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CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH …………………  Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD. 
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LTS: BBT CGVN và Đặc San GSVN hân hạnh giới thiệu trọn bộ 16 Văn Kiện Công Đồng 
Vatican 2, bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN, ấn bản mới nhất, giá bán lẻ tại các 
Nhà Sách Công Giáo 120.000VN.  

 
Suốt hơn 10 năm qua trên Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam chúng con đã trung thành phổ biến bản 
dịch của Giáo Hoàng Học Viện PIO X Đà Lạt; Nay với trọn tấm lòng biết ơn các dịch giả qua 
các thời kỳ, chúng con xin tiếp tục công việc tối cần thiết này nhưng với một bản dịch hoàn 
chỉnh hơn - Bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN. Rất mong được mọi người 
đón nhận, hỗ trợ việc phổ biến tài liệu quí này như KIM CHỈ NAM đích thực, đầy đủ và hoàn 
hảo cho mọi thành phần Dân Chúa. Chúng ta đang sống trong thời điểm kỷ niệm 50 năm Thánh 
Công Đồng Chung Vatican 2; Dân Chúa Việt Nam khi dành thời gian đọc lại các Hiến Chế, Sắc 
Lệnh, Tuyên Ngôn sẽ luôn nhận ra điều mới mẻ và hữu ích cho từng cá nhân cũng như cộng 
đoàn.  
 
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép 
chúng con giới thiệu bản văn quí giá này qua internet. Quí Cha và Quí Vị có thể yêu cầu nhận 
trọn bộ hay từng Văn Kiện cụ thể trên một file word qua email, hoặc cũng có thể tải về máy tại 
địa chỉ: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=subject&is=31  
 
Xin chân thành cám ơn 
 
BBT CGVN & Đặc San GSVN 
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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 TÍN LÝ 

VỀ GIÁO HỘI 

LUMEN GENTIUM 

Ngày 21 tháng 11 năm 1964 

CHƯƠNG I 

MẦU NHIỆM GIÁO HỘI 

1. Ánh sáng muôn dân là chính Chúa Kitô, vì vậy, Thánh Công Đồng được quy tụ trong Chúa 

Thánh Thần, tha thiết mong muốn soi dẫn mọi người bằng ánh sáng của Người, đang chiếu tỏa 

trên khuôn mặt Giáo Hội, để Tin Mừng được loan báo cho mọi loài thụ tạo (x. Mc 16:15). Trong 

Đức Kitô, Giáo Hội như là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và phương tiện hiệp thông mật thiết với 

Thiên Chúa và hợp nhất mọi người, vì thế Giáo Hội muốn trình bày rõ ràng hơn cho các tín hữu 

và cho toàn thế giới chính bản tính và sứ mệnh phổ quát của mình, dựa trên giáo huấn của các 

Công Đồng trước đây. Thực trạng thế giới đương đại khiến cho bổn phận này của Giáo Hội 

càng trở nên khẩn thiết, để con người ngày nay, khi đã gắn kết với nhau chặt chẽ hơn nhờ 

những mối liên hệ đa dạng trong lãnh vực xã hội, kỹ thuật và văn hóa, phải đạt đến sự hợp 

nhất trọn vẹn trong Chúa Kitô. 

2. Với ý định tự do và nhiệm mầu đầy khôn ngoan nhân lành, Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng 

toàn thể vũ trụ, Ngài đã quyết định nâng con người lên để chia sẻ sự sống thần linh, và đã 

không bỏ mặc loài người sa ngã nơi nguyên tổ Ađam, nhưng luôn giúp họ đón nhận ơn cứu rỗi 

nhờ Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc, Đấng vốn là “hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh 

ra trước mọi loài thọ tạo” (Cl 1,15). Từ muôn thuở, Chúa Cha “đã kêu gọi và tiền định để họ nên 

đồng hình đồng dạng với Con của Ngài để Người Con Một trở nên trưởng tử giữa một đàn em 

đông đúc” (Rm 8,29). Ngài quyết định quy tụ những ai tin vào Đức Kitô thành một Giáo Hội 

thánh thiện, được tiên báo bằng hình ảnh biểu trưng ngay từ lúc khởi nguyên thế giới, được 

chuẩn bị cách diệu kỳ nơi lịch sử dân Israel và Cựu ước,1 được thiết lập vào thời kỳ sau hết, 

được tỏ lộ trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống và sẽ được hoàn tất trong vinh quang vào 

lúc kết tận thời gian. Bấy giờ, như các Giáo phụ nói, tất cả những người công chính từ thời 

Ađam, “từ Abel, người công chính, tới người được tuyển chọn cuối cùng”2 sẽ được qui tụ lại 

bên Chúa Cha trong Giáo Hội phổ quát. 

3. Như thế, Chúa Con được sai đến từ nơi Chúa Cha, Đấng đã tuyển chọn chúng ta trong Con 

của Ngài trước cả khi tạo dựng vũ trụ, và tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử, vì muốn qui tụ 

                                                 
1
 x. T. CYPRIANÔ, Epist. 64,4: PL 3,1017; CSEL (Hartel), III B, tr. 720; T. HILARIÔ POITIERS, In Mt 23,6: PL 9,1047; T. 

AUGUSTINÔ, nhiều chỗ khác; T. CYRILLÔ ALEXANDRIA, Glaph. In Gen. 2, 10: PG 69, 110A. 
2
 T. GRÊGÔRIÔ CẢ, Hom. in Evang. 19,1: PL 76, 1154B. x. T. AUGUSTINÔ, Serm. 341, 9,11: PL 39, 1499S. T. GIOAN 

ĐAMASCÊNÔ, Adv. Iconoc. 11: PG 96, 1357. 
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muôn loài trong Đức Kitô (x. Ep 1,4-5.10). Như vậy, để chu toàn thánh ý Chúa Cha, Đức Kitô 

đã khai nguyên Nước Trời ở trần gian và mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Người, đồng 

thời cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ sự vâng phục của Người. Giáo Hội, nghĩa là vương 

quốc Chúa Kitô đang hiện diện cách mầu nhiệm, vẫn luôn tăng trưởng cách hữu hình trong thế 

giới nhờ quyền lực Thiên Chúa. Cội nguồn và sự tăng triển của Giáo Hội được biểu thị bằng 

máu và nước chảy ra từ cạnh sườn rộng mở của Đức Giêsu chịu đóng đinh (x. Ga 19,34), và 

được tiên báo qua lời Chúa nói về cái chết của Người trên Thập Giá: “Phần tôi, khi được 

giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32: bản Hy Lạp). Mỗi khi 

hy tế Thập Giá được cử hành trên bàn thờ, qua đó “Đức Kitô là con chiên vượt qua của chúng 

ta đã chịu hiến tế” (1 Cr 5,7), thì công trình cứu chuộc chúng ta lại được thực hiện. Đồng thời, 

nhiệm tích tấm bánh Thánh Thể diễn tả và thực hiện sự hợp nhất các tín hữu, những người kết 

nên một thân mình trong Đức Kitô (x. 1 Cr 10,17). Tất cả mọi người đều được mời gọi kết hợp 

với Đức Kitô, Đấng chính là ánh sáng thế gian, là cội nguồn, là sức sống và là cùng đích của tất 

cả chúng ta. 

4. Khi công trình Chúa Cha trao phó cho Chúa Con thực hiện trên trần gian đã hoàn tất (x. Ga 

17,4), Chúa Thánh Thần được cử đến vào ngày lễ Ngũ Tuần để không ngừng thánh hoá Giáo 

Hội, và như thế, những kẻ tin sẽ đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô trong cùng một Chúa Thánh 

Thần (x. Ep 2,18). Chính Ngài là Thần Khí sự sống, là mạch nước vọt lên đến sự sống vĩnh 

cửu (x. Ga 4,14; 7,38-39), nhờ Ngài, Chúa Cha tác sinh những kẻ đã chết vì tội lỗi, cho đến khi 

Ngài phục sinh thân xác hay chết của họ trong Đức Kitô (x. Rm 8,10-11). Chúa Thánh Thần 

ngự trong Giáo Hội và trong tâm hồn các tín hữu như trong đền thờ (x. 1 Cr 3,16; 6,19). Ngài 

cầu nguyện trong họ và chứng thực họ là nghĩa tử (x. Gl 4,6; Rm 8,15-16.26). Ngài dẫn Giáo 

Hội đến sự thật toàn vẹn (x. Ga 16,13), và hợp nhất Giáo Hội trong sự hiệp thông và trong tác 

vụ, Ngài xây dựng và hướng dẫn Giáo Hội với nhiều hiện sủng và đoàn sủng khác nhau, Ngài 

trang điểm Giáo Hội bằng các hoa quả của Ngài (x. Ep 4,11-12; 1 Cr 12,4; Gl 5,22). Nhờ sức 

mạnh Tin Mừng, Ngài không ngừng canh tân và làm cho Giáo Hội luôn tươi trẻ, dẫn đưa Giáo 

Hội đi đến kết hợp hoàn toàn với Phu Quân của mình3. Thật vậy, Chúa Thánh Thần cùng Hiền 

Thê nói với Chúa Giêsu: “Xin Ngài ngự đến” (x. Kh 22,17). 

Như thế, Giáo Hội phổ quát xuất hiện như “một dân tộc được hợp nhất khởi nguồn từ sự 

hợp nhất của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”4. 

5. Mầu nhiệm Hội Thánh được biểu lộ trong chính cách thức Giáo Hội được thành lập. Thật thế, 

Chúa Giêsu đã khai sáng Giáo Hội của Người bằng việc rao giảng tin vui về sự xuất hiện của 

triều đại Thiên Chúa đã được hứa trong Thánh Kinh từ muôn thuở: “Thời gian đã mãn, và triều 

đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15; x. Mt 4,17). Triều đại này tỏa chiếu trước mặt mọi người 

qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Đức Kitô. Thật vậy, Lời Chúa ví như hạt giống gieo 

trong ruộng (x. Mc 4,14): ai tin tưởng lắng nghe và gia nhập đoàn chiên nhỏ bé của Đức Kitô (x. 

Lc 12,32), thì đã tiếp nhận triều đại ấy; rồi hạt giống tự sức nẩy mầm và lớn lên cho đến mùa 

gặt (x. Mc 4,26-29). Các phép lạ của Đức Giêsu cũng chứng minh rằng triều đại Thiên Chúa đã 

đến trần gian: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà xua trừ ma quỷ, thì hẳn là triều đại Thiên 

Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20; x. Mt 12,28). Nhưng chủ yếu triều đại ấy được mạc khải 

                                                 
3
 x. T. IRÊNÊÔ, Adv. Haer. III, 24, 1: PG 7, 966B; HARVEY 2, 131; xb. Sagnard, Sources Chr., tr. 398. 

4
 T. CYPRIANÔ, De Ora. Dom. 23: PL 4, 553; CSEL (Hartel) III A, tr. 285; T. AUGUSTINÔ, Serm. 71, 20, 33: PL 38, 463; 

T. GIOAN ĐAMASCÊNÔ, Adv. Iconocl. 12: PG 96, 1358D. 
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trong chính con người Đức Kitô, Con Thiên Chúa và Con Người, Đấng đã đến “để phục vụ và 

hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người” (Mc 10,45). 

Sau khi chịu chết trên Thập Giá vì nhân loại, Chúa Giêsu đã sống lại, được đặt làm Chúa, 

làm Đấng Kitô và làm Tư Tế cho đến muôn đời (x. Cv 2,36; Dt 5,6; 7,17-21), Người đổ tràn trên 

các môn đệ Thần Khí đã được Chúa Cha hứa ban (x. Cv 2,33). Từ đó, khi được vun đắp bằng 

các ân huệ của Đấng sáng lập và trung thành tuân giữ các giới luật bác ái, khiêm nhường và từ 

bỏ, Giáo Hội lãnh nhận sứ mệnh công bố và thiết lập vương quốc của Đức Kitô và của Thiên 

Chúa nơi mọi dân tộc, đồng thời cũng trở nên hạt mầm và là điểm khai nguyên của vương quốc 

ấy trên trần gian. Đang lúc dần dần phát triển tới mức trưởng thành, Giáo Hội khát mong vương 

quốc ấy được thành toàn, ngập tràn hy vọng và ao ước được kết hợp với Vua của mình trong 

vinh quang. 

6. Trong Cựu ước, mạc khải về vương quốc thường được thực hiện qua những biểu tượng, 

bây giờ cũng thế, bản tính thâm sâu của Giáo Hội được diễn tả bằng những hình ảnh khác 

nhau, được chuẩn bị trong sách các ngôn sứ, lấy từ đời sống du mục, nông nghiệp, kiến trúc 

hoặc gia đình và hôn lễ. 

Như thế, Giáo Hội là chuồng chiên mà cửa vào duy nhất và buộc phải đi qua là Đức Kitô (x. 

Ga 10,1-10). Giáo Hội cũng là đoàn chiên mà chính Thiên Chúa đã tiên báo Ngài là mục tử (x. 

Is 40,11; Ez 34,11tt.), tuy được các mục tử nhân loại trông nom, nhưng các con chiên luôn 

được dẫn dắt và nuôi dưỡng bởi chính Đức Kitô, vị Mục Tử nhân lành và là Thủ lãnh của các 

mục tử (x. Ga 10,11; 1 Pr 5,4), Đấng đã hiến mạng sống vì đoàn chiên (x. Ga 10,11-15). 

Giáo Hội là mảnh vườn được canh tác hay thửa đất của Thiên Chúa (x. 1 Cr 3,9). Trên mảnh 

đất ấy, mọc lên cây ôliu xưa cũ mà gốc rễ lành thánh là các Tổ phụ, và nhờ cây này, sự hoà 

giải giữa dân Do thái và các dân ngoại đã và sẽ được thực hiện (x. Rm 11,13-26). Gốc cây từ 

giống nho đặc tuyển, đã được người canh tác thiên quốc trồng xuống (x. Mt 21,33-43). Cây nho 

đích thực chính là Đức Kitô, Đấng ban sức sống và hoa trái cho các cành nho, nghĩa là cho 

chúng ta đây, những người nhờ Giáo Hội mà được ở lại trong Đức Kitô, và nếu không có 

Người, chúng ta không thể làm được gì (x. Ga 15,1-5). 

Giáo Hội cũng thường được gọi là toà nhà của Thiên Chúa (1 Cr 3,9). Chính Chúa Giêsu đã 

ví mình như viên đá bị các thợ xây loại bỏ nhưng đã trở thành viên đá góc (x. Mt 21,42t; Cv 

4,11; 1 Pr 2,7; Tv 117,22). Trên nền móng đó, các Tông đồ đã ra công xây dựng Giáo Hội (x. 1 

Cr 3,11), cũng chính đá tảng đó làm kiên vững và liên kết cả Giáo Hội. Công trình xây dựng này 

còn được gọi bằng nhiều danh hiệu khác như: nhà Thiên Chúa (x. 1 Tm 3,15), nơi gia đình 

Ngài cư ngụ, nhà tạm của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần (x. Ep 2,19-22), nhà tạm Thiên 

Chúa ở cùng nhân loại (Kh 21,3), và đặc biệt là đền thánh, ngôi đền thờ được các thánh Giáo 

phụ ca tụng, được biểu trưng qua các cung thánh bằng đá, và trong phụng vụ được sánh ví 

thật chí lý với Thánh Đô, Thành Giêrusalem mới5. Thật vậy, ở trần thế nầy, chúng ta thuộc về 

công trình đó như những viên đá sống động xây nên thành thánh (x. 1 Pr 2,5). Thánh Gioan đã 

chiêm ngưỡng thành thánh ấy, khi địa cầu được đổi mới, từ trời, từ Thiên Chúa mà xuống, sẵn 

sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang (Kh 21,1tt.). 

                                                 
5
 x. ÔRIGÊNÊ, In Mt 16,21: PG 13, 1443 C.; TERTULLIANÔ, Adv. Marc. 3,7: PL 2, 357 C; CSEL 47,3 tr. 386. Về tài liệu phụng vụ, 

xem Sacramentarium Gregorianum: PL 78, 160 B.; hoặc C. MOHLBERG, Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae, Rôma, 1960, tr. 

111, XC: “Thiên Chúa đã ban cho ngươi nơi cư ngụ vĩnh viễn khi qui tụ các thánh...”. Thánh thi Urbs Jerusalem beata trong sách Kinh 

Nhật Tụng Đan viện, và Coelestis urbs Jerusalem trong sách Kinh Nhật Tụng Rôma. 
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Giáo Hội còn được gọi là “Giêrusalem thượng giới” và “mẹ chúng ta” (Gl 4,26; x. Kh 12,17), 

được mô tả như hiền thê tinh tuyền của Con Chiên không tì ố (Kh 19,7; 21,2 và 9; 22,17), là 

Giáo Hội được Đức Kitô “yêu thương và hiến mình để thánh hoá” (Ep 5,25), được liên kết với 

Người bằng một giao ước bất khả phân ly, không ngừng được “nuôi nấng và chăm sóc” (Ep 

5,29), đó cũng là Giáo Hội thanh sạch mà Đức Kitô muốn phải luôn kết hợp với Người và vâng 

phục Người trong tình yêu và trung tín (x. Ep 5,24), sau cùng, đó chính là Giáo Hội luôn được 

Đức Kitô tuôn đổ tràn đầy mọi ân huệ trên trời, để làm cho chúng ta hiểu được tình yêu của 

Thiên Chúa và của Đức Kitô đối với chúng ta, một tình yêu vượt trên mọi hiểu biết (x. Ep 3,19). 

Đang khi lữ hành trên mặt đất này còn cách xa Thiên Chúa (x. 2 Cr 5,6), Giáo Hội thấy mình 

như kẻ lưu đầy, nên luôn tìm kiếm và ao ước những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu 

Thiên Chúa, nơi sự sống của Giáo Hội được ẩn dấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa, chờ đợi 

ngày được xuất hiện cùng với Phu Quân trong vinh quang (x. Cl 3,1-4). 

7. Con Thiên Chúa, kết hợp với bản tính nhân loại, khi đánh bại sự chết bằng chính cái chết và 

sự phục sinh của mình, đã cứu chuộc và biến đổi con người thành một thụ tạo mới (x. Gl 6,15; 

2 Cr 5,17). Thật vậy, khi thông ban Chúa Thánh Thần, Người đã qui tụ các anh chị em của 

mình từ muôn dân tộc để thiết lập cách mầu nhiệm thân mình của Người. 

Trong thân mình ấy, sự sống Đức Kitô được thông truyền cho những người tin, và nhờ các 

bí tích, họ thực sự được kết hợp cách mầu nhiệm với Đức Kitô khổ nạn và vinh hiển6. Nhờ 

phép Thánh tẩy, chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô: “Chúng ta đều đã chịu 

phép rửa trong cùng một Thánh Thần để trở nên một thân thể” (1 Cr 12,13). Nghi thức linh 

thánh ấy biểu tả và thực hiện sự thông dự vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô: “Chúng 

ta đã cùng được mai táng với Người nhờ phép rửa trong cái chết của Người, “; mà nếu “chúng 

ta đã hòa nhập với Đức Kitô nhờ đã chết giống như Người, thì chúng ta cũng sẽ được như thế 

nhờ sống lại như Người” (Rm 6,4-5). Khi thực sự thông phần vào Thân Mình của Chúa trong 

việc bẻ bánh Thánh Thể, chúng ta được đưa vào hiệp thông với Người và với nhau. “Vì chỉ có 

một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta 

cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,17). Bằng cách này tất cả chúng ta được trở nên những chi thể 

của Thân Mình Người (x. 1 Cr 12,27), “vì mỗi người đều là chi thể của nhau” (Rm 12,5). 

Như tất cả các chi thể của thân thể, tuy nhiều, nhưng chỉ tạo thành một thân thể, thì các tín 

hữu trong Đức Kitô cũng vậy (x. 1 Cr 12,12). Trong việc xây dựng thân mình Đức Kitô, rất cần 

đến sự đa dạng của các chi thể và phận vụ. Chỉ có một Thần Khí duy nhất là Đấng ban những 

ân huệ khác nhau theo sự sung mãn của Người và tùy nhu cầu của các tác vụ vì ích lợi của 

Giáo Hội (x. 1 Cr 12,1-11). Trong số những ân huệ ấy, ân sủng ban cho các Tông đồ là trọng 

nhất: chính Chúa Thánh Thần đặt ngay cả những người lãnh nhận các đặc sủng dưới quyền 

của các ngài (x. 1 Cr 14). Chính Chúa Thánh Thần, khi làm cho toàn thân được hợp nhất nhờ 

chính Ngài, với sức mạnh của Ngài và do sự liên kết nội tại của các chi thể, cũng làm phát sinh 

và thôi thúc đức ái giữa các tín hữu. Vì thế, nếu một chi thể đau, tất cả các chi thể đều chịu đau 

chung; và nếu một chi thể được vinh dự, tất cả các chi thể khác cùng vui chung (x. 1 Cr 12,26). 

Đầu của thân mình này, chính là Đức Kitô. Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình và trong 

Người mọi vật được tạo thành. Người có trước mọi loài thụ tạo và mọi sự đều tồn tại trong 

Người. Người là đầu của thân mình là Giáo Hội. Người là khởi nguyên, là trưởng tử giữa các 

kẻ đã chết, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu (x. Cl 1,15-18). Người cai trị mọi loài trên trời 

                                                 
6
 x. T. TÔMA, Summa Theol. III, q. 62, a. 5, ad 1. 
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dưới đất bằng quyền lực lớn lao và đã dùng sự toàn thiện và hành động cao vời mà đổ đầy 

toàn thân vinh quang sung mãn của Người (x. Ep 1,18-23)7. 

Mọi chi thể phải nên giống Đức Kitô cho đến khi Người được hình thành trong họ (x. Gl 

4,19). Vì thế, khi đã nên giống như Người, đã chết và sống lại với Người, chúng ta được tiếp 

nhận vào các mầu nhiệm của sự sống nơi Người, cho đến khi chúng ta cùng hiển trị với Người 

(x. Pl 3,21; 2 Tm 2,11; Ep 2,6; Cl 2,12; vv.). Khi đang lữ hành trên trần gian, khi bước theo lối 

đường Người đi trong đau thương và bách hại, chúng ta kết hợp với những đau khổ của Người 

như thân thể kết hợp với đầu, cùng chịu thương khó với Người để được vinh hiển với Người (x. 

Rm 8,17). 

Nhờ Người, “toàn thân, do được kiến tạo và liên kết với nhau nhờ các đường gân khớp nối, 

được tăng trưởng nhờ chính Thiên Chúa” (Cl 2,19). Trong thân thể Người là Giáo Hội, Người 

luôn trao ban các thừa tác vụ, nhờ đó, chúng ta phục vụ nhau để đạt tới ơn cứu độ nhờ quyền 

năng của Người, để khi thực thi chân lý trong lòng mến, chúng ta tăng trưởng về mọi phương 

diện trong Đấng là Đầu của chúng ta (x. Ep 4,11-16: bản Hy Lạp). 

Để chúng ta được canh tân liên lỉ trong Người (x. Ep 4,23), Người đã thông ban cho chúng ta 

Thần Khí của Người, cùng một Thần Khí duy nhất đó hiện diện nơi Đầu cũng như trong các chi 

thể, ban sự sống, hợp nhất và tạo chuyển động cho toàn thân, đến độ các thánh Giáo phụ đã 

so sánh hoạt động của Ngài với những gì mà linh hồn, nguyên lý sự sống, thực hiện nơi thân 

xác con người8. 

Đức Kitô yêu thương Giáo Hội như hiền thê mình, và trở nên gương mẫu cho người chồng 

yêu vợ như chính bản thân (x. Ep 5,25-28); Giáo Hội vẫn luôn phục tùng Đầu của mình (Ep 5, 

23-24). “Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể” (Cl 2,9), 

nên Người đổ tràn ân huệ thần linh trên Giáo Hội là thân thể và là sự viên mãn của Người (x. 

Ep 1,22-23) để Giáo Hội tăng trưởng và đạt tới sự viên mãn của Thiên Chúa (x. Ep 3,19). 

8. Đức Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất, đã thiết lập và không ngừng nâng đỡ Giáo Hội thánh 

thiện của Người nơi trần gian, một cộng đoàn đầy niềm tin, cậy, mến, như một cơ cấu hữu 

hình9, nhờ đó Người thông truyền chân lý và ân sủng cho mọi người. Nhưng Giáo Hội vừa là 

cộng đồng được tổ chức theo cơ chế phẩm trật, vừa là Nhiệm Thể Đức Kitô, là đoàn thể hữu 

hình và cũng là cộng đoàn thiêng liêng, là Giáo Hội tại thế đồng thời cũng là Giáo Hội dư tràn 

của cải trên trời, dù vậy, không được nhìn Giáo Hội như hai thực thể, nhưng đúng hơn, tất cả 

chỉ làm nên một thực tại đa phức, được kết thành từ yếu tố nhân loại và thần linh10. Vì thế, theo 

cách thức loại suy vẫn được công nhận, Giáo Hội được sánh ví với mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập 

Thể. Thật vậy, như nhân tính được Ngôi Lời Thiên Chúa tiếp nhận trong sự kết hợp bất khả 

chia lìa đã trở nên một cơ năng sống động của ơn cứu độ, thì cũng thế, cơ cấu xã hội hữu hình 

                                                 
7
 x. PIÔ XII: Thông điệp Mystici Corporis, 29.6.1943: AAS 35 (1943), tr. 208. 

8
 x. LÊÔ XIII, Thông điệp Divinum illud, 9.5.1897: ASS 29 (1896-97), tr. 650; PIÔ XII, Thông điệp Mystici Corporis, nt., tr. 

219-220; DS. 2288 (3808); T. AUGUSTINÔ, Serm. 268, 2: PL 38, 1232, và nơi khác; T. GIOAN KIM KHẨU, In Eph. bài 

giảng 9, 3: PG 62,72; ĐIĐYMÔ ALEXANDRIA, Trin. 2,1: PG 39, 449tt.; T. TÔMA, In Col. 1,18, lect. 5: xb. Marietti, II, số 

46: “Như một thân thể được tạo thành khi hợp nhất với linh hồn, cũng thế, Giáo Hội được tạo thành khi hợp nhất với Thánh 

Thần...”. 
9
 LÊÔ XIII, Thông điệp Sapientiae christianae, 10.1.1890: ASS 22 (1889-1890), tr. 392; LÊÔ XIII, Thông điệp Satis cognitum 

29.6.1896: ASS 28 (1895-1896), tr. 710 và 724tt.; PIÔ XII, Thông điệp Mystici Corporis, nt., tr. 199-200. 
10

 x. PIÔ XII, Thông điệp Mystici Corporis, nt., tr. 221tt.; PIÔ XII, Thông điệp Humani generis, 12.8.1950: AAS 42 (1950), tr. 

571. 
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của Giáo Hội phục vụ Thần Khí Đức Kitô, Đấng tác sinh Giáo Hội, trong việc làm cho thân mình 

được tăng trưởng (x. Ep 4,16)11. 

Chỉ có một Giáo Hội của Đức Kitô mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là duy nhất, 

thánh thiện, công giáo và tông truyền12, Giáo Hội mà Đấng Cứu Độ chúng ta, sau khi sống lại, 

đã ủy thác cho Phêrô chăn dắt (Ga 21,17), đồng thời cũng trao cho Phêrô và các Tông đồ khác 

nhiệm vụ truyền bá và cai quản Giáo Hội (x. Mt 28,18tt.), và Người cũng thiết lập Giáo Hội nên 

như “cột trụ và điểm tựa của chân lý” đến muôn đời (x. 1 Tm 3,15). Giáo Hội ấy được tổ chức 

như một cộng đồng xã hội trên trần gian, được bảo toàn trong Giáo Hội Công Giáo, được cai 

quản bởi Đấng kế vị thánh Phêrô và các Giám mục hiệp thông với ngài13, mặc dù nhiều nhân tố 

của ơn thánh hoá và chân lý có thể tìm thấy bên ngoài Giáo Hội tại thế, nhưng những nhân tố 

ấy, như là ân huệ dành riêng cho Giáo Hội Đức Kitô, đang thúc bách tiến tới sự hợp nhất công 

giáo. 

Như Đức Kitô đã thực hiện công trình cứu chuộc trong khó nghèo và bách hại, Giáo Hội 

cũng được mời gọi đi theo cùng một lối đường để thông ban cho nhân loại hoa trái của ơn cứu 

độ. Đức Giêsu Kitô “vốn là Thiên Chúa nhưng đã tự huỷ chính mình, nhận lấy thân nô lệ” (Pl 

2,6-7), và “vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó” vì chúng ta (1 Cr 8,9): cũng 

thế, tuy cần đến những nguồn tài lực nhân loại để thực thi sứ mệnh, Giáo Hội được thiết lập 

không phải để tìm kiếm vinh quang trần thế, nhưng để trở nên gương mẫu biểu dương sự 

khiêm nhường và từ bỏ. Đức Kitô được Chúa Cha sai đến “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo 

hèn,... cứu chữa các tâm hồn đau khổ” (Lc 4,18), “tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10): 

tương tự như thế, Giáo Hội yêu thương ôm ấp tất cả những ai đang sầu khổ trong thân phận 

khốn cùng của kiếp nhân sinh; hơn nữa, Giáo Hội nhận ra nơi những kẻ nghèo khó và đau khổ 

hình ảnh Đấng Sáng Lập nghèo khó và khổ đau của mình, cố gắng làm giảm bớt nỗi khổ của 

họ và nỗ lực phục vụ Đức Kitô trong họ. Nhưng nếu Đức Kitô là Đấng “thánh thiện, vẹn toàn, 

không tì ố” (Dt 7,26), không hề phạm tội (x. 2 Cr 5,21), chỉ đến để đền tội cho dân (x. Dt 2,17), 

thì Giáo Hội lại luôn có những tội nhân, vừa thánh thiện vừa luôn cần được thanh tẩy, nên 

không ngừng bước theo con đường sám hối và canh tân. 

“Tiến bước trên đường lữ hành giữa những bách hại của thế gian và những an ủi của Thiên 

Chúa”14, Giáo Hội loan báo Thập Giá và cái chết của Chúa cho đến khi Người đến (x. 1 Cr 

11,26). Nhưng được củng cố nhờ quyền lực của Chúa Phục sinh, với sự kiên nhẫn và tình yêu 

thương, Giáo Hội vượt thắng các khổ nhọc và khó khăn bên trong cũng như bên ngoài, để 

trung thành tỏ lộ cho thế giới mầu nhiệm của Đức Kitô, hiện vẫn đang còn bị che khuất, cho đến 

lúc được biểu lộ dưới ánh sáng vẹn toàn. 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

                                                 
11

 LÊÔ XIII, Thông điệp Satis Cognitum, nt., tr. 713. 
12

 x. Symbolum Apostolicum: DS. 6-9 (10-13); Symb. Nic. – Const.: DS. 86 (150). So sánh với Prof. fidei Trid.: DS 994 và 999 (1862 

và 1868). 
13

 Đọc “Giáo Hội Rôma thánh thiện (công giáo và tông truyền)”: trong Prof. fidei Trid., nt., và CĐ VATICAN I, Hiến chế tín 

lý về Đức tin Công giáo, Dei Filius: DS. 1782 (3001). 
14

 T. AUGUSTINÔ, De Civ. Dei, XVIII, 51, 2: PL 41, 614. 
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Suy Niệm Chúa nhật V Mùa Chay - C 

(Ga 8, 1-11) 

Sau khi đã đi được nửa đường với lời mời gọi "Mừng Vui Lên" của Chúa nhật IV Mùa 

Chay. Nay bước vào tuần thứ I của giai đoạn II, thời gian mà toàn bộ nhà thờ sẽ chuẩn bị cho 

việc tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nên việc cải đổi đời sống, ăn chay, cầu nguyện 

và tập luyện các nhân đức càng khẩn thiết hơn. Vì Trước cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng 

Vaticanô II, Chúa nhật V Mùa Chay được gọi là Chúa nhật thứ I mùa Thương khó, kéo dài 2 

tuần cho đến lễ Phục sinh. Sau Công đồng Vaticanô II, lịch phụng vụ chỉ còn một tuần Thương 

khó, trùng với Tuần thánh, và Chúa nhật thứ V Mùa Chay là giai đoạn tiếp tục các đề tài huấn 

giáo theo chu kỳ. Nếu các Chúa nhật Mùa Chay năm A, B trình bày Chúa Giêsu là Nước Hằng 

Sống, là Anh Sáng, là Sự Sống dựa theo Tin mừng thánh Gioan. Thì các Chúa nhật Mùa Chay 

năm C đề cao lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu gọi con người đáp trả. 

Chúa Giêsu là hiện thân của Lòng Thương Xót. Khi mạc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa 

là Cha, Đấng Giầu Lòng Xót Thương, dẫn chứng của Gioan đầy sức thuyết phục "Con Một, 

Ðấng ở nơi cung lòng Cha, chính Ngài đã thông tri" (Ga 1,18). Chân lý về Thiên Chúa được cụ 

thể hóa nơi Chúa Giêsu Kitô "Cha đầy tình thương xót" (2Cr 1,3), Đấng ghét tội và yêu thương 

kẻ có tội, không dung túng tội lỗi, nhưng khoan nhân với tội nhân, vì Thiên Chúa không muốn 

kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải và được sống (x. Ez 33,11). Đoạn Tin 

Mừng (Ga 8,1-11) là bằng chứng hùng hồn về lòng xót thương của Thiên Chúa đối với tội nhân. 

Thánh Gioan kể lại việc người ta đem đến cho Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội 

ngoại tình. Chúa Giêsu không kết án chị, nhưng cứu chị khỏi bị ném đá. Chúa không nói với 

người phụ nữ: chị không có tội, nhưng nói : "Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng 

phạm tội nữa" ( Ga 8,11). Thật vậy, chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể cứu rỗi con người, vì 

chính Người mang lấy tội lỗi thế nhân và cho con người cơ hội để thay đổi đời sống.  

Ðoạn Tin Mừng cho thấy, sự tha thứ của Thiên Chúa không đồng nghĩa với sự dung túng 

thường tình, tha thứ có kèm theo điều kiện. Không có nghĩa là bỏ qua sự dữ, hay tệ hơn nữa là 

chối bỏ sự dữ. Thiên Chúa không tha thứ sự dữ, nhưng tha thứ cho con người, và dạy người ta 

biết phân biệt giữa một bên là hành động xấu đáng bị kết án, và bên kia là con người cụ thể 

phạm lấy lỗi lầm đó, và là người mà Chúa muốn ban cho cơ may để thay đổi đời sống, làm lại 

cuộc đời. Trong lúc con người có khuynh hướng đồng nhất hóa người phạm tội với tội lỗi, và 

như thế là đẩy người có tội vào ngõ cụt, không có lối thoát. Lòng Chúa cao cả hơn lòng chúng 

ta, Thiên Chúa Cha lại hành động cách khác, Ngài đã sai Con Một mình xuống trần gian, để mở 

ra cho cả và nhân loại con đường cứu thoát. Chúa Giêsu chính là con đường này: khi chết trên 
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thập giá, Người đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu lặp lại với con người ở mọi nơi, mọi 

thời đại rằng: "Ta cũng thế, Ta không kết tội. Vậy hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa". 

Khi nghe những lời trên trong đoạn Tin Mừng hôm nay, làm sao chúng ta không cảm 

nghiệm được một niềm tín thác trào dâng trong tâm hồn chúng ta? Sao không nhìn thấy nơi đó 

một "Tin Vui" cho cả và nhân loại ở thời đại chúng ta, những con người đang mong ước khám 

phá lại ý nghĩa đích thật của lòng nhân từ và sự tha thứ. 

Thời đại chúng ta đang cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa, một sự tha thứ làm phát sinh 

niềm hy vọng và phó thác, mà không làm yếu đi cuộc chiến chống lại sự dữ. Cần trao ban và 

lãnh nhận sự tha thứ. Nhưng chúng ta không trở nên có khả năng tha thứ, nếu trước đó chúng 

ta không để cho mình được Thiên Chúa thứ tha, vừa nhìn nhận mình là đối tượng của lòng 

nhân từ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng sẽ trở nên kẻ sẵn sàng tha nợ cho người khác, chỉ khi 

nào chúng ta ý thức về mòn nợ to lớn mà chúng ta đã được tha cho. Chúng ta hãy cố khám 

phá ra tình thương của Thiên Chúa qua bí tích Hòa Giải, và hãy tỏ ra nghiêm khắc đối với tội lỗi 

nhưng khoan nhượng đối với con người tội lỗi. 

Chúng ta hãy nhìn lên Ðức Trinh Nữ Maria và khẩn cầu Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót. 

Nơi Mẹ, tình thương nhân từ của Thiên Chúa được nhập thể, và tâm hồn vô nhiễm của Mẹ là 

nơi trú ẩn an toàn cho người tội lỗi. Ðược Mẹ dẫn lối chỉ đường, chúng ta hăng hái tiến bước, 

và nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình, nay Người nói với mỗi người chúng 

ta rằng: "Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa" (Ga 8,11).  

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con đón nhận với niềm vui đã được canh tân, tiếp nhận hồng 

ân cứu rỗi, ngõ hầu chúng con gặp lại được sự tin tưởng và niềm hy vọng để bước đi trên con 

đường mới. Amen. 

   

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
     
  CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM C 

Is 43:16-21; Pl 3:8-14; Ga 8:1-11 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, M.D.  

CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH  
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Image: The Adulterous Woman by Lorenzo Lotto 

 
   

Mùa Chay là mùa ăn năn thống hối và tha thứ. Câu chuyện người đàn bà phạm tội ngoại 

tình được thánh Gioan kể lại (Ga 8:1-11) là cơ hội giúp chúng ta suy nghĩ về cá nhân cũng như 

cộng đồng chúng ta trong mùa chay và năm thánh này. 

  

 BỐ CỤC CỦA CÂU CHUYỆN 

   
Câu chuyện người đàn bà ngoại tình được trình bày dưới hai khung cảnh thật linh động. 

Một là cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với những nhà thông luật và người Pharisiêu về người 

đàn bà phạm tội ngoại tình mà theo luật Maisen sách Leviticus (20:10) thì phải bị ném đá. Hai là 

cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng sống động giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ phạm tội . 

  

Trong cuộc sống ở trần thế của Chúa Giêsu, ít thấy có biến cố nào được diễn tả một cách 

trong sáng và linh động như câu chuyện này: Lòng khoan dung của Chúa đối với người phụ nữ 

phạm tội đã được đề cao vượt lên trên cả công lý và luật pháp. 

 
   

XUẤT XỨ CỦA CÂU CHUYỆN 

   
Chúng ta thử xét 2 khía cạnh. Câu chuyện thánh Gioan kể không thấy có trong những bản 

viết tay cổ Hy Lạp, và cũng không có trong các bản thảo phúc âm của thánh Gioan. Nhưng về 

ngôn từ và cách hành văn thì lại có vẻ gần với Luca hơn là Gioan. 

  

Ngôn từ và câu văn duy nhất không thấy thánh Gioan dùng là “Núi Cây Dầu (Olives)” (8:1), 

“các kinh sư / nhà thông luật” (8:3) và “Ta kết án” (8:11); nhưng lại thường thấy trong phúc âm 
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nhất lãm của ba thánh Mathêu, Mac-co và Luca. Ngôn từ và câu văn như “tất cả mọi 

người” (8:2) và “các nhà kinh sư và pharisiêu” (8:3) thì Luca thường hay dùng hơn. Tuy nhiên, 

dù có những từ của Luca được dùng trong câu chuyện, nhưng các câu văn lại không phải của 

Luca, chứng tỏ bản văn không phải của Luca. 

  

Mặt khác, một số từ trong câu chuyện lại không thấy trong bất cứ phúc âm nào khác, chẳng 

hạn như: “bắt quả tang…” (8:4), “không có tội” (8:7), “chỉ còn lại một mình Người” (8:9). Vậy thì 

chắc chắn những ngôn từ này chỉ thấy ở câu chuyện trong Tân Ước mà thôi. Tại sao? 

  

Các học giả kinh thánh nhận thấy nơi Giáo Hội sơ khai, người ta coi tội ngoại tình là một tội 

rất nặng, do đó thái độ khoan dung tha thứ của Chúa Giêsu đối với người phụ nữ phạm tội đã 

gây thắc mắc cho rất nhiều người. Phải chăng vì vậy mà không thấy câu chuyện này được ghi 

trong bản thảo viết tay của Tin Mừng Gioan? Nó chỉ được lưu truyền bằng miệng và các nhà 

viết luật cũng không muốn nó bị mai một đi vào quên lãng. 

  

  

CHÚA VIẾT GÌ TRÊN ĐẤT? 

   
Một đặc biệt khác là trong toàn bộ phúc âm, ta chỉ thấy có một lần duy nhất Chúa Giêsu cúi 

xuống lấy tay viết trên đất….Người viết cái gì thì không thấy các thánh sử nói. Đó là điều chúng 

ta cần phải suy nghĩ. Chúa không chỉ viết một lần mà những hai lần. Đọc đến đây chúng ta thấy 

hình ảnh Chúa cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất thật là đắc địa, thâm trầm, sâu sắc và ý 

nghĩa vô cùng. Đây là thông điệp của chúa Giesu. Thông điệp này chính là mẫu mực để chúng 

ta đương đầu với tội lỗi, với kẻ thù, với phạm nhân và với chính bản tính tội lỗi của mình, là 

phương pháp “thực thi hòa giải” tuyệt diệu và rất thực tế, một hiệu lệnh mà Chúa đưa ra cho 

mỗi người chúng ta phải làm trước khi vào tòa xưng tội và bước chân vào chương trình mục vụ 

của mình.  

  

Hòa giải, đối thoại chỉ có ý nghĩa và đạt kết quả khi chúng ta sẵn sàng lắng nghe, cảm nhận 

nhau, khoan dung tha thứ cho nhau và chấp nhận nhau. 

  

  

CHÚA GIESU CÓ QUÁ NHẸ NHÀNG VỚI TỘI LỖI KHÔNG? 

   
Phê phán câu chuyện có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng cho rằng Chúa Giêsu quá 

nhân hậu và dễ dãi với kẻ phạm tội. Khuynh hướng khác coi cách Chúa sử sự như vậy là chấp 

nhận tội lỗi, không cần phải có hành động cải tà qui chính và ân sủng thứ tha của Chúa. Cả hai 
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khuynh hướng này đều sai. Bởi lẽ không chấp nhận bản tính và khuynh hướng tội lỗi của con 

người, không mở rộng lòng đón nhận ân sủng thứ tha của Chúa tức là chối bỏ thông điệp và lời 

yêu cầu của Đức Giêsu Kitô: Ăn Năn Thống Hối và Cải Đổi. 

Đọc thật cẩn thận câu chuyện (Ga 8:1-11), ta sẽ thấy Chúa Giêsu cũng chẳng có gì là nhẹ 

nhàng đối với tội lỗi cả. Ngài cảm thông và tha thứ cho kẻ phạm tội thì đúng hơn. Hành động 

này coi như một thách thức, yêu cầu và răn dạy người phụ nữ từ rày về sau “đừng phạm tội 

nữa”.  Hình ảnh Chúa Giêsu hiện diện trước mặt người phụ nữ phạm tội là một dấu chỉ Chúa 

thường xuyên kêu gọi và khuyên bảo các môn đệ cũng như toàn thể Giáo Hội qua mọi thời đại 

đừng có bao giờ làm điều gì xúc phạm đến Chúa và những người xung quanh mình. 

Là mục tử, là người công giáo trưởng thành chúng ta cần phải xác định khuynh hướng nào 

là chính và quan trọng. Tất cả chúng ta đều được mời gọi để chuyển đạt cái truyền thống ấy 

của Giáo Hội là một đại cộng đồng tín ngưỡng mà lòng khoan dung tha thứ vô bờ bến ấy là một 

đặc thù tuyệt vời. 

 
   

LÒNG CHÚA KHOAN DUNG BAO LA 

Theo dõi tiến triển của Tuần Thánh và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy càng 

ngày Chúa càng bị lôi cuốn vào cuộc tranh cãi với chính quyền địa phương và mỗi lúc càng trở 

nên găy gắt, trở thành mối đe dọa cho họ. Cuối cùng, cái rắc rối ấy đã dẫn đưa Chúa đến Núi 

Sọ và Thập Tự. Bài phúc âm này cho chúng ta thấy tính đặc biệt của lòng khoan dung trong 

một khung cảnh thê lương ảm đạm cũng đặc biệt. Tội lỗi thì ghê tởm, nhưng kẻ phạm tội lại 

luôn luôn được thương sót.  

Các nhà thông luật và Pharisiêu đem người đàn bà bị bắt vì tội ngoại tình đến trước mặt 

Chúa Giêsu để bắt bí Ngài, buộc Ngài phải phán xét và xử tội theo luật Maisen. Chúa bèn trả 

lời những kẻ cáo buộc người phụ nữ: 

  

- Ai thấy mình không có tội thì cứ việc ném đá người này trước đi. 

  

Câu hỏi này đã buộc họ phải tự suy nghĩ về chính bản thân mình và thấy mình cũng chẳng 

tài giỏi, tốt đẹp, sạch sẽ gì hơn ai. Thế là họ từ từ từng người một, từ già đến trẻ lặng lẽ rút lui 

không ai dám ném đá người đàn bà. Nhìn quang cảnh này chúng ta thấy chính chúa Giêsu 

cũng đã biểu lộ cái bản tính người của ngài qua cung cách đối sử với người phụ nữ vô phúc 

đó. Dĩ nhiên cái tội mà bà phạm chắc chắn không thể chấp nhận được nên Chúa đã nói với bà: 

“Bà cũng đi đi và từ rày về sau đừng phạm tội nữa” (c.11). 
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Xem vậy, Chúa đã không thẳng tay đè bẹp bà ta vì cái tội tày trời đó mà không phán xét. 

Hai tiếng “đi đi” không có nghĩa là Chúa xua đuổi người phụ nữ như là kẻ đáng ghét, nhưng 

hàm ý tội bà phạm nặng lắm đấy, bà phải ăn năn thống hối và đừng tái phạm nữa. Đọc câu 

chuyện Phúc Âm này, ta phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều là con người bất toàn và tội lỗi, cần 

phải cải đổi để xứng đáng được lãnh nhận ơn bao dung tha thứ của Chúa nhân lành. 

 
   

ĐI  ĐI…VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA ! 

Nhận ra được tội của mình và lòng Chúa khoan dung tha thứ vô bờ bến thì phải ăn năn 

thống hối và cải đổi. Rao giảng Tin Mừng mà không biết cần phải có sự ăn năn sửa đổi của 

từng người cũng như ơn khoan dung vô bờ bến của Chúa là phủ nhận thông điệp Chúa đã 

truyền dạy qua bài phúc âm này:“Hãy Ăn năn thống hối và cải tà qui chánh”. 

Thánh Augustine đã bình luận đoạn Phúc Âm này (Io.Ev.tract 33,5) một cách tuyệt vời: “Khi 

trả lời những kẻ tính bắt bí để qui tội Ngài, chúa Giêsu đã không tỏ ra coi thường luật lệ của 

Maisen, cũng không quá mềm yếu…”. Với những lời lẽ đó -thánh Augustine nói thêm- chúa 

Giêsu đã buộc những kẻ tố cáo người phụ nữ phải tự kiểm thảo, tự vấn lương tâm mình xem 

mình có thực sự là kẻ không bao giờ phạm tội không? “Như một mũi nhọn đâm thấu tim đen, 

như một tia sáng chiếu xuyên suốt qua bóng tối dày đặc, thế là họ từng người một từ từ rút 

lui….”.  

Khi tất cả mọi người đã bỏ đi, chỉ còn lại một mình chúa Giêsu và người phụ nữ. Đây là một 

quang cảnh thiệt sắc bén, ngột ngạt và nhức nhối đã được thánh Augustine miêu tả một cách 

tuyệt vời: “relicti sunt duo, misera et misericordia” (chỉ còn lại hai người, một người thì bê bết tả 

tơi, một người thì nhân từ khoan dung đầy lòng tha thứ). Đọc những lời bình này, ai mà không 

cảm khoái thở phào nhẹ nhõm… 

  

Người cúi đầu xuống lấy tay viết trên đất, đoạn ngửng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của người 

phụ nữ. Chúa đã không hỏi tại sao. Cũng chẳng có ý châm biếm khi Chúa hỏi người đàn 

bà: “Họ đâu cả rồi? Không ai kến án bà hả?”(c.10). Chúa Giêsu đã nói với bà ta: “Ta cũng 

không kết án ngươi; thôi đi đi và đừng phạm tội nữa” (c.11). Thánh Augustine nhận định: “Chúa 

cũng đã kết án, nhưng là kết án tội lỗi chứ không kết án con người”. Nếu Chúa dung dưỡng, 

chấp nhận tội lỗi thì Chúa sẽ nói: ‘Ta sẽ không kết tội ngươi, hãy đi đi và hãy sống như ngươi 

muốn; và cứ yên chí, ta đã giải thoát ngươi. Cho dù ngươi phạm tội tày trời đi nữa, ta cũng sẽ 

giải phóng ngươi khỏi mọi hình phạt’. Nhưng  tìm cùng khắp trong Phúc âm có thấy Chúa nói 

như vậy bao giờ đâu.’”(Io Ev.tract.33, 6). 
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Kẻ thù thực sự và nguy hiểm nhất của chúng ta là ngoan cố, không chịu ăn năn thống hối 

và sửa đổi. Nó sẽ đưa ta đến thất bại. Chúa Giêsu đã biểu người phụ nữ phạm tội đi đi với lời 

khuyên: “…Đừng phạm tội nữa” có nghĩa là Chúa tha thứ cho bà để “từ rày về sau” bà sẽ 

“không phạm tội nữa”. 

  

Chỉ có tha thứ và yêu thương của Thiên Chúa, một khi được ta chân thành đón nhận với 

tâm hồn cởi mở và thực sự hối cải mới có thể giúp ta có được sức mạnh hầu chống trả lại 

những cơn cám dỗ của xác thịt và ác quỉ để “không phạm tội nữa”. Thái độ của Chúa Giêsu đã 

trở nên mẫu mực để cho mỗi người chúng ta, tất cả mọi cộng đồng noi theo, những cộng đồng 

được Chúa kêu gọi lấy tình yêu thương và lòng khoan dung tha thứ làm châm ngôn cho cuộc 

sống hàng ngày. 

 
   

ĐÔI LỜI KẾT 

Đến đây chúng ta phải tự hỏi chúng ta là ai và đang đứng ở đâu trên bước đường đời 

dương thế này? Thế giới và ngay cả Giáo Hội hiện nay cũng có không biết bao nhiêu là tội lỗi 

và thống khổ. Cả hai đều đang rất cần đến lòng thương sót thứ tha. Cộng đồng cần sự thương 

sót, con người cần được thương yêu và cảm thông tha thứ. Nhưng sự thương sót này không 

phải như “nước đổ lá khoai”, cứ đọc Phúc âm, đọc thông điệp của Chúa là đủ, mà phải tự phấn 

đấu. Tình thương yêu của Chúa không đơn giản nhưng đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu với ma 

quỉ, với chính xác thịt chúng ta hàng ngày và liên tục.  

Tôi xin chia sẻ với quí vị câu chuyện có thực do nữ tu Helen Prejean[1] viết trong  sách 

nhan đề “Dead Man Walking” (Những bước đi cuối cùng của người tử tù) do chính nữ tu là tác 

giả. Sách thuộc loại bán chạy nhất khi vừa mới xuất bản năm 1993. Chuyện rất thích hợp với 

bài phúc âm này và ý nghĩa của cuộc hành trình mùa chay thánh. Nó có thể là đèn soi sáng 

giúp cho ta phấn đấu để được ơn tha thứ và sự hòa giải giữa chúng ta với nhau và với Thiên 

Chúa, làm trung tâm điểm của cuộc sống Kitô giáo của mỗi người chúng ta. 

   
Chị (Sister) Helen Prejean viết: 

  

- Ông Lloy LeBlanc đã nói với tôi là chỉ cần người ta bỏ tù Patrick Sonnier, người đã giết 

đứa con trai của ông ta là ông đã thỏa mãn rồi. Nhưng khi ông đi dự kiến cuộc hành hình 

Patrick Sonnier -ông kể lại- không phải là để trả thù, nhưng ông hy vọng anh ta có được một lời 

xin lỗi. 

  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=3&ia=7407#_ftn1
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Patrick Sonnier đã không làm ông LeBlanc thất vọng. Trước khi bị hành quyết trên ghế 

điện, anh ta đã nói: 

  

- Thưa ông LeBlanc, tôi xin ông tha thứ cho tôi và Eddie tất cả những gì chúng tôi đã làm 

cho ông phải đau khổ. Và ông Lloy LeBlanc đã gật đầu, làm dấu cho Sonnier biết ông đã chấp 

nhận sự xin lỗi của Sonnier. 

  

Ông ta kể rằng khi ông đi cùng với cảnh sát đến cánh đồng mía để nhận diện xác con, ông 

đã quì gối xuống bên cạnh xác người con trai của ông đang nằm sóng sượt dưới đất với hai 

con mắt lòi ra ngoài và ông đã đọc kinh Lạy Cha. Khi đọc đến chỗ “Xin tha tội cho chúng con 

như chúng con cũng tha cho những kẻ có lỗi với chúng con”, ông không ngập ngừng thắc mắc 

gì cả, và ông nói tiếp: “ Bất cứ ai làm như vậy cho con thì con cũng đều tha thứ cho họ  hết”. 

  

Nhưng ông đã nhận thức ra được rằng đó là một cuộc phấn đấu cực kỳ khó khăn để vượt 

thoát khỏi mọi đắng cay, đau khổ, phiền muộn và thù hận đang dâng cao, nhất là hàng năm mỗi 

khi nhớ đến ngày sinh nhật của con ông, ông có cảm tưởng như ông lại mất một đứa con trai 

nữa. Ông tưởng tượng David lên 20 tuổi, rồi 25 tuổi, rồi nó lấy vợ, có con, nó đứng ở cửa sau 

nhà với đàn con quấn quít chung quanh, rồi David lớn lên thành người lớn như ông, mà ông 

chẳng bao giờ được nhìn thấy…. 

  

“Khoan dung tha thứ quả là không dễ dàng như ta tưởng. Mỗi ngày, từng ngày, từng giờ 

chúng ta cần phải cầu nguyện, phải phấn đấu và phải quyết tâm để vượt thắng hầu có được 

lòng khoan dung, thứ tha và hòa giải.” (Dead Man Walking pp.244-245 New York: Vintage 

Book, Random House, 1993) 

  

Fleming Island, Florida 

March 8, 2016    

NTC    

 
   

[1] Sister Helen Prejean,csj là  nữ tu thuộc dòng Thánh Joseph of Medaille ở Louisiana. 

Nhiều biến cố đặc biệt trong đời và ngoài xã hội đã đưa người nữ tu khả kính này trở thành cố 

vấn cho những người tử tù. Mục vụ chính của sister là chăm sóc, khuyên giải và cầu nguyện 

cho những người tử tù. Người ta đã gọi sister Helen là Mẹ Theresa của những người tử tù. 

Sister viết nhiều sách, trong đó cuốn NHỮNG BƯỚC ĐI CUỐI CÙNG CỦA NGƯỜI TỬ TÙ 

(DEAD MAN WALKING) xuất bản năm 1993 rất nổi danh và là sách bán chạy nhất, best seller, 

khi vừa mới xuất hiện. Sách không phải là tiểu thuyết giả tưởng, mà là câu chuyện thực nói về 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=3&ia=7407#_ftnref1
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người tử tù tên Patrick Sonnier mà chính sister Helen đã theo dõi, săn sóc, khuyên giải và cầu 

nguyện giúp đỡ cho đến phút cuối cùng lúc hắn bước lên ghế điện. Năm 1995 câu chuyện 

Dead Man Walking đã được làm thành film đưa lên màn ảnh nổi bật nhất trong năm, miêu tả 

cuộc đời mục vụ của Sister Helen Prejean với những người tử tù. Nữ tài tử Susan Sarandon 

đóng vai Sister Helen Prejean và nam tài tử Sean Penn thủ vai người tử tù Patrick Sonnier đã 

được giải Oscar Academy Award là những diễn viên xuất sắc đặc biệt ; Tim Robbins cũng 

được giải Oscar là nhà đạo diễn nổi danh và xuất sắc. Bài hát Dead man walking được trình 

diễn bởi chính tác giả là Bruce Springsteen cũng được xếp loại bài hát hay tuyệt. Nữ tài tử  

Sarandon, sau film Dead Man Walking đã đề nghị với Robbins làm thành film nhiều chuyện 

khác nói về nhà dòng của sister Prejean nhưng vì một số trở ngại ngoài ý muốn đã không hoàn 

thành được. Chúng ta cũng thấy Sister Helen Prejean thường xuất hiện trên vô tuyến truyền 

hình, cầm nến đứng bên ngoài nhà tù tử tội ở Baton Rouge đọc kinh và phản đối án tử hình. 

  

Một nữ tu đã an ủi người tử tù làm rất nhiều khán thính giả cảm động không ít đến rơi lệ vì 

câu nói : “Tôi không thể chịu nổi nếu ông chết đi mà không được nhìn một khuôn mặt thật dễ 

mến. Tôi sẽ đóng vai bộ mặt đó của Chúa Kito cho ông- I can’t bear the though that you would 

die without seeing one loving face. I will be the face of Christ for you” .   

  

Nữ tu đó là Sister Helen Prejean. Tử tù đó là Sonnier, một trong 4 tên sát nhân mà Sister 

Helen Prejean đã theo sát đến phút cuối cùng nơi ghế điện tại phòng hành quyết ở nhà tù 

Louisiana để giúp đỡ, an ủi và cầu nguyện. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

  

Hỏi: Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi Giáo Hội là bệnh viện chữa lành cho các bệnh nhân 

là người tội lỗi. Xin cha giải thích thêm về việc này. 

Trả lời : 

Giáo Hội là Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa KitÔ ( Mystical Body), được  Chúa thiết lập trên 

nền tảng các Tông Đồ với Sứ Mệnh tiếp tục rao giảng Tin Mừng cứu độ của Chúa cho hết  mọi 

dân mọi nước cho đến ngày mãn thời gian.Trong Sứ mệnh ấy, Giáo hội được ví như Con Tầu ( 

Ark) của ông Nô-e trong thời Tân Ước hiện nay để cứu sống cho những ai không muốn bị sóng 

gió và nước của biển khơi  là những cạm bẫy của ma quỷ và thế gian cuốn trôi vào lòng đại 

đương  là  nơi hư mất đời đời.. 

GIÁO HỘI LÀ BỆNH VIỆN CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI TỘI LỖI  
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Nghĩa là ai muốn được cứu sống, khỏi chết đời đời vì tội,   thì phải vào Con Tầu  này mà 

truyền trưởng là chính Chúa Kitô để được chở vào bến bờ bình an  là Nước Trời, nơi Thiên 

Chúa là Cha cực tốt cực lành đang ngự trị và đón chờ con cái nhân loai  khắp nơi đến quây 

quần để vui hưởng  hạnh phúc vĩnh cửu. 

Như thế, thật vô cùng cần thiết cho những ai muốn hưởng nhờ công nghiệp cứu chuộc của 

Chúa Kitô phải gia nhập Giáo Hội để được hưởng  ơn cứu độ  ấy qua Sứ Vụ của Giáo Hội; là 

người Quản lý kho tàng ơn  cứu chuộc này với quyền “thảo gỡ và  cầm buộc” mà Chúa Kitô đã 

trao cho Thánh Phêrô, là Tông Đồ Trưởng và là Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội ( Mt 16: 16: 

18-19). 

Tiếp tục sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ, dạy dỗ chân lý đức tin  và làm chứng tá cho 

Chúa Kitô tronvg trần gian, Giáo Hội- trên hơn hai ngàn năm qua-  đã không ngừng trung thành 

với sứ mệnh được trao phó để mời gọi thêm nhiều người nhận biết Chúa Kitô,  và sống cách 

nào  để được hưởng công nghiệp cứu chuộc của Chúa ,Đấng đã đến trần gian làm Con Người, 

chịu đau khổ và “hy sinh  mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28). 

Cho  muc đích giúp  con người được hưởng công nghiệp cứu chuộc của Chúa , Giáo Hội 

cũng được ví như một “ bệnh viện toàn khoa “ để chữa trị miễn phí cho mọi bệnh nhân, là 

những người tội lỗi  được lành khỏe  trong tâm hồn để sống vui ,sống sung mãn chờ ngày 

được về  quê Trời hưởng phúc trường sinh với Chúa là cội nguồn của mọi  vui sướng  và vinh 

phúc giàu sang. 

Trong tinh thần đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở Năm Thánh lòng thương xót ( Jubilee 

of Mercy)  từ ngày 8 tháng  12 năm 2015 đến ngày 20 tháng 11 năm 2016  để mời gọi mọi  con 

cái của Giáo Hội  đang mạnh  khỏe, và đặc biết là  đang  đau ốm  chạy đến để được chữa trị 

cho lành khỏe. Đây cũng là sứ mệnh của Giáo Hội trong trần gian  đòi hỏi  phải giang tay ôm 

lấy mọi con cái, cách riêng , những  đứa con  đã đi hoang,  đi lạc để mang về cho chung mái 

ấm gia đình của con cái Chúa được trao phó cho Giáo Hội là người Mẹ thương yêu  giáo dục 

và chăm sóc về mặt thiêng liêng. 

Nói rõ hơn , Giáo Hội không những có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô, mà 

còn có bổn phận nuôi dưỡng , thương yêu, nâng đỡ cho mọi con cái không phân biệt mầu da, 

tiếng nói và văn hóa; đặc biệt lưu tâm đến các đứa con bệnh hoạn, tức những người tội lỗi để 

ân cần  chữa lành cho chúng, theo gương Chúa  Kitô, Đấng  đến “ như Thầy thuốc đi tìm người 

đau ốm để chữa trị chứ không tìm người mạnh khỏe , không cần thấy thuốc”.Hay nói khác đi, 

 ‘’Chúa không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi,” ( Mt 9: 13)  
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Như Chúa đã trả lời bọn Biệt phái thắc mắc tại sao Chúa lại đến ăn uống với những người 

thu thuế,  bị họ coi là những người tội lỗi.  

Do đó, Giáo hội mời gọi  và đi tìm  cách riêng  những người  tội lỗi để mang họ trở về với 

Chúa là Cha giầu lòng yêu thương và hay tha thứ. Người luôn mở rộng vòng tay để ôm lấy 

những đứa con đi hoang trở về để nhận lại tình thương và săn sóc che chở của Người  Cha 

nhân lành . Nhưng trở về rồi,  thì phải ngoan ngoãn sống trong tình thương ấp ủ của Cha và 

không được đi hoang thêm lần nào nữa. Nghĩa là không được lợi dụng tình thương của Cha để 

lại  đi hoang , lại  phạm tội sau khi đã trở về và được tha thứ.  

Chúa Giêsu đã nói rõ điều này với một anh tàng tật  mà Chúa đã chữa cho  lành  và sau đó, 

lại găp anh trong Đền Thờ. Chúa đã nói với anh như sau: “ 

“ này,  anh đã được khỏi bệnh rồi. Đừng phạm tội nữa kẻo lại phải khốn hơn trước.” ( 

Ga 5: 14)  

Đây cũng là lời Chúa muốn nói với mọi người chúng ta đang sống đức tin trong Giáo 

hội.Chúa nhân từ và hay tha thứ, nhưng con người  không được lợi dụng lòng thương xót của 

Chúa để không quyết tâm đi theo Chúa Kitô  là “Con Đường, là Sự Thật và là sự Sống.” ( Ga 

14:6) 

Là Con Đường vì không có con đường nào khác có thễ dẫn đưa con người vào chốn an 

nghỉ vĩnh cửu là Nước Thiên Đàng. 

Là Sự Thật vì ngoài Người ra, thế gian là dối trá, gian ác, gian manh , lừa đảo, thay trắng 

 đổi đen; nói tự do để che đậy kìm  kẹp, nói  dân chủ và giải phóng nhưng  thực chất là độc tài 

chuyên chế,  áp bức., bất công và bóc lột vô nhân đạo.  

Là Sự Sống vì “ Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại 

sự sống đời đời.” (Ga 6:68), như Phêrô đã mạnh dạn  trả lời Chúa khi Người hỏi Nhóm Mười 

Hai Tông Đồ xem họ có muốn đi theo Chúa nữa hay không. 

Áp dụng cho người tín hữu chúng ta ngày nay,  thì đi theo Chúa  đòi hỏi mọi người chúng ta 

phải  tin tưởng vững mạnh nơi lòng thương xót , tha thứ của Chúa để chúng ta không lo sợ hay 

nghi ngại chạy đến với Người trong Giáo Hội để nhận lại tình thương, mà nhiều khi chúng ta đã 

đánh mất,  vì yếu đuối con người,  nhất là vì cám dỗ của ma quỉ và mời mọc nham hiểm của 

thế gian;  khiến cho nhiều người đã bỏ Chúa để chạy theo những quyến rũ của trần gian về tiền 

bạc, của cải, danh vọng phù phiếm và những vui thú vô luân vô đạo,  như thực trạng sống của 

biết bao người trên thế giới tục hóa ngày nay. 
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Như thế, muốn đi theo Chúa thì chúng ta phải có quyết tâm chọn Chúa làm gia nghiệp để 

sống theo đường lối của Chúa và  không làm những sự dữ như oán thù, giết hại ai, khủng bố, 

 phá thai, thay chồng đổi vợ , tôn thờ tiền bạc và mọi thú vui vô luân vô đạo, trong khi dửng 

dưng với  những  người nghèo đói và bất hạnh trong xã hội, nạn nhân của các chế độ cai trị 

bạo tàn, bất công và bóc lột. 

Chúa yêu thương và không muốn cho ai phải hư mất đời đời, vì “ Thiên Chúa Đấng cứu 

độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2:4) 

Nhưng vì con người còn có  ý muốn tự do ( free will) mà Thên Chúa luôn tôn trọng cho con 

người sử dụng bao lâu còn sống trên trần gian này. Nên  nếu con người chọn sống theo đường 

lối của Chúa, thì sẽ được chúc phúc và cứu độ.Ngược lại, nếu chọn sống theo thế gian và đầu 

hàng ma quỉ,  thì Chúa sẽ không ngăn cản và con người phải lãnh chịu mọi hậu quả của tự do 

chọn lựa ấy. 

Đó là lý do  phải có Thiên Đàng và hoả ngục để dành cho những ai chọn Chúa và Vương 

Quốc tình yêu, công lý và bình an của Người. Hoặc khước từ Chúa để chọn sống theo thế gian, 

theo ma quỷ để làm những sự dữ trái nghịch hoàn toàn với bản chất yêu thương, công bình và 

thánh thiện của Chúa mà không biết sám hối để xin tha thứ.  

Trong tình thần đó, Năm Thánh lòng thương xót được mở ra để mời gọi những ai còn tin 

tưởng nơi lòng thương xót ,tha thứ của Chúa, chứ không mở  ra  cho những người đã khước 

từ Chúa và không còn muốn quay trở lại để đón nhận tình thương tha thứ của Người nữa. 

Trong trường hợp này, Giáo Hội là bệnh viện mở rộng cửa đế  đón nhận mọi bệnh nhân –tức 

những người  tội lỗi còn muốn chữa trị cho dù bệnh trạng là hiểm nghèo. Nhưng đối với các 

bệnh  nhân không còn tin tưởng và chạy đến nữa, thì bệnh  viện cũng đành bó tay vì bệnh 

nhân không muốn chữa trị. 

Cũng tương tự như vậy, Chúa luôn là Người Cha nhân từ, mở rộng vòng tay để ôm lấy mọi 

con cái đi hoang trở về.Nhưng nếu con cái cứng lòng hay thất vọng không muốn trở về thì 

Chúa cũng đành chịu thua  thôi, vì Chúa  không thể bắt buộc ai phải yêu mến  Người. Cũng 

vậy, Giáo  Hội là bệnh viện toàn khoa rộng mở  cửa để mời đón mọi bệnh nhân đến xin chữa trị 

miễn phí. Nhưng nếu bệnh nhân không muốn đến thi bệnh viện  không không biết họ ở đâu mà 

tìm và mời gọi. 

Mặt khác,  cũng cần phải nói lại là tuy bệnh viện sẵn lòng chữa trị miễn phí cho mọi bệnh 

nhân, tức là tha tội cho mọi hối nhân.Nhưng được tha và  khỏi  bệnh rồi thì phải cố gắng mà 

giữ gìn sức khỏe để bệnh cũ không tái phát nữa.  Tức là phải cố gắng mà chừa bỏ tội lỗi, vì 

nếu cứ  ỷ lại là có bệnh viễn  miễn phí , tức  nơi ban phát  tình thương  tha thứ của Chúa, để cứ 
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 mắc bệnh, cứ phạm tội rồi lại đi xưng tội, thì  sẽ làm hư phép giải tội  và hư công nghiệp cứu 

chuộc của Chúa Kitô. 

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu , sau khi tha thứ  cho người phụ nữ  phạm tội ngoại tình mà 

bọn Biệt phái Do Thái dẫn đến để xin Chúa ném đá, Chúa đã nói với chị kia như sau: 

   “ Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ  về đi  và từ nay đừng phạm 

tội nữa”( Ga 8: 11). 

Tại sao Chúa không nói : chị cứ về đi và lần sau,  nếu lại phạm tội, thì đến tôi tha cho ? 

Ngược lại, Chúa nói rõ : Chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. 

Lại nữa, nhân có mấy người bị Tổng Trấn Phila-tô giết và 18 người bị thác Si-lô-a đổ xuống 

đè chết, bọn Biệt phái đã hỏi Chúa Giê su xem có phải các nạn nhân kia là người tội lỗi hơn các 

người khác hay không, Chúa đã trả lời họ như  sau :’  

  “ không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông  cũng sẽ 

chết hết  y như vậy.” ( Lc 13: 2,5)  

Như thế đủ cho thấy là chúng ta không được lợi dụng tình thương tha thứ của Chúa để cứ 

coi thường tội lỗi, cứ làm bạn với ma quỷ và thân tình với thế gian để làm những sự xấu ,sự tội 

là điều Chúa gớm ghét. Nghĩa là phải có quyết tâm đi theo Chúa, xa tránh tội lỗi, nếu không thì 

Chúa không thể cứu ai được. Chúa Kitô đã chết một lần trên thập giá để đủ cho con người 

được cứu chuộc. Nhưng con người phải cộng tác với ơn cứu độ này để quyết tâm sống theo 

đường lối của Chúa bằng cách   “ đi qua cửa hẹp mà vào, vì Tôi nói cho anh  em biết: có 

nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được.” ( Lc 13: 24). 

Tìm cách vào mà  không vào được  vì không muốn qua cửa hẹp đòi hỏi phải kìm chế 

 những khát vọng bất chính của thân xác, phải chiến đấu chống lại  ma quỷ là kẻ thù luôn rình 

rập để lôi cuốn con người vào vòng tội lỗi với  sự tiếp tay  rất đắc lực của thế gian với mọi 

gương xấu và dịp tội. Đây chính là cửa rộng mà nhiều người đã và đang đi  vào  để được dẫn 

đến các sòng bạc, các nơi ăn uống  vui chơi  nhảy nhót cuồng loạn, các ổ mãi dâm và ấu dâm 

rất khốn nạn và tội lỗi, các thẩm mỹ viện để sửa sang thân hình cho hấp dẫn và “sexy” để luôn 

cuốn thèm khát bất chính của  người khác…Đây là Cửa rộng  mà người ta thích đi vào và  chắc 

chắn sẽ dẫn đưa vào tòa nhà có lò thiêu sống mà lửa không hề tắt do quỷ Sa tan điều khiển để 

nung đốt  những kẻ đã làm tôi nó trên trần gian này . 

Tóm lại, Giáo Hội có sứ mệnh chăn dắt đoàn chiên của Chúa trên đường tiến về Quê Trời 

qua cửa hẹp là đường  thập giá của Chúa Kitô, cửa hẹp mà rất nhều người không muốn đi qua 
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nhưng lại dẫn vào sự sống và hạnh phúc vĩnh cữu  nơi Chúa đang ngự trị cùng với Chúa Cha 

và Chúa Thánh Thần. Amen. 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Báo Người Đưa Tin, 24.4.2014, tác giả Trần Vũ, trong bài “Kì dị những người có khả năng 
nhìn xuyên thấu” kể về ba người có đôi mắt nhìn xuyên thấu cách kỳ lạ. Một trong ba trường 
hợp ấy xảy ra tại Thụy Điển. 

Tối 10.7.1897, khi đang ăn với bạn ở Stockholm, bỗng mặt Maniwair thất sắc. Anh kêu to: 

“Có cháy lớn. Nhà của ông bạn đã bốc lửa, nhà tôi rất nguy hiểm”. Một lát sau anh lại nói: “Tốt 

rồi, lửa đã tắt cách nhà tôi ba căn”. Nhà Maniwair ở Sdenmar cách nơi họ ăn đến 400 km… 

Maniwair dần nổi tiếng. Nhiều người nhờ anh giúp đỡ. Phu nhân đại sứ Hà Lan ở Thụy 

Điển cũng vậy. Chồng bà mua một món hàng bằng bạc, nhưng ông chết đột ngột. Cửa hàng 

định kiếm một món tiền nữa nên đòi nợ bà. Maniwair đến nhà phu nhân nhìn lướt một hồi, rồ i 

nói: “Hóa đơn của ông đại sứ vẫn còn trong ngăn kéo chiếc bàn ở lầu hai”. Và đúng như lời 

Maniwair…   

Đó là cái nhìn xuyên thấu thể lý. Hãy bắt chước những người có cái nhìn thể lý mà hướng 

đến khả năng thiêng liêng nhìn xuyên thấu tâm hồn mình. Bởi khả năng thể lý, chỉ là hồng ân 

cho một ít người. Nhưng khả năng thiêng liêng nhìn xuyên thấu nơi tâm hồn, là hồng ân Chúa 

ban cho bất kỳ ai. 

Nhìn xuyên thấu thiêng liêng, tôi không gọi là “cái nhìn” nhưng là “tầm nhìn xuyên thấu”. 

Tầm nhìn đó không dừng lại chính biến cố, chính hoàn cảnh, mà cái nhìn thể lý cảm nhận, 

nhưng là đi sâu, đi vào và vượt lên tất cả biến cố, hoàn cảnh, rút ra ý nghĩa đích thực, chân lý 

cao sâu, nhằm mang lại bài học sống cho mình, cho bất cứ mối liên hệ nào mà mình có thể có 

được. 

Để có tầm nhìn xuyên thấu thiêng liêng qua mọi biến cố, mọi hoàn cảnh trong đời mình, 

nhờ đó nhận ra ơn Chúa, nhận ra tình thương, ý muốn của Chúa, nhận ra bài học cần cho sự 

biến đổi nơi mình, nhận ra từng thời khắc xảy ra là từng kinh nghiệm sống giúp nâng cao lòng 

mến…, đòi mỗi người hãy nội tâm hóa mọi sự, hãy thánh hóa từng giây phút sống, hãy cầu 

nguyện liên lỉ, hãy để mình chìm sâu trong ân sủng, hãy ngụp lặn trong suy tư không ngơi nghỉ. 

 NHÌN XUYÊN THẤU (SUY NIỆM TỈNH TÂM LINH MỤC PHÚ CƯỜNG THÁNG 3.2016) 
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Tháng ba, tháng kính thánh Giuse. Chúng ta cùng chiêm ngắm tầm nhìn xuyên thấu của 

thánh Giuse, để học nơi thánh Giuse tầm nhìn xuyên thấu trong đời linh mục của mình. 

1. THÁNH GIUSE NHÌN XUYÊN THẤU. 

Thánh Giuse, người có đời sống nội tâm cao, người biết sống chiêm niệm liên lỉ, người 

thích khám phá thánh ý Chúa trong thinh lặng và suy tư. Nhờ tất cả vẻ đẹp ấy, đã tạo nên một 

Giuse biết thiêng liêng hóa tất cả để có được tầm nhìn xuyên thấu mọi hoàn cảnh, mọi biến cố.  

Nhờ tầm nhìn xuyên thấu đặt vào mọi diễn tiến của đời sống, làm cho thánh Giuse càng 

thêm thời gian sống, càng tiếp tục băng mình theo thánh ý Chúa.  

Nhờ tầm nhìn không dừng lại trên chính hiện tượng, hay trên hoàn cảnh, nhưng thiêng 

liêng hóa và xuyên thấu tất cả, thánh Giuse đọc ra mọi ý nghĩa, để trong mọi bài học ẩn chứa 

nơi từng biến cố lớn nhỏ, thánh nhân mau mắn thi hành, mau mắn đáp trả thánh ý Chúa.  

Ngày càng được tắm mình trong ơn Chúa, với tầm nhìn xuyên thấu, thánh Giuse càng nên 

khôn ngoan, biết tiên liệu, biết cộng tác đắc lực với ơn Chúa, trở thành đấng bảo vệ và gìn giữ 

Chúa Giêsu và Đức Mẹ cách tích cực, hiệu quả. 

Tương tự Tổ phụ Giacób trong giấc mơ chiếc thang nối trời và đất, hay Tổ phụ Giuse trong 

giấc mơ về thánh ý Chúa kỳ diệu sắp đặt cho mình ở phía tương lai, thì thánh Giuse, một người 

cũng thuộc dòng tộc của các Tổ phụ, được Chúa tuyển chọn, cũng có tầm nhìn xuyên thấu nhờ 

nội tâm hóa và thiêng liêng hóa cao như các Tổ phụ, đã khám phá từ giấc mơ vỹ đại (x.Mt 1, 

18-25), mà sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, trở thành Dưỡng phụ của Chúa Cứu Thế. 

Kể từ khi nhận lời truyền tin của thiên thần trong giấc mơ nhiệm mầu, thánh Giuse vinh dự 

được Con Thiên Chúa làm người gọi là “cha”, vinh dự được trở thành người bảo bộc, chở che 

cho Con Thiên Chúa, vinh dự được Con Thiên Chúa nhận lấy dòng họ của mình là gia tộc của 

Người. 

Qua những kỳ diệu từ lời ca của thiên thần, đến sự hiện diện của mục đồng (x.Lc 2, 1-20), 

hay sự hiện diện của ba đạo sĩ trong thời gian Chúa Cứu Thế giáng trần (x.Mt 2, 1-12), chắc 

chắn, với cái nhìn xuyên thấu, thì lòng đạo đức, tình yêu mến Chúa nơi thánh Giuse, thúc đẩy 

thánh Giuse càng chìm sâu hơn trong sự chiêm niệm, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. 

Rồi khi dâng Con trong đền thánh, nghe và chứng kiến những lời nhiệm mầu và cử chỉ lạ 

thường của hai cụ già Simêon và Anna (x.Lc 2, 22-38), với tâm hồn luôn nội tâm hóa, chắc 

rằng, thánh Giuse đã để cho đức tin điều khiển mọi cơ năng của mình, dẫu lúc ấy, thánh nhân 
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không tài nào hiểu hết. Chính đức tin thúc giục thánh Giuse nhất mực để Chúa điều khiển, sắp 

xếp tương lai đời mình, tương lai gia đình mình trong sự quan phòng của Chúa. 

Với tầm nhìn xuyên thấu, thánh Giuse tiếp tục mau chóng thi hành lệnh Chúa truyền, dù 

phải vượt biên giới vào giữa đêm hôm để bảo vệ Chúa Cứu Thế, cũng chính là Con của mình 

(x.Mt 2, 13-18).  

Với tầm nhìn xuyên thấu, khi về lại quê hương, thánh Giuse đã chọn Nazareth làm nơi định 

cư, nhờ đó, lời tiên báo của Thánh Kinh xưa nên trọn: Chúa Giêsu “sẽ được gọi là người 

Nazareth” (Mt 2, 23).  

Cũng như trong cuộc tìm kiếm và gặp Con nơi đền thánh (x.Lc 2, 41-50), dẫu không thể 

hiểu lời Con nói, thánh Giuse vững tin rằng, Người Con mà mình từng bồng ẵm, yêu thương, 

không thuộc về mình như bao nhiêu đứa con trong tay cha nó. Bởi Người chính thật là Con 

Thiên Chúa, là quà tặng cứu độ Thiên Chúa trao tặng cả thế giới, xuyên mọi thời đại.  

Nhờ nội tâm hóa trong cái nhìn xuyên thấu, thánh Giuse nhận biết, Người Con ấy phải 

phụng sự và làm trọn thánh ý Thiên Chúa trên tất cả mọi tương quan của loài người. Người 

phải ưu tiên thực hành “bổn phận ở nhà của Cha” Người (Lc 2, 49), hơn bất cứ một công tác 

nào nhằm cứu độ trần thế. 

Cuộc sống ẩn dật nơi mái gia đình, mà mình là trụ cột chính, là gia trưởng, giúp thánh 

Giuse chứng kiến Người Con của mình lớn lên từng ngày. Nhưng cùng với việc Con lớn lên nơi 

thân xác, chắc chắn, càng ngày thánh Giuse càng thâm tín sâu xa, Con mình phải lớn lên trong 

chính tâm hồn mình, trong suốt chiều dài của đời sống mình. Hình ảnh của Con, là chính Đấng 

Cứu Độ mình, phải ắp đầy, phải chiếm trọn bản thân và ngày càng nên một với Con mạnh mẽ 

hơn, chặt chẽ hơn.  

Bởi nơi thánh Giuse, dù trong mơ hay đời thực; dù lúc tối tăm xem ra bí lối hay hạnh phúc 

được gần cận, được nâng niu Con Thiên Chúa; dù lúc thắc thỏm lo lắng cho Con hay khi đầm 

ấm trong căn nhà thánh; dù khi Con còn trong vòng tay mình hay lúc Con rời gia đình xuôi 

ngược truyền giáo; dù khi chìm khuất nơi làng quê Nagiarét hay khi hãnh diện được người ta 

gọi Con là “Con của Bác Thợ Mộc” ( Mt 13, 55), thánh Giuse không một giây phút rời xa thánh ý 

Thiên Chúa. 

Nơi thánh Giuse, thánh ý Chúa là lẽ sống, là lý tưởng sống, là chọn lựa sống, là tất cả chiều 

kích làm nên sự sống trọn cuộc đời. Thánh Giuse một lòng yêu mến thánh ý Chúa, phó thác đời 

mình cho thánh ý Chúa hướng dẫn. Thánh Giuse tin tưởng thánh ý Chúa là chân lý, là tình yêu, 
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là sự khai mở giúp đi về nguồn sống là chính Chúa. Và như thế, càng sống thánh ý Chúa, 

thánh Giuse càng nâng cao tầm nhìn xuyên thấu trong sự thiêng liêng hóa và nội tâm hóa.  

Tầm nhìn xuyên thấu càng cao, thánh ý Chúa càng thêm sáng tỏ trong cuộc đời thánh 

nhân. Cứ như thế, cái này bổ túc cái kia, thánh ý Chúa và tầm nhìn xuyên thấu tương tác lẫn 

nhau, làm cho nhau vững mạnh, nâng đỡ nhau, giúp nhau thăng tiến và tồn tại bền bỉ. 

Chắc chắn thánh Giuse luôn ý thức rằng: Sống theo thánh ý Chúa là danh dự lớn. Danh dự 

của người sống thánh ý Chúa lớn đến nỗi, không bao giờ có ai dám nghĩ, điều mà sau này, 

chính Người Con của thánh Giuse, Chúa Giêsu, Chúa chúng ta công bố: “Ai thi hành ý muốn 

của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12, 48).  

Trong đời thực, với tầm nhìn xuyên thấu đã được thánh ý Chúa chiếu soi, thánh Giuse âm 

thầm dấn thân cho niềm tin: Con của mình cũng là chính Thiên Chúa mà mình phải tôn thờ, và 

mẹ của Người Con ấy đích thật là mẹ của Thiên Chúa vì đã sinh ra Thiên Chúa làm người.  

Với tầm nhìn xuyên thấu và cũng xuyên suốt hành trình cuộc đời y như Đức Maria, thánh 

Giuse luôn dâng hiến Thiên Chúa lòng vâng phục, lòng tạ ơn, lòng thờ phượng, lòng tin tưởng 

bền bỉ, thủy chung, can đảm dẫu phải nếm trải khó khăn, phải đương đầu cùng thách đố. 

2. TẦM NHÌN XUYÊN THẤU VỚI ĐỜI LINH MỤC. 

Noi gương thánh Giuse, chúng ta phải hướng tới đời nội tâm, để thiêng liêng hóa tất cả. 

Nhờ đó, chúng ta học được một tầm nhìn xuyên thấu hoàn bị như thánh Giuse. Học tầm nhìn 

xuyên thấu, chúng ta sẽ nên thánh trong ơn gọi của mình, như thánh Giuse đã nên thánh trong 

ơn gọi của chính thánh nhân vậy. 

Có được tầm nhìn xuyên thấu, đời tu sẽ thông thoáng hơn, thoải mái hơn, bình an hơn. Bởi 

khi nhìn xuyên thấu qua tất cả những gì đang xảy ra, với ơn được cảm nghiệm trong Chúa, ta 

không quá vui theo cái vui thỏa chí, kiểu mà niềm vui thế gian, một niềm vui thiếu chiều sân, 

thiếu đời nội tâm mang lại. 

Cũng vậy, bằng tầm nhìn xuyên thấu trong tình Chúa, khi rơi vào nỗi buồn, ta không quá bi 

lụy, không hụt hẫng, không mất nhuệ khí. Tầm nhìn xuyên thấu phủ trên mọi biến cố, dễ cho ta 

sáng suốt, sức mạnh, tình yêu, sự can đảm, sự vươn lên, sức chịu đựng… qua những nghịch 

cảnh rơi vào đời mình. 

Khi phải quyết định một vấn đề, phải chọn lựa một lối sống, hay phải biện phân những điều 

cần thiết cho mình, cho người…, ta sẽ thực hiện thật khôn ngoan và đúng đắn. 
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Có tầm nhìn xuyên thấu ta biết dựa vào Chúa trong mọi cảnh huống của đời mình, biết phó 

thác năm tháng ngày giờ, dù ở đây hay ở đâu, dù ở thời điểm này hay thời điểm nào, để tùy 

nghi Chúa định liệu. 

Nhất là đời sống trong tương quan với anh chị em, tầm nhìn xuyên thấu phải là tầm nhìn 

mỗi ngày một được trau dồi hơn, nên sắc bén và nhạy bén hơn. Khi tầm nhìn xuyên thấu đã trở 

nên thường xuyên liên tục như phản xạ, như bản tính của bản thân, ta sẽ: 

- Không đánh giá người khác bằng cái nhìn của mình. 

- Không xét đoán hay lên án khi người khác có lỗi. 

- Không vui trước nỗi buồn của người bên cạnh (ngược lại là nhẫn tâm). 

- Không buồn khi thấy người khác vui (ngược lại là thâm độc, ích kỷ). 

- Không a dua theo cái xấu. 

- Không ganh ghét khi người khác thuận lợi hơn, thành công hơn. 

- Không thủ lợi cho bản thân. 

- Không chê bai, không đánh giá thấp người bên cạnh, hay những gì người khác thực hiện 

được. 

- Không bêu diếu, chỉ trích người bên cạnh. 

- Không gièm pha, hay nói bóng, nói gió về những tiêu cực mà người khác lâm vào. 

- Không vụ lợi, không tìm ích kỷ cho bản thân. 

- Không xây dựng phe nhóm hòng gây chia rẻ, chống đối nhau. 

- Không đùn đẩy khi phải đối mặt với sự thật bất lợi cho bản thân. 

- Không phân xử hay xử sự theo cảm tính. 

- Không bênh vực người thiện cảm với mình, khi họ chưa tốt.  

- Không dối trá, không làm nghiêng công lý. 

- Không che đậy những gì có thể gây thiệt hại nặng cho đời sống chung. 
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- Không nói những điều bất lợi khi chưa biết rõ thực hư. 

Nhưng luôn biết cảm thông, tha thứ, biết đặt mình vào người khác hơn.  

Biết cầu nguyện cho mình, cho mọi người, cho mọi sự được sống trong ơn Chúa, được tình 

yêu của Chúa chở che, đùm bọc. Biết hiến dâng mình bằng nỗ lực từng ngày, phấn đấu hết 

sức xây dựng cộng đoàn, hướng tới xây dựng và làm cho Nước Chúa ngự trị giữa cộng đoàn 

mình đang hiện diện. 

Hãy yêu nơi này, như không còn chốn nào để ta sống trên cõi đời. Hãy hiện diện bằng cả 

tâm tư xuyên suốt một đời như chốn này làm nên chính cuộc đời mình. Hãy biến thời gian đang 

diễn ra tại đây là cơ hội để ta nên thánh.  

Hãy làm cho giây phút hiện tại mang chiều kích linh thánh. Hãy bằng mọi giá sống giây phút 

hiện tại, làm cho giây phút hiện tại càng mang lại lợi ích cho mình, cho người, cho đời càng 

nhiều, càng tốt. Hãy dùng giây phút hiện tại như đây là giây phút duy nhất để hiện diện trước 

Chúa, hiện diện cùng người bên cạnh. Hãy biến giây phút hiện tại trở thành quà tặng để dâng 

tặng Thiên Chúa, dâng tặng con người. 

Hãy sống thành thật. Bởi chỉ có người với người sống thành thật, mới mong loại trừ gian 

dối. Những con người sống thành thật là những con người biết làm cho nước thiên đàng thống 

trị. Sống thành thật còn vì thành thật là điều răn thứ Tám Chúa dạy. Quan trọng hơn, thành thật 

là điều Chúa Giêsu muốn: “Có thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là 

do ác quỷ (Mt 5,33-37). 

Hãy để tầm nhìn xuyên thấu trở thành vũ khí tốt giúp ta ngăn chặn những thói hư tật xấu 

của mình. Tầm nhìn xuyên thấu cũng là cách giúp ta bao dung, rộng lượng khi phải đánh giá 

một vấn đề, hay một con người.  

Nó dễ nâng tình yêu của ta lên cao, để ta bào chữa hơn lên án, đón nhận hơn loại trừ, sống 

thật hơn sống miễn cưỡng, giúp đỡ hơn chối từ, tha thứ hơn chấp nhất, lạc quan hơn bi quan, 

cho đi hơn thủ lợi, vui nhận lãnh hơn trốn chạy, tìm sống có lợi cho người khác hơn tìm vinh 

danh mình… 

Để có tất cả những gì chúng ta vừa nói, giúp đời sống tương quan giữa hàng linh mục với 

nhau, giữa linh mục với muôn người lành mạnh, hạnh phúc, bài ca Đức Mến của thánh Phaolô 

rất cần để ta suy niệm. Đức mến sẽ cho ta một cuộc sống ý nghĩa, giúp tầm nhìn của ta bao 

quát hơn, xuyên thấu hơn: 
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“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà 

không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 

Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có 

được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả 

như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà 

không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen 

tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng 

giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 

Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13, 1-7). 

Cuối cùng, chúng ta phải nhắc đến đời sống cầu nguyện. Nếu đời sống cầu nguyện mà 

chểnh mảng, nghĩa là sự kết hợp với Thiên Chúa lỏng lẻo, đời sống của ta với con người sẽ vô 

cùng nặng nề, vô cùng rủi ro, vô cùng khó khăn. Bởi chỉ cần mất Thiên Chúa, lập tức chúng ta 

sẽ mất con người. 

Mất Thiên Chúa và mất con người, ơn gọi của ta đang gặp nguy hiểm… 

Hơn ai hết, linh đạo của chúng ta là linh đạo mục vụ. Hãy lợi dụng chính luật lệ này của ơn 

gọi này mà chúng ta đang theo đuổi để nâng cao đời sống trong Chúa và trong anh chị em. 

Đời linh mục là đời gặp Chúa, sống trong Chúa thường xuyên. Cầu nguyện và mục vụ phải 

là tác vụ đưa chính linh mục, và những ai mà linh mục phục vụ, vào hiện diện trong thâm cung 

cõi lòng Thiên Chúa, hiện diện bằng sức sống trào dâng của ơn Thánh Thần.  

Hãy dùng chính sự cầu nguyện và công tác mục vụ, một loại ơn gọi quý báu mà không phải 

ai, không phải linh đạo nào cũng sở hữu, để chúng ta thăng tiến tầm nhìn của mình. Nhờ đó, 

chúng ta luôn có Chúa, và có anh chị em, luôn trong Chúa và anh chị em luôn trong ta như 

Chúa muốn. 

Chúng ta phó thác trong tay thánh Giuse đời tu của chúng ta. Xin thánh Giuse, đấng là 

Dưỡng phụ của vị Linh Mục Thượng Phẩm của chúng ta là Chúa Giêsu, hằng chuyển cầu, 

trông xem, và đào tạo chúng ta thành những linh mục khôn ngoan trong sự thánh đức, với tầm 

nhìn xuyên thấu luôn luôn. 

VẤN TÂM. 

Suốt chiều dài của đời sống, dẫu là linh mục, không ít lần chúng ta đã không có được sự 

siêu nhiên hóa trong tất cả mọi hoàn cảnh xảy ra cho mình.  
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1. Với bản thân: 

- Vì thế, chúng ta cảm thấy cay đắng khi bị một vụ việc, một hoàn cảnh nào đó bất lợi tấn 

công. 

- Bởi thiếu siêu nhiên hóa, ta cũng không thể có được tầm nhìn xuyên thấu mà nhìn nhận, 

đánh giá, rút tỉa kinh nghiệm cho thật đúng đắn. Thậm chí, đã từng có rất nhiều những nhận 

định, những phán đoán đầy nông nổi, nông cạn, thiếu sót, áp đặt…  

Do đó, thay vì học được nhiều bài học đáng giá, hoặc mang lại những lợi khí sắc bén làm 

vốn sống, thì ngược lại, ta chỉ thấy bức bối, khó chịu. Những thách thức của cuộc đời, những 

bất hạnh mà ta buộc phải chạm trán, vì thiếu tầm nhìn xuyên thấu để nhìn vấn đề cách rốt ráo, 

mà thách thức và bất hạnh chỉ dừng lại ở thách thức và bất hạnh, không mang lại bất cứ giá trị 

nào dù là giá trị thiêng liêng hay chỉ là giá trị để sống ở đời. 

2. Với tha nhân: 

- Thiếu tầm nhìn xuyên thấu bao quát trên vấn đề; thiếu tầm nhìn xuyên thấu để lượng giá 

mọi khía cạnh của vấn đề, mà lắm lúc, ta đã không đặt mình vào hoàn cảnh của anh chị em để 

thông cảm hơn, sớt chia hơn, hiểu biết hơn.  

Nặng hơn, do không có tầm nhìn xuyên thấu, ta dễ nhìn anh chị em của mình bằng cái nhìn 

đầy thiên kiến, chủ quan, bất minh, gây nên thiếu thiện cảm, thiếu độ lượng, thiếu từ tâm, 

không có tinh thần bác ái. 

- Thiếu tầm nhìn xuyên thấu, nguy hiểm hơn, bao nhiêu lần, ta chỉ trích, lên án, cả đến nhẫn 

tâm loại trừ anh chị em.  

Là linh mục, cần lắm những cái nhìn biết suy xét, biết cầu nguyện. Có thiêng liêng hóa từng 

nếp nghĩ, từng quyết định, từng điều phải phán đoán như thế, ta mới thật sự chín chắn, thật sự 

sống tròn đầy hai tiếng “linh mục” trong chính sứ vụ của bản thân, mà Thiên Chúa đã trao.  

Biết thiêng liêng hóa để luôn luôn có một tầm nhìn xuyên thấu, mới mong càng ngày càng 

giảm đi, và không còn những sai sót khi phải quyết định, phải đánh giá, phải hành động trên 

mỗi hoàn cảnh, mỗi con người. 

HƯỚNG VỀ VĨNH CỬU. 
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Trong Tông huấn Người Trông Nom Đấng Cứu Thế (REDEMPTORIS CUSTOS), thánh 

Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết: “Vào lúc khởi đầu cuộc lữ hành, đức tin của Đức Maria gặp 

đức tin của thánh Giuse. Nếu bà Êlisabét nói về Mẹ Đấng Cứu chuộc: “Phúc cho Bà là kẻ đã 

tin”, thì theo một nghĩa nào đó, sự chúc phúc này cũng có thể được áp dụng cho thánh Giuse, vì 

ngài đã tích cực đáp lời Thiên Chúa khi lời này được truyền đạt cho ngài vào giây phút quyết 

định. Mặc dù đúng thật là thánh Giuse đã không đáp trả lại lời truyền tin của sứ thần cùng một 

cách như Đức Maria, nhưng ngài đã “làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà”. Điều Ngài 

đã làm là một “sự vâng phục đức tin” rõ rệt nhất (số 4). 

- Noi gương thánh Giuse, chúng ta quyết sống trọn đời trung kiên cho đức tin. Để nếu như 

thánh Giuse có đức tin mạnh mẽ đến nỗi, lời chúc phúc mà bà Êlisabét dành cho Đức Mẹ, lại 

“cũng có thể được áp dụng cho thánh Giuse”. Đến lượt chúng ta, một khi sống hoàn hảo đức tin 

của mình, trước nhan thánh Chúa, chúng ta cũng sung sướng nhận lãnh lời chúc phúc ấy. 

Lời chúc phúc cho một đời sống đức tin toàn vẹn, nơi từng người chúng ta, chắc chắn 

không còn mong muốn nào bằng. Lãnh nhận lời chúc phúc trước tòa phan xét của Đấng chí 

Công, sau khi từng người đã hoàn tất hành trình sống đức tin trong đời, chắc chắn không còn 

gì hạnh phúc bằng, không còn gì quý báu và cao đẹp bằng, không còn gì thỏa mãn bằng. 

- Đàng khác, khi dấn thân cho đức tin, cũng có nghĩa là thánh Giuse chấp nhận phó mình 

cho thánh ý Chúa mặc tình sử dụng cuộc đời mình, con người mình, đến nỗi, “mặc dù đúng 

thật là thánh Giuse đã không đáp trả lại lời truyền tin của sứ thần cùng một cách như Đức 

Maria, nhưng ngài đã “làm như sứ thần Chúa dạy”. Để rồi từ khi phó mình cho thánh ý Chúa, 

chấp nhận “làm như sứ thần Chúa”, thánh Giuse đã đi một bước dài, trọn đời mình, không phải 

theo ý riêng, nhưng theo thánh ý Chúa, mặc cho biết bao nhiêu thăng trầm, thác ghềnh trôi qua 

cuộc đời của thánh nhân.  

Như thánh Giuse, chúng ta quyết một lòng, dù có chết, vẫn dâng hiến đến cùng cho thánh ý 

Chúa. Chúng ta phó mình mặc cho thánh ý Chúa lèo lái đời mình. Chỉ có như thế, suốt một đời 

thánh hiến của mình, chúng ta mới được thánh ý Chúa liên tục dìu dắt trên hết chuỗi ngày 

sống.  

Ước trọn một đời sống đức tin và tín thác hoàn toàn cho thánh ý Chúa, nhờ lời chuyển cầu 

thế giá của thánh Giuse, chúng ta mong đến ngày trình diện trước nhan thánh Chúa, được 

Chúa ân thưởng đời đời nơi quê hằng mong, hằng đợi của chúng ta. 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

    

Jos. Vinc. Ngọc Biển 

(Người kiệu Thánh Giá, và hai chú giúp lễ... với nến sáng, tiến ra trước cung thánh hay một 

nơi thuận tiện, đứng quay về phía cộng đoàn, linh mục chủ sự (hoặc thừa tác viên) cùng hai 

người xướng viên và cộng đoàn quỳ hướng về Thánh Giá). 

Chủ sự: Dấu Thánh Giá 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Cộng đoàn: Amen. 

HÁT MỘT BÀI VỀ CHÚA THÁNH THẦN 

PHẦN I: LỜI KHAI MẠC 

Chủ sự: 

Kính thưa cộng đoàn, 

Trong tâm tình của năm: “Tân Phúc Âm Hoá đời sống xã hội” và “Năm Thánh lòng 

Thương Xót”, nhất là trong buổi chiều thứ sáu Tuần Thánh, chiều Chúa Giêsu chịu chết chuộc 

tội thiên hạ, một buổi chiều mà mọi cánh cửa của lòng thương xót nơi Thiên Chúa được mở 

tung để tẩy rửa tội lỗi nhân loại khi cạnh nương long của Chúa Giêsu được hé mở qua lưỡi 

đòng của tên lính độc ác.  

Nếu đi đàng Thánh Giá không trùng trong dịp này thì đọc: (Kính thưa cộng đoàn, hôm 

nay, chúng ta quy nhau nơi đây, để cùng sống lại mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu trên 

từng chặng đàng Thánh Giá, để thấy được tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho 

chúng ta lớn lao là giường nào!). Sau đó đọc tiếp: 

Kính thưa cộng đoàn, 

Để hiểu, cảm và thấu được tình yêu ấy, giờ đây, mỗi người chúng ta sẽ cùng với chính 

Chúa Giêsu đi lại hành trình thương khó của Ngài, để nhận ra tình thương vô biên của Thiên 

Chúa và nhận ra sự yếu đuối, bội nghĩa, bất nhân của con người, từ đó, lo sám hối, canh tân và 

biết đón nhận Thánh Giá trong cuộc đời của mình, luôn sẵn sàng vác lấy như Chúa Giêsu khi 

xưa, hầu có thể cảm thông, nâng đỡ những anh chị em đang gặp phải những khó khăn, đau 

khổ, thất vọng trong cuộc đời. 

ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 2016 - NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 

- NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  
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Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng ta can đảm, trung thành và dấn thân đi theo Chúa 

đến cùng lên đồi Canvê như Mẹ khi xưa. Amen.  

(Cha chủ sự xông hương Thánh Giá. Đoàn kiệu bắt đầu tiến đến chặng thứ nhất). 

PHẦN II: SUY NIỆM CÁC CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA (Chuyển Thánh Giá) 

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão 

gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín 

tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên 

đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, 

để được sống với Ngài vinh quang. 

 

Chặng thứ nhất: Quan Philatô luận giết  Đức Chúa Giêsu 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan 

Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người 

Dothái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” 

Ông Philatô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: 

“Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda”. Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng 

đinh vào thập giá (Ga 19, 14-16). 

Suy Niệm: Xướng viên  

Một phiên tòa phi nhân, bất nghĩa, do thái độ nhát đảm, nhu nhược của vị quan luôn “sợ 

tiếng chửi, ăn mày tiếng khen” đứng lên để xét xử Người Công Chính.  

Ông ta đã vì ham quyền, cố vị, sợ mất chức, nên đã đổi trắng thành đen khi chấp nhận 

thuận theo hiệu ứng đám đông để kết án tử cho Chúa Giêsu mà không hề biết việc làm của 

mình có công lý hay công bằng cho Ngài hay không! 

Trong cuộc sống xã hội hôm nay, vẫn còn đó những chuyện bất công trong nhiều lãnh vực. 

Người công chính vẫn bị trù dập, phỉ báng và đối xử bất nhân như một kẻ có tội, trong khi kẻ vô 

luân lại an nhiên lộng hành! 
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Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, mà Chúa chấp nhận chịu xét xử và bị kết 

án tử hình cách bất công, để cho chúng con được sống và sống dồi dào. 

Xin cho mỗi người chúng con luôn mặc lấy trái tim của Chúa, để chúng con biết rung 

động và thương xót trước nỗi cơ cực của anh chị em, ngõ hầu chúng con biết đứng về 

phía sự thật để trở nên chứng nhân của lòng Chúa xót thương. Amen.  

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: GIỌT LỆ THỐNG HỐI (Chuyển Thánh Giá) 

ĐK. Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con nguyện cầu, con hết lòng ăn năn. Con sấp mình, 

con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo 

đường Chúa đi mà thôi. 

Ơ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn 

năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa. 

 

Chặng thứ hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan 

“Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức 

Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Ga 

19, 16-17). 

Suy Niệm: Xướng viên 

Sau khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình qua phiên tòa ám muội, bất công và không hề có 

công lý, Ngài đã phải đón nhận thập giá và bắt đầu vác đi đến nơi hành quyết trong sự cười 

chê khinh bỉ của dân chúng.  

Tuy nhiên, với Chúa Giêsu, việc Ngài vác thập giá trên vai, ấy là lúc Ngài đang vác tội lỗi 

của cả nhân loại, để không ngừng xin Chúa Cha thương xót và tha thứ cho những lỗi lầm của 
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con người; đồng thời Ngài đang biểu lộ thật sâu sắc mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên 

Chúa đối với nhân loại.   

Trong đời sống xã hội hiện nay, sự vô cảm, dửng dưng đã sản sinh ra biết bao con người 

lạnh lùng. Họ sẵn sàng cười đùa trên những giọt nước mắt của anh chị em em mình, tất cả do 

đồng tiền bạc bẽo, tình ái bất chính, quyền lực bất nhân chỉ đạo!  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn vui vẻ đón nhận thập giá trong cuộc đời của 

mình, đồng thời không ngừng giới thiệu lòng thương xót của Chúa khi chúng con sống 

tình liên đới, cảm thông và sẵn lòng mang trên mình những đau khổ, ưu sầu cũng như lo 

lắng của anh chị em, để chúng con trở nên hiện thân của lòng Chúa xót thương. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA (Chuyển Thánh Giá) 

Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào 

còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê 

lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên 

đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, 

để được sống với Ngài vinh quang. 

 

Chặng thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Lời Chúa trong sách tiên tri Isaia 

“Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau 

khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải 

nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; 

người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được 

chữa lành” (Is 53,4-5). 
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Suy niệm: Xướng viên 

Tội lỗi, bất công, vô ơn bạc nghĩa là những thứ tra tấn tinh thần Chúa Giêsu mãnh liệt nhất! 

Cộng thêm sự đau đớn về thể xác do những nhát roi chí tử, những cú đá, xô đẩy không thương 

xót của những tên lính tàn bạo, đã làm cho Chúa Giêsu suy tàn và kiệt sức, nên Ngài đã ngã 

dưới sức nặng của cây thập giá. Tuy nhiên, vâng phục Thiên Chúa Cha và yêu thương con 

người, nên Ngài đã đứng dạy và tiếp tục vác lấy thập giá để đi tiếp con đường Chúa Cha muốn. 

Trong đời sống gia đình và nơi xã hội, chúng ta vẫn thường xuyên trở nên nạn nhân của 

sự vô tâm, ích kỷ, hiềm khích hay những chuyện cáo vạ vu oan... làm cho tâm hồn chúng ta trĩu 

nặng, lương tâm không thanh thoát, và chúng ta đã bị ngã gục trước sự tra tấn thâm độc của 

chính anh chị em mình. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng bao giờ trở nên gánh nặng của nhau khi 

trà đạp lên người khác. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, can đảm, gắng sức 

đứng dạy tiếp tục vác lấy thập giá của chính mình cũng như của anh chị em đau khổ và 

đi đến cùng con đường tình yêu, thấm đượm lòng thương xót mà Chúa đã đi và nêu 

gương cho chúng con. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: CHÚA NHÂN TỪ (Chuyển Thánh Giá) 

ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ 

thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. 

1. Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo 

lòng lân tuất vô bờ. 

2. Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con 

thành tâm thú lỗi lầm. 

 

Chặng thứ 4 Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 
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Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca 

Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa 

đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu 

còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn 

bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra” (Lc 2,34-35). 

Suy niệm: Xướng viên 

Cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu luôn im đậm dấu ấn của Mẹ Maria. Niềm vui, nỗi buồn 

của Con cũng chính là của Mẹ. Vì thế, Mẹ luôn xuất hiện bên cạnh Người Con Chí Ái của mình 

để đồng hành, nâng đỡ, an ủi Con Yêu Dấu chu toàn sứ mạng Thiên Chúa Cha đã ủy thác. Ôi, 

một mẫu gương sáng ngời về niềm tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa nơi Mẹ! 

Trong xã hội hôm nay, người ta ưa sống hưởng thụ và tách biệt theo kiểu hạt nhân, “đèn 

nhà ai nấy rạng”, tức là không biết quan tâm đến người khác.  

Nhưng là Kitô hữu, chúng ta không được phép trở nên một hòn đảo xa lạ giữa đại dương 

mênh mông, nhưng luôn được mời gọi sống tinh thần liên đới để giúp nhau vượt qua đau khổ 

nhằm vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn.  

Lạy Mẹ Maria, lời tiên tri của cụ già Simêon nói về Mẹ khi xưa, giờ đây đang ứng 

nghiệm. Nỗi khổ đau mà Chúa Giêsu phải chịu đã làm cho lòng Mẹ tan nát như bị gươm 

đâm thâu.   

Xin Mẹ dạy cho chúng con biết đón nhận thánh ý Chúa cách trung thành như Mẹ, để 

chúng con xứng đáng là con cái của Đấng Giàu Lòng Thương Xót. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: XIN VÂNG (Chuyển Thánh Giá) 

Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng 

xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con 

hai tiếng xin vâng. 

ÐK: Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng, Mẹ 

dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời. 
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Chặng thứ năm: Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Máccô 

Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là 

thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu. Chúng đưa 

Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ. (Mc 15, 21-22). 

Suy niệm: Xướng viên 

Vác lấy thập giá của cuộc đời mình đã là một khó khăn, nhưng kề vai vác đỡ thập giá cho 

người khác lại là một hành động phi thường. Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu đã có 

một con người can trường như thế, người đó là Simon người Kyrênê. Chính hành động can 

đảm của ông đã khắc lại cho hậu thế mẫu gương về lòng bác ái Kitô giáo, để muôn đời còn lưu 

dấu chính nhân. 

Ôi thật xót xa cho Chúa Giêsu và chính chúng ta, một nỗi đau xé lòng khi “anh em nhà kể 

con như người dưng nước lã, hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi”!  

Trong cuộc sống xã hội hôm nay, vẫn không thiếu những người sẵn sàng theo phò khi ta 

thành công. Họ luôn bề nịnh hót theo kiểu “đội trên đạp dưới”, nhưng khi ta thất bại thì nào thấy 

ai? 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết trở nên dấu chỉ và hiện thân của lòng nhân 

ái như ông Simon, luôn sẵn lòng kề vai gánh vác nỗi khổ của nhau, để chúng con thực 

sự là những người con của lòng Chúa xót thương. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: VINH QUANG CỦA TA (Chuyển Thánh Giá) 

ĐK: Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, 

Phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát...ư... 

1. Lạy Chúa! Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc khổ hình 

diễm phúc của Chúa. 
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2. Lạy Chúa! Chúng con vui lòng vác Thánh Giá Chúa, chúng con nguyện sẽ cùng đi theo 

Chúa trên đường Chúa. 

 

Chặng thứ sáu: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu 

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy 

Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; 

hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà 

đến thăm đâu?” Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi 

làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho 

chính Ta vậy” (Mt 25, 37-40). 

Suy niệm: Xướng viên 

Một phụ nữ liễu yếu đào tơ thì làm sao có thể làm được những chuyện gì lớn! Đấy là 

những quan niệm khinh miệt người phụ nữ thời bấy giờ. Tuy nhiên, trong cuộc thương khó của 

Chúa Giêsu, có những phụ nữ làm nên những chuyện vĩ đại cách can trường, một trong những 

người đó phải kể đến chính là bà Veronica. 

Với một trái tim đầy thương xót, bà đã không sợ đám lính mặt người dạ thú, nên đã tiến lại 

trước Chúa Giêsu và lấy khăn lau mặt cho Ngài, để Ngài khỏi bị mướt máu, hầu có thể tiếp tục 

hành trình.  

Trong cuộc sống xã hôm nay, có quá nhiều người bị bỏ rơi ngay tại những khu phố phồn 

hoa đô hội hay nơi những xứ đạo toàn tòng, hoặc trong lòng cộng đoàn và đôi khi lại bị cô lập 

ngay giữa gia đình!  

Khi gặp những hoàn cảnh đó, hẳn hình ảnh của bà Veronica lại hiện lên trong tâm trí và 

luôn hối thúc ta hãy làm một cử chỉ thân thiện, một lời nói yêu thương, một hành động bác ái, 

để vơi bớt đi tình cảnh sầu thương ai oán của anh chị em mình. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có lòng xót thương và can đảm như bà Veronica, 

để trở nên chứng nhân của một tình yêu vô vị lợi như Thiên Chúa là Đấng Xót Thương. 

Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 
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Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA (Chuyển Thánh Giá) 

Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng 

còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say 

sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên 

đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con 

cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. 

 

Chặng thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Lời Chúa trong sách Thánh Vịnh 

“Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong, chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, nhờ danh 

Chúa, tôi đã diệt trừ chúng. Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này” (Tv 

118, 12-13). 

Suy niệm: Xướng viên 

Khi xuống trần gian, Chúa Giêsu đã trở nên con người giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. 

Ngài mang trong mình thân phận giới hạn của kiếp nhân sinh, vì thế, mất máu nhiều qua những 

trận đòn chí mạng và mồ hôi toát ra đầm đìa dưới sức nặng của cây thập giá, đã làm Chúa 

Giêsu ngã gục xuống đất lần thứ hai. Tuy nhiên, những khổ cực đó đã không đè bẹp được lòng 

thương xót của Ngài dành cho con người, vì thế, Ngài đã đứng dạy, tiếp tục hành trình. 

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, nhiều khi những đau khổ, khó khăn, thử thách ập đến, 

thay vì khám phá ra ý nghĩa và giá trị dưới cái nhìn cứu độ để kết hợp với lòng thương xót 

Chúa nhằm lấy tinh thần vươn dạy, vượt xa để tiếp tục tiến về phía trước, thì chúng ta lại ngủ 

yên trong vũng lầy êm ái của tội, hoặc than thân trách phận! 

Trỗi dạy và đứng lên để tiếp tục tiến bước là lời mời gọi của Chúa Giêsu. Cảm thông, tha 

thứ cho những thiếu xót của anh chị em mình là sứ điệp mà Ngài trao gửi cho mỗi chúng ta. 
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Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm sức mạnh, lòng can đảm cho chúng con, để chúng 

con trung thành đi theo Chúa và thi hành bổn phận hằng ngày cách trọn vẹn. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: VINH QUANG CỦA TA (Chuyển Thánh Giá) 

ĐK: Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, Sức sống của ta, 

Phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát...ư... 

1. Lạy Chúa! Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc khổ hình 

diễm phúc diễm phúc của Chúa. 

2. Lạy Chúa! Chúng con vui lòng vác Thánh Giá Chúa, chúng con nguyện sẽ cùng đi theo 

Chúa trên đường Chúa. 

 

Chặng thứ tám: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than 

khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc 

thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”. (Lc 23, 27- 

28). 

Suy Niệm: Xướng viên 

Các phụ nữ thành Giêrusalem nhìn thấy Chúa Giêsu máu me đầm đìa, chân lê từng bước, 

hơi thở hổn hển, là những người yêu mến Chúa làm sao cầm được nước mắt xót thương đến 

Ngài! Nhưng họ đã được Chúa Giêsu nhắc nhở: A (Lc 23, 27 – 28). 

Trong xã hội hôm nay, vẫn còn đó biết bao phụ nữ phải chịu cảnh đàn áp, bóc lột về sức 

khỏe, nhân phẩm; hay cũng không thiếu những phụ nữ cay cực khi có những ông chồng mất 

nết, những đứa con lăng loàn, và, cũng không thiếu những phụ nữ vô tâm với bổn phận và 

trách nhiện, nhất là có những người mẹ thú tính không có lòng thương xót đến chính những 

đứa con của mình, nên đã đang tâm vứt bỏ chúng qua hành động phá thai! 
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Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con khi nhìn vào cuộc thương khó của Chúa thì 

luôn biết ăn năn tội lỗi của mình và có lòng thương xót đến những người cô đơn, bất 

hạnh. Xin cho các bà mẹ nơi giáo xứ (giáo họ) và trên thế giới luôn ý thức thiên chức cao 

cả là làm mẹ trong vai trò diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người hôm 

nay. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA 

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai 

nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm 

tư, đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên 

đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con 

cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. 

 

Chặng thứ chín:  Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

“Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi 

bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và 

khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ 

nhàng” (Mt 11,28-30). 

Suy niệm: Xướng viên 

Đôi khi con người đối xử với nhau còn tệ hơn cả loài xúc vật! Tại sao vậy? Thưa, chỉ vì 

ghen tức, ích kỷ và kiêu ngạo... 

Thật vậy, Chúa Giêsu chính là đối tượng để cho quân lính và những người thù ghét Ngài 

thỏa mãn những ác tâm. Tưởng chừng một con người với sức tàn hơi kiệt sẽ được họ nương 

tay và rủ lòng thương xót! Ai ngờ! Không những không thương, mà ngược lại, họ chửi bới, 
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đánh đập Ngài cách tàn nhẫn không tiếc tay. Cộng thêm đường lên Gôngôtha quanh co, gồ 

ghề, sỏi đá, đã làm Chúa gục ngã một lần nữa trước sự ác tâm, thất đức của con người. Tuy 

nhiên, với chút sức lực còn lại, Ngài đã cố gượng và đứng dạy để đi đến nơi. 

Trong cuộc sống hôm nay, không thiếu gì những con người mất nhân tính, không có lòng 

thương xót khi sẵn sàng chửi bới, đánh đập tàn nhẫn với ngay cả đấng sinh thành ra mình! Hay 

cũng không ít những người vô tâm khi cướp đi cả miếng cơm, gói mỳ của bà góa nghèo. 

Những lúc như thế, chúng ta đã gây nên đau khổ không những thể xác và cả tinh thần cho anh 

chị em mình, làm họ bần cùng và ngã quỵ trước sự bất nhân của ta. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết vượt qua đau khổ để tiến bước với Chúa 

trên đường nhân đức. Đồng thời, xin cho chúng con biết tỏ lòng xót thương đến những 

người đau khổ, như chúng con đã được Thiên Chúa xót thương. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: CHÚA NHÂN TỪ (Chuyển Thánh Giá) 

ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ 

thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. 

1. Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân 

tuất vô bờ. 

2. Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm 

thú lỗi lầm. 

 

Chặng thứ mười - Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Ðóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn 

phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ 

trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Ðừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được”. Thế là ứng 
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nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, còn áo dài, cũng bắt thăm luôn. Ðó 

là những điều lính tráng đã làm. (Ga 19, 23-24). 

Suy niệm: Xướng viên 

Một vị Thiên Chúa đầy quyền năng, giàu có, là Chúa Tể trời đất, ấy vậy mà giờ đây lại trở 

nên một người nghèo nhất trong những người nghèo! Nghèo đến độ không có mảnh vải che 

thân.  

Ôi một vị Thiên Chúa tự hủy đến độ chấp nhận trở thành không có gì để diễn tả lòng 

thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại cách trọn vẹn. Chúa Giêsu giờ đây trở thành trò cười 

cho những đối tượng thù ghét Ngài. Nhưng với những người tin và yêu mến, thì đây là lúc 

Thiên Chúa trở nên nghèo khó thực sự để cho con người được nên giàu có.  

Ngày nay, Chúa vẫn còn bị người ta lột áo, phỉ báng, chêu cười nơi những người sống bên 

lề xã hội. Ngài chính là những cụ già bị con cái đối xử bất hiếu; những nạn nhân của các cuộc 

bạo hành, áp bức, bóc lột, buôn bán; hay những đứa trẻ mồ côi, hoặc những đứa trẻ đánh mất 

tuổi thơ khi phải sống trong những hang động của trộm cướp, mại dâm... 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con học được bài học về lòng thương xót khi chúng 

con biết tôn trọng nhân phẩm của anh chị em mình, để Chúa không còn bị tủi nhục nơi 

những con người bất hạnh trong xã hội hôm nay nữa. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA (Chuyển Thánh Giá) 

Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đồng 

còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say 

sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên 

đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, 

để được sống với Ngài vinh quang. 

 

Chặng thứ mười một: Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 
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Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha; tại đó, họ 

đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một 

bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa. (Ga 19, 17-18). 

Suy niệm: Xướng viên 

Nếu cao trào của thước phim chính là hồi kết, thì đỉnh cao của cuộc khổ nạn chính là lúc 

Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Gay cấn hơn nữa chính là đôi chân đã từng đi đến với những 

người nghèo, những khu ổ chuột, những người bị loại ra bên lề; đôi tay đã từng thi ân giáng 

phúc; trái tim đã rung động trước nỗi khốn khổ của con người, thì giờ đây bị đóng chặt và đâm 

thủng do lòng độc ác của loài thụ tạo!  

Trong xã hội hôm nay, vẫn không thiếu những con người sống hết mình vì mọi người, 

nhưng phần thưởng của họ nhận được lại là sự vô ơn của chính những người thụ ơn họ.  

Trước Thánh Giá Chúa Giêsu, và trong sâu thẳm nội tâm, mỗi người hãy ăn năn, sám hối 

vì đã nhiều lần ta vô ơn với Chúa khi sử dụng ơn thánh cách phí phạm, vô ích... Cũng đã biết 

bao lần ta vô ơn với những người làm ơn cho ta, trong đó phải kể đến các bậc sinh thành và 

dưỡng dục ta!  

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót của 

Chúa trên cuộc đời, để không bao giờ đóng đinh anh chị em mình, ngõ hầu chúng con 

thực sự là những người con của lòng Chúa xót thương. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA (Chuyển Thánh Giá) 

Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào 

còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê 

lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên 

đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, 

để được sống với Ngài vinh quang. 
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Chặng thứ mười hai:  Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Sau đó, Giêsu Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người 

nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, 

buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là 

đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí (Ga 19,28-30). 

(Xin cộng đoàn quỳ hướng về Thánh Giá và thinh lặng để tưởng niệm Chúa chịu chết 

chuộc tội thiên hạ). 

Suy niệm: Xướng viên 

Thánh Giá được dựng lên, người bị treo trên đó lại là “Giêsu Nazaret - Vua dân Do Thái”. 

Với tấm bảng đó, chúng ta thấy rất rõ ý đồ độc ác của nhóm người lãnh đạo Dothái! Họ chụp 

mũ cho Chúa Giêsu với những cái mũ như: phạm thượng, lộng ngôn, sách động dân chúng, lật 

đổ chính quyền..., để rồi bình chân như vại giết đi một Chúa Giêsu hết lòng thương xót con 

người... 

Ôi sự thật phũ phàng và bi đát biết bao! Người lương thiện thì bị dập vùi, tiêu diệt, còn kẻ 

bất lương, giả hình thì lại ngang nhiên lộng hành! Chúa Giêsu đã chết. Trái tim của Ngài cũng 

đã được mở ra, từ đó Máu và Nước tuôn trào như nguồn mạch thương xót, để tẩy rửa tội lỗi 

nhân loại, khai sinh Giáo Hội và đem lại sự sống đời đời cho những ai tin.  

Ngày nay, trong xã hội đương thời, người ta vẫn thấy đây đó những cáo trạng bất công, 

được nhào nặn bằng những thứ tội không khác gì bản án mà người ta đã chụp lên đầu Chúa 

Giêsu khi xưa! 

Trước thực trạng đó, là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đứng về phía sự thật, bảo vệ công 

lý, xây dựng công bằng, nhằm làm cho xã hội này biết yêu thương, liên đới và trung thực hơn, 

ngõ hầu không còn những cái chết oan uổng, bất công diễn ra trong thời đại hôm nay. 

Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót 

chúng con và toàn thế giới. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 
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Hát: GIỜ TỬ NẠN (Chuyển Thánh Giá) 

1. Hỡi không gian rủ sương mù. Ngàn mây hỡi hãy che lấp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ. 

Vì Con chúa gánh muôn nỗi khổ đau. 

2. Hãy tung ra mồ quanh đồi. Người xưa hỡi hãy thôi chết dậy mau. Cõi dương gian tạm 

trông vời. Kìa Con Chúa chết treo chốn đồi cao. 

3. Xé tung ra màn che đền, và tan vỡ núi cao ngất từng mây. Đá muôn năm nào vững bền, 

giờ Con Chúa tắt hơi núi Sọ đây. 

ĐK. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con 

đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình. 

 

Chặng thứ mười ba: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, tên là Giôxép, và 

cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Bấy giờ tổng 

trấn Philatô ra lệnh trao trả thi hài cho ông (Mt 27,57- 58). 

Suy niệm: Xướng viên 

Nếu cái chết đau thương nơi Chúa Giêsu trở thành niềm vui mừng của nhóm Pharisêu, 

Luật sĩ, Tư tế, phe Sađốc, Hêrôđê... và dân chúng vì đã loại trừ được Chúa Giêsu ra khỏi cuộc 

đời và xã hội của họ, thì nỗi đau khổ của Mẹ Maria dâng lên tột cùng khi hai tay ôm trọn thân 

xác bất động và bê bết máu của Con Chí Ái trong lòng. Lúc này, hơn bao giờ hết, lời tuyên sấm 

của cụ già Simêon: “Một lưỡi gươm sắc sẽ đâm thấu tâm hồn bà” lại một lần nữa lộ hiện rõ nét 

trên khuôn mặt được toát ra từ trong sâu thẳm cõi lòng Thân Mẫu. Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi 

của con người, Mẹ Maria cũng đang chết trong tâm hồn khi hiệp thông trọn vẹn với Con Yêu 

Dấu trên hành trình cứu chuộc. 

Trong các mối tương quan xã hội, giáo xứ và gia đình, nhiều lúc chúng ta thờ ơ, lãnh đạm 

khi có ai đó cậy nhờ đến sự giúp đỡ của ta trong lúc họ gặp hoạn nạn khó khăn. Một mặt vì sợ 

tốn của, mất thời gian, mặt khác vì sợ liên lụy đến thanh danh, tiếng tốt của mình. Những lúc 

như thế, chúng ta không có lòng thương xót như Mẹ Maria, mà ngược lại, lòng thương xót của 

Chúa bị giới hạn qua những lựa chọn ích kỷ của chúng ta.  
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Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết đón nhận hai tiếng “Xin Vâng" như Mẹ. Xin 

Mẹ cũng dạy chúng con biết tha thứ cho những người làm hại mình, và xin cho chúng 

con vững tin vào lòng thương xót của Chúa như Mẹ khi xưa. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: MẸ NHÂN LOẠI (Chuyển Thánh Giá) 

ĐK: Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa 

nhiều, thánh giá chiều treo xác con yêu. 

1. Mẹ đứng nhìn nhân loại ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay 

thánh giá, chung tâm hồn, chung đau buồn bên con mình cứu rỗi cho cuộc đời. 

2. Mẹ ấm lòng hoan lạc tuy tim mình như dao sắc đâm thủng sâu. Trời chiều nay tầng mây 

u ám, nhưng tim Mẹ luôn hy vọng trên gian trần đã sáng muôn hồn người. 

 

Chặng thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. 

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc loài người. 

LỜI CHÚA: (Chủ sự) 

Các ông lãnh thi hài Ðức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà cuốn, theo tục lệ chôn cất 

của người Dothái. Nơi Ðức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi 

mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Dothái, mà ngôi mộ lại gần 

bên, nên các ông mai táng Ðức Giêsu ở đó (Ga 19,40-42). 

Suy niệm: Xướng viên 

Một con người đã làm biết bao chuyện phi thường, nào là: dẹp yên bão tố; hóa bánh ra 

nhiều; chữa lành bệnh tật; cho kẻ chết sống lại... Hơn nữa, chính con người ấy đã hứa cho 

những ai tin mình thì sẽ được sống đời đời..., giờ đây, chỉ còn nằm bất động như khúc gỗ, 

chẳng còn cứu nổi chính mình, thì làm sao cứu được người khác! Với bản án và cái chết như 

một tử tội, bị mai táng trong ngôi mồ lạnh lẽo thê lương đã làm cho biết bao người thất vọng! 

Ôi một không gian tang tóc phủ đầy màu tím bao trùm lên cả nhân loại!  
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Tuy nhiên, với những ai tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, thì việc thân xác Chúa 

Giêsu bị an táng trong mồ cũng chính là dấu chỉ tội lỗi của nhân loại được Ngài vùi lấp vào quá 

khứ, để từ ngôi mộ ấy khơi lên một niềm tin mãnh liệt vào lời tiên báo của Chúa Giêsu: “Con 

Người phải chịu đau khổ, chịu chết, bị mai táng và ngày thứ ba sẽ sống lại”; đồng thời toát lên 

một sứ điệp: nếu “ai cùng chết với Chúa Kitô, cùng chịu mai táng với Ngài thì sẽ được sống lại 

với Ngài trong vinh quang”. 

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết chết đi cho con người cũ là những sự 

kiêu ngạo, hiềm khích, bảo thủ, ích kỷ, hẹp hòi, bất nhân, vô luân... và sống trong tinh 

thần mới theo chân lý Tin Mừng là: hiền lành, khiêm nhường, nhẫn nhịn, bao dung, tha 

thứ, liên đới và yêu thương... để nhờ lòng thương xót của Chúa, chúng con được hưởng 

ơn cứu độ mà Chúa đã hứa cho những ai tin vào Ngài. Amen. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con. 

Lĩnh xướng: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu. 

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng. 

Hát: “KINH HÒA BÌNH”. 

Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa 

xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem 

thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để 

con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào 

nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. 

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn 

được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là 

khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được 

tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. 

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện 

chí ơn an bình. 

 

PHẦN III: LỜI NGUYỆN KẾT 

Chủ Sự: 

Lạy Chúa Giêsu, qua 14 chặng đàng Thánh Giá, chúng con khám phá ra lòng thương xót 

của Chúa thật lớn lao. Bởi vì tình yêu ấy không loại trừ ngay cả những kẻ gây nên cái chết của 
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Chúa, nó cũng không bị giới hạn cho một số người đặc tuyển nào, nhưng lòng thương xót ấy 

được trải rộng đến tận chân trời góc bể cho hết mọi người, mọi nơi và mọi thời.  

Thật vậy, kể từ khi cây thập giá được vinh dự treo thân xác của Chúa và trở thành giường 

Đấng Cứu Chuộc nằm khi tắt thở, thì ngay lập tức nó đã được đổi tên thành cây Thánh Giá, trở 

nên biểu tượng của ơn cứu chuộc, là biểu chứng của sự giao hòa, là dấu chỉ về lòng thương 

xót của Thiên Chúa, bởi vì từ trên Thánh Giá, Máu và Nước của Chúa đã tuôn trào như dòng 

suối để tẩy rửa tâm hồn chúng con nên trong sạch. 

Xin Chúa ban cho chúng con biết trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa khi chúng 

con can đảm, trung thành sống yêu thương cách chân thành, cùng nhau xây dựng một xã hội 

chan chứa tình bác ái, huynh đệ và yêu thương, để mọi người không còn oán ghét, hận thù, 

chia rẽ, nhưng luôn là một xã hội biết thương xót khi chúng con sống trong tình Chúa và tình 

người.  

Chúng con cầu xin, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
    

 

I. VÀO ĐỀ 

Nếu bạn vào bất cứ một nhà thờ nào ở Roma, Paris, London hay Bruxelles nửa tiếng đồng 

hồ trước giờ cử hành thánh lễ, bạn sẽ thấy một bầu khí thinh lặng rất thánh thiêng, trong đó có 

nhiều giáo dân quỳ hay ngồi lần chuỗi hay đọc và suy gẫm Lời Chúa…  

Nếu bạn vào bất cứ một nhà thờ nào ở Hà Nội, Sài gòn, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần 

Thơ… nửa tiếng đồng hồ trước giờ cử hành thánh lễ, bạn sẽ thấy trong nhà thờ râm ran tiếng 

đọc Kinh.  

Đó là sự khác biệt nổi bật nhất của hai cách thực hành tây và ta. Chúng ta thử bàn về  hai 

cách thực hành này. Nói cách khác chúng ta sẽ bàn về việc ĐỌC KINH và việc ĐỌC THÁNH 

KINH. 

 
   

II. ĐỌC KINH  

2.1 Việc đọc Kinh rất quan trọng đồi với giáo dân Việt Nam. Chuyện ấy không có gì phải 

bàn cãi. Đối với nhiều giáo dân, cầu nguyện là đọc kinh và đọc kinh là cầu nguyện.  

 
TỪ ĐỌC KINH ĐẾN ĐỌC THÁNH KINH (MỖI THÁNG MỘT CHIA SẺ)  
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Thật ra đọc kinh có thể là cầu nguyện chứ không đương nhiên là cầu nguyện. Nếu miệng 

đọc, lòng suy, tâm trí hướng về Chúa thì mới là cầu nguyện.  

Còn nếu chỉ có đọc ngoài miệng mà tâm hồn không hướng về Chúa thì không phải là cầu 

nguyện.  

Còn cầu nguyện thì không chỉ là đọc kinh.  

Cầu nguyện chủ yếu là nâng tâm hồn lên với Chúa, là hướng lòng trí về Chúa.  

Cầu nguyện còn là suy niệm Lời Chúa, là cầu nguyện với Lời Chúa, là chiêm niệm hay 

sống thân mật với Chúa.  

Cầu nguyện còn là cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Chúa, là xin ơn và cam kết, thề nguyền 

với Chúa.  

Như vậy thì cầu nguyện bao gồm nhiều công việc (nội dung) hơn là đọc Kinh.  

 
   

2.2 Phải thành thật mà nói rằng, cách đọc Kinh của người giáo dân Việt Nam rất độc đáo, 

nhất là đối với người Phương Tây, vì tiếng Việt là ngôn ngữ có dấu (nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã) 

nên đọc cũng như hát.  

Tuy trong Giáo Hội Việt Nam chưa có ai nghiên cứu sâu rộng và đầy đủ về quá trình hình 

thành các Kinh, nhưng chúng ta có thể nói được rằng các vị thừa sai và cha ông người Việt 

chúng ta đã có một sáng kiến tuyệt vời khi đặt ra các Kinh và cho thực hành trong các cộng 

đoàn, nhất là vào giai đoạn chưa có sách vở, nhiều người chưa biết đọc chữ như ở những thế 

kỷ đầu của lịch sử Giáo hội Việt Nam (1). 

 
2.3 Đọc Kinh chung có ít nhất là 2 cái lợi:  

* một là tạo nên một bầu khí cầu nguyện đưa tâm hồn các tín hữu vào bầu khí thinh lặng;  

* hai là là giúp giáo dân nhớ những điều cốt yếu của giáo lý (những điều phải tin và những 

việc phải làm).  

Có lẽ đó là lý do chính khiến nhiều người cho rằng chúng ta nên duy trì việc đọc Kinh 

chung của cộng đoàn, nhất là trước các giờ lễ ngày thường cũng như ngày chủ nhật. 

   

2.4 Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa hơn, chúng ta sẽ thấy việc đọc Kinh chung cũng có khuyết 

điểm của nó. Chẳng hạn như người đọc Kinh dễ rơi vào tình trạng thụ động, máy móc, đọc 

ngoài miệng mà không có suy niệm trong lòng. Lúc đó việc đọc Kinh chung không còn đem lại 

ơn ích thiêng liêng cho người tín hữu nữa.  

 
2.5 Việc đọc Kinh chung không lôi cuốn được người trẻ. Bằng chứng là đại đa số người trẻ 

căn giờ thật kỹ, chỉ đến nhà thờ 5,3 phút trước giờ lễ, chứ không đến sớm 15-20 phút để cùng 

với cộng đoàn đọc Kinh trước lễ. 
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2.6 Ngoài những vấn đề nêu trên còn có một số ít Kinh cần được thay đổi lời văn cho phù 

hợp với ngôn ngữ và văn hóa thời đại và với giáo lý Công đồng Vatican II hơn (2). 

 
   

III. ĐỌC THÁNH KINH  

3.1 Nếu đọc Kinh là cách cầu nguyện tốt đối với phần đông giáo dân, thì còn có một thực 

hành khác còn tốt hơn cho người giáo dân: Đó là việc đọc Thánh Kinh! Thật vậy dù có tốt lành 

và đáng duy trì đến mấy thì việc đọc KINH làm sao sánh bằng với việc đọc THÁNH KINH. Đọc 

KINH là chúng ta nói (chuyện) với Chúa. Còn đọc THÁNH KINH là Chúa nói (chuyện) với chúng 

ta hay đúng hơn là chúng ta nghe Chúa nói với chúng ta. Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta nói là việc 

chúng ta nói với Chúa không quan trọng mà việc Chúa nói với chúng ta mới quan trọng. Chúa 

nói với chúng ta để mạc khải về chính Ngài cho chúng ta, để chỉ cho chúng ta biết thánh ý, kế 

hoạch, chương trình của Ngài. 

 
   

3.2 Dù sao chúng ta cũng không nên bỏ việc đọc Kinh. Nhưng nếu có ý kiến đề nghị thay 

thế dần dần và một phần việc đọc Kinh chung bằng một hay nhiều thực hành khác thì chúng ta 

nghĩ sao? Các thực hành nào đáng chúng ta nghiên cứu để thay thế? 

Nhưng làm thế nào để giáo dân làm quen với việc đọc THÁNH KINH?  Đây là một vấn đề 

lớn cần suy nghĩ, nghiên cứu và thử nghiệm. 

   

3.3 Trong truyền thống tốt lành của Giáo Hội, có nhiều phương pháp tiếp cận Lời Chúa mà 

giáo dân có thể thực hành, không quá khó. Đó là các Phương Pháp Thánh Kinh thực hành. Có 

thể kể ra như sau:  

 Phương Pháp Lectio Divina (đọc, suy niệm, cầu nguyện, chiêm niệm Lời Chúa và 

dấn thân phục vụ),  

 Phương Pháp Chia sẻ Lời Chúa 7 bước,  

 Phương Pháp Chia sẻ Lời Chúa Xem Xét Làm,  

 Phương Pháp Thánh Kinh 18 tuần hay Thánh Kinh Cầu Nguyện, 

 Phương Pháp Thánh Kinh 100 tuần.  

   

3.4 Mỗi Phương Pháp Thánh Kinh thực hành trên đem lại nhiểu lợi ích khác nhau, nhưng 

có một điểm chung là lấy Thánh Kinh Lời Chúa làm trung tâm buổi sinh hoạt (cầu nguyện, học 

hỏi, chia sẻ).  

Các Phương Pháp ấy chưa được phổ biến và thực hành rộng rãi trong các hội đoàn và 

giáo xứ vì các linh mục xứ chưa quan tâm đủ đến việc mở các Khóa huấn luyện về các 

“Phương Pháp Thánh Kinh thực hành” cho giáo dân nói chung, cho các giới, hội đoàn nói 
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riêng… Một khi giáo xứ có một số đông giáo dân đã biết thực hành các Phương Pháp này rồi 

thì giáo xứ có thể thay thế việc Đọc Kinh bằng việc Đọc Thánh Kinh, ít nhất là trong một số 

ngày trong tuần. 

   

3.5 Vạn sự  khởi đầu nan. Lúc đầu thì rất khó. Nhưng nếu thực sự muốn nâng cấp giáo 

dân và kiên trì trong đường hướng mục vụ thì chúng ta sẽ dần dần chuyển được TỪ ĐỌC 

KINH SANG ĐỌC THÁNH KINH trong giờ phụng vụ chung của cộng đoàn.  

Có lẽ tốt nhất là các giáo xứ nên mở các Khóa Thánh Kinh 100 tuần để tập cho giáo dân có 

thói quen tốt lành là tự đọc Thánh Kinh (3).  

 
   

Sàigòn đầu tháng 3/2016 kính Thánh Giu-se 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

  

Chú thích 

(1) Kinh Lạy Cha theo bản dịch cổ là Kinh rất hay, ví dụ câu: “xin cho hằng ngày dùng đủ”. 

 Chẳng có bản dịch nào khác có thể đọ được với cách dịch hay như vậy. 

Kinh “Thương người có 14 mối” (thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối) cũng là kinh rất 

hay. 

(2) Kinh 14 Chặng Đàng Thánh Giá cũng la Kinh rất hay nhưng có nhiều từ, nhiều cách 

diễn tả cần sửa lại  cho phù hợp hơn với ngôn ngữ và giáo lý thời nay. Ví dụ: lọt mặt Chúa Giê-

su (lau mặt Chúa Giê-su), quân dữ (những kẻ đánh đòn, phỉ nhổ, đóng đinh Chúa Giê-su vào 

thập giá) v.v… 

(3) Hy vọng vào đầu tháng sau, tôi sẽ có dịp chia sẻ về các Khóa Thánh Kinh 100 tuần. 

 

Jerome Nguyễn Văn Nội  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

  
 
Lm. Micae Phaolo Trần Minh Huy, pss. 
 
(Quý Cha và Quí Vị có thể yêu cầu BBT gởi qua email trên một file word trọn bộ tài liệu 
này:  “Đối mặt với các thách thức trong đời sống và sứ vụ linh mục của chúng ta hôm 
nay” Xin chân thành cám ơn) 
 

BÍ TÍCH GIẢI TỘI, PHƯƠNG THẾ TỐI ƯU để vượt lên khủng hoảng và tái định hướng 

đời sống và sứ vụ linh mục 
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BÍ TÍCH GIẢI TỘI, PHƯƠNG THẾ TỐI ƯU  

để vượt lên khủng hoảng và tái định hướng đời sống và sứ vụ linh mục 

 
 
“Bí tích Giải Tội là phương cách thực tế và cụ thể nhất để canh tân cuộc gặp gỡ cá vị của chúng 

ta với Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù đúng là việc cử hành bí tích này thường diễn ra sau một hành 
trình nội tâm lâu dài đầy cố gắng và là kết quả của việc gặp gỡ Chúa qua trung gian Giáo Hội trước 
đó, nhưng có những trường hợp hoán cải sâu xa diễn ra ngay trong khi cử hành bí tích này. Lúc ấy, 
một ân sủng siêu nhiên hoạt động qua vị giải tội, tác động trên lương tâm của hối nhân để có thể đạt 
đến trong những giây phút ngắn ngủi những đỉnh cao siêu nhiên khó có thể hình dung được”15. 

1. Nhu cầu quan trọng và cấp bách của Bí tích Giải Tội 

 
Tin Mừng cho thấy hình ảnh Chúa Giêsu không ngừng tìm kiếm và cứu vớt những gì lạc 

mất, đến độ Ngài tự nguyện đến dùng bữa tại nhà Lêvi và Zakêu, dù bị tiếng là giao du với 
những người tội lỗi và những người thu thuế.16 Ngay cả trong cơn đau quằn quại trên Thập 
Giá, Ngài cũng đã giao hòa người trộm lành qua việc bảo đảm thiên đàng cho anh ta.17 Chúa 
Kitô đã đến để giải hòa con người với Chúa Cha và với nhau. Ngài là sự giao hòa và là sự bình 
an, vì “trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã giao hòa thế gian với chính Ngài…”18 Chúa Giêsu đến 
hàn gắn tất cả những gì đổ vỡ, qui tụ tất cả những gì tản mác, hiệp nhất những gì phân rẽ. 

                                                 
15 ĐHY Mauro Piacenza, chánh án Toà Ân giải tối cao, nói trong lễ khai mạc Khóa học về Toà Trong ngày 24/3/2014 theo Vatican Insider. 

16 Mt 11,19. 

17 Lc 23,43. 

18 2 Cr 5,19. 
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Ngài đã chịu chết để thu họp tất cả các con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi.19 Ngài đã 
mang lấy gánh nặng lỗi lầm của chúng ta và trở thành giống như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ 
tội lỗi.20 Là nhà hòa giải, Chúa Giêsu là nhịp cầu nối kết không chỉ những ai đang chia rẽ nhau, 
mà nhất là hiệp nhất lại những gì đã phân rẽ bên trong mỗi con người.  

 
Cái gì gây phân rẽ giữa người với người? Và phân rẽ ngay bên trong mỗi con người? 

Chính là tội lỗi và sự dữ. Tội lỗi chia cắt và làm con người phân rẽ. Tội lỗi không chỉ làm cho 
người ta đoạn tuyệt mình khỏi Thiên Chúa, mà còn đoạn tuyệt mình khỏi người khác và tha hóa 
chính mình nữa. Sự xung đột giữa người với người chỉ chấm dứt khi sự xung đột bên trong bản 
thân mỗi người chấm dứt. Kinh nghiệm bản thân cho chúng ta biết cõi lòng mình là một bãi 
chiến trường của những xung đột này: chúng ta muốn tránh sự dữ, nhưng lại sa vào làm mồi 
cho sự dữ; chúng ta muốn làm điều tốt, nhưng lại bị kéo lôi bởi điều xấu. Quả thật chúng ta có 
thể thốt lên như Thánh Phaolô: “Khốn cho tôi! Ai sẽ kéo tôi ra khỏi tấm thân hay chết này? Xin 
tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta!”21  

 
Là linh mục, chúng ta vẫn thường nói về những cơ chế của tội lỗi, những cơ chế của bất 

công, của sự kỳ thị và phân biệt đối xử trên thế giới, nhưng những cơ chế ấy phát xuất từ đâu? 
Chúng ta dễ quên những cơ sở hạ tầng của tội lỗi bên trong chính mình. Những cơ chế bên 
ngoài của tội lỗi sẽ chỉ biến mất nếu những cơ chế tội lỗi đồn trú bên trong bản thân mỗi người 
bị giải thể. Có lẽ tội lớn nhất của thời đại chúng ta chính là việc con người đánh mất cảm thức 
về tội lỗi. Đây là căn bệnh cần được giúp đỡ chữa trị khẩn cấp. Chúa Giêsu cung ứng cho 
chúng ta sự chữa trị đó khi Ngài giải hòa chúng ta với chính mình, với nhau, và với Thiên Chúa. 
Chúng ta là thừa tác viên và là sứ giả của sự hòa giải này, để nối lại các nhịp cầu và kiến tạo 
bình an, cũng cần biết nhìn nhận rằng trong sâu thẳm con người mình vẫn mang những mầm 
mống của tội lỗi và ích kỷ, cũng cần được hòa giải, ngay cả khi chúng ta đem lại sự hòa giải 
cho người khác.22 

 
Mẹ Giáo Hội cung cấp cho chúng ta một phương thế để đón nhận sự hòa giải và niềm 

bình an ấy: đó là Bí Tích Giải Tội. Chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi và sự dữ ở bên trong bản 
thân và đặt mình qui phục lòng thương xót và sự thiện hảo của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao 
Giáo Hội hết sức nhấn mạnh tầm quan trọng của Bí Tích Giải Tội. Nhờ bí tích này, chúng ta 
nhận lãnh không chỉ sự thứ tha tội lỗi, mà còn nhận lãnh sức mạnh của ơn Chúa để có thể phá 
tan những cơ chế tội lỗi bên trong bản thân mình và nơi tha nhân. Thánh Syrilô dạy: “Nếu có ai 
là nô lệ cho tội lỗi, thì nhờ đức tin, người ấy hãy chuẩn bị để được ơn tái sinh làm người tự do 
và làm nghĩa tử. Một khi đã từ bỏ ách nô lệ xấu xa của tội lỗi mà vui sướng đi theo con đường 
làm tôi Chúa, người ấy được coi là xứng đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời. Qua việc thú tội, 
anh em hãy cởi bỏ con người cũ đã ra hư hỏng vì những ước muốn lầm lạc, để mặc lấy con 
người mới đã được canh tân theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên nó. Nhờ đức tin, anh em hãy 
có những bảo chứng của Thánh Thần, để có thể được đón nhận vào nơi ở muôn đời. Hãy đến 
gần ấn tích nhiệm mầu để chủ có thể dễ dàng nhận biết anh em. Hãy nhập vào đoàn chiên 
thánh thiện và hiểu biết của Đức Kitô, để một ngày kia được xếp vào bên hữu Người, anh em 
đạt được sự sống dành sẵn cho anh em làm gia nghiệp. Quả vậy, những ai cho đến nay vẫn 
còn dính bén với tội lỗi nặng nề sẽ phải đứng bên tả Người, vì họ đã không đến với ân sủng của 
Thiên Chúa do Đức Kitô ban cho trong phép rửa tái sinh thiêng liêng của linh hồn… Vậy nếu có 
ai trong những người hiện diện nơi đây nghĩ rằng mình có thể thử thách ân sủng của Thiên 
Chúa thì người đó tự lừa dối mình… Hãy có tâm hồn chân thành và không gian dối, vì Thiên 
Chúa thấu suốt lòng dạ con người. Thời bây giờ là thời xưng thú tội lỗi. Bạn hãy xưng thú các 
tội mình đã phạm, trong lời nói hay việc làm, ban đêm hay ban ngày. Hãy xưng thú tội lỗi vào 

                                                 
19 Ga 11,52. 

20 Dt 4,15. 

21 Rm 7,24. 

22 Gc 5, 19-20. 
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thời thuận tiện và hãy đón nhận kho báu trên trời trong ngày cứu độ. Bạn hãy rửa sạch chiếc 
bình là lòng bạn để nó chứa được ân sủng dồi dào hơn, vì ơn tha tội được ban đồng đều cho 
mọi người, còn ơn hiệp thông của Thánh Thần thì được ban theo mức độ đức tin của mỗi 
người… Nếu bạn có bất bình với ai, hãy tha thứ đi. Bạn đến để đón nhận ơn tha tội thì bạn cần 
phải tha thứ cho kẻ xúc phạm đến bạn”23.  

 
Trong tinh thần ấy, Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa đã sáng kiến ra “Ngày Ơn 

Tha Thứ - 24 Giờ Cho Chúa” mời gọi chúng ta suy tư về chính mình, tìm lại sự thật về đời sống 
chúng ta, và không quá tìm những lý lẽ biện minh cho những gì không tốt xảy ra, trái lại chân 
thành đặt mình trước Thiên Chúa, và trong kinh nghiệm ấy, sống kinh nghiệm được tha thứ, và 
được yêu mến mặc dù chúng ta là người tội lỗi”24. ĐTC Phanxicô đã chủ sự Nghi thức Thống 
hối vào 5 giờ chiều ngày 28/3/2014 và quì gối xưng tội với một cha giải tội trong một tòa giải tội 
ở gần cuối đền thờ thánh Phêrô trước khi giải tội cho một số hối nhân. Ngài nói: “Một giám mục 
hay một linh mục không cầu nguyện, không cử hành Thánh Lễ mỗi ngày, hoặc không thường 
xuyên xưng tội sẽ trở nên tầm thường và chẳng giúp ích gì cho Giáo hội”25. 

 

2. Thừa tác viên và việc cử hành Bí tích Giải Tội 

Là linh mục, chúng ta vừa phải thực thi vai trò thừa tác viên vừa phải là người ân cần và 
đều đặn lãnh nhận bí tích Giải tội, để chính mình trở nên chứng nhân của lòng thương xót 
Thiên Chúa dành cho tội nhân, thành thật nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình và mở lòng ra 
đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha thứ và cứu độ. Linh mục 
phải là một hối nhân mẫu mực thì mới có thể làm một cha giải tội mẫu mực được. ĐTC 
Phanxicô nói: “Linh mục chính là khí cụ để tha thứ tội lỗi. Sự tha thứ của Thiên Chúa được trao 
ban cho chúng ta nơi Giáo Hội, và được thông chuyển cho chúng ta thông qua thừa tác vụ của 
một người anh em chúng ta. Các linh mục cũng là con người như chúng ta, các ngài cũng cần 
sự thương xót, để trở nên một khí cụ đích thực của lòng thương xót, trao ban cho chúng ta tình 
yêu vô hạn của Chúa Cha. Các linh mục cũng phải xưng tội, các giám mục cũng vậy: Tất cả 
chúng ta là tội nhân. Đức Thánh Cha cũng xưng tội 15 ngày một lần, bởi vì Đức Thánh Cha 
cũng là một tội nhân!”26.  

 
Thư Giacôbê thúc giục: “Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được 

cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực… Nếu có người nào 
trong anh em lạc xa chân lý và có ai đưa người ấy trở về, thì anh em hãy biết rằng: kẻ nào làm 
cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp 
được muôn vàn tội lỗi của mình”27. 

 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết cách sắc bén: “Đời sống tu đức và mục vụ của 

linh mục muốn thực sự có chất lượng và sinh động, cần phải là một đời sống lãnh nhận Bí tích 
Giải Tội thường xuyên và đầy ý thức. Việc cử hành Bí tích Thánh Thể của linh mục và vai trò của 
ngài trong các bí tích khác, sự nhiệt tâm mục vụ, mối quan hệ đối với các tín hữu, mối hiệp thông 
đối với các anh em linh mục khác, sự cộng tác với Giám mục, đời sống cầu nguyện và tất cả cuộc 
sống linh mục của ngài sẽ lụn bại thảm khốc, nếu do cẩu thả hay do một lý do nào khác mà ngài 
không lãnh nhận Bí tích Giải Tội một cách đều đặn với lòng tin và lòng sốt mến chân thành. Nếu 
một linh mục không còn bước đến tòa giải tội nữa hay không còn xưng thú tội lỗi của mình một 
cách nghiêm túc nữa, thì con người linh mục và sứ vụ linh mục của ngài chẳng mấy chốc sẽ gánh 

                                                 
23 Trích bài giáo huấn của thánh Syrilo, GM Gierusalem, bài đọc 2 Kinh Sách thứ Bảy tuần XIII TN. 

24 http://www.hdgmvietnam.org/ngay-le-cua-on-tha-thu-chung-ta-hay-don-nhan-long-thuong-xot-va-hay-biet-xot-thuong/5915.57.7.aspx 

25 ĐTC nói trong buổi tiếp kiến chung ngày 26/3/2014. 

26 Buổi triều yết ngày 20/11/2013 -http://vietcatholic.org/News/Html/119161.htm 

27 Gc 5, 16.19-20. 

http://www.hdgmvietnam.org/ngay-le-cua-on-tha-thu-chung-ta-hay-don-nhan-long-thuong-xot-va-hay-biet-xot-thuong/5915.57.7.aspx
http://vietcatholic.org/News/Html/119161.htm
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lấy hậu quả thê thảm, và hậu quả này sẽ tác động rõ ràng trên chính cộng đoàn mà ngài phụ 
trách.”28 

ĐTC Phanxicô chất vấn: “Có ai ở đây trong căn phòng này không phải là một tội nhân 
không, ai không có tội? Từ chỗ này đến tận đằng cuối kia... tất cả! Nhưng tôi mang tội của 
mình. Các con hãy luôn luôn thẳng thắn với cha giải tội. Hãy nói với ngài mọi sự, đừng sợ hãi… 
Hãy nói sự thật, đừng che giấu, lấp lửng gì cả, bởi các con đang nói với chính Đức Giêsu trong 
con người cha giải tội. Đức Giêsu biết sự thật, nhưng Ngài muốn các con nói với Ngài điều Ngài 
đã biết. Hãy minh bạch!... Chính Đức Giêsu đang lắng nghe các con. Hãy luôn luôn có sự minh 
bạch này trước mặt Đức Giêsu nơi cha Giải tội! Chúa ôm hôn và nói với các con: Hãy đi và 
đừng phạm tội nữa!”29 

 
Chính ngài, khi được hỏi đã im lặng rồi trả lời: “Tôi là kẻ có tội. Đây là định nghĩa chính 

xác nhất, không văn vẻ hoa mỹ, văn chương. Tôi là kẻ tội lỗi”... “Đúng, tôi có thể nói thế này là 
tôi có khéo léo một chút, có thể thích ứng với hoàn cảnh, nhưng cũng đúng là tôi có hơi ngây 
thơ. Đúng, nhưng điều tóm tắt hay hơn cả, điều phát xuất từ bên trong hơn cả, và là điều tôi 
cảm thấy đúng hơn cả là: tôi là kẻ tội lỗi mà Chúa đã đoái nhìn”… “Tôi là kẻ được Chúa đoái 
nhìn. Tôi luôn cảm nhận khẩu hiệu của tôi Miserando atque Eligendo [được xót thương và tuyển 
chọn], thật chân thực đối với tôi”30. 

 

ĐGH. Phanxicô còn như thế đó, huống gì là chúng ta. Bản chất của con người là lầm lỗi, bản 
chất của Thiên Chúa là tha thứ, không có tội gì nặng quá đỗi Thiên Chúa không thể tha thứ 
được, nếu ta thực sự ăn năn trở về đón nhận ơn tha thứ của Chúa: tội thì tha lỗi thì sửa, mỗi vị 
thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai... Hãy tin tưởng vào sự biến 
đổi tốt đẹp trong tương lai, nhờ ơn Chúa, với cố gắng bản thân và sự giúp đỡ của kẻ khác31.  

Khi suy niệm Tin Mừng Ga 21,15-19, ĐTC Phanxicô mô tả thánh Phêrô là một tội nhân, 
có nhiều khuyết điểm, nhưng tự hạ mình để được Chúa Kitô dẫn dắt tiến lên phía trước. Ngài 
mời gọi chúng ta noi gương Thánh Phêrô, bằng cách nhận ra lỗi lầm và mở lòng ra cho Chúa, 
để Chúa dẫn dắt theo con đường ngay chính: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mẫu gương của 
Thánh Phêrô có thể giúp chúng ta hướng về phía trước. Xin cho điều đó làm cho chúng ta tìm 
kiếm Chúa và tìm gặp được Chúa, để Chúa tìm thấy chính chúng ta. Chúa luôn luôn ở đó, gần 
gũi chúng ta, tìm kiếm chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta nhìn theo hướng khác vì chúng ta 
không muốn nói chuyện với Chúa hoặc không muốn để cho Chúa tìm thấy chúng ta”32. 

 
Việc cử hành Bí tích Giải Tội luôn là một cử hành phụng vụ, ngay cả với hình thức riêng 

tư của nó. Thực hành bí tích Giải Tội là một yếu tố quan trọng trong đời sống cầu nguyện của 
cả hai người, người xưng thú lẫn người nghe xưng thú. Là thừa tác viên thường xuyên của Bí 
tích Giải Tội, chúng ta không chỉ đều đặn thực hành bí tích này, mà còn cố gắng hiểu biết tốt 
hơn và cử hành nghiêm túc, vì bí tích này cũng là một tập luyện tuyệt vời về nhân đức, đền 
tội…, là trường tu đức không thể thay thế, là một sự trợ giúp thực sự trên con đường đổi mới 
và nên thánh.   

Bí tích Giải Tội quả là phương thế tái định hướng, thánh hoá và tăng trưởng rất quan 
trọng, đặc biệt khi còn để trao đổi với một cha giải tội và linh hướng có kinh nghiệm, nhờ đó mà 
đạt được sự chữa lành mọi uẩn khúc ngóc ngách của tâm hồn và được vui sống bằng an. ĐTC 
Biển Đức nói: “Bao nhiêu cuộc hoán cải và đời sống thánh thiện thực sự đã bắt đầu trong một 
tòa giải tội! Linh mục có thể chứng kiến những phép lạ đích thực về sự hoán cải, cảm nhận và 

                                                 
28 JP II, Tông Huấn Reconciliatio et Paenitentia, số 31. 

29 Khi nói chuyện với các chủng sinh và tập sinh -http://www.vietcatholic.net/News/Html/113268.htm. 

30 Cha Antonio Sparado, chủ bút tạp chí La Civiltà Cattolica hỏi “Jorge Mario Bergoglio là ai?” 

31 x. 1 Cr 6,11. 

32 Xem bài giảng lễ ngày 17/5/2013 tại Nhà trọ thánh Matta. 
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chiêm ngắm lòng từ bi của Thiên Chúa. Sự kiện được lắng nghe và đón nhận là một dấu chỉ 
lòng từ nhân của Thiên Chúa đối với con cái của Ngài”.  

 

3. Là một cha giải tội tốt theo ĐTC Phanxicô  

Bí tích Giải Tội là một trong những quà tặng đặc biệt chúng ta trao cho kẻ khác, nhưng 
đồng thời nó cũng là khí cụ cho chúng ta tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng và bác ái mục 
tử. Theo ĐTC Phanxicô, lòng tín thác vào Chúa Thánh Thần, lòng quảng đại và lòng thương xót 
là ba trục nền tảng dẫn dắt linh mục trở nên cha giải tội tốt. Trước hết, vì sự tha thứ mà Bí Tích 
Giải Tội mang lại là sự sống mới được Chúa Phục Sinh thông ban qua Chúa Thánh Thần, nên 
linh mục phải trở thành ‘người của Chúa Thánh Thần’, chào đón hối nhân “không phải với thái 
độ của một quan tòa, cũng chẳng phải là thái độ của một người bạn, nhưng là với tình yêu của 
Thiên Chúa. Trái tim cha giải tội là trái tim có khả năng được đánh động, mủi lòng… Nếu truyền 
thống cho rằng cha giải tội có vai trò kép là thầy thuốc và là quan tòa, thì không bao giờ được 
quên rằng thầy thuốc thì chữa lành còn quan tòa thì giải án”.  

 
Thứ hai là “nếu Bí tích Giải Tội thông ban sự sống mới của Chúa Phục Sinh và đổi mới 

ơn rửa tội thì nhiệm vụ của cha giải tội là quảng đại trao ban điều này cho anh chị em mình. 
Linh mục nào không lưu tâm tới khía cạnh này thì cũng giống như người chăn chiên không lưu 
tâm tới con chiên lạc của mình… Thiên Chúa luôn yêu thương người tội lỗi, lôi kéo họ tới với 
Người và mời gọi họ trở lại. Cha giải tội không được quên rằng người tín hữu thường khó khăn 
lắm mới lãnh nhận được Bí Tích này, cả vì các lý do thực tiễn lẫn nỗi khó khăn tự nhiên là phải 
xưng thú tội lỗi mình cho một con người khác. Do đó, điều cần là phải cha giải tội cố gắng nhiều 
về phía nhân tính của mình, để đừng bao giờ là trở ngại, song làm dễ dàng phương thức xót 
thương và tha thứ. Tòa giải tội không phải là nơi kết án, mà đúng hơn là nơi trải nghiệm yêu 
thương và nhân từ!” 

Cuối cùng phải có lòng thương xót tạo mọi điều kiện dễ dàng cho hối nhân: “Có nhiều lý 
do, vừa có tính lịch sử vừa có tính linh đạo, nhưng phải biết rằng Chúa muốn hiến cho Giáo Hội 
ơn phúc mênh mông này là đem đến cho người đã chịu phép rửa niềm chắc chắn được ơn tha 
thứ của Chúa, nên điều rất quan trọng là phải hết sức lưu tâm tới việc cử hành Bí Tích tha thứ 
và cứu rỗi này tại mọi cộng đồng giáo phận và giáo xứ, làm sao cho tín hữu biết khi nào họ có 
thể tìm được các linh mục sẵn sàng, vì khi nào có tin tưởng, hoa trái sẽ tỏ tường”33. 

 
4. Niềm vui và bình an cho cha Giải tội  
 
Những lời “Cha tha tội cho con” vượt xa hơn một công thức pháp lý để khai mở quyền 

năng của Chúa trên tội lỗi và cái chết. Được trao phó quyền năng này có nghĩa là chúng ta phải 
nói hết sự thật về thực tại tội lỗi với hối nhân. Đi sâu vào như thế trong đời sống của kẻ khác là 
một đặc ân đáng sợ. Nhưng khi được ban cho ơn giúp hối nhân tìm biết và làm theo ý Chúa, 
giúp họ khám phá những phong phú của lòng nhân hậu Chúa trong cái chết và sống lại của 
Chúa Kitô, vai trò làm cha giải tội là một niềm vui bất tận của linh mục.  

Một linh mục đã kể lại kinh nghiệm niềm vui này, mà nhiều người trong chúng ta đã trải 
nghiệm, nhất là các anh em phải coi sóc nhiều giáo xứ, giáo họ với rất đông giáo dân. Ngài kể 
câu chuyện thật: “Vào các dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, số người xưng tội tăng rất đông. Lần 
này, tôi đã lên lịch giải tội, dành ra ít giờ rãnh để chuẩn bị lễ. Tôi dừng lại đi ăn cơm và dự định 
không trở lại nhà thờ nữa cho đến khi dâng lễ đêm. Nhưng có người lại đến và muốn xưng tội, 
và tôi lại phải ra nhà thờ, tỏ vẻ bực mình cách nào đó, vì dân chúng coi nhẹ điều tôi coi là nhu 
cầu nghỉ ngơi chính đáng. Tôi hy vọng ngày ấy các hối nhân không để ý đến sự khó chịu của 
tôi. Và giữa lúc tôi cảm thấy bực mình và khó chịu ấy, một hối nhân không quen đến, tiếng nói 

                                                 
33 http://www.vietcatholic.net/News/Html/122344.htm 

 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/122344.htm


58 
 

như một ông già. Ông đã bỏ các bí tích rất nhiều năm. Tội của ông rất nhiều và nghiêm trọng. 
Rất thành thật và khiêm nhường sâu xa, ông đã nói với nước mắt về tình trạng tội lỗi của ông. 
Ông quên cả kinh Ăn năn tội và đã thay thế vào ‘Xin cha tha tội cho con, con là một tội nhân 
chết bầm chết diệt’. Đó là sự trở lại của đứa con hoang đàng. 

Tôi không bao giờ quên được hai ý tưởng tấn công tôi chiều hôm ấy. Trước hết là niềm 
vui vì quyền năng và sự kỳ diệu được làm linh mục: nhân danh Chúa Giêsu, tôi có thể nói ‘Cha 
tha tội cho con’, để ban ơn tha thứ và bình an cho người trở về. Thứ hai là cảm nhận lo sợ vì tôi 
đã tự cho mình lý do chính đáng nghỉ ngơi để không ngồi tòa giải tội: suýt nữa vì sự nghỉ ngơi 
của tôi mà một linh hồn có thể bị hư mất! Tôi hoan hỉ nhớ lại buỗi chiều hôm ấy, và dốc lòng sẽ 
không bao giờ viện bất cứ lý do gì để từ chối giải tội khi có người xin xưng tội, kể cả những lúc  
được mời đi kẻ liệt: “Đêm đông hay giữa trưa hè, kêu đâu chạy đó chở che cho người, biết đâu 
lần đó cuối đời, để người chết hụt, ta thời ăn năn.”  

Vai trò giải tội quan trọng biết bao cho linh mục chúng ta. Khi chúng ta không còn tìm 
thấy niềm vui trong việc hòa giải người khác với Chúa thì niềm vui của chức linh mục sẽ tan 
biến. Một linh mục như thế sẽ bị tha hóa khỏi lý do hiện hữu của mình. Nhưng vị linh mục làm 
cho mình luôn sẵn sàng quảng đại ban bí tích hòa giải cho kẻ khác sẽ được tiến tới sâu xa hơn 
trong ý nghĩa và niềm vui của chức linh mục, và đồng thời cảm nhận sâu xa lòng nhân hậu của 
Chúa trong cuộc đời mình, vì chúng ta vốn là người đầu tiên phải trở lại với Chúa và với anh 
em. 

5. Giá trị của việc xưng tội cá nhân:  

 

ĐTC Biển Đức XVI nhấn mạnh tới sự cần thiết phải mở ra một cuộc “đối thoại cứu độ” 
cho những ai tìm kiếm ơn tha thứ. Nhắc tới thánh Gioan Maria Vianney, người đã thực thi sứ 
vụ hòa giải một cách anh hùng và hiệu quả phong phú, Ngài nói rằng các linh mục có thể học 
“không chỉ một niềm tín thác vô tận nơi bí tích sám hối, mà còn một phương pháp đối thoại cứu 
độ phải được thực hiện trong khi ngồi tòa”34. Cuộc đối thoại giữa hối nhân và cha giải tội làm 
cho việc cử hành bí tích đáp ứng sít sao hơn với mọi tình huống cụ thể của hối nhân, như: Nhu 
cầu hòa giải cá nhân và tái nhập vào tình bằng hữu với Chúa nhờ nhận lại được những ơn đã 
mất do tội; nhu cầu tìm kiếm sự tiến bộ thiêng liêng; đôi khi cần một sự biện phân thích đáng 
hơn về ơn gọi; trong nhiều trường hợp, không những cần mà còn khao khát thoát khỏi tình 
trạng hờ hững thiêng liêng và khủng hoảng đời tu.  

 
Nhờ những đặc tính cá nhân đó, hình thức cử hành này liên kết với việc linh hướng. 

Nhưng trong cuộc đối thoại này phải tránh đề cập trực tiếp đến đệ tam nhân. Phải rất cẩn thận 
và tế nhị trong các câu hỏi để làm sáng tỏ hầu có biện pháp và lời khuyên thích ứng giúp hối 
nhân thay đổi trở nên tốt. ĐTC Phanxicô nhắc nhở: “Việc hòa giải không được chấm dứt qua 
cuộc đối thoại với linh mục, mà kết thúc khi Chúa Kitô đem người tín hữu trả lại cho Mẹ Giáo 
Hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô ban ân sủng luôn luôn tin tưởng vào người mẹ này, vì bà 
bảo vệ, dậy dỗ, và giúp cho chúng ta trưởng thành”35.  

 
Có ba thứ tội tối kỵ đối với linh mục kèm theo vạ tiền kết dành riêng cho Tòa Thánh: Lỗi 

ấn tòa giải tội, khuyến dâm trong tòa và giải tội cho đồng phạm. Chúng ta  nhớ điều đó và cố 
gắng tránh khỏi cái vạ rắc rối kia, ai có lỡ mà sa ngã thì đừng có giải tội cho người ấy, để khỏi 
nguy cơ tội chồng chất thêm tội phạm thánh, sống bất an suốt đời, và khi chết biết đi đâu! Vì 

                                                 
34 Trong cuộc tiếp kiến ngày 11/3/2010 - Vatican City, Mar 11, 2010 CNA/EWTN News. 

 

35 Trích bài giảng của D0TC Phanxicô ngày 17/9/2013 - http://www.vietcatholic.net/News/Html/116026.htm 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/116026.htm


59 
 

thế, ĐTC Phanxicô nói: “Nếu linh mục không ở trong tình trạng tâm hồn bình an, thì tốt hơn là 
ngài đừng ban Bí Tích này cho đến khi sửa đổi”36. 

6. Không được xưng tội và giải tội qua điện thoại: 

 

Người ta giới thiệu một ứng dụng mới dành cho iPhone, iPad và iPod Touch: Giải tội, 
một ứng dụng của Giáo Hội Công giáo Rôma. Chương trình này được Đức cha Kevin Carl 
Rhoades ký imprimatur, xác nhận tính hợp pháp về giáo luật, cho phép ấn hành “dành cho 
những ai năng chịu phép Bí tích và những ai muốn ăn năn trở lại.” Có một số người gọi điện 
thoại trình bày việc lương tâm rồi hỏi “con có thể xưng tội luôn được không?” Chắc chắn linh 
mục đã làm đúng khi trả lời dứt khoát “không”.  

 
Quả vậy, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh nói rõ: “Bí tích Giải Tội đòi 

phải có cuộc đối thoại cá nhân giữa hối nhân và cha giải tội, đồng thời việc tha tội được thực 
hiện bởi cha giải tội đang hiện diện và nghe lời xưng tội... Không một ứng dụng công 
nghệ thông tin nào thay thế được việc xưng tội và giải tội như đã nêu.”  

 
Tuy nhiên không loại trừ những tiện ích của công nghệ thông tin giúp cho đời sống 

thiêng liêng, ngài nói: “Trong một thế giới đang có nhiều người nhờ đến sự giúp đỡ của công 
nghệ thông tin trong việc đọc và suy nghĩ, giúp chuẩn bị xưng tội, như ngày xưa đã nhờ các bản 
xét mình, các câu hỏi viết trên giấy để xét mình trước khi xưng tội, dựa theo danh sách các thứ 
tội,” nhưng chỉ được “coi nó như một cẩm nang mục vụ được thực hiện bằng kỹ thuật số, nhằm 
đem lại một số lợi ích, mà không thay thế được việc cử hành Bí tích.” Như vậy, mọi đồn thổi về 
việc Tòa Thánh chấp thuận cho cử hành Bí tích Giải Tội qua các phương tiện thông tin hiện đại 
đã hoàn toàn bị bác bỏ.37 

 

7. Giá trị sư phạm của Bí tích Giải Tội 

 

ĐTC Biển Đức XVI nhấn mạnh giá trị sư phạm của Bí tích Giải Tội đối với cha giải tội, 
cũng như đối với hối nhân: 

 
Đối với Cha Giải Tội, Ngài nói: “Các linh mục thân mến, anh em đừng lơ là trong việc 

dành thời giờ cho việc ban bí tích giải tội. Chúng ta đừng quên rằng bao nhiêu cuộc hoán cải và 
bao nhiêu cuộc sống thánh thiện thực sự đã bắt đầu trong một tòa giải tội! Anh em có thể 
chứng kiến những phép lạ đích thực về sự hoán cải, cảm nhận và chiêm ngắm lòng từ bi của 
Thiên Chúa. Việc nhận biết chiều sâu của tâm hồn, kể cả những khía cạnh đen tối, có thể là 
một thử thách đức tin cho chính anh em, nhưng cũng có thể nuôi dưỡng nơi anh em xác tín 
rằng lời nói cuối cùng trên sự ác của con người và của lịch sử chính là của Thiên Chúa, và lòng 
từ bi của Ngài có thể đổi mới mọi sự. Cha giải tội có thể học được nơi các hối nhân gương mẫu 
về đời sống thiêng liêng của họ: sự xét mình nghiêm túc, sự minh bạch trong việc nhận lỗi và 
ngoan ngoãn đối với giáo huấn của Giáo Hội, cũng như những chỉ dẫn của cha giải tội. Qua 
việc giải tội, anh em có thể nhận được những bài học sâu xa về lòng khiêm nhường và đức tin, 
là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho anh em ý thức căn tính của mình.”  

 
Đối với hối nhân, ĐTC dạy: “Việc xét mình giúp hối nhân chân thành cứu xét cuộc sống 

của mình, đối chiếu với chân lý Phúc Âm và đánh giá nó không chỉ theo các tiêu chuẩn con 
người, mà nhất là theo các tiêu chuẩn của Mạc Khải. Sự đối chiếu cuộc sống với các giới răn, 

                                                 
36 Trích bài Giáo Lý ĐTC Phanxicô trong buổi yết kiến chung ngày 20/11/2013. 

37 http://www.hdgmvietnam.org/co-the-lanh-nhan-bi-tich-hoa-giai-qua-dien-thoai-khong/ 2613.57.7.aspx 
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các mối phúc thật và nhất là với giới luật yêu thương chính là một trường học lớn của bí tích giải 
tội. Trong thời đại ồn ào ngày nay, với sự chia trí và cô đơn, cuộc nói chuyện của hối nhân với 
cha giải tội cũng có thể là một trong những cơ hội, nếu không muốn nói là cơ hội duy nhất, để 
được thực sự lắng nghe trong chiều sâu. Sự kiện được lắng nghe và đón nhận là một dấu chỉ 
về sự đón nhận và lòng từ nhân của Thiên Chúa đối với con cái của Ngài. Sự xưng thú trọn vẹn 
các tội lỗi cũng dạy hối nhân về sự khiêm tốn, nhìn nhận sự mong manh yếu đuối của mình, và 
đồng thời ý thức về sự cần ơn tha thứ của Thiên Chúa, xác tín rằng Ơn thánh của Chúa có thể 
biến cải cuộc sống. Việc lắng nghe những lời nhắn nhủ và khuyên bảo của cha giải tội là điều 
quan trọng giúp hối nhân phán đoán về hành vi của mình để tiến bước trên đường thiêng liêng 
và được chữa lành trong nội tâm”38. 

8. Tân Phúc âm hóa bắt đầu nơi tòa giải tội 

 

ĐTC Bênêđictô XVI cũng đã nói rằng bí tích Hòa giải rất cần thiết cho đời sống đức tin và 
liên kết chặt chẽ với việc loan báo Tin Mừng. “Thực vậy, các bí tích và việc loan báo Lời Chúa 
không bao giờ được tách rời nhau. Linh mục thay mặt Chúa Kitô để tiếp tục sứ mệnh của Người 
qua “lời” và “bí tích”nên bí tích Giải tội là một khía cạnh quan trọng của Tân phúc âm hóa. 
Chính việc Tân phúc âm hóa “có được sức sống từ sự thánh thiện của các con cái Giáo Hội, từ 
sự hoán cải mỗi ngày của cá nhân cũng như cộng đoàn để ngày càng nên giống Chúa Kitô 
hơn”. 

Tân Phúc âm hóa bắt đầu nơi tòa giải tội, trong cuộc gặp gỡ huyền nhiệm giữa lời khẩn 
cầu khôn nguôi của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa, chỉ nơi đây mới đáp ứng 
nhu cầu của nhân loại về vô biên”. Nếu các tín hữu thực sự cảm nghiệm được lòng thương xót 
của Chúa Kitô trong bí tích này, “họ sẽ trở thành chứng nhân đáng tin cậy về sự thánh thiện, 
vốn là mục tiêu của Tân Phúc âm hóa”. 

Vấn đề này lại càng quan trọng hơn khi, muốn cộng tác trong công cuộc Tân Phúc âm 
hóa, linh mục phải là người đầu tiên đổi mới nhận thức về chính mình là những tội nhân cần 
được tha thứ nhờ bí tích Giải Tội để đổi mới cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Như thế, mỗi lần đi 
xưng tội, mà nhờ đó mỗi Kitô hữu được đổi mới, là một bước tiến trong công cuộc Tân Phúc âm 
hóa”39. 

9. Mẫu gương cha giải tội tuyệt vời 

Chúng ta cùng nhìn về thánh Gioan Maria Vianney, cha sở thánh họ Ars, nơi mà người 
hành hương đổ về ngày càng đông, hy vọng được gặp một vị thánh tại toà giải tội. Những 
người dân ở Ars là bằng chứng sống động về điều đó. Có thể họ nghĩ ngài là một người hay 
làm phép lạ, nhưng trên hết họ thấy ngài là cha giải tội, người hướng dẫn lương tâm, vị linh 
hướng và người an ủi. Cha Vianney chỉ có thể rời tòa giải tội vài giờ trong một ngày. Nơi ấy đã 
trở thành ơn gọi của ngài trong phần đời còn lại: nhốt mình trong một hộp gỗ chật hẹp, cứ ngồi 
giờ này qua giờ khác trên chiếc ghế gỗ xù xì để lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe những lời 
xưng thú mọi tội lỗi, tìm kiếm ơn thứ tha và hoà giải, vì nhiệm vụ của linh mục là luôn ở bên hối 
nhân, cũng như nhiệm vụ bác sĩ là ở bên bệnh nhân. Quả vậy, “Giáo hội đã khôn ngoan dạy 
chúng ta rằng các linh mục phải ngồi lại chờ hối nhân nơi tòa giải tội vào lúc thuận tiện cho hối 
nhân, kiên nhẫn chờ đợi như Thiên Chúa đã kiên nhẫn”40. 

                                                 
38 ĐTC phát biểu trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25/3/2011 dành cho 800 tham dự viên khóa học về bí tích giải tội do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức từ 

21/3-11/4/2011. 

39 ĐTC nói trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9/3/2012 với 1.300 linh mục và phó tế tham dự khóa học hằng năm về Tòa Trong do Tòa Ân giải Tối cao tổ 

chức - VIS, 09-03-2012. 

40 ĐHY Mauro Piacenza, chánh án Toà Ân giải tối cao, nói trong lễ khai mạc Khóa học về Toà Trong ngày 24/3/2014 theo Vatican Insider. 
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Nhờ bí tích Giải Tội, cha thánh Gioan Maria Vianney đã dành lại khỏi tay ma quỉ biết bao 
linh hồn cho Chúa, nên nó giận dữ điên cuồng, tấn công tàn bạo, trút lên ngài những đòn ác 
liệt: nó đánh đập ngài, xô đẩy ngài va vào tường rướm máu, đốt cháy cả giường ngài nằm... 
nhưng nó vẫn thua, đành thú nhận và thách thức ngài: “Nếu chúng tao tìm được ba thằng như 
mày thì chúng tao mới chịu thua.” Tiếc là mới chỉ có một Gioan Maria Vianney, nên chúng ta 
còn phải chịu ma quỷ tấn công nhiều lắm. Xin Mẹ Maria giúp chúng con lãnh nhận và trao ban 
Bí tích Giải Tội cho nên.  

 
Con xin mượn lời ĐTC Phanxicô để kết thúc bài suy niệm này: “Tất cả chúng ta có thể 

nghĩ đến câu chuyện của chúng ta, hành trình của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có câu 
chuyện của mình; mỗi người chúng ta cũng có những sai lầm, tội lỗi, những lúc hạnh phúc và 
những khi đen tối. Ngày hôm nay là dịp tốt để mỗi người nghĩ đến câu chuyện của mình, và 
nhìn Chúa Giêsu rồi chân thành lặp đi lặp lại trong thinh lặng: ‘Lạy Chúa, xin nhớ đến con, vì 
con muốn sống tốt, muốn nên thánh thiện, nhưng con yếu đuối, con không thể: con là người tội 
lỗi’. Lời hứa của Chúa Giêsu với người trộm lành cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Lời ấy nói 
với chúng ta rằng ơn Chúa bao giờ cũng phong phú hơn lời cầu xin. Chúa rất quảng đại, Người 
luôn ban cho nhiều hơn điều con người cầu xin. Chúa Giêsu chính là trung tâm những nỗi khát 
mong niềm vui và ơn cứu độ của chúng ta. Nào chúng ta hãy cùng nhau lên đường”41. Amen. 
 
  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Trích bài giảng bế mạc Năm Đức Tin ngày 24/11/2013 tại quảng trường thánh Phêrô. 

CHA SỞ TÔI  
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Từ nhỏ đến lớn ở cái đất Giồng Trôm này, biết bao nhiêu thay đổi cũng như có quá nhiều 

đổi thay. Thay từ mảnh đất đến miếng vườn, từ ao cá để bụi hoa. Và, hơn cả là thay đổi người 

chăn dắt phần linh hồn của chúng tôi, của người lớn cũng như trẻ nhỏ. 

Sau nhiều năm trời, thay đổi lớn nhất có lẽ là thay đổi từ cung cách của người cha quản 

xứ. 

Nghe thiên hạ đồn là 17 năm trời chưa bao giờ coi xứ, giao cái xứ đó và cái Trung Tâm 

Hành Hương La Mã đó cho “cái ông đó” coi chừng bị bể đó! Lời dèm pha này không phải chỉ ở 

một vài nơi mà hình như nó vang tới cả giáo phận Vĩnh Long. 

Thôi thì thiên hạ đồn thiên hạ cứ đồn, thiên hạ nói thiên hạ cứ nói. Còn chúng tôi, những 

người nghèo và đặc biệt là lớp trẻ, chúng tôi sống với Cha Sở và chúng tôi cảm nhận được tình 

thương mà Cha đã dành cho chúng tôi. 

Có thể nói hơi "cường điệu" là Cha đã lo cho con chiên từng miếng ăn và cho đến cả ... 

giấc ngủ nữa. 

Những ngày đầu Cha về, còn lạ lẫm, còn chân ướt chân ráo để rồi vẫn còn điều gì đó ngại 

ngùng và e ấp. 

Giờ đây chưa đủ một năm nhưng dường như lại có nhiều sự thay đổi lớn. 
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Ban Quới Chức có vẻ như xa lạ bởi còn quá mới. Nhưng rồi dần dần, sáng Chúa Nhật, sau 

Thánh lễ, bữa điểm tâm đạm bạc có khi chỉ là mì gói và bên ly cà phê đen, ấm trà ... vậy là cha 

– con có dịp gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và thương nhau hơn. 

Khởi đầu, ngày đi viếng Cha Trương Bửu Diệp, Cha đã không lo tốn kém về mình nên Cha 

đã tổ chức một chuyến đi đằm thắm tình người. 

Rồi đến ngày Đại Hội Quới Chức của Giáo Phận, Cha đã đứng ra lo liệu cho không chỉ 

Quới Chức mà nhiều người Giáo Dân trong họ đạo được đến tham dự ngày Hội của Giáo Phận 

tại trung tâm Đình Khao. Biết rằng con cái còn đó những khó khăn và rồi Cha đã lo liệu tất cả 

cho mọi người không trừ một ai. 

Ngạc nhiên hơn cả, có lẽ là ngày phong chức Giám mục của Giáo Phận. Rất nhiều người 

nghèo trong chúng tôi khó có thể dám nghĩ đến chuyện được đến với ngày đó. Thế nhưng rồi 

với tấm lòng của người Cha, Cha Sở đã lo 3 xe 29 chỗ và 1 xe 16 chỗ để chúng tôi được hiệp 

thông niềm vui chung với Giáo Phận. 

Không chỉ vậy, thiếu nhi, có lẽ là tâm điểm mà Cha Sở tôi nhắm đến. Cha thương từng 

đứa, từng đứa trong họ đạo của chúng tôi. 

Gần đây, vào các buổi cơm chiều cuối tuần, chúng tôi lại quây quần bên Cha Sở để như 

cùng hiệp thông với Cha “trong cùng một tấm bánh, trong cùng một chén”. 
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Không chỉ lo cho người sống nhưng Cha Sở tôi còn quan tâm đến người đã qua đời. Trước 

khi bước sang năm mới, Cha Sở đã cho chỉnh trang lại Đất Thánh của họ đạo. Giờ đây, Đất 

Thánh của họ đạo chúng tôi khang trang và sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Những ai muốn đến 

viếng người thân cũng đều thấy thoải mái vì có đường đi đâu ra đó. 
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Tôi viết lên đây dòng cảm xúc của tôi giữa đêm khuya về một vị Cha Sở giàu lòng thương 

xót. Cha đã thương họ đạo chúng tôi như người Cha chạnh thương đến những người nghèo. 

Tôi không ca tụng, không đánh bóng, không màu mè, không phong thánh cho Cha Sở của 

tôi. Tôi là người miền Tây rặc chính hiệu, có sao nói vậy người ơi! 

Nói ra đây như là để tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre và cảm ơn 

Cha Sở thân thương. 

 

Cha Sở tôi cũng là con người đầy yếu đuối và chúng tôi có bổn phận cầu nguyện cho Ngài. 

Thi thoảng Ngài có giận, có rầy nhưng cũng chỉ là vì thương mà Ngài rầy Ngài la. Và, nhất là để 

chúng tôi lớn khôn và trưởng thành nên Cha hiền luôn thương giúp. 
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Nguyện xin Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre thương thêm muôn ơn lành cho 

Cha để Cha Sở ngày mỗi ngày thương yêu chúng tôi, lo lắng nhất là phần hồn cho chúng tôi 

hơn mãi. 

Ai ơi Giồng Trôm luôn còn nặng gánh. 

Nhiều lo toan nơi La Mã Mẹ Hiền. 

Nguyện sớm chiều Cha Sở vẫn bình yên. 

Đủ công sức với đầy lòng thương xót. 

Mỗi sớm chiều Ngài giang tay bảo bọc. 

Thương La Mã nhiều, thương cả Giồng Trôm. 

 

Công Hội – người con của Giồng Trôm 

  

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

Thầy Macarius (300 -391) nổi tiếng là vị ẩn tu thánh thiện trong sa mạc tại Ai-Cập; thầy 

thường được nhiều người tìm hỏi con đường nên thánh và cho lời khuyên dạy cho nhiều người 

đương thời. Một ngày kia, một thanh niên tìm hỏi thầy Macarius cách sống nào có thể giúp anh 

trở nên thánh thiện. Thầy Macarius bảo chàng thanh niên: “Con hãy ra nghĩa trang, hãy lấy đá 

ném vào những người đã chết, sau đó hãy thoã mạ và nguyền rũa họ thật lớn tiếng.” Chàng 

thanh niên đến nghĩa trang và làm theo lời thầy Macarius; chiều tối chàng quay lại gặp thầy để 

chờ ý kiến. “Có chuyện gì không?” Thầy Macarius hỏi. “Dạ không, không ai trả lời và trả đủa 

cả.” Chàng thanh niên đáp. “Ngày mai hãy trở lại nơi ấy” thầy Macarius khuyên tiếp, “nhưng 

con hãy ca ngợi họ bằng những ngôn từ đẹp nhất, tán dương công trạng của họ và tôn phong 

họ như những vị thánh, những vị anh hùng.” Chàng thanh niên theo lời khuyên của Thầy. Hôm 

sau, chàng ra nghĩa trang và làm theo lời thầy dặn. Cuối ngày chàng trở về gặp thầy. Cũng như 

hôm qua, chàng thanh niên đáp: “Vẫn y như hôm qua. Họ không nói lời nào, chỉ im lặng.” Thầy 

TIẾT ĐỘ  
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Macarius tiếp, “Đó mới là thánh nhân. Con hãy đi và thực hành điều này: Dù người ta khen hay 

chê, điều đó cũng không thêm bớt điều gì cho con – con vẫn là chính con.” 

  

* * * 

  

Bạn thân mến, thân mời bạn cùng tác giả học hỏi nhân đức tiết độ của mục Sống Sao Cho 

Đẹp trong kỳ này. Cũng như mọi nhân đức khác, tiết độ nhằm mục đích giúp con người chúng 

ta hoàn thiện hơn, và tự do hơn. Tiết độ giúp ta làm chủ con người của mình, nhất là giúp 

chúng ta lấy lại sự cân bằng khi sử dụng của cải vật chất cũng như khi đối diện với những cảm 

xúc tình cảm thái quá trong mỗi chúng ta. Không tập nhân đức tiết độ, ta dễ trở nên nô lệ cho 

của cải vật chất và những cảm xúc  dục vọng thái quá. Như thế đã rõ, tiết độ giúp ta được tư do 

và trưởng thành hơn trong tiến trình làm người. Tuy nhiên, tiết độ không phải là bài tập thực 

hành một lần là xong, nhưng là bài học liên lĩ trong đời người. 

  

Khi bàn đến tiết độ, chúng ta không thể không nói đến những khát vọng và ước muốn của 

con người. Tự trong sâu thẳm, mỗi chúng ta luôn tiềm ẩn những ước muốn rất sâu, rất thực, và 

mạnh mẽ. Những ước muốn này tựa như những bản năng thôi thúc chúng ta tìm – kiếm – và 

giữ lấy cho mình. Chúng ta muốn được ăn no, muốn mặc đẹp; chúng ta muốn được an toàn, 

được sức khoẻ; chúng ta muốn được tôn trọng và yêu thương. Tuyệt vời thay, những ước 

muốn đã có sẵn trong con người mà không cần phải rèn luyện hay thực tập. Như thế những 

ước muốn sẵn có này như là những quà tặng – chúng đáng phải cho chúng ta hãnh diện về 

chúng – về khả năng tiềm tàng ẩn chứa trong mỗi con người. Chúng trở nên những khát vọng 

vô cùng để giúp ta vươn tới, để tiến lên, để hoàn thiện. Thật tốt và may mắn cho chúng ta với 

những ước muốn và khát vọng này. Khi không còn ước muốn và khao khát, con người mất nội 

lực để vươn lên, để hoàn thiện. Hiểu như thế, để dù bất cứ ước muốn và khát vọng nào – tự 

trong sâu thẳm, chúng như là ngọn lửa than ngầm sẵn sàng bùng cháy. Vì lẽ đó, những ước 

muốn và khát vọng có sẵn trong con người của chúng ta cần được điều chỉnh và điều hoà như 

dòng điện được biến thế cho việc thắp sáng.  

  

Nhân đức tiết độ không nhằm mục đích dập tắt những ước muốn và khao khát trong con 

người mình, nhưng nhân đức này giúp ta điều hợp những ước muốn nội lực ấy một cách có 

hiệu quả - nhằm giúp ta lớn hơn, trưởng thành hơn, và hoàn thiện hơn. Nói cách khác, tiết độ 

không có nghĩa là từ bỏ, là cắt đứt, nhưng là nhận ra khả năng làm chủ của mình trước những 

ước muốn hay cảm xúc có thể ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Mọi hành động của con 

người điều được hình thành từ lối suy nghĩ. Chúng có thể đã ẩn chứa trong tiềm thức, vô thức, 

và nổi lên trong ý thức; sau đó sẽ dẫn đến hành động. Như thế, để có thể tập nhân đức tiết độ, 
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trước hết và trên hết, chúng ta cần tập cho chúng ta có khả năng làm chủ dòng suy nghĩ của 

mình. Chúng ta được mời gọi gội rửa từng ngày lối suy nghĩ bất chính, nhỏ hẹp, dục vọng ích 

kỷ, hay tham lam. Chúng là hậu quả của những lần chúng ta bị ô nhiễm bởi môi trường sống 

mà chúng ta – một cách vô tình hay chủ ý, đã để cho mình bị vẫn đục. Cần gội rửa từng ngày 

với dòng nước trong sạch mới có thể điều chỉnh lại lối suy ghĩ của mình. 

  

Cũng như câu chuyện của thầy Macarius và chàng thanh niên trên, thầy chỉ con đường 

thánh thiện mà chàng thanh niên nên theo – không phải con đường từ bỏ điều gì lớn lao bên 

ngoài, nhưng chính là tập làm chủ lấy suy nghĩ của mình – Sự thánh thiện không lệ thuộc vào 

lời phê bình hoặc ca tụng của người khác, nhưng tuỳ thuộc vào khả năng điều chính những 

khát vọng của mình và hướng chúng đến sự viên mãn. Dù được khen ngợi hay bị phê bình, xét 

cho cùng, chúng cũng không thể thay đổi vận mạng con người mình  nếu mình đừng để chúng 

khống chế đời mình. 

  

* * * 

  

Chuyện một cậu bé trai và bé gái chơi chung với nhau. Cậu bé có nhiều viên bi sáng trong, 

trong khi cô gái có những viên kẹo ngọt thơm. Cậu bé đề nghị với cô gái là hãy đổi cho cậu kẹo 

ngọt, phần cô gái nhận lại những viên bi sáng trong. Cô bé đồng ý và đưa kẹo cho cậu bé. 

Phần cậu bé, cậu thò tay vào túi và đưa cô bé những viên bi cho cô bé, trừ viên lớn nhất và 

đẹp nhất. Tối hôm ấy, cô gái ngũ thật ngon và vui thích với những viên bi mình đang sở hữu. 

Còn cậu bé không thể ngũ được vì cậu cứ băn khoăn rằng liệu cô bé có giữ viên kẹo to và ngọt 

nhất như cậu đã giữ lại viên bi to và đẹp nhất không?   

  

Câu chuyện thật giản dị nhưng thâm thuý. Từ đâu mà hai đứa bé có hai lối suy nghĩ khác 

biệt nhau như thế? Khi để dòng suy nghĩ dục vọng ích kỹ chiếm hữu chúng ta, chúng ta mất 

quân bình. Hành động chọn giữ lại viên bi lớn nhất là hậu quả của sự thiếu khả năng tiết độ 

trong suy nghĩ. Còn hành động vô tư cho hết kẹo của bé gái là hoa quả của lối suy nghĩ tiết độ - 

không ích kỷ lo cho mình.  

  

Lời mời gọi cho tôi và bạn là cùng giúp nhau tạo lối suy nghĩ tiết độ - không ích kỷ lo cho 

mình, để mình được tự do hơn và bình tâm hơn mà ca tụng Chúa. 

  

“Xin cho điều con mặc niệm trong tâm 

và lời con thốt ra từ môi miệng, 

luôn đẹp ý Ngài,  
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lạy Thiên Chúa là đá tảng và là Đấng Cứu Độ con” (Ps. 19:14). 

 
   

Fr. Huynhquảng  

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

Chủ đề “Tình yêu là sứ mệnh của chúng ta – để gia đình được sống dồi dào” của Đại 

Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ VIII đưọc thuyết trình dưới nhiều đề tài khác nhau do các thuyết 

trình viên danh tiếng, gồm giáo sĩ (các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục và 

một Mục Sư) hay giáo dân (các giáo sư tiến sĩ hay những chuyên viên).  

THỨ BA – 22.09.2015: 1 đề tài. THỨ TƯ –  23.09.2015: 4 đề tài. THỨ NĂM – 24.09.2015: 

4 đề tài. THỨ SÁU 25.09.2015 – ngày cuối của Đại hội: 2 đề tài.  

Ban Biên Tập 

 
   

Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ VIII với chủ đề: “Tình yêu là sứ mệnh của chúng ta – 

để gia đình được sống dồi dào”. Đại Hội  lần thứ VIII nầy được tổ chức lớn nhất trong lịch sử 

các Đại Hội với hơn 18.000 người đăng ký. Nhưng hơn một triệu người đã về Philadelphia để 

chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo Hoàng thứ tư viếng thăm Hoa Kỳ. 

  

THỨ BA – 22.09.2015 

Đức Cha Robert Barron trình bày đề tài đầu tiên sau Lễ Khai Mạc: “Sống Như Hình Ảnh 

Của Thiên Chúa: Được Tạo Dựng Để Chung Hưởng Niềm Vui Và Tình Yêu”.  

Ngài trình bày bằng Anh ngữ và được song hành chuyển dịch sang tiếng Pháp, Ý, Tây Ban 

Nha, Việt Nam, và ASL (ngôn ngữ cho những người khiếm thính Mỹ). 

Bài chia sẻ khai mạc xác quyết căn bản và cao cả nhất của Thánh Kinh là con người 

được tạo dựng giống theo hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh giống Thiên Chúa được biểu 

hiện qua trí khôn, qua khát vọng điều thiện, qua óc sáng tạo, qua tự do, và trên hết, qua chính 

khả năng liên kết với tha nhân nơi mỗi người chúng ta. Qua cuộc sống vì tha nhân, qua việc xả 

thân vì yêu thương, chúng ta nên giống Thiên Chúa – Đấng là Tinh yêu. 

Đức Cha Robert Barron là người sáng lập Chương trình Mục vụ Công Giáo “Hỏa Ngôn” 

(Lời bén lửa). Ngài là viện trưởng Đại chủng viện Mundelein ở Chicago.  

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI THẾ GIỚI CÁC GIA ĐÌNH LẦN THỨ VIII - 2015 - TẠI 
PHILADELPHIA - USA  
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THỨ TƯ –  23.09.2015 

Buổi Hội Học – trình bày bằng Anh ngữ và được song hành chuyển dịch sang các thứ tiếng 

nói trên với đề tài: “Ánh Sáng Của Gia Đình Trong Một Thế Giới Tối Tăm” do Đức Hồng Y 

Robert Sarah thuyết trình. 

Bài thuyết trình cho biết Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, giống như một gia 

đình. Con người được dựng nên theo hình ảnh thần linh, phản ánh Ba Ngôi Thiên Chúa, đặc 

biệt nhất là trong ơn gọi của tình yêu tự hiến.  

Hội Thánh tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng soi tỏ trong đêm đen. Với việc lãnh 

nhận quà tặng là tình yêu qua Chúa Thánh Thần, con người có thể yêu như Chúa Giêsu yêu và 

giữ được mối hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân. Gia đình Kitô-giáo trở nên nhân chứng 

tuyệt hảo của tình yêu và sự hiệp nhất này – như một nguồn mạch của Tin, Cậy, Mến trong thế 

giới hôm nay. 

Đức Hồng Y Robert Sarah hiện là Chủ Tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm (Cor 

Unum) – một Bộ của Tòa Thánh chuyên lo thực hiện các mục đích từ thiện của Đức Thánh 

Cha.  

Một đề tài khác cũng được trình bày bằng Anh ngữ, lược dịch song hành sang Việt ngữ là 

“Những Đôi Vợ Chồng Thánh Thiện: Các Mô Hình Trên Đường Nên Thánh” do Ông Bà 

Christian Meert và Christine Meert thuyết trình. 

Ông Bà cho biết những người sẵn sàng để cho ân sủng của bí tích hôn phối hoạt động 

trong đời sống đôi lứa của mình quả thực là đuốc sáng cho chúng ta dõi theo để đạt được mục 

tiêu thánh thiện và hạnh phúc.  

Ông Bà là công dân Hoa Kỳ gốc Pháp và là đồng giám đốc của Văn Phòng Hôn nhân của 

Giáo Phận Colorado Springs. Ông Bà đã kết hôn được 37 năm và được năm người con gái. 

Một chủ đề khác là “Kiến Tạo Tương Lai: Tính Phong Nhiêu Của Tình Yêu Kitô-giáo” 

do Giáo sư Helen Alvaré trình bày. 

Giáo sư cho biết Đấng Tạo Hóa của chúng ta đã liên kết tình yêu giữa một người nam và 

một người nữ với việc tạo nên sự sống mới. Bài trình bày này nhằm khám phá vô số những hệ 

quả của việc Thiên Chúa liên kết tình yêu với sự sống mới, xét qua các dữ liệu liên hệ rút tỉa từ 

kinh nghiệm sống của con người, từ khoa học, Thánh Kinh cũng như từ Huấn Quyền của Hội 

Thánh.  

Giáo Sư Helen Alvaré là một giáo sư luật tại Đại học George Mason ở Virginia, thường đại 

diện cho Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ và cho Tòa Thánh trước báo giới quốc tế, cũng như 
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thường xuất hiện trước Quốc Hội Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Giáo sư là một tư vấn của Hội 

Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân và đã lập gia đình và có ba con. 

Hôm nay có nhiều đề tài học hỏi ở nhiều khu vực khác nhau. Đề tài: “Hãy Xây Lại Hội 

Thánh Của Thầy Và Bắt Đầu Từ Nền Tảng Sống Đời ‘Hội Thánh Tại Gia’” do Tiến sĩ 

Timothy T. O’Donnell trình bày. 

Vị tiến sĩ cho biết Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra một thách đố đối với các 

gia đình Kitô giáo: “Gia đình, hãy trở nên đúng như căn tính của mình!” – gia đình như là “Hội 

Thánh tại gia” – tức biến gia đình thành một cung thánh tỏa chiếu tình yêu của Chúa Giêsu đến 

các thành viên trong gia đình cũng như ngoài xã hội. 

Tiến sĩ Timothy T. O’Donnell – viện trưởng và thành viên giảng huấn của “Học Viện Thế 

Giới Kitô” và là một nhà tư vấn cho Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình. Ông và phu nhân – bà 

Catherine – được chín người con và chín đứa cháu. 

  

THỨ NĂM – 24.09.2015 – đề tài: “Một Tặng Phẩm Của Thiên Chúa: Ý Nghĩa Của Tính 

Dục Con Người” do Tiến sĩ Juan Francisco de la Guardia Brin và bà Gabriela N. de la Guardia 

thuyết trình. 

Hai vị thuyết trình cho biết, được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, giúp chúng ta 

hiểu được tạo thành vật chất có ý nghĩa thánh thiêng và quan điểm của chúng ta về chính 

mình, về nhau, và về tất cả công trình sáng tạo đều biến đổi. Tất cả mọi người đều được kêu 

mời để sống một đời quảng đại, tự hiến, cho dù chúng ta kết hôn hay sống độc thân.  

Tiến sĩ Juan Francisco de la GuardiaBrin là người sáng lập Học Viện Panama về Giáo 

Dục Gia Đình và là Chủ Tịch Liên Minh Panama Bảo Vệ Sự Sống và Gia Đình. Ông đã kết hôn 

với bà Gabriela được 35 năm, và Ông Bà có bốn người con. 

Bà Gabriela de la Guardia là một nhà tâm lý với bằng thạc sĩ về tính dục và bảo vệ sự 

sống.   

Một đề tài khác là “Yêu Thương Qua Các Thế Hệ: Ông Bà và Các Cụ” do bà Catherine 

Wiley, ông Philip Butcher và ông Michael La Corte trình bày. 

Thông điệp gởi tới là thông truyền Đức Tin, khám phá ý nghĩa của sự kiện chúng ta được 

tạo dựng “theo hình ảnh và giống như” Thiên Chúa thế nào, cũng như tình yêu của cha mẹ và 

ông bà, qua nhiều thế hệ. 

Bằng cách chia sẻ tình yêu và sự chăm sóc của gia đình, cũng như qua việc bắt chước tình 

yêu hy sinh của Chúa Kitô và đời sống của Thánh Gia, thói quen cầu nguyện trong gia đình và 
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các truyền thống Kitô giáo trở thành phương tiện ưu việt thông truyền Đức Tin cho các thế hệ 

tương lai. 

Bà Catherine Wiley thành lập Hiệp Hội Các Ông Bà Công Giáo (CGA) vào năm 2002.  

Và trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Roma, cùng với cháu trai của 

mình, bà đã minh chứng về vai trò và thiên chức của bậc ông bà. Bà là một người mẹ Công 

Giáo, có được bốn người con và mười đứa cháu. 

Ông Philip Butcher hiện là Giám đốc của “Hiệp Hội Tiếp Cận Các Ông Bà Công Giáo”. 

Ông và bà Kathy – vợ ông – có được hai người con và năm cháu gái. 

Ông Michael La Corte hiện là Giám đốc của Hiệp Hội Ông Bà Công Giáo tại Hoa Kỳ. Ông 

La Corte và bạn đời của ông có được hai người con và một người cháu. 

Một đề tài khác là “Gia Đình: Một Mái Ấm Cho Con Tim Mang Thương Tích” do Đức 

Hồng Y Luis Antonio Tagle, Manila, trình bày. 

Ngài nhấn mạnh: Ai cũng phải phấn đấu với những cảnh huống đau buồn như cô đơn, 

nghèo khổ, khuyết tật, bệnh hoạn, nghiện ngập, và thất nghiệp. Hội Thánh, trong tư cách là “mẹ 

và thầy”, là người an ủi và hướng dẫn, cũng là một gia đình – gia đình đức tin.  

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle là Tổng Giám Mục Manila, Phi luật tân. Ngài là thành 

viên trong Hội Đồng Thường Trực của Thượng Hội Đồng Giám Mục và là hội viên của sáu cơ 

quan thuộc giáo triều tại Vatican, kể cả Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình.  

Một đề tài khác là “Sức Mạnh Của Gia Đình Trong Những Thời Điểm Xa Cách Nhau” do 

Cha John Paul Echert, Cha Antonio Lopez, F.S.C.B., và Tiến sĩ Joseph White trình bày. 

Đề tài cho biết, do công ăn việc làm, nghĩa vụ quân sự, cũng như các yếu tố khác, trong 

thế giới hiện đại, hơn bao giờ hết, có rất nhiều gia đình phải sống xa cách nhau.  

Cha John Paul Echert hiện là chính xứ Holy Family (Thánh Gia) trong Tổng Giáo Phận St. 

Paul-Minneapolis, đồng thời là tuyên úy của Vệ Binh Không Quân bang Minnesota.  

Cha Antonio López, FSCB, là chưởng ấn / khoa trưởng của Học viện Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II chuyên nghiên cứu về Hôn Nhân và Gia Đình. Ngài đã làm việc nhiều năm 

trong ngành giáo dục thanh niên và gia đình.   

Tiến sĩ Joseph White là một nhà tâm lý y khoa chuyên làm việc với trẻ em và gia đình; là 

một cựu giám đốc về tư vấn gia đình và đời sống gia đình của giáo phận. 

  

THỨ SÁU 25.09.2015 – ngày cuối của Đại hội – với đề tài: “Niềm Vui Của Tin Mừng về 

Đời Sống”. 
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Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap. và Mục sư Richard “Rick” Warren đã cho 

biết gia đình Kitô-giáo được mời gọi làm men trong thế giới, trao ban ánh sáng và hy vọng, 

bằng cách sống một đời sống đầy đức tin mạnh dạn và niềm vui lan tỏa, thể hiện Tám Mối 

Phúc Thật của Chúa Kitô để tạo một khác biệt trên trần thế.  

Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley, OFM Cap., Tổng Giám Mục Boston, có bằng thạc sĩ 

về giáo dục tôn giáo và tiến sĩ văn chương Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.  

Tiến sĩ Rick Warren, mục sư của Saddleback Church ở Lake Forest, California. Mục sư đã 

giúp đào tạo hơn 400.000 linh mục và mục sư ở 197 quốc gia. 

Một đề tài khác là “Sứ Vụ Khả Thi: Đến Với Tha Nhân Qua Những Phương Cách Chân 

Tình Và Hữu Hiệu” do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle trình bày. 

ĐHY cho biết sự đa dạng làm cho cuộc sống khởi sắc và phong phú. Trong việc giao tiếp 

với tha nhân, chúng ta cần một ước muốn sẵn sàng đánh giá cao tính độc đáo của họ, cũng 

như họ đối với chính chúng ta. Bằng cuộc đối thoại chân thành đích thực dựa trên sự tôn trọng 

và tình yêu, chúng ta có thể tránh được sự chia rẽ, thành kiến, cô lập và thậm chí bạo lực. Sứ 

vụ chung này có khả năng xác định tương lai của toàn thể gia đình nhân loại. 

 
   

GHI CHÚ  

Phỏng theo GPKONTUM (28/09/2015) KONTUM 

 
   

NGUỒN 

XUÂN GIA ĐÌNH 

Tết Bính Thân 2016 

Giáo Xứ Thánh Giuse 

Vancouver BC Canada 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

GOUT 

Hỏi 

Tôi bị gout, mỗi lần lên cơn là đau nhức không đi được, tôi uống nhiều loại thuốc cũng không giảm 

được cơn đau bao nhiêu (mỗi lần kéo dài 3 - 4 ngày).Vài người bạn khuyên tôi uống nước bưởi 

(grapefruit). Bác sĩ xin vui lòng cho tôi một lời khuyên hoặc có thể chỉ giúp tôi một vài “bí quyết” để 

đối phó với chứng này không. Xin cảm ơn bác sĩ.  

GOUT -  BƯỚU TỬ CUNG - CHẢY MÁU CAM 
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- Hồ Văn Đông (UT) 

 

Đáp 

Gout tiếng Việt là Thống Phong, tiếng Pháp là “Goutte”. 

 

Nguyên nhân gây bệnh: 

 

Thống Phong là một loại viêm khớp với đặc tính là tăng mức độ uric acid trong máu và sự kết tụ tinh 

thể urate trong mô bào. Acid này đến từ chất purines trong một số thực phẩm và từ sự chuyển hóa 

căn bản của cơ thể. Mức độ trung bình uric acid trong máu là 6.8 mg/dl. 

 

Bình thường, uric acid hòa tan trong máu và được thận thải ra ngoài theo nước tiểu. Nếu uric acid 

lên quá cao mà không được thải ra ngoài, chúng phải kiếm chỗ để dung thân, như trên da, trong 

thận. Sạn urate (tophi) thường thấy ở dái tai, khuỷu tay và ngón tay, ngón chân. Nơi đây, uric acid 

tích tụ dưới dạng các tinh thể dài sắc bén như kim, châm chích vào cấu tạo khớp và gây ra cơn đau 

khủng khiếp.  

 

Có nhiều lý do đưa tới cao uric acid:  

 

- Giảm bài tiết từ thận, tăng sản xuất trong cơ thể và tăng tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất đạm 

purines. 

 

- Một phần lớn uric acid do chính cơ thể sản xuất mỗi ngày qua các phản ứng sinh học hoặc trong 

một số bệnh kinh niên (như bệnh ung thư máu, hoại huyết hoặc bệnh vẩy nến.)  

 

- Phần khác do tiêu thụ thực phẩm có nhiều chất purines như cá trích (anchovies), cá mòi 

(sardines), cá thu (mackerel), sò điệp (scallops), cá hồi (trout) một vài loại thịt như thịt bê, thịt heo, 

thịt gà tây; trong bộ phận nội tạng gia súc như tim, thận, óc; trong các loại bia rượu và vài loại rau 

như hạt đậu khô, măng, rau spinach. Có nghiên cứu cho hay purines trong rau trái cây không gây ra 

cao uric acid như thịt đỏ động vật. 

 

Giảm bài tiết uric ở thận là lý do thông thường đưa tới cao chất này trong máu.  

 

Nguy cơ đưa tới thống phong: 

 

Sau đây là một số nguy cơ có thể đưa tới tăng uric acid và bệnh thống phong: 

 

- Tuổi tác, 

 

- Dược phẩm: Một số dược phẩm có thể tăng uric acid như thuốc lợi tiểu nhóm hydrochlorothiazide 

(Esidrix, Hydro-D), viên aspirin để phòng tránh tai biến não hoặc cơn đau tim; thuốc chữa bệnh 

Parkinson Levodopa).  
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- Rượu. Theo kết quả nghiên cứu của bác sĩ Hyon K Choi và Gary Curhan, Trường Y tế Công Cộng 

Harvard,  bia  gây ra cơn đau thống phong nhiều gấp đôi rượu mạnh, rượu vang và tác dụng xảy ra 

trong vòng 24 giờ sau khi uống.  

 

- Di truyền: Bệnh có tính cách di truyền. Theo thống kê, cứ bốn người bị thống phong thì một người 

có thân nhân mang bệnh này. 

 

Điều trị: 

- Thuốc chống đau viêm không steroid như ibuprofen (motrim), indomethacin (Indocin), naproxen 

(anaprox), etodolac...đều có thể kiểm soát các cơn đau cấp tính trong vòng 48 giờ.  

 

Tác dụng ngoại ý của các thuốc này là cồn cào, xuất huyết bao tử, giảm chức năng của thận. 

 

- Khi các dược phẩm nêu trên không hiệu nghiệm, thuốc loại steroid có thể được dùng. 

 

- Thuốc cổ điển Colchicine có nguồn gốc cỏ cây vẫn còn được dùng và có tác dụng rất tốt với các 

cơn phong thấp cấp tính cũng như để ngăn sự tái phát của các cơn viêm đau.  

 

- Thuốc allopurinol (Zyloprim) được dùng khi acid uric lên cao vì tăng sản xuất.  

 

- Trường hợp uric acid lên cao vì thận giảm bài tiết, dùng thuốc loại probenecid (Benemid, Probalan) 

hoặc sulfinpyrazone.  

 

- Trong cơn đau, nên nằm nghỉ, nâng cao khớp viêm hơi cao hơn thân mình một chút với cái gối 

nhỏ để tránh dịch nước ứ đọng ở khớp và giúp giảm viêm sưng. 

 

- Khi khớp bớt viêm, nên cử động khớp thường xuyên để tránh cứng khớp đồng thời sức mạnh các 

bắp thịt và gân ở xung quanh. 

 

- Chườm lạnh khớp bệnh vài lần trong ngày, mỗi lần 20 phút để giảm viêm sưng và đau. 

 

Ngoài ra, bệnh nhân có thể giảm thiểu các rủi ro gây bệnh, như là: 

 

a. Giảm thiểu thực phẩm có nhiều purines. 

 

b. Vận động cơ thể đều đặn.  

 

c. Uống nhiều nước không có rượu. Nước giúp thận loại bỏ uric acid khỏi cơ thể, trong khi đó rượu 

bia lại tăng acid này.  

 

d. Giảm cân nếu mập phì nhưng không giảm quá nhanh để khỏi bị thiếu dinh dưỡng, thống phong 

xuất hiện nhiều hơn. 

 

e. Duy trì huyết áp ở mức bình thường để tránh hư hao thận, giảm bài tiết uric acid. 
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f. Ăn nhiều rau trái cây tươi. 

 

g. Tiêu thụ số lượng vừa phải sữa, pho mát. 

 

h. Thử nghiệm acid uric khi đau khớp cấp tính để kịp thời sớm khám phá bệnh. 

 

Riêng món nước bưởi công dụng trong thống phong chưa được chứng minh. 

 

Chúc ông Đông và quý vị độc giả Trẻ mọi sự bình an, không bị Thống phong hành. 

 

 

BƯỚU TỬ CUNG 

 

Hỏi 

Tôi năm nay 48t, vào năm 2010 tôi bị bướu tử cung và đã làm phẫu thuật cắt bỏ bướu tử cung và đã 

làm phẫu thuật (07/2012) từ đó đến nay tôi không còn kinh nguyệt.  

 

Tôi biết phụ nữ hết kinh cần bổ sung thêm calcium nên từ năm 2011 tôi tự mua Calcium 600mg (bán 

tự do) uống 1 viên/ngày.   

 

Tôi cũng nghe nhiều chị trong hãng khuyên nên uống thêm thuốc bổ One A Day, nên tôi đã mua loại 

One A Day (women’s active metabolism) nhưng uống thuốc này tôi thấy nóng trong người & táo 

bón, tôi mới uống được 2 tuần. Mấy chị trong hãng nói nên uống cách ngày.  

 

Vậy xin hỏi bác sĩ, tôi uống xen kẽ 1 ngày 1 viên calcium rồi hôm sau uống One A Day như thế thì 

có được không, thuốc có tác dụng không? 

 

Khi uống One A Day đi tiểu tôi nghe mùi thuốc, nước tiểu có màu vàng lạt (thuốc màu xanh) như vậy 

có sao hay không? 

 

Nên uống thuốc vào lúc nào, sau khi ăn hay đợi nữa tiếng sau hay 1 tiếng sau?  

- Minh An  

 

Đáp 

Thưa bà Minh An, 

Chúng tôi xin trả lời từng câu hỏi của bà như sau: 

 

1. Về calcium: 

 

Thường thường các bác sĩ khuyên nên dùng thêm 1200 mg calci mỗi ngày và nên chia ra uống làm 

hai lần vào các bữa ăn để calcium dễ được hấp thụ ở ruột và tránh khó chịu cho dạ dày. 

 

Ngoài ra, bà cũng có thể dùng các thức ăn như sữa, sữa chua, sữa đậu nành cũng có nhiều 

calcium. Calcium cũng có nhiều trong tôm, cá, trứng, các loại rau có lá màu xanh đậm, các loại ngũ 

cốc. Cá đóng hộp cũng là nguồn cung cấp calcium tốt. 
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Uống thêm calcium như trường hợp của bà là để phòng ngừa bệnh Loãng xương, nhưng bà cũng 

cần vận động cơ thể đều đặn để xương được chắc mạnh. 

 

2. Thuốc bổ One-a-day: 

 

Đây là viên có nhiều loại sinh tố khoáng chất khác nhau. Mỗi hãng sản xuất có công thức khác nhau 

về số lượng và thành phần các vitamin và khoáng chất trong viên thuốc, nhưng nói chung, họ đều 

cung cấp một số lượng vitamin và khoáng chất cần cho mỗi ngày. Vì thế mới gọi là one-a-day. 

Vitamin này uống vào lúc nào cũng được và uống mỗi ngày một viên. Còn nước tiểu có màu vàng 

lạt là tại vì có sinh tố Riboflavin, hoặc vitamin B2 trong viên thuốc. Đây là chuyện bình thường chứ 

không gây ra rối loạn gì, xin bà cứ yên tâm. 

 

Về vitamin và khoáng chất thì các nhà dinh dưỡng đều có ý kiến rằng, nếu ta lấy các chất này từ 

thực phẩm thì tốt hơn là dùng các loại chế biến, vì tính cách thiên nhiên và dễ dàng hấp thụ. Chỉ khi 

nào không ăn được thực phẩm thì mới dùng chất bổ sung. 

 

Calcium hoặc chất sắt trong one-a-day vitamin có thể gây ra táo bón, do đó bà nên uống nhiều 

nước, ăn nhiều rau và trái cây. 

 

 

CHẢY MÁU CAM 

 

Hỏi 

Tôi có đứa cháu nội gái, cháu gần 7 tuổi. Cháu rất thường bị chảy máu cam, thường là về ban đêm. 

 

Khi bị chảy, cháu bị chảy rất nhiều, và rất là khó để ngưng lại. 

 

Cháu có bảo hiểm tốt, đã đi bác sĩ gia đình nhiều lần, nhưng không thuyên giảm. 

 

Cháu không được khoẻ mạnh, hay bị ói và hay bị cảm (sốt, ho). 

 

Khi mẹ cháu có bầu cháu, thì đang bị bướu cổ. 

 

 Như vậy thưa bác sĩ, có phải cơ thể cháu không được khỏe, là do ảnh hưởng cuả người mẹ khi 

mang bầu? 

 

Cháu bị chảy máu cam như vậy, thì có thể chữa được không? Và có nguy hiểm không? 

 

Thành thật cám ơn Bác sĩ và chúc Bác sĩ nhiều sức khỏe và may mắn.  

- Lê Vũ 

 

Đáp 

Chào bà Lê, 

Không thấy bà cho biết cháu chảy máu cam ở một bên mũi hoặc hai bên.  
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Chảy máu cam tiếng Anh gọi là Epistaxis. 

 

Chảy máu mũi là hiện tượng rất thường xảy ra và đa số là do mũi bị kích thích hoặc thời tiết lạnh. 

Bệnh thường ít nguy hiểm nhưng lại khiến nhiều người sợ hãi. 

 

Nhắc lại là trong mũi có nhiều mạch máu nhỏ rất dễ bị tổn thương. Không khí ra vào qua mũi khiến 

cho niêm mạc mũi khô, đóng vẩy. Các vẩy này bong ra khi ta hỉ mũi mạnh hoặc cho ngón tay vào 

ngoáy lỗ mũi. 

 

Chảy máu thường thấy ở phần trước của vách ngăn mũi trái và phải, nơi đây có nhiều mạch máu 

rất nhỏ. 

 

Nguyên nhân: 

 

Bệnh có nhiều nguyên nhân như là:  

 

- Không khí trong nhà quá nóng và quá khô; khí hậu quá lạnh, vì thế bệnh thường thấy vào mùa 

lạnh, trong nhà lại để máy sưởi quá nóng khiến cho không khí trở nên khô; 

 

- Viêm xoang, viêm mũi do dị ứng; 

 

- Hỉ mũi quá mạnh, ngoáy lỗ mũi hoặc có vật lạ trong mũi;  

 

- Kích thích mũi do hóa chất hoặc môi trường ô nhiễm; 

 

- Vách ngăn mũi bị lệch; 

 

- Thương tích ở mũi;  

 

- Lạm dụng các loại thuốc xịt mũi để chữa nghẹt mũi;  

 

- Uống liều lượng quá nhiều thuốc chống đau aspirin hoặc thuốc loãng máu; 

 

- Viêm nhiễm đường hô hấp trên;  

 

Riêng ở người lớn tuổi có một số nguyên nhân khác gây ra chảy máu mũi liên tục như  cao huyết áp, dị 

ứng, u bướu trong mũi hoặc do ảnh hưởng của hít cocaine... 

Trường hợp của cháu: 

 

Khi cháu chảy máu, bà nên cho cháu ngồi xuống, đầu hơi ngả về phía trước để máu không chảy 

xuống cuống họng, nói với cháu thở bằng miệng và bà lấy ngón tay đè vào bên mũi chảy máu 

chừng dăm phút để mạch máu khép kín lại. Sau mươi phút bỏ tay ra coi xem còn chảy máu hay 

không. Trong đa số các trường hợp, cách này đủ công hiệu để khiến máu ngưng chảy. 

 



79 
 

Bà cũng có thể chườm túi nước đá lên sống mũi để các mạch máu co lại, giảm chảy máu. Nhớ 

đừng bao giờ nhét gạc hoặc bông gòn vào trong lỗ mũi để ngăn chảy máu.  

 

Đừng cho cháu nằm và nói với cháu không khụt khịt hoặc hỉ mũi trong vài giờ. Nếu cháu kêu nghẹt 

mũi, bà cũng có thể dùng nước muối sinh lý nhỏ vào mũi cháu một vài giọt. 

 

Nếu cháu liên tục bị chảy máu, bà nên đưa cháu tới bác sĩ tai mũi họng để khám bệnh, tìm nguyên 

nhân rồi điều trị. Xin bà yên tâm vì các bác sĩ chuyên môn có nhiều cách để chữa bệnh này. 

 

Tôi không nghĩ rằng khi mẹ cháu có thai và bị bệnh thyroid gây ra chuyện chảy máu cam của cháu. 

Chắc là cháu chỉ chảy máu cam vì thay đổi thời tiết mà thôi. 

 

Chúc bà và gia đình mọi sự bình an. 

 

 

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: 

 

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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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 
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/

