càng phải can đảm nhìn trực diện nó để mang về chiến thắng cho mình. 

Chuẩn bị đón cái chết trong từng giây phút sống là sự khôn ngoan của những ai biết mình phải 

chết. 

Chúa Giêsu dạy chúng ta thái độ khôn ngoan ấy: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không 

biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24, 42). Và: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng 

mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời… Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 

34-36). 

Thánh Phaolô đưa ra những hướng dẫn để ta sống một đời công chính, nhờ đó, niềm hy 

vọng đạt tới ơn cứu độ luôn luôn có cơ sở, có nền tảng: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương 

xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh 

thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh 

em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm 

thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn 

hảo”  (Rm 12, 1-2). 

Những cái chết của anh chị em ra đi trước chính là lời nhắc nhở thâm thúy nhất, sâu lắng 

nhất, nhưng cũng hiện thực nhất, cụ thể nhất, để chúng ta chuẩn bị cho giờ chết của mình. 

Người nữ giáo dân vừa chết trong tai nạn giao thông mà chúng ta nhắc đến bên trên, chỉ là 

một trường hợp trong vô vàn trường hợp đã từng xảy ra trong cuộc đời. Chúng ta cầu nguyện 

cho bà, cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời, xin Chúa, vì lòng xót thương, hãy trao 

ban hạnh phúc muôn đời cho tất cả những ai trung thành sống lề luật Chúa. 

Nhưng trong khi cầu nguyện cho người đã khuất, chúng ta cũng nhớ đến phận mình. Rồi 

đây không ai sẽ mãi mãi hiện diện trên cõi đời này. Chúng ta xin Chúa cũng tha thứ những lỗi 

lầm của chúng ta. Xin Chúa đừng chấp tội, nhưng hãy nhìn vào thiện chí muốn sống đẹp lòng 

Chúa của chúng ta mà khoan hồng cho những gì chúng ta trót lỗi phạm. 

Hãy luôn luôn nhớ: Chết là kết của sống! 

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
    

  

Tâm Hiền 

 NHỮNG NGHỀ TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG 
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Tôi suy đi gẫm lại Giáo huấn Xã hội về lao động, nhất là số 310-322 nói về NHỮNG ĐIỀU 

MỚI MẺ: Lao động nay đã thành toàn cầu hóa, công nghệ bây giờ là công nghệ điện tử “nhanh 

như chớp”. Nhà máy của một đại công ty có thể được đặt rải rác khắp hành tinh. Ông chủ ở 

một nơi, công nhân nhà máy ở nhiều nẻo, điều mà Giáo huấn Xã hội gọi là "phân mảnh vật lý 

chu kỳ sản xuất", “phân tán sản xuất”. 

  

Giáo huấn Xã hội báo động những thách đố do tác động của toàn cầu hóa trong lao động, 

nhất là trên bình diện đạo đức và văn hóa. 

  

Việt Nam cũng bị những thách đố lao động. Có những điều tiếng là “mới” nhưng thuộc loại 

“những điều trông thấy mà đau đớn lòng”! 

  

1. NGHỀ BÁN MÁU 

  

Tôi ở bệnh viện để nuôi mẹ bị suy thận. Cạnh giường mẹ tôi là một cụ già miền Tây quá 

nghèo. Con cái của cụ gầy guộc, vừa nuôi cụ nằm viện, vừa phải đi bán máu mình cho ngân 

hàng máu để có tiền nuôi cụ và thanh toán viện phí. Ban ngày đi bán máu, ban đêm về lại nhà 

thương, có điều giường ngủ là ghế đá bệnh viện.  

  

Kết quả của nghề bán máu? Hai vợ chồng rơi vào lao phổi! 

  

2. NGHỀ BÁN THÂN  

Chàng sinh viên nghèo, gốc tỉnh lẻ, không trả nổi học phí và tiền trọ. Ngày kia, có người 

đến rủ đi làm nghề béo bở, trả nổi tiền trường, vừa được bao ăn sung sướng tấm thân, lại 

được khách hàng Singapore, Malaysia... đưa đi chơi nước ngoài. 

  

Kết quả hành nghề? Chàng bị HIV và mồng gà ở cơ quan sinh dục. 

  

Tôi chỉ nêu hai nghề tương đối mới (nghề bán thân mới đối với nam), còn những nghề tuy 

không mới nhưng có thể coi là mới đối với du khách đến Việt Nam. 

  

3. NGHỀ BÁN CHÁO PHỔI 

Lương giáo viên ba cọc ba đồng sao nuôi nổi con? Thôi thì ban ngày dạy ở trường, tất tả 

cho nhanh về đến nhà để dạy chiều tới đêm.  

Kết quả bán cháo phổi? Bệnh tật và có thể bị con cái nhìn như xa lạ vì thì giờ với con quá 

ít! 

  

4. NGHỀ ĐẤM BÓP GIÁC HƠI  

Du khách nghe những tiếng kêu lúc đêm khuya, vang lên trong ngõ hẻm “xúc xắc, xúc xắc”. 

Du khách chạy ra xem: một thanh niên khuôn mặt gầy gò, gốc di dân Thanh Hóa.  
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Kết quả những đêm rao xúc xắc: lao phổi.  

Vài câu chuyện trên nói lên những nét chấm phá của “một nước Việt buồn” với những não 

nề, với những nghề gây thương tổn cho chủ thể lao động. 

  

Cái nhìn lạc quan của vị Tôi tớ Chúa  

Bất giác, tôi nhớ đến cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận. Giữa “những điều trông thấy mà đau 

đớn lòng”, Ngài viết nên những hàng châu ngọc về Việt Nam trong bài “Con có một tổ quốc”: 

  

   Tiếng chuông ngân trầm, 

   Việt Nam nguyện cầu 

  

   Tiếng chuông não nùng 

   Việt Nam buồn thảm 

  

   Tiếng chuông vang lừng 

   Việt Nam khải hoàn 

  

   Tiếng chuông thánh thót 

   Việt Nam hy vọng 

  

Giữa những bi thảm của hoàn cảnh chung quanh, vị Tôi tớ Chúa vẫn có cái nhìn lạc quan: 

“Tiếng chuông vang lừng/Việt Nam khải hoàn”. Trong quyển Tóm lược Học thuyết Xã hội của 

Giáo hội, mà ngài có công khởi thảo, tầm nhìn lạc quan vươn xa đến tầm mức toàn cầu: “Các 

khía cạnh tiêu cực của sự toàn cầu hoá lao động không được làm tổn hại khả năng mở rộng ra 

cho tất cả mọi người: khả năng thể hiện một nền nhân bản về lao động trên phạm vi hành tinh, 

thể hiện tình liên đới trong thế giới lao động trên cùng cấp độ toàn cầu, để nhờ làm việc trong 

những bối cảnh giống nhau, trải rộng khắp thế giới và nối kết với nhau, người ta sẽ hiểu rõ hơn 

cùng một ơn gọi được chia sẻ cho họ” (TLHTXHCG 322). 

  

Thế nào là “cùng một ơn gọi được chia sẻ”?  Ta hãy đọc tiếp trong quyển cẩm nang Giáo 

huấn Xã hội trong phần nói về “Đức Giêsu, con người lao động” (TLHTXHCG 259-263): 

  

“Lao động diễn tả một chiều kích căn bản của cuộc sống con người với tính cách sự tham 

gia không những vào hành vi sáng tạo mà còn vào hành vi cứu chuộc nữa. Những ai chịu đựng 

những khó khăn vất vả của lao động trong sự kết hợp với Đức Giêsu thì cộng tác, theo một 

nghĩa nào đó, với Con Thiên Chúa trong công cuộc cứu chuộc của Người và cho thấy họ là 

môn đệ Đức Kitô vác thập giá hằng ngày trong hoạt động họ được kêu gọi thi hành” . 

Trích Tập san ghxhcg số 19 

VỀ MỤC LỤC 
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Nguyên tác: Appelés à la vie (Jacques Philippe) 

Bản tiếng Anh: Called to Life (Neal Carter) 

Bản tiếng Việt: Được Gọi Để Sống (Lm. Minh Anh) 

 
LỜI KHUYÊN THIẾT THỰC  

CHO VIỆC THỰC HÀNH CẦU NGUYỆN  
BẰNG THÁNH KINH  

(LECTIO DIVINA) 
 
“Thánh Kinh không đóng kín đến mức khiến chúng ta nản lòng, 
cũng không dễ tiếp cận để đưa đến nhàm chán. Càng thường 
xuyên đến với Thánh Kinh, chúng ta càng cảm thấy nó nhẹ 
nhàng; càng suy niệm bao nhiêu, chúng ta càng yêu mến Thánh 

Kinh bấy nhiêu”8. 
 
Tôi muốn đưa ra một số lời khuyên cho việc thực hành cầu nguyện bằng Thánh Kinh - lectio 
divina. Ngay từ đầu, như chúng ta đã thấy, cần thiết biết bao khi tâm hồn biết bám chặt Lời 
Chúa. Điều này xảy ra trước hết và trên hết trong các buổi cử hành phụng vụ khi Lời Chúa 
được công bố và giải thích. Nhưng vẫn thật cần thiết để mỗi người chúng ta dành riêng một 
khoảng thời gian để lắng nghe và để “được kêu gọi, biết định hướng và rập theo” bởi Lời Chúa 
theo cách diễn tả của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
 

Những gợi ý sau đây cần thực hành cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Mỗi người cần 
khám phá cho mình phương pháp tốt nhất trong việc tích hợp bản văn Thánh Kinh vào cuộc 
sống. 
 

Trong phạm vi cho phép, cần có một khoảng thời gian cụ thể nào đó cho việc đọc Lời 
Chúa trong tâm tình cầu nguyện, bằng cách này, chúng ta tiếp tục truyền thống phong phú 
phương pháp cầu nguyện lectio divina của các đan viện. Đây không phải là việc đọc Thánh 
Kinh liên tục, có thể mỗi ngày một chương với mục tiêu là đọc được càng nhiều càng tốt; cũng 
không phải là việc dành ra bao nhiêu thời gian để nghiên cứu và bình luận Thánh Kinh. Những 
người say mê tìm hiểu sẽ thấy việc nghiên cứu Thánh Kinh rất có lợi cho họ nếu biết dùng 
nhiều công cụ: các khoá học, nghiên cứu các ngôn ngữ Thánh Kinh, các cuốn từ điển, các bản 
văn song song, chú giải và những kỹ thuật khác nhau để giải thích bản văn (lịch sử, khảo cổ, ký 
hiệu hoặc biểu tượng…).  

 
Những nghiên cứu này có thể là những hỗ trợ cho phương pháp lectio divina, tuy nhiên 

“lectio” tự nó đã là một điều gì đó khác biệt. Đó là việc đọc Thánh Kinh bằng suy niệm với sự 
hồn nhiên, cầu nguyện và tin yêu, với mục đích lắng nghe điều Thiên Chúa muốn nói với họ 
ngày hôm nay, nhờ đó được soi sáng và biến đổi. 
 

Điều cốt lõi của công việc này không ở chỗ người ta biết được bao nhiêu, hiểu được bao 
nhiêu… nhưng là thái độ của tâm hồn họ trước Lời Chúa - một thái độ khao khát Thiên Chúa, 
tin tưởng rằng Người muốn nói với họ, và một lòng khao khát mãnh liệt được hoán cải.  

 

                                                 
8
 Thánh Grêgôriô Cả, Moralia in Job, XX, 1,1. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trích dẫn lời này trong một bài phát biểu 

ngày 20 tháng 10 năm 1997, ngay sau ngày ngài tuyên bố thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến Sĩ Hội Thánh. 

LỜI KHUYÊN THIẾT THỰC CHO VIỆC THỰC HÀNH CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH KINH 

(LECTIO DIVINA) 
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Đây là bí quyết lớn lao của lectio. Việc đọc Thánh Kinh sẽ trở nên hiệu quả gấp bội với 
những ai có lòng ước ao được hoán cải mạnh mẽ. Nhiều người bé mọn, ít học đã nhận được 
ánh sáng và nguồn khích lệ mạnh mẽ từ Thánh Kinh vì họ tin vào việc gặp gỡ Lời Ban Sự Sống 
của Thiên Chúa. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu là một ví dụ điển hình.  

 
Nhiều lời khuyên áp dụng cho việc cầu nguyện cũng có thể áp dụng cho phương pháp 

lectio divina như: tầm quan trọng của sự kiên trì, chấp nhận những thời kỳ khô khan, vai trò căn 
bản của đức tin, đức cậy... Quả vậy, lectio divina là phương pháp cổ xưa nhất, phổ quát nhất 
và được thực hành nhiều nhất trong mọi “phương pháp cầu nguyện”9. Được thực hành theo 
cách thức được mô tả sau đây, lectio divina sẽ là lối đi tốt nhất dẫn vào một đời sống cầu 
nguyện. Và đây là những lời khuyên: 
 

 
THỜI GIAN NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

 
Nếu có thể được, sẽ tốt biết bao nếu bạn dành thời giờ mỗi ngày để suy niệm Lời Chúa. Thật 
bận rộn, nhưng chúng ta vẫn tìm được thời giờ để nuôi dưỡng thể xác, sao không dành được 
thời giờ để nuôi dưỡng linh hồn? Lý tưởng, buổi sáng là tốt nhất, vì lúc đó tinh thần chúng ta 
tươi tắn nhất, sẵn sàng nhất, chưa bị áp đặt bởi những lo lắng chất chồng của ngày sống. 
Thánh Vịnh 90 nói, “Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được 
hớn hở vui ca” (Tv 90, 14); và ngôn sứ Isaia nói, “Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh 
thức tôi để tôi lắng tai nghe” (Is 50, 40). 
 

Thực hành lectio divina vào buổi sáng chứng tỏ điều quan trọng nhất trong cuộc sống 
của một con người là lắng nghe Thiên Chúa. Lectio đặt con người trong một thái độ lắng nghe 
xuyên suốt cả ngày. Thế nhưng, có nhiều người dĩ nhiên không thể dành thời gian vào buổi 
sáng sẽ phải tìm thời điểm khác trong ngày cho mình; và nếu họ khát khao Thiên Chúa, Người 
cũng nói với họ theo một cách thức như vậy. 
 

Suy niệm trong bao lâu? Ít nhất mười lăm phút. Tốt hơn là nửa giờ hoặc 45 phút. 
 

 
SUY NIỆM BẢN VĂN NÀO? 

 
Để suy niệm, có rất nhiều bản văn. Người ta có thể suy niệm trong nhiều ngày với một bài đọc 
đặc biệt: một bản văn Tin Mừng, một đoạn thư thánh Phaolô hay một đoạn trích nào đó. Tôi 
biết một người đàn ông đã có gia đình, một người cha, anh dành thời gian để cầu nguyện với 
Lời Chúa mỗi ngày. Anh đã sống với Tin Mừng của thánh Gioan được hai hoặc ba năm. 
 

Dẫu vậy, lời khuyên của tôi dành cho những người mới bắt đầu là sử dụng những bản 
văn được Hội Thánh chọn lựa để đọc trong thánh lễ mỗi ngày. Ưu điểm của việc làm này là 
giúp chúng ta hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu và lịch phụng vụ của Hội Thánh, cũng như 
chuẩn bị tâm hồn để chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể nếu chúng ta tham dự thánh lễ hôm 
đó. Hơn nữa, theo cách này, ba bài đọc được chọn lựa kỹ lưỡng luôn có sẵn để chúng ta dùng 
(Bài Đọc 1, Thánh Vịnh và Tin Mừng), điều này giúp chúng ta giảm bớt khả năng phải vật lộn 
với một cái gì đó quá khô khan hay khó khăn. Thực hành lectio bằng cách đắm chìm cùng lúc 
vào một vài bản văn cho phép chúng ta thấy được tính thống nhất sâu xa của Lời Chúa. Thật là 
một niềm vui lớn lao khi nhận ra các trích đoạn Thánh Kinh rất khác nhau về văn phong, thời 
đại, hoặc cấu trúc nhưng lại bổ túc cho nhau đến thế nào. 

                                                 
9
 Tôi sử dụng thuật ngữ “cầu nguyện” ở đây theo nghĩa nó được lấy ở truyền thống Tây Phương từ thế kỷ 16: cầu nguyện thinh 

lặng riêng tư, thực hành cầu nguyện đều đặn các giờ đã định… với mục đích giúp chúng ta đi vào thông hiệp với Thiên Chúa 

và hiệp nhất với Người. Đón đọc Time for God của tôi, (Scepter Publishers, Inc., 2008); bản dịch tiếng Việt, “Thời Giờ Dành 

Cho Chúa” sẽ được Lm. Minh Anh phát hành trong nay mai.    
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Khi giải thích Thánh Kinh, các nhà hiền triết truyền thống Rabbi thích phong phú hoá các 

trích đoạn nổi bật bằng “những xâu chuỗi hạt”. Những hạt ngọc là những câu lấy từ những 
phần khác nhau trong Thánh Kinh: Ngũ Kinh, các sách Ngôn Sứ, Thánh Vịnh cùng những bản 
văn của các sách Khôn Ngoan. Đức Giêsu cũng làm như thế với hai môn đệ trên đường 
Emmaus sau biến cố Phục Sinh (Lc 24, 27 và 22, 44). Truyền thống kết hợp các đoạn trích 
khác biệt vốn soi sáng nhau này đã được lưu truyền bởi các Giáo Phụ của Hội Thánh cũng như 
được áp dụng mãi cho đến ngày nay bởi các tác giả tu đức. 
 
 

CÁCH THỨC THỰC HÀNH CỤ THỂ LECTIO DIVINA  
 
Như đã nhấn mạnh, lợi ích rút ra từ lectio divina liên quan nhiều đến tâm tình bên trong hơn là 
kỹ thuật. Không nên lao ngay vào việc đọc, nhưng cần dành thời gian để chuẩn bị sẵn sàng 
bằng việc chấp nhận và thực hiện một tâm tình cầu nguyện trong đức tin và một niềm khao 
khát Thiên Chúa. Ở đây, chúng ta có một vài bước thực hiện: 
 

1. Như bất cứ giờ cầu nguyện nào, tốt nhất mỗi người nên rút lui và tự đặt mình trong sự 
hiện diện của Thiên Chúa. Bỏ qua một bên những lắng lo cũng như những gì khiến 
chúng ta xao lãng. Như Maria làng Bêtania biết, điều cần thiết là đặt mình dưới chân 
Chúa Giêsu và lắng nghe lời Ngài10. Như thế có nghĩa là đặt mình trong giây phút hiện 
tại, một cái gì vốn đôi khi hết sức khó khăn. Việc quay về thân xác và cảm giác của nó 
đôi khi có thể giúp ích. Thân xác có những thiếu sót của nó, nhưng nó có ưu điểm hơn 
tư tưởng ở chỗ là luôn luôn ở trong hiện tại đang khi ý tưởng thường lững lờ qua lại giữa 
quá khứ và tương lai. Thế mà, con người chỉ có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong hiện tại và 
thể xác cũng như cảm giác của nó giúp đặt người ta ở đó. Vì vậy, thường thì phải chuẩn 
bị về thể xác trước khi đọc: mắt nhắm lại, thư giãn (buông lỏng hai vai và các cơ), thở 
chậm và sâu, chú ý đến sự tiếp xúc của cơ thể với môi trường xung quanh - đất dưới 
chân, chỗ đang ngồi, cái bàn mà hai tay đang tựa lên, bàn tay đang cầm cuốn Thánh 
Kinh hoặc cuốn sách khác sẽ đọc. Sự tiếp xúc đầu tiên với Lời hẳn là sự tiếp xúc của 
thân xác. Đụng chạm đã là một hình thức của lắng nghe. Chẳng phải thánh Gioan đã 
nói, “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy 
tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự 
sống” (1Ga 1, 1) đó sao? 
 
2. Một khi đã đủ thư thái với thân xác và đặt mình trong giây phút hiện tại, chúng ta nâng 
tâm hồn lên cùng Chúa, cám ơn Người về giờ phút này, giờ phút mà Người sẽ kết hợp 
với chúng ta bằng Lời của Người, cầu xin Người mở lòng để chúng ta có thể hiểu được 
Lời Người như Đức Giêsu đã mở lòng cho các môn đệ (Lc 24, 44). Đặc biệt, hãy cầu xin 
Người biến đổi tâm hồn, lên án những thoả hiệp sai trái, chiếu sáng và biến đổi con 
người chúng ta để biết đáp trả trước kế hoạch thiêng liêng của Người trên cuộc đời 
mình. 

 
3. Hãy dành nhiều thời gian chừng nào cần thiết để chuẩn bị thật kỹ lưỡng, vì điều này 
rất quan trọng. Sau đó, mở mắt và bắt đầu đọc. Đọc chậm rãi, đặt cả lý trí và tâm hồn 
vào điều đang đọc và suy niệm điều đó. 

 
“Suy niệm”, theo truyền thống Thánh Kinh, không phải là suy tư đào sâu thật nhiều như 
việc lặp đi lặp lại hay nhai đi nhai lại một ý tưởng. Thoạt đầu, suy niệm là hành vi thể lý 
hơn là trí óc. Vì thế, đừng ngần ngại đọc đi đọc lại một đoạn trích nhiều lần, vì thường 
đây là cách để điều Thiên Chúa muốn nói với tôi hôm nay được hiện lên rõ nét. Rõ ràng, 
óc suy tư cũng đóng một vai trò quan trọng. Nó có thể chất vấn bản văn: bản văn này nói 
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gì về Thiên Chúa? Về bản thân tôi? Nó chứa đựng tin mừng gì? Lời mời gọi điều gì? 
Nếu có một câu nào đó vốn tối tăm, thì việc sử dụng những ghi chú hoặc chú giải có thể 
hữu ích - nhưng hãy coi chừng, đừng biến Lectio thành việc nghiên cứu thuần lý trí. 

 
Hãy thư thái dành thời gian nghiền ngẫm một câu có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn. Hãy 
làm một cuộc đối thoại với Thiên Chúa về nó. Cách đọc này có ý nghĩa như việc cầu 
nguyện. Dâng lời tạ ơn đối với một đoạn trích có tính khích lệ như thế, hãy cầu xin sự trợ 
giúp của Thiên Chúa trước một đoạn trích mang tính mời gọi một cuộc hoán cải đòi hỏi 
nhiều cố gắng... Tại những thời điểm nhất định nào đó, nếu được ơn Chúa, hãy ngưng 
đọc và tạm dừng ở đó trong một thái độ cầu nguyện và chiêm ngắm nhiều hơn; đó có 
thể chỉ đơn giản là thán phục vẻ đẹp Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy được trong văn 
bản: sự ngọt ngào, vẻ uy nghi, lòng thành tín, vẻ huy hoàng của Người… nơi những gì 
Người đã thực hiện trong Đức Kitô, và mời gọi mỗi người một cách đơn sơ chiêm ngắm 
và dâng lời cảm tạ. Mục đích chủ yếu của Lectio không ở chỗ đọc được thật nhiều, 
nhưng ở chỗ đưa chúng ta đến thái độ sửng sờ thán phục này, một thái độ nuôi dưỡng 
đức tin, đức cậy và đức mến cách sâu sắc. Không phải lúc nào cũng được như thế, 
nhưng mỗi khi được vậy, hãy ngừng đọc và sẵn lòng với sự hiện diện đơn sơ, đầy yêu 
thương của mầu nhiệm vừa được bản văn mặc khải. 
 
Những gì vừa được nói đến về phương pháp cầu nguyện bằng Thánh Kinh bao gồm 4 
giai đoạn - lectio divina theo truyền thống Trung Cổ: lectio (đọc), meditatio (suy niệm), 
oratio (cầu nguyện), và contemplatio (chiêm niệm). Những giai đoạn này không nhất thiết 
phải diễn ra theo trình tự, nhưng đây là những hình thức đặc biệt theo kinh nghiệm. Ba 
giai đoạn đầu phụ thuộc vào hoạt động của con người, giai đoạn thứ tư là một quà tặng 
của ân sủng. Chúng ta phải ao ước và đón nhận quà tặng đó, dẫu không phải lúc nào 
cũng được ban. Hơn nữa, như đã nói, sẽ có những lúc khô khan, nguội lạnh… như bất 
cứ hình thức cầu nguyện nào. Vì thế, đừng bao giờ nản chí. Điều được tìm kiếm, cuối 
cùng, sẽ được tìm thấy. 

 
Trong khi suy niệm, sẽ rất hữu ích nếu chúng ta viết ra những lưu ý về những lời chạm 
đến chúng ta cách đặc biệt. Hãy dùng một sổ ghi chép cho mục đích này. Việc ghi chép 
giúp cho Lời thấm nhuần sâu hơn vào lòng trí chúng ta. 

 
Một khi, thời gian dành cho lectio kết thúc, hãy cám ơn Chúa về những giây phút được ở 
bên Người, và cầu xin Người ban ơn để giữ lấy Lời trong tâm hồn bạn như Đức Trinh 
Nữ Maria đã làm, đồng thời đem thực hành những soi sáng nhận được từ việc suy niệm. 

 
Tôi muốn kết luận với một đoạn trích tuyệt vời của Matta el-Maskin, một đan sĩ chiêm niệm 
người Ai Cập đương thời, người đã cổ vũ một cuộc canh tân thiêng liêng vĩ đại trong đời sống 
đan viện Ai Cập. 
 

Suy niệm không đơn thuần là việc đọc thành tiếng trong sâu thẳm, nó còn mang ý 
nghĩa lặp đi lặp lại trong yên ắng Lời nhiều lần cùng đào sâu bất tận cho đến khi tâm 
hồn được ôm chầm bởi ngọn lửa thần thiêng. Điều đó được minh hoạ bởi những gì 
Đavít đã nói trong Thánh Vịnh 39, “Nghe trong mình nung nấu tự tâm can, càng nghĩ 
ngợi, lửa càng bừng cháy”. Ở đây, sợi chỉ hồng bí mật xuất hiện… liên kết thực 
hành, nỗ lực với ân sủng và ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa. Chỉ việc suy niệm trên 
Lời Chúa một vài lần, cách chậm rãi lặng lẽ… cũng sẽ làm thành - qua lòng nhân từ 
của Thiên Chúa và ân sủng của Người- cái ôm hôn của tâm hồn! Thế nên, suy niệm 
đứng hàng đầu, là mối liên kết thông thường giữa những nỗ lực chân thành khi cầu 
nguyện với những quà tặng của Thiên Chúa và ân sủng không thể xoá nhòa của 
Người. Vì lý do này, suy niệm được coi là số một và quan trọng nhất trong các cấp 
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độ cầu nguyện của tâm hồn; từ đó, con người có thể nâng chính mình lên tận lòng 
sốt mến của Thần Khí và sống ở đó chừng nào sự sống còn kéo dài11. 

 

Kết thúc tác phẩm “Đươc gọi để sống” 

 

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 14 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69  

 

ĐƯỢC GỌI ĐỂ SỐNG  
Sẽ không làm sao hiểu được con người nếu tách nó khỏi một tiếng gọi trở nên người hơn. Vậy 
tiếng gọi đó đến từ đâu? Đâu là nguồn cội của nó? Đây là câu hỏi then chốt của một cuộc đời. 
Dẫu đứng trong quan điểm Kitô giáo, tôi vẫn tin rằng, những suy tư sau đây vẫn có một điều gì 
đó để nói với bất cứ ai thành tâm thiện chí.  

 

 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 
THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER  
“Đừng sợ những mưu chước, những công kích của ma quỷ, kẻ có thể đến cướp phá và chiếm 
cứ thành phố linh hồn con. Không, đừng sợ, nhưng hãy như những chiến sĩ đang dàn quân 
trên mặt trận, võ trang bằng thanh kiếm đức ái của Thiên Chúa. Thanh kiếm này là ngọn roi 
quất vào chúng” (Thánh Catarina Siêna). ...File kèm  

 

Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An - Searching for and Maintaining Peace  
Cần biết rằng, con đường dẫn đến Thiên Chúa, dẫn đến sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi 
nơi chúng ta thì ngắn hơn, hiệu năng hơn và thật hiển nhiên, dễ dàng hơn khi chúng ta học biết 
dần dần cách thức giữ lấy bình an thẳm sâu trong tâm hồn ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ, lúc 
bấy giờ, tâm hồn đã phó mặc cho sự dẫn dắt của Thánh Thần, và với ân sủng của Người, 
Thiên Chúa có thể hành động nhiều hơn những gì mà tâm hồn có thể thực hiện bằng sức riêng 
của mình. ...File kèm  

 

TỰ DO NỘI TÂM - La Liberté intérieure (Jacques Philippe)  
Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó 
thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất 
ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi 
Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó. Không có khám phá này, chúng ta sẽ 
luôn luôn bị giới hạn cách nào đó và sẽ không bao giờ nếm hưởng được hạnh phúc đích thực. 
Nhưng nếu chúng ta học cách để cho khoảng không tự do nội tâm này mở ra, thì dù cho bao 
điều làm chúng ta đau khổ, vẫn không gì thực sự có thể đàn áp hay nghiền nát chúng ta. ...File 
kèm  
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 Matta El Maskin, The Experience of God in the Life of Prayer (Cerf), 48. 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=69
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=69
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
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Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit  
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit được hiệu đính từ một tập sách rất khó 
đọc dạng ronéo. Sau một thời gian dài tìm tác giả cũng như người dịch, tôi được Đức Ông 
Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý  Á Châu, cho biết: các sách có tên tác giả D. 
Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, được thính giả ghi lại 
trong thời gian khó khăn khi chưa có internet (D: Đài; Wahrheit: Chân Lý); và nay, được phép 
ngài cho phổ biến, tôi chân thành giới thiệu tập sách bổ ích Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình 
Kitô này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân. Lễ 
Thánh Mônica, 27.8.2009. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) ...File kèm  

 

Thầy Dạy Khát Khao - Le Maître du désir  
Con người muốn sống. Con người được tạo dựng để sống. Không chỉ tự nhiên tìm cách bảo 
tồn sự sống, nhưng chúng ta còn muốn phát triển nó, làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc 
hơn, tươi đẹp hơn, thanh cao hơn, mạnh mẽ hơn; tắt một lời, sống động hơn. “Vì chưng, gánh 
nặng nặng nề nhất là tồn tại mà không sống” (Victor Hugo). Sống có ý nghĩa gì nếu không có 
niềm vui sống? ...File kèm  

 

HOA TRÁI THINH LẶNG - Thoughts in Solitude  
Những lời ghi chép trong tập này được viết vào những năm 1953 và 1954 vào thời điểm mà tác 
giả, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và nhờ sự rộng lượng của các Bề Trên, có thể tận dụng 
những cơ hội đặc biệt dành cho việc tĩnh tâm và suy niệm; từ đó, mới có đề tựa tập sách như 
trên. Điều này không muốn nói rằng, những lời ghi chép đó mang tính chủ quan hay tự thuật. 
Chúng không hề được nhắm đến như một tường trình về những cuộc phiêu lưu tinh thần. Đối 
với tác giả, không có cuộc phiêu lưu nào để viết, và nếu có, nó cũng sẽ không phó mặc cho 
việc in ấn trong bất kỳ trường hợp nào. Đây chỉ là những suy tư về đời sống chiêm niệm, 
những hiểu biết bằng trực giác mà dường như có một tầm quan trọng cơ bản vào một lúc nào 
đó trong quá khứ. ...File kèm  

 

Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích - “A Catholic 
Perspective on The Purpose Driven Life”  
Là một linh mục Công giáo Rôma, từ hơn 50 năm nay, tôi vẫn thường lướt qua những phim 
ảnh và những cuốn sách được yêu chuộng như là nguồn tài liệu khả dĩ có thể sử dụng cho việc 
giảng dạy và viết lách. Sự hiếu kỳ đó đã dẫn tôi đến với quyển sách của Mục sư Rick Warren.  
...File kèm  

 

Sống Theo Đúng Mục Đích - The Purpose-Driven Life  
Ngày nay, ta biết quá nhiều thứ, nhưng lại ít biết về chính mìình, theo đuổi nhiều thứ nhưng 
không biết cái gì là chính. Ta quay cuồng và bị lôi kéo, bị xô đẩy giữa biết bao khuynh hướng, 
trào lưu mà không biết đi về đâu. Biết mình, biết mục đích đời mình và sống đúng mục đích, 
điều quan trọng bậc nhất trong đời sống này sẽ giúp đời sống ta thay đổi, có ý nghĩa và triển nở 
đến vô tận. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, giới thiệu) ...File kèm  

 

BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN  
Người ta có thể ngạc nhiên khi những ý tưởng sâu sắc lại được tìm thấy trong những tác phẩm 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
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thi ca của các nhà thơ hơn là của các triết gia; bởi lẽ, nhà thơ vận dụng hết mọi nỗi niềm và 
khai thác tối đa khả năng tưởng tượng. Như đá lửa, trong chúng ta, có những hạt giống của 
ánh sáng. Qua lý trí, triết gia khơi dậy chúng, đang khi nhà thơ làm cho chúng chiếu toả rạng 
ngời hơn nhờ đặc ân tưởng tượng. Descartes, Cogitationes Privatae ...File kèm  

 

ĐI TRÊN NƯỚC - WALKING ON WATER  
Cầu nguyện, yêu thương, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức sắp giải thoát bạn khỏi những 
ảo giác. Một khi đời sống đức tin triển nở, thật tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng khi nó trệch hướng, 
thì đó là bệnh hoạn, một dịch tể phải tránh. Khi ảo giác rơi rụng, con tim không còn bị tắc 
nghẽn, tình yêu sẽ nở hoa. Đó cũng là lúc hạnh phúc chợt đến và bắt đầu có sự đổi thay. Và 
rồi, chỉ khi đó, bạn mới biết Thiên Chúa là ai...  ...File kèm  

 

TAKING FLIGHT - BAY LÊN ĐI!  
Đã một thời, Tony de Mello, một linh mục dòng Tên dạy đàng thiêng liêng không ngừng đánh 
động tâm hồn bao người khắp năm châu; bởi lẽ, ngài quá yêu đời, yêu cuộc sống - một cuộc 
sống thực tế, sôi nổi và tràn đầy niềm vui. Những chuyện kể đầy mê hoặc, đầy nhiệt huyết, 
đậm nét hài hước và những hiểu biết sâu sắc của ngài về bí quyết hạnh phúc, về việc khám 
phá bản ngã đích thực của mỗi người - tất cả đã tạo nên một tác động đầy phấn khích cho bất 
cứ ai đã từng nghe ngài. Ngài đến cho những tâm hồn được giải thoát, cho người vô cảm biết 
yêu thương, đem ý nghĩa cho tất cả những gì làm nên một nẻo đường thiêng liêng trên đó bao 
người đang tiến bước. ...File kèm  

 

SADHANA - MỘT NẺO ĐƯỜNG DẪN TỚI THIÊN CHÚA - Linh Thao Kitô Giáo Theo Lối 
Đông Phương  
 Nguyên bản tiếng Anh chúng ta đang có là Sadhana toàn tập, không rút gọn, như tác giả đã 
lưu ý (complete and unabridged). Vì thế, bạn sẽ có một bản dịch đầy đủ. Ước mong sao, chúng 
ta cùng khám phá những chiều kích mới mẻ của kho tàng hiểu biết và tinh thần bên trong chính 
mình, qua việc ý thức đem toàn thể con người - thân xác, linh hồn, con tim, lý trí, ký ức và 
tưởng tượng - đi vào cầu nguyện, đi vào chiêm ngắm Đấng đang ngự ở đó. ...File kèm  

 

HUẾ CỔ VẾT TÍCH ĐẠO VÀ ĐỜI  
“Vestiges Religieux et Profanes du Vieux Hué” của Cố Ngôn (J. B. Roux) được chuyển dịch như một 
đóng góp nhỏ nhân dịp Kỷ Niệm 15 Năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Hiển Thánh Tử 
Đạo Việt Nam (1988-2003) với tựa đề “Vết Tích Chứng Nhân Đức Tin Của Huế Cổ”. Nay, nhân Kỷ Niệm 
20 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2008), một lần nữa tập sách được tái bản với 
đề tựa mới, “Vết Máu Trên Huế Cổ”.  
...File kèm  

  

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

Tĩnh tâm linh mục đoàn Giáo Phận Hưng Hóa năm 2015 

 

         

 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401283235..pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12549
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401281679.doc
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BÀI KHAI MẠC 

 

 

 
 Trọng kính Quý Đức Cha, 

Kính thưa Quý Cha,  
 
Trước hết, con xin hết lòng cám ơn Chúa, 

cám ơn hai Đức Cha và Đức Cha Ban Mê Thuật, 
cùng tất cả quý cha đã cho con cơ hội đến với 
Hưng Hóa, một giáo phận có đơn vị hành chánh 
rộng lớn nhất, trải dài qua 9 tỉnh và ở tuyến đầu 
truyền giáo gian khó nhất của Giáo Hội Việt Nam, 
mỗi cha coi sóc bình quân 3 ngàn giáo dân và gần 
70 ngàn lương dân, có cha coi sóc trên một địa bàn 
rộng cả trăm cây số, và nơi xa Tòa Giám Mục nhất 
đến 750 cây số, mà đường sá thì khó khăn băng 
đèo vượt suối, nguyên việc dưỡng giáo đã quá tải 
rồi, còn nói chi đến việc truyền giáo. Lòng con rất 
ngưỡng mộ và biết ơn khi được cùng quý cha cầu 
nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau trong 
mấy ngày tĩnh tâm ngắn ngủi này. Ngoài ra, con rất 
vui được gặp lại các cha mà con được quen biết ở 

ĐCV. Hà Nội trong những năm 1999-2013. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 
 
Tình cảnh của chúng ta hôm nay cũng giống như tình cảnh của các tông đồ ngày xưa: 

“các ông tụ họp chung quanh Chúa Giêsu, kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm và mọi 
điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà 
nghỉ ngơi đôi chút”12. Chúng ta cũng được mời gọi lánh riêng ra khỏi môi trường mục vụ thường ngày 
để tĩnh tâm năm, mà cốt lõi là đích thân gặp gỡ Chúa, sống với Chúa, xây dựng và củng cố đời 
sống nội tâm thiêng liêng, lo việc rỗi linh hồn của mình, vì không ai khác có thể làm thay cho 
chúng ta được, kẻo như thánh Phaolô lo sợ “sau khi rao giảng cho người khác được cứu độ mà 
chính tôi lại phải hư mất”13. Đây cũng là lúc Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đặt lên bàn cân 
“được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì lấy gì mà bù lại cho được?”14  

 
Như vậy, trong những ngày này chúng ta được mời gọi gác lại mọi công việc ở nhà, mọi 

mối bận tâm lo lắng cho giáo xứ và đoàn chiên, tín thác rằng nếu chúng ta theo sát Chúa thì chính 
Chúa theo sát đàn chiên của chúng ta ở nhà và dẫn dắt bảo vệ họ, như thánh Phanxicô đệ Salêsiô nói 
“ai làm việc của Chúa thì Chúa sẽ làm việc của người ấy”, mà Chúa làm thì chắc chắn hơn chúng ta 
làm. Còn thánh Carôlô Bôrômêô thì chất vấn: “Bạn coi sóc các linh hồn ư? Đừng vì thế mà bỏ bê chính 
mình, cũng đừng phung phí tất cả cho người khác đến độ không giữ gì cho bạn cả, vì phải nhớ rằng coi 
sóc các linh hồn, nhưng không được quên bản thân mình”15.  

 
Kim Chỉ Nam về tác vụ và đời sống linh mục của Bộ Giáo Sĩ dạy rằng kỳ tĩnh tâm hằng 

năm phải được sống như là những thời gian cầu nguyện, chứ không phải như những giáo trình 
cập nhật về thần học và mục vụ; phải dành những khoảng thời gian lớn cho sự thinh lặng và cầu 

                                                 
12 Mc 6, 30-31. 

13 X. 1 Cr 9,27.  

14 X. Mc, 8, 36-37. 

15 Trích bài đọc 2 Kinh Sách lễ thánh Carolô Borômêô. 
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nguyện, chăm lo cách đặc biệt cho các cử hành phụng vụ, bí tích sám hối, chầu Thánh Thể, việc 
linh hướng và các hành vi sùng kính dành cho Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc16. Chắc chắn quí cha 
đã học, đã đọc, đã biết hết rồi, và con sẽ không mang lại kỹ năng mục vụ gì mới mẻ hay suy tư 
thần học cao siêu nào hết. Xin quí cha đừng chờ đợi những thứ đó để khỏi phải thất vọng. Con 
chỉ xin được cùng quí cha đọc lại, ôn lại, nhớ lại với nhau những gì Lời Chúa và huấn quyền 
Giáo Hội dạy, trong bầu khí và ơn ban tĩnh tâm, vì cái quan trọng là chúng ta cùng ngồi lại bên 
nhau, cùng nhau cầu nguyện với Chúa, lắng nghe Chúa và để Thánh Thần Chúa hoạt động 
trong chúng ta. 

 
Chúng ta sẽ tích cực tạo cho mình và cho anh em không những cuộc sống thinh lặng, mà còn 

sự thinh lặng của cuộc sống nữa, là cái thiết yếu cho một cuộc tĩnh tâm hiệu quả, nghĩa là chúng ta sẽ 
vào tĩnh tâm với tất cả con người mình, ở lại một mình với Chúa, và ra tĩnh tâm với một con người đã 
được biến đổi khác trước (Intrate toti, Manete soli, Exite alii). Để được vậy, hai Đức Cha mong muốn 
chúng ta giữ bầu khí thinh lặng cách triệt để, không sử dụng điện thoại, iphone (nhất là trong 
những giờ cử hành chung và hạn chế trong những lúc khác), có nhiều giờ thiêng liêng, cầu 
nguyện, xưng tội, giờ thánh... vì bầu khí tĩnh tâm quyết định chất lượng tĩnh tâm.  

 
Như thế, trong mấy ngày này, chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ hơn để nhận diện và duyệt xét 

lại cuộc đời và sứ vụ linh mục của chúng ta, với những lần Chúa can thiệp vào những hy vọng, 
những thất vọng, những niềm vui, những nỗi buồn, những kế hoạch thành công, những kế hoạch thất 
bại, và cả những yếu đuối tội lỗi của chúng ta; để ngắm nhìn ơn Chúa hoạt động, uốn nắn và đổi mới 
cuộc đời chúng ta; để chiêm ngưỡng lòng nhân hậu của Chúa hằng nâng chúng ta dậy; để lắng 
nghe Chúa thổ lộ tình yêu và lặp lại lời mời gọi chúng ta theo Ngài; để kiểm điểm và thẩm định cách 
chúng ta đã đáp trả khi Chúa ngỏ lời với chúng ta, kêu gọi chúng ta, muốn chúng ta sống mật thiết 
hơn với Ngài; để trái tim chúng ta hoà nhịp với Thánh Tâm Chúa, hầu đưa những mối tương quan và 
tình cảm của chúng ta vào trong quỹ đạo tình yêu của Chúa; để nhờ đó chúng ta được quay trở về, 
bắt đầu lại, canh tân, tiếp tục hành trình, và tiến bước quyết liệt hơn từ đây.  

 
Đó cũng là điều nhắm đến của Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót mà ĐTC 

Phanxicô đã tuyên bố thiết lập và sẽ khai mạc vào ngày 8/12 tới đây, hầu giúp Giáo Hội trở nên 
dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, sau khi đã cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Chúa 
Cha, để thay đổi cuộc sống của con người: “Trong Năm Thánh này, xin cho Giáo hội biết vọng 
lại lời Chúa đang vang lên mạnh mẽ và rõ ràng như một sứ điệp và dấu chỉ của sự tha thứ, sức 
mạnh, sự trợ giúp và tình yêu. Xin cho Giáo hội đừng bao giờ mệt mỏi mở rộng lòng thương xót, 
và luôn kiên nhẫn khi ban phát lòng xót thương và sự an ủi. Xin cho Giáo hội trở nên tiếng nói của 
mỗi người, nam cũng như nữ, và tin tưởng lặp lại không ngừng: “Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng 
thương xót và tình yêu bền vững Ngài vẫn có từ muôn muôn thuở”17. 

 
ĐTC Phanxicô chia sẻ đời sống cầu nguyện của ngài: buổi sáng cầu nguyện giờ kinh 

Phụng Vụ, dâng thánh lễ, rồi lần chuỗi Mân Côi; và điều ngài thích nhất là chầu Chúa một giờ 
mỗi buổi tối từ 7 đến 8 giờ, cho dù có lúc bị chia trí và nghĩ đến những điều khác, thậm chí 
buồn ngủ. Chính ngài đã kêu gọi tổ chức và chủ sự những Giờ Chầu Thánh Thể đồng loạt trên 
khắp thế giới, chẳng hạn như giờ chầu Thánh Thể ngày 2/6/2013 trong Năm Đức Tin và đêm canh 
thức chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Hòa Bình Trung Đông ngày 6/9/2013, v.v… Vậy chớ gì 
trong tuần tĩnh tâm năm này, như chương trình đã hoạch định, ngày nào trước khi nghỉ đêm chúng ta 
cũng dành một giờ thánh, đa phần thinh lặng bên nhau cầu nguyện riêng trước Thánh Thể được đặt 
lên trong hào quang, trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu với ba môn đệ thân tín trong Vườn Giếtsêmani: 
“Các con không thể thức được với Thầy một giờ sao?”18 vì “việc thờ lạy Thánh Thể là lý do hy vọng 

                                                 
16 Bộ Giáo Sĩ, Kim Chỉ Nam về Tác vụ và đời sống linh mục, số 103. 

17 Trích Giới thiệu Năm Thánh Lòng Thương Xót – VIS - http://www.hdgmvietnam.org/gioi-thieu-nam-thanh-long-thuong-xot/6978.57.7.aspx 

18 x. Mc 14, 32-41. 

http://www.hdgmvietnam.org/gioi-thieu-nam-thanh-long-thuong-xot/6978.57.7.aspx
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làm cho Giáo Hội lớn lên và đâm rễ bền vững”19. Mỗi người sẽ dùng tư thế cầu nguyện mà cơ thể 
cảm thấy thuận tiện nhất cho mình và không gây phiền cho anh em, kể cả với hy sinh hãm mình như 
Môsê giang tay cầu nguyện trên núi khi dân Israel đánh với quân Amalếc.   

 
Trong những thời khắc trước Thánh Thể đó, ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta “hãy để cho 

mình được Chúa nhìn. Điều này rất quan trọng, vì nó sưởi ấm tâm hồn chúng ta, giữ cho ngọn lửa 
tình bằng hữu với Chúa được cháy mãi, làm cho chúng ta cảm thấy Người thực sự gần gũi và yêu 
thương chúng ta... Hãy để cho lửa của Người sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Vì nếu trong tâm hồn 
chúng ta không có hơi ấm của Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta là những tội nhân nghèo hèn lại có 
thể sưởi ấm tâm hồn của những người khác được?20 Có người chia sẻ: “Giờ chầu Thánh Thể đã 
mở lòng tôi ra với Chúa. Ngài trở thành trọng tâm đời sống của tôi, nếu không muốn nói là lẽ 
sống của tôi. Tôi cảm thấy như được ngọn lửa tông đồ đốt cháy, và không bao giờ ngừng cháy 
trong lòng tôi”21. 

 
Trong thời khắc trầm lắng này, Chúa Giêsu Thánh Thể dường như thì thầm lặp lại lời 

mời gọi “Hỡi tất cả những ai vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ 
sức cho, và tâm hồn các con sẽ được bình an”22. Và thánh Phêrô khuyên: “Trong khi cầu 
nguyện, anh em hãy trao trút nỗi lòng của anh em cho Chúa, vì Ngài hằng thương yêu chăm 
sóc đến anh em”23. Chúng ta hãy trao trút cho Chúa, không chỉ gánh nặng trên thân xác, dù là 
gánh nặng mục vụ, mà nhất là gánh nặng trên tâm hồn, trên lương tâm, để Ngài tha thứ và đỡ 
nâng chúng ta. Vì “mỗi người trong chúng ta đều có chỗ trong lòng Chúa, Ngài biết đích danh 
chúng ta, chăm sóc và đi tìm chúng ta mỗi khi chúng ta lìa bỏ Ngài. Chúa quan tâm đến mỗi 
người chúng ta; tình yêu của Ngài không cho phép Ngài dửng dưng với những gì xảy đến với 
chúng ta”24.  

 
Chúng ta sẽ buông lỏng mình, không quá bận tâm đến thời gian, không nóng lòng xem 

đồng hồ. Chúng ta sẽ thư thả hỏi Chúa và lắng nghe Chúa, song kỳ thực là tự hỏi lòng mình và 
trả lời cho chính mình, vì không phải lúc nào Chúa cũng nói điều chúng ta muốn nghe, mà là 
điều thực sự thiết yếu, vì Thiên Chúa toàn năng và khôn ngoan biết rõ chúng ta hơn chúng ta 
biết chính mình.  

Chúng ta cùng ký thác cho Lòng Thương Xót của Chúa Cha, lòng nhân hậu của Thánh 
Tâm Chúa Giêsu, ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, sự bảo trợ hiền mẫu của Mẹ Maria, ơn 
trợ lực của thánh cả Giuse và gương sáng thúc đẩy của các thánh quan thầy của chúng ta. 
Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục cho đến kiện toàn ơn tĩnh tâm mà Ngài đã thương khởi sự 
với chúng ta và cho chúng ta, để chúng ta có thể can đảm ĐỐI MẶT VỚI CÁC THÁCH THỨC 
TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC CỦA CHÚNG TA HÔM NAY, lắng nghe Chúa Thánh 
Thần để cùng nhau đọc được thực tại bằng con mắt đức tin và với trái tim của Thiên Chúa, luôn đặt 
trước mắt thiện ích của Giáo hội và nhớ rằng luật tối thượng là phần rỗi các linh hồn25. Amen. 

Còn tiếp nhiều kỳ 
  

VỀ MỤC LỤC 

 

                                                 
19 Trích Diễn văn của ĐTC Phanxicô với các Giám Mục Hòa Lan, ngày 3/12/2013 - http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm 

20 Trích huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến các các giáo lý viên ngày 27 tháng 9 năm 2013. 

21 Trích sách Yêu là cho đi tất cả. 

22 Mt 11, 28. 

23 1 Pr 5,7. 

24 Trích Sứ Điệp Mùa Chay 2015.   

25 Trích lời huấn dụ của ĐTC Phanxicô cho THĐGMTG về Gia đình ngày 5/10/2015. 

TỪ LẬP NGHIỆP ĐẾN HÔN NHÂN XƯA VÀ NAY  
 

 

 

 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm
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Đặt vấn đề 

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã coi trọng và rất thận trọng trong việc lập nghiệp cũng như 

dựng vợ gả chồng cho con cháu. Chính vì thế, các ngài đã để lại những trải nghiệm, những lời 

khuyên bảo quí báu qua những câu ca dao, tục ngữ thật ý nghĩa và sâu sắc: 

“Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà. 

Trong ba việc đó thật là khó thay”. 

Tìm hiểu việc lập nghiệp, dựng vợ gả chồng xưa và nay nó khó ra sao? Nó quan trọng thế 

nào? Chọn quan điểm nào trong hôn nhân? Tìm hiểu kỹ những vấn đề đó, sẽ giúp ta góp được 

một phần nhỏ trong việc tạo dựng hạnh phúc bền vững cho con cháu trong gia đình. Thiết nghĩ, 

đó là điều cần thiết. 

 

Lập nghiệp ngày xưa, con trâu với người nông dân 

Theo các nhà nghiên cứu cổ sinh vật học, dựa vào các mẫu hóa thạnh đã tìm thấy, thì con 

trâu đã được người nông dân thuần hóa thành gia súc, hết hoang dã, đã có khoảng từ 5000 

đến 6000 năm trước đây. Hình ảnh con trâu đã gắn liền với đời sống người nông dân từ bao 

đời nay: “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Chồng cầy, vợ cấy, con trâu đi bừa” (Cadao). Con 

trâu, với người nông dân đã trở thành đôi bạn thân thiết giúp đỡ lẫn nhau: “Trâu ơi ta bảo trâu 

này/ Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta/ Cấy cầy vốn nghiệp nông gia/ Ta đây, trâu đấy ai mà 

quản công/ Bao giờ cây lúa còn bông/ Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn (Cadao).  Như thế, 

ngày xưa, trong nền kinh tế gần như hoàn toàn nông nghiệp, thì con trâu đã góp một phần 

quan trọng cho nhà nông: “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, dù xã hội đó cũng đã phân chia ra các 

thành phần: Sĩ , nông, công , thương, nhưng nông dân vẫn là thành phần then chốt và đa số 

trong xã hội. 

Vậy, vấn đề khó khăn ngày đó là phải chọn lựa được con trâu thật tốt mới có thể giúp nhà 

nông làm ăn khấm khá hơn. Để chọn được con trâu tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia 

đình, qua kinh nghiệm lâu đời trong cuộc sống, người xưa đã đưa ra được các tiêu chuẩn lựa 

trâu tốt, xấu: “Trâu cổ cò, bò cổ giải (tốt); đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt; trâu trắng đến đâu, 

mất mùa đến đấy; trâu tốt thì: dạ bình vôi, mắt ốc nhồi, mồm gầu dai, tai lá mít, đít lồng bàn…”. 

Mua trâu phải chọn ngày tháng và nơi có trâu tốt: “Tháng hai (tư) đi tậu trâu bò/ Cầy cho đất ải 

mạ mùa ta gieo; Cống làng Tô, Trâu bò làng Hệ (Thái Binh)…” 

 

Lập nghiệp ngày nay: Vốn kiến thức, nghề nghiệp 

Ngày nay, những nước công nghiệp thì thành phần nông dân chỉ còn chiếm khoảng từ 10% 

đến 20% dân số. Nhân loại đang bước vào giai đoạn nền kinh tế tri thức. Chính những thông tin 



39 
 

quan trọng khi nắm bắt được, nó đã trở thành hàng hóa vô cùng giá trị. Sự lập nghiệp hôm nay, 

không còn nhất thiết phải là con trâu, hay đàn trâu năm ba trăm con nữa, mà là vốn kiến thức, 

là nghề nghiệp. Vốn kiến thức chỉ có thể có được qua con đường duy nhất là học tập, không có 

con đường khác. Học tập, nếu không có điều kiện tới trường, ta có thể tự học, học nơi sách vở, 

học nơi bạn bè, học nơi xã hội, và trường đời là đại học lớn nhất của nhân loại…Nhiều người 

đã thành công từ con đường tự học… 

Cái khó khăn ở đây là kho tàng kiến thức của loài người đến hôm nay hầu như vô tận. Việc 

còn lại là ta có đủ sáng suốt, nghị lực, ý chí, bản lãnh để chọn lựa nhà trường, ông thầy, sách, 

kiến thức…để chiếm lĩnh một phần tri thức khoa học giá trị chân chính, không mang tính ngụy 

biện, áp đặt của nhân loại hôm nay hay không? Đồng thời vận dụng những kiến thức khoa học 

chân chính đó như thế nào trong cuộc sống để đem lại hạnh phúc cho ta và đồng loại? Vua 

Salômon, vị vua thông thái đã có câu nói trứ danh để giúp ta hiểu biết rõ hơn trong việc lựa 

chọn những kiến thức cần phải học: “Vấn đề nào cũng có thời gian của nó”. Lịch sử của nhân 

loại đã chứng minh bao tà thuyết, ngụy biện, áp đặt… đã dần bị tàn lụi và đi vào quá khứ, Sự 

thật chính là chân lý mãi mãi tồn tại. Như thế, lập nghiệp hôm nay, trong một thế giới đang 

trong chiều hướng hội nhập sâu, thì cần đến vốn kiến thức chuyên sâu trong từng lãnh vực, 

 tạo được nghề nghiệp ổn định và phát triển. Điều đó cần có cái tâm trong sáng, cái tầm hiểu 

biết sâu rộng… 

Quả thực, con đường lập nghiệp ngày nay rộng thênh thang, nhưng cũng khó khăn vô vàn, 

so với cách lập nghiệp xưa kia. Bởi lẽ, xà hội hôm nay trập trùng bóng tối và ánh sáng; thiện dữ 

lẫn lộn; trung thực thẳng thắn và gian dối đan xen. Người đời đã nói: Thẳng thắn thường thua 

thiệt; lươn lẹo lại lên lương… 

Thông thường, sau khi đã có nghề nghiệp ổn định, sự nghiệp vững vàng, người ta mới 

nghĩ đến việc hôn nhân. Vì thế, người xưa đã nói: Đai đăng khoa rồi đến tiểu đăng khoa, có 

nghĩa là sau khi đã đỗ đạt, có danh phận, có nghề nghiệp, mới tiến tới việc hôn nhân. Ta cùng 

tìm hiểu việc hôn nhân xưa và nay khác nhau ra sao. 

 

Khái quát những khác biệt giữa hôn nhân xưa và nay 

Nhìn chung, vấn đề hôn nhân ngày nay đã có nhiều tiến bộ hơn thời xưa: Tuổi đính hôn 

ngày xưa chỉ là: “gái thập tam, nam thập lục”. Vì thế, xã hội thời đó đã có: “Lấy chồng từ thuở 

mười ba/ Đến khi mười tám thiếp đà năm con/ Ra đường thiếp hãy còn son/ Về nhà thiếp đã 

năm con cùng chàng” (Cadao). Đôi khi, tôi được biết ngày nay vẫn có những cuộc tình trong 

sáng và đẹp hơn pha lê, thánh thiện như thiên thần ở tuổi 13, 16, khi họ chỉ mới trao nhau ánh 

mắt yêu thương, chưa hề nắm tay và hôn nhau, thế mà, vấn vương cả đời…!!! Trong khi, luật 

hôn nhân của xà hội hôm nay, đòi buộc nữ phải đủ mười tám tuổi, nam đủ hai mươi tuổi. Ngày 

xưa, theo chế độ đa thê, thì ngày nay nhiều nơi đã theo chế độ một vợ một chồng. Xưa kia, con 
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cái gần như không có tự do lựa chọn người phối ngẫu: “Cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó”. 

Ngày nay quyền tự do lựa chọn của con cái được tôn trọng… 

Có điều, từ ngàn xưa, hôn nhân vẫn mang mục đích là sinh con cái để “nối dõi tông đường” 

và giống nòi. Đó là điều thật chính đáng. Nhưng tiếc thay, ngày nay, đã có nhiều nước trên thế 

giới, cho phép thực hiện hôn nhân đồng tính, làm mất hết ý nghĩa, và mục đích chính đáng cao 

đẹp của hôn nhân. Tôi nghĩ đó là khác biệt lớn nhất và buồn nhất cho nhân loại hôm nay, mặc 

dù thế giới đang có một nền văn minh vượt bực so với thời ông cha chúng ta… 

Hiện, có quá nhiều quan điểm khác nhau về hôn nhân đang được nhiều quốc gia trên thế 

giới cho phép, dẫn đến biết bao tệ nạn xã hội như: nạn phá thai qúa nhiều, coi thường sự sống 

của các thai nhi; Việc ly di diễn ra tràn lan trên khắp thế giới (xã hội cho phép); hôn nhân đồng 

tính làm mất mục đích và ý nghĩa của hôn nhân chân chính (hơn  20 quốc gia cho phép)…Gia 

đình chưa bao giờ khủng khoảng như hiện nay. Với những quan điểm về hôn nhân khác nhau 

và lệch lạc như thế, ta cùng tìm hiểu khái quát quan điểm, đặc tính hôn nhân Công Giáo với hy 

vọng cứu vãn được sự băng hoại về hôn nhân của nhân loại hôm nay. 

 

Những nét cơ bản trong hôn nhân Công Giáo 

Có thể nói, nguồn gốc, ý nghĩa, mục đích, đặc tính của hôn nhân Công Giáo đều bắt nguồn 

từ Kinh Thánh, mà Kính Thánh chính là lời của Thiên Chúa dạy bảo con người. Lời dạy bảo đó 

đã có ngay từ thuở tạo thiên lập địa, được mô tả trong phần Cựu Ước, và trở nên trọn vẹn 

trong phần Tân Ước khi Chúa Giêsu nhập thế cứu chuộc loài người. 

Từ cội nguồn trong Cựu Ước Thiên Chúa đã phán: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo 

hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng 

tạo con người có nam có nữ” (St 1,27) Tiếp đến Chúa phán: “Con người ở một mình thì không 

tốt. ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó ….. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương 

sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người…Bởi thế, 

người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St 2, 

18-24). Khởi đầu Thiên Chúa chỉ dựng một Adam và một Eva. Chính vì thế, Hôn nhân Công 

Giáo có đặc tính là: đơn hôn và vĩnh hôn (Một nam, một nữ; và ở với nhau suốt đời). Thú thực, 

mỗi lần tổ chức đám cưới cho con cháu, hay đi dự đám cưới tôi thường bị cuốn hút bởi đoạn 

Kinh Thánh trên đây. Vì chính đoạn Kinh Thánh này đã giúp tôi ngộ ra sự kỳ diệu lạ lùng giữa 

tình yêu nam nữ đến nỗi đôi trai gái đã bỏ cha bỏ mẹ mình, bỏ tổ ấm gia đình mình, mà họ đã 

sống bao năm êm đềm để tạo một gia đình mới, vì một tình yêu mới, tình yêu nam nữ, họ sống 

với nhau …!!! 

Mục đích của hôn nhân Công Giáo là vợ chồng trọn đời yêu nhau, sinh sản và giáo dục con 

cái để nối dõi tông đường, giúp nhau nên thánh: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt 

đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 
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1, 28). Chính vì thế, luật hôn nhân bên Giáo hội Công Giáo không cho phép phá thai, không 

chấp nhận hôn nhân đồng tính vì không sinh con để cái. Ngay cả vấn đề ngừa thai Giáo hội chỉ 

cho phép sử dụng các phương pháp điều hòa sinh sản theo chu kỳ tự nhiên (Ogino- Knauss), 

đo thân nhiệt (Ferin), tự quan sát (Billings). 

Và quan trọng hơn hết, Hôn nhân Công Giáo được gọi là Bí Tích Hôn nhân. Đây là một 

trong bảy Bí Tích do chính Thiên Chúa lập nên, vì thế, loài người không thể phá vỡ. Chính Đức 

Giêsu đã phán: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10, 9). 

Hai bên nam, nữ  thật tự do, thong dong không bị ép buộc được sự chứng giám của hai người 

chứng, và tuyên hứa sống chung thủy với nhau suốt đời, lúc đó một vị linh mục mới làm phép 

cho đôi bạn thành vợ, thành chông. Chính nhờ sự suy nghĩ thấu đáo, sự học hỏi căn kẽ, cùng 

những ràng buộc chặt chẽ như thế, nên hôn nhân Công Giáo ít bị đổ vỡ. 

Với người Công Giáo để được đón nhận bí tích hôn phối, họ cần học hỏi giáo lý hôn nhân 

từ ba đến sáu tháng, có khi tới một năm. Vì thế phần trình bầy trên chỉ mang tính căn bản và 

khái quát. 

 

Phần kết: 

Thánh Công Đồng Vaticano II báo động cách đây 50 năm trong Hiến Chế Mục Vụ về Giáo 

hội trong thế giới ngày nay (Gaudium et spes) phần phẩm giá cao quí của hôn nhân gia đinh: 

“Phẩm giá của định chế hôn nhân không phải ở đâu cũng tỏa sáng, nhưng đã bị lu mờ bởi chế 

độ đa thê, nạn ly dị, bởi thứ tình yêu mà người ta gọi là tự do luyến ái và những hình thức lệch 

lạc khác. Hơn nữa tinh yêu hôn nhân rất thường bị hoen ố bởi tính ích kỷ, chủ trương duy khoái 

lạc và những lạm dụng bất hợp pháp trong việc hạn chế sinh sản. Ngoài ra các hoàn cảnh hiện 

tại về kinh tế, xã hội, tâm lý và chính trị đang gây ra những xáo trộn trầm trọng nơi gia đinh” 

(Công Đồng Vaticano II, Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội) 

Hiện tại, đã có nhiều nơi mà đạo đức suy thoái nghiêm trọng, bậc thang giá trị đang bị đảo 

lộn; nhiều nơi mà người ta quá chú tâm, đề cao, vật chất, sống thực dụng, bằng mọi thủ đoạn 

để có nhiều tiền bạc, có địa vị, có bằng cấp, mà bỏ qua hay coi nhẹ những giá trị tinh thần, 

nhân bản cao quí của con người; nhiều nơi mà đời sống gia đình đang có vấn đề lớn như ly dị, 

phá thai, hôn nhân đồng tính….Việc tìm hiểu để có một quan điểm đúng đắn trong vấn đề hôn 

nhân đã trở nên rất cần thiết hơn lúc nào hết cho mọi gia đinh, xã hội và nhân loại. 

          

 Cursillista Inhaxio Đặng Phúc Minh 

  

VỀ MỤC LỤC 
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THUỐC BỔ 

 

Hỏi 

Tôi năm nay 65 tuổi. Nhiều người nói nên uống thêm các antioxidant để tránh bệnh tật và 

sống lâu. Có đúng không đấy bác sĩ nhỉ? Xin bác sĩ cho tôi biết oxidant là gì và công dụng 

của chúng như thế nào. Rất lấy làm cảm ơn bác sĩ. 

- Nguyễn Như Tùng (San Antonio). 

 

Đáp 

Thưa ông Tùng,  

Phải nói rằng phong trào uống antioxidant đang rất là phổ biến. Gặp nhau là các cụ đều hỏi nhau về 

antioxidant này antioxidant kia. Ít nhất mỗi cụ cũng uống một hoặc hai loại. Đó là do truyền tai nhau 

hoặc thu lượm kiến thức qua truyền thông, báo chí. 

 

Antioxidant là những chất gì? 

 

Thực ra đó cũng chỉ là những chất dinh dưỡng thường có sẵn trong thực phẩm mà ta dùng hàng 

ngày. Các antioxidant thường được nhắc nhở tới là sinh tố C, sinh tố E, Beta Carotene. Beta 

Carotene là tiền thân của sinh tố A. Theo kết quả của một số nhà nghiên cứu thì antioxidant, tiếng 

Việt gọi là chất chống oxy hóa, là chất có thể ngăn chặn phản ứng của một vài thực phẩm với 

oxygen. Tác dụng này rất quan trọng vì nhiều thực phẩm bị đổi mầu hoặc hư thối vì sự oxy hóa. 

 

Trong cơ thể thì một số các nhà nghiên cứu nói rằng antioxidant có thể ngăn chặn tác hại của các 

phần tử gọi là gốc tự do (Free Radical). Trong sinh hoạt bình thường, tế bào tạo ra các gốc tự do. 

Đây là các phân tử thiếu một điện tử (electron). Để có số điện tử chẵn, gốc tự do tấn công chiếm 

đoạt điện tử các phân tử khác và gây ra một loạt những tổn thương cho tế bào mà kết quả là các 

bệnh thoái hóa, ung thư... Các nhà nghiên cứu cho rằng trong bệnh tim mạch, khi bị oxy hóa thì 

cholesterol xấu LDL gây ra tổn thương cho lớp lót của mạch máu. Antioxidant sẽ ngăn chặn sự oxy 

hóa của LDL bằng cách  vô hiệu hóa gốc tự do. Trong các bệnh ung thư, antioxidant cũng giảm 

nguy cơ của nhiều loại. Antioxidant làm bớt sự vẩn đục của thủy tinh thể và tránh được bệnh cườm 

mắt. 

 

Do đó nhiều người uống thêm antioxidant. 

 

Nhưng một số chuyên gia y tế lại dè dặt hơn. Họ không khuyến khích việc uống thêm một lượng 

quá cao antioxidant, vì: 

 

a- Chưa có chứng minh khoa học cũng như lâm sàng về sự công hiệu của antioxidant để giảm thiểu 

bệnh kinh niên; 

 

b- Không biết rõ hậu quả xa của các antioxidant khi dùng liều lượng cao; 

THUỒC BỔ - UỐNG NƯỚC - ĐAU LƯNG 
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c- Chưa biết rõ số lượng antioxidant cần thiết để phòng ngừa bệnh. 

 

Thành ra, theo các nhà dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, cân bằng các chất dinh dưỡng là tốt rồi. Hà cớ 

chi phải đi mua những antioxidant do tổng hợp hóa chất, vừa tốn tiền mà vừa không biết công hiệu 

ra sao. Tuy nhiên, nếu muốn chắc ăn, ông có thể ra pharmacy mua các loại này và coi kỹ hướng 

dẫn để uống. 

 

 

UỐNG NƯỚC  

 

Hỏi 

Tôi biết là nước cần thiết cho ta, nhưng lại hay quên, ngày có khi chỉ uống hai ba ly nước. Như vậy 

chắc là không đủ đâu bác sĩ nhỉ. Bác sĩ có cách nào để nhắc nhở không. Và nếu uống ít nước thì sẽ 

ra sao. 

Tôi cám ơn bác sĩ.  

- Lê Thủy (Sachse) 

 

Đáp 

Thưa bà, 

Cảm ơn bà đã nêu ra câu hỏi rất ư là thực tế này, vì cũng khá nhiều bà con đồng hương mình ý 

thức rằng cần phải uống nước đầy đủ, như lời khuyên của bạn bè hoặc các bác sĩ, nhưng lại cứ hay 

quên, ít uống. Thực ra chẳng phải chỉ người mình hay quên mà dân bản xứ cũng vậy. Vì thế cho 

nên hàng ngày các nhà dinh dưỡng vẫn thường phải nhắc nhở mọi người. 

 

Sau đây chúng tôi xin gửi tới bà và độc giả tuần báo Trẻ mấy mẹo vặt để uống nước đầy đủ. 

 

1-Luôn luôn kè kè bên mình một chai nước để khi uống, là có sẵn, khỏi phải mất công tìm kiếm. 

 

2-Nếu hay quên và nếu có thể, mang một đồng hồ báo hiệu mỗi đầu giờ để nhắc nhở uống nước. 

 

3-Nhỏ vài giọt nước chanh vào chai nước để có thêm chút hương vị thơm thơm, dễ uống. 

 

4-Nhiều người thấy uống nước lạnh hấp dẫn hơn. Nếu không thích nước lạnh thì hâm hơi ấm một 

chút. Nước ấm có hương vị khác và có thể làm dịu cuống họng. 

 

5-Có thể ăn một miếng bánh hơi mặn trước khi uống một ly nước. Vị mặn làm miệng khô khô, tăng 

cảm giác khát, cần nước. 

 

6-Có thể ngậm đá cục để có nước, nhưng đừng nhai kẻo lại hư răng. 

 

7-Mỗi lần đi qua một vòi nước máy trong sở làm, ghé miệng uống vài ngụm. 

 

8-Nếu không thích hương vị của nước, có thể uống với một ống hút. Nước sẽ ít tiếp xúc với lưỡi và 

chạy thẳng xuống họng. 
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9-Cũng chẳng cần mua loại nước chai quá đắt, nhiều công ty sản xuất nước chai khuếch đại là 

nước máy không tốt. Lọc nước máy với đồ lọc là quá an toàn. Thường thường, chỉ cần nước chai 

khi tới các quốc gia đang trên đường phát triển. 

 

10-Ăn nhiều rau, trái cây cũng chứa nhiều nước: chuối có 70% nước, táo 80%, cà chua, dưa hấu 

90%, rau sà lách 95% nước. 

 

Ngoài ra, cũng xin bà và độc giả lưu ý mấy điểm sau đây: 

 

1-Trong khi uống nước là cần thiết, nhưng nếu uống quá nhu cầu hoặc quá sự chịu đựng của cơ 

thể lại là điều không tốt, đôi khi ngộ độc nước.  

 

2-Bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp, phù nề bàn chân cần tránh uống quá nhiều nước. 

 

3-Nếu có bệnh thận, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống thêm nước. 

 

4-Không nên uống nhiều nước trong khi ăn. Nước sẽ làm loãng dung dịch acid, dịch vị và enzym 

trong dạ dày, gây ra chậm tiêu hóa. 

 

5-Uống nhiều nước có thể khiến cho ta phải thức giấc nửa đêm để đi tiểu, gây ra gián đoạn cho giấc 

ngủ. Có thể tránh bằng cách giảm tiêu thụ nước mấy giờ trước khi đi ngủ và đi tiểu trước khi lên 

giường. 

 

Còn e ngại mà bà nêu ra là liệu ít uống nước thì hậu quả ra sao, thì xin thưa rằng uống quá ít sẽ gây 

ra một số khó khăn cho sức khỏe như táo bón, ít tiểu tiện, da khô, dễ nhiễm trùng đường tiểu tiện, 

chóng mặt, mất định hướng và nếu uống quá ít có thể bị hôn mê. 

 

Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 1.5 lít nước là đủ. Số lượng này bao gồm nước lã, nước trong rau, trái cây 

và nước canh trong bữa cơm. 

Chúc bà và gia đình vui mạnh.  

 

ĐAU LƯNG 

 

Hỏi 

Chào bác sĩ Ý Đức, 

 

Tôi cứ hay bị đau lưng, nhất là khi nào phải khuân vật nặng hoặc bế mấy đứa cháu. Bác sĩ có thể 

cho biết tại sao lại đau như vậy và có nặng không. Có cần đi khám bệnh hay là uống mấy viên 

aspirin là đủ? 

Cảm ơn bác sĩ nhé.  

- Peter Phạm 

 

Đáp 

Chào ông Peter, 
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Đau lưng là một chứng bệnh rất thường xảy ra ở những người trưởng thành. Thống kê cho hay có 

tới 85% dân chúng bị đau lưng ít nhất là dăm ba lần trong cuộc đời, đặc biệt là người làm công việc 

khuân vác nặng nhọc. Ở Mỹ, chi phí chữa đau lưng có khi tốn cả nhiều tỷ mỹ kim hàng năm. 

 

Đau lưng thường hay xảy ra ở phần ngang thắt lưng, là nơi chịu sức nặng của cơ thể nhiều nhất. 

Nguyên nhân thông thường gây ra đau lưng gồm có: 

 

- Căng cơ bắp - dây chằng ở thắt lưng trong các hoàn cảnh như mập phì, có thai, người cao tuổi ít 

vận động, nâng mang vật nặng mà lại dùng sức mạnh của lưng, tư thế không ngay thẳng, nhiều xúc 

động mạnh...  

 

- Thoái hóa đĩa đệm   

 

- Viêm mặt khớp xương sống  

 

Nhiều trường hợp phụ nữ với nhũ hoa quá khổ cũng gây ra đau lưng vì lưng chịu một sức nặng 

ngoài khả năng. 

 

Người cao tuổi thường hay bị đau lưng vì sự thoái hóa cột sống, cơ bắp dây chằng lỏng lẻo, đốt cột 

sống dễ bị nghiêng vẹo, đè vào dây thần kinh não tủy, gây ra đau. Với các bác, chỉ khom khom di 

chuyển một chậu cây cảnh hoặc cúi xuống bế đứa cháu nội ngoại cũng dễ dàng ôm lưng nhăn nhó, 

như trường hợp của ông. 

 

Nếu ông liên tục bị đau thì nên đi bác sĩ để chụp hình X-quang vùng lưng coi xem có bị tổn thương 

xương hoặc đĩa đệm, rồi điều trị. Thuốc aspirin cũng rất tốt để giảm đau, nhưng nên cẩn thận vì 

thuốc có thể gây ra xuất huyết bao tử.  

 

Nhân đây, xin gửi tới ông mấy phương thức để giảm thiểu rủi ro đau lưng. Phòng bệnh quan trọng 

hơn là chữa bệnh đấy ông ạ. 

 

1- Khi mang vật nặng, không nên khom lưng xuống để nhấc vật đó lên, mà ngồi xuống, hai tay ôm 

cầm vật đó rồi từ từ đứng lên qua sức mạnh của đầu gối, như vậy tránh được sự tổn thương cho 

lưng. 

 

2- Khi vật nặng nằm ở trên bàn, ta có thể ôm vào bụng hay quay lưng ôm đồ vật vào lưng để mang 

đi. 

 

3- Ngồi lâu đều gây nhiều khó chịu cho lưng. Vì thế lâu lâu nên đứng dậy, đi qua đi lại, thư giãn 

xương lưng. Tránh ngồi trên nệm ghế quá mềm.  

 

4- Nên ngủ trên nệm cứng; nằm nghiêng, đầu gối co thước thợ hoặc khi nằm ngửa thì lót gối dưới 

khuỷu chân. Gối cao vừa phải để đầu và mình ngang bằng; 

 

5- Tập thể dục với các cử động làm thư giãn khớp xương và bắp thịt, tăng cường sức mạnh cho 

bắp thịt, dây chằng ở lưng. 
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6- Buổi sáng ngủ dậy, trước khi bước ra khỏi giường nên tập các cử động vẹo người qua lại để thư 

giãn lưng. Lý do là sau bảy giờ nằm ngủ, xương khớp, bắp thịt cứng lại, nếu đứng dậy ngay có thể 

té ngã, gây tổn thương cho lưng và các phần khác của cơ thể. 

 

7- Không hút thuốc lá vì nicotine làm giảm máu lưu thông tới lưng khiến cơ khớp yếu. 

 

8- Giảm cân nếu quá mập, vì mập phì làm mô mềm ở lưng căng cương. Hai phần ba người bị đau 

lưng kinh niên đều bị béo phì. 

 

Chúc ông bình an trong cuộc sống. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 

Giáo sĩ: xuất phát từ giáo dân, hiện diện vì giáo dân và cậy dựa vào giáo dân 

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
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cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

http://www.conggiaovietnam.net/

