
 
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 
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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  
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HIẾN CHẾ TÍN LÝ 
VỀ MẠC KHẢI THIÊN CHÚA 

DEI VERBUM 
Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

CHƯƠNG II 
SỰ LƯU TRUYỀN MẠC KHẢI 

CỦA THIÊN CHÚA 

7. Thiên Chúa đã ân cần sắp đặt để những gì Ngài đã mạc khải để cứu rỗi muôn dân luôn 
được bảo toàn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ. Bởi thế, Chúa Kitô, Đấng kiện toàn 
trọn vẹn mạc khải của Thiên Chúa tối cao (x. 2 Cr 1,20 và 3,16-4,6), đã truyền dạy các Tông đồ 
rao giảng Tin Mừng đã được hứa trước qua các Ngôn sứ, được chính Người thực hiện và do 
chính miệng Người công bố, Tin mừng đó được rao giảng cho mọi người như nguồn mạch mọi 
chân lý cứu độ và luật lệ luân lý1, đồng thời thông ban cho họ các ân huệ của Thiên Chúa. Sứ 
vụ này đã được thực hiện cách trung thành, hoặc bằng việc các Tông đồ dùng lời giảng dạy, 
gương lành và các định chế để truyền lại những điều các ngài đã nhận lãnh từ lời dạy dỗ, từ 
gương sống và các hành động của Chúa Kitô, hay đã biết được nhờ sự soi dẫn của Chúa Thánh 
Thần; hoặc bởi việc chính các Tông đồ và những người cùng hoạt động tông đồ với các ngài đã 
viết lại sứ điệp cứu độ dưới sự linh hứng của cùng một Chúa Thánh Thần2. 

Nhưng để Tin Mừng được giữ gìn toàn vẹn và sống động mãi trong Giáo Hội, các Tông đồ 
đã để lại những người kế vị là các Giám mục và “trao cho họ quyền giáo huấn của các ngài”3. 
Bởi vậy, Thánh Truyền cùng với Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, nên như tấm gương mà 
Giáo Hội lữ thứ trên trần gian nhìn vào để chiêm ngưỡng Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của 
tất cả những gì Giáo Hội đã nhận lãnh, cho đến khi được dẫn tới để nhìn Ngài diện đối diện, 
Ngài thế nào sẽ thấy được Ngài như vậy (x. 1 Ga 3,2). 

8. Vì thế, những lời giảng dạy của các Tông đồ được đặc biệt ghi lại trong các sách được linh 
hứng, phải được bảo tồn và liên tục lưu truyền cho đến tận thế. Do đó, khi truyền lại những gì 
chính mình đã nhận lãnh, các Tông đồ khuyên bảo các tín hữu giữ gìn các truyền thống họ đã 
học biết qua lời chỉ giáo hay bằng thư từ (x. 2 Ts 2,15), và chiến đấu bảo vệ đức tin được 
truyền đạt cho họ chỉ một lần là đủ (Gđ 1,3)4. Và những điều các Tông đồ truyền lại bao gồm tất 
cả những gì góp phần giúp Dân Thiên Chúa sống thánh thiện và làm tăng trưởng đức tin, và 
như thế, qua giáo lý, đời sống và việc phượng tự, Giáo Hội bảo tồn và lưu truyền cho mọi thế 
hệ tất cả thực chất của mình và tất cả những gì mình tin. 

Thánh Truyền do các Tông đồ truyền lại được tiếp nối trong Giáo Hội dưới sự trợ giúp của 
Chúa Thánh Thần5. Thật vậy, các sự việc và lời nói truyền lại được hiểu biết thấu đáo hơn, 
hoặc nhờ sự chiêm niệm và học hỏi của những tín hữu đã luôn suy tưởng các điều ấy trong 
lòng (x. Lc 2,19 và 51), hoặc nhờ sự thông hiểu về những cảm nghiệm thiêng liêng, hoặc nhờ 
sự giảng dạy của những người đã lãnh nhận cách chắc chắn đoàn sủng về chân lý cùng với 
việc kế vị các Tông đồ trong chức Giám mục. Như thế, qua bao thế kỷ, Giáo Hội luôn hướng tới 
sự viên mãn của chân lý thần linh, cho đến khi các lời của Thiên Chúa được hoàn tất nơi chính 
Giáo Hội. 

Lời các thánh Giáo Phụ chứng thực sự có mặt sống động của Thánh Truyền với bao giá trị 
phong phú đã thấm sâu vào các thực hành và đời sống của Giáo Hội, một cộng đoàn đang tin 
và đang cầu nguyện. Nhờ Thánh Truyền, Giáo Hội biết được toàn bộ thư quy Thánh Kinh, cũng 
chính Thánh Truyền làm cho Thánh Kinh được hiểu biết thấu đáo hơn và không ngừng trở nên 
sống động; như thế, Thiên Chúa, Đấng đã từng phán dạy, nay vẫn không ngừng ngỏ lời với 
Hiền Thê của Con yêu dấu mình, và Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho tiếng nói sống động của 
Tin Mừng vang dội trong Giáo Hội và nhờ Giáo Hội, làm vang dội trong thế giới, hướng dẫn các 
tín hữu nhận biết toàn thể chân lý và làm cho Lời Chúa Kitô được phong phú dồi dào trong họ 
(x. Cl 3,16). 

                                                 
1
 x. Mt 28,19-20 và Mc 16,15; CĐ TRENTÔ, khóa 4, Sắc lệnh De Canonicis Scripturis: DS 783 (1501). 

2
 x. CĐ TRENTÔ, nt.; CĐ VATICAN I, khóa 3, Hiến chế tín lý về Đức tin Công giáo Dei Filius, ch. 2: DS 1787 (3006). 

3
 T. IRÊNÊÔ, Adv. Haer. III, 3, 1: PG 7, 848; HARVEY, 2, tr. 9. 

4
 x. CĐ NICÊA II: DS 303 (602); CĐ CONSTANTINÔPÔLI, khóa 10, điều 1: DS 336 (650-652). 

5
 x. CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Đức tin Công giáo Dei Filius, ch. 4: DS 1800 (3020). 
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9. Như vậy, Thánh Truyền và Thánh Kinh được nối kết và thông giao với nhau cách chặt chẽ. 
Thật thế, vì đều phát xuất từ một nguồn mạch thần linh, nên có thể nói cả hai kết hợp thành một 
và cùng quy hướng về một mục đích. Quả vậy, Thánh Kinh là lời nói của Thiên Chúa, xét như 
Lời đã được ghi chép dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần; còn Thánh Truyền thì mang 
giữ Lời Thiên Chúa, đã được Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần ký thác cho các Tông đồ, sau đó 
truyền đạt nguyên vẹn lại cho những người kế vị, để những người này, nhờ Thánh Thần chân 
lý soi sáng, trung thành gìn giữ, trình bày và phổ biến Lời ấy bằng việc rao giảng; như thế, Giáo 
Hội có được niềm xác tín về mọi điều mạc khải không phải chỉ nhờ Thánh Kinh mà thôi. Chính 
vì vậy, cả Thánh Kinh lẫn Thánh Truyền đều phải được đón nhận và tôn trọng với một lòng quý 
mến và thành kính như nhau6. 

10. Thánh Truyền và Thánh Kinh làm thành kho tàng thánh thiêng duy nhất lưu trữ Lời Chúa đã 
được ký thác cho Giáo Hội; nhờ gắn bó với kho tàng ấy, toàn thể Dân Thánh, khi được quy tụ 
quanh các Chủ Chăn, luôn trung thành trong việc lắng nghe giáo huấn của các Tông đồ, trong 
tình hiệp thông, trong nghi lễ bẻ bánh và trong kinh nguyện (x. Cv 2,42, bản Hy Lạp), nhờ đó, 
giữa các vị lãnh đạo và các tín hữu có sự nhất trí lạ lùng trong việc nắm giữ, thực hành và 
tuyên xưng đức tin đã được lưu truyền7. 

Nhiệm vụ chính thức giải thích Lời Chúa đã được ghi chép hay lưu truyền8, đã được ủy thác 
riêng cho Huấn Quyền sống động của Giáo Hội9, một quyền hạn được thi hành nhân danh 
Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, Huấn Quyền không ở trên Lời Chúa, nhưng phục vụ Lời Chúa vì 
chỉ giảng dạy những điều đã được truyền lại; bởi vì, do mệnh lệnh của Thiên Chúa và nhờ ơn 
trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Huấn Quyền yêu mến lắng nghe, thành kính gìn giữ và trung 
thành trình bày Lời Chúa, đồng thời cũng kín múc từ kho tàng đức tin duy nhất ấy tất cả những 
gì mà Huấn Quyền công bố cho giáo dân tin như là những điều được Thiên Chúa mạc khải. 

Như thế, chúng ta đã thấy rõ là do ý định vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, Thánh 
Truyền, Thánh Kinh và Huấn Quyền của Giáo Hội được nối kết và liên đới với nhau đến nỗi cả 
ba luôn cần đến nhau để có thể tồn tại; và dưới tác động của một Thánh Thần duy nhất, cả ba 
theo phương cách riêng của mình nhưng đều góp phần hữu hiệu vào việc cứu rỗi các linh hồn. 
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30 Ðức Yêsu nói: "Người kia từ Yerusalem xuống Yêricô, và đã sa vào ổ cướp; chúng lột 

hết áo xống và đánh nhừ tử người ấy, đoạn chúng bỏ mặc người ấy nữa sống nữa chết mà đi 

mất. 31 Tình cờ, một tư tế nọ cũng xuống theo con đường ấy, nhưng thấy người kia, ông tránh 

một bên mà đi qua. 32 Cũng vậy một Lêvit đến nơi, thấy thế cũng tránh một bên mà đi qua. 33 

Một người Samari nọ, nhân đi qua đường, cũng đến nơi ấy, thấy thế thì chạnh lòng thương, 34 

tiến lại mà ràng buộc thương tích người ấy, sau khi đã đổ dầu và rượu; đoạn vực người ấy lên 

lừa của mình mà đưa đến quán trọ, và săn sóc người ấy. 35 Sáng hôm sau, rút hai quan tiền, 

ông trao cho chủ quán mà bảo: "Ông hãy săn sóc người ấy, và phải tiêu pha gì thêm, thì chính 

tôi, vòng về, tôi sẽ trả ông". 36 Vậy theo ý ông, thì ai trong ba người ấy đã nên đồng loại của 

người sa vào ổ cướp?" 37 Ông ấy đáp: "Kẻ đã xử nhân nghĩa với người ấy". Ðức Yêsu nói với 

ông: "Cả ông nữa, hãy đi và làm như thế!" 

(Lc. 10, 30 – 37) 

                                                 
6
 x. CĐ TRENTÔ, Sắc lệnh De Canonicis Scripturis: DS 783 (1501). 

7
 x. PIÔ XII, Tông hiến Munificentissimus Deus, 1.11.1950: AAS 42 (1950), tr. 756, lấy lại lời thánh Cyprianô, Epist. 66, 8: 

CSEL 3, 2, tr. 733: “Giáo Hội là đoàn dân hợp nhất với linh mục và là đoàn chiên gắn bó với chủ chăn”. 
8
 x. CĐ VATICAN I, Hiến chế tín lý về Đức tin Công giáo Dei Filius, ch. 3: DS 1792 (3011). 

9
 x. PIÔ XII, Thông điệp Humani generis, 12.8.1950: AAS 42 (1950), tr. 568-569: DS 2314 (3886). 
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Tôi có nghe tiếng than cầu cứu của những con người “bị đánh nhừ tử, nửa sống nửa chết” 

không ? 
  

Ai đang bị “lột hết áo xống” - “bị đánh nhừ tử” - bị vất bên vệ đường “nửa sống nửa chết” ! 
  

Ai đang là vị tư tế để thực hiện thái độ “tránh một bên mà đi qua”. 

  

Cũng vậy, ai đang là Lêvit để “cũng tránh một bên mà đi qua”. 

  

Họ là người công chính, họ thuộc giới lãnh đạo, họ là thấy dạy, họ là bậc cao cả.  

  

Họ không quan tâm đến người khác, họ có sứ mạng quan trọng, họ không để ý đến những 

kẻ chỉ gây thêm rắc rối. Họ không dính gì đến các sự kiện chung quanh. Họ có “dòng chảy” 

riêng của họ. 

  

Ai chết, mặc! họ “tránh một bên mà đi qua”. 
  

Ai sẽ là người nghe tiếng kêu gào than thở của những người bị vùi dập, bị chà đạp, bị loại 

trừ phế bỏ. 

Ai sẽ cúi xuống trên những thân phận khốn khổ đau thương. 

Ai sẽ ràng buộc vết thương của người cùng cực. 

Ai sẽ đổ rượu và dầu để cứu chữa. 

Ai sẵn sàng liều mình vực nạn nhân về quán trọ. 

Ai quảng đại chi trả phí tổn cho người bị bỏ rơi. 
  

Quán trọ nào dám mở cửa đón những người cùng khổ. 

Ngôi nhà nào dám chứa chấp kẻ không nhà. 

Chủ nhà nào dám nhận người không nơi nương tựa. 
  

“chạnh lòng thương”. 

Biết “chạnh lòng thương” là biết Đức Kitô. 

Biết Đấng từ  “Giêrusalem” kinh thành muôn thủa xuống đi những nẻo đường gian nan trần 

thế. 

Biết dừng bên vệ đường để chữa lành mọi thương đau. 
  

Không phải làm từ thiện nhưng sống Lòng Thương Xót Chúa. 

Không phải hãnh diện tự hào là giới cấp cao (biệt phái) nhưng dám sống chết với người bị 

bỏ rơi. 
  

“Hãy đi và làm như thế” hởi ai còn lương tri. 
  

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR. 

Chúa nhật 15 TN.C. 
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VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM – C 

Lc 10, 25-37 

  

Hôm nay, chúng ta tự hỏi: "Ai là anh em của tôi?" (Lc 10,29). Chuyện về một số thầy người 

Do thái, thấy thầy Do thái kia thường vắng mặt vào buổi cầu nguyện thứ Bẩy hằng tuần. Ông 

nghi ngờ vị ấy có gì bí mật với Thiên Chúa, và các thầy Do thái nhóm họp bàn bạc với nhau, 

giao cho ông ta theo dõi người anh em… Thế là, ông tò mò tìm kiếm, thật xúc động, dõi theo 

người anh em đến một khu phố nghèo trong thành, nơi ấy ông nhìn thấy một thầy người Do 

thái đang dọn nhà cho một bà đang bị bại liệt, và ông thầy này đã đến phục vụ, chuẩn bị bữa 

cơm vào chiều thứ Bẩy cho bà. Khi điệp viên trở về, những thầy Do thái ở nhà đã hỏi: "Ông ấy 

ở đâu? ở trên trời, trên các tầng mây hay giữa các vì sao ?". Câu trả lời là : "Không, người anh 

em của chúng ta đã được đưa lên rất cao." 

Yêu người thân cận thể hiện bằng hành động cụ thể là cao cả nhất; đây là lúc mà tình yêu 

được thể hiện. Đừng bỏ đi qua! Nơi người nghèo, chỉ có mình Chúa Kitô kêu lên để thức tỉnh 

lòng bác ái nơi các môn đệ, Công đồng Vatican II trong một tài liệu đã chép : Làm "người 

Samaritanô" có nghĩa là thay đổi kế hoạch của mình ( "đến gần anh"), dành thời gian để ("chăm 

sóc anh ta") ... Điều này cũng đưa chúng đến xem xét các nhân vật của quán trọ, như thánh 

Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói :"Người Samaritanô đã có thể làm mà không có chủ quán? 

Thật vậy, người chủ quán, người vô danh ấy, đã thi hành nhiệm vụ cách cao cả. Tất cả chúng 

ta cũng có thể hành xử như ông, hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình với tinh thần phục vụ. 

Tất cả chúng ta đều có cơ hội, nhiều hay ít trực tiếp hay gián tiếp, để giúp đỡ những người cần 

giúp. Trung thành thi hành sứ vụ là yêu mến mọi người. 

Hãy vứt bỏ sau lưng cái chưa cần thiết để đón nhận người đang cần đến chúng ta, (người 

Samaritanô nhân hậu) và ông chủ quán đã làm việc của mình với tình yêu, cả hai đều thể hiện 

tình yêu bằng việc làm cụ thể. Chúa Giêsu đã hỏi nhà thông luật: " Theo ông nghĩ, ai trong ba 

người đó là anh em của người bị rời vào tay bọn cướp?" Và bảo ông "Ông cũng hãy đi và làm 

như vậy " (Lc 10,36-37). 

Chúa Giêsu Kitô tự nhân mình là người Samaritanô đi ngang qua, khi những người 

Pharisiêu xúc phạm Chúa và nói: "Ông là một người Samaritanô và là người bị quỷ ám" (Ga 

8,48 ) ... Vậy người hành hương Samaritanô là chính Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu thực sự là 

một lữ hành đã gặp con người bị thương do tội lỗi, ma quỷ, thế gian tra tấn, đang nằm sõng 

soài trên mặt đất . Chúa đã không bỏ qua, bởi vì mục đích cuộc hành hương của Chúa nhằm 

để "viếng thăm chúng ta" (Lc 1,68.78). Người đã từ trời lữ hành xuống thế và cư ngụ giữa 

chúng ta. Người không chỉ "xuất hiện trên đất, nhưng còn sống và trò chuyện với con người" 

(Br 3,38) ... 

Trên các vết thương của chúng ta Người đã rót rượu, rượu của Lời Chúa, và như mức độ 

nghiêm trọng của vết thương không thể chịu được, Người đã pha trộn rượu với dầu là sự êm 

dịu của Người và "tình yêu Người dành cho nhân loại" (Tit 3 4) ... Sau đó, dẫn con người đến 

quán trọ. Quán trọ ở đây là Giáo hội, Giáo hội đã trở thành nơi ở và nơi ẩn náu của toàn dân ... 

Chính Chúa Kitô ở trong Giáo hội, Người trao ban hồng ân... Quán trọ ở đây còn là nhà chầu 

có chủ quán là Chúa Giêsu đón mời. Các Thánh Tông Đồ và Các Mục Tử, Các Tiến Sĩ và 

những người kế vị tượng trưng cho chủ quán trọ… Các ngài chăm sóc bệnh nhân là chúng ta 

bằng Lời Chúa, Cựu Ước và Tân Ước, bằng Lề luật Thánh và các tiên tri. 

THẤY VÀ HÀNH ĐỘNG 
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Chúng ta hãy đến cùng Đức Trinh Nữ Maria, bởi Mẹ là mẫu gương sẽ giúp chúng ta khám 

phá ra nhu cầu của người khác, về tinh thần cũng như vật chất. 

Lạy Chúa, mỗi lần chúng con thấy người anh em mắc nạn, xin giúp chúng con biết hành 

động thương xót anh em như Chúa đã thương xót chúng con. Amen. 

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

   

Chúa Nhật XVI Thường Niên C 

St 18: 1-10a; Tv 15; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 
 

  

  

                                

Image: Jesus with Mary and Martha by Alessandro Allori 
  

Thế nào là tiếp đãi khách? Các chuyện trong Kinh Thánh đều ca ngợi sự tiếp đãi khách vì 

nó là bổn phận và để tỏ lòng thương xót. Trong sa mạc một người bị nạn xin được cứu giúp thì 

việc tiếp đãi đó là một nhu cầu sống còn. Đã là nhu cầu thì mọi trường hợp đều giống nhau. 

Khách lạ, một khi đã được tiếp đón vào nhà, là quan trọng và bất khả xâm phạm thì gia chủ 

 

TIẾP ĐÃI KHÁCH TRONG KINH THÁNH 
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phải bảo vệ họ khỏi mọi hiểm nguy dù có phải tổn thương đến tính mạng của những người 

trong gia đình.  

Gia chủ tốt, tiếp đãi khách rất nồng hậu, thường là bữa tiệc đặc biệt, thức ăn ngon, khác lạ 

chưa từng làm cho chính nhà mình. Bổn phận chủ phải bảo vệ khách thì đã được nói rõ trong 

chuyện ông Lot thành Sodom (St 19:1-8) và cụ già thành Gibeah (Tph 19:16-24). Ông Job khoe 

việc đãi khách (G 31:23). Thiên Chúa thì chắc chắn là gia chủ quảng đại rồi (Tv 15:1; 23:5).   

  

Sách Các Vua có rất nhiều chuyện nói về việc đãi khách. Tất cả bốn chuyện ở chương 4 

đều nói lên quyền lực của Thiên Chúa biểu hiện qua tiên tri Elisha, đã làm tan biến tình trạng vô 

vọng đem lại sức sống cho họ. Đây là trường hợp một cặp vợ chồng ở làng Shunem (trong Tân 

Ước là làng Nain nằm trên đồi ở phía Bắc Israel) đã tiếp đãi nồng hậu tiên tri Elisha. Bù lại, tiên 

tri hứa cho họ sẽ có con trai vì họ lấy nhau đã lâu mà không có con (2V 4:8-37).  

  

Cặp vợ chồng này đã săn sóc một người xa lạ và rất ngạc nhiên khi người khách này đã 

cầu nguyện, dâng họ cho Chúa, lại để ý đến những vấn đề cá nhân và xã hội của họ. Việc họ 

làm xem có vẻ bình thường, nhưng lại giúp họ có ảnh hưởng lớn. Họ ngưng mọi sinh hoạt hàng 

ngày để săn sóc cho Elisha, nào là thức ăn, nào là tiện nghi phòng ngủ giường chiếu. Họ cho đi 

như vậy thì họ cũng nhận lại được nhiều điều có thể hơn cả những cái họ đã cho. Họ sẽ có 

cuộc sống mới vui tươi hết đau khổ buồn phiền vì hiếm muộn. Tặng vật Elisha cho họ thật là to 

lớn ngoài sức tưởng tượng của họ.  

  

  

ABRAHAM VÀ SARAH  CHIÊU ĐÃI KHÁCH 
  

Bài đọc I sách Sáng Thế (St 18:1-10) trình bày câu chuyện Abraham như là mẫu mực cho 

sự đãi khách thật hậu hĩnh. Theo như chuyện kể thì Abraham và Sarah đã đón chào những sứ 

giả của Thiên Chúa dưới gốc cây sồi ở Mamre với cả tâm hồn và hai cánh tay mở rộng. 

Abraham là chủ mang nước ra cho khách rửa chân, nhường bóng mát cho họ tránh nắng nghỉ 

ngơi. Bữa ăn rất thịnh soạn gồm có bánh nướng, sữa, thịt bê béo ngậy rất thơm ngon…Sarah 

vẫn ở trong lều vì theo tục lệ xã hội lúc đó cấm đàn bà không được đứng chung cùng với khách 

nam giới. Bà cũng phải sửa soạn bếp nút nấu thức ăn để đãi khách. 

     

Trong bữa ăn ngoài trời dưới gốc cây sồi, Chúa đã trịnh trọng hứa với hai ông bà. Chín 

tháng sau Sarah sẽ sinh con trai đặt tên là Isaac. Đãi khách quả là một nghệ thuật đòi hỏi phải 

có lớp lang thứ tự hẳn hoi! Khách lạ ở Mamre lúc đó như chúng ta biết là Thiên Chúa và các 

thiên thần đến để dự tiệc và ban sứ điệp: Thiên Chúa hứa với Abraham và Sarah là kẻ hiếm 

muộn sẽ hân hoan vui mừng có con trai.  

  

Abraham tiếp đãi khách xem ra có vẻ hơi sang và thái quá, nhưng đó là theo truyền thống 

đòi hỏi ở Trung Đông thời bấy giờ: Khách là Chúa Kito thì ta nhìn thấy. Nhưng trong lúc đàm 

thoại, Chúa là người lắng nghe trong thinh lặng, ta không nhìn thấy. 
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TIẾP  KHÁCH  TRONG TÂN ƯỚC 
   

Từ ‘Tiếp Khách’ tiếng Hy Lạp là “philanthropia” có nghĩa là Tình Yêu của con người, sự tử 

tế. Cũng là một loại nhân đức. Tiếp khách đã được ca ngợi trong Tân Ước và là một trong 

những công tác bác ái được Chúa dùng làm tiêu chuẩn để phán xét (Mt 25:35ff).  Chúa Giesu 

coi trọng việc này (Mc 1:29ff; 2:15ff, v.v.). Trong những dụ ngôn của Chúa, tiếp khách được coi 

là quan trọng (Lc 10:34-35; 11:5ff, v.v.). Tiếp khách của Thiên Chúa là phần chính yếu của sứ 

điệp của Người (coi Lòng quảng đại của Thiên Chúa trong Luca 14:16ff; 12:37; 13:29 v.v.). 

Chúa Giesu không có nhà cho nên Người thường là khách (Lc 7:36ff; 9:51ff; 10:3-8, 38-39ff; 

14:1ff).  

  

Thánh Phaolo cũng thường làm như vậy trong những cuộc hành trình của ngài, trước tiên 

là thăm dân Do Thái và ở lại với họ, và nếu người Do Thái từ chối không tiếp thì ngài ở lại với 

dân ngoại (Cv 14:28; 15:33; 16:15, 34; 17:1ff; 18:3, 27; 21:16). Sau này khi Giáo Hội lớn mạnh 

và lan rộng, vì nhu cầu, nhiều tổ chức đã được thành lập. Người ta nói các tổ chức ở Antioch 

vào thế kỷ 4 đã săn sóc mỗi ngày cả 3000 người khách lạ gồm những người bệnh tật và góa 

phụ. Các giám mục và góa phụ là những người đặc biệt được tiếp đãi ở đây chính thức hay 

riêng tư. Những giáo hội lớn hơn và các thánh đường sau này cũng thiết lập những viện tế bần, 

viện dưỡng lão chuyên trách lo lắng cho người già cả và yêu đuối bệnh hoạn. Rồi từ từ những 

cơ quan này mở rộng thành những bệnh viện. 

  

  

ĐÃI  KHÁCH  KIỂU  BETHANY 
   

Câu chuyện Martha và người em là Mary ở Bethany (Lc 10:38-42) tiếp đãi Chúa Giesu là 

một đề tài rất lý thú. Điểm nổi bật của câu chuyện là việc “nghe lời Chúa” của Mary và nỗi “lo 

lắng” của Martha. Chuyện này thật ra chỉ để hướng dẫn các bà phải hành động thế nào cho 

đúng và hợp mà thôi. Nó chẳng phải là bổn phận của bất cứ ai. Ta thấy Chúa cũng không để ý 

xem chúng ta thi hành bổn phận tốt thế nào và cũng chẳng thấy ai thất bại trong việc làm của 

mình. Mary hiểu điều đó.  

  

Martha đã quá lo lắng về hình thức, làm theo phong tục, luật lệ, văn hóa của xã hội đòi hỏi 

phải làm. Nhưng thực ra, chỉ cần một chút ít thôi. Điều Martha bận tâm là phải phục vụ khách 

thật nhiều, thật chu đáo, thật sang sao cho hợp với những đòi hỏi đó để mình cũng được tiếng 

thơm là sang cả, hiếu khách và quảng đại.  

  

Mary ngồi dưới chân Thầy là một hình ảnh rất độc đáo (c.39). Theo Do Thái giáo ở 

Palestine vào thế kỳ I, đây là cung cách khá đặc biệt của một đệ tử (coi Lc 8:35; Cv 22:3), nói 

lên một thái độ đặc biệt của chúa Giesu đối với những người đàn bà trong Tin Mừng Luca ( coi 

Lc 8:2-3). 
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TÍCH CỰC, THỤ ĐỘNG  HAY TIẾP NHẬN ?  
  

Mary thành Bethany, môn đệ của Chúa, đã tiếp đón khách thích hợp nhất. Cô ta ngồi dưới 

chân khách và chăm chú nghe khách nói chuyện đã làm cho khách rất hài lòng. Martha và Mary 

là biểu trưng cho hai cách sống của hai thái cực. Quá tích cực đôi khi có thể trở thành phản tác 

dụng khi phải đối đầu với nhiều vấn đề, những thắc mắc và miệng tiếng người đời. Có những 

lúc ta phải để ý quan sát, biết lùi lại và suy nghĩ  nếu muốn hành sử một cách có ý nghĩa.  
  

Mấu chốt của câu chuyện này không phải là hoạt động hăng say, chạy lăng xăng ngược 

xuội không thụ động, nhưng là tiếp nhận.  Điều cần thiết trong việc tiếp đãi khách ở trong nhà 

hay ngoài cộng đồng là phải hiện diện với khách, lắng nghe xem họ nói gì và muốn gì, như 

Mary đã làm.  

  

  

KẺ THÙ  CỦA VIỆC  TIẾP ĐÃI  KHÁCH 
   

Vây thì, chúng ta nên coi những mặt tích cực, những yếu tố và vẻ bề ngoài của việc đãi 

khách. Đãi khách cũng có những bất ổn của nó là tính vị kỷ và lòng kiêu hãnh. Khi chúng ta cứ 

khư khư làm theo ý của mình, hoặc vì ganh tị muốn giữ lại những cái mà chúng ta đang có 

hoặc muốn dằn mặt xua đuổi người lạ ra khỏi cuộc sống và sự giàu sang của mình thì chẳng có 

gì gọi là hiếu khách cả. Quá chủ quan, suy nghĩ về mình  nhiều quá sẽ khiến chúng ta khó có 

thể hiện diện thực sự với khách. Hoặc giả có thể chúng ta quá để ý đến vẻ bề ngoài, nên bị gò 

bó với nhiều chi tiết nhỏ nhặt và sinh hoạt không cần thiết khiến chúng ta không có đủ thì giờ 

để nghe khách nói, trao đổi ý kiến với khách và tiếp đãi họ.  

  

Tại bữa tiệc ở Bethany, Martha đã học được bài học. Có lẽ một miếng bánh mì lại hay hơn 

là một bữa tiệc thịnh soạn kiểu Trung Đông, nó sẽ giúp chị hết lăng xăng, ra khỏi bếp và nhập 

bọn với Mary và Chúa, ngồi tại phòng khách cùng nhau hàn huyên, nghe lời Chúa dạy. Sau 

cùng Martha hẳn đã ngồi xuống và hiểu được cốt lõi của vấn đề đang thể hiện ngay trong chính 

nhà mình. Mary em mình chính là môn đệ thực sự của Chúa Giesu. Hy vọng Martha đã khám 

phá ra bữa cơm chỉ là bối cảnh sau sân khấu, vở kịch và những kịch sĩ diễn xuất mới là chính. 

Nói cho cùng, tục ngữ của ta có câu “Miềng trầu là đầu câu chuyện” đôi khi cũng có lý phần 

nào. 

  

  

ĐÃI KHÁCH KIỂU HỒNG Y NEWMAN 
   

Ngày 19-9- 2010 ở Birmingham, Anh Quốc là ngày phong thánh cho vị thần học gia vĩ đại 

Công Giáo, Hồng y John Henry Newman. Hồng y sinh vào một thời tao loạn, không phải vì 

những chính biến quân sự hay chính trị mà là những rối loạn lớn lao về tâm hồn. Ngài đã làm 
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một cuộc hành trình từ Anh Giáo đến Công Giáo và dùng tài viết lách tuyệt vời của mình để 

thắng lướt hàng ngàn người, mang họ trở về với Chúa Kito và Giáo Hội Công Giáo. Ngài là một 

gương mẫu của lòng khoan dung ân cần hào hiệp và hiếu khách, đặc biệt với giới trẻ và phụ nữ 

trong môi trường đại học. Ngài đã bảo trợ cho các chương trình tuyên úy Công Giáo ở đại học 

trên thế giới dưới danh hiệu “Trung Tâm Newman”.  
  

Tôi đã  có dịp đọc những bài giảng của ngài dựa trên Tin Mừng các ngày Chúa Nhật. Thật 

là cảm động và ngạc nhiên khi đọc bài ngài suy niệm về câu chuyện Tin Mừng hôm nay nói về 

Martha và Mary và vị khách vinh dự của họ tại Bethany. Nó khác hẳn, không giống như những 

suy niệm mà tôi thường nghe trước đây. Chúng ta hãy nghe hồng y giảng: 
  

 - “Có những người bận rộn, những người nhàn rỗi, họ chẳng tham dự gì vào với Chúa. Có 

những người khác, không phải là họ có lỗi, vì tất cả đều hy sinh thì giờ nhàn rỗi để đâm đầu vào 

việc làm túi bụi hoặc ngược lại hy sinh bỏ cả công việc để hưởng nhàn. Bỏ qua bên cạnh ý nghĩ 

không thực và thái quá đó, thì sau cùng vẫn còn hai lớp người Kito hữu: những người như 

Martha và những người như Mary. Cả hai loại người này đều vinh danh Thiên Chúa theo cách 

thức của họ, hoặc là làm việc hoặc là ngồi yên. Cả hai trường hợp đều cho thấy không phải của 

chính họ, nhưng họ phải mua với một giá nào đó là phải vâng lời, và liên tục vâng theo ý Chúa. 

Nếu họ bận rộn làm việc thì đó là vì Chúa. Nếu họ tôn thờ Chúa thì cũng là do yêu Chúa mà 

thôi.  
  

-“Và xa hơn nữa, hai lớp người môn đệ này của Chúa không tự chọn cho họ  thời gian phục 

vụ, mà do chính Chúa phân phát cho họ. Martha có thể lớn tuổi, Mary có thể còn trẻ. Tôi không 

nói là đừng bao giờ để cho người Kito hữu chọn lấy lối đi riêng cho mình, mặc dù Chúa sẽ được 

các thiên thần chăm sóc hay được thờ kính bởi thiên thần sốt mến Seraphim. Thường là như 

vậy và họ sẽ được Chúa chúc phúc nếu họ có quyền tự do lựa chọn phần tốt mà Đấng Cứu 

Chuộc đặc biệt khen ngợi. Nhưng phần lớn, mỗi người đều có vị thế riêng đã được định trước 

trong cuộc vận hành quan phòng của Thiên Chúa, nếu họ chọn, và ít nhất không thể hồ nghi là 

ai sẽ được chỉ định săn sóc thế giới. Nhu cầu để kiếm sinh kế, lời kêu gọi của gia đình, trách 

nhiệm theo hoàn cảnh và địa vị là những biểu hiệu của Thiên Chúa vạch ra con đường của 

Martha để cho mọi người lựa chọn. 

  

  

ĐÔI LỜI KẾT VÀ VÀI SUY NIỆM 
   

Martha than phiền với Chúa là em chị để chị một mình bận rộn, đầu tắt mặt tối lo việc bếp 

nút. Vào thời Chúa Giêsu, một người đàn bà như Mary mà ngồi dưới chân Chúa như một môn 

đệ là không được chỉnh. Martha tỏ ra khó chịu, than phiền là điều chẳng có gì sai trái cả. Ở xã 

hội Việt Nam, ngay cả thời nay, thái độ của Mary lại hoàn toàn không thể chấp nhận, đừng kể 

Martha cho phép Mary ngồi đề tiếp chuyện Chúa trong khi chị làm thức ăn.  
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Chúa trả lời Martha:“Martha! Chị áy náy lo lắng nhiều quá” (Lc 10:4). Thoạt nghe thì thấy 

Chúa có vẻ “bênh” Mary. Nhưng nghĩ xa hơn thì Chúa có lý, vì Chúa coi vấn đề tâm linh quan 

trọng hơn vật chất. “Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn nhờ vào Lời từ miệng 

Thiên Chúa phán ra” (Mt 4:4). Xem vậy thì Mary chọn ngồi nghe lời Chúa khi Chúa còn ở với họ 

hẳn phải quan trọng! Martha biết Chúa Giesu là ai (Ga 11:27), nhưng lại quên mất bổn phận, 

nhiệm vụ của Chúa cũng là khách. Chúng ta là những Mary, chú trọng đến Lời Chúa. Hãy chú ý 

hoàn toàn vào Người và cám ơn Người hết tâm trí mình. Tiếp khách ở đây chính là cầu nguyện 

với Chúa. Vào chỗ kín đáo vắng vẻ mà cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, nghe tiếng Chúa nói, 

chứ không ra chỗ đông người giơ tay cao lên trời để cầu nguyện cho mọi người biết ta ngoan 

đạo (Mt 6: 5-6). Đừng coi trọng vẻ bề ngoài, rước sách om sòm ầm ỹ, mũ áo xum xoe. Đừng 

coi trọng nhà thờ nhà xứ làm sao cho được to lớn, ‘hoành tráng’ tiện nghi, xe hộp uy nghi láng 

coóng. Cũng đừng coi trọng huyênh hoang ta là ông trùm, ông trưởng, chủ tịch cộng đoàn, 

trưởng ban này ban nọ trong hội đồng hàng xứ, phải cầm thánh giá, khiêng kiệu đi trước những 

đám rước để cho mọi người biết mặt. Vào nhà thờ phải ngồi hàng ghế đầu… 

  

Chúng ta đã không chọn phần tốt nhất như Mary là lắng nghe Lời Chúa, yêu Chúa và 

thương người. Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, đặc biệt tình trạng môi trường biển bị 

nhiễm độc, cá chết, người thất nghiệp lâm cảnh đói khổ; chúng ta và con cháu chúng ta sẽ phải 

gánh chịu biết bao nhiêu hệ lụy không biết đến bao giờ mới hết cả về kinh tế, văn hóa, y tế, 

giáo dục, tôn giáo lẫn chính trị. Người Công Giáo chúng ta chẳng lẽ ngồi yên chờ chết? Ai có 

trách nhiệm chăm sóc đàn chiên đang bị tan tác không biết tương lai mai sau thế nào?  

  

Để rút ra bài học về Martha và Mary, chúng ta thử suy ngẫm ít điều về bài Tin Mừng hôm 

nay với tư cách cá nhân và cộng đồng/cộng đoàn:  

- Tôi/chúng tôi thực hành việc tiếp đãi khách như thế nào? 

- Những dấu chỉ của một cộng đồng/cộng đoàn hiếu khách là gì? 

- Đâu là những bất ổn của việc tiếp đãi khách? 

- Làm sao chúng ta có thể trở nên hiếu khách hơn? 

- Tôi/Chúng tôi có thực sự yêu mến tha nhân, những người anh em huynh đệ đang đau khổ 

không? 

  

Fleming Island, Florida 

July 12, 2016 

NTC 
 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên C. (Lc 10, 38-42) 

Trong cuộc sống, để hiểu một người, nhất là người mình yêu thương, và làm theo ý muốn, 

ý thích của người đó quả là không dễ chút nào! Với con người đã khó, đối với Thiên Chúa lại 

càng khó hơn nhiều. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu và biết ý muốn của Thiên Chúa được 

nếu như ta không lắng nghe. Có ở bên Chúa, lắng nghe Lời Chúa và hiểu được thánh ý Chúa, 

chúng ta mới biết chọn điều Chúa muốn và hành động thế nào cho đúng, cho đẹp lòng Chúa. 

Vậy ta cùng ngồi xuống với chị Maria để học lắng nghe và rồi ta cũng biết chọn lựa điều Chúa 

muốn và là phần tốt nhất cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. 

Trên đường lên Giêrusalem, Chúa bất ngờ dừng lại, ghé vào nhà chị em Matta. Đến mái 

nhà Bêtania, Chúa như cảm thấy thân thiện, hài lòng vì có những người bạn chân thành. Thế 

nên, ngay lập tức cô Matta nồng nhiệt chuẩn bị một bữa ăn xứng đáng để tiếp đãi người bạn 

của gia đình: "Cô Matta thì tất bật lo việc phục vụ." Như một thói quen, cô hối hả làm việc... 

Trái lại, Maria em cô lại an nhiên tự tại ngồi bên chân Chúa để lắng nghe, sẻ chia tâm sự..."Cô 

này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy." Bữa ăn chưa có sẵn nên cô Matta cần 

làm xong và hẳn là cô chẳng hài lòng khi em cô không phụ giúp! Thế nhưng, Chúa Giêsu đã nói 

với Matta "Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!" Và Người đánh giá cao thái độ của em 

cô. 

Khi đón tiếp khách vào nhà, chúng ta thường bận rộn chú trọng đến những món ăn, những 

khung cảnh, nơi chốn để tiếp mà dường như ta hay quên đi chính vị khách và những tâm tình 

của khách. Cô Matta có biết Thầy Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem để đi chịu chết hay 

chăng? Đã hai lần Thầy tiên báo về cuộc Thương Khó rồi! Cô có hiểu tâm trạng của Thầy bây 

giờ như thế nào không? Biết bao nhiêu lời vu khống và chống đối bủa vây, tâm hồn Thầy đang 

buồn sầu vì biết những gì sắp xảy ra! Bước vào mái nhà của cô, Chúa muốn tìm sự cảm thông, 

an ủi, lắng nghe và như được trở về chính mái ấm yêu thương của Người. Thế mà Matta cứ tất 

bật lo chuyện ăn uống! Cô lo lắng cho Chúa và cũng yêu Chúa nhưng theo ý riêng của cô. Cô 

chưa hiểu Chúa và làm theo điều Chúa muốn! 

Điều Chúa muốn nơi Matta, Maria và tất cả chúng ta là trở thành môn đệ của Chúa. Và thái 

độ đầu tiên của người môn đệ là lắng nghe lời Chúa dạy, là biết dùng thời giờ để ở bên Chúa, 

nghe Chúa và nói với Chúa. Chúng ta có thể trở nên môn đệ của Chúa với khả năng lắng nghe 

và rao giảng Lời Chúa.Từ nay, cả những phụ nữ cũng có thể đạt được "Phần tốt nhất" chứ 

không chỉ lo việc bếp núc nấu ăn trong nhà theo truyền thống. Dẫu rằng chúng ta vẫn cần ăn và 

hôm ấy chắc chắn Chúa cũng dùng những món ngon mà cô Matta nấu. Nhưng Chúa muốn 

chúng ta xác định việc nào quan trọng hơn. Chúng ta chọn Chúa hay chọn công việc của 

Chúa? Yêu Chúa hay yêu công việc của Chúa ? 

 CHỌN ĐIỀU CHÚA MUỐN 
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Chiêm niệm và hoạt động như hai mặt của đồng xu, được đan quyện vào nhau làm nên sứ 

mạng của người môn đệ Chúa Kitô "Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và 

để Người sai các ông đi rao giảng."(Mc 3,14) Thế nhưng chúng ta hay bị cám dỗ lao theo sứ 

mạng rao giảng và hoạt động mà lãng quên đời sống cầu nguyện. Có những hoàn cảnh cần ta 

hành động, phục vụ nhưng dù thế, chúng ta cũng đừng bao giờ quên phần tốt nhất và quan 

trọng hơn là trở về bên Chúa, là cầu nguyện, lắng nghe để ta biết được thánh ý Chúa.  

Nhiều khi chúng ta cho rằng lao động là cầu nguyện và rồi ta bỏ những giờ kinh nguyện 

tĩnh lặng bên Chúa mà chỉ lo hoạt động bên ngoài. Thật nguy hiểm với quan niệm này! Dẫu 

rằng trong khi lao động, ta vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, kết hợp với Chúa, nhưng như thế 

chưa đủ để ta kín múc được nguồn năng lực và ân sủng từ Chúa. Những công việc, những tổ 

chức và hoạt động ta làm với ý hướng ban đầu rất tốt là theo ý Chúa, vinh danh Chúa, nhưng 

nhiều khi trong thực hiện, ta lại quên mất Chúa mà chỉ lo làm theo ý mình và làm vinh danh cá 

nhân mình. Nếu như đời sống của chúng ta luôn được cân bằng với hai chiều kích chiêm niệm 

và hoạt động, khi ấy chắc chắn ta sẽ yêu Chúa, tìm thực thi ý Chúa và ý thức việc ta làm là 

công việc phục vụ Chúa và Giáo Hội. Để rồi kết quả có thành công hay thất bại, ta vẫn bình an 

vì đã hết lòng chọn điều Chúa muốn và làm theo ý Chúa, ta sẽ không sợ nguy hiểm , không 

ngại rủi ro nhưng một lòng tín thác vào Chúa. 

Chỉ một lần ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Lời Người dạy, đã làm cho cô Maria trở thành 

người biết chọn phần tốt nhất và trở nên tông đồ của Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Chắc chắn cô 

không chỉ nghe mà còn vâng giữ Lời Chúa, vì "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy."(Ga 

14,23a) Khi chúng ta lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, ta sẽ được Chúa Cha thánh hiến (Ga 

17,17) Chính ở bên chân Chúa mà ta biết được ý muốn của Chúa để vâng giữ. Và khi đó, ta đã 

làm cho lời hứa của Chúa được hiện thực "Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của 

Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy."(Ga 14,23b) Nơi tâm hồn những ai lắng nghe Lời 

Chúa, chọn điều Chúa muốn và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống, Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ luôn 

hiện diện, yêu mến và chúc lành. Ước mong sao mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn biết thao 

thức lắng nghe lời Chúa dạy và tìm hiểu điều Chúa muốn ta làm là gì, để rồi ta biết làm theo ý 

Chúa, biết phục vụ trong tình yêu với những khả năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa hơn. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu thích những giờ nguyện cầu bên Chúa 

và xin hãy dạy chúng con biết chọn điều Chúa muốn, yêu điều Chúa yêu và hết lòng làm 

những việc tốt theo thánh ý Chúa. Amen. 

Dã Quỳ 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Địa phận là Giáo hội riêng (can 368), là phần Dân Thiên Chúa được trao cho một Giám 

mục hướng dẫn với sự cộng tác của Linh mục đoàn  (Can 369). 

          

1. Đức Giám mục địa phận là chủ chăn của địa phận (Can 376). Ngài có quyền hành 

pháp, lập pháp va tư pháp chiếu theo Luật ( Can 391 ), đích thân thi hành quyền lập pháp 

(không được ủy quyền cho ai, quyền hành pháp có thể nhờ vị Tổng đại diện hoặc Đại diện 

Giám mục chiếu theo luật, còn quyền tư pháp  

Ngài có thể nhờ vị Đại diện Tư pháp (Can 391). Trong mọi công việc pháp lý của địa phận, 

Đức Giám mục địa phận đứng tên thay mặt cả địa phận (Can 393).   

Ngài phải cư ngụ trong địa phận dầu đã có Đức Giám mục phó hoặc Phụ tá mặc lòng, trừ 

trường hợp đi Ad limina, đi họp  

Công đồng, họp Thượng Hội đồng Giám mục, họp Hội đồng Giám mục  hoặc vì nhiệm vụ 

khác đã được ủy nhiệm cách hợp pháp. Với lý do tương tự khác, Ngài chỉ vắng mặt địa phận 

không quá một tháng liên tục hay đứt quảng. Vắng mặt quá sáu tháng cách bất hợp pháp, Đức 

Tổng Giám mục Giám tỉnh báo cho Tòa Thánh biết. Nếu Đức Tổng Giám cũng vắng như vậy, 

Đức Giám mục thâm niên trong Giáo tỉnh phải báo cáo (Can 395). 

Hằng năm Đức Giam mục địa phận đi kinh lý một số giáo xứ, giáo họ để ít là trong vòng 5 

năm, Ngài đã kinh lý toàn địa phận. Bị cản trợ cách hợp pháp, Ngài nhờ Đức Gíam mục phó 

hoặc Phụ tá hoặc Tổng đại diện hoặc Đại diện Giám mục hoặc Linh mục nào khác đi thay  (Can 

396). 

Cứ 5 năm Đức giám mục địa phận làm bản tường trình về Địa phận gửi cho Tòa thánh 

theo mẫu của Tòa thánh quy định (Can 399). Cũng là năm Ngài về Roma (Ad limina) (Can 

400). 

   

2. Đấng Bản quyền địa phương (Ordinarius loci) 

    

 

 ĐỨC GIÁM MUC ĐỊA PHÂN  
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Gốm có Đức Giám mục địa phận (Đức Cha chính), vị Tổng Đại diện và Đại diện Giám mục. 

Đức Cha phó hoặc Đức Cha phụ tá khi kiêm chức Tổng đại diện hoặc Đại diện Giám mục mới 

thuộc Đấng Bản quyền địa phương (Can 134,1 và 2 ).   

Theo luật, những gì nói tới quyền dành cho Đức Giám mục địa phận thì phải hiểu là chỉ 

Đức Giám mục địa phận  (Đức Cha chính có quyền đó thôi, còn nói tớ Đấng Bản quyền địa 

phương  thì bao gồm Đức Cha chính, vị Tổng Đại diện hoặc Đại diện Giám mục. Khi có phép 

đặc biệt vị Tổng đại diện hoặc Đại diện Giám mục cũng đươc sử dung quyền của Đức Giám 

mục địa phận (Can  134, 3) 

Ta lưu ý điều luật nói về xin phép Bản quyền địa phương: (Can 65 ):  

Không ai đươc xin ơn nơi Đấng thường quyền khác ơn nơi Đấng thường quyền mình từ 

chối trừ khi đã nhắc lại sự từ chối trên, Đấng thường quyền kia đừng ban ơn trừ khi đã đươc 

Đấng thường quyền trước cho biết lý do khước từ  (Can cũ 44 ), các nhà Luật học cho rằng đây 

chỉ nói về tính hợp pháp (lecitas) chứ không nói về tính thành sự.   

Thí dụ: Xin phép chuẩn nơi Đức Giám mục của mình mà mình có gia cư bị từ chối, qua địa 

phận khác xin phép mà mình có bán gia cư, phải trình rõ mình đã bị Đức Giám mục nhà từ 

chối. Và Đức Gíam mục đó chỉ ban sau khi đã hỏi Đức Giám mục đã từ chối lý do khước từ.   

Ơn đã bị vị Tổng đại diện (vicaire général) hoặc Đại diện Giám mục (vicaire épiscopal) 

khước từ, vị đại diện khác của cùng một Giám mục khác ban không thành sự dù vị Đai diên 

trước đã cho biết lý do khước từ. 

Ơn đã bị Tổng Đại diện hoặc Đại diện Giám mục khước từ, lên xin Đức Giám mục địa 

phận, ngài ban ơn đó không thành sự nếu người xin không nhắc lại đã bị khước tử.  Ơn đã bị 

Đức Giám mục địa phần khước từ,  lên xin Tổng Đại diện hoặc đại diện Giám mục, các ngài 

ban không thành sự dù có nhắc lại đã bị từ khước, trừ khi Đức Giám mục ưng thuận (Can  65). 

3. Đức Giám mục Phó 

Có thể do Đức Giám mục địa phận xin, hoặc Tòa Thánh tự mình đặt một Giám mục phó với 

những năng quyền đặc biệt để giúp Đức Giám mục địa phận với quyền kế vị (x Can 403,3), đề 

nghị lên Tòa Thánh ba vị, Đức Khâm sứ điều tra cho ý kiến để Tòa Thánh lựa chọn (Can 

 377,3). 
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Đức Giám mục phó nhận chức bằng cách đích thân hoặc nhờ đại diện trình Tông thư bổ 

nhiệm lên Đức Giám mục địa phận và Hội đồng cố vấn có sự hiện diện của vị Chưởng ấn ghi 

sổ là xong (Can  404,1 ). Nếu Đức Giám mục địa phận bị cản trở hoàn toàn thì Đức Giám mục 

phó trình Tông thư bổ nhiệm lên Hội đồng cố vấn có mặt Chưởng ấn để ghi sổ là được (Can 

404,3). 

Luật khuyên Đức Giám mục địa phận trao chức Tổng Đại diện cho Đức Giám mục phó 

(Can 406,1) và Đức Giám mục địa phận nên ủy thác những công việc mà theo luật đòi phải trao 

quyền đặc ủy viên cho vị Tổng đại diện (Đức Giám mục phó) trước những vị khác  (406, 1).  

Khi Tòa Giám mục trống ngôi ( vì Đức Giám mục địa phận qua đời hoặc từ chức mà đã 

được Tòa Thánh chấp nhận, hoặc bị thuyên chuyển hoặc bị cách chức mà lệnh đã được 

chuyển đạt tới tay Đức Giám mục địa phận (Can 416), Đức Giám mục phó trở thành Giám mục 

địa phận miễn là ngài đã nhận chức Giám mục Phó cách hợp luật (Can 409, 1)  

4. Đức Giám mục phụ tá  

Vì nhu cầu mục vụ của địa phận, Đức Giám mục địa phận có thể xin Tòa Thánh một hay 

nhiều Giám mục phụ tá giúp mình (Can  403,1) (gửi về Tòa Thánh để cử ít là ba vị xưng đáng 

làm Giám mục phụ tá (Can 377,4). Đức Giám mục phụ tá không có quyền kế vị (Can 403,1)  

Đức Giám mục phụ tá nhận chức bằng cách trình Tông thư bổ nhiệm lên Đức Giám mục 

địa phận, có mặt vị Chưởng ấn ghi vào sổ là được (Can 402,2). Nếu Đức Giám mục địa phận bị 

hoàn toàn bị cản trợ, Đức Giám mục phụ tá chỉ cần trình Tông thư bổ nhiệm lên Hội đồng Cố 

vấn có mặt vị Chưởng ấn ghi vào sổ là xong (Can 403,3).  

Luật khuyên Đức Giám mục địa phận trao chức Tổng Đại diện hoặc Đại diện Giám mục 

cho Đức Giám mục phụ tá và trao nhũng công việc luật đòi hỏi có quyền đặc ủy riêng cho vị 

Tổng đại diện (Đức Giám mục phụ tá) trước các vị khác (Can 406,1). 

Khi Tòa Giám mục trống ngôi, Đức Giám mục phụ tá cai quản địa phận cho đến khi có giám 

quản địa phận (Can 419). Nếu Đức Giám mục phụ tá không được chỉ định làm giám quản địa 

phận thì ngài vẫn còn quyền và những năng quyền do chức Tổng đại diện hoặc đại diện Giám 

mục cho đến khi tân Giám mục địa phận nhận chức (Can 409,2).   

5. Tòa Giám mục trống ngôi 

a. Do Đức Giám mục địa phận qua đời. Những gì vị Tổng đại diện hoặc đại diện Giám mục 

làm vẫn có hiệu lực cho đến khi được tin chắc chắn Đức Giám mục qua đời (Can 416,417)  
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b. Do Đức Giám mục từ chức và đã được Tòa Thánh chấp nhận (Can 416).  

c. Do bị thuyên chuyển từ khi nhận được lệnh thuyên chuyển cho tới khi nhận địa phận 

mới, Đức Giám mục đó trở thành vị Giám quản và trong vòng hai tháng phải đi tới nhiệm sở 

mới (Can 416, 418). Chức vụ Tổng đại diện, đại diện Giám mục chấm dứt khi được tin Đức 

Giám mục được thuyên chuyển (Can 418,2). Ngày ngài đi nhận nhiệm sở mới, Tòa Giám mục 

đó trống ngôi (Can 418).  

d. Bị cách chức mà lệnh đã chuyển đạt tới Đức Giám mục. Khi Tòa Giám mục trống ngôi, 

Đức Giám mục phụ tá tạm quyền cai quản. Nếu có nhiều vị Giám mục phụ tá, thì ai thâm niên 

Giám mục sẽ cai quản địa phận cho đến khi đặt Giám quản địa phận. Không có Giám mục phụ 

tá, Hội đồng cố vấn cai quản trừ khi Tòa Thánh định sự khác (Can 419, 421,1)  

Lm. PX. Ng Hùng Oánh  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
 

 

Trong phạm vi bài viết  này, tôi không muốn đề cập nhiều đến những lý thuyết hay nền tảng 

thần học, cũng như giáo lý của Giáo Hôi về vai trò và sứ mạng của linh mục trong Giáo Hội, vì 

thiết nghĩ các linh mục và rất nhiều giáo dân ngày nay đều biết rõ. 

Điều chủ yếu tôi muốn nói ở đây là trong thực tế, linh mục phải hành xử thế nào để xứng 

đáng là hiện thân của Chúa Kitô xuyên qua chính đời sống, lời nói và việc làm  của mình trước 

mặt người khác. Đặc biệt hơn hết  là các  tín hữu được trao phó cho mình săn sóc và  phục vụ 

 về mặt thiêng liêng – sau nữa  – là trước những người chưa biết Chúa Kitô để cảm hóa và mời 

gọi họ nhận biết và tin Chúa Kitô  qua gương sống chứng nhân của mình. 

Thật vậy, với tư cách là cộng sự viên đắc lực, thân cận của Giám mục, linh mục  thi hành 

sứ vụ rao giảng, dạy dỗ và cai trị trong giáo hội địa phương (tức giáo xứ, giáo phận)  với tất cả 

 thành tâm, thiện chí và xác tín về chức năng và vai trò của mình được nhận lãnh từ bí tích 

Truyền Chức Thánh cho phép linh mục được  chia sẻ Chức Linh Mục đời đời của Chúa KItô, 

“Thầy Cả Thượng Phẩm…theo phẩm trật Men-ki-xê-đê” (Dt 5: 10)  

Trong hoàn cảnh thế giới tục hóa ngày nay, đặc biệt là ở các nước Âu Mỹ, người ta không 

những bị lôi cuốn bởi chủ nghĩa vật chất vô luân (immoral materialism) mà đặc biệt còn bị ảnh 

 hưởng ngày một nghiêm trọng bởi trào lưu tục hóa (secularization) đưa đến thực hành vô thần 

(practical  atheism), chối bỏ Thiên Chúa, “hạ bệ Kitô hóa” (de-christionization). và dửng 

dưng với mọi tôn giáo nói chung (Indifference to religions). 

 
LINH MỤC – ĐỨC KITÔ THỨ HAI (ALTER CHRISTUS) – PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ 
NÀO? 
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Thực trạng này đã và  đang là một thách đố to lớn cho những ai muốn sống niềm tin có 

Thiên Chúa là Đấng cực tốt cực  lành, đã yêu thương, tha thứ và cứu độ con người nhờ công 

nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Giêsu-Kitô. 

Để đối phó với  trào lưu  nguy hại nói trên, ngày 12 tháng 10 năm 2012, Tòa Thánh đã 

công bố quyết định mới của Đức Thánh Cha Bê-nê-đích-tô 16 ( đã  tự ý về hưu từ năm 2012) 

cho thiết lập một Văn Phòng hay Hội Đồng mới của Tòa Thánh (New Pontifical Council)  với 

chức năng Tân Phúc Âm hóa (New Evangelization) như một nỗ lực nhằm chống lại khuynh 

hướng tục hóa ở các quốc gia Âu Châu và Mỹ  châu  nói chung. Hội Đồng này do Đức Tổng 

Giám Mục Rino Fisichella làm Chủ Tịch.  

Sự kiện trên cho thấy là Đức Thánh Cha đã tỏ ra rất quan tâm về nguy cơ  tục hóa đang đe 

dọa những giá trị và chân lý của  Phúc Âm  cũng như đời sống luân lý, đạo đức của con người 

nói chung, và cách riêng, của người tín hữu Chúa Kitô đang sống trong hoàn cảnh suy đồi đạo 

đức và luân lý của thế giới  ngày nay. 

Đặc biệt,  Đức Thánh Cha đương kim Phanxicô cũng đã lưu ý  toàn Giáo Hội về thực trạng 

“tôn thờ tiền bạc” (cult of money) của thế giới,  là nguyên nhân chính của mọi bất công xã hội 

và thống khổ của con người  đang  sống dưới quyên cai trị của những kẻ tham tiền, tham 

quyên cố vị để vơ vét của cải vật chất  hầu   hưởng thụ và làm giầu, trong khi dửng  dưng trước 

sự nghèo đói và bất công của xã hội dưới quyền cai trị vô lương tâm của họ. 

Riêng đối với hàng giáo sĩ tu sĩ, Đức Thánh Cha Phanxicô  không những khuyên mà còn 

làm gương cụ thể  cho mọi người về đức khó nghèo của Phúc Âm và của Thánh Phanxicô  Khó 

Khăn mà Đức Thánh Cha đã chọn làm thánh hiệu cho triều đại Giáo hoàng của ngài. Cụ 

thể,năm 2014  Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngưng chức một giám mục Đức vì đã phung phí tài 

sản của Địa Phân để xây biệt thự lộng lẫy cho mình, trái với lời khuyên khó nghèo của Phúc 

Âm. 

Mới đây nữa, nhân dịp gặp gỡ các nhân viên của các tổ chức từ thiện và các tù nhân tại 

thành phố Cagliari (Ý) Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với họ như sau: 

“Một số người đã muốn làm nổi bật việc làm tốt của họ. Họ không ngừng nói về 

người nghèo, nhưng sau đó lại lợi dụng những người nghèo khó này để trục lợi cho cá 

nhân mình...Đó chắc hẳn không phải là ý muốn của Chúa Giê-su. Tôi đi xa hơn nữa  để 

nói đó là một tội  nghiêm trọng. Đó là  lợi dụng những người nghèo khó, những người là 

hiện thân của Chúa Giê-su để tô  điểm cho chính mình. Đây là một tội nghiêm trọng.” 

Như thế, linh mục và giám mục  phải  là những  người nêu gương sáng trước tiên về đức 

khó nghèo của Chúa Kitô, “Người vốn giầu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên khó 

nghèo vì anh  em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh  em được giầu có.” (2 Cor 

8:9)   

Cụ thể, Linh mục  cần thiết phải: 
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 I- Tách mình ra khỏi mọi dính díu với quyền lực và tham vọng trần thế để không vô 

tình hay cố ý làm tay sai cho một chế độ chính trị nào để cầu lợi cá nhân, và nhiên hậu gây 

thương tổn nặng nề cho chức năng (competence) và vai trò của mình là linh mục của Chúa 

Kitô. 

Trong điễn từ đọc tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Parlemo (Italia) trước hàng 

trăm Giám mục, Linh mục, và Tu sĩ nam nữ ngày 3 tháng 10 năm 2012, Đức Thánh Cha Bê-nê-

đich-tô 16 (đã về hưu)  đã nói riêng với các linh mục hiện diện như sau: “Chính Chúa Kitô, 

chứ không phải thế gian – đã thiết lập cương vị cho linhmục…Và với cương vị đó,  linh 

mục  phải luôn chú tâm đến ơn cứu độ và Vương Quốc của Thiên Chúa.”  (Christ 

establishes the priest’s status, not the world…  as a priest, he must be always with a view to 

salvation and the Kingdom of God. (cf. L’Observatore  Romano. Oct 6, 2010). Hơn nữa, linh 

mục “không thể là thừa tác viên của Chúa Kitô nếu không là chứng nhân và là người 

ban phát một đời sống khác với đời sống thế tục” (cf. Presbyterium Ordinis.no.3) 

Trước đó, trong thư Thứ Năm Tuần Thánh gủi cho các linh mục, Đức cố Giáo Hoàng 

Gioan-Phaolô II (đãđược tôn phong hiển thánh ngày 27-4 vừa qua) đã lưu ý các linh mục như 

sau: 

“Những nỗ lực nhằm biến linh mục thành người thường dân là làm hại  Giáo Hội. 

Điều này không có nghĩa là một cách nào đó, linh mục  phải thờ ơ không  quan tâm gì 

 đến những âu lo của người giáo dân (thường dân = laity);  ngược lại, phải rất gần gũi họ 

theo gương Thánh Maria Gioan Vianney, và trong chiều kích lo cho phần rỗi của họ (giáo 

dân)  và cho sự mở mang Vương Quốc  Thiên Chúa. Linh mục là chứng nhân và là 

người ban phát một đời sống khác với đời sống thế tục. Đây  là điều căn cốt  của 

Giáo Hội nhờ đó căn tính của linh mục được bảo vệ ở chiều dọc. Đời sống và nhân cách 

của ‘cha sở họ Ars’ (Curé of Ars) đặc biệt là hình ảnh rõ nét sáng ngời về đời sống và 

nhân cách của linh mục theo chiều kích nói trên.” (James P. Socias Scepter Publishers and 

Midwest Theological Forum, pp147-148) 

Nói khác đi, linh mục chỉ có một  vai trò và chức năng quan trọng nhất  là rao giảng Tin 

Mừng cứu độ của Chúa Kitô và làm chứng cho Chúa  trong mọi hoàn cảnh để phục vụ hữu 

hiệu cho các linh hồn đang cần đến Chúa và mong  lãnh nhận  ơn cứu độ của Người. Do đó, 

linh mục tuyệt đối không có chức năng chính trị  hay xã hội nào để tự nguyện làm tay sai phục 

vụ, tâng bốc,  ca tụng  hay chống đối một chế độ nào vì lý do thuần chính trị. 

Nhưng, nếu chế độ nào,  không tôn trọng nhân quyền (human rights) – không phải nhân 

quyền của  thần học giải phóng, là thứ nhân quyền cổ võ  đấu tranh giai cấp, tạo ra những “đàn 

kéc” chỉ biết ca tụng bợ đợ chế độ để an thân trục lợi –  mà là những quyền căn bản của con 

người,  như quyền tự do phát biểu, quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, quyền hành Đạo 

trong đó bao gồm việc  tổ chức,  đào tạo và  bổ nhiệm các chức sắc  lãnh đạo trong các giáo 

hội địa phương. Nếu chế độ nào không tôn trọng những quyền căn bản  này cũng như  dung 

dưỡng cho những sa dọa, suy thoái về luân lý, đạo đức trong xã hội họ cai trị  thì linh mục – và 

 nhất là Giám mục – phải có can đảm lên tiếng đòi hỏi chế độ phải tôn trọng những tư do căn 
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bản và thiêng liêng của con người, cũng như mạnh mẽ   lên án thực trạng suy thoái đạo đức và 

luân lý  của xã hội ( cụ thể là việc buôn bán phụ nữ và trẻ gái để cung cấp cho các ổ mãi dâm 

và ấu dâm (chid prostitution) rất khốn nạn ở trong và ngoài nước, kể cả môi giới cho  các 

đường giây mãi dâm và nô lệ tình dục ở nước ngoài dưới chiêu bài hôn nhân).Phải  đòi nhà 

cầm quyền dân sự có biện pháp thích đáng để lành mạnh xã hội hầu tạo môi trưởng thuận lợi 

cho sự phát triển lành mạnh đời sống tinh thần và  đạo lý của người dân. 

Xã hội vô luân, vô đạo và đầy bất công đã tạo ra những con người không còn nhân tín, mất 

hết mọi ý thức về luân lý và nhân đạo, và xô nhanh người dân xuống hố diệt vong vì thiếu nền 

tảng  tinh thần cần thiết để giúp phân biệt con người với mọi loài cầm thú chỉ có bản năng và vô 

lương tri. 

Như thế, làm ngơ hay nhắm mắt bịt tai trước những vi  phạm về quyền thiêng liêng của con 

người  và tụt hậu về luân lý, đạo đức,  sẽ trở thành đồng lõa với chế độ, với xã hội  làm phát 

sinh mọi tội ác vì thiếu căn bản đạo làm người.  

II- Trong lãnh vực giảng dạy chân lý và cử hành các Bí tích,  

Không linh mục nào được phép  dạy và thực hành giáo lý, bí tích riêng của mình mà phải 

dạy cũng như thực hành đúng giáo lý (doctrines), tín lý (dogmas) và kỷ luật bí tích của Giáo 

Hội.   

Cụ thể, Giáo Lý và Kinh Thánh của Giáo Hội  nhìn nhận  sự kiện có tội Tổ Tông (Original 

sin) do Nguyên Tổ loài người là Adam và Eva vấp phạm khiến con người mất ơn nghĩa với 

Thiên Chúa. Nhưng chính tội bất trung này của Nguyên Tổ loài người lại được  Giáo Hội sau 

này ca ngợi là “Tội sinh ơn phúc”  (Felix culpa) vì  bởi tội này mà Thiên Chúa  đã sai Con Một 

của Người là Chúa Kitô đến trần gian để  cứu chuộc cho nhân loại  khỏi chết vì tội. Ơn cứu 

chuộc và tha thứ này của Thiên Chúa còn lớn lao hơn tội bất trung của Nguyên Tổ rất nhiều, 

như Thánh Phaolô đã dạy: “Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân 

huệ của Thiên Chúa…Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người 

phải chết thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô 

 còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.” (Rm 5: 15). 

Như thế ai phủ nhận hay đặt vấn đề “tội Tổ Tông”với lâp luận “cam làm  không thể bắt 

quýt chiu” dựa trên tâm lý học,  là đã đi ngược lại với giáo lý hiện hành của Giáo Hội về vấn đề 

rất hệ trọng này. (x.SGLGHCG,số 402-407) 

Mặt khác, cũng vì tội Nguyên Tổ đã gây ra “sự chết của linh hồn” như Công Đồng Trentô 

đã dạy (DS 1512), mà Giáo Hội cử hành bí tích Rửa Tội để  để tái sinh con người trong sự 

sống mới, xỏa hết mọi hậu quả  của  tội nguyên tổ, cũng như  tha một  lần tất cả mọi tội cá 

nhân con người đã phạm cho đến lúc lãnh nhận Phép Rửa.. . Nhưng phép Rửa không trả lại 

cho con người tình trạng ơn phúc mà Adam và Eva được hưởng trước khi phạm tội. Nghĩa là 

sau khi được rửa rội, con người vẫn còn “những yếu đuối” và khuynh hướng nghiêng chiều về 

sự xấu, sự tội trong bản năng để cho con người phải cố gắng chiến đấu với ơn Chúa nâng đỡ 

để vươn lên trên đường hoàn hảo hầu  được cứu rỗi.  
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Do đó, linh mục không thể dạy sai lầm là phép rửa đã tha hết mọi tội nên không cần phải 

xưng tội nữa, cứ tự nhiên rước Minh Thánh Chúa! Phép Rửa tha một lần hết mọi tội, nhưng 

sau đó, người ta vẫn còn có  thể  lại phạm tội nhiều lần nữa chứ, vì bản chất yêu đuối và vì con 

người còn có ý muốn tự do (free will) để chống lại cám dỗ hay buông mình chiều theo sự xấu, 

sự tội để làm những sự dữ như giết người, cướp của, bóc lột  bất công thù oán,  dâm ô trụy lạ, 

thay chồng đổi vợ, li dị phá thai....Đây là thực trạng mà không ai có thể chối cãi được. 

Liên quan đến bí tích Thánh Thể, không có giáo lý, giáo luật nào dạy mọi người tham dự 

Thánh Lễ đều được rước Minh, Máu Thánh Chúa, vì  cho rằng đây là bữa tiệc Chúa  mời mọi 

người tham dự ăn và uống không phân biệt Công Giáo hay Tin lành, trẻ em đã rước lễ lần đầu 

hay chưa. Ngược lại, giáo lý và  giáo luật nói rõ: ai mắc tội trọng, chưa kịp đi xưng tội thì 

không được làm lễ (linh mục) và rước Minh Thánh Chúa (giáo dân). (x, giáo luật số 916; 

SGLGHCG số 1415). 

Như vậy, không thể mời hết mọi người tham dự Thánh Lễ ở tư gia hay ở nhà thờ lên rước 

Mình Máu Thánh Chúa lấy lý do là Chúa đã tha hết mọi tội cho con người, như một số linh mục 

Việt Nam, Mỹ  và Canada đã làm. (Có nhân chứng kể lại). Chúa tha thứ tội lỗi cho con người. 

Đúng, nhưng người ta vẫn còn phạm tội trở lại nhiều lần nữa, vì bản tính yếu đuối, vì ma quỉ 

cám dỗ và vì ý muốn tự do như đã nói ở trên. 

Lại nữa, linh mục cũng không được phép từ chối ban bí tích rửa tội, rước lễ lần đầu  hay 

chứng hôn cho ai, vì cha mẹ của trẻ em hay người lớn không đóng đủ tiền cho giáo xứ  như đã 

xẩy ra ở một địa phương kia bên nhà. Tệ hại hơn nũa , còn có linh mục lên Tòa giảng nói : đôi 

hôn phối này đáng lẽ không được cử hành hôn lễ vì người nữ đã có thai trước khi cưới. Nhưng 

vì có cha,hay anh chi đã giúp việc nhà thờ, nhà xứ nên được tha ! ( cõ nhân chứng kể lại).Lại 

nữa,  linh mục chánh xứ không được phép đe doa “rút phép thông công = ex-

communication” cho ai vì bất cứ lý do gì. Chỉ có Giám mục Giáo phận  mới có quyền ra vạ 

tuyệt thông hậu kết  (ferandae  sententiae) cho ai ngoan cố không chịu sửa lỗi sau khi đã được 

 cảnh cáo nhiều lần.  

Chưa hết, linh mục không được “tham mê tiền của” để bày chuyện “lễ đời đời “ để lấy nhiều 

tiền của giáo dân không am hiểu giáo lý, hoặc  chỉ nhận dâng lễ với bổng lễ (mass stipend) cao 

và từ chối lễ với bổng lễ thấp.. Đặc biêt là không nên tổ chức mừng ngày thụ phong mỗi năm, 

hay mỗi 10 năm, 15 năm để lấy tiền mừng của giáo dân. Đây là một gương xấu phải tránh, chứ 

không phải là một truyền thống tốt đẹp phải thực hành. 

Một điều quan trọng nữa là  linh mục không được phép  biến lễ tang (Funeral mass) thành 

lễ  cưới  hay lễ Phong Thánh (Canonization Mass) cho ai khi giảng rằng linh hồn này chắc 

chắn đã lên Thiên Đàng rồi, vì đã được xức dầu và lãnh Phép lành Tòa Thánh trước khi chết, 

cho nên  phải vui mừng, không được thương khóc và để tang như một gia đình kia có con làm 

linh mục đã làm! (có nhân chứng kể lại) 

Giáo lý và bí tích của Giáo Hội chỉ qui định việc xức dầu thánh, ban của ăn đàng (Viaticum) 

cũng như nghi thức phó linh hồn cho ai sắp ly trần, nhưng không hề dạy là nếu ai được xức 
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dầu và lãnh Phép lành Tòa Thánh trước khi chết thì chắc chắn đã lên Thiên Đàng. Lên Thiên 

Đàng hay xuống hỏa ngục, hoặc đang còn ở nơi Luyện tội thì không ai có thể biết được. Chỉ có 

Chúa biết mà thôi. Do đó, Giáo Hội chỉ dạy  cầu nguyện cho các linh hồn đã ly trần, dù là 

thường dân, hay linh mục, giám mục  hoặc giáo hoàng.  

Giáo Hội có phong thánh cho ai thì cũng phải đòi hỏi thời gian và những điều kiện cần thiết 

theo giáo luật, chứ chưa hề tức khắc phong thánh cho ai ngay sau khi người đó chết, dù là các 

Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám mục… 

Mặt khác, với tư cách và cương vị là thừa tác viên và là hiện thân của Chúa Kitô trong trần 

thế, linh mục không thể coi nhẹ cương vị của mình để dễ dãi tham gia  giúp vui trong những 

bữa tiệc cưới, hội họp đông người để đứng lên ca hát hoặc kể truyện tếu. Nói rõ hơn, linh mục 

không nên ôm cây đàn, ca hát  và  nhảy nhót với  ai vì mục đích ca tụng quê hương, đất nước 

hoặc gây quỹ cho cá nhân hay cơ quan, đoàn thể nào. Làm như vậy, linh mục đã quên cương 

vị của mình khi tự cho phép hòa mình vào những sinh hoạt có tinh chất thế tục.  

Sân khấu và nơi tổ chức ca hát, nhảy nhót của người đời, nên chắc chắn không phải là nơi 

tụ họp, giúp vui  của linh mục. Chỗ đứng và nơi trình diễn của linh mục là bàn thánh, là giảng 

đài (pulpit) là  Tòa giải tội và giường  bệnh nhân,   tức là những nơi linh mục thi hành tác vụ 

thánh đã được lãnh nhận từ Bí Tích Truyền Chức Thánh và năng quyền thi hành từ giám mục 

mình trực thuộc để phục vụ cho những lợi ích thiêng liêng của giáo dân. 

Đặc biệt, linh mục cũng không nên làm các nghề của người đời như bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư 

v.v…  để quảng cáo kiếm thân chủ và kiếm tiền như những người làm các nghề chuyên môn 

này. Chỗ đứng và chức năng (competence)  của linh mục là rao giảng lời Chúa, dạy dỗ chân lý 

và thánh hóa mình và người khác qua việc cử hành các Bí Tích Thanh Tẩy, Thánh Thể, Hòa 

giải và xức dầu bệnh nhân, dạy giáo lý, Kinh Thánh…chứ không  phải ở phòng mạch, nhà bán 

thuốc, văn phòng cố vấn pháp luật v .v… Đây là một khuyết điểm  lớn của Tu Hội hay nhà Dòng 

nào đã cho phép tu sĩ linh mục của mình làm những ngành nghề nói trên để kiếm tiền cho nhà 

Dòng, Tu Hội. 

Chúng ta tin rằng mỗi người Chúa ban ơn gọi và khả năng riêng để sống và phục vụ. Do 

đó, không thể vừa làm linh mục vừa làm ca sĩ hay bác sĩ y khoa, hay luật sư (attorney) được. 

Tuy nhiên, cũng có trường hợp một số bác sĩ, luật sư,  kỹ sư  hay giáo sư đang hành nghề thì 

cảm thấy ơn goi đi tu làm linh mục. Nhưng sau khi trở  thành linh mục, thì thôi không hành nghề 

chuyên môn kia nữa để dành tâm trí và thì giờ cho Sứ vụ linh mục (priestly ministries), một 

“ngành nghề  không dính dáng gì đến việc bon chen để kiếm tiền, làm giầu như các ngành 

nghề khác trong xã hội. 

Lại nữa, linh mục không thể đi làm quảng cáo cho một cơ sở thương mại nào, như một linh 

mục  kia đã  nằm dài trên ghế để quảng cáo cho một loại ghế xoa bóp  trên truyền hình. Đây  rõ 

ràng là một gương xấu, hoàn toàn không phù hợp với chức năng và tư cách  của linh mục, 

thừa tác viên thay mặt và nhân danh Chúa Kitô (in persona Christi) để dâng  lại hy tế thập giá 
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 của Chúa trên bàn thờ, và cử hành các bí tích khác cũng như rao giảng lời Chúa và làm nhân 

chứng cho Chúa qua tác vụ và đời sống của mình trước mặt người đời.  

Sau hết, linh mục ( cả giám mục nữa) không nên tự hạ minh cách không cần thiết để xưng 

“con hay em” với giáo dân khi đứng trên tòa giảng.Cũng  không được xưng “cha” với ai trừ với 

các trẻ em mà thôi. 

Tóm lại, là hiện thân  của Chúa Kitô giữa trần gian, đặc biệt  trong hoàn cảnh xã hội khắp 

nơi ngày một  thêm “tục hóa”  vô lương tâm và  vô luân hiện nay, mọi linh mục đều được mong 

đợi sống sao cho người đời, cách riêng cho người tín hữu, dễ nhận ra Chúa Kitô, Đấng đến và 

trở nên Con Người không phải để đồng hóa với  người phàm trong mọi chiều kích thế tục  mà 

trở nên Con Người để cứu chuộc  và  thần linh hóa ( divinize) loài người  hầu  cho giúp  con 

người được sống hạnh phúc  và “thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã  thoát khỏi 

cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian” này, như Thánh Phêrô đã dạy. (2 Pr 1:4). 

Chúa nói: “Ai có tai nghe thì nghe.” (Mt 13: 43; Mc 7 : 46; Lc 8: 8)  

LM . Phanxiô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
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Bài 2.  

Tin Mừng theo thánh Mat-thêu chỉ cho ta thấy nhóm phụ nữ đứng đàng xa khi Chúa Giê-su 

bị treo trên thập giá, và cho biết “các bà đã đi theo Chúa Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người”. 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca cho chúng ta danh sách các phụ nữ đi theo phục vụ Chúa Giê-su 

ngay từ chương thứ 8: “Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan 

báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai, và mấy phụ nữ đã 

được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mac-đa-la, người đã được 

giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na 

và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ”.  

Trong cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm, bà Maria Mac-đa-la luôn đứng đầu danh sách các 

phụ nữ đi theo giúp đỡ Chúa Giê-su. Mat-thêu không cho biết lai lịch của bà. Lu-ca cho biết bà 

là người được giải thoát khỏi bảy quỷ. Trong Kinh Thánh thì con số bảy chỉ sự tròn đầy, bảy 

quỷ tức là toàn bộ quyền lực của quỷ. Ta không biết tình trạng của bà khi bị bảy quỷ hành hạ 

như thế nào, cũng không biết bà được Chúa cứu trong hoàn cảnh nào. (Mc 16, 9 cũng lặp lại 

thông tin này trong phần kết.) 

  
THÁNH NỮ MARIA MA-ĐA-LE-NA TRONG TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA. 
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Danh sách của Lu-ca theo ngay sau chuyện người đàn bà tội lỗi đến khóc dưới chân Chúa 

trong nhà ông Si-môn, có lẽ vì thế người ta đã quen đồng hóa hai bà, cho rằng Maria Ma-đa-le-

na chính là người đàn bà tội lỗi sám hối kia, hoặc là người đàn bà ngoại tình trong Gio-an 8, 1-

11. Nhưng trên cơ sở văn bản thì không có gì cho phép đồng hóa. Về phương diện quá trình 

bản thân, một người bị bảy quỷ hành hạ thì không thể nào trở thành “người phụ nữ tội lỗi nổi 

tiếng trong thành” (Lc 7, 37) hay người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang (Ga 8, 3). Vậy thì xin 

cởi bỏ cái áo khoác lãng mạn người ta đã choàng lên cho Maria Mác-đa-la, và đi vào nguồn 

chính là các sách Tin Mừng, để chiêm ngắm dung nhan người phụ nữ tuyệt vời trong hàng môn 

đệ, được Hội Thánh tôn kính ngang hàng các vị trong nhóm Mười Hai tông đồ, và học biết 

những gì Tin mừng nói về ngài thay vì những phóng chiếu lãng mạn của chúng ta. Trong bài 

này tôi xin trình bày Maria Mađalena trong sách Tin Mừng Lu-ca. 

Bản danh sách ở chương thứ 8 của Lu-ca cho thấy nhóm phụ nữ do Maria Mac-đa-la đứng 

đầu, đã đi theo Chúa Giêsu khi Chúa cùng với nhóm Mười Hai rong ruổi đường trường loan 

báo Tin Mừng. Nhóm Mười Hai là những người bỏ mọi sự mà đi theo Chúa và được Chúa chọn 

làm Tông Đồ (Lc 6, 13) để ở với Chúa (Mc 3, 14), còn nhóm phụ nữ thì đem theo của cải mà 

giúp đỡ Chúa Giê-su và các Tông Đồ. Vậy thì nhóm Mười Hai và nhóm phụ nữ là hai nhóm 

luôn ở bên cạnh Chúa Giê-su, tuy nhiên suốt cuộc hành trình của Chúa Giê-su ta không thấy 

các bà xuất hiện lần nào, cho tới khi Chúa bị treo lên thập giá ta mới lại gặp các bà trong tư thế 

“chứng nhân”: “Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giê-su, cũng như những 

phụ nữ đã theo Người từ Ga-li-lê; các bà đã chứng kiến những việc ấy” (Lc 23, 49). Bản 

văn nói đến hai nhóm cùng đứng đàng xa: “tất cả những người quen biết Đức Giê-su” và 

“những phụ nữ…”, nhưng khi nói về chứng kiến thì chỉ nói đến các bà [bản dịch ở đây theo 

đúng nguyên văn Hy lạp].  

Sau đó, khi ông Giô-xép xin được xác Đức Giê-su, “ông hạ xác Ngài xuống, lấy tấm vải gai 

mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ… Cùng 

đi với ông Giô-xép, có những người phụ nữ đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê. Các bà để ý nhìn 

ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và 

thuốc thơm. Nhưng ngày sa-bát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền” (Lc 23, 53-56). 

Lu-ca bố trí câu chuyện thật chặt chẽ ở đây: nhóm phụ nữ này chứng kiến cái chết của 

Chúa Gê-su trên thập giá, chứng kiến khi ông Giô-xép hạ xác Chúa Giê-su từ tên thập giá 

xuống, lấy vải gai liệm và đặt vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá…Các bà cùng đi với ông tới 

mộ, để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào. Các bà về nhà, chuẩn bị dầu 

và thuốc thơm. Nhưng ngày sa-bát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền. Như vậy là các bà có mặt 

và ghi nhận mọi sự cho đến lúc bắt buộc phải nghỉ theo luật. Các bà chuẩn bị dầu và thuốc 

thơm [sau khi mặt trời lặn ngày sa-bát, là có thể mua sắm] là đã có ý trở lại mộ để ướp xác 

Chúa, chứ không phải tình cờ kéo nhau đi.“Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi 

ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn”. Những chi tiết trên còn cho thấy các bà không 

chờ đợi chuyện gì khác thường, nhưng chỉ làm một chuyện rất đơn giản là đem dầu và thuốc 
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thơm đến ướp xác, vì hôm trước là áp ngày sa-bat, và các bà cũng bị bất ngờ về cái chết của 

Chúa cũng như về chính việc được lãnh xác để mai tang. 

Các bà thực hiện dự tính của mình. Nhưng các bà thấy gì ở mộ? “Họ thấy tảng đá đã lăn ra 

khỏi mộ”. Họ không thể lầm, vì họ đã đi theo ông Giô-xép, đã nhìn xem ngôi mộ và xem xác 

Người được đặt như thế nào. Họ là một nhóm chứ không phải một người, và mới cách một 

ngày, không thể nói họ vào lầm một ngôi mộ khác. “Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài 

Chúa Giê-su đâu cả”. Lu-ca cho cảm tưởng họ không bị bất ngờ vì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi 

mồ, thản nhiên bước vào. Chỉ khi không thấy thi hài Chúa Giê-su họ mới phân vân. 

“Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. 

Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: Sao các bà lại tìm người sống 

ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói 

với các bà hồi còn ở Ga-li-lê… Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói.” 

Hai người đan ông y phục sáng chói bỗng xuất hiện ngay bên cạnh họ ở ngay trong mộ. Họ 

sợ hãi là lẽ đương nhiên. Hai người này là ai? Lu-ca không nói là thiên thần nhưng là hai 

người. Để hiểu điều này, phải trở lại cảnh Chúa Giê-su tỏ vinh quang (hiển dung) trên núi: 

“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh 

chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện 

ra rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc Xuất Hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.” Hai 

người đàn ông y phục sáng chói, gợi cho ta nhớ tới “hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển”, tức là 

Mô-sê và Ê-li-a. Hai vị đã đàm đạo với Chúa Giê-su về cuộc Xuất Hành người sắp hoàn thành 

tại Giê-ru-sa-lem, nay đến xác nhận với các bà rằng Người đã hoàn thành cuộc Xuất Hành: 

Người không còn đây nữa, Người đã trỗi dậy rồi. 

Hai người nói với các bà: “Hãy nhớ lại lời Người đã nói với các bà khi còn ở Ga-li-lê”. Mat-

thêu nói trống : “như Người đã nói”; Mac-cô nhắc các môn đệ: “như Người đã nói với các ông”. 

Lu-ca nói rõ: Người đã nói với các bà khi còn ở Ga-li-lê. Một chi tiết nhỏ để lộ một sự thật 

lớn. Đọc các sách Tin Mừng khác, chúng ta có cảm tưởng Chúa Giê-su chỉ trực tiếp dạy dỗ các 

ông môn đệ về cuộc khổ nạn và phục sinh. Lu-ca lại cho thấy các bà cũng đã được trực tiếp 

nghe Chúa dạy những điều “bí mật”trọng đại, chứ không chỉ nghe các ông nói lại.  

“Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho 

nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria 

Mac-đa-la, bà Gio-an-na và bà Maria, mẹ ông Gia-cô-bê, các bà khác cùng đi với mấy bà này 

cũng nói với các Tông Đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên không tin”. 

Hai lần Lu-ca kể rằng Đức Mẹ ghi nhớ mọi điều ấy và suy niệm trong lòng (Lc 2, 19.61). 

Các nữ môn đệ cũng ghi nhớ những lời Chúa Giê-su đã nói, và chỉ cần “hai người y phục sáng 

chói” này nhắc một tiếng là các bà nhớ lại. Các Tông Đồ nghe các bà kể thì cho là chuyện vớ 

vẩn nên không tin, hẳn là vì bộ nhớ của các ông không tốt bằng. Chúa dựng nên người phụ nữ 

với bộ nhớ đặc biệt. Trong gia đình, cha nhiều khi quên cả sinh nhật của các con, thì mẹ là 
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người ghi nhớ mọi sự. Bộ nhớ này đôi khi cũng gây phiền toái, vì “đàn ông không tha nhưng 

mà quên, đàn bà tha nhưng mà không quên”. Nhưng nếu dùng để ghi nhớ mọi lời Chúa nói thì 

mọi sự sẽ êm xuôi. Lạc đề rồi! 

Trở lại câu chuyện trong Tin Mừng Lu-ca, sau câu kết luận về thái độ không tin của các 

Tông Đồ, Lu-ca tiếp tục kể cho chúng ta chuyện ông Phê-rô chạy ra mồ, rồi chuyện hai người 

môn đệ trên đường Em-mau. Sau khi nhận ra Chúa Giê-su lúc Chúa bẻ bành, hai người từ Em-

mau vội vã quay về Giê-ru-sa-lem. Hẳn trong bụng hai ông phải thích thú với ý nghĩ mình là đàn 

ông, sẽ làm cho các ông khác phải tin. Nhưng khi về tới nơi và gõ cửa, thì các ông khác ở trong 

nhà vừa mở cửa đã reo lên: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn”. Hai chữ thật 

rồi mang ý nghĩa rất đặc biệt ở đây: “thật rồi” quy chiếu vào chuyện lúc ban sáng các ông 

không tin lời các bà, vì cho là chuyện vớ vẩn. Bây giờ thì các ông đã tin. Tại sao? Chúa đã hiện 

ra với ông Si-môn! Trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã nói với ông Si-môn: “Thầy đã cầu nguyện cho 

anh để khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững 

mạnh” (Lc 22, 32). Bây giờ Chúa đã cho ông Phê-rô cơ hội thi hành sứ mạng. Anh em đã tuyên 

xưng: “Chúa trỗi dậy thật rồi”, vì họ đã nghe ông Phê-rô kể lại việc Chúa Phục Sinh hiện ra với 

ông.   

Trong việc xác nhận vai trò của ông Phê-rô, Chúa Giê-su cũng xác nhận giá trị lời chứng 

của các nữ môn đệ, đứng đầu là bà Maria Mac-đa-la. Các ông cho chuyện các bà kể là chuyện 

vớ vẩn nên không tin. Đó là thái độ “nam trọng, nữ khinh”, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” 

(một đứa con trai cũng là có, muời đứa con gái cũng là không). Trọng và khinh ở đây không 

phải là kính trọng và khinh dể, nhưng trọng là nặng, khinh là nhẹ. Trong Kinh Thánh, lời chứng 

của người phụ nữ không có giá trị trước tòa án, trừ trường hợp sinh đẻ (ta sẽ thấy trong Tin 

Mừng Gio-an). Việt Nam có câu “đàn bà trông gà hóa quạ”, các Tông Đồ coi lời chứng của các 

bà là “chuyện vớ vẩn”. Bây giờ nhờ lời chứng của ông Phê-rô, các ông cũng phải nhận là các 

bà đã nói đúng, chứ không phải chuyện vớ vẩn. 

Kết luận: Tin Mừng Lu-ca trình bày rất chi tiết và chặt chẽ việc các phụ nữ đi theo Chúa 

Giê-su từ Ga-li-lê, đứng đầu là bà Maria Mác-đa-la, đã là những môn đệ đích thật, được nghe 

Chúa Giê-su dạy dỗ cả những điều bí mật về cuộc Thương Khó và Phục Sinh, ngang hàng các 

Tông Đồ. Trong khi các Tông Đồ và các môn đệ khác chạy trốn hết, thì các nữ môn đệ chứng 

kiến cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá; chứng kiến ông Giô-xép hạ xác và táng xác, biết 

ngôi mộ ở đâu, xác Chúa được đặt như thế nào. Các bà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Sáng 

sớm ngày thứ nhất trong tuần các bà ra mộ và được thấy mộ đã mở, được hai người y phục 

sáng chói cho biết Chúa đã trỗi dậy, và được sứ mạng về báo tin cho các Tông Đồ. Các bà nhớ 

lại lời Chúa đã nói khi còn ở Ga-li-lê về cái chết và sự phục sinh của Chúa. 

Các Tông Đồ vẫn giữ não trạng cổ truyền, coi lời các bà kể là chuyện vớ vẩn. Nhưng khi 

thánh Phê-rô làm cho anh em vững mạnh, thì cũng đồng thời xác nhận rằng về phương diện 

làm chứng cho Chúa Giê-su, lời chứng của các nữ môn đệ cũng ngang hàng lời chứng của các 

ông môn đệ và các Tông Đồ, và còn hơn thế nữa: các nữ môn đệ là những người đầu tiên đã 
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nhớ lại những lời Chúa nói khi còn ở Ga-li-lê, đã gặp Chúa Phục Sinh, và nhận được sứ mạng 

đem Tin Mừng cho các Tông Đồ.   

Giê-ru-sa-lem 18/6/2016 

L.M. Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. 

  

VỀ MỤC LỤC 
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PHƯƠNG PHÁP NGUYỆN GẪM  
CỦA CHA LIEBERMANN10  

 
 

Thư gửi Francois, cháu trai mười lăm tuổi, dạy cậu cách thức cầu nguyện 11 
 
 
Bác chúc tụng Chúa vì những ước muốn tốt lành Người đã ban cho con, bác chỉ có thể khuyến 
khích con hãy ra sức kết hiệp với Chúa. Đây là một phương pháp, không ít thì nhiều, con có thể 
áp dụng để có được thói quen cầu nguyện.  
 
Trước tiên, chiều hôm trước, con hãy lấy một cuốn sách hay, đọc một chủ đề đạo đức nào đó, 
coi xem điều gì phù hợp nhất với thị hiếu và nhu cầu của con. Chẳng hạn, một đề tài về cách 
thực hành các nhân đức, đặc biệt về đời sống và gương lành của Chúa Giêsu hay Đức Trinh 
Nữ Maria. Tối đến, hãy nghĩ về những điều tốt lành này khi con đi ngủ; sáng ra, khi thức dậy, 
hãy nhớ lại những suy tư đạo đức vốn sẽ hình thành một đề tài cho con cầu nguyện. Sau khi 
cầu nguyện bằng lời nói, con hãy đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Hãy nghĩ rằng, vị 
Thiên Chúa cao cả của chúng ta hiện diện khắp mọi nơi; Người đang ở nơi con ở; Người ngự 
trong tâm hồn con một cách đặc biệt, hãy tôn thờ Người. Rồi hãy nghĩ về chính con, bất xứng 
biết bao với những tội lỗi khi đứng trước sự Thánh Thiện và sự Cao Cả vô biên của Người. Hãy 
khiêm tốn xin Người thứ tha những lỗi lầm của con, hãy tỏ lòng thống hối và đọc Kinh Cáo 
Mình. Rồi hãy nhìn nhận, tự sức mình, con không thể cầu nguyện với Chúa cho nên, khẩn 
khoản với Chúa Thánh Thần, van xin Người đến trợ giúp con, dạy con cầu nguyện, giúp con 
cầu nguyện cho tốt, hãy đọc kinh “Thánh Thần, Khấn Xin Ngự Đến”12. Rồi việc cầu nguyện thực 
sự của con sẽ bắt đầu. Nó bao gồm ba điểm: tôn thờ, nhận định và quyết tâm. 
 
 
THỨ NHẤT, TÔN THỜ  
 
Hãy bắt đầu bằng cách tôn kính Thiên Chúa, hay Chúa Giêsu Kitô hoặc Đức Trinh Nữ Maria… 
tuỳ thuộc vào chủ đề nguyện ngắm của con. Như thế, nếu chẳng hạn con suy gẫm về một trong 
những sự trọn lành của Thiên Chúa hay về một nhân đức, con sẽ tôn kính Người, Đấng trọn 
lành ở mức độ cao cả vô cùng; hoặc tôn thờ Chúa Giêsu, Đấng thực hành nhân đức đó cách 
trọn hảo. Ví dụ, nếu con đang gẫm suy về lòng khiêm tốn, con sẽ nghĩ Chúa chúng ta khiêm tốn 
biết bao: từ thuở đời đời, Ngài đã là Thiên Chúa, đã hạ mình thành một trẻ thơ, được sinh ra 
trong một chuồng bò, vâng phục Đức Maria và Thánh Giuse bao năm, rửa chân cho các tông 
đồ, chịu mọi sỉ nhục và phỉ báng từ con người. Rồi con biểu lộ với Ngài lòng ngưỡng mộ, tình 
yêu, lòng biết ơn và giục linh hồn con yêu mến Ngài, ước ao bắt chước Ngài. 
 

Con cũng có thể gẫm suy nhân đức này trong cuộc đời Đức Mẹ hoặc ngay cả một vị 
thánh nào đó; hãy xem các ngài thực hành nhân đức đó thế nào và thổ lộ với Chúa nỗi khát 
khao muốn bắt chước của con. 
 

Nếu con đang suy niệm về một trong những mầu nhiệm của Chúa Giêsu, chẳng hạn 
mầu nhiệm Giáng Sinh, con có thể hình dung một nơi mà mầu nhiệm đã xảy ra với những con 
người có mặt ở đó. Con có thể tưởng tượng máng cỏ, nơi Đấng Cứu Thế sinh ra, con hình 
dung Hài Nhi Giêsu trong vòng tay Đức Maria với Thánh Giuse bên cạnh; các mục đồng và các 
đạo sĩ đến triều bái Ngài và rồi, hãy nhập đoàn với họ để thờ lạy, ca ngợi và cầu xin Ngài. Con 
cũng có thể tận dụng cách hình dung đó nếu con gẫm suy về những chân lý lớn lao khác như 
                                                 
10

 Chân Phước Francois Liebermann (1802-1852), một trong những đấng sáng lập Hội Dòng Thánh Linh (Các Cha 

Dòng Thánh Linh), một dòng thừa sai. 
11

 Lettres du Vénérable Père Liebermann présentés par L. Vogel (Paris: Desclée de Brouwer, 1964). 
12

 Thánh Thần, khấn xin ngự đến, đổ đầy tâm hồn các tín hữu của Ngài và đốt lên trong họ ngọn lửa yêu mến Ngài. 

Xin hãy sai thần khí của Ngài đến và họ sẽ được tác sinh. Và Ngài sẽ canh tân bộ mặt trái đất này. 
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hoả ngục, phán xét hay sự chết; chẳng hạn, con hình dung giờ sau hết của mình với những 
người bao quanh con: một linh mục, những người thân; hãy tưởng tượng những cảm xúc của 
con lúc ấy; rồi thực hiện một hành vi yêu thương dành cho Thiên Chúa; những cảm xúc sợ hãi 
và tín thác của con lúc ấy. Sau khi con đã dừng lại trên tất cả những cảm nhận và cảm xúc này 
lâu chừng nào con tìm thấy một điều gì đó ở chúng để áp dụng cho mình, con hãy chuyển sang 
điểm thứ hai, đó là nhận định. 
 
 
THỨ HAI, NHẬN ĐỊNH  
 
Ở đây, con sẽ nhẹ nhàng dò dẫm trí óc để tìm ra những lý do chính yếu vốn thuyết phục con về 
chân lý con đang suy gẫm, chẳng hạn, nhu cầu phải làm gì để được ơn cứu độ nếu con đang 
suy gẫm về ơn cứu độ; hoặc những lý do khiến con thực hành nhân đức này nhân đức kia. Ví 
dụ, nếu con đang cầu nguyện về lòng khiêm tốn, con có thể xét đến nhiều lý do khiến con phải 
khiêm tốn: trước tiên, gương sáng của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ và tất cả các thánh; rồi vì kiêu 
ngạo, đầu mối và căn nguyên mọi tội lỗi, đang khi khiêm tốn là nền tảng của mọi nhân đức; và 
sau cùng, con thấy bởi con không có gì nên không lý do gì mà kiêu căng. Có điều gì con có mà 
không lãnh nhận từ Thiên Chúa? Sự sống, sự bền bỉ, trí óc lành mạnh, những ý tưởng thánh 
thiện của con: mọi sự đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, để con không có gì mà tự kiêu tự đại. 
Hoàn toàn ngược lại, rất nhiều điều khiến con phải khiêm tốn khi nghĩ đến biết bao lần con xúc 
phạm Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ và là Đấng Ban Ơn của con. 
 

Đối với những nhận định này, đừng tìm cách lục lọi tất cả mọi lý do vốn có thể thuyết 
phục con tin vào chân lý này chân lý nọ, hay thực hành nhân đức đặc biệt này nhân đức đặc 
biệt kia… một chỉ lưu lại ở những lý do vốn có thể áp dụng cho con hay những lý do thôi thúc 
con thực hành nhân đức đó cách mạnh mẽ nhất. Hãy thực hành nhận định này cách nhẹ 
nhàng, đừng vắt kiệt trí óc con. Khi một nhận định không còn gây ấn tượng cho con, hãy 
chuyển sang nhận định khác. Hãy kết hợp tất cả những điểm này với hành vi tôn thờ Chúa 
Giêsu và khao khát làm vui lòng Ngài; thỉnh thoảng, dâng lên Ngài những lời kinh vắn gọn và 
những khát vọng, bộc bạch cùng Ngài những ước muốn tốt lành của tâm hồn con. 
 

Sau khi xem xét những lý do này, con sẽ trở lại những chiều kích sâu thẳm của lương 
tâm mình, cẩn thận xem xét, cho đến hôm nay, con đã sống thế nào với chân lý hoặc nhân đức 
con đã suy gẫm; chẳng hạn con đã trót phạm những lỗi lầm nào nghịch lại đức khiêm nhường 
nếu như con đang suy gẫm về lòng khiêm tốn; trong hoàn cảnh nào, con đã phạm những lỗi 
lầm đó và với những biện pháp nào để con không sa vào những lỗi lầm ấy nữa. Và rồi, con 
chuyển sang điểm thứ ba, đó là quyết tâm. 

 
 
THỨ BA, QUYẾT TÂM  
 
Một trong những hoa trái tốt nhất con phải rút ra từ việc cầu nguyện là đi đến những quyết tâm 
tốt. Hãy nhớ, không phải con chỉ cần nói, “Tôi sẽ không kiêu căng nữa” hay “Tôi sẽ không nói 
bất cứ điều gì để tán dương mình” hay “Tôi sẽ không nổi nóng nữa” hoặc “Tôi sẽ thực hành bác 
ái đối với mọi người”… Chắc chắn đây là những ước muốn chính đáng cho thấy ý hướng ngay 
lành của tâm hồn con. Nhưng cần đi xa hơn: con phải tự hỏi, trong một ngày sống, hoàn cảnh 
nào khiến con có nguy cơ sa vào những lầm lỗi mình muốn tránh, hoặc trong những hoàn cảnh 
nào con có thể thực hành nhân đức đặc biệt này. Chẳng hạn, giả như con đang suy gẫm đức 
khiêm nhượng: và rồi, xét mình kỹ lưỡng, con nhận ra rằng, khi thầy giáo đặt cho con một câu 
hỏi trong lớp, con cảm thấy trong lòng bừng lên một cảm giác kiêu căng cao độ, một nỗi khát 
khao được ngưỡng mộ. Vì thế, quyết tâm của con là nhớ lại giây phút khi con được đặt câu hỏi, 
để thực hiện một hành vi khiêm tốn bên trong, để thưa với Chúa rằng, con quyết tâm từ bỏ 
những cảm giác kiêu căng vốn có thể dậy lên trong tâm hồn mình. Nếu con nhận thấy mình hơi 
va vấp trong một số hoàn cảnh nào đó, quyết tâm của con hoặc là sẽ tránh những hoàn cảnh 
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đó nếu có thể, hoặc là hồi tưởng lại một lúc ngay khi con thấy trước sự va vấp có thể xảy ra. 
Nếu con thấy mình hơi hiềm khích với một người nào đó, con sẽ quyết tâm đến với người đó, 
tỏ cho họ thấy tình bằng hữu thực sự của con… 
 

Nhưng dù những quyết tâm của con cao đến đâu, vẫn chẳng ích gì nếu Chúa không đến 
giúp. Vì thế, phải chú tâm đến việc khẩn khoản xin Người ban ơn trợ giúp. Hãy cầu xin điều này 
ngay khi con đưa ra quyết tâm hay đang lúc thực hiện quyết tâm, xin Người gìn giữ con trung 
thành với những quyết tâm đó. Nhưng con cũng phải cầu xin điều đó lúc này lúc khác trong 
những giai đoạn của việc cầu nguyện. Nói chung, việc cầu nguyện của con không được trở nên 
khô khan, một cái gì thuần lý trí: tâm hồn con phải rộng mở và bộc lộ trước vị Thầy nhân lành 
như tâm hồn một trẻ thơ trước người cha trìu mến yêu thương nó. Để những lời cầu khấn này 
sốt sắng và hiệu quả hơn, con có thể thưa với Chúa cách yêu thương rằng, chỉ vì vinh danh 
Người mà con xin ơn thực hành nhân đức con đang suy gẫm; chỉ để thực hiện thánh ý Người 
như các thiên thần đang làm trên trời mà con nài xin Người trợ giúp hầu trung thành với những 
quyết tâm tốt lành của mình; con cầu xin điều đó nhân danh Con Yêu Dấu của Người, Đức 
Giêsu Kitô, Đấng chịu chết trên Thánh Giá để con xứng đáng lãnh nhận những ơn này; và rằng 
Người đã hứa đáp lại những ai cầu xin mọi khi họ khấn nguyện nhân danh Con Một Người. 
 

Hãy chân thành dâng mình cho Đức Trinh Nữ Maria nữa. Hãy khẩn khoản xin Mẹ nhân 
lành của chúng ta cầu bàu cho con. Mẹ có mọi quyền phép, tốt lành vô song; Mẹ không biết thế 
nào là từ chối con cái; và Chúa, Thiên Chúa chúng ta, sẽ ban cho Mẹ mọi điều Mẹ cầu xin cho 
con cái mình. Cũng hãy cầu xin thánh bổn mạng và thiên thần hộ thủ của con. Lời cầu bàu của 
họ sẽ không vô ích trong việc mang lại nhân đức và lòng trung thành của con với những quyết 
tâm thiết thực của mình. 
 

Thỉnh thoảng trong ngày, con nên nhớ lại những quyết tâm tốt lành này để đem chúng ra 
thực hành hoặc kiểm tra xem con đã giữ chúng hay chưa, đồng thời đổi mới quyết tâm trong 
phần ngày còn lại. Thi thoảng, con hãy nâng tâm hồn lên cùng Chúa, xin Người làm sống lại 
trong con những ý hướng ngay lành mà Người đã gửi đến trong giờ nguyện gẫm buổi sáng. 
Bằng cách hành động như thế, con có thể đoan chắc mình sẽ được rất nhiều ơn ích từ bài tập 
luyện thánh thiện này và con sẽ rất tiến bộ về mặt đức hạnh cũng như lòng yêu mến Chúa.  
 

Đối với những lo ra chia trí trong giờ cầu nguyện, con đừng quá bận tâm về chúng. Ngay 
khi con nhận ra chúng, hãy từ khước chúng, thanh thản tiếp tục cầu nguyện và dùng những lời 
nguyện tắt. Chúng ta không tài nào có được những giây phút cầu nguyện mà không lo ra chia 
trí; tất cả những gì Chúa Giêsu nhân lành yêu cầu là chúng ta trung thành quay về với Ngài 
ngay khi chúng ta thấy mình lạc xa Ngài. Dần dần, những lo ra chia trí sẽ ít lại và việc cầu 
nguyện trở nên dễ dàng và ngọt ngào hơn cho con. 
 

Hỡi con, cháu yêu quý của bác, đây là những chỉ dẫn mà bác nghĩ sẽ tạo thuận lợi cho 
con thực hành cầu nguyện, một việc hết sức sống còn cho con. Kết hiệp với Chúa là phương 
thế lớn lao mà tất cả các thánh đã dùng để đạt được sự thánh thiện. Bác hy vọng, nhờ ơn 
Chúa, việc kết hiệp với Chúa cũng sẽ sinh ích cho con như đã sinh ích cho các thánh… Chúa 
Giêsu, Thầy nhân lành của chúng ta sẽ thưởng cho thiện chí của con những phúc ân của Ngài. 

 

 

LTS. Lm. Minh Anh, TGP Huế có một tài sản rất lớn và quí báu, đồng thời sẵn sàng trao 
tặng cho bất cứ ai muốn nhận, đó là 15 bản dịch của những tác phẩm uy tín và giá trị. Quí vị có 
thể chọn lựa tên tác phẩm và xin nhận qua email bằng file, hoặc tham khảo tại đây (tải về máy 
dễ dàng): 

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

 

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

Nguyên tác: Du temps pour Dieu (Jacques Philippe)  
Bản tiếng Anh: Time for God (Helena Scott) 
Bản tiếng Việt: Dành Giờ Cho Chúa (Lm. Minh Anh) 

   ...Xin mở file kèm  

 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit  
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit được hiệu đính từ một tập sách rất khó 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1459571267.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailbook&id=69&ib=69
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1427231730.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
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đọc dạng ronéo. Sau một thời gian dài tìm tác giả cũng như người dịch, tôi được Đức Ông 
Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý  Á Châu, cho biết: các sách có tên tác giả D. 
Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, được thính giả ghi lại 
trong thời gian khó khăn khi chưa có internet (D: Đài; Wahrheit: Chân Lý); và nay, được phép 
ngài cho phổ biến, tôi chân thành giới thiệu tập sách bổ ích Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình 
Kitô này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân. Lễ 
Thánh Mônica, 27.8.2009. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) ...File kèm  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN  
Người ta có thể ngạc nhiên khi những ý tưởng sâu sắc lại được tìm thấy trong những tác phẩm 
thi ca của các nhà thơ hơn là của các triết gia; bởi lẽ, nhà thơ vận dụng hết mọi nỗi niềm và 
khai thác tối đa khả năng tưởng tượng. Như đá lửa, trong chúng ta, có những hạt giống của 
ánh sáng. Qua lý trí, triết gia khơi dậy chúng, đang khi nhà thơ làm cho chúng chiếu toả rạng 
ngời hơn nhờ đặc ân tưởng tượng. Descartes, Cogitationes Privatae ...File kèm  
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http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
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ĐI TRÊN NƯỚC - WALKING ON WATER  
Cầu nguyện, yêu thương, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức sắp giải thoát bạn khỏi những 
ảo giác. Một khi đời sống đức tin triển nở, thật tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng khi nó trệch hướng, 
thì đó là bệnh hoạn, một dịch tể phải tránh. Khi ảo giác rơi rụng, con tim không còn bị tắc 
nghẽn, tình yêu sẽ nở hoa. Đó cũng là lúc hạnh phúc chợt đến và bắt đầu có sự đổi thay. Và 
rồi, chỉ khi đó, bạn mới biết Thiên Chúa là ai...  ...File kèm  

 

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

 

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

 

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

  

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

  

Sống vui, sống khỏe, sống lâu, 

Ngày qua tháng tới, nguyện cầu bình an. 

 

SỐNG VUI, SỐNG KHỎE VÀ SỐNG LÂU. 
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http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
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Thượng Đế trao ban cho các loài thụ tạo được ơn sự sống. Sự sống là một mầu nhiệm. 

Mọi loài có sự sống đều có sinh, có tử. Có lúc khởi đầu và có lúc kết thúc. Không một loài thụ 

tạo nào sống mãi trên trần đời. Đời sống và sự tồn tại của mỗi loài đều khác biệt. Sự lưu truyền 

giống nòi cũng là một bí ẩn thẳm sâu. Từ tạo thiên lập địa, các loài sinh vật cứ tiếp nối truyền 

sinh và bảo tồn bản năng tự nhiên. 

Loài người là thụ tạo cao quý được Tạo Hóa trao ban khả năng phát triển. Qua bao thời 

đại, con người đều cố gắng tìm tòi ý nghĩa, khám phá canh tân và mong đạt ước mơ. Làm sao 

chúng ta có thể sống vui, sống khỏe và sống lâu? Nhạc sĩ Y Vân (1933-1992) đã viết bài hát 

mang tên (60  Năm Cuộc Đời): “Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu, sung 

sướng không bao lâu. 20 năm sau, sầu vương cao vời vợi. 20 năm cuối là bao!” Khi tới tuổi 60 

thì được lên hàng ‘cụ’, vào lục tuần. Tuổi của sự hưởng lạc, nghỉ ngơi và an vui bên đàn con lũ 

cháu. 

Tuổi thọ trung bình của con người là 70. Trong Sách Cựu Ước, Thánh Vịnh 90 đã nhắc 

nhở mọi người: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà 

phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” (Tv 90, 10). 

Thực tế cuộc sống không như chúng ta vẫn mong đợi. Dọc cuộc đời, chúng ta đã chứng kiến 

biết bao nhiêu người đã ra đi từ tuổi: Sơ sinh, trẻ thơ, thiếu niên, thanh niên, trung niên, cao 

niên và lão niên. Cái chết, kết cục cuộc sống, có thể đến với bất cứ ai trong bất cứ lứa tuổi nào.  

Thời gian thấm thoát qua mau. Một vài suy tư cho những ai đang bước vào lục tuần, tuổi 

60. Nhìn lại những thế hệ trẻ theo sau, các cụ ta đã và đang bị đôn lên hàng đầu. Hiện nay, số 

người đang sinh sống trên thế giới là khoảng 7 tỉ 4. Chỉ có 12% số người đang sống từ 60 tuổi 

trở lên. Có nghĩa là khoảng 810 triệu số người đang được hưởng thọ. Những cụ ông, cụ bà 

bước vào lục tuần chẳng còn bao nhiêu người. Các cụ chỉ còn 10 năm, 20 năm hay cố lắm là 

30 năm để sống trên trần đời. 

Ngắn quá phải không các bạn! Chúng ta mong mỏi bước lên tuổi 50, rồi 60 và từ đó sẽ đổ 

dốc. Hãy tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, để đi trọn cuộc lữ hành trần thế. Còn 10 hay 

20 năm nữa thôi, chúng ta cần phải làm gì? Hãy sống từng phút giây trong an vui hạnh phúc và 

khỏe mạnh. Rất ý nghĩa khi tác giả Dale Carnegie gợi ý trong Tác Phẩm “How To Stop 

Worrying And Start Living”, ‘Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống’. 

Chúng ta lo toan đã nhiều. Chúng ta đã bon chen, lao lực, tranh dành và phấn đấu để sở 

hữu được nhiều thứ: Tiền bạc, của cải, tiếng tăm, danh dự, danh xưng, quyền lực và ảnh 

hưởng…tất cả mọi thứ cũng dần khép lại. Trên tuổi 60, nếu còn được chỗ đứng trong xã hội và 

sức khỏe kiện toàn là một hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng tất cả những thành qủa này cũng chẳng 

còn kéo dài được bao lâu nữa. Hãy biết tận dụng những gì bạn đang sở hữu để sinh ích cho 

mình, cho gia đình và cho xã hội. Dùng thời gian quý báu này để dựng xây và đem niềm an vui 

hoan lạc cho cuộc sống. 

Bước vào tuổi 60, sẽ có nhiều đổi thay cả thân xác lẫn tinh thần. Các triệu chứng bệnh 

hoạn bắt đầu nẩy sinh, đau lưng nhức mỏi, thấp khớp, mắt mờ, tai lãng, cao máu, cao mỡ, lục 



 
36 

phủ ngũ tạng bắt đầu có triệu chứng và châu thân mệt mỏi…. Tinh thần có thể còn tinh anh, 

kinh nghiệm từng trải, suy nghĩ thâm sâu và ý kiến khôn ngoan, nhưng cũng có thể trở thành cố 

chấp, thiên kiến và lập dị. Cha ông thường nói: ‘Ông bảy mươi học ông bảy mốt’, điều này rất 

đúng. Ai cũng cần phải học hỏi thêm mỗi ngày. Càng có tuổi, càng phải lắng nghe. 

Trong thời đại văn minh kỹ thuật tiến bộ ngày nay, cuộc sống có nhiều bước đột phá. 

Người trẻ thời nay rất linh hoạt và nhạy bén về nhiều mặt trong sinh hoạt. Họ rất dễ dàng thành 

công và gặt hái nhiều thành qủa tốt đẹp. Thế hệ cha ông phải lăn lưng ra sức làm lụng cực khổ 

để xây dựng gia đình và lo cho con cái. Giới trẻ ngày nay mau lẹ gia nhập cuộc sống và dễ 

dàng hoàn tất tốt các nhu cầu cần có. Các cha mẹ ngoài 60, đừng lo lắng quá nhiều về phần 

vật chất cho tương lai của con cái. Con cái có dư khả năng để tự lo liệu cho cuộc sống riêng tư. 

Cha mẹ cũng đừng mong chờ nơi con cái nhiều về sự chăm nom, thăm viếng hay giúp đỡ. 

Chúng ta hãy cố gắng gìn giữ sức khỏe. Niềm an vui hạnh phúc là chúng ta còn có thể lo 

được cho chính bản thân mình và không lệ thuộc nhiều vào con cái. Khi chúng ta có chút vốn 

riêng tư và đủ tiền tiêu hằng ngày là quá sung sướng rồi. Về già, nhà cao cửa rộng cũng không 

giúp ích gì cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần một căn phòng nho nhỏ đây đủ tiện nghi là mãn 

nguyện lắm rồi. Sau nhiều năm tháng làm lụng vất vả và gom góp tiền của, đã đến lúc chúng ta 

có thể tiêu xài và chia xẻ. Sống vui và sống khỏe là quan trọng. Khi tâm hồn lạc an thì sức khỏe 

sẽ ổn định và chúng ta có thể sống lâu hơn một chút. 

Chúng ta không nên so sánh và đua đòi với ai khác. Mỗi cá nhân và mỗi gia đình đều có 

những khác biệt riêng tư cần trân trọng. Chúng ta an vui tự tại với hoàn cảnh cuộc sống của 

mình. Đời sống có là bao! Mười năm, hai mươi năm hay hơn chút nữa, rồi ai cũng phải ra đi. 

Bạn đâu còn biết sự gì lưu lại trên thế gian. Chỉ có dấu ấn tình yêu nơi lòng người sẽ tồn tại. 

Lòng nhân nghĩa và đức ái sẽ được khắc ghi. Thời gian mãi trôi, mọi thứ khác sẽ đi vào dĩ 

vãng.  

Mỗi ngày sống là một ngày hồng ân. Chúng ta cố gắng hưởng trọn từng phút giây trong 

cuộc đời. Sống an hòa với mọi người. Xây dựng tình thân hữu, thêm bạn bớt thù. Sống niềm 

vui tích cực. Chúng ta cố gắng tránh đi những sự hận thù, hờn dỗi, ganh tị và thù ghét. Thái độ 

tiêu cực chỉ làm hại đời của chúng ta. Nó giống như những con vi khuẩn sói mòn niềm vui, sức 

khỏe và cuộc sống của chúng ta. 

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta được sống tới ngày hôm nay. Giây phút hiện tại là qùa 

tặng nhưng không. Chúng ta hãy đón nhận với lòng biết ơn và trân quí. Xin Chúa tuôn đổ ơn 

lành xuống trên mỗi người chúng ta. 

 
  

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 

 
 VỀ MỤC LỤC 
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Một  
ĐẾN ĐIỂM HẸN VỚI CHÚA 

 
“Khi cầu nguyện, con hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện với Cha con, Đấng 

đang ngự trong nơi kín ẩn. Và Cha con, Đấng thấu suốt mọi kín ẩn, sẽ trả công cho con” (Mt.6, 
6). 

 
          Có phải Chúa Giêsu đòi chúng ta phải có một căn phòng riêng để cầu nguyện không? 
Nếu thế thì những người nghèo, những người không thể có một căn phòng riêng không thể cầu 
nguyện nội tâm với Chúa sao? Không phải thế đâu, nhưng chính là trạng thái hồi tâm. Hay nói 
rộng ra là sự giảm trừ thế giới ngoại tại để tránh sự chia trí.  
 

Như vậy là Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng hãy vào trong chính mình chúng ta, 
hãy hồi tâm, hãy chăm chú vào sự hiện diện vô hình và hãy cầu nguyện với Chúa, Đấng ngự 
trong nơi kín ẩn. Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta tạo nên sự trống rổng của chiêm niệm 
siêu vượt. Ngài chỉ đề nghị chúng ta gặp gỡ một bản vị thần linh mà chúng ta gọi là Cha, Cha 
của chúng ta. 
 

Lời cầu nguyện luôn luôn là một cuộc gặp gỡ, một đối thoại giữa hai bản vị, có người nói 
và có người nghe. Do đó, chúng ta có thể đặt ra cho chúng ta những vấn nạn: Tôi có thực sự 
có một người Cha đang mời gọi tôi đi vào trong sự thân mật của tình yêu Người không? Tôi có 
muốn thiết lập sự trao đổi tín cẩn với Người không? Tôi có thể đặt cuộc đời tôi dưới cái nhìn 
của Người, hơn là dưới cái nhìn của tôi hay của những người khác không?  

 
ĐTC Phanxicô mời gọi: “hãy để cho mình được Chúa nhìn... Chắc chắn Người đang nhìn 

chúng ta! Điều này rất quan trọng, vì nó sưởi ấm tâm hồn chúng ta, giữ cho ngọn lửa tình bằng 
hữu với Chúa được cháy mãi, làm cho chúng ta cảm thấy Người thực sự gần gũi và yêu thương 
chúng ta... Lúc này mỗi người có thể tự hỏi: Tôi làm thế nào để sống với Chúa Giêsu? Tôi làm 
thế nào để “ở lại và nghỉ ngơi” trong Người? Tôi có những giây phút im lặng ở trong sự hiện 
diện của Người, hoặc để cho Người nhìn tôi không? Tôi có để cho lửa của Người sưởi ấm tâm 
hồn tôi không? Vì nếu trong tâm hồn chúng ta không có hơi ấm của Thiên Chúa, không có tình 
yêu và sự dịu dàng của Ngài, làm sao chúng ta, là những tội nhân nghèo hèn, lại có thể sưởi 
ấm tâm hồn những người khác được?13   

 
Cái nhìn của Chúa Giêsu làm cho chúng ta cảm thấy Ngài yêu thương chúng ta, như 

những người thu thuế và tội lỗi đã trải nghiệm: “Họ cảm thấy rằng Chúa Giêsu đã nhìn họ và cái 
nhìn của Ngài trên họ giống như một hơi thở trên than hồng, và họ cảm thấy như có lửa trong 
bụng, làm cho họ đứng lên, trả lại cho họ phẩm giá... Chúa Giêsu biết rõ lòng họ: Bên dưới bùn 
đất đó có than hồng khao khát Thiên Chúa, than hồng giúp họ được cháy nóng trở lại”14. Chớ gì 
tất cả chúng ta đều được cái nhìn của Chúa Giêsu biến đổi, thánh hóa và làm cho nên mới. 

 
         Vâng, Cha của chúng ta đang có mặt ở đó, trong nơi kín ẩn, trong cung thánh lòng chúng ta. 
Chúng ta không nghe tiếng Ngài, chúng ta không cảm nhận được Ngài. Chúng ta không biết được 
chính mình và chúng ta cũng không biết Ngài đang ở trong chúng ta. Tuy nhiên, Ngài vẫn chờ đợi 
chúng ta, Ngài vẫn nhìn thấy chúng ta trong kín ẩn, bằng một cái nhìn không đè nặng, nhưng như 
sự ve vuốt của bàn tay trẻ thơ. Nếu chúng ta chấp nhận đưa nội tâm chúng ta trở về với Ngài, Ngài 
sẽ trả công cho chúng ta. Nhưng chúng ta đừng lo âu, ở đây không có gì là tính toán, là mặc cả 
hết.  
 
 Phần thưởng (trả công) mà Ngài chuẩn bị cho chúng ta chính là sự khám phá ra Vương 
quốc Tình Yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta thông hiệp với Ngài, chúng ta sẽ thừa hưởng món 

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

14 Bài giảng của ĐTC Phanxicô ngày 21/9/2013 tại Nhà Martha, CNA / EWTN News. 
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quà vô giá Ngài dành cho các con yêu dấu của mình: thông dự vào sự sống thần linh của Ngài, 
trong lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần và trong ánh sáng dẫn đường của Chúa Giêsu.  
 
 Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng việc cầu nguyện trong phòng mỗi ngày như thế không phải 
dễ. Đúng thế! Đâu đâu người ta cũng gặp cùng một khó khăn tương tự, bởi vì sự hồi tâm tĩnh 
lặng làm cho người ta buồn chán. Và để thoát khỏi buồn chán, người ta tìm trải lướt trên bề mặt 
cuộc sống. Tính ham hoạt động không ngừng đẩy chúng ta choán lấy thời gian hay giết chết 
thời gian. Xã hội hưởng thụ tìm gia tăng thêm mãi những phương tiện kỹ thuật và cơ hội để giải 
khuây. Người trẻ ngày càng bị lôi cuốn bởi nhịp độ hấp dẫn của thời trang, của quảng cáo, của 
internet, của vidéo, truyền hình, phim truyện, âm nhạc, thể thao... Chỉ cần một chiếc iphone hay 
Ipad là có mọi thứ ấy. Một cơn lốc mãnh liệt khó mà thoát ra được!  
 
        Chúa Giêsu đã nói rằng các môn đệ của Ngài ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế 
gian (Jn.17, 14-18). Đó là vấn đề hệ trọng phải giải quyết. Dĩ nhiên giới trẻ phải quan tâm khám 
phá đúng chiều kích của thế giới hiện đại, làm quen với tin học và tất cả những kỹ thuật cao cấp, 
theo đuổi những học hỏi đem lại địa vị tốt, v.v. Nhưng cuối cùng nhìn lại thì thấy có một cái gì đó 
không xuôi chảy, cần phải lìa bỏ một chút bề mặt để đi vào chiều sâu của cuộc đời.  
 
        Cái đáng ngại nhất là đời sống nội tâm có thể bị mắc bẫy bởi dáng vẻ giả tạo bên ngoài 
của một chiều sâu. Viện cớ đào sâu những mầu nhiệm của Thiên Chúa, người ta cẩn thận 
giam mình trong cái bong bóng nước chỉ lướt sà trên bề mặt. Chẳng hạn nói là rút lui về phòng 
riêng cách khôn ngoan để cầu nguyện với Chúa trong kín ẩn, nhưng rất có thể chúng ta tìm 
được ở đó tiện nghi hay một sự lôi cuốn mãnh liệt nào đó, hoặc tính khí co mình lại khiến chúng 
ta thích thú sự thinh lặng, cô tịch, suy tư. Và như thế, chúng ta có mọi điều kiện lý tưởng để tạo 
nên và ẩn núp trong cái bong bóng nước của chúng ta! Thay vì cầu nguyện dưới cái nhìn của 
Chúa, chúng ta có thể độc thoại dưới cái nhìn của chính chúng ta, hay của những người khác.  
 

Tới lúc phải thoát ra khỏi cái bong bóng nước đó. Tất cả chúng ta đều có thể đã phải 
ngang qua đó, bằng cách nầy hoặc bằng cách khác. Hãy cẩn thận để không thích thú ở mãi 
trong đó. Dấu hiệu của một lời cầu nguyện nội tâm đích thực là không bao giờ nó làm cho 
chúng ta tự đóng mình lại, nhưng nhất thiết mở rộng chúng ta ra với tình yêu của Thiên Chúa 
và tha nhân. 

 
          Bầu trời trong phòng biệt giam  
 
Một mình trong phòng biệt giam, mọi sự trở nên đen tối vì thất vọng, vì thù hận, một sự tệ hại 
còn lớn hơn sự tệ hại khiến người ta phải vào đó. Chúa Giêsu đã nói tới phòng cầu nguyện. 
Đây cũng là phòng, làm sao chúng ta có thể cầu nguyện trong nơi quên lãng nầy? Không phải 
để lý tưởng hóa nhà tù, nhưng nhiều chứng từ cho hay phòng giam cũng có thể là nơi cung 
thánh gặp gỡ Thiên Chúa. Phòng giam bắt buộc tù nhân đối mặt với cái chính yếu của cuộc 
đời. Chúng ta tự do phủ nhận Ngài, chọn lăng mạ Ngài hay cầu nguyện với Ngài. Nhưng chúng 
ta bị đặt trần trụi trước sự chọn lựa căn để nầy, nhờ vậy mà chúng ta khám phá ra sự hiện diện 
của Thiên Chúa. Đây là lời thố lộ của một tù nhân: “Dường như tôi không còn cô đơn nữa trong 
phòng biệt giam. Vâng, có cái gì như một cuộc thăm viếng, tôi không diễn tả được... Sự giam 
cầm đã bắt tôi trực diện với cái chính yếu...’’  
  

Trong phòng người tù đó có một cuốn Kinh Thánh do một linh mục chúng ta gởi cho. 
Sau nhiều thời gian tìm kiếm và đối kháng, nhờ đọc Lời Chúa và thư người bạn linh mục gởi 
hàng tháng, cuối cùng anh muốn thoát khỏi vấn nạn cứ quấy nhiễu đầu óc anh mãi, bằng cách 
thách thức một cuộc hẹn với vị Chúa Không Biết ấy vào hai giờ sáng. Anh chẳng tin tưởng chi 
bao nhiêu. Nhưng rồi vào đêm 18.6.1972, một tiếng nói nội tâm dội lên trong anh như trong một 
đường hầm: “Hai giờ rồi, chúng ta đã có hẹn!” Sau khi kiểm tra không phải tiếng người canh tù, 
anh lại nghe tiếng ấy: “Đừng cứng tin. Ta là Thiên Chúa của anh, Thiên Chúa của mọi người”.  
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Anh kể lại: “phòng biệt giam nhỏ bé, tăm tối của tôi biến đi dần dần, không còn nữa trần 
và tường ngục tù, mà là một bầu trời trong phòng biệt giam. Một ánh sáng đẹp không thể diễn 
tả soi chiếu cho tôi nhìn thấy Đấng Chịu Đóng Đinh, Ngài tỏ cho tôi các vết thương và bảo: 
“Cũng là để cho anh nữa đó”. Từ lúc ấy, tôi quỳ gối xuống và cầu nguyện lần thứ nhất trong đời 
tôi. Cuối cùng tôi khám phá được niềm vui của ơn tha thứ”. Và như thế, trong bốn bức tường 
của phòng biệt giam, anh trở thành con người tự do mãi mãi, một người môn đệ Chúa Kitô và 
là một con người cầu nguyện. 

 
Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, ĐTC Phanxicô mở rộng việc nhận lãnh ân xá: Các 

tù nhân cũng có thể lãnh nhận ân xá trong các nguyện đường ở nhà tù, và mỗi lần bước qua 
cửa phòng giam, họ nghĩ đến và cầu nguyện với Chúa Cha, cử chỉ này đối với họ cũng như 
bước qua Cửa Thánh, vì lòng từ bi thương xót của Chúa có thể biến đổi các tâm hồn, cũng có 
thể biến các hàng rào nhà tù thành kinh nghiệm tự do”. 

 
Phòng - cuộc sống của chúng ta 

          Chúa đến tìm gặp chúng ta bất cứ chúng ta ở đâu, bất kể chúng ta như thế nào, trong 
cuộc sống mọi ngày của chúng ta. Chúng ta được tự do hoạt động, không bị đóng chặt trên 
giường bệnh, cũng không bị nhốt vào trại giam, tiếng mời gọi của Chúa vẫn vang lên cho chúng 
ta trong tất cả tự do: “Con hãy vào phòng con, đóng cửa lại và cầu nguyện với Cha con đang 
ngự trong kín ẩn, và Cha con thấu suốt mọi kín ẩn sẽ trả công cho con”.  
 
         Chúng ta hãy nhìn xem các thầy Dòng, họ cũng học khám phá một bầu trời trong phòng 
tu. Họ đã tự do chọn lựa ép mình trong một vòng rào, một giới hạn tự do thể lý. Tuy nhiên, khi 
vào một tu viện, chúng ta sẽ bị đánh động bởi sự tỏa chiếu của những người môn đệ Chúa Kitô 
đó, chúng ta sẽ cảm thấy lời cầu nguyện đối với họ trở thành như khí thở. Trong những Dòng 
chiêm niệm nhất, mỗi người cầu nguyện, ăn uống, làm việc và ngủ nghỉ trong phòng riêng của 
mình, những hoạt động chung rất ít. Đối với các tu sĩ nầy, phòng riêng của họ trở thành một 
thánh địa, một nơi thánh để sống, để chết và sống lại, như mộ của Chúa Kitô! Trong thinh lặng 
và cô tịch có Thiên Chúa ngự trị, họ khám phá được bước khởi đầu của Thiên Đàng.  
 

Trong cuộc sống thường ngày giữa thế gian thì khó hơn. Nhưng không có một nơi nào 
mà lời cầu nguyện bị loại trừ, bởi vì căn phòng sâu thẳm chính là căn phòng trái tim chúng ta. 
Chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Mỗi người bắt đầu khi nào và ở 
đâu mình có thể, cho lời cầu nguyện dần dần xâm chiếm tất cả cuộc sống mình. Tôi rất xúc 
động khi đọc chứng từ đẹp đẽ của một thiếu nữ được giáo dục trong một môi trường hoàn toàn 
vô thần, nơi mọi biểu hiện tôn giáo đều bị cấm triệt để, ấy thế mà nàng đã khám phá được sự 
hiện diện của Thiên Chúa trong chùng lén. Nàng nói: “Tôi đã sớm biết nguyện gẫm khi thưa 
chuyện với vị Thiên Chúa Không Biết, vì lúc đó không ai dạy cho tôi chút gì cả. Để làm việc đó, 
tôi vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại, tránh mọi tiếng động có thể, vì ngay cả ở đó cũng bị cấm 
đoán. Tôi quỳ gối xuống sàn và nói: “Chúa ơi, con yêu mến Chúa hết lòng con!’’ 
  

Một nhà tu đức đã viết: “Tìm lại con đường về trái tim mình là nhiệm vụ quan trọng nhất 
của con người”. Đáng buồn thay con đường đó nhiều khi đã biến mất, giống như một con 
đường mòn trong rừng đã từ nhiều năm không có người qua lại. Bây giờ, nhiều chướng ngại 
do tội lỗi đã ngăn chặn lối đi. Vì thế, chúng ta cần đến những con người đã thành công trong 
việc khai phá hành trình thiêng liêng trong chính cuộc đời họ. Họ sẽ chỉ cho chúng ta con 
đường. Họ sẽ dạy chúng ta giải tỏa nội tâm mà không bị lạc lối. Những nhà khai phá đó là các 
thánh.  

 
          Tôi nghĩ đến Thánh Gioan Thánh Giá. Ngài đã so sánh cuộc sống cầu nguyện kết hợp 
với Chúa như con đường trèo lên đỉnh núi. Ngài nhấn mạnh sự từ bỏ triệt để mọi khát vọng 
nhân loại sẽ giúp chúng ta chỉ tập trung vào tình yêu của một mình Thiên Chúa. Ngài nói về linh 
hồn, hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài còn đi xa hơn nữa khi dám nói: Trung tâm của linh hồn là 
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chính Thiên Chúa. Ngài không đồng hóa Tạo Hóa với tạo vật nhỏ bé của Người, nhưng ngài tin 
rằng hạnh phúc lớn nhất của linh hồn là càng ngày càng tập trung vào Thiên Chúa.  
 

Hãy cùng nhấn mạnh đến mầu nhiệm bản vị con người: Nơi mỗi con người đều có mặt 
biểu kiến bên ngoài và mặt giấu ẩn bên trong, ngoại giới và nội tâm. Lời cầu nguyện sống động 
lôi kéo chúng ta trên hành trình thiêng liêng vào với con người ẩn giấu trong đáy lòng chúng ta 
(1Pr 3,4). Mẹ Thánh Têrêxa nói: Nếu con đi đến tận cùng thế giới, con sẽ gặp được dấu vết của 
Thiên Chúa; nhưng nếu con đi vào tận đáy lòng con, con sẽ gặp được chính Ngài. Trong sâu 
thẳm nhất của lương tâm chúng ta đang ẩn giấu một cung thánh, ở đó Thiên Chúa đang nói với 
chúng ta. Ngài không ngừng thúc giục chúng ta làm điều lành, tránh điều dữ. Đó là Tiếng 
Lương Tâm, lời nói phổ quát nhất, chung cho tất cả mọi người, cả những người không nhận 
biết Thiên Chúa, ngay cả những người chống lại Ngài. Nhưng Chúa còn muốn đi xa hơn nữa 
và nói với chúng ta lòng bên lòng.  
           
 
          Làm sao đạt tới được mức đó? 
           
Chính Thiên Chúa sẽ cho chúng ta phương tiện. Thần Trí của Ngài đến gặp lòng trí chúng ta, 
trong sự trao đổi tình yêu, ngày càng mật thiết hơn. Tất cả tùy thuộc vào phẩm chất tình yêu mà 
chúng ta đáp trả lại Ngài. Tình yêu mời gọi tình yêu. Hầu như tất cả mọi người đều mơ tưởng 
đến tình yêu, mong ước một tình yêu vừa biết cho đi vừa biết lãnh nhận. Nhưng ai lại không thất 
vọng vì thiếu tình yêu? Chính chúng ta có yêu thương như chính chúng ta mong ước không? 
Nhiều cái giảm trừ tình yêu xuống thành một khát vọng ích kỷ, trái với Tình Yêu đích thực. Ai mạc 
khải cho chúng ta tình yêu đích thực và dạy cho chúng ta cách thực hành? Cho đến hôm nay, 
chúng ta chỉ biết có một người, đó là Chúa Giêsu, Đấng đã yêu chúng ta và đã hiến mình cho 
chúng ta.  
 

Thực tế, tự mình con người không biết yêu thế nào cho phải lẽ. Con người cần đến sự 
huấn luyện cấp tốc của Trường Cao Đẳng Tình Yêu. Trường cao đẳng do Thiên Chúa sáng lập 
đó chỉ có một thầy dạy là Chúa Kitô, và chỉ có một chương trình là Phúc Âm. Chúng ta có muốn 
vào trường đó không? Trường miễn phí... tuy nhiên cũng có một giá phải trả: trao ban trái tim 
chúng ta, trao ban đến cả sự sống của chúng ta trọn vẹn nữa.   

 
  Hành trình thiêng liêng chúng ta đã đi giả thiết có một sự tiến bộ liên tục trong tình yêu: 
chúng ta nhận lãnh tình yêu của Chúa, chúng ta để Chúa biến đổi chúng ta và chúng ta chia sẻ 
tình yêu đó với tha nhân. Lời cầu nguyện của chúng ta chỉ thực sự có tính cách công giáo khi nó 
chấp nhận chảy xuôi dòng tình yêu, đến từ Thiên Chúa và trở về với Ngài, ngang qua con người. 
Như tiên tri Êdêkien thấy nước chảy từ bên phải Đền Thờ và tưới gội cho tất cả mọi sự trên dòng 
chảy của nó, chúng ta cũng sẽ thấy tình yêu lớn dần lên trong cuộc đời chúng ta, và nó sẽ mang 
chúng ta đi đến nơi Chúa muốn. Bấy giờ nếu có ai hỏi bí quyết của chúng ta thì chúng ta sẽ đáp 
lại: Đó là tình yêu của Chúa được kín múc trong trái tim mình bằng lời cầu nguyện. 
 
             Ngỡ ngàng và tạ ơn 
             Con cám ơn Chúa, 
             vì Chúa đã muốn canh giữ 
             cho cung thánh linh hồn con 
             khỏi những gì xấu xa nhơ bẩn xâm nhập vào. 
 
             Con cám ơn Chúa, 
             vì Chúa đã không để 
             bất cứ vết thương nào con người gây nên 
             làm biến dạng khu vườn kín đáo nầy, 
             để chỉ một mình Chúa bước vào.  
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             Con cám ơn Chúa, 
             vì mỗi lần con vấp ngã, 
             Chúa đã nhân từ chỉ cho con rằng 
             Chúa vẫn ở trong con, 
             vì tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của con. 
 
             Con cám ơn Chúa, 
             vì Chúa đã không để 
             một ý tưởng xấu hay nổi loạn nào của con 
             vượt qua được cánh cửa 
             mà Thiên Thần Chúa canh giữ.  
 
             Con cám ơn Chúa, 
             vì Chúa đã thương thanh tẩy con, 

   và vẫn luôn chờ đợi con trong cuộc  gặp gỡ cuối cùng rạng rỡ tình   yêu.                
 

Còn tiếp nhiều kỳ 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Câu Chuyện Thầy Lang 

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức 
 
    

Mạn đàm, thảo luận là cơ hội ngồi lại với nhau để chia sẻ tâm tư hiểu biết hoặc phân tích 

bằng lý lẽ làm sáng tỏ một vấn đề. 

Có mấy điều nên theo, vài điều nên tránh để cuộc trao đổi được hào hứng, thân tình: 
  

1- Chẳng nên độc chiếm diễn đàn 

    Các cụ ta thường nói rằng: 

  

  “Rượu nhạt uống lắm cũng say 

    Người khôn, nói lắm dẫu hay cũng nhàm”. 

  

Thực vậy, dù có là nhà hùng biện, nói hay nói hấp dẫn với nhiều chuyện để kể, nhưng một 

mình phát ngôn từ đầu tới cuối thì e cũng “mục hạ vô nhân”. 

Vả lại, người khác chắc cũng có những điều muốn kể, vì mỗi người có bổn phận đóng góp 

phần mình. Đâu có ai muốn bị cho là chỉ “ngậm hột thị”, thụ động, im lặng ngồi nghe. 

Ví dù như mình có là chủ nhà, trong cuộc nói lại càng nói vừa đủ đưa đà gợi ý cho cuộc 

trao đổi, để nhiều người góp ý, hơn là “đường ta, ta cứ đi”, thao thao bất tuyệt. 
 
  

2- Tập trung vào nội dung câu chuyện 

MẠN ĐÀM, TRÒ CHUYỆN 
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Khi trà dư tửu hậu thì tiện đâu nói đó. Nhưng không phải vì vậy mà cà kê dê ngỗng, lang 

bang chuyện này chòng chéo chuyện kia. 

Đề tài phải hữu ích cho mọi người chứ không nên dài dòng văn tự về chuyện mình thấy 

hứng thú. 

Cũng nên lưu ý rằng, chuyện chỉ hấp dẫn khi được trình bầy lần đầu. Chứ cùng một nội 

dung, nhắc đi nhắc lại thì liệu có nhạt như nước ốc ao bèo, “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” hay 

không. 
 

    3- Chẳng nên nói chuyện cá nhân người khác 

“Đèn nhà ai nấy sáng” là câu nhắc nhở của cổ nhân. 

Mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh. Dù có giận vợ ghét chồng, buồn chuyện con cái đến mấy, 

cũng chẳng nên “vạch áo cho người xem lưng”, với chuyên riêng tư của mình. 

Và cũng chẳng nên mang chuyện “đồn đại” về người khác ra mà “gossip”, làm quà cho buổi 

gặp gỡ. 

Thiếu gì chuyện để nói để bàn. Chuyện thời tiết nắng mưa, chuyện trên trời dưới đất biết 

bao nhiêu vấn đề liên quan tới đời sống cộng đồng, thế giới mà không ai nắm hết. Cho nên, ai 

cũng chờ đợi được kế, được nghe để rộng tầm kiến thức. 

  

4- Đừng phủ nhận, quyết đoán 

“Trăm người mười ý”. 

Và thường thường khi phát biểu thì đa số cũng chủ quan, cho là lời vàng ngọc/phát ngôn 

của mình chính xác, đáng nói, đáng nghe. Cũng tốt đi, nếu ý kiến đó được nhiều người tán 

thưởng. 

Nhưng chẳng nên “thẳng thừng” bác bỏ ý kiến người khác là sai, phải thế này thế kia mới 

đúng. Một phát ngôn như vậy chẳng khác chi “kê tủ đứng” vào miệng nhau, khiến cho cuộc trao 

đổi đột nhiên căng thẳng, ngưng lại. 

Cuộc nói vui hơn khi nhiều trao đổi nhẹ nhàng với rất ít đốp chát. Như Socrate đề nghị là 

thay vì “Tôi nghĩ” thì hãy “Quý vị, anh chị nghĩ sao?” 
 
  

5- Đừng ngang xương ngắt lời 

Lâu lâu đưa ra lời tán thưởng ngắn gọn có lẽ hợp lý hơn là khi người ta đang hào hứng mà 

mình “thọc gậy bánh xe” với ý kiến của mình. 

Hoặc cũng có người không kiên nhẫn đợi người khác kết thúc. Họ đột nhiên xen vào, đưa 

ra vài nhận xét.   

Đây là điều cần tránh vì sẽ làm người khác cụt hứng, bực mình và cũng chứng tỏ mình là 

người hơi nghèo “văn hóa”, phá đám, làm cuộc nói trật đường rầy, trì trệ. 
 
  

6- Đừng đột nhiên đổi đề tài 

Mọi người đang say mê đưa ra những nhận xét, bình phẩm về thời trang, sắc đẹp mà đột 

nhiên có người chuyển sang vấn đề kinh tế, tài chánh thì liệu có bị cho là lạc đề không nhỉ? 

Chẳng khác chi dòng nước đang êm đềm chẩy mà ai đó thò tay khuấy động… 
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7- Đừng nặng lời chỉ trích 

Cổ nhân thường nhắc nhở rằng: 

“Lời nói chẳng mất tiền mua 

Liệu lời ăn nói cho vừa lòng nhau” 

Vui gì đâu những lời châm chọc không cần thiết, những nhận xét có tính cách ác ý, những 

nhạo báng, coi thường. 

Nếu không nói được lời vừa lòng nhau thì thà im lặng mỉm cười còn đẹp hơn. 

“Vừa lòng nhau” là vừa lòng người khác mà ta cũng được bình an, không bị oán giận. 

  

8- Nói rõ ràng, chậm rãi 

Kinh nghiệm cho hay những lời nói rõ ràng, chậm rãi được nhiều người tán thưởng, theo 

dõi hơn là lanh chanh, líu lưỡi. Người nghe sẽ dễ dàng thu nhập, “tiêu hóa” những hiểu biết 

mới. 

Trong khi nói cũng nên dừng lại năm ba giây, theo dõi nét mặt người nghe, dò xét phản 

ứng thuận nghịch để tiện bề du di nội dung câu chuyện cho thích hợp. 

Lâu lâu lại chêm vào một vài lời hài hước để không khí thêm vui nhộn là điều cũng nên 

làm. 
 
  

9- Thích thú, theo dõi câu chuyện 

Theo dõi câu chuyện không phải chỉ với tai nghe mà còn mắt nhìn, dáng điệu cơ thể. 

Kinh nghiệm cho hay, khi người đang nói mà người nghe lơ đãng, vẩn vơ nhìn trời, nhấp 

nhổm trên ghế, tay gõ mặt bàn thì hoặc là đề tài lãng xẹt, hoặc người nghe có hẹn, đang kiếm 

cơ hội rút lui. 

Chẳng nên như vậy. Vừa không lịch thiệp vừa làm người nói buồn lòng, mặc cảm “chắc là 

mình nói vô duyên, chẳng ai muốn nghe”. 

Nếu thầy cần ra đi, cứ lặng lẽ đứng lên, rời bước, để người nghe, người nói tiếp tục. 

Cũng chẳng nên nhỏ to riêng với người kế bên, vừa quấy rầy họ, vừa chia trí người khác. 
 
  

Và: 

-Trong trò chuyện, nên dành một thời gian lớn để nghe người khác nói, trừ khi họ muốn 

mình nói nhiều hơn. Lợi điểm của nghe nhiều là làm vui lòng người nói mà lại dấu được điểm 

yếu của mình đồng thời thu lượm thêm hiểu biết. 

-“Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe” là chiến thuật tốt nên áp dụng khi không 

hiểu rõ đề tài, chứ chẳng nên mạo hiểm “mao tôn cương”. 

-Chẳng nên cao giọng khuyên răn, thuyết giảng, trừ khi được yêu cầu. Lời khuyên nên 

được đưa ra như một gợi ý chứ không có tính cách “dạy đời”, áp đặt. 
 
  

Coi vậy mà nói với nhau cũng là cả một nghệ thuật, phải không thưa liệt quý vị đồng 

hương?. 
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Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

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

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

VỀ MỤC LỤC 
 
 

 

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

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

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

 

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

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
http://www.conggiaovietnam.net/

