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đoàn.  
 
Chúng con xin chân thành cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Ủy Ban GLĐT đã sẵn lòng cho phép 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

PHAOLÔ GIÁM MỤC 

TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA 

HỢP NHẤT VỚI CÁC NGHỊ PHỤ CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG 

ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 

 

SẮC LỆNH 

VỀ HOẠT ĐÔNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI 

AD GENTES 

Ngày 18 tháng 11 năm 1965 

 

 

1. Được Thiên Chúa sai đến với muôn dân để nên “bí tích cứu độ phổ quát”1, đồng thời vì 
những đòi hỏi căn bản của đặc tính công giáo và vì mệnh lệnh của Đấng Sáng Lập (x. Mc 
16,16), Giáo Hội dành mọi nỗ lực để loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người. Thật vậy, chính 
các Tông Đồ, nền móng của Giáo Hội, đã theo chân Chúa Kitô, “rao giảng lời chân lý và khai 
sinh các giáo đoàn”2. Những người kế vị các Tông Đồ có nhiệm vụ tiếp tục công việc này, để 
“lời Chúa được lan rộng và toả sáng” (2 Ts 3,1), để Nước Chúa được công bố và thiết lập khắp 
trần gian. 

Nhưng tình trạng thế giới hiện nay đặt nhân loại trong một hoàn cảnh mới, vì thế Giáo Hội, là 
muối đất và ánh sáng trần gian (x. Mt 5,13-14), càng được kêu mời khẩn thiết hơn để cứu rỗi 
và canh tân mọi loài thụ tạo, để mọi sự được tái lập trong Chúa Kitô, và nơi Ngài mọi người họp 
thành một gia đình và một đoàn dân duy nhất của Thiên Chúa. 

Bởi vậy, trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì những kỳ công mà toàn thể Giáo Hội đã nhiệt 
thành quảng đại thực hiện, Thánh Công Đồng muốn vạch ra những nguyên tắc hoạt động 
truyền giáo và tập trung năng lực của toàn thể các tín hữu, để khi dấn thân bước trên lối đường 
hẹp của thập giá, Dân Chúa mở rộng vương quyền Chúa Kitô, là Chúa và là Đấng nhìn thấu 
muôn thời đại (x. Hc 36,19) đồng thời dọn đường cho Người ngự đến. 

CHƯƠNG I 

GIÁO THUYẾT CĂN BẢN 

2. Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi, vì chính Giáo Hội được khởi sinh từ việc Chúa 
Con và Chúa Thánh Thần được sai đến theo ý định của Thiên Chúa Cha3. 

Ý định này tuôn trào từ “mạch suối yêu thương” nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa Cha, Đấng 
chính là Cội nguồn nguyên thủy, bởi Ngài Chúa Con được sinh ra, và cũng bởi Ngài và nhờ 
Chúa Con mà phát xuất Chúa Thánh Thần, cũng là Đấng vì lòng nhân từ thương xót vô biên 
nên khi tạo dựng và hơn nữa khi ưu ái mời gọi chúng ta tham dự vào sự sống và vinh quang 
của Ngài, đã rộng rãi tuôn đổ và còn không ngừng tuôn đổ lòng nhân từ xuống cho chúng ta, 
đến độ Đấng tác tạo muôn loài lại trở nên “mọi sự trong mọi người” (1 Cr 15,28), để Ngài được 
vinh hiển và đồng thời chúng ta được hạnh phúc. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn mời gọi mọi 
người tham dự vào sự sống của Ngài, không chỉ từng cá nhân không liên quan gì đến nhau, 
nhưng còn liên kết họ thành một đoàn dân duy nhất, trong đó con cái Thiên Chúa đang tản mác 
khắp nơi được qui tụ về một mối (x. Ga 11,52). 

                                                 
1
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 48. 

2
 T. AUGUSTINÔ, Enar. in Ps. 44, 23: PL 36, 508; CChr 38, 510. 

3
 x. CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 1: AAS 57 (1965), tr. 5-6. 
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3. Ý định của Thiên Chúa muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại không chỉ được thực hiện cách thầm 
kín trong tâm trí con người, hoặc bằng các tôn giáo như là phương thế để giúp con người tìm 
kiếm Thiên Chúa qua nhiều nẻo đường, may ra sẽ đến gần hoặc gặp được Ngài, mặc dù Ngài 
không ở xa mỗi người chúng ta (x. Cv 17,27); tuy nhiên những phương cách đó cần phải được 
soi dẫn và tu chỉnh, dù đôi khi, trong ý định nhân lành của Chúa Quan Phòng, cũng có thể được 
coi như những lối đường hướng về Thiên Chúa chân thật hoặc chuẩn bị cho Tin Mừng4. Nhưng 
để đem lại bình an trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, và để xây dựng một xã hội huynh đệ 
giữa những con người tội lỗi, Thiên Chúa đã quyết định đi vào lịch sử loài người theo một cách 
thức mới và mang tính tối hậu bằng cách sai Con của Ngài mặc lấy xác phàm, để nhờ Người, 
Ngài giải thoát nhân loại khỏi quyền lực tối tăm và Satan (x. Cl 1,13; Cv 10,38), đồng thời trong 
Người, Ngài hòa giải trần gian với chính mình (x. 2 Cr 5,19). Thật vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng 
vũ trụ nhờ Chúa Con5, Ngài cũng đặt Người thừa hưởng muôn loài, để phục hồi vạn vật trong 
Người (x. Ep 1,10). 

 

Chúa Giêsu Kitô được sai đến thế giới làm trung gian đích thực giữa Thiên Chúa và nhân 
loại. Vì Người là Thiên Chúa, nên “nơi Người, cả thần tính trọn vẹn đã hoà nhập trong xác thể” 
(Cl 2,9); theo nhân tính, Người là Ađam mới, đầy ân sủng và chân lý (Ga 1,14), được đặt làm 
đầu nhân loại đã được đổi mới. Như thế, bằng con đường nhập thể đích thực, Con Thiên Chúa 
đã đến để làm cho loài người được thông phần vào bản tính Thiên Chúa, vốn giàu sang, Người 
đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy sự nghèo khó của Người làm cho chúng ta trở nên 
giàu có (2 Cr 8,9). Con Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng 
sống làm giá chuộc cho nhiều người, nghĩa là mọi người (x. Mc 10,45). Các Thánh Giáo Phụ 
luôn quả quyết rằng sự gì không được Chúa Kitô nhận lấy thì không được cứu thoát6. Quả thật, 
Chúa Kitô đã nhận lấy trọn vẹn nhân tính của chúng ta là những kẻ khốn khổ và nghèo hèn, 
ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4,15;9,28). Chúa Kitô, “Đấng được Chúa Cha thánh hóa và sai xuống trần 
gian” (x. Ga 19,36) đã nói về chính mình rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức 
dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó, chữa lành những tâm 
hồn đau khổ, loan báo sự giải thoát cho những người bị giam cầm và làm cho những kẻ đui mù 
được nhìn thấy” (Lc 4,18), và Người còn nói: “Con Người đến tìm kiếm và cứu vớt điều gì đã 
hư mất” (Lc 19,10). 

 

Những gì Chúa đã một lần rao giảng hay đã thực hiện để cứu rỗi nhân loại, phải được công 
bố và loan truyền, bắt đầu từ Giêrusalem (Lc 24,47) cho đến tận cùng trái đất (Cv 1,8), như thế 
những gì đã được thực hiện chỉ một lần để cứu rỗi mọi người, sẽ có hiệu lực cho toàn thể nhân 
loại qua mọi thời đại. 

 

4. Để hoàn tất việc đó, Chúa Kitô đã cử Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha đến để thực hiện công 
trình cứu độ trong các tâm hồn và làm cho Giáo Hội tăng triển thêm mãi. Chắc chắn là Chúa 
Thánh Thần đã hành động nơi trần gian trước khi Chúa Kitô được vinh hiển7, nhưng trong ngày 
lễ Ngũ Tuần, Ngài đã ngự xuống trên các Tông Đồ để ở lại với họ luôn mãi (x. Ga 14,16), Giáo 

                                                 
4
 x. T. IRÊNÊÔ, Adv. Haer. III, 18, 1: “Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa, nhờ Người muôn vật được tạo dựng và Người hằng ở giữa 

nhân loại…”: PG 7, 937; nt., IV, 6, 7: “Từ nguyên thủy, Chúa Con hiện diện trong công trình tạo dựng, đã mạc khải Chúa Cha 

cho những ai Người muốn, khi nào Người muốn và theo cách Người muốn”: PG 7, 990; X. nt., IV, 20, 6 và 7: PG 7, 1037; nt. 

Demonstratio, số 34: PIÔ XII, 773: Sources Chrét., 62, Paris 1958, tr. 87; CLEMENTÊ ALEX., Protrep. 112, 1: GCS 

Clemens I, 79; Strom. VI, 6, 44, I: GCS Clemens II 453; 13, 106, 3 và 4: nt., 485; Về giáo thuyết này, x. PIÔ XII, Diễn văn 

truyền thanh 31.12.1952; CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 16: AAS 57 (1965), tr. 20. 
5
 x. Dt 1,2; Ga 1,3 và 10; 1 Cr 8,6; Cl 1,16. 

6
 x. T. ATHANASIÔ, Ep. ad Epictetum, 7: PG 26, 1060; T. CYRILLÔ HIER., Catech. 4, 9: PG 33, 465; MARIÔ 

VICTORINÔ, Adv. Arium, 3, 3: PL 8, 1101; T. BASILIÔ, Epist. 261, 2: PG 32, 969; T. GRÊGÔRIÔ NAZ., Epist. 101: PG 37, 

181; T. GRÊGÔRIÔ NYSS., Antirrheticus, Adv. Apollin., 17: PG 45, 1116; T. AMBRÔSIÔ, Epist. 48, 5: PL 16, 1153; T. 

AUGUSTINÔ, in Io. Evang. tr. XXIII, 6: PL 35, 1585; CChr 36, 236; Hơn nữa, một điều chứng tỏ Chúa Thánh Thần đã không 

cứu chuộc chúng ta vì Ngài đã không nhập thể: De Agone Christ. 22, 24: PL 40, 302; T. CYRILLÔ ALEX., Adv. Nestor, I, I: 

PG 76, 20; T. FULGENTIÔ, Epist. 17, 3, 5: PL 65, 454; Ad Trasimundum, III, 21: PL 65, 284: de tristitia et timore. 
7
 Chính Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Symb. Constantinopol: DS 150; T. LÊÔ CẢ, Sermo 76: PL 54, tr. 

405-406: “Trong ngày Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần đã ban ơn tràn ngập trên các môn đệ Đức Kitô, nhưng đó không phải là 

khởi đầu mà là tuôn đổ thêm ân huệ: vì các tổ phụ, các tiên tri, các thượng tế, cũng như toàn thể các thánh sống trong những 

thời đại xa xưa, cũng đã được chính Chúa Thánh Thần thánh hóa dưỡng nuôi, mặc dầu mức độ ân phúc có khác nhau”. Và 

Sermo 77, 1: PL 54, 412; LÊÔ XIII, Thông điệp Divinum Illud, 9.5.1897: ASS 29 (1897), tr. 650-651; T. Gioan Kim Khẩu 

cũng nói như vậy mặc dù Ngài nhấn mạnh về tính cách mới mẻ của sứ mệnh Chúa Thánh Thần trong ngày Hiện Xuống: In Ep. 

ch. 4, Hom. 10, 1: PG 62, 75. 
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Hội công khai xuất hiện trước dân chúng, Tin Mừng bắt đầu được phổ biến giữa muôn dân nhờ 
lời giảng dạy, và sau cùng sự hợp nhất các dân tộc trong đức tin công giáo được tiên báo, nhờ 
Giáo Hội của Tân Ước, một cộng đoàn có khả năng nói mọi thứ tiếng, thấu hiểu và tiếp nhận 
mọi ngôn ngữ trong tình bác ái, và như thế đã xóa bỏ tình trạng phân tán từ tháp Babel8. Thật 
vậy, “công vụ Tông đồ” bắt đầu từ ngày Hiện Xuống, như khi Chúa Thánh Thần đến ngự trên 
Trinh Nữ Maria thì Chúa Kitô được thụ thai, và như khi Chúa Thánh Thần ngự trên Chúa Kitô 
lúc Người cầu nguyện thì Người được thúc đẩy bắt đầu thi hành chức vụ9. Chính Chúa Giêsu 
trước khi tự nguyện hiến mạng sống mình cho thế gian, đã xếp đặt tác vụ tông đồ và hứa sai 
Chúa Thánh Thần, làm cho cả hai liên kết với nhau để công trình cứu độ luôn luôn đem lại kết 
quả khắp nơi10. Qua mọi thời đại, Chúa Thánh Thần hợp nhất toàn thể Giáo Hội “trong tình hiệp 
thông và qua thừa tác vụ, ban phát các ơn phẩm trật và đặc sủng khác nhau”11, Ngài nên như 
linh hồn làm sống động các tổ chức trong Giáo Hội12 và đổ vào tâm hồn các tín hữu cũng chính 
tinh thần truyền giáo đã tác động nơi Chúa Kitô. Đôi khi Chúa Thánh Thần chuẩn bị cách tỏ 
tường cho hoạt động truyền giáo13, cũng như không ngừng dùng những phương thế khác nhau 
để hỗ trợ và hướng dẫn hoạt động ấy14. 

 

5. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu “đã gọi đến với Người những kẻ Người muốn và lập thành nhóm 
mười hai để họ ở với Người và để Người sai họ đi rao giảng” (Mc 3,13). Như thế, các Tông Đồ 
là mầm mống của Israel mới, đồng thời cũng là nguồn gốc của hàng Giáo phẩm. Sau đó, khi 
Chúa Giêsu đã một lần hoàn tất nơi Người những mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta và canh tân vũ 
trụ bằng cái chết và sự sống lại, khi đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất (x. Mt 28,18) và 
trước khi về trời (x. Cv 1,11), Người đã thiết lập Giáo Hội nên như bí tích cứu độ, và sai các 
Tông Đồ đi khắp thế gian như chính Người đã được Chúa Cha sai đi (x. Ga 20,21): “Vậy các 
con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ 
tuân giữ tất cả những điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28,19-20). “Các con hãy đi khắp 
thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu rỗi, còn 
ai không tin sẽ bị luận phạt” (Mc 16,15). Do đó, Giáo Hội có nhiệm vụ truyền bá đức tin và ơn 
cứu rỗi nhờ Chúa Kitô, một đàng do sự uỷ thác rõ ràng của các Tông Đồ cho hàng Giám mục 
với sự tham dự của các linh mục, hợp nhất với Đấng kế vị thánh Phêrô cũng là Mục Tử Tối Cao 
của Giáo Hội, đàng khác do sự sống mà Chúa Kitô thông ban cho các chi thể, “nhờ Người, toàn 
thân thể được gắn liền và liên kết chặt chẽ với nhau nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng, mỗi 
chi thể hoạt động tuỳ theo chức năng của mình, làm cho toàn thân triển nở và được xây dựng 
trong đức ái” (Ep 4,16). Vì thế, khi vâng lệnh Chúa Kitô đồng thời được ân sủng và tình yêu của 
Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Giáo Hội thực thi sứ mệnh bằng cách hoạt động để hoàn toàn trở 
nên thực sự hiện diện cho tất cả mọi người và mọi dân tộc, để nhờ gương mẫu đời sống, lời 
giảng dạy, các bí tích và những phương thế trao ban ân sủng khác, Giáo Hội dẫn đưa họ đến với 
đức tin, đến với ơn giải thoát và sự bình an của Chúa Kitô, nhờ đó mở ra con đường rộng thoáng 
và vững chắc giúp họ tham dự trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô. 

 

Vì sứ mệnh này tiếp nối và triển khai qua dòng lịch sử sứ mệnh của chính Chúa Kitô, Đấng 
đã được sai đến rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, nên Giáo Hội được Thánh Thần 
Chúa Kitô thúc đẩy, cũng phải tiến bước trên chính con đường mà Chúa Kitô đã đi, là nghèo 
khó, vâng lời, phục vụ và tự hiến thân cho đến nỗi sẵn lòng chịu chết, để rồi toàn thắng nhờ sự 
sống lại của Người. Chính các Tông Đồ cũng đã bước đi trên con đường đó trong niềm hy 

                                                 
8
 Các Giáo Phụ thường nói về tháp Babel và ngày Hiện Xuống: ÔRIGÊNÊ, in Genesim, ch. 1: PG 12, 112; T. GRÊGÔRIÔ 

NAZ., Oratio 41, 16: PG 36, 449; T. GIOAN KIM KHẨU, Hom. 2 in Pentec., 2: PG 50, 467; In Act. Apost.: PG 60, 44; T. 

AUGUSTINÔ, En. in Ps. 54, 11: PL 36, 636; CChr 39, 664tt.; Sermo 271: PL 38, 1245; T. CYRILLÔ ALEX., Glaphyra in 

Genesim II: PG 69, 79; T. GRÊGÔRIÔ CẢ, Hom. in Evang., quyển II, Hom. 30, 4: PL 76, 1222; T. BEDA, In Hexaem., quyển 

III: PL 91, 125; Ngoài ra, xem bức họa nơi tiền đường của Vương Cung Thánh Đường Marcô ở Venezia; Giáo Hội nói mọi thứ 

tiếng, và như thế hợp nhất mọi người trong tính cách đại đồng của đức tin: T. AUGUSTINÔ, Sermones 266, 267, 268, 269: PL 

38, 1225-1237; Sermo 175, 3: 38, 946; T. GIOAN KIM KHẨU, In Epist. 1 ad Cor., Hom. 35: PG 61, 296; T. CYRILLÔ 
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vọng, đã chịu nhiều bách hại và đau khổ để làm trọn những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn mà 
Chúa Kitô đã chịu vì thân thể Người là Giáo Hội (x. Cl 1,24). Và máu tử đạo thường lại là hạt 
giống trổ sinh các Kitô hữu15. 

 

6. Đây chính là phận vụ mà hàng Giám mục, cùng với người đứng đầu là Đấng kế vị thánh 
Phêrô, phải chu toàn nhờ vào lời cầu nguyện và sự cộng tác của toàn thể Giáo Hội, tại bất cứ 
nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có thể điều kiện không cho phép thi hành theo cùng 
một cách thức như nhau. Như thế, những khác biệt vẫn thấy trong hoạt động của Giáo Hội 
không phát sinh từ bản chất của sứ mệnh, nhưng từ những hoàn cảnh gặp phải khi thực thi 
công cuộc truyền giáo. 

 

Những hoàn cảnh đó phát sinh hoặc do Giáo Hội, hoặc do các dân tộc, các cộng đồng, hay 
những người là đối tượng của hoạt động truyền giáo. Thật vậy, mặc dù nơi chính Giáo Hội đã 
có tất cả và đầy đủ mọi phương thế mang ơn cứu rỗi, tuy nhiên không phải lúc nào Giáo Hội 
cũng hành động hay có thể hành động tức khắc theo những phương thế đó, nhưng phải qua 
những bước đầu dò dẫm, rồi tùy theo các giai đoạn mà hành động, để cố gắng thực hiện hữu 
hiệu ý định của Thiên Chúa; hơn nữa, đôi lúc sau khi có những tiến bộ tốt đẹp ban đầu, Giáo 
Hội lại phải đau đớn lùi bước, hay ít ra dừng lại trong một tình trạng chưa được như mong 
muốn. Giáo Hội tiếp xúc và thấm nhập dần dần những gì liên quan đến con người, các cộng 
đồng hay dân tộc, để tiếp nhận họ trong ơn phúc viên mãn dành cho mọi người. Những hành 
động riêng tư hay những phương thức thích nghi phải tương xứng với từng hoàn cảnh hay 
từng đối tượng. 

 

Được gọi chung là “việc truyền giáo” tất cả những hoạt động đặc biệt qua đó Giáo Hội sai 
những người loan báo Tin Mừng đi khắp thế gian để thực hiện phận vụ rao giảng Phúc Âm, và 
gầy dựng Giáo Hội nơi các dân tộc, hoặc nơi những cộng đồng chưa tin vào Chúa Kitô; việc 
truyền giáo được thực thi nhờ hoạt động của các vị thừa sai, và phần lớn được thực hiện trong 
những địa hạt nhất định đã được Tòa Thánh công nhận. Mục đích riêng của việc truyền giáo là 
rao giảng Tin Mừng và gầy dựng Giáo Hội nơi các dân tộc hay những cộng đồng chưa có sự 
hiện diện của Giáo Hội16. Mục đích là làm cho các Giáo đoàn, hình thành từ hạt giống Lời 
Chúa, được tăng trưởng khắp nơi trên thế giới, có được khả năng tự túc và trưởng thành, các 
Giáo Hội địa phương ấy, với hàng Giáo phẩm riêng cùng với cộng đoàn tín hữu và những 
phương tiện thích hợp để sống cuộc đời Kitô hữu, sẽ góp phần vào lợi ích của toàn thể Giáo 
Hội. Phương tiện chủ yếu để gầy dựng các Giáo đoàn này là việc rao giảng Tin Mừng của 
Chúa Giêsu Kitô, chính vì vậy mà Chúa đã sai các môn đệ đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng, 
để những người đã được tái sinh do lời Thiên Chúa (x. 1 Pr 1,23), sẽ nhờ bí tích Thánh Tẩy mà 
gia nhập Giáo Hội, chính là thân mình của Ngôi Lời nhập thể, được nuôi dưỡng và sống nhờ lời 
Chúa và bánh Thánh thể (x. Cv 2,42). 

 

Trong hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, có nhiều giai đoạn đôi khi hòa lẫn vào nhau: 
trước hết là giai đoạn khởi lập hay gieo trồng, sau đó là thời kỳ sơ khai hay non trẻ. Tuy nhiên, 
khi trải qua các giai đoạn đó rồi, hoạt động truyền giáo của Giáo Hội vẫn không ngưng nghỉ, trái 
lại, các Giáo đoàn địa phương vừa được thiết lập có nhiệm vụ tiếp tục hoạt động truyền giáo và 
rao giảng Tin Mừng cho những người đang còn ở bên ngoài Giáo Hội. 

 

Ngoài ra, nơi những cộng đồng mà Giáo Hội đang hiện diện, cũng thường xảy ra những 
chuyển biến sâu xa vì nhiều lý do khác nhau, đưa đến những hoàn cảnh xã hội cũng hoàn toàn 
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đổi khác. Khi ấy Giáo Hội sẽ nghiệm xét về nhu cầu tái truyền giáo cho những nơi đó. Hơn nữa, 
đôi khi có những hoàn cảnh gây trở ngại trong một thời gian việc thực thi sứ mệnh rao giảng 
Tin Mừng cách trực tiếp và tức thời: lúc đó, các nhà truyền giáo có thể và phải luôn tin tưởng 
phó thác để kiên trì, khôn ngoan làm chứng cho Chúa Kitô, ít nữa là bằng các việc bác ái và từ 
thiện, đó cũng là một cách dọn đường cho Chúa và giới thiệu về Người. 

 

Như thế, rõ ràng là hoạt động truyền giáo gắn liền mật thiết với bản chất của Giáo Hội, hoạt 
động đó truyền bá đức tin mang ơn cứu rỗi, mở rộng để đưa đến thành toàn sự hợp nhất mang 
tính công giáo, được nâng đỡ bởi tính cách tông truyền, thể hiện ý nghĩa cộng đoàn của hàng 
Giáo phẩm, làm chứng, truyền đạt và làm tăng triển sự thánh thiện của Giáo Hội. Như thế, hoạt 
động truyền giáo giữa muôn dân khác với hoạt động mục vụ dành cho các tín hữu và cũng 
khác với công cuộc tái lập sự hợp nhất các Kitô hữu. Tuy nhiên, cả hai việc này lại liên quan rất 
nhiều đến nhiệt tâm truyền giáo của Giáo Hội17: thật vậy, sự phân rẽ giữa các Kitô hữu gây tổn 
hại cho sứ mệnh rất cao cả là rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo18, và còn khép kín con 
đường đưa tới đức tin đối với nhiều người. Do đó, vì sứ mệnh truyền giáo đòi hỏi, tất cả những 
ai đã chịu phép Rửa Tội đều được kêu gọi quy tụ vào một đoàn chiên duy nhất, và như thế họ 
có thể cùng nhau làm chứng về Chúa Kitô, Chúa của họ, trước mặt muôn dân. Nếu chưa có 
thể làm chứng đầy đủ về một đức tin duy nhất, ít ra họ phải thể hiện sự quí trọng và tình yêu 
thương nhau. 

 

7. Lý do của hoạt động truyền giáo gắn liền với ý định của Thiên Chúa, Đấng “muốn mọi người 
được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, một trung gian 
duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Chúa Kitô Giêsu, Đấng đã tự 
hiến làm giá chuộc mọi người” (1 Tm 2,4-6), “và không có ơn cứu độ nơi một người nào khác” 
(Cv 4,12). Vì thế, khi đã nhận biết Chúa Kitô nhờ lời Giáo Hội giảng dạy, mọi người phải thống 
hối và chịu phép Rửa Tội để được thuộc về Người và Giáo Hội là Thân Thể Người. Thật vậy, 
“khi minh nhiên công bố sự cần thiết của đức tin và của phép Thánh Tẩy (x. Mc 16,16; Ga 3,5), 
Chúa Kitô đã cùng lúc xác nhận sự cần thiết của Giáo Hội mà mọi người phải bước vào qua 
khung cửa bí tích Thánh Tẩy. Vì thế, những ai đã biết Giáo Hội Công Giáo được Thiên Chúa 
thiết lập nhờ Chúa Giêsu Kitô như phương tiện cứu rỗi cần thiết, mà vẫn không muốn gia nhập 
hoặc trung thành sống trong Giáo Hội thì không thể được cứu rỗi”19. Như vậy, tuy dù Thiên 
Chúa có thể dùng những đường lối chỉ riêng Ngài biết để đưa những kẻ không vì lỗi mình mà 
chưa nhận được Tin Mừng đến với đức tin, vốn rất cần thiết để làm đẹp lòng Ngài (x. Dt 11,6), 
nhưng Giáo Hội có bổn phận, đồng thời cũng được Chúa trao quyền loan báo Tin Mừng, do đó, 
hoạt động truyền giáo hôm nay và mãi mãi vẫn luôn thật sự cấp bách và cần thiết. 

 

Nhờ hoạt động truyền giáo, Nhiệm Thể Chúa Kitô không ngừng liên kết và phối hợp mọi 
năng lực giúp cho toàn thân được tăng trưởng (x. Ep 4,11-16). Để thực thi công cuộc truyền 
giáo, các chi thể của Giáo Hội phải được đức ái thúc đẩy, nhờ đó họ yêu mến Thiên Chúa và 
ước ao chia sẻ cho mọi người các ơn phúc thiêng liêng đời này cũng như đời sau. 

 

Nhờ hoạt động truyền giáo, cuối cùng Thiên Chúa sẽ được muôn đời tôn vinh, khi con người 
ý thức đón nhận trọn vẹn công trình cứu chuộc đã được hoàn tất trong Chúa Kitô. Như thế, việc 
truyền giáo hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa, đã được Chúa Kitô thực hiện trong sự vâng 
phục và lòng yêu mến để tôn vinh Chúa Cha, Đấng đã sai Người đến20 để qui tụ toàn thể nhân 
loại thành đoàn Dân duy nhất của Thiên Chúa, kết thành thân thể duy nhất của Chúa Kitô, và 
xây nên đền thờ duy nhất của Chúa Thánh Thần: điều đó đã mang lại sự kết đoàn huynh đệ, 
đáp ứng khát vọng sâu xa của toàn thể nhân loại. Sau cùng, việc truyền giáo thực sự hoàn tất ý 
định của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ngài, khi toàn 

                                                 
17

 Hoạt động truyền giáo dĩ nhiên cũng bao gồm cả các phần đất thuộc Châu Mỹ Latinh, nơi chưa có hàng Giáo phẩm riêng, 

chưa có sinh hoạt Kitô giáo lớn mạnh, cũng như chưa được rao giảng Tin Mừng đầy đủ. Ở đây Công Đồng không đặt vấn đề 

về việc Tòa Thánh có công nhận những địa hạt đó là xứ truyền giáo hay không. Vì thế, khi nói về hoạt động truyền giáo liên hệ 

đến một địa hạt nào đó, thì đúng ra là đề cập đến một hoạt động “thông thường” được thực hiện trong những địa hạt nhất định 

mà Tòa Thánh đã công nhận. 
18

 CĐ VATICAN II, Sắc lệnh về Đại kết Unitatis Redintegratio, 1 
19

 CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 14 
20

 x. Ga 7,18; 8,30 và 44; 8,50; 17,1. 
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thể nhân loại, được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, được chiêm ngưỡng vinh 
quang Thiên Chúa, cùng đồng thanh cất tiếng: “lạy Cha chúng con”21. 

 

8. Hoạt động truyền giáo cũng liên kết chặt chẽ với chính bản tính và những khát vọng của 
nhân loại. Thật vậy, khi bày tỏ Chúa Kitô, Giáo Hội mạc khải cho con người giúp cho con người 
nhận biết chân lý đích thực về thân phận và ơn gọi toàn diện của họ, vì Người chính là nguyên 
lý và là mẫu mực của nhân loại được đổi mới, một nhân loại thấm nhuần tình yêu thương 
huynh đệ, thái độ chân thành và tinh thần hòa bình mà mọi người đều khao khát. Chúa Kitô và 
Giáo Hội, chứng nhân của Người qua việc rao giảng Tin Mừng, siêu vượt trên mọi dị biệt về 
dân tộc và quốc gia, vì thế, cả hai không thể coi là xa lạ đối với bất cứ ai hay tại bất cứ nơi 
nào22. Việc rao giảng Tin Mừng đã tỏ cho mọi người biết Chúa Kitô là đường và là sự thật, khi 
nói với họ những lời của chính Người: “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Vì người 
không tin thì đã bị luận phạt rồi (x. Ga 3,18), nên lời Chúa Kitô vừa là lời luận tội vừa là lời ân 
sủng, vừa đem lại sự chết vừa thông ban sự sống. Thật vậy, chỉ có cách hủy diệt cái cũ, chúng 
ta mới có thể tiến đến một đời sống mới: điều đó tuy trước tiên có giá trị khi nói về con người, 
nhưng cũng có thể áp dụng cho những điều tốt lành khác ở trần gian này, những thứ vừa mang 
dấu ấn của tội lỗi nhân loại vừa nhận được sự chúc lành của Thiên Chúa: “vì quả thật mọi 
người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23). Không ai có thể nhờ sức 
riêng mình để tự giải thoát khỏi tội lỗi và thắng vượt chính mình, cũng không ai hoàn toàn thoát 
khỏi sự yếu đuối, nỗi cô đơn hay tình trạng nô lệ23, trái lại, mọi người đều cần đến Chúa Kitô là 
mẫu gương và là Thầy dạy, là Đấng giải thoát, Đấng cứu độ và là Đấng ban sự sống. Trong 
lịch sử loài người, cả về phương diện trần thế, Tin Mừng thật sự là men cho tự do và tiến bộ, 
và luôn là men của tình huynh đệ, hợp nhất và hòa bình. Vì thế, các tín hữu có lý khi suy tôn 
Chúa Kitô là “Đấng muôn dân trông đợi và là Đấng cứu chuộc muôn dân”24. 

 

9. Hoạt động truyền giáo được thực thi trong thời gian giữa hai lần Chúa đến; và khi Chúa đến 
lần thứ hai, Giáo Hội ví như mùa lúa được thu gặt từ bốn phương trời đưa vào Nước Chúa25. 
Thật vậy, trước khi Chúa đến, Tin Mừng phải được rao giảng cho mọi dân tộc (x. Mc 13,10). 

 

Hoạt động truyền giáo không gì khác hơn, cũng không gì đơn giản hơn là sự biểu lộ hay nói 
cách khác là sự hiển linh ý định của Thiên Chúa và hoàn tất ý định đó nơi trần gian và trong lịch 
sử nhân loại, trong đó rõ ràng Thiên Chúa đang hoàn thành lịch sử cứu độ nhờ việc truyền 
giáo. Nhờ lời rao giảng và việc cử hành các bí tích, mà trung tâm và tột đỉnh là bí tích Thánh 
Thể, hoạt động truyền giáo làm cho Đấng tác thành công trình cứu rỗi là chính Chúa Kitô được 
hiện diện. Tất cả những gì là chân lý và ân sủng được tìm thấy nơi các dân tộc như sự hiện 

                                                 
21

 Về ý tưởng tổng hợp này, x. Học thuyết của thánh Irênêô về chủ đề “quy phục dưới quyền một Thủ Lãnh”; Cũng x. 

HYPPÔLYTÔ, De Anti-christo, số 3: “Thương yêu và ước ao cứu vớt tất cả mọi người, muốn làm cho mọi người trở nên con 

cái Thiên Chúa và kêu mời tất cả các thánh liên kết thành một con người hoàn hảo duy nhất...: PG 10,732; GCS Hyppolyt I,2, 

tr. 6; nt. Benedictiones Iacob, 7: TU 38-1, tr. 18, hàng 4tt; ORIGÊNÊ, In Ioann., I, 16: “ Nơi những người sẽ đến với Thiên 

Chúa, nhận biết Thiên Chúa và được hướng dẫn bởi Ngôi Lời, Đấng ở nơi Thiên Chúa, chỉ là một hành động duy nhất: nhờ đó, 

tất cả đều được dạy dỗ để nhận biết Chúa Cha như những người con biết Cha mình, như chính Chúa Con, Đấng duy nhất hiện 

giờ đã biết Chúa Cha “: PG 14,49; GCS Orig IV, 20; T. AUGUSTINÔ, De Sermone Domini in monte, I, 41: “Chúng ta hãy yêu 

thương những gì có thể cùng chúng ta được dẫn vào vương quốc, nơi mà không ai gọi Thiên Chúa duy nhất là “Cha tôi” nhưng 

tất cả đều gọi “Cha chúng tôi”: PL 34, 1250; T. CYRILLÔ ALEX, In Ioann, I: “Tất cả chúng ta đều ở trong Chúa Kitô và 

chính trong Người mà con người mang tính nhân loại của chúng ta được tác sinh. Vì thế Người được gọi là Ađam mới. Đấng 

tự bản tính là Con và là Thiên Chúa đã cư ngụ giữa chúng ta; nhờ đó, trong Thần Khí của Người, chúng ta được kêu lên: Abba, 

Cha ơi. Ngôi Lời cư ngụ nơi tất cả như trong một ngôi đền thờ, nghĩa là nơi những gì Người đã nhận lấy vì chúng ta và từ 

chúng ta, để, nói như Thánh Phaolô, khi mọi sự đã ở trong Người, Người sẽ giao hòa tất cả với Chúa Cha trong một thân thể 

duy nhất”: PG 73, 161-164. 
22

 BÊNÊĐICTÔ XV, Thông điệp Maximum Illud, 30.11.1919: AAS 11 (1919), tr. 445: “vì Giáo Hội của Chúa là công giáo 

nên không xa lạ đối với bất cứ một dân tộc hay quốc gia nào...”; x. GIOAN XXIII, Thông điệp Mater et Magistra: “Theo lệnh 

Chúa, Giáo Hội mở rộng đến tất cả muôn dân…khi hoà nhập vào một dân tộc nào, như sức mạnh được truyền vào mạch máu, 

Giáo Hội không là cũng không tự cho là một tổ chức ngoại lai đối với dân tộc đó…Hơn nữa, tất cả những gì là tốt đẹp, thiện 

hảo nơi một dân tộc, thì những người đã được tái sinh trong Chúa Kitô cũng công nhận như thế, và còn làm cho nên hoàn hảo 

hơn nữa”. 25.5.1961: AAS 53 (1961), tr. 444. 
23

 x. T. IRÊNÊÔ, Adv. Haer., III, 15, 3: PG 7, 919: “Họ đã là những người rao giảng chân lý và là những tông đồ mang lại tự 

do”. 
24

 Tiền xướng “O” ngày 23.12 trong Breviarium Romanum. 
25

 x. Mt 24,31; Didachè 10,5 : Funk I,32. 
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diện ẩn khuất của Thiên Chúa sẽ được thanh lọc khỏi những sai lạc có thể đã nhiễm vào, và 
được phục hồi nhờ Chúa Kitô là Đấng đã tác thành chúng, Đấng đã lật đổ quyền lực ma quỷ và 
chận đứng tác dụng thâm độc muôn mặt của tội lỗi. Bởi vậy, bất cứ điều gì tốt đẹp đã được 
gieo vãi trong tâm trí con người, hay trong những nghi lễ và văn hoá riêng của các dân tộc, sẽ 
không bị hủy bỏ, nhưng được chữa lành, thăng tiến và hoàn thiện để Thiên Chúa được tôn 
vinh, ma quỷ phải nhục nhã và con người được hạnh phúc26. Vì thế, hoạt động truyền giáo 
hướng về sự viên mãn cánh chung27: nhờ đó, Dân Chúa được phát triển tới tầm mức và thời 
hạn mà Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt (x. Cv 1,7) như lời ngôn sứ đã nói: “Hãy mở rộng nơi 
con cắm trại, hãy căng rộng lều bạt, đừng thu cuốn lại” (Is 54,2)28, cũng nhờ đó, Thân Thể 
nhiệm mầu được tăng trưởng đến tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô (x. Ep 4,13), và Đền thờ 
thiêng liêng, nơi Thiên Chúa được thờ phượng trong tinh thần và chân lý (x. Ga 4,23), sẽ vươn 
cao và được xây dựng “trên nền móng là các Tông đồ và các ngôn sứ, còn đá tảng góc tường 
là chính Đức Giêsu Kitô” (Ep 2,20). 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

 

 
 ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ 

 
 

 
HÃY MỞ TÂM HỒN RA 

Suy niệm Mùa Vọng 
 

 
 

 
TÂM TÌNH NGƯỜI CHUYỂN DỊCH 
 
Đây là những tư tưởng rải rác trong các Thông Điệp, Tông Huấn, Tông Thư, và những bài huấn 
dụ trong các buổi triều yết chung, những lần đọc kinh Truyền Tin tại Quảng Trưởng Thánh 
Phêrô của Đức Thánh Cha Phanxicô được thu ngắn mang ý nghĩa Mùa Vọng. Steve Mueller đã 
góp nhặt và san định thành một tập nhỏ với tựa đề “Open your Heart, Daily Reflections for 
Avent” và do All Saints Press phổ biến.  
 
Dưới đây là những trích dịch bao gồm những phần chính của cuốn sách với 4 Chúa Nhật trong 
Mùa Vọng mà không trích dịch phần suy niệm của mỗi ngày trong tuần theo từng Chúa Nhật. 
Điểm quan trọng là trước mỗi bài suy niệm đều có một câu Thánh Kinh gợi ý dẫn đường, và 
sau phần suy niệm là một câu hỏi gợi ý thực hành mà có lẽ Đức Giáo Hoàng muốn cho mỗi tín 
hữu cố gắng thực hiện như một tâm tình yêu mến dâng lên Thiên Chúa và chuẩn bị đón tiếp 
Đấng Cứu Thế trong Đêm Giáng Sinh. 
 

                                                 
26

 CĐ VATICAN II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 17: AAS 57 (1965), tr. 20-21; T. AUGUSTINÔ, De Civ. 

Dei, 19, 17: PL 41, 646; THÁNH BỘ TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN, Bài giáo huấn Collectanea I, số 135, tr. 42. 
27

 Theo Ôrigênê, Tin Mừng phải được rao giảng trước khi tận thế: Hom. in Luc., XXI: GCS, Orig. IX 136, 21tt.; In Matth. 

comm. ser., 39: XI 75, 25tt.; 76, 4tt.; Hom. in Ierem. III, 2: VIII 308, 29t.; T. TÔMA, Summ. Theol., I-II, q. 106, a. 4, ad 4. 
28

 T. HILARIÔ PIET., In Ps. 14: PL 9, 301; EUSEBIÔ CAES., In Isaiam, 54, 2-3: PG 24, 426-463; T. CYRILLÔ ALEX., In 

Isaiam, ch. V, 54,1-3: PG 70, 1193. 

 
HÃY MỞ TÂM HỒN RA (Suy niệm Mùa Vọng) 
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Người chuyển dịch xin được gửi tới quí độc giả như một chuẩn bị tinh thần trong khi chúng ta 
đang suy niệm và hướng lòng về ngày Giáng Trần của Con Thiên Chúa mặc xác phàm đến và 
ở giữa chúng ta. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta hãy tự hỏi mình trong Mùa Vọng này:  
 

“Bằng cách nào tôi có thể tha thiết hơn để chia sẻ tình yêu 
của Đức Kitô với những người khác trong những ngày này? 

 
 
Trần Mỹ Duyệt 
Mùa Vọng 2017 
 
 

 
LỜI GIỚI THIỆU 

 
Một hình ảnh tuyệt vời trong sách Khải Huyền (3:20) về việc Chúa Giêsu đang đứng ngoài cửa 
và gõ, như đang chờ đợi chúng ta mở cửa và mời Ngài vào.Hình ảnh này cũng phản chiếu tinh 
thần Mùa Vọng. Nhiệm vụ của chúng ta là mở cửa tâm hồn mình và mời Chúa Giêsu, một lần 
nữa, vào trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta có thể tiến sâu hơn vào trong mối tương giao 
với Ngài. 
 
Cuộc gặp gỡ này là những gì chúng ta đang chờ đợi trong cả cuộc đời chúng ta.Và khi Ngài 
bước qua ngưỡng cửa của tâm hồn chúng ta, mọi sự sẽ được đổi mới - chính chúng ta, sự liên 
kết của chúng ta với Ngài, sự liên kết của chúng ta với nhau và với thế giới.Dĩ nhiên, chúng ta 
mong mỏi chờ đợi một cách nhẫn nại cho tiếng gõ cửa này, nhưng chúng ta cũng phải sắp sẵn, 
và không sợ hãi để mở toang chúng ta, và đời sống chúng ta trước sự hiện diện của Ngài. 
Nhưng khi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng Ngài thách đố chúng ta từng 
ngày với hai câu hỏi: Con có tin điều đó không? Và nếu tin, con sẽ sống như thế nào? 
 
Tôi hy vọng những suy niệm của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ giúp bạn trả lời được hai câu hỏi 
nhức nhối này và mở rộng lòng mình cho một kinh nghiệm mới mẻ của việc Chúa Giêsu sẽ đến 
và ở lại trong bạn và biến đổi đời bạn. Và như chúng ta mở lòng mình cho Chúa Giêsu trong 
Mùa Vọng này, chớ gì chúng ta được khích lệ bởi những lời này của Đức Thánh Cha Phanxicô: 
 

“Cha cầu chúc tất cả các con có một hành trình Mùa Vọng tốt đẹp để gặp gỡ Chúa. Ước 
gì nó là một thời gian của hy vọng: để gặp gỡ Chúa, Đấng đến để gặp gỡ chúng ta. 
Chúng ta đừng chống cự khi Đức Kitô đến để thay đổi đời sống chúng ta, nhưng hãy sẵn 
sàng để chúng ta được viếng thăm bởi Người, chờ đợi và đón tiếp khách, mặc dù nó 
ngăn trở những dự định của chúng ta”. 

 
Steve Mueller, Chủ bút 
 
 
 
 

LỜI NGUYỆN MÙA VỌNG 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô   

 
 
Chúng ta hãy vui mừng vì việc đang đến gần kề của Đấng Cứu Thế của chúng ta, và chia sẻ 
niềm vui này với những người khác, trao ban niềm an ủi và hy vọng cho những người nghèo, 
bệnh tật, và những người cô đơn và bất hạnh. 
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Chúng ta hãy đón tiếp Chúa, Đấng luôn luôn đến và gõ cửa nhà chúng ta, gõ cửa lòng chúng 
ta, để đến gần với chúng ta. 
 
Ngài mời gọi chúng ta nhận ra những bước chân của Ngài giữa những người anh em và người 
tội lỗi đang ở ngay bên chúng ta, một cách đặc biệt, những kẻ yếu hèn nhất và những người 
đang cần đến sự giúp đỡ nhất. 
 
Xin giúp chúng con nghe được tiếng Chúa trong kinh nguyện, và phục vụ Chúa với lòng thương 
xót qua anh chị em của chúng con, đặc biệt, những anh chị em yếu hèn nhất, và đang cần đến 
sự giúp đỡ nhất.  
 
Như việc chúng ta chuẩn bị cho Đêm Giáng Sinh, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp 
Chúa Giêsu. 
 
 

*** 
 

MÙA CỦA HY VỌNG 
 

“Xin đổ tình thương xuống trên chúng con, lạy Chúa, 
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.”(Tv 33:22) 

 
 
Trong mùa Vọng này, là thời gian của chờ đợi trong khi chúng ta chuẩn bị đón mừng một lần 
nữa mầu nhiệm an ủi của Nhập Thể và ánh sáng của Giáng Sinh, quan trọng là phản ảnh về 
niềm hy vọng Kitô giáo.Điều này rất quan trọng, bởi vì hy vọng không bao giờ làm nản lòng.Lạc 
quan có thể khiến thất vọng, nhưng hy vọng thì không! 
 
Chúng ta có nhu cầu như thế, ở những thời điểm mà bóng tối xuất hiện và trong đó, một đôi khi 
chúng ta cảm thấy mất định hướng vì sự dữ, và bạo loạn chung quanh chúng ta, và trong sự 
phiền muộn của nhiều anh chị em của chúng ta.Chúng ta cần sự hy vọng! Chúng ta cảm thấy 
mất định hướng và ngay cả mất can đảm bởi vì chúng ta bất lực và xem như tối tăm sẽ không 
bao giờ cùng. Nhưng chúng ta không được để hy vọngbỏ rơi chúng ta, bởi vì Thiên Chúa với 
tình yêu của Ngài, bước đi với chúng ta. 
 
Tất cả chúng ta đều có thể nói, “Tôi hy vọng bởi vì Thiên Chúa ở bên tôi; tôi có hy vọng bởi vì 
Thiên Chúa bước đi với tôi.” Thiên Chúa bước và cằm tay tôi. Thiên Chúa không để chúng ta 
một mình. Chúa Giêsu đã chiến thằng sự dữ và đã mở con đường sự sống cho chúng ta. Sự 
hạ sinh của Đấng Cứu Thế là ánh sáng xuyên chiếu và làm tan biến vực tối tăm sâu thẳm nhất. 
Sự hiện diện của Chúa giữa dân Ngài xóa tan buồn phiền của sự thất bại và là mầu nhiệm của 
sự cứu độ, và chỉ lối vào niềm vui và hạnh phúc. 
 

*** 
 

Tôi phải tái khẳng định hy vọng của tôi như thế nào và cố gắng để  
một lần nữa khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong tôi  

và trong cuộc đời tôi trong Mùa Vọng này? 
 

*** 
 

 
Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng 

 
DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA 
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“Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa. 

Nơi sa mạc hãy làm một đường thẳng cho Thiên Chúa chúng ta.” (Isaiah 40:3) 
 
 
 
Isaiah nhắc nhở dân chúng bằng thông điệp an ủi của ông: “Hãy an ủi, hãy vỗ về dân ta, Thiên 
Chúa chúng ta phán. Hãy nói một cách âu yếm với Giêsusalem, và hãy hô to cho thành rằng 
thời gian phục dịch của nó đã mãn, tội của nó đã đền xong.” Thiên Chúa, người Cha an ủi bằng 
cách đem đến những kẻ vỗ an dân Ngài, những người mà Ngài sai đến để khích lệ dân chúng, 
những người con của Ngài, bằng cách công bố rằng đau khổ đã chấm dứt, nỗi khổ tâm đã qua, 
và tội lỗi đã được tha thứ. Đây là những cái chữa lành những trái tim tan nát và sợ hãi. Cũng là 
điều tại sao tiên tri kêu gọi họ chuẩn bị đường cho Chúa, sẵn sàng để đón nhận những ân huệ 
và ơn cứu độ của Ngài. 
 
Đối với dân chúng, sự ủi an bắt đầu bằng cơ hội được bước đi trên con đường của Thiên 
Chúa, một con đường mới, thẳng và rộng rãi, một con đường được chuẩn bị trong sa mạc, như 
làm cho nó có thể băng qua đó và trở lại đất liền. Tiên tri nói với dân chúng những người đang 
sống trong thảm kịch lưu đày ở Babylon, và bây giờ thay vì họ nghe rằng họ có thể trở về quê 
hương, băng qua một con được rộng lớn, trơn tru, không có núi đồi, thung lũnglàm cản trở 
cuộc hành trình của họ, lại là một con đường thẳng băng qua sa mạc. Vì thế, chuẩn bị con 
đường đó có nghĩa là chuẩn bị một con đường cứu độ và giải thoát khỏi bất cứ cản trở và 
chướng ngài vật nào. 

 
 

*** 
 

Ngãng trở nào tôi cần rời đi nhất để Thiên Chúa đến gần hơn với tôi hôm nay? 
 
 

*** 
 
 
 

Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng 
 

CHÚA NHẬT VUI MỪNG 
 

“Hãy vui lên trong Chúa. 
Tôi nhắc lại một lần nữa.Hãy vui lên.” (Philippians 4:4) 

 
 

Trong Chúa Nhật này, Giáo Hội nhìn về niềm vui của Giáng Sinh, và đó mà tại sao nó được gọi 
là “Chúa Nhật Vui Mừng” (Gaudete Sunday). Từ tiếng Latin, Gaudete có nghĩa là vui 
mừng.Trong mùa này, thời gian chuẩn bị Giáng Sinh, lễ phục thường thường là màu tím, 
nhưng hôm nay, các linh mục mặc lễ phụ màu hồng, tượng trưng ý nghĩa nở hoa niềm vui 
Giáng Sinh, là một niềm vui đặc biệt không chỉ đối với Ngày Giáng Sinh nhưng cho cả đời sống 
của một Kitô hữu. Niềm vui êm đềm và yên tĩnh này luôn luôn đồng hành với người Kitô 
hữu.Ngay cả trong những giây phút khó khăn và đau khổ, niềm vui này cũng trở thành sự bình 
an. 
 
Vì thế, để có niềm vui này trong lúc chuẩn bị đón Giáng Sinh, trước hết, hãy cầu xin: “Lạy 
Chúa, xin hãy để con sống Giáng Sinh này với niền vui thật,” không phải là sự vui mừng của 
chủ nghĩa tiêu thụ để rồi nó dẫn con đến ngày 24 tháng Mười Hai với băn khoăn, lo lắng bởi vì 
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“con đang quên mất cái này, con đang thiếu cái khác.” Thứ đến, hãy dâng lời cảm ơn Thiên 
Chúa: “Con cảm ơn Chúa, vì biết bao điều tốt đẹp!” Thứ ba, nghĩ tới làm cách nào bạn có thể 
đến với những người khác trong nỗi đau khổ, và với những cách trở để đem lại cho họ một chút 
bình an và hoan hỷ. 
 
Rồi chúng ta hãy cầu xin cho niềm vui của Giáng Sinh. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời 
cảm ơn về những điều tốt lành mà Ngài ban tặng cho chúng ta, trên tất cả, là đức tin. Chúng ta 
hãy hỏi mình, tôi có thể làm gì để đem lại một chút sự giúp đỡ, một chút bình ancho những 
người đang đau khổ?Vậy cầu nguyện, dâng lời tại ơn và giúp đỡ người khác để tiến tới ngày 
sinh của Đấng được xức dầu, Đức Kitô. 
 
 

*** 
 
 

Tôi phải cầu nguyện như thế nào, dâng lời tạ ơn,  
và giúp đỡ người khác tốt hơn ngày hôm nay? 

 
 

*** 
 
 
 

Chúa Nhật thứ bốn Mùa Vọng 
 

NGÀI ĐANG Ở GẦN 
 

“Chúa ở gần những ai kêu cầu Ngài,  
với tất cả những ai kêu cầu Ngài trong sự thật.” (Tv 145:18) 

 
 

Thời gian này của Mùa Vọng được mang một đặc tính của sự gần gũi, sự gần gũi của Thiên 
Chúa đối với nhân loại. Maria và Giuse là hai người hơn bất cứ những người khác được tham 
dự vào mầu nhiệm gần gũi của Thiên Chúa đối với nhân loại. 
 
Con Thiên Chúa đến trong lòng Đức Maria để trở thành con người, và mẹ đã đón nhận 
Ngài.Nhờ vậy, trong cùng một cách thức đặc thù, Thiên Chúa đã đến gần với chúng ta và mặc 
xác phàm qua một người phụ nữ. Đối với chúng ta nữa, trong một cách thức khác biệt, Thiên 
Chúa đã lôi kéo đến gần Ngài bằng ân sủng của Ngài để đi vào đời sống của chúng ta và ban 
cho chúng ta ân huệ của Con Ngài. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta đón tiếp Ngài, để Ngài gần 
lại hơn, hay chúng ta từ chối Ngài, đẩy Ngài ra xa? 
 
Giuse đã đối diện với biến cố khác thường này, biến cố rõ ràng đã dấy lên nhiều câu hỏi trong 
lòng ông, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, Đấng đã kéo ông đến gần Ngài, và vì thế, ông đã 
không khước từ Maria. Trong việc đón nhận Maria, Giuse cũng đón nhận một cách hiểu biết và 
yêu thương con của mẹ. 
 
Maria và Giuse, những người đầu tiên đã đón nhận Giêsu qua đức tin, giới thiệu với chúng ta 
mầu nhiệm Giáng Trần. Maria giúp chúng ta chấp nhận thái độ cởi mở để đón tiếp Con Thiên 
Chúa vào trong chính cuộc đời của chúng ta, vào trong thân xác của chúng ta. Giuse thôi thúc 
chúng ta luôn luôn kiếm tìm ý của Thiên Chúa và đi theo ý đó với tất cả lòng tin tưởng. Cả hai 
đã để Chúa đến gần với các ngài. 
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*** 
 

Bằng cách nào và khi nào tôi đã có cảm nghiệm về  
sự gần gũi của Thiên Chúa trong mùa Vọng này? 

 
 

*** 
 

 
Lễ Giáng Sinh 

 
MẦU NHIỆM CỦA GIÁNG SINH 

 
“Hôm nay, một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,  

Người là Đấng Kitô, Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người:  
anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Luca 2: 11-12) 

 
 
 
Mầu nhiệm Giáng Sinh, nó là ánh sáng và vui mừng, thách đố và khuấy động chúng ta, bởi vì 
cùng một lúc nó là một mầu nhiệm của hy vọng và của buồn sầu. Nó có hương vị của buồn tẻ, 
cho dù tình yêu cũng không được chấp nhận và đời sống bị trù dập.Cũng như trườnghợp của 
Giuse và Maria, các đấng đã gặp những cánh cửa đóng kín và đã đặt Chúa Giêsu trong máng 
cỏ, “bởi vì không có chỗ cho họ trong nhà trọ.” 
 
Chúa Giêsu hạ sinh bị từ khước bởi một số người và một số khác thì lãnh đạm, thờ ơ. Ngày 
nay cũng thế, sự thờ ơ tương tự đó có thể tồn tại, mỗi khi Giáng Sinh trở thành một ngày lễ 
trong đó chúng ta ở tâm điểm hơn là Chúa Giêsu, khi ánh sáng của những cửa hàng đẩy lùi 
ánh sáng của Thiên Chúa vào trong những bóng tối; khi chúng ta say mê những quà cáp 
nhưng lạnh lùng với những hàng xóm chúng ta đang cần được giúp đỡ. Tinh thần thế tục này 
đã bắt cóc lễ Giáng Sinh. Chúng ta cần giải thoát nó! 
 
Thật vậy, Giáng Sinh trên tất cả có hương vị của hy vọng, bởi vì đối với tất cả bóng tối trong 
cuộc đời chúng ta, ánh sáng của Thiên Chúa vẫn chiếu sáng. Ánh sáng dịu dàng của Ngài 
không làm chúng ta sợ hãi. Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta, thu hút chúng ta lại với 
Ngài bằng sự hiền dịu của Ngài, bằng việc hạ sinh nghèo hèn và bé bỏng giữa chúng ta, như 
mỗi người chúng ta. Ngài sinh ra tại Belehem, có nghĩa là “nhà bánh”.Bằng cách ấy, Ngài xem 
như muốn nói với chúng ta rằng, Ngài sinh ra như bánh cho chúng ta. Ngài đi vào đời sống 
chúng ta để ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Ngài đến trong thế giới của chúng ta để ban 
cho chúng ta tình yêu của Ngài. 
 

*** 
 

Bằng cách nào tôi có thể tha thiết hơn để chia sẻ tình yêu  
của Đức Kitô với những người khác trong những ngày này? 

 
 

  

VỀ MỤC LỤC 
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“Chúng ta… phải hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của Thánh Lễ, để sống mối liên hệ của 

chúng ta với Thiên Chúa một ngày một trọn vẹn hơn”. 

Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ nhất của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ, được ban hành 

ngày 8 tháng 11, 2017 tại Vatican. Hôm nay ĐTC bắt đầu loạt bài giáo lý về Thánh Lễ. Loạt bài 

giáo lý này rất quan trọng vì Thánh Thể là “trái tim” của Hội Thánh. ĐTC nói rằng chúng ta “phải 

hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của Thánh Lễ, để sống mối liên hệ của mình với Thiên Chúa một ngày 

một trọn vẹn hơn”;  đồng thời “lớn lên trong sự hiểu biết … về một hồng ân cả thể mà Thiên 

Chúa đã ban cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể”. 

 
  

Anh chị em thân mến, Chào anh chị em! 

Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý mới, là những bài sẽ hướng chúng ta đến 

“trái tim” của Hội Thánh, là Thánh Thể.  Điều căn bản là chúng ta, các Kitô hữu, phải hiểu rõ giá 

trị và ý nghĩa của Thánh Lễ, để sống mối liên hệ của mình với Thiên Chúa một ngày một trọn 

vẹn hơn. 

Chúng ta không thể quên được số rất đông các Kitô hữu, những người, trên toàn thế giới, 

trong 2000 năm lịch sử, đã chết để bảo vệ Thánh Thể; và bao nhiêu người ngày nay, còn đang 

liều mạng để tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật.  Vào năm 304, trong cuộc Bách Hại của Dioclatian, 

một nhóm Kitô hữu ở Bắc Phi đã ngạc nhiên vì họ đang cử hành Thánh lễ trong nhà và bị bắt. 

Trong cuộc thẩm vấn, Thống Đốc Roma hỏi họ tại sao họ đã làm như thế khi biết rằng điều ấy 

tuyệt đối không được phép. Họ trả lời: “Không có Chúa Nhật, chúng tôi không thể sống được”, 

nghĩa là: nếu chúng tôi không thể cử hành Thánh Lễ, chúng tôi không thể sống được; đời sống 

Kitô hữu của chúng tôi sẽ chết. 

Thật vậy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: “nếu các con không ăn thịt và uống Máu 

Con Người, thì các các con không có sự sống; ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời 

đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6:53-54). 

Các Kitô hữu từ Bắc Phi đã bị giết vì họ đang cử hành Thánh Lễ.  Họ đã làm chứng rằng 

người ta có thể từ bỏ đời sống trần thế vì Bí Tích Thánh Thể, bởi Bí Tích này cho chúng ta sự 

sống đời đời, nó làm cho chúng ta được thông phần vào việc chiến thắng sự chết của Đức Kitô. 

Chứng từ này thách đố tất cả chúng ta và đòi buộc phải có một câu trả lời về việc tham gia vào 

Hy Lễ Thánh Thể và đến gần Bàn Tiệc của Chúa có ý nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta. 

Chúng ta có đang tìm kiếm nguồn suối “vọt ra nước hằng sống” cho sự sống đời không? 

[nguồn suối] biến cuộc đời chúng ta thành một hy lễ chúc tụng và tạ ơn thiêng liêng và biến 

chúng ta thành một thân thể trong Đức Kitô không?  Đây là ý nghĩa sâu xa nhất của Thánh Lễ, 

có nghĩa là “tạ ơn”: tạ ơn Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần, Đấng đưa chúng ta vào và biến 

đổi chúng ta trong sự hiệp thông yêu thương của Ngài. 

Trong các bài giáo lý sắp tới, tôi muốn trả lời một số câu hỏi quan trọng về Bí Tích Thánh 

Thể và Thánh Lễ, để tái tìm hiểu, hoặc tìm hiểu, xem tình yêu của Thiên Chúa tỏa sáng qua 

mầu nhiệm đức tin này như thế nào. 

BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ - DẪN NHẬP VÀO THÁNH LỄ 
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Công đồng Vaticanô II được cảm hứng sâu xa bởi ước muốn dìu dắt các Kitô hữu hiểu 

được sự cao cả của đức tin và vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ Đức Kitô. Vì lý do này mà trước hết cần 

phải thực hiện, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, một cuộc canh tân Phụng Vụ thích 

hợp, bởi vì Hội Thánh nhờ đó mà liên tục sống và đổi mới chính mình. 

Một chủ đề chính mà các Nghị phụ Công đồng nhấn mạnh đến là việc đào luyện về Phụng 

Vụ cho các tín hữu, là điều không thể thiếu được cho việc canh tân đích thực.  Và đây cũng 

chính là mục đích của loạt bài giáo lý mà chúng ta đang bắt đầu hôm nay: lớn lên trong sự hiểu 

biết của chúng ta về một hồng ân cả thể mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong Bí Tích 

Thánh Thể. 

Bí Tích Thánh Thể là một sự kiện kỳ diệu trong đó Chúa Giêsu Kitô, sự sống của chúng ta, 

làm cho Chính Người hiện diện. Tham dự Thánh Lễ “là thực sự sống lại Cuộc Khổ Nạn và Cái 

Chết cứu độ của Chúa chúng ta. Đó là một sự biểu lộ hữu hình: Chúa làm cho chính Mình hiện 

diện trên bàn thờ để được dâng lên cho Chúa Cha hầu cứu rỗi thế gian” (Bài giảng ở Domus 

Sanctae Marthae, ngày 10 tháng 2 năm 2014). Chúa ở đây với chúng ta, hiện tại. Chúng ta 

thường đi đến đó, nhìn các sự vật, nói chuyện với nhau trong khi linh mục đang cử hành Thánh 

Lễ ... và chúng ta không cử hành gần Người. Nhưng đó là Chúa! Nếu hôm nay Tổng Thống của 

nước Cộng hòa, hoặc một nhân vật nào đó quan trọng trên thế giới đến, chắc chắn rằng tất cả 

chúng ta sẽ lại gần ông ta, muốn chào đón ông ta. Nhưng hãy nghĩ: khi anh chị em đi dự Thánh 

Lễ, có Chúa ở đó! Và anh chị em bị phân tâm. Đó là Chúa! Chúng ta phải suy nghĩ về điều này. 

“Thưa Cha, vì các Thánh Lễ tẻ nhạt” - “Nhưng anh chị em nói gì, Chúa tẻ nhạt sao?” - “Không, 

không. Không phải là Thánh Lễ, mà các linh mục” - “Này, chớ gì các linh mục hoán cải, nhưng 

chính Chúa là Đấng ở đó!” Anh chị em có hiểu không? Đừng quên điều ấy. “Tham dự Thánh Lễ 

là đang sống một lần nữa Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết cứu độ của Chúa chúng ta”. 

Bây giờ chúng ta hãy thử tự hỏi mình một vài câu hỏi đơn giản. Chẳng hạn, tại sao chúng 

ta làm dấu Thánh Giá và thực hành Nghi thức Sám Hối vào đầu Thánh Lễ? Và ở đây tôi muốn 

thêm một lưu ý phụ. Anh chị em có thấy các trẻ em làm dấu Thánh Giá như thế nào không? 

Anh chị em không biết chúng đang làm gì, hoặc làm dấu Thánh Giá hoặc vẽ vời một đường nét. 

Chúng làm việc [cử chỉ] này. Trẻ em phải được dạy làm dấu Thánh Giá đúng cách. Đây là cách 

bắt đầu Thánh Lễ; đây là cách bắt đầu cuộc sống; đây là cách bắt đầu một ngày. Điều này có 

nghĩa là chúng ta được Thánh Giá của Chúa cứu chuộc. Hãy quan sát các trẻ em và dạy chúng 

cách làm dấu Thánh Giá cho đúng. Và những Bài Đọc này, trong Thánh Lễ, tại sao chúng lại ở 

đó? Tại sao có ba Bài Đọc vào Chúa Nhật và hai bài vào ngày khác? Tại sao lại đọc chúng? 

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ có nghĩa gì? Tại sao lại đọc chúng và mục đích của chúng là gì? 

Hoặc, tại sao linh mục chủ tọa buổi Lễ lại nói ở một lúc nào đó: “Hãy nâng tâm hồn lên”? Ngài 

không nói: “Hãy nâng điện thoại di động lên để chụp ảnh!” Không, thật tệ! Tôi nói thật với anh 

chị em, tôi rất buồn lúc tôi cử hành Thánh Lễ ở Quảng trường Thánh Phêrô hoặc ở Vương 

Cung Thánh Đường khi thấy nhiều điện thoại di động được nâng lên, không những chỉ bởi các 

tín hữu mà còn bởi một số linh mục và thậm chí cả giám mục! Nhưng làm ơn! Thánh Lễ không 

phải là một buổi trình diễn: nhưng là buổi gặp gỡ Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa. Đó là 

lý do tại sao linh mục nói: “Hãy nâng tâm hồn lên”. Điều ấy có nghĩa gì? Hãy nhớ: không được 

dùng điện thoại di động. 

Điều thực sự quan trọng là trở lại với cơ bản, tái khám phá điều gì là cần thiết, qua những 

gì chúng ta sờ mó và nhìn thấy được trong việc cử hành các Bí Tích. Câu hỏi của Thánh Tông 

Đồ Tôma (xem Ga 20:25), đấng tìm cách nhìn thấy và chạm tay vào vết thương trên thân thể 

của Chúa Giêsu, và mong ước có khả năng “chạm vào” Thiên Chúa một cách nào đó để tin vào 

Người. Điều mà Thánh Tôma xin Chúa là điều tất cả chúng ta cần: được gặp gỡ Người, chạm 

vào Người ngõ hầu chúng ta có thể biết Người. Các Bí Tích đáp ứng nhu cầu của con người. 

Các Bí Tích, cách đặc biệt là việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, là những dấu chỉ của tình yêu 

Thiên Chúa, những cách đặc biệt để chúng ta gặp gỡ Ngài. 
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Như thế, qua những bài giáo lý này mà chúng ta bắt đầu hôm nay, tôi muốn cùng anh chị 

em tái khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn trong việc cử hành Thánh Lễ và, một khi được tỏ lộ, nó mang 

lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của mỗi người. Cầu xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trên 

đoạn đường mới này. Cảm ơn anh chị em. 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-

francesco_20171108_udienza-generale.html 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

  
 

Năm 2018, Giáo Hội Việt Nam kỷ niệm 30 năm ngày 

các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam được tuyên phong 

hiển thánh. Một biến cố quan trọng trong lịch sử Giáo 

Hội Việt Nam, những ai đã sống qua thời kỳ ấy 

(1998), dù hệ thống thông tin lúc đó không mở như 

bây giờ nhưng bầu khí căng thẳng trong Giáo Hội hẳn 

vẫn còn trong trí nhớ của nhiều người, đó là trí nhớ. 

Nhưng lịch sử không phải là trí nhớ, mà lịch sự thì khách quan, ghi chép đầy đủ và phơi bày sự 

thật của nó. Chúng ta đã thấy lịch sử trả lại sự thật cho con người, chẳng có gì bưng bít hoặc 

bóp méo bằng sự xảo trá mà lại không bị lộ diện. 

Từ những dè dặt có phần khiếp sợ bởi sự cấm cách và đe dọa của nhà cầm quyền, 30 năm 

qua không ai đếm được có bao nhiêu tượng đài các Thánh Tử Đạo tại Viêt Nam đã được xây 

dựng kể cả trong và ngoài nước, bao nhiêu những cuộc rước xách được tổ chức nói lên sự vinh 

quang của các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, tuy nhiên hình như vẫn chỉ là những cuộc rước xách, 

những tượng đài tôn vinh mà thôi, chẳng có gì khác! Nhưng xét cho cùng thì biến cố “chứng 

nhân” không chỉ có vậy.  

Câu nói “máu các Thánh Tử Đạo làm trổ sinh mùa lúa mới” là một kinh nghiệm thực tiễn 

của Giáo Hội Công Giáo, không chỉ của Giáo Hội toàn cầu với 300 năm cấm đạo thuở khai 

sinh, nhưng còn cả với Giáo Hội Việt Nam cũng bằng ấy năm cấm cách. Thoát khỏi sự bắt bớ, 

Giao Hội viết lên trang sử của mình về lòng tri ân và hiệu quả của máu chứng nhân bằng 

những lằn ranh lòng người và lãnh thổ, ngày một lớn. Có một mối liên kết mật thiết giữa sự 

"TA NGHIÊNG TAI NGHE LẠI CUỘC ĐỜI…" 
 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171108_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171108_udienza-generale.html
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hiến mình của các chứng nhân với công cuôc loan báo Tin Mừng không thể tách rời được. Ta 

có thể nói, hễ có máu của các chứng nhân thì công cuộc loan báo Tin Mừng trở nên hiệu quả, 

công cuộc loan báo Tin Mừng hiệu quả lại sẽ càng làm nảy sinh những chứng nhân. 

Vậy ta phải nói sao khi việc loan báo Tin Mừng của chúng ta hôm nay không còn thấy phát 

sinh nhiều hiệu quả tích cực nữa? Những nỗ lực của chúng ta trong nhiều năm không làm cho 

ranh giới của lòng người và lãnh thổ được rộng lớn hơn? Nếu chúng ta sống tinh thần của các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam thì mùa lúa mới phải trổ sinh chứ? Nhìn vào thực tế, chung quanh các 

ngài (các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam) chúng ta tổ chức dày đặc các sự kiện, những lễ hội, 

những phô diễn bề ngoài nhiều hơn là các sinh hoạt đi vào chiều sâu. Sau những lễ hội chúng 

ta gần như không còn gì khác! 

Bao giờ chúng ta mới có những nghiên cứu lịch sự khoa học về các Chứng Nhân Tử Đạo 

Việt Nam? Hay chúng ta cứ im lặng tránh né, để mặc cho những kẻ chống báng Giáo Hội có 

thể thoải mái vung tay bôi lọ xuyên tạc về cái chết của các ngài, họ gán ghép một cách ngu 

xuẩn cái chết của các ngài với cuộc xâm lăng của thực dân Pháp. 

Bao giờ với một lực lượng hùng hậu các nhà khoa bảng của Giáo Hội, hùng hậu bằng cấp 

đủ loại không kém gì xã hội, xuất thân từ những học viện danh giá của Giáo Hội, có những 

công trình nghiên cứu thần học về chính cha ông của mình? Những nghiên cứu với những lý 

luận vững chắc của những môn khoa học thánh, soi rọi ánh sáng Lời Chúa vào mọi ngõ ngách 

của xóm làng phố thị trong hành trình Đức Tin? 

 

Bao giờ chúng ta mới đưa ra được một linh 

đạo “Tử Đạo tại Việt Nam” để vạch một con đường 

chứng nhân cho mọi tình huống, thoát khỏi cái vòng 

luẩn quẩn lễ hội quanh năm, tự hào trong thái độ ăn 

mày quá khứ nhưng thực chất rỗng ruột hiện tại? 

Đáng lẽ mỗi một dịp kỷ niệm như vậy phải là một 

lần đào sâu thêm tinh thần của các ngài, một lần in 

đậm hình ảnh của các ngài trong tim lòng của 

người tín hữu Việt, sự nghiệp của các ngài phải được trân trọng, kế thừa bảo toàn vững chắc 

và ngày càng thêm phong phú cho đời sống Đức Tin.  

Ngày nay sẽ chẳng bao giờ có việc chấp nhận bước qua thập giá hay không, sẽ chẳng có 

việc bị bắt bớ vì trong nhà có giấu đạo trưởng, sẽ chẳng có hình ảnh “từng đoàn người anh 

dũng tiến ra pháp trường” (Đây bài ca ngàn trùng), nhưng vẫn còn đó những chứng nhân của 

Đức Tin, chứng nhân của niềm hy vọng và chứng nhân của tình yêu cứu rỗi (Đức Benedicto 

XVI). Đến bao giờ thì chúng ta sống và làm nổi bật được thái độ chứng nhân ấy trên quê 

hương đất nước chúng ta? 
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Ba mươi năm, "ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời"! (trích lời bài hát Tưởng Niệm của cố nhạc 

sĩ Trầm Tử Thiêng). 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 24.11.2017, theo Ephata 773 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - B 

(Mc 13, 33-37) 

Kính thưa cộng đoàn,  

Chúng ta bước vào Mùa Vọng, hay còn gọi là mùa Ad. Mùa Vọng, nguyên nghĩa tiếng Latin 

là Adventus, (có nghĩa là đến, quang lâm). Thời thánh Giáo hoàng Grêgôriô I, thời gian chuẩn bị 

đón chờ Chúa đến trước lễ Giáng Sinh kéo dài bốn tuần được gọi là Mùa Vọng. 

Hỏi : Chúa đã đến chưa ? Chúng ta phải khẳng định với nhau rằng : Chúa đã đến rồi. Vậy 

chúng ta còn mong chờ Chúa nào nữa? 

Mùa Vọng Giáo hội đang sống là sống với hai chiều kích : một là tưởng niệm biến cố Nhập 

thể làm người của Đức Giêsu Con Thiên Chúa khi sinh bởi Ðức Trinh Mữ Maria ; hai là chờ đợi 

Chúa trở lại trong vinh quang để “phán xét kẻ sống và người chết”, như chúng ta vẫn đọc trong 

kinh Tin Kính. Đó là lý do chữ “chờ đợi” được người ta nhắc nhiều đến trong Mùa Vọng. Các lễ 

nghi cử hành Phụng vụ trong Mùa Vọng, từ màu sắc, các bài đọc, các bài thánh ca đều diễn tả 

niềm hy vọng với lời cầu xin tha thiết : “Maranatha – Ngài ơi hãy đến, Ngài đến mau đi”, và hơn 

thế nữa dân Do Thái kêu van : “Xin Ngài xé tầng trời mà ngự xuống”.  

Vì sống cả hai chiều kích, nên người kitô hữu phải mang tâm tình của dân Cựu Ước và của 

chính mình ngày hôm nay. 

 

Mùa Vọng trong Kinh Thánh 

Các bài đọc Thánh lễ trong Mùa Vọng làm chúng ta nhớ đến sự mong chờ Đấng Cứu Thế 

đến của Dân Do Thái, Đấng mà ngôn sứ đã loan báo : “Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh 

nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Ðức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí 

khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Ðức 

Chúa. Lòng kính sợ Ðức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ 

bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người 

thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở...” (Is 11, 1-10). 

  MÙA VỌNG, MÙA CỦA CHỜ MONG 
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 Phụng vụ Lời Chúa trong Mùa Vọng cũng nhắc lại việc Đức Maria cưu mang và sinh hạ 

Đấng Cứu Thế : thiên thần Gabriel hiện ra với Đức Maria và báo cho Mẹ biết rằng : “Và này đây 

bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là 

Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên 

Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận (...) 

Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, 

người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1, 26-38) 

Gioan Tẩy Giả, con trai của Êlisabét và là anh em họ với Chúa Giêsu, xuất hiện trước để 

loan báo việc Con Thiên Chúa đến, kêu gọi mọi người hoán cải và rao giảng rằng : “Có Ðấng 

quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã 

làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong 

Thánh Thần” (Mc 1, 1.8 và Ga 1, 19.28) 

Như thế, Mùa Vọng kêu gọi người kitô hữu cải hóa nội tâm. Những việc cử hành thánh 

thường xuyên nhắc nhở chúng ta canh tân niềm tin, vững tin vào tương lai và trở nên men giữa 

lòng thế giới. 

 

Mùa Vọng  

Trong lịch phụng vụ Công Giáo, Mùa Vọng kéo dài bốn tuần và mỗi Chúa nhật với tên gọi 

truyền thống đặc thù của nó gồm những lời đầu tiên của bài thánh ca mở đầu : 

- Chúa nhật I Mùa Vọng : Ad Te levavi... (= Con nâng tâm hồn con lên tới Chúa, lạy 

Chúa…) 

- Chúa nhật II Mùa Vọng : Populus Sion ... (= Này hỡi Dân Sion…) 

- Chúa nhật III Mùa Vọng : Gaudete ... (= Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa…) 

- Chủ nhật IV Mùa Vọng : Rorate ... (= Trời cao, hãy đổ sương xuống, và làm mưa Đấng 

Công Chính...) 

 

Đức Giêsu dạy chúng ta sống Mùa Vọng  

Đức Giêsu đã đến rồi, nên chiều kích thứ nhất của Mùa Vọng nhắc lại cho chúng ta việc 

Con Chúa đến lần thứ nhất, và tỉnh thức sẵn sàng đón Người tái lâm là chiều kích thứ hai (Mc 

13, 33-37).  

Lời Chúa nói với các môn đệ : “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các 

con không biết lúc đó là lúc nào” (Mc 13, 33), cũng nói với chúng ta : “Điều Ta bảo cho các con, 

thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!” (Mc 13 37). Chúa mách bảo chúng ta phải 

luôn trong tư thế của người được chủ : “đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành … và 

căn dặn …lo tỉnh thức” (Mc 13, 34). Vì chủ về bất ngờ nên “coi chừng và tỉnh thức” là thượng 

sách. 

Chẳng nói đâu xa, năm 2012, người ta đang dự kiến ngày tận thế là ngày 23 tháng 12 tính 

theo lịch của dân Maya, nhiều người trên thế giới đã lo lắng vì lời đồn đoán ấy, họ đi mua nến, 
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mua dầu, mua mì tôm... Người ta sợ phải lìa bỏ cái thế giới thân yêu này, cho dù nó vẫn còn 

nhiều khổ não. Trong thời đại của chúng ta không thiếu các thiên tai, chiến tranh, bạo lực. Phải 

chăng đó là dấu hiệu của ngày tận thế?  

Chúa Giêsu xác nhận sẽ có ngày tận thế, nhưng không phải để tan biến thành hư vô. Sẽ có 

những dấu hiệu làm nhiều người hoang mang sợ hãi, nhưng đối với các tín hữu, đó là dấu hiệu 

vui mừng vì mình sắp được cứu độ. Chúa mời gọi chúng ta : “Các con hãy tỉnh thức, vì các con 

không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay 

ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ” (Mc 13, 35-36). 

Chuẩn bị lễ Giáng Sinh, mỗi chúng ta tự hỏi: mình đang chờ đợi điều gì? Trong lúc này của 

đời ta, con tim ta đang hướng về đâu? Ta có tỉnh thức không? Hãy thức tỉnh và cầu nguyện, để 

khi Đức Giêsu ngự đến lần thứ hai, Người thấy chúng ta đang tỉnh thức vì đã không uổng công 

trông đợi.  

Lạy Mẹ Maria, Mẹ “đầy ân sủng”, Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong lòng, xin giúp 

chúng con sẵn sàng đón Chúa Giêsu Con Mẹ. 

Lạy Chúa, “xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống” (Is 63, 19). Amen. 

 
  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

Is 63:16b-17, 64:1,3-8; 1Cr 1:-9; Mc 13:33-37 

Bác sĩ Nuyễn Tiến Cảnh, MD 
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     Tuần này, Giáo Hội bắt đầu Năm Phụng vụ là Mùa Vọng. Người Kito hữu tuyên xưng đấng 

Thiên Sai thực sự đang đến và Vương Quyền Thiên Chúa đang ở trong tầm tay. 

 

  

MÙA VỌNG LÀ GÌ? 

  

Vậy Mùa Vọng là gì? Là Hy vọng. Chúa đang đến. Mùa Vọng không làm thay đổi Thiên 

Chúa. Mùa Vọng làm cho lòng ước muốn của chúng ta trở nên sâu đậm, chờ mong Thiên Chúa 

thực hiện những điều mà các tiên tri và ngôn sứ đã hứa. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa chấp 

nhận những ước mong của chúng ta, giúp chúng ta cảm nhận thấy lời hứa cứu chuộc đang ở 

đâu đó quanh chúng ta. 

  

Trong khi chờ đợi Chúa đến, Giáo Hội thiết tha mời gọi chúng ta cầu nguyện và suy niệm 

Lời Chúa, phản ảnh ánh sáng chúa Kito, là chính chúa Kito. Nhưng quả là khó để phản ảnh ánh 

sáng chúa Kito, khi chúng ta bị mê hoặc bởi cuộc sống trần thế, đã sống với những thói hư tật 

xấu, lẽ tầm thường và thế gian giả trá. Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta phải sẵn sàng đón gặp 

Thiên Chúa ở bất cứ đâu và lúc nào trong cuộc sống. Như chiếc đồng hồ báo thức, Mùa Vọng 

đánh thức người Kito hữu đang mê ngủ trong cuộc sống trần gian.  

  

Vậy thì chúng ta phải đợi chờ ai và cái gì trong cuộc sống? Phải cầu xin những nhân đức 

gì/hồng ân gì trong năm nay? Chúng ta mong ước hàn gắn vết thương hay hòa giải, nối lại 

những dây liên lạc đã bị đứt hoặc đổ vỡ giữa bạn bè, thân hữu? Giữa những đen tối, buồn 

phiền và bí ẩn của cuộc đời, chúng ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa của chúng là gì? Chúng ta đã 

sống với lời hứa lúc chịu phép Thanh Tẩy thế nào? Chúng ta tìm kiếm những nhân đức gì của 

chúa Kito nơi cuộc sống của chúng ta trong mùa Vọng này? Rất nhiều lần, nhiều việc, nhiều 

nhân đức, ân sủng hay con người mà chúng ta đợi chờ đã cho chúng ta trí thông minh để hiểu 

biết chúng ta thực sự là ai và ở trong ai. Hãy nói với tôi bạn đang chờ đợi ai, tôi sẽ nói cho bạn 

biết bạn là ai! 

  

Mùa Vọng là thời gian mở rộng đôi mắt để nhìn, để có một viễn kiến chính xác và chú tâm 

giữ lấy cái viễn cảnh về Thiên Chúa hiện diện nơi trần thế và trong cuộc sống của chúng ta. 

  

Trong bài đọc 1 sách tiên tri Isaiah, Thiên Chúa toàn năng thở hơi thở Hy Vọng vào hồn trí 

dân Israel, uốn nắm họ thành những hình thù mới tùy ý Chúa như người thợ gốm nặn đất sét. 

  

Trong bài đọc 2 thư gửi cho tín hữu Corinto, Phaolo nhìn về tương lai, “Ngày của Chúa 

chúng ta” khi đức Giesu tỏ lộ ơn cứu chuộc cho những ai được Người kêu gọi.”  

  

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Marco lấy thí dụ người giữ cửa phải tỉnh thức để canh cửa vì 

ông chủ có thể “bất ngờ trở về” là hình ảnh mà chúng ta chờ mong Chúa qua những việc chúng 

ta sẽ làm trong suốt năm, đặc biệt trong Mùa Vọng này. 
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Phép Thanh Tẩy chúng ta đã chịu chính là một chia sẻ trong sứ mệnh ngôn sứ và vương 

quyền của đức Giesu. Bất cứ ai chia sẻ sứ mệnh này thì cũng sẽ chia sẻ trách nhiệm đặc biệt, 

săn sóc những kẻ đau khổ và khốn cùng. Mùa Vọng là cơ hội tuyệt vời để làm “sống lại” lời 

cam kết của chúng ta khi chịu phép Thánh Tẩy. 

  

HY Joseph Ratzinger, sau này là giáo hoàng Biển Đức XVI có lần đã viết: “Mục đích của 

năm Giáo Hội là liên tục ôn lại những kỷ niệm của lịch sử vĩ đại, đánh thức ký ức của tâm hồn 

để nó có thể nhận ra được “Sao Hy Vọng”. Đó là ý nghĩa tuyệt đẹp của mùa Vọng có mục đích 

khơi động  tâm khảm tất cả chúng ta nhớ lại những kỷ niệm về việc thiện và nhờ vậy có thể mở 

rộng cánh cửa hy vọng.” (1) 

 

  

ĐÔI LỜI KẾT 

  

Mùa Vọng này cho phép chúng ta tự do tranh cãi, kiến tạo hòa bình, tìm lại những người 

bạn đã quên, bỏ qua những nghi ngờ và thay thế bằng tin tưởng. Hãy viết một bức thư tình. 

Hãy chia sẻ những gì mình ưa thích. Hãy vui vẻ trả lời dù bạn rất khó có thể làm. Hãy khuyến 

khích những người bạn trẻ để họ tự tin. Bạn hãy trung thành trong lời nói và việc làm. Hãy giữ 

lời hứa. Hãy tìm cho ra thì giờ. Hãy tạo ra thời giờ. Hãy bỏ qua những hận thù. Hãy tha thứ cho 

kẻ thù. Hãy vui mừng với phép hòa giải. Hãy lắng nghe nhiều hơn nữa. Hãy biết xin lỗi nếu sai 

lầm. Hãy tử tế ngay cả khi bạn không làm gì sai trái! 

  

Hãy cố gắng hiểu biết. Đừng tỵ hiềm. Hãy xem xét suy nghĩ lại những đòi hỏi mà bạn yêu 

cầu người khác. Hãy nghĩ đến tha nhân trước. Hãy biết nói lời cám ơn. Hãy tử tế. Hãy dịu hiền. 

Hãy cười vui. Hãy tin tưởng. Hãy chiến đấu chống lại gian trá. Đừng tự mãn. Hãy biết ơn. Hãy 

đến nhà thờ. Hãy ở lại nhà thờ lâu hơn bình thường. Hãy làm cho con trẻ vui tươi, hồn nhiên. 

Hãy sung sướng trước vẻ đẹp của thiên nhiên và ngỡ ngàng về những kỳ diệu của trái đất. Hãy 

nói lên tình yêu của bạn. Nói nữa đi và nói thật to. Hãy nói cả trong thầm lặng nữa. 

  

Hãy hân hoan, vì Thiên Chúa gần đến! 

  

[1] Cardinal Ratzinger, Seek That Which Is Above (San Francisco: Ignatius press, 1986) 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
     

  
Lm. Chris Alar, MIC 

 
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ĐỐI VỚI NHỮNG CON NGƯỜI TỰ TỬ 
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Chuyển dịch: Lm. Martin Nguyễn Thanh Tuyền, O.P 

  

Bà tôi đã phải vật lộn với cuộc sống. Kết cuộc bà đã tự tử... 

Thế nhưng, vẫn còn đó niềm hy vọng! 

  

Ai ai trong chúng ta cũng từng nghe nói đến ai đó đã kết liễu đời mình, hoặc cuộc đời của 

người nào đó bị tác động khi có người thân yêu tự tử. Thật không đơn giản để mà đương đầu 

với thực tại ấy, chính vì vậy người ta thường rơi vào tình thái tuyệt vọng. Trước những trường 

hợp tự tử, nhiều người đã trở nên không còn hy vọng gì nữa vì họ cho rằng những người tự tử 

đã bị mất linh hồn! 

Tuy nhiên, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Tôi sẽ cầu nguyện. Tôi sẽ cho 

các bạn biết vì sao: 

Tôi là một kỹ sư có bằng cấp. Tôi có bằng thạc sĩ của trường Đại Học Michigan và từng 

làm việc với tư cách kỹ sư trong xưởng chế tạo xe hơi kỳ cựu tại bang Detroit, Hoa Kỳ. Bấy giờ 

tôi làm ra rất nhiều tiền, tôi đam mê công việc ấy, và tôi yêu thích nơi tôi làm việc. Xét về mặt lý 

thuyết, Chúa đã ban tặng cho tôi rất nhiều thứ mà người trẻ nào cũng luôn mơ ước. Thế mà, 

như có cái gì đó vẫn thiêu thiếu trong tôi. 

Tôi quyết định di chuyển chỗ ở đến thành phố lớn Charlotte, thuộc Bắc Carolina. Nơi đây 

tôi khởi sự nghề kinh doanh tư nhân. Chẳng bao lâu kinh doanh của tôi trở nên khấm khá. Tôi 

sắm nào là nhà cửa, con thuyền, và dự tính cưới một cô vợ trẻ đẹp tại chính địa phương ấy. 

Thế nhưng, vẫn lại có gì đó thiêu thiếu trong tôi. 
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Tôi là tín hữu Công Giáo “gốc,” nhưng chẳng bao giờ thực sự sống đạo cả. Thế rồi, tôi 

quyết địnhsẽ đi Lễ trở lại và tôi đã tìm được 1 nhà thờ ở Bắc Carolina mà tôi gọi là nhà của 

Thánh Mác-cô, tại phốHuntersville. Người ta thường nói đùa nhà thờ này là nhà thờ “Đức Mẹ 

ngõ hẻm,” vì ban đầu nhà thờ này chỉ bao gồm vỏn vẹn 12 gia đình trong một ngõ hẻm nhỏ, thế 

màchỉ trong vòng 6 năm nhà thờ đã có được 15.000 gia đình. Tôi bắt đầu đến đây để Chầu 

Thánh Thể. Cuối cùng, tôi đã làm một điều mà tôi muốn đề nghị hết thảy các bạn là: tôi đã 

đi xưng tội cách trọn. 

Xưng tội cách trọn có nghĩa là trong tâm trí, bạn sẽ phải rà soát lại từng ngóc ngách chi tiết 

cuộc sống quá khứ bạn, rồi cứ thế, mà xưng thú ra tất cả, không bỏ một chi tiết nào cả. 

Xưng tội cách trọn như thế đã giúp tôi rất rất nhiều, khởi từ những tội lỗi từ thời ấu thơcắp 

sách đến trường, xuyên qua sự nghiệp làm ăn và kinh doanh. Tôi bắt đầu cảm giác bao nhiêu 

gánh nặng trên vai như dần dần rơi rụng. 

Đó là vào năm 2003, đang khi tôi đang xưng thú tất cả mọi tội lỗi đời tôi, tôi đã dừng lại 

biến cố vào năm 1993. Tôi nói với vị linh mục giải tội: “Thưa cha, biến cố xảy đến cho con vào 

năm 1993 cứ đeo đuổi mãi trong con. Đó là cái chết của bà nội con.” 

  

Bà của tôi đã tự tử 

Bà nội Mary Alar của tôi là một người phụ nữ đặc biệt. Cha tôi kể cho tôi nhiều câu chuyện 

về bà, từ khi gia đình buộc bà phải bỏ dở lớp sáu hầu có thể ra ngoài đời đi làm người giúp việc 

phụ giúp kinh tế gia đình bấy giờ. Trước đám cưới 2 ngày, hôn phu của bà đột nhiên qua đời 

trong tai nạn giao thông. Sau đó, bà gặp ông nội tôi, nhưng cuộc sống bà vẫn vô cùng trầy trụa. 

Vào năm 1993, bà đau khổ lắm - trên bình diện thể lý,tình cảm, và tâm linh.  Càng ngày bà tôi 

không thể chịu được nỗi thống khổ ấy. Bấy giờ, tôi vừa hoàn tất chương trình đại học, vẫn 

chẳng hay biết gì bà tôi đang phải chịu đau đớn đến mức nào. Chợt tôi nhận một tin sốc vô 

cùng, đó là bà tôi đã tự tử đúng vào ngày Quốc Tế Người Cha. Trong thời gian ấy tôi không 

nhận ra mình vô tâm đến mức nào. 10 năm sau, tôi đã thuật lại cho cha giải tội rằng suốt thời 

gian ấy tôi không “có mặt ở đó với bà.” – thậm chí ngay vào lúc an táng bà. Ý tôi muốn nói, tất 

nhiên tôi có ở đó theo bình diện thể lý, nhưng tôi không có mặt với bà theo bình diện tình cảm 

và tâm linh, vì tôi đã dành hết sức để chuyên tâm đến bằng cấp, công việc, căn nhà mới, và cô 

bạn gái, thậm chí tôi chẳng nhớ để cầu nguyện cho bà tôi nữa. 

Tôi kể cho vị linh mục ấy rằng biến cố đau thương ấy đã đeo đuổitôi mãi, làm tôi không khi 

nào yên, vì cho rằng Chúa đã xét xử bà tôi rồi, cũng như tôi đã không tận dụng cơ hội để cầu 

nguyện và giúp đỡ bà. Điều mà tôi sợ nhất khi nghĩ đến, đó là, tôi đã từng nghe Luật Giáo Hội 

cho rằng nếu ai tự tử, người ấy mặc nhiên sẽ xuống hỏa ngục ngay lập tức. 
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Thế là, vị linh mục ấy của tôi đã nói một điều mà làm cho cả cuộc đời tôi hoàn toàn thay 

đổi. Cha nói: “Tối nay về nhà, con hãy đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót để xin Chúa cứu linh 

hồn bà của con. Đó là lời cầu nguyện vô cùng hiệu quả.” Thật lòng tôi chưa từng bao giờ nghe 

đến Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót. Tôi đáp lại: “Ủa, nhưng thưa cha, bà của con đã bị xét 

xử rồi mà, nên không còn kịp nữa. Bà đã chết cách đây 10 năm rồi! Nên một là bà đã lên Thiên 

Đàng (tôi mong rằng như thế), hoặc đã xuống hỏa ngục (tôi mong là đừng). Cùng lắm những 

lời cầu nguyện của tôi có chăng là làm giảm bớt thời gian thiêu đốt của bà nơi Luyện Ngục nếu 

như số bà được Chúa thương, nhưng không, tôi cho rằng số phận đời đời kiếp kiếp của bà đã 

được định đoạt.Nên giờ đây chẳng thể nào có thể cứu vãn được nữa.” 

Cha nói tiếp: “Này, Thiên Chúa vượt lên trên thời gian. Đối với Ngài chẳng có không gian 

cũng chẳng có thời gian, nhưng chỉ có hiện tại vĩnh cửu bao trùm. Ngài nhìn thấy mọi sự chỉ 

trong nháy mắt. Từ khởi thủy cho đến tận cùng của thế giới này, Ngài biết rõ tất cả chỉ trong 

tích tắc mà không cần nại đến ý muốn của con người. Theo con, bằng cách nào mà Đức Mẹ 

Maria mang thai mà vẫn tinh khiết vẹn tuyền?” Tôi trả lời: “Bằng cuộc Khổ Nạn, cái Chết, và sự 

Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.” Vị linh mục tiếp lời: “Đúng là nhờ vào công nghiệp ấy của 

Chúa Giêsu. Thế nhưng bằng cách nào mà Mẹ có thể thụ thai khi con trẻ Giêsu lúc bấy giờ còn 

chưa được sinh ra? Đó là vì Thiên Chúa ở bên ngoài thời gian. Cũng vậy, những lời cầu 

nguyện của con sẽ mang tính vĩnh cửu, và qua những lời nguyện cầu ấy của con, Thiên Chúa 

sẽ đổ xuống muôn vàn ân sủng, vì Ngài là Đấng không bị giới hạn bởi thời gian không gian. 

Ngài có thể đi khắp mọi hướng: quá khứ, hiện tại và tương lai. Hy lễ của Đức Kitô trước Dung 

Nhan Chúa Cha mãi mãi vẫn hiện tại (eternally present), cho nên những lời cầu nguyện của 

chúng ta cũng y như thế nếu chúng ta biết nối kết tất cả mọi sự vào Thánh Giá Chúa Kitô.” 

Tôi ngồi đó, lắc đầu, thốt lên: “Ồ, thưa cha, quá tuyệt vời!” Thực lòng, tôi vẫn chưa hoàn 

toàn thấu hiểu ý tưởng ấy cho lắm, vì nghe quá tuyệt đến nỗi khó mà tin đó là sự thật. Cha tiếp 

tục giảng giải: “Chris con, giờ hãy nghĩ thế này. Vào năm 1993 bấy giờ, Thiên Chúa đã biết con 

ngồi tại đây hôm nay, là năm 2003, và Ngài cũng biết tối nay con sẽ đọc kinh Lòng Chúa 

Thương Xót để cầu nguyện cho linh hồn bà nội con. Vì Thiên Chúa là Đấng thương xót và yêu 

thương vô tận, Ngài sẽ đặt tất cả lời cầu nguyện của con vào lòng bàn tay Mẹ Maria, là Đấng 

Trung Gian chuyển giao mọi Ơn Thánh. Thế rồi, những lời nguyện cầu của con trong bàn tay 

Mẹ Maria,kể từ ngày hôm nay, lại sẽ được Thiên Chúa múc lấy để đổ tràn xuống cho linh hồn 

bà vào thời điểm năm 1993 trước kia, là thời điểm bà ra trước Tòa Chúa chịu xét xử, hầu cứu 

giúp linh hồn bà.” 

Cha nói tiếp: “Con thấy đó, tự tử là một tội trọng, vì vậy giờ đây bà đang rất cần bất kỳsự 

trợ giúp nào có thể. Thế nên với ân sủng Chúa, cùng với những lời cầu nguyện của con, bà 

mới có thể đạt đến tình trạng khá hơn để thưa ‘xin vâng’ với Chúa.” (Đây là lý do tại sao thánh 

giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi mỗi người chúng ta là những tiểu đồng công cứu độ – vì mỗi 

người chúng ta đều cùng chia sẻ công cuộc cứu độ của Đức Kitô). 
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Vị linh mục tiếp tục: “Trong cuốn Nhật Ký của chị thánh Faustina, chị có ghi chép lại việc 

Chúa Giêsu đã đến thăm một linh hồn đang trong tình trạng tuyệt vọng khủng khiếp, hầu mong 

cứu linh hồnấy khỏi lửa hỏa ngục đời đời (Nhật ký, số 1486), cho nên chúng ta có thể suy ra 

được rằng, các linh hồn của những người thân yêu chúng ta vẫn có cơ hội để ăn năn, để thưa 

‘xin vâng’ với Thiên Chúa, và vì thế sẽ được cứu vớt.” 

Tôi thốt lên: “Thưa cha, vậy thì tốt quá, vì chắc chắn không còn gì mà bà nội con sẽ không 

còn thưa ‘xin vâng’ với Chúa Giêsu nữa khi bà nhìn thấy được Chúa Giêsu. Điều này tuyệt vời 

quá đỗi! Cảm ơn cha nhiều, thưa cha. Con chúc cha một ngày tốt lành.” 

  

Tội lỗi làm ta mù lòa 

Chợt cha ngắt lời tôi: “Hãy khoan. Nhưng còn một vấn đề nữa. Con có nói là khi còn sống, 

bà của con đã rời bỏ Giáo Hội. Vậy con có biết là bà bao giờ rước Lễ không?” 

Tôi trả lời: “Con cũng chẳng biết nữa.” 

Cha nói: “Vấn đề là ở chỗ, có thể những lý do nào đó để làm cho bà của con quay trở về 

với Chúanhưng bà lại không chịu quay về. Nếu có vấn đề như thế, thì khi Chúa Giêsu đến với 

bà thì bà cũng chẳng nhận ra Người được.” 

Tôi chưng hửng: “Trời đất, con nghĩ mọi sự đã tốt đẹp rồi chứ, nhưng giờ thì con lại lo là bà 

sẽ bị mất linh hồn vì bà không nhận ra được Chúa Giêsu, vì vậy bà cũng chẳng thể nào thưa 

‘xin vâng’ với Người được!” 

Cha nói: “Con chẳng để cha nói hết ý gì cả. Bà sẽ không thể nhận ra Chúa nếu không nhờ 

vào lời cầu nguyện của con. Với lời cầu nguyện của con, Chúa sẽ tuôn đổ nhiều ân sủng xuống 

cho bà hơn. Đó là lời cầu thay nguyện giúp được Lòng thương xót Thiên Chúa chấp nhận. Vì 

thế tại sao tại Fatima, Mẹ Maria cho biết rằng, có vô số những người bị mất linh hồn trong lửa 

hỏa ngục… vì chẳng có một ai cầu nguyện cho họ! nên lời cầu nguyện của con sẽ ví như là 

hàng loạt máy bay dội bom xối xả xuống dưới, bắt đầu từ năm 2003, hầu giải thoát linh hồn 

bàđang ở trong cuộc chiến gay go của năm 1993. Lời cầu nguyện ấy sẽ đi vào lòng bàn tay Mẹ 

Maria, rồi sẽ chuyển đến bà nội trong suốt quá trình bà chịu xét xử riêng (xin nhắc lại, Thiên 

Chúa ở bên ngoài thời gian). Những ân sủng từ những chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót 

mà con dùng để cầu cho bà có thể sẽ đủ ơn phúc để đưa bà nội quay trở lại và thưa ‘xin 

vâng’ với Chúa. Ngược lại, nếu không có ai cầu nguyện cho bà, thì bà của con sẽ không 

thể nào có thể quay trở lại và thưa ‘xin vâng’ được.” 

Cha nói tiếp: “Chuyện gì xảy ra khi chúng ta phạm tội, quay lưng lại với Chúa? Đó là, chúng 

ta tạo nên một bức màn che giữa Chúa và bản thân chúng ta, làm cái nhìn chúng ta vào Chúa 

mờ hẳn đi. Thế nhưng, những lời cầu nguyện của con sẽ vén bức màn ấy lên để rồi bà sẽ nhìn 

thấy Chúa rõ nét hơn. Bà sẽ có cơ hội tốt hơn để nhận ra Dung Nhan Chúa như Ta là Đấng Ta 
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là. Nhưng con hãy nhớ rằng, bà cần phải thưa ‘xin vâng’ – con không thể thưa ‘xin vâng’ thay 

cho bà được. Nhưng có một điều chắc chắn, là con có thể giúp bà rất nhiều. Đây chính là ý 

nghĩa của lời cầu thay nguyện giúp (intercessory prayer).” 

Cha giải tội tiếp tục cho biết: “Bà của con giờ đây giống như một tên lính bị thương, đang 

nằm bẹp tại chiến trường mà tự mình chẳng giúp gì được cho mình. Tính mạng của người lính 

này đang trong tình trạng nguy ngập. Lời cầu nguyện của con sẽ xuất hiện như người lính bạn, 

đến để nâng vác bà ấy lên vai, rồi đưa bà đến chỗ an toàn. Nên giờ đây, bà phải cộng tác với 

con, để con có thể giúp đỡ bà, nhưng bà cần phải cóước muốn sự sống đời đời cơ.Nên tùy vào 

sự chọn lựa của bà.Nhưng này Chris con ơi, những lời cầu nguyện của con có thể giúp bà 

ngay trong thời điểm bà bị xét xử riêng, là thời điểm định đoạt linh hồn sẽ được hay không 

được cứu vớt – ý nghĩa ơn cứu độ là thế.” 

Tôi nói: “Thưa cha, quả là tuyệt vời.” 

  

Niềm hy vọng cho những ai đã tự tử 

Tôi nói: “Con nghe nói Giáo Hội dạy rằng, những ai mà tự tử sẽ bị kết án trầm luân trong 

lửa hỏa ngục và mất linh hồn đời đời.” Cha trả lời tôi: “Giáo Hội không bao giờ dạy như thế cả.” 

Giáo Hội nói gì về vấn đề tự tử? Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo cho biết rằng: “Người tự sát vì 

những rối loạn tâm thần trầm trọng, quá lo âu và sợ hãi trước một thử thách, trước đau khổ 

hoặc sợ bị tra tấn, có thể được giảm bớt trách nhiệm. Ta không được tuyệt vọng về phần rỗi đời 

đời của những người tự tử. Thiên Chúa có thể thu xếp cho họ có cơ hội sám hối để được ơn tha 

thứ, bằng những đường lối mà chỉ một mình Người biết. Hội Thánh vẫn cầu nguyện cho những 

người hủy hoại mạng sống mình.” (Sách GLHTCG, số 2282, 2283). Cha nói tiếp: “Thế nên, vẫn 

còn hy vọng! Giáo Hội cho biết rằng, chúng ta hãy phó thác những con người ấy vào Lòng Xót 

Thương của Thiên Chúa. Vì vậy, cho dù những lời cầu của con vào lúc này đây, có trễ đi 10 

năm, cũng có thể tạo nên sự khác biệt rất to lớn con ạ. Chính vì thế, chuỗi Kinh Lòng Chúa 

Thương Xót là một trong những lời kinh cầu hiệu quả nhất mà con có thể dâng tặng cho những 

ai đang cần đến Lòng Thương Xót của Chúa nhất.” 
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Sau đó, chúng tôi cùng nói chuyện với nhau về một người thân trong gia đình của tôi đã 

qua đời. Trước khi người ấy qua đời, gia đình của chúng tôi đã cầu nguyện cho người ấy quay 

về với Chúa, trong suốt 20 năm trời. Thế mà người ấy vẫn không hề hối cải, cũng không quay 

về với các bí tích của Giáo Hội. Tôi kể với vị linh mục này rằng cha tôi đã nói: “Trời, thế là 20 

năm cầu nguyện đã tiêu diêu!” 

Có thật là như thế không?  Không đâu! Một lần nữa, vị linh mục này đề cập đến Nhật Ký 

của chị thánh Faustina, và ý tưởng này đã hoàn toàn đánh bật gốc rễlối sống quá khứ tôi. Từ 

giờ cho đến mãi mãi, tôi đã thay đổi. 

Thánh nữ Faustina viết: “Đôi khi, lòng thương xót của Thiên Chúa chạm vào tội nhân một 

cách lạ lùng và mầu nhiệm vào giây phút cuối đời. Bề ngoài, mọi sự tưởng chừng như đã hư 

mất (cũng như cái nhìn vô vọng của tôi trước kia về cái chết của bà tôi). Nhưng kỳ thật không 

phải như vậy. Linh hồn, sẽ được soi sáng nhờ hồng ân dũng lực sau cùng mà Thiên Chúa ban, 

đã trở về với Người trong giây phút cuối cùng bằng sức mạnh của tình yêu, và ngay tức thì họ 

được nhận lãnh ơn Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi và hình phạt, trong khi bề ngoài chúng ta 

không thấy họ tỏ dấu hiệu ăn năn hoặc sám hối, bởi vì các linh hồn [vào giai đoạn ấy] không 

còn phản ứng lại với thế giới bên ngoài nữa. Ôi! lòng thương xót Thiên Chúa vượt quá mọi trí 

hiểu con người! … Mặc dù họ đang trong phút giây lâm tử, nhưng Thiên Chúa hay thương xót 

vẫn cho linh hồn ấy một giây phút thật sáng suốt trong sâu thẳm nội tâm, để mong ước sao, 

nếu họ sẵn lòng, thì vẫn còn có khả năng quay trở về với Ngài (Nhật Ký, số 1698). 

  

Hãy chia sẻ Lòng Chúa Thương Xót 

Thế là sự cứng lòng tin của tôi như bị đập vỡ vụn. Tôi nói: “Cha ạ, chúng ta có một vị Thiên 

Chúa vô cùng thương xót, yêu thương, quảng đại, thì chắc chắn Ngài sẽ cho bà của con một 
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cơ hội để đạt được ơn cứu độ chứ phải không? Và Ngài sẽ cho con giúp đỡ bà dù con đã bỏ 

quên không cầu nguyện cho bà cách đây nhiều năm rồi?” 

Cha trả lời: “Đúng vậy, chuỗi Lòng Chúa Thương Xót chính là sức mạnh, nhất là cho 

những ai đã tự kết liễu đời mình, hoặc cho những ai đã chết cách đây hàng nhiều năm.” 

Vị linh mục ấy đã nhấn mạnh rõ rằng: Không có một linh hồn nào có thể được giải 

thoát khi đã trầm luân trong lửa hỏa ngục – đây chính là Giáo Huấn Giáo Hội Công Giáo. 

Thế nhưng, ý cha ấy muốn nói, đó là, như những chi thể trong Nhiệm Thể Đức Kitô, chúng ta 

có thể trợ giúp cho ơn cứu độ của nhau thông qua những lời cầu nguyện của chúng ta. Như 

Chúa Giêsu nói với thánh Faustina, “Hãy giúp Ta, hỡi con của Ta, để cứu các linh hồn. Hãy để 

cho nỗi đau khổ của chính con được nối kết vào Khổ Đau của Ta, để rồi chúng ta cùng trao 

dâng lên cho Cha trên trời hầu cứu lấy các tội nhân” (Nhật Ký, số 1032). 

Tôi nói: “Cha ạ, con muốn dâng hết quãng đời còn lại của con để rao truyền thông điệp 

Lòng Chúa Thương Xót này.” 

Giờ đây, thông điệp này chính là nền tảng thiên chức linh mục của tôi. 

Vậy, nếu bạn biết ai đó tưởng như đã mất linh hồn, đặc biệt là những người tự tử, xin bạn 

đừng đầu hàng! Vẫn còn đó sự hy vọng! Bạn có thể giúp, tất cả các bạn đều có thể cứu giúp 

các linh hồn, vì hết thảy chúng ta đều là những chi thể trong một Nhiệm Thể Đức Kitô. 

  

Cầu nguyện cho người đã khuất! 

Vì vậy, tôi xin tất cả các bạn hãy cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi trước 

chúng ta, cho dù những người ấy đã ra đi cách đây 10 năm, 20 năm, hoặc 50 năm đi nữa. 

Chúng ta đừng có bao giờ kết luận bất kỳ một linh hồn nào đã hư mất đời đời. Như Chúa 

Giêsu nói với thánh nữ Faustina, “Có những khoảng khắc và có những huyền nhiệm nơi lòng 

thương xót Chúa mà đến các tầng trời cũng phải ngỡ ngàng. Giờ đây chúng ta hãy thôi xin 

đừng xét đoán về các linh hồn nữa, vì rằng,lòng thương xót của Chúa dành cho họ thật diệu 

vợi” (Nhật Ký, số 1684). 

Nguồn: https://www.sign.org/articles/divine-mercy-suicide 

VỀ MỤC LỤC 
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Triết gia J.P. Sartre đã khẳng định: “Tha nhân là hỏa ngục”. Dường như lời phát biểu này 

được thốt ra trên môi miệng của một người đang trong cơn bấn loạn và mất bình an. Ông đã 

phóng chiếu cái nhìn nội tâm lên ánh mắt của tha nhân để rồi ông chỉ nhận ra tha nhân coi 

mình như một sự vật chẳng hơn chẳng kém. Có thể nói, tư tưởng này phần nào đã dẫn lối cho 

những chủ trương sống phóng túng và bất cần sự hiện hữu của tha nhân. Và như thế, tha nhân 

đang phải đối diện trong tình trạng dở sống dở chết chẳng làm tôi mủi lòng. Phải chăng lòng 

thương xót trong tôi đã chết ? 

Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao duy vật hưởng thụ, “chân lý bằng với chân 

giò”, “nhân phẩm chỉ ngang giá thực phẩm” thì đâu là bậc thang giá trị để định hướng con 

người thăng tiến ? Gặp một người bị nạn giữa đường, tôi dừng lại và cúi xuống ra tay thi thố 

lòng thương xót, nào ngờ lại bị chính nạn nhân trở mặt cướp của giữa ban ngày, hay đứng 

trước một cuộc ẩu đả, người này vỗ tay, người khác lấy máy quay phim chụp hình, mặc cho 

nạn nhân bị đe dọa đến tính mạng… Đứng trước những tình cảnh bi đát đại loại như thế, Đức 

Phanxicô phải kêu gào nhân loại: Hãy tránh tình trạng toàn cầu hóa sự dửng dưng. Phải chăng 

lòng thương xót trong tôi đã chết ? 

Tôi đã rảo quanh trên khắp nẻo đường dương thế để tìm những tâm hồn có lòng thương 

xót. Tôi đã thấy một gã xe ôm gầy nhom đang chở một ả mua hương bán phấn trên đường X. 

Bỗng thình lình gặp một chàng thiếu niên bị tai nạn dọc đường, họ quyết định cứu giúp nạn 

nhân. Họ cho lên xe chở vào bệnh viện gần đó để cấp cứu. Vì máu ra quá nhiều, người phụ nữ 

này đã cởi áo mình ra để băng bó vết thương nạn nhân. Nàng đã cứu người bất chấp thân thể 

lõa lồ của mình. Đến bệnh viện, y tá nghi ngờ đây là một ca “có vấn đề”, cô chần chừ và e ngại. 

Một lát sau, cô đòi tiền tạm ứng để nhập viện, cả ông xe ôm và cô điếm móc tiền trong túi ra 

nhưng không đủ, buộc ông này phải đi cầm chiếc xe cũ kỹ tại một tiệm cầm đồ. Ông đã cứu 

người bất chấp sự an toàn là chiếc xe làm phương tiện nuôi sống bản thân và gia đình. Cả hai 

đang chờ tin tức mới thì được báo tin: nạn nhân cần tiếp máu trực tiếp vì máu ra quá nhiều. 

Một lần nữa cả hai lại xung phong xét nghiệm máu để có thể cứu sống nạn nhân. Họ bất chấp 

mọi nguy hiểm bản thân để cứu sống người khác… Tôi đã tìm thấy lòng cảm thương giữa một 

xã hội đua chen đi tìm thú vui hưởng thụ. Phải chăng chỉ có những con người bị xã hội coi 

thường vì làm những việc tay chân thấp kém hay bị xã hội sỉ nhục vì bán thân nuôi mình, 

những con người bị tổn thương ấy lại có một tấm lòng quảng đại ? Họ là niềm hy vọng cho 

những người thiện chí vì họ đã bất chấp thân thể, bất chấp sự nguy hiểm bản thân để thực thi 

lòng thương xót. 

 PHẢI CHĂNG LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG TÔI ĐÃ CHẾT? 
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Thật vậy, lòng thương xót là hoa trái của tình yêu mà Thiên Chúa đặt để trong lòng con 

người, không thể chết. Nó như một lớp than hồng đang tạm thời bị bao phủ bởi một lớp tro nào 

đó; lớp tro của nền văn hóa hưởng thụ, văn hóa sự chết hay một ý thức hệ nào đó… 

Lòng thương xót là mầm thiện mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng người; nó chỉ chết khi nào 

con người không còn tồn tại trên thế gian này. Tất cả chúng ta đều được mời gọi làm cho mầm 

sống ấy đơm hoa kết trái trong cuộc đời để nỗi đau được vơi đi và niềm vui tăng trưởng mãi. 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết 

không ?- để gió cuốn đi… Chúng ta cần để gió cuốn đi những lớp tro vị kỷ và để cho lòng 

thương xót như lớp than hồng sưởi ấm tấm lòng con người. Nhờ đó, sự lạnh lùng băng giá, sự 

thờ ơ lãnh đạm, toàn cầu hóa sự dửng dưng…không còn cản bước tiến của chúng ta trên 

đường hành thiện, thực thi lòng thương xót. 

Nếu đã xác quyết: tư tưởng dẫn đến hành động, chúng ta sẽ không để cho tư tưởng: tha 

nhân là hỏa ngục tồn tại trong tâm trí mình. Mặc dù, có đôi khi nó là tiếng nói nội tâm của ta 

trong một quãng đời đen tối nào đó; nó cũng không được quyền làm ta ngã quỵ mà thỏa hiệp 

với những chủ trương thế tục. Con người sẽ sống ra sao nếu không còn lòng thương xót ? Tha 

nhân không là hỏa ngục nhưng một thế giới vắng bóng lòng thương xót là hỏa ngục trần 

gian. Đúng thế, Tha nhân là nạn nhân đang chờ ta thi thố lòng xót thương. 

Cục than hồng của lòng thương xót có thể sưởi ấm một con tim giá lạnh và thắp sáng một 

cõi lòng u mê. Nhưng nó cũng có thể làm tổn thương cho ai đụng chạm vào nó. Lòng thương 

xót khả dĩ chữa lành nhiều vết thương, đồng thời, có nguy cơ làm tổn thương hơn những tâm 

hồn tế nhị. 

Lòng thương xót là quà tặng mà Thiên Chúa đã trao cho mỗi người, đòi buộc ta phải trao 

ban. Tuy nhiên, trao ban cách nào là cả một nghệ thuật nếu không, chúng ta dễ ảo tưởng mình 

là một kẻ trên cao có quyền ban phát: đó là lòng thương hại. Có thể nói, thi thố lòng thương xót 

là một nghệ thuật phát xuất từ con tim, nghĩa là nó không những đòi hỏi một thái độ thấu cảm 

mà còn phải hiểu lý lẽ của con tim mình mà đến với tha nhân; một người đã từng bị tổn thương 

dễ dàng tìm cách để băng bó những tấm lòng tan nát. Người ấy đáng được Chúa chúc 

phúc: Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 

EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.    

Xin hân hạnh giới thiệu hai tác phẩm của EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 

Đã được phát hành tại các nhà sách Công Giáo: 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

 

 

 

LTS. 

Thứ Năm, ngày 09/11/2017, Uỷ ban Văn hoá trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam 
(UBVH) đã tổ chức Hội thảo Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Xây Dựng Thư 
Viện Văn Hóa Công Giáo Việt Nam (TVVHCGVN) tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, 
số 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TPHCM. 

Đặc San GSVN hân hạnh được phép của UBVH để phổ biến dần dần các tài liệu có liên 
quan, cùng với Lời Kêu Gọi mọi  người cùng tham gia đóng góp ý kiến, công sức cho một dự 
án rất ý nghĩa của UBVH, HĐGMVN. Xin vui lòng liên lạc qua email Cha Giuse Trịnh Tín Ý, Thư 
Ký UBVH  vinhson249251@gmail.com    

Xin chân thành cám ơn 

 

 
Kinh nghiệm về hoạt động thư viện & góp ý xây dựng Thư Viện Văn Hóa Công Giáo 
Việt Nam 

 

 

mailto:vinhson249251@gmail.com
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VÀO ĐỀ 

 

Trước năm 1975, Hội Đồng Giám Mục miền Nam Việt Nam đã thành lập Thư Viện Hội 
Đồng Giám Mục miền Nam Việt Nam, đặt trong khuôn viên Trung Tâm Công Giáo Việt Nam số 
12/72 Trần Quốc Toản, bây giờ là Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Nhưng vì thời thế 
thay đổi, các sách báo tại đây đã ‘tan đàn sẻ nghé’! Tới năm 2003, Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam đã nghĩ tới và trao cho Ủy Ban Văn Hóa trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thành 
lập một thư viện, trước là để đón nhận các sách vở, văn bản, tài liệu do Hội Dòng MEP nhã ý 
chia sẻ dưới dạng tài liệu điện tử (ebooks) và kỹ thuật số. Đáng tiếc, dạo ấy UBVH gặp khó 
khăn về địa điểm, phương tiện, tài chánh và cả hành chánh. 

Bây giờ trời đã sáng, thời cơ đã đến, trong cuộc họp thường niên của HĐGMVN vào tháng 
4 năm 2015, HĐGM đã chuẩn nhận đề xuất của Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Chủ 
Tịch UBVH/HĐGMVN thành lập một Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo, trong đó có Thư Viện Văn 
Hóa Công Giáo và trao cho UBVH chịu trách nhiệm thành lập và điều hành. UBVH mong được 
từng bước thực hiện ý muốn HĐGMVN: trước tiên thành lập Thư Viện Văn Hóa Công Giáo Việt 
Nam (TVVHCGVN) để đón các thư viện phẩm và tiếp tục phát triển thêm phương tiện nghiên 
cứu, đọc sách và sách đọc. 

Cũng theo chiều hướng này, ngoài những thư viện phẩm từ các dòng tu, các cơ quan nước 
ngoài đang trong giai đoạn thương thảo để nhận, TVVHCGVN rất mong được chia sẻ và giới 
thiệu trước tiên những ‘cây nhà lá vườn’ các thư viện phẩm ‘sao từ bản gốc’ với ‘kỹ thuật scan’ 
của các phòng lưu trữ thuộc các dòng tu, các giáo phận và các cơ quan cũng như các tủ sách 
tư nhân trong nước. Những sản phẩm này là chứng từ sáng tỏ của các tiền nhân và cả tác 
phẩm của các tín hữu Việt Nam trong nỗ lực hội nhập văn hóa và đức tin. Tất cả sẽ góp làm 
kinh nghiệm sống đức tin và rao truyền Tin Mừng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam. 

Nhìn lại hiện tình, nhiều người ngạc nhiên, rất nhiều tài liệu lịch sử hình thành và phát triển 
của nhiều ngành học, kể cả văn học và những lãnh vực khác chỉ được tìm thấy tại các phòng 
lưu trữ nước ngoài, chẳng hạn, phần lớn tài liệu về cuộc hình thành chữ quốc ngữ lại nằm bên 
trời Tây, như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý. Và một trong những bản gốc chữ Nôm của 
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Truyện Kiều từ lâu được lưu trữ tại thư viện Luân Đôn. Trong thực tế này, chúng ta mong, nếu 
“châu chẳng về Hợp Phố” (tiếng hán là châu hoàn Hợp Phố) thì ít ra ‘sao bản của châu’ cũng 
về với Hợp Phố. 

Cuộc hội thảo Kinh Nghiệm Về Hoạt Động Thư Viện & Góp Ý Thành Lập Thư Viện Văn 
Hóa Công Giáo Việt Nam là bước đầu, UBVH muốn đón nhận những góp ý xây dựng, quý 
trọng kinh nghiệm của các vị bề trên và giới chuyên môn. Trong khuôn khổ cuộc hội thảo, 
UBVH thu thập những đề tài của các tác giả, dịch giả đóng góp cho cuộc hội thảo qua các bài 
thuyết trình, bài viết, bài dịch để làm sáng tỏ hướng đi cho TVVHCGVN an tâm nhập cuộc. 

Nội dung tập tài liệu hội thảo này được sắp xếp thành ba phần, theo nội dung: 

  

Phần một 

Đi tìm một lối đi 

1. Sách Và Thư Viện (bài viết) 

Tác giả: Lm Giuse Trịnh Tín Ý 

2. Vừng Ơi, Mở Ra (thuyết trình) 

Tác giả: Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp 

3. Thư Viện Như Một Kho Báu (thuyết trình) 

Tác giả: Ông Augustinô Vương Đình Chữ 

4. Thư Viện: Triết Lý Và Thực Hành 

Có phải thư viện truyền thống đã chết? 

Dịch giả: Ông Antôn Uông Đại Bằng 

 

Phần hai 

Đi tìm những người đọc 

1. Từng Bước Hình Thành 

Và Phát Triển Thư Viện Điện Tử (bài viết) 

Tác giả: ông Gioan Baotixita Vũ Đức Bảo viết theo tài liệu của Michael A. Keller, Quản thủ 
Thư viện Đại học Stanford, USA 

2. Thư Viện Văn Hóa Công Giáo Việt Nam, 

Điểm Hẹn Của Nền Văn Hóa Đọc Và Văn Hóa Lướt Web Hiện Nay (bài viết) 

Tác giả: Nữ tu Ngọc Lan, fmm. 

3. Những Phương Cách Hữu Dụng Về Thư Viện (bài dịch) 

Tác giả: George M. Eberhart 

 

Phần ba 

Đi tìm một định dạng 
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1. Thư Viện Tu Hội MEP (bài viết) 

Tác giả: Maria Gioanna Nguyễn Ngọc Lan Chi 

2. Thư Viện Vatican (bài dịch) 

Tác giả: Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran 

3. Thư Viện Hoàng Gia Bỉ (bài dịch) 

Tác giả: Stuart A. P. Murray 

4. Bản Quyền Minh Bạch Trong Hợp Đồng (bài dịch) 

Tác giả: Lesley Ellen Harris 

5. Có Cần Lập Thư Viện Mới? (bài dịch) 

Tác giả: James LaRue 

6. Điều Kiện Vận Hành 

Và Những Khuynh Hướng Hoạt Động (bài dịch) 

Tác giả: Kathy Rosa và Judy Hoffman 

 

UBVH/HĐGMVN 

Còn tiếp nhiều kỳ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 

Còn nhớ hôm ấy là một ngày đại hội. Trong phần chia sẻ về bản thân, một thanh niên bị 

SIDA kể về đời mình cho các bạn trẻ nghe như một bằng chứng sống, một chứng từ cụ thể là 

chính bản thân anh.  

Anh là con nhà giàu và quyền thế trong xã hội. Cha mẹ nuông chiều rất mực. Đó là những 

lý do làm cho anh trở thành kẻ hư đốn. Cũng được đi học như người ta, và học giỏi, nhưng anh 

đã sớm lêu lỏng. Được vào đại học đã là may. Anh không xem đó là dịp may trên đường tiến 

thân mà lại xem việc rời xa gia đình vào đại học là dịp may để anh thoát khỏi sự ràng buộc của 

gia đình, thoát khỏi sự kềm cập (anh nghĩ thế) của mẹ cha, một mình tự tung, tự tác khám phá 

thế giới đen tối của những người sợ ánh sáng như anh…  

Vài năm sau, gia đình được đi Mỹ theo diện H.O., anh lại càng nhận thấy “trời cho” mình 

dịp may, từ nay cắt đứt hoàn toàn sự kiểm soát của cha mẹ, nhất là không còn phải lo chuyện 

cha mẹ hoặch họe tiền bạc mỗi lần anh xòe tay xin…  

Thế rồi chuyện gì phải đến đã đến. Thế giới tội lỗi mà anh yêu thích, anh trầm mình với nó, 

đã tặng cho anh một cái tát nghiệt ngã: anh bị SIDA!  

CHỨNG TỪ SIDA (NHÂN NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS - 1.12) 
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Ngày nhận giấy báo kết quả dương tính, anh thấy như cả bầu trời đổ sụp, đất dưới chân 

quay cuồng. Ngày nào khi anh có tiền, bạn bè bu quanh. Bây giờ thấy anh, ai cũng tránh thật 

xa. Không còn những độ nhậu, không còn những đêm trắng bên sòng bạc, không còn cảnh 

tượng đen tối của những con người thích sống theo bản năng hơn tự làm chủ chính mình…  

Anh mất tất cả. Trước mặt mọi người, hình như anh còn bẩn thỉu hơn một cọng rác thối. 

Anh đang sống nhưng khác gì một thây ma. Anh đang thở nhưng hình như không còn sống 

nữa. Cái chết thể lý đang chiếm đoạt anh từng giây phút đã vậy, cái chết của tâm linh, của cô 

đơn, của mặc cảm, cái chết của sự khinh ghét mà mọi người dành cho anh còn lớn hơn, còn 

nặng nề và khủng khiếp hơn. Anh đã thua, đã trắng tay.  

Quá tuyệt vọng, anh ra đường ray xe lửa ngồi đấy chờ trao gởi cuộc sống đang trên bờ 

vực thẳm của mình cho một chuyến tàu định mệnh nào đó.  

Đúng là định mệnh! Đoàn tàu xấu số mà anh lao vào đã không chở anh sang thế giới bên 

kia. Anh hồi sức, dần dần nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.  

Nếu trước khi tự tử, cuộc sống của anh đã là địa ngục, bây giờ, sau khi từ cõi chết trở về, 

cuộc sống ấy còn trở nên địa ngục gấp nhiều lần hơn. Thân thể của anh nằm gọn trên giường, 

chỉ còn phần trên, chi dưới vĩnh viễn gởi lại đường ray với dấu nghiềng nát của những chiếc 

bánh xe bằng sắt.  

Đến nong nỗi này mà trong ánh mắt mọi người, anh vẫn là một con thú dữ, không ai dám 

đến gần, kể cả y bác sĩ. Có chăng, anh chỉ nhận được nơi họ lòng thương hại mà thôi. Đau khổ 

tột cùng. Anh chỉ còn biết nguyền rủa chính mình, và nguyền rủa những người đã đưa anh trở 

lại cuộc sống. 

Thế rồi bóng dáng của một nữ tu xuất hiện. Chị là người đang phục vụ tại trung tâm M. ở 

một huyện ngoại thành Sài Gòn, thuộc giáo phận P., chuyên lo cho người nhiễm HIV và bị bệnh 

AIDS (SIDA). Quá bất mãn với cuộc đời, anh chẳng còn tin ai, kể cả họ là nữ tu đi nữa.  

Nhưng sau nhiều lần được thuyết phục, anh đã siêu lòng. Theo người nữ tu khả ái về trung 

tâm mà lòng anh vẫn còn nghi nan. Rồi thời gian đã cho anh câu trả lời. Giờ đây, anh biết rằng, 

anh đã đến đúng địa chỉ. Những con người quên cả đời mình, dám hiến dâng cả tuổi thanh 

xuân cho lý tưởng tu trì, với một niềm mong muốn nên giống Chúa Kitô, thì còn lý do nào để họ 

có thể nghi ngại anh? Bây giờ anh mới hiểu được hai chữ LÀM NGƯỜI. Nó thiêng liêng và 

đáng yêu lắm.  

Trước đây, khi ngụp lặn trong thế giới của mây mù, anh cứ ngỡ mình là một kẻ tự do. 

Nhưng anh lầm. Chính khi buông mình theo bản năng, bán mình cho sự nông cạn của lối suy 

nghĩ nhất thời, là lúc anh trở thành kẻ nô lệ tệ bạc nhất: nô lệ cho những sai lầm đáng lên án 

của chính mình, nô lệ cho chính những đam mê thấp kém mà anh yêu thích.  

Giờ đây khi mà cuộc sống chỉ còn là những ngày tháng ngắn ngũi, anh mới biết rằng con 

người ta chỉ cao thượng, sự sống chất chứa muôn vàn hạnh phúc, và cuộc đời này đáng yêu, 

đáng quý chỉ có thể có được khi người ta biết sống theo một kỹ cương, biết trao ban tình yêu, 

biết đưa bàn tay để phục vụ.  
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Các nữ tu mà anh đã được gặp trên giường bệnh là những người như thế. Chính các chị 

đã trả lại cho anh, không phải tất cả cuộc sống, thì cũng là tất cả ý nghĩa của sự sống, tất cả 

niềm vui sống.  

Nhờ đó mà lúc này anh mới có đủ can đảm nói về chính cuộc đời của mình cho mọi người 

trẻ đang hiện diện lắng nghe, không một chút e dè, không còn nỗi mặc cảm vì phải bày tỏ sự 

thật đời mình. Cảm nghiệm tất cả ý nghĩa của sự sống đã cho anh lòng quả cảm và can đảm.  

 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
  

 

“Nhìn về quá khứ với niềm tri ân; sống hiện tại với lòng hăng say; và hướng về 

tương lai với niềm hy vọng” (Đức Thánh Cha Phanxicô) 

 

Nhân loại đang chuẩn bị đón mừng Lễ Giáng Sinh lần thứ 2017, ngày Ngôi Hai Thiên Chúa 

xuống thế làm người để cứu chuộc muôn dân. Lễ Giáng Sinh diễn ra vào ngày 25 tháng 12 

dương lịch hàng năm. Đây cũng là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại quá khứ. Dù biết rằng 

không ai có thể thay đổi được quá khứ đời mình; mỗi dân tộc không thay đổi được lịch sử của 

đất nước mình; nhân loại cũng không thay đổi được lịch sử thế giới như nó đã diễn ra. Tuy 

nhiên, cách nhìn lại quá khứ giúp chúng ta sửa đổi để sống hiện tại tốt hơn, và định hướng 

tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.  

Đức Thánh cha Phanxicô đã gởi đến chúng ta ba cái nhìn về quá khứ, hiện tại và tương lai 

như sau: “Nhìn về quá khứ với niềm tri ân, sống hiện tại với lòng hăng say, và hướng về tương 

lai với niềm hy vọng”. Dù Tông thư của Đức Thánh Cha nói với các người Thánh hiến nhân cử 

hành Năm của đời sống Thánh hiến, nhưng tôi nghĩ, ba cái nhìn đó rất phù họp với mọi người, 

mọi nơi, mọi lúc, nhất là vào dịp Noel, cuối năm. 

 

Đón mừng Giáng Sinh 2017, nhìn về quá khứ với niềm tri ân. 

Vâng, biết ơn không những là nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc, mà nó còn là nét văn hóa 

chung của nhân loại đã có từ ngàn xưa. Thật đáng trân quí biết bao!  

Người Việt Nam cũng như các dân tộc khác, đã thể hiện lòng biết ơn đến các vị lập quốc, 

các chiến sĩ vô danh bảo vệ nền tự do và độc lập của đất nước mình; biết ơn quí thầy cô; biết 

ơn cha mẹ, biết ơn những người làm ơn cho ta, biết ơn đất trời… Lòng biết ơn được thể hiện 

ĐÓN MỪNG GIÁNG SINH 2017 
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qua nhiều hình thức khác nhau như khắc bia, chọn ngày kỷ niệm, và còn lưu truyền thể hiện 

qua các thể loại văn học nghệ thuật, nhất là trong văn chương bình dân như ca dao, phong 

dao, tục ngữ… 

Xin điểm qua đôi nét thể hiện lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam: 

Tưởng nhớ công ơn của các vị Vua Hùng lập quốc: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ 

tổ mùng mười tháng ba”. Nhớ công ơn quí thầy cô giáo, ngày 20 tháng 11 hàng năm. Nhớ ơn 

cha mẹ: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ 

mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Nhớ ơn người làm ơn cho ta: “Ăn quả nhớ kẻ 

trồng cây, uống nước nhớ nguồn”. Biết ơn đất trời: “Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống/ 

Lấy ruộng tôi cày…” 

Là người Công giáo, chúng tôi vô cùng tri ân các Nhà Truyền Giáo, các Đấng Tử Đạo, 

những bậc tiền bối đã nhiệt thành truyền giáo và sẵn sàng tử đạo để minh chứng cho đức tin 

của đạo là chân lý. Chính máu của các Ngài đã nẩy sinh ra chúng ta, thế hệ hậu duệ của các 

Ngài. 

Chúng tôi vô cùng xúc động và cảm kích, khi năm anh em sau Đại Hội Ultreya kỷ niệm 50 

Phong trào Cursillo hiện diện tại Việt Nam (1967-2017), tổ chức tại linh địa Lavang 19, 20, 21 

tháng 10, đã dành một buổi chiều ngày 23-10, để được thắp nén nhang viếng lăng mộ của 600 

giáo dân và 1 cha xứ tử đạo ngày 7-9-1889 thời Văn Thân, tại Trí Bưu cách Lavang 7 km. Năm 

anh em càng bồi hồi cảm kích, nể phục 4 linh mục, 65 nữ tu và 2.500 giáo dân đã anh dũng tử 

đạo ngày 08-09-1885 tại Dương Lộc, Triệu Phong, Quảng Trị cách Lavang khoảng 25 km, cũng 

vào thời Văn Thân. Trước đó, chúng tôi có thăm giáo xứ Nước Ngọt cách Huế khoảng 30 km, 

nơi có 43 giáo dân và một linh mục tử đạo, tất cả đều bỏ xuống một cái giếng. 

Xin nghiêng mình tri ân hơn 300.000 vị tử đạo Việt Nam, trong đó có 117 Thánh Tử đạo, và 

hàng triệu vị anh hùng tử đạo trên thế giới. Các Ngài đã hăng say loan báo Tin Mừng và anh 

dũng, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đức tin, chứng minh đức tin Công Giáo 

là chân lý, sáng soi đến muôn nơi, muôn đời. Chúng con xin thắp nén hương lòng dâng lên các 

Ngài.(Phần nhìn về quá với lòng tri ân, xin tham khảo thêm bài: “Biết ơn người đã khuất” của 

tác giả có trên các trang: Thánh Linh, Đa Minh, Conggiaovietnam, Conggiao info, gp Cần Thơ, 

gp Long Xuyên…) 

 

Đón mừng Giáng Sinh 2017, sống hiện tại với lòng hăng say. 

Hăng say và nhiệt thành đối với mỗi Kitô hữu chính là hăng say truyền giáo. Vì bản chất 

của Giáo Hội là truyền giáo. Chính vì thế, mỗi Kitô hữu đều có trách nhiện truyền giáo. Nhưng 

truyền giáo hay nhất, thuyết phục nhất, chính là đời sống chứng nhân của mỗi người. Điều này 

Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolo VI chỉ dạy: 

“Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì 

các vị ấy đã là chứng nhân”. 



 

40 

Muốn làm chứng nhân giữa đời, nói thì đơn giản, nhưng thực hiện điều đó không dễ chút 

nào. Đức cha Cursillista Giuse Đặng Đức Ngân Giám mục giáo phận Đà Nẵng trong thánh lễ 

dẫn vào Đại Hội Ultreya kỷ niệm 50 Phong trào Cursillo hiện diện tại Việt Nam tại Linh địa 

Lavang, cũng như Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, Phó chủ tịch 

HĐGMVN trong thánh lễ khai mạc đều nhắc đến lời Chúa “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và 

Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên” (Lc 12, 49). Nhưng các Ngài đều e ngại ngọn 

lửa truyền giáo trong lòng mỗi Kitô hữu hôm nay đang bị nguội dần, hoặc có nơi đã tắt, trong 

lúc thế lực của thế gian, của sự ác ngày một mạnh…Muốn lửa ấy bùng cháy và bền vững, mỗi 

Kitô hữu phải liên lỉ cầu nguyện cùng Chúa, qua sự bầu cử của Mẹ Maria. Đức cha Vinhsơn 

Nguyễn Văn Bản, GM giáo phận Buôn Ma Thuộc, Chủ tịch UB Thánh nhạc thuộc HĐGMVN thì 

kêu gọi anh chị em phải kiên trì, dũng cảm sống đạo, như những người hành hương đi bộ cả 

hơn 1000 km đến Santiago de compostela nơi có phần mộ của Thánh  Giacobe Tông Đồ. 

Lại nữa, đi loan báo Tin Mừng, mà chúng ta còn giữ nguyên con người kiêu căng tự phụ, 

thiếu khiêm tốn thì làm sao làm chứng nhân giữa đời được. Biết quá rõ về sự mỏng dòn yếu 

đuối của con người, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn- Giám mục giáo phận Bà Rịa, Chủ 

tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc HGGGMVN đã thật di dỏm khi Ngài nói, trước khi “ra đi” loan 

báo Tin Mừng thì xin hãy “đi ra” khỏi cái tôi vốn ích kỷ, kiêu căng lại mỏng dòn và yếu đuối của 

mình đã… Có như thế, đạo Chúa mới đến được với muôn dân. 

Trong khi đó thì Đức Cha Stephano Tri Bửu Thiên, Giám mục giáo phận Cần Thơ, đặc 

trách đối thoại liên tôn trực thuộc HĐGMVN dành khá nhiều chương trình trong giáo phận cho 

việc truyền giáo, Ngài thật dí dóm khi nói đến sự hạn chế của vấn đề truyền giáo, khi Ngài nói 

các cháu thường hát: “Thần khí Chúa đã sai tôi đi... Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần khí 

Chúa đã sai tôi đi… sai tôi đi MÀ TÔI KHÔNG ĐI” hoặc : “SAI TÔI ĐI KHÔNG THẤY TÔI VỀ…” 

hay “ Sai tôi đi mà tôi đi sai”… 

Lạy Chúa, xin đốt ngọn lửa yêu mến Chúa cháy rực trong lòng chúng con để chúng con 

biết ngợi ca danh Chúa, biết sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa đã dạy con. 

 

Đón mừng Giáng Sinh 2017, hướng về tương lai với niềm hy vọng. 

Linh mục nhạc sĩ Hoàng Đức trong ca khúc “Hành Trang Người Trẻ” đã viết: “Lạy Chúa, 

chúng con về từ hốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng… Hành trang con 

mang theo đầy đau buồn của thế giới. Hành trang con mang theo trào căm hờn của kiếp nghèo. 

Về đây xin dâng Cha trong lo âu, đưa hai tay muôn chung xây thế giới mới…”. Quả thực là 

chúng ta đang sống trong một thế giới bất an, sự dữ nhiều hơn sự thiện. Để mỗi Kitô hữu là 

một chút muối mặn, chút men nồng, chút ánh sáng cho đời, chúng ta phải sống thế nào đây để 

làm “Dậy men Tin Mừng trong xã hội”; để hướng vè tương lai với niềm hy vọng.  

Trong phần chia sẻ với gần 2000 anh chị em Cursillista tại linh địa Lavang, Đức cha Giuse 

Trần Văn Toản, Giám mục phó giáo phận Long Xuyên,Chủ tịch UB giáo dân thuộc HĐGMVN, 

Người đã kể một câu chuyện thật sâu sắc. Xin tóm lược, Lão Tử (571 tcn 48? Tcn) học ba bài 
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học khôn ngoan từ sư phụ đang nằm trên gường bệnh: Khi con đang trên ngựa ngang qua nơi 

chôn nhau cắt rốn, con phải xuống ngựa; khi con đang đội nón đi ngang qua cây cao, con hãy 

ngả nón ra; và con nhìn xem răng ta không còn, nhưng luỡi ta còn. Lão tử đã hiểu ba bài học 

của sư phụ… 

Từ đó, Lão Tử đưa ra triết lý của nước, nước không đòi cho mình có một hình dáng nào; 

nước luôn khiêm tốn chảy xuống, không tự cao tự đại; trên đường chảy nước luôn biết nhường 

nhịn, không đối đầu…Giáo dân của chúng ta cũng thế, len lỏi vào mọi môi trường và biến đổi cả 

thế giới này…Bởi vì giáo dân chính là muối, là men, là ánh sáng. Bài chia sẻ của Đức cha đã 

giúp chúng ta có một cách sống trong xã hội để hướng về tương lai tươi đẹp và hy vọng hơn. 

 

Lời nguyện cầu đón mừng Giáng Sinh 2017 

Lạy Chúa, Chúa là Vua vũ trụ, mà hạ sinh nơi hang đã Belem, mang thêm thân phận con 

người, để sống và chia sẻ thân phận làm người như chúng con; Chúa cứu chuộc chúng con. 

Đây là Mầu Nhiệm vĩ đại, trí khôn nhỏ bé của loài người chúng con sao hiểu nổi, nếu không 

được Chúa yêu thương mạc khải. 

Xin Chúa nâng đỡ để chúng con đủ can đảm “đi ra” khỏi những kiêu căng, tự phụ trong con 

người mỏng dòn yếu đuối của chúng con, để chúng con biết sống khiêm tốn, hiền lành như 

Chúa đã dạy, hầu chúng con có thể “ra đi” mang Tin Mừng đến cho anh em khắp nơivì “Lúa 

chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít” (Lc 10, 2), hầu nước Chúa được mở rộng  

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Mỗi năm bệnh tim mạch gây thiệt mạng cho hơn 17 triệu người trên thế giới. Tại Hoa Kỳ 
số tử vong cũng xấp xỉ con số 700.000 người. 

Tuy được coi như “bệnh của người già” trên 65 tuổi, nhưng bệnh tim mạch cũng thường 
thấy ở lớp tuổi trẻ hơn 

Có nhiều loại bệnh tim, nhưng thông thường nhất vẫn là bệnh của động mạch tim 
(Coronary Heart Disease) với các “cơn đau tim”(Heart attack). 

Động mạch tim hoặc động mạch vành là mạch máu chính cung cấp dưỡng khí và các 
chất dinh dưỡng cho cơ tim. Các nhánh của động mạch bao phủ toàn bộ trái tim như một cái 
vương miện. Máu đến từ động mạch chủ. 

Khi máu lưu thông trong động mạch vành bị cản trở, sự nuôi dưỡng tim gặp trở ngại. Tế 
bào tim không đủ oxy để làm việc. Trái tim báo động bằng những cơn đau xuất hiện trên 

PHÒNG TRÁNH BỆNH TIM MẠCH 
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phía trái của lồng ngực. Cơn đau kéo dài vài ba phút rồi chấm dứt nhưng sẽ trở lại. Cơn đau 
lan tới cánh tay, lưng, cổ, mặt, bụng. Bệnh nhân cũng cảm thấy khó thở, toát mồ hôi lạnh, 
buồn nôn, chóng mặt.  

May mắn là bệnh tim có thể phòng tránh được và mọi người có thể tự mình giảm thiểu 
các rủi ro đưa tới bệnh tim cũng như cơn suy tim. 

Sau đây là các rủi ro có thể gây ra bệnh tim mạch và các phương thức phòng tránh. Các 
phương pháp này đã được chứng minh là rất công hiệu: 

1. Cao cholesterol 

Cholesterol là chất giống như sáp do gan sản xuất hoặc có trong một vài loại thực phẩm 
mà ta tiêu thụ. 

Khi lượng cholesterol trong máu lên quá cao, chúng sẽ bám vào thành động mạch, kể 
cả động mạch vành. Lòng động mạch hẹp lại, lưu thông máu giảm, đưa tới bệnh của tim 
cũng như các biến chứng khác. 

Mức độ cholesterol trung bình là dưới 200mg/dl. 

Để duy trì mức độ cholesterol ở mức trung bình, cần sắp đặt một chế độ dinh dưỡng có 
ít chất béo bão hòa và cholesterol, có nhiều chất xơ, duy trì sức nặng cơ thể bình thường và 
vận động cơ thể đều đặn. 

Mổi năm năm, người trưởng thành nên thử nghiệm mức độ cholesterol trong máu một 
lần. Nếu cholesterol cao, bác sĩ có thể cho dùng dược phẩm để hạ cholesterol.  

2. Bệnh cao huyết áp 

Huyết áp trung bình là ≤120/80mmHg 

Khi huyết áp quá cao, trái tim phải làm gắng sức nhiều hơn để đưa máu nuôi cơ thể. Tim 
sẽ mau suy yếu, nhất là khi động mạch vành bị tắc nghẽn, không cung cấp đủ  oxy và các 
chất dinh dưỡng.  

Có thể duy trì huyết áp ở mức trung bình với nếp sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý, 
bớt muối, không hút thuốc lá, vận động cơ thể, tránh mập phì. 

Nên đo huyết áp theo định kỳ, vì bệnh cao huyết áp xảy ra từ từ, đôi khi không có dấu 
hiệu báo trước.  

3. Bệnh tiểu đường 

Đường huyết quá cao (trung bình từ 70mg/dl-125mg/dl) làm các mạch máu cứng, thoái 
hóa, kể cá động mạch tim. Có tới ¾ số người bị tiểu đường thiệt mạng vì bệnh tim mạch 

Phòng tránh bệnh tiểu đường bằng cách duy trì sức nặng cơ thể trung bình, với chế độ 
dinh dưỡng cân bằng và với sự vận động cơ thể. 

Lưu ý là 80% bệnh tiểu đường loại 2, ở người trưởng thành là do mập phì mà ra.  

4. Hút thuốc lá 
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Thuốc lá tăng rủi ro bị bệnh tim và cơn suy tim. 

Chất nicotine trong thuốc lá làm mạch máu co hẹp, cản trở sự lưu thông của máu, làm 
huyết áp tăng. Nicotine cũng tăng lượng thán khí và giảm oxy trong máu. 

Khói thuốc lá làm tăng rủi ro vữa xơ động mạch và tăng các yếu tố làm đông máu. Hậu 
quả là các bệnh tim mạch, tai biến động mạch não dễ dàng xảy ra. 

Đã có nhiều bằng chứng khoa học là hít khói thuốc thụ động của người hút thuốc lá 
cũng đưa tới các bệnh tim. 

Đã biết tác dụng xấu của thuốc lá như vậy thì xin hãy không hút hoặc đang hút thì 
ngưng. Chỉ cần một sự quyết tâm với sự hỗ trợ của gia đình là ta có thể bỏ thói quen ghiền 
thuốc lá. 

5. Bia rượu 

Tiêu thụ bia rượu vừa phải có thể chấp nhận được. Vừa phải là khoảng 60cc rượu 
mạnh, 160cc rượu vang, 360cc bia, hai lần một ngày cho nam giới, một lần cho nữ giới. 

Nhưng quá nhiều rượu sẽ đưa tới tăng huyết áp, tăng lượng chất béo triglyceride, giảm 
chất béo tốt HDL, tăng rủi ro vữa xơ động mạch. Hậu quả là bệnh tim mạch, tai biến não, 
cơn suy tim. 

Do đó, nếu chưa uống rượu thì không nên uống vì nghe nói rằng uống một chút rượu tốt 
cho tim. Lý do là khi đã uống thì khó mà tự kiểm soát, rồi nghiện rượu lúc nào mà không biết. 

6. Mập phì 

Mập phì khiến cho tim phải làm việc nhiều hơn để nuôi khối tế bào to lớn của cơ thể. 
Lâu ngày, tim sẽ suy yếu. 

Sức nặng được tính theo Chỉ số Sức Nặng Cơ Thể (Body Mass Index). Chỉ số từ 18- 
24.9 là tốt. Chỉ số càng cao thì số lượng chất béo trong cơ thể càng nhiều. Để tính BMI, chia 
sức nặng cơ thể Kg cho bình phương chiều cao metre. BMI =Kg/(m)². 

Dinh dưỡng đúng nhu cầu, vận động cơ thể giúp duy trì BMI ở mức bình thường.  

7. Không vận động 

Không vận động cơ thể đưa tới cao huyết áp, tiểu đường, mập phì là những rủi ro của 
bệnh tim mạch. Vận động giảm thiểu các rủi ro này. Mỗi ngày chỉ cần 30 phút tập luyện là 
đạt được ích lợi. 

8- Dinh dưỡng không hợp lý 

Dinh dưỡng không hợp lý là ăn quá nhu cầu cơ thể, ăn những chất mà khi quá nhiều có 
tác dụng xấu. Hậu quả là cơ thể sẽ quá kí, cholesterol, đường huyết và huyết áp lên cao. Tất 
cả đều tác động xấu tới hệ tuần hoàn. 

Để tránh các rủi ro này, nên ăn uống vừa đúng nhu cầu cơ thể với chế độ thực phẩm 
cân bằng, nhiều loại khác nhau. 

9- Stress 
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Đòi sống luôn luôn có những căng thẳng, nhưng không phải là căng thẳng nào cũng có 
tác dụng xấu tới sức khỏe. 

Riêng với bệnh tim mạch, đã có cả ngàn chứng minh khoa học cho hay stress là một rủi 
ro lớn của bệnh này, đặc biệt là khi stress mạnh mẽ, kéo dài. 

Từ năm 1950, bác sĩ Hans Selye có so sánh như sau: “Khi gặp một gã say rượu hung 
hổ nhục mạ ta, nếu ta tỉnh bơ rảo bước bỏ qua thì mọi sự không sao. Nhưng nếu ta bực tức 
đáp lời, một cuộc đấu khẩu, thượng cẳng chân hạ cẳng tay sẽ xảy ra và ta có thể bị gã đó đả 
thương cộng thêm các rối loạn trong cơ thể do phản ứng của ta gây ra. Nhịp tim sẽ nhanh 
hơn, huyết áp lên cao, hóa chất trong cơ thể mất cân bằng, tất cả có khả năng đưa tới bệnh 
tật”. Bác sĩ Hans Selye  là người đặt nền móng cho việc tìm hiểu về các bệnh do căng thẳng 
gây ra. 

Thực vậy, trong phản ứng với stress, tuyến thượng thận sẽ sản xuất nhiều adrenalin để 
giúp cơ thể tự phòng. Nhưng nếu stress tiếp tục, cơ thể sẽ suy yếu trong đó có trái tim. 

Ngược lại, giảm lo âu căng thẳng sẽ giúp giảm thiểu cơn đau tim hoặc tử vong. 

Đây là kết quả mới được bác sĩ Yinong Young-Xu, Massachusett, và các cộng sự viên 
công bố tại Đại hội lần thứ 57 vừa qua của hội Tim Mạch Hoa Kỳ họp tại Chicago ngày 29-3 
tới 1 tháng 4, 2008. 

Họ đã quan sát 516 bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành. Ở các bệnh nhân này, 
cholesterol đóng vào thành động mạch khiến cho máu lưu thông tới tim giảm và đưa tới 
thiếu dinh dưỡng cho tế bào tim. Hậu quả là họ có nhiều nguy cơ bị cơn đau tim và tử vong. 

Bệnh nhân được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan tới tâm trạng như là có khó khăn 
về giấc ngủ, có cảm thấy lo sợ về bệnh tim của mình, vể đại tiện, tiêu hóa thực phẩm… Sau 
hơn ba năm theo dõi, tác giả nhận thấy nhóm bệnh nhân nào giảm lo âu hoặc giữ tâm trạng 
thư giãn thì có 65% ít bị cơn đau tim hoặc tử vong hơn là những bệnh nhân luôn luôn lo âu, 
sợ hãi về căn bệnh của mình. Rõ thực là “Giết nhau chẳng cái lưu cầu, Giết nhau bằng cái u 
sầu, độc chưa”. 

Bác sĩ Young-Xu khuyên là nếu có bệnh lo âu, nên đi điều trị để được trường thọ trong 
khỏe mạnh.   

Trên đây là các rủi ro đưa tới bệnh tim mạch mà ta có thể tránh được. Ngoài ra còn phải 
kể tới mấy rủi ro khác như: 

- Yếu tố di truyền: Con cái người có bệnh tim dễ mắc bệnh này hơn. 

- Tuổi tác: Trên 83% người thiệt mạng vì bệnh tim mạch đều ở tuổi từ 65 trở lên. 

- Phái tính: Nam giới thường có nhiều rủi ro bị cơn đau tim hơn nữ giới  và các cơn đau 
tim này xảy ra sớm hơn trong đời sống.   

Với những nguy cơ này, ta đành bó tay chấp nhận, không thay đổi được. May mắn là tỷ 
lệ gây bệnh của chúng rất thấp.  

Tuy nhiên, như cổ nhân đã nói :“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Phòng tránh được rủi ro 
nào thì ta cứ kiên nhẫn áp dụng. Giảm thiểu càng nhiều rủi ro thì càng có nhiều triển vọng 
sống lâu trong khỏe mạnh, hạnh phúc. 
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Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức  Texas-Hoa Kỳ. 

 

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 

 

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/
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Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 


