
 

1 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

Ðức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa Trong Mầu Nhiệm Chúa Kito Và Giáo Hội ……… Vatican 2 

NHÂN TÍNH VÀ THIÊN TÍNH TRONG MẸ MARIA ……………… Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD. 

Bản dịch chương III - THÔNG ĐIỆP ÁNH SÁNG ĐỨC TIN ………..… Phaolo. Phạm Xuân Khôi 

CHỨNG MINH SỰ HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA ……………………….  Lm. Đan Vinh, HHTM  

CHÚT TÌNH RIÊNG ……………………………………………………………….  Lm. Anmai, CSsR. 

BIẾT ĐỦ ……………………………………………………………………  Lm Jos.Tuấn Việt,O.Carm  

TÌNH YÊU TRONG SỰ THẬT, CỐT LÕI CỦA HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO 
……………………………………………………………………………… Augustinô Đan Quang Tâm  

CÁC CON ĐỪNG SỢ …………………………………………………….…………… Lm. Vĩnh Sang, 

DCCTChiếc quần tây .......................................................................... Lm. Minh Anh chuyển ngữ 

BÍ QUYẾT SỐNG TRUNG TÍN VÀ THÀNH CÔNG TRONG SỨ VỤ LINH MỤC 
………………………………………………………………… Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, pss 

NẮNG SÀI GÒN - NẮNG VIỄN PHƯƠNG …………………………..   Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD. 

CƠ MẬT VIỆN: CONCLAVE HAY CONSISTORIUM? ………………..  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ  
 

 

 

 

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II 

  

Khóa V Ngày 21 tháng 11 Năm 1964 

Phaolô Giám Mục 

Tôi Tớ Các Tôi Tớ Thiên Chúa 

Hiệp Nhất Với Các Nghị Phụ Của Thánh Công Ðồng 

Ðể Muôn Ðời Ghi Nhớ 

  

Bán nguyệt san – Số 203 – Chúa nhật 18.08.2013 

Giáo sĩ: ĐỰƠC CHỌN GIỮA LOÀI NGƯỜI VÀ CHO LOÀI NGƯỜI  (x. Dt, 5.1) 

www.conggiaovietnam.net                        giaosivietnam@gmail.com 

 
 

 

 

 

Ðức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa Trong Mầu Nhiệm Chúa Kito Và Giáo Hội 

 

http://www.conggiaovietnam.net/
mailto:giaosivietnam@gmail.com


 

2 

Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội  

Lumen Gentium 

  

Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X 

 

Chương VIII 

Ðức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa 

Trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô Và Giáo Hội 67* 

  

I. Lời Mở Ðầu 

  

52. Nhập đề. 68* Thiên Chúa là Ðấng vô cùng nhân hậu và khôn ngoan đã muốn hoàn tất 
việc cứu chuộc thế giới, nên "khi đến thời viên mãn, Ngài đã sai Con Mình đến, sinh bởi người 
nữ... để chúng ta được nhận làm nghĩa tử" (Gal 4,4-5). "Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi 
chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong 
lòng Trinh Nữ Maria" 1. Mầu nhiệm cứu rỗi thần linh này được mạc khải cho chúng ta và vẫn 
tiếp tục trong Giáo Hội, Giáo Hội mà Chúa đã lập làm thân thể Người. Trong Giáo Hội ấy, liên 
kết với Chúa Kitô Thủ Lãnh, và hiệp thông với toàn thể các Thánh Người, các tín hữu cũng phải 
kính nhớ "trước hết đức Maria vinh hiển, trọn đời Ðồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Chúa 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" 2. 69* 

53. Ðức Maria và Giáo Hội. Thực vậy, khi sứ thần truyền tin, Ðức Nữ Trinh Maria đã đón 
nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thân xác, và đem sự sống đến cho thế gian. Ngài 
được công nhận và tôn kính là Mẹ thật của Thiên Chúa và của Ðấng Cứu Thế. Ðược cứu 
chuộc cách kỳ diệu hơn nhờ công nghiệp Con Ngài và hiệp nhất mật thiết và bền chặt với Con, 
Ðức Maria đã lãnh nhận sứ mệnh và vinh dự cao cả là được làm Mẹ Con Thiên Chúa, do đó 
làm ái nữ của Chúa Cha và cung thánh của Chúa Thánh Thần. Nhờ lãnh nhận ân sủng vô cùng 
cao quí này, Ngài đã trổi vượt mọi tạo vật trên trời dưới đất. Nhưng đồng thời, vì thuộc dòng dõi 
Adam, Ngài cũng liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi; hơn nữa, "Ngài thật là Mẹ các 
chi thể (của Chúa Kitô)... vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội là 
những chi thể của Ðầu ấy" 3. Vì thế, Ngài cũng được chào kính như chi thể của Giáo Hội tối 
cao và độc nhất vô nhị, cũng như mẫu mực và gương sáng phi thường của Giáo Hội trên 
phương diện đức tin và đức ái. Và Giáo Hội Công Giáo, được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng 
lên Ngài tình con thảo, như đối với một người Mẹ rất dấu yêu. 70* 

54. Ý hướng của Công Ðồng. Bởi thế, khi trình bày giáo lý về Giáo Hội - trong Giáo Hội 
này, Chúa Cứu Thế thực hiện cuộc cứu độ - Thánh Công Ðồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ 
vai trò của Ðức Nữ Trinh trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Nhiệm Thể, cũng như làm 
sáng tỏ bổn phận những người được cứu chuộc đối với Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kitô và Mẹ 
nhân loại, cách riêng Mẹ các tín hữu. Tuy nhiên, Công Ðồng không có ý đưa ra một học thuyết 
đầy đủ về Ðức Maria và giải quyết các vấn đề mà sự nghiên cứu của các nhà thần học chưa 
làm sáng tỏ trọn vẹn. Những ý kiến được tự do trình bày trong các trường phái công giáo về 
Ðấng có địa vị cao cả nhất trong Giáo Hội thánh sau Chúa Kitô, và cũng là Ðấng rất gần chúng 
ta 4, những ý kiến ấy đều được duy trì cách hợp pháp 71*. 

  

II. Vai Trò Ðức Nữ Trinh Trong Nhiệm Cuộc Cứu Rỗi72* 

  

55. Mẹ Ðấng Cứu Thế trong Cựu Ước. Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, và 
Thánh Truyền đáng kính, trình bày ngày một sáng tò hơn vai trò của Mẹ Ðấng Cứu Thế trong 
nhiệm cuộc cứu rỗi và đưa vai trò ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu 
Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị 
cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này, như Giáo Hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng 
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mạc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh người nữ, Mẹ Ðấng Cứu Thế. Theo 
ánh sáng mạc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con 
rắn, lời hứa mà Tổ Tông đã nhận được sau khi phạm tội (x. Stk 3,15). Cũng thế, Ngài là Trinh 
Nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel (x. Is 7,14 so sánh với Mik 5,2-3; Mt 1,22-23). 
Ngài trổi vượt trên các người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy 
vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau đêm dài mong đợi lời hứa được thực 
hiện, với Ngài, người Thiếu Nữ cao sang của Sion, thời gian đã nên trọn và Nhiệm Cuộc mới 
được thiết lập: khi Con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người 
khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. 73* 

56. Ðức Maria trong việc truyền tin. Nhưng Chúa Cha rất nhân từ đã muốn sự ưng thuận 
của người mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể, để như một người nữ đã hợp tác 
cho sự chết, thì cũng một người nữ hợp tác cho sự sống. Ðiều đó đặc biệt thích hợp với Mẹ 
Chúa Giêsu, vì Ngài đem đến cho thế giới chính Nguồn Sống cải tạo mọi sự, và đã được Chúa 
ban cho nhiều ơn cân xứng với sứ mệnh cao cả như thế. Do đó, không có gì lạ, nếu các Thánh 
Giáo Phụ đã thường xưng tụng Mẹ Thiên Chúa là Ðấng toàn thánh, không vương nhiễm một tội 
nào, như một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành 5. Tràn đầy thánh thiện, 
có một không hai ngay từ lúc mới được thụ thai, Ðức Trinh Nữ thành Nazareth được Thiên 
Thần vâng lệnh Chúa đến truyền tin và kính chào là "Ðấng đầy ân phúc" (x. Lc 1,28). Và Trinh 
Nữ đã đáp lời Thiên Sứ rằng: "Này tôi là Tôi Tá Chúa, xin hãy xảy ra cho tôi theo lời Ngài" (Lc 
1,38). Như thế, Ðức Maria, con cháu Adam, vì chấp nhận lời Thiên Chúa, đã trở nên Mẹ Chúa 
Giêsu. Hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, vì không một tội nào ngăn trở Ngài, Ðức 
Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của Con Ngài, và nhờ ân 
sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với Con 
Ngài. Bởi vậy, các Thánh Giáo Phụ đã nghĩ rất đúng rằng: Thiên Chúa đã không thu dụng Ðức 
Maria một cách thụ động, nhưng đã để Ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng 
tin và sự vâng phục của Ngài. Thực vậy, Thánh Ireneô nói: "Chính Ngài, nhờ vâng phục, đã trở 
nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại" 6. Và cùng với thánh Ireneô còn 
có rất nhiều Thánh Giáo Phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng: "Nút dây đã bị 
thắt lại do sự bất tuân của Evà, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Ðức Maria; điều mà 
trinh nữ Evà đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Ðức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin 7; và so 
sánh với Evà, các ngài gọi Ðức Maria là "Mẹ kẻ sống" 8, và thường quả quyết rằng: "bởi Evà đã 
có sự chết, thì nhờ Maria lại được sống" 9. 74* 

57. Ðức Maria và thời thơ ấu Chúa Giêsu. Sự liên kết giữa Mẹ và Con trong công cuộc 
cứu rỗi được tỏ rõ từ khi Ðức Maria thụ thai Chúa Kitô cách trinh khiết cho đến lúc Chúa Kitô 
chết. Thực vậy, trước hết, Ðức Maria vội vã đến thăm bà Elizabeth và được bà ấy chào mừng 
là người có phúc vì đã tin vào sự cứu rỗi Chúa đã hứa, trong lúc đó vị tiền hô nhảy trong lòng 
mẹ (x. Lc 1, 41-45). Rồi ngày sinh nhật, Mẹ Thiên Chúa đã vui mừng giới thiệu với các mục 
đồng và các nhà bác học đứa Con đầu lòng của mình, mà khi sinh ra đã không làm giảm bớt 
nhưng còn thánh hiến sự trinh khiết toàn vẹn của Ngài 10. Trong đền thánh, sau khi hiến lễ vật 
ấn định cho người nghèo, Ðức Maria dâng Con lên cho Thiên Chúa, và đã nghe Simeon báo 
trước Con mình sẽ là dấu chỉ sự phản kháng, và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng mẹ, nhờ đó 
tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ (x. Lc 2, 34-35). Khi trẻ Giêsu lạc mất, Cha Mẹ 
đã lo âu tìm kiếm và gặp lại Con trong đền thánh đang bận tâm lo việc của Cha Người. Các 
Ngài không hiểu lời Con nói; nhưng Mẹ Chúa Giêsu giữ lấy tất cả các điều ấy và suy gẫm trong 
lòng (x. Lc 2, 41-51). 75* 

58. Ðức Maria và đời sống công khai Chúa Giêsu. Trong cuộc đời công khai của Chúa 
Giêsu, Mẹ Người cũng đã xuất hiện rõ ràng, và ngay từ đầu, trong tiệc cưới thành Cana xứ 
Galilêa, vì động lòng thương xót, Ngài đã cầu bầu, khiến Chúa Giêsu, Ðấng Thiên Sai, làm 
phép lạ đầu tiên của Người (x. Gio 2, 1-11). Trong thời gian Chúa truyền đạo, Ðức Maria đã 
đón nhận lời của Con Ngài, những lời nâng cao Nước Trời lên khỏi những lý do và liên hệ 
huyết nhục, và tuyên bố là có phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa (x. Mc 3,35 và 
song song; Lc 11,27-28) như chính Ngài hằng thực hành những điều đó cách trung tín (x. Lc 
2,19 và 51). Như thế Ðức Nữ Trinh cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành 
hiệp nhất với Con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng đó (x. Gio 
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19,25). Ðức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của 
Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra. Và 
cuối cùng chính Chúa Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá đã trối Ngài làm Mẹ của môn đệ qua 
lời này: "Thưa Bà, này là con Bà" (x. Gio 19,26-27) 11. 76* 

59. Ðức Maria sau khi Chúa lên trời. Vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày mầu nhiệm cứu 
rỗi nhân loại cách long trọng trước khi Ngài đổ tràn Thánh Thần Chúa Kitô đã hứa, nên chúng 
ta thấy các Tông Ðồ trước ngày Hiện Xuống "đã kiên tâm hiệp ý cầu nguyện, cùng với các phụ 
nữ, với Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và với anh em Người" (CvTđ 1,14). Ðức Maria cũng tha 
thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần, là Ðấng đã bao phủ lấy Ngài trong ngày Truyền Tin. 
Sau cùng, được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ 12, và sau khi hoàn tất cuộc đời 
dưới thế, Ðức Nữ Trinh Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác 
13, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Ngài trọn vẹn hơn, là 
Chúa các Chúa (x. Kh 19,16), Ðấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết 14. 77* 

  

III. Ðức Nữ Trinh Và Giáo Hội78* 

  

60. Ðức Kitô, Ðấng trung gian độc nhất và Mẹ Maria. 79* Chúng ta chỉ có một Ðấng 
Trung Gian duy nhất, như lời Thánh Tông Ðồ dạy: "Thực vậy, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, 
và chỉ có một Ðấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa với nhân loại, đó là Chúa Giêsu Kitô, 
là Người, đã dâng mình làm giá chuộc mọi người" (1Tm 2,5-6). Nhưng vai trò làm mẹ của Ðức 
Maria đối với loài người không làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Chúa 
Kitô chút nào, trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy. Vì mọi ảnh hưởng có sức 
cứu rỗi của Ðức Nữ Trinh trên nhân loại không phát sinh từ một sự cần thiết khách thể nào, 
nhưng từ ý định nhân lành của Thiên Chúa, và bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa 
Kitô. Ảnh hưởng ấy nương tựa và hoàn toàn tùy thuộc vào sự trung gian của Chúa Kitô, nguồn 
mạch mọi quyền lực của ảnh hưởng đó. Nhưng ảnh hưởng này không làm cản trở gì, trái lại 
còn giúp đỡ các tín hữu kết hiệp trực tiếp với Chúa Kitô. 80* 

61. Cộng tác vào việc cứu chuộc. Từ muôn đời, Ðức Nữ Trinh đã được tiền định làm Mẹ 
Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Và theo chương trình của 
Chúa Quan Phòng, trên trần gian Ngài đã trở nên Mẹ cao trọng của Ðấng Cứu Chuộc thần linh, 
và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của 
Chúa. Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha 
trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Ðức Maria đã cộng tác cách 
rất đặc biệt vào công trình của Ðấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và 
đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân 
sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta. 81* 

62. Vai trò tùy thuộc trong việc cứu rỗi. Nhưng trong nhiệm cuộc ân sủng, Ðức Maria 
luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi Ngài tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin - sự 
ưng thuận mà Ngài đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá - cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất 
việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thật vậy, sau khi về trời, vai trò của Ngài trong việc 
cứu độ không chấm dứt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những 
ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời 15. Với tình từ mẫu, Ngài chăm sóc những anh em 
của Con Ngài đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách, cho đến khi 
họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế, trong Giáo Hội, Ðức Nữ Trinh được kêu cầu qua các tước 
hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Ðấng Phù Hộ và Ðấng Trung Gian 16. Tuy nhiên phải hiểu các tước 
hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Ðấng Trung Gian duy 
nhất 17. 

Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hàng với Ngôi Lời nhập thể và cứu 
chuộc; nhưng cũng như chức linh mục của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức 
cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được 
ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của Ðấng Cứu Thế không 
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những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn 
mạch duy nhất. 

Vai trò tùy thuộc ấy của Ðức Maria, Giáo Hội không ngần ngại tuyên xưng, mà luôn nghiệm 
thấy, và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ trong lòng để nhờ sự nâng đỡ và phù hộ từ mẫu của 
Ngài, họ gắn bó mật thiết hơn với Ðấng Trung Gian và Cứu Thế. 82* 

63. Maria trinh nữ và người mẹ là mẫu mực của Giáo Hội. 83* Ðức Trinh Nữ nhờ ân huệ 
và sứ mệnh làm Mẹ Thiên Chúa, nhờ đó Ngài được hiệp nhất với Con là Ðấng Cứu Chuộc, và 
nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt khác, Ngài còn kết hiệp mật thiết với Giáo Hội, như thánh 
Ambrosiô đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và 
hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô 18. Thực vậy, trong mầu nhiệm Giáo Hội, chính Giáo Hội cũng 
được gọi cách hợp pháp là Mẹ và Trinh Nữ, Ðức Nữ Trinh Maria đi tiên phong, tỏ ra là một 
người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có 19. Vì, bởi lòng tin và vâng phục, 
Ngài đã sinh chính Con Chúa Cha nơi trần gian, mà không hề biết đến người nam, nhưng được 
Chúa Thánh Thần bao phủ. Như một Evà mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, 
chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng 
Người Con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong nhiều anh em (x. Rm 
8,29), nghĩa là các tín hữu, mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của 
một người mẹ. 84* 

64. Giáo Hội là trinh nữ và là mẹ. Tuy nhiên, khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện kỳ bí và 
noi gương đức ái của Ðức Maria, và khi trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, Giáo Hội cũng 
được làm mẹ nhờ lời Thiên Chúa mà Giáo Hội trung thành lãnh nhận: thực vậy, nhờ việc rao 
giảng và ban phép Thánh Tẩy, Giáo Hội sinh hạ những người con được thụ thai bởi phép Chúa 
Thánh Thần và sinh ra do Thiên Chúa để họ lãnh nhận một đời sống mới và bất diệt. Giáo Hội 
cũng là trinh nữ đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng trung nghĩa đã hiến cho Phu Quân; và 
noi gương Mẹ Chúa mình, nhờ thần lực của Thánh Thần, Giáo Hội bảo tồn cho tinh tuyền một 
đức tin toàn vẹn, một đức cậy bền vững và một đức mến chân thành 20. 85* 

65. Giáo Hội phải bắt chước nhân đức của Mẹ Maria. Tuy nhiên, Giáo Hội, qua con 
người của Ðức Nữ Trinh, đã đạt tới sự toàn thiện làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền 
(x. Eph 5,27), nhưng Kitô hữu vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến trên đường thánh 
thiện. Vì thế, họ ngước mắt nhìn lên Ðức Maria là một mẫu gương nhân đức sáng ngời cho 
toàn thể cộng đoàn những người được chọn. Nhờ thành kính tưởng nhớ Ðức Maria và chiêm 
ngưỡng Ngài dưới ánh sáng của Ngôi Lời nhập thể, Giáo Hội cung kính tiến sâu hơn vào mầu 
nhiệm cao thẳm, tức là mầu nhiệm nhập thể, và nên giống Phu Quân mình ngày một hơn. Thực 
vậy, Ðức Maria đã mật thiết gắn liền với lịch sử cứu rỗi, và có thể nói là Ngài đã qui tụ và phản 
chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin, và khi các tín hữu nghe rao giảng về 
Ngài và tôn sùng Ngài, họ được Ngài mời gọi đến kết hiệp với hy lễ của Con Ngài và yêu mến 
Chúa Cha. Phần Giáo Hội càng tìm kiếm vinh quang Chúa Kitô càng nên giống Khuôn Mẫu cao 
cả của mình, nhờ luôn tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến, và tìm kiếm cùng vâng theo 
thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Do đó, trong công cuộc tông đồ, Giáo Hội có lý để nhìn lên 
Ðấng đã sinh Chúa Kitô là người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được Ðức Nữ 
Trinh sinh ra để, nhờ Giáo Hội, cũng sinh ra và lớn lên trong lòng các tín hữu. Ðời sống của 
Ðức Nữ Trinh là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực 
của tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội để tái sinh nhân loại. 86* 

  

IV. Việc Tôn Kính Ðức Nữ Trinh Trong Giáo Hội87* 

  

66. Bản tính và nền tảng của việc tôn kính Ðức Mẹ. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Ðức 
Maria được tôn vinh, sau Chúa Con, vượt trên hết các thiên thần và loài người, vì Ngài là Mẹ 
rất thánh của Thiên Chúa và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô; do đó Ngài đáng 
được Giáo Hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính. Thực vậy, từ những thời rất xa xưa, Ðức Nữ 
Trinh đã được tôn kính dưới tước hiệu "Mẹ Thiên Chúa", và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn 
náu dưới sự che chở của Ngài trong mọi cơn gian nan khốn khó 21. Nhất là từ công đồng 
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Ephêsô, Dân Thiên Chúa đã gia tăng lòng tôn kính Ðức Maria cách lạ lùng: họ sùng kính mến 
yêu, cầu khẩn và noi gương đúng như lời Ngài đã tiên báo: "Muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì 
Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại" (Lc 1,48-49). Sự tôn kính ấy, như vẫn luôn 
có trong Giáo Hội, tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng 
dâng lên Ngôi Lời nhập thể và lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; việc tôn kính Ðức Maria 
khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo Hội đã chấp nhận nhiều hình 
thức tôn sùng Mẹ Thiên Chúa, trong giới hạn của giáo lý lành mạnh và chính thống, tùy theo 
hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn, hợp với tính khí cùng tinh thần của tín hữu; những hình thức 
ấy, qua việc tôn vinh Mẹ, cũng làm cho tín hữu nhận biết đúng đắn, yêu mến, làm vinh danh, và 
tuân giữ giới răn Chúa Con, vì Người mà muôn vật được tạo thành (x. Col 1,15-16) và nơi 
Người, Chúa Cha hằng hữu "muốn có đầy đủ mọi sự" (Col 1,19). 88* 

67. Chiều hướng mục vụ. Thánh Công Ðồng cố ý dạy giáo lý công giáo ấy, đồng thời 
Giáo Hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Ðức Nữ 
Trinh, nhất là trong phụng vụ, hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy 
tôn ngài và đã được quyền Giáo Huấn Giáo Hội cổ võ qua các thế kỷ, cũng như hãy kính cẩn 
tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa 
Kitô, Ðức Nữ Trinh và các Thánh 22. Công Ðồng cũng hết lòng khuyến khích các nhà thần học 
và những người rao giảng lời Chúa, khi xét đến phẩm chức phi thường của Mẹ Thiên Chúa, 
hãy cẩn thận tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng 23. 
Nhờ học hỏi Thánh Kinh, các Thánh Giáo Phụ, các tiến sĩ và học hỏi các phụng vụ trong Giáo 
Hội, dưới sự hướng dẫn của quyền Giáo Huấn, họ hãy làm sáng tỏ đúng mức những chức vụ 
và đặc ân của Ðức Trinh Nữ; những chức vụ và đặc ân này luôn qui hướng về Chúa Kitô, 
nguồn mạch toàn thể chân lý, thánh thiện và đạo đức. Họ phải cẩn thận tránh xa mọi lời nói hay 
việc làm có thể làm cho các anh em ly khai hay bất cứ ai khác hiểu sai giáo lý đích thực của 
Giáo Hội. Phần các tín hữu, hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm 
chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức 
tin chân thật. Ðức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc 
đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. 89* 

  

V. Ðức Maria, Dấu Chỉ Lòng Cậy Trông Vững Vàng 

Và Niềm An Ủi Cho Dân Chúa Ðang Lữ Hành90* 

  

68. Ðức Maria, dấu chỉ của Dân Thiên Chúa. Ngày nay Mẹ Chúa Giêsu đã được vinh 
hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của Giáo Hội sẽ hoàn thành đời sau; cũng thế, 
dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến (x. 2P 3,10), Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông 
vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. 91* 

69. Ðức Maria chuyển cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Thánh Công Ðồng rất vui 
mừng và được an ủi khi thấy ngay giữa các anh em ly khai không thiếu những người dâng lên 
Mẹ Chúa Cứu Thế vinh dự Ngài đáng được, nhất là các anh em Ðông Phương, những người 
nhiệt thành và hết lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh 24. Tất cả mọi Kitô hữu hãy 
thiết tha khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người, để như Ngài đã trợ giúp Giáo Hội 
sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình, thì ngày nay được tôn vinh vượt trên các Thần Thánh 
trên trời, Ngài cũng cầu bầu cùng Con Ngài trong sự hiệp thông toàn thể các Thánh cho tới khi 
mọi gia đình dân tộc hoặc đã mang danh hiệu Kitô hữu, hoặc chưa biết Ðấng Cứu Chuộc mình, 
đều hân hoan đoàn tụ trong an bình và hòa thuận, hợp thành một dân Thiên Chúa duy nhất, 
hầu vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa rất thánh và không phân chia. 92*. 

  

Tất cả và từng điều đã được ban bố trong Hiến Chế tín lý này đều được các Nghị Phụ 
Thánh Công Ðồng chấp thuận. Và, dùng quyền Tông Ðồ Chúa Kitô trao ban, hiệp cùng các 
Nghị Phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, chế định và quyết nghị, và 
những gì đã được Thánh Công Ðồng quyết nghị, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả 
sáng. 

http://www.giaophanphucuong.org/van-kien-gh/van-kien-cong-dong-vaticano-ii/hien-che-tin-ly-ve-giao-hoi-lumen-gentium.html#ghichu88*
http://www.giaophanphucuong.org/van-kien-gh/van-kien-cong-dong-vaticano-ii/hien-che-tin-ly-ve-giao-hoi-lumen-gentium.html#ghichuh22
http://www.giaophanphucuong.org/van-kien-gh/van-kien-cong-dong-vaticano-ii/hien-che-tin-ly-ve-giao-hoi-lumen-gentium.html#ghichuh23
http://www.giaophanphucuong.org/van-kien-gh/van-kien-cong-dong-vaticano-ii/hien-che-tin-ly-ve-giao-hoi-lumen-gentium.html#ghichu89*
http://www.giaophanphucuong.org/van-kien-gh/van-kien-cong-dong-vaticano-ii/hien-che-tin-ly-ve-giao-hoi-lumen-gentium.html#ghichu90*
http://www.giaophanphucuong.org/van-kien-gh/van-kien-cong-dong-vaticano-ii/hien-che-tin-ly-ve-giao-hoi-lumen-gentium.html#ghichu91*
http://www.giaophanphucuong.org/van-kien-gh/van-kien-cong-dong-vaticano-ii/hien-che-tin-ly-ve-giao-hoi-lumen-gentium.html#ghichuh24
http://www.giaophanphucuong.org/van-kien-gh/van-kien-cong-dong-vaticano-ii/hien-che-tin-ly-ve-giao-hoi-lumen-gentium.html#ghichu92*
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Roma, tại Ðền Thánh Phêrô, ngày 21 tháng 11 năm 1964. 

Tôi, Phaolô Giám Mục Giáo Hội Công Giáo. 

Tiếp theo là chữ ký của các Nghị Phụ. 

  

 

Chú Thích: 

67* Ðây là một trong những chương được tranh luận nhiều nhất. Việc khai sinh ra nó cũng 
gây nhiều sôi nổi. Trong số những lược đồ được đệ trình, có một lược đồ về Ðức Maria. Vì 
những lý do có tính cách hoặc thần học hoặc mục vụ hoặc hiệp nhất, một vài Nghị Phụ muốn 
cho lược đồ về Ðức Maria xen vào Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội. Ngày 29-10-1963, các Nghị 
Phụ đứng trước một câu hỏi như sau: "Các Nghị Phụ Công Ðồng có muốn lược đồ về Ðức 
Trinh Nữ Mẹ Giáo Hội đổi thành chương cuối cùng của lược đồ về Giáo Hội chăng?" Trước khi 
bỏ phiếu, có hai bản phúc trình chính thức về vấn đề này: Hồng Y Konig, người muốn cho xen 
vào hiến chế, và Hồng Y Santos muốn làm một lược đồ riêng. Cả hai dùng những luận chứng 
dồi dào và vững chắc để trình bày trước các Nghị Phụ và sự thích hợp của quan điểm mình. 
Kết quả cuộc đầu phiếu thật sát nút: với 2,193 Nghị Phụ có mặt thì 1,114 vị bỏ phiếu thuận, 
1,074 phiếu chống. Phiếu thuận chỉ hơn có 40 phiếu và Công Ðồng chấp nhận việc xen lược đồ 
vào trong Hiến Chế. 

Một vấn đề thứ hai được đặt ra: nếu xen thì xen vào chỗ nào? Mẹ Thiên Chúa liên kết 
khắng khít với mầu nhiệm Giáo Hội, nhưng muốn giải thích sự liên kết này, cần quan niệm vai 
trò của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Ðối với khía cạnh này, giáo lý về 
Ðức Maria vượt quá giáo lý về Giáo Hội. Do đó chỉ có thể đặt vào phần cuối Hiến Chế. Ðấy là lý 
do tại sao có chương VIII và vị trí của nó trong Hiến Chế. 

Bố cục của chương này như sau: trong phần nhập đề (các số 52-54), Công Ðồng xác định 
địa vị của Ðức Maria trong Giáo Hội và những nguyên tắc giáo lý làm kim chỉ nam cho việc trình 
bày về Ðức Maria. Ðồng thời Công Ðồng cũng cho biết chủ đích của mình. Phần nhất (các số 
55-59) giải thích địa vị của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Phần hai (các 
số 60-65) trình bày địa vị đó trong viễn tượng Giáo Hội, nói lên những liên lạc của Ðức Maria 
với Giáo Hội. Phần ba (các số 66-67) đề cập những bổn phận Kitô hữu đối với Ðức Maria. 
Phần kết luận vắn tắt (các số 68-69) trình bày Mẹ Thiên Chúa như dấu hiệu hy vọng và sự liên 
quan của Ngài với việc hiệp nhất các Kitô hữu.  

68* Các số 52-54: Nhập đề. 

Các số này thống nhất với nhau (trong lần soạn thảo đầu chúng ở trong cùng một số) có 
mục đích trình bày đối tượng của chương VIII. Ý tưởng chính rất đơn giản: mạc khải đã minh 
nhiên làm nổi bật địa vị của Mẹ Thiên Chúa, trong ý định cứu rỗi từ đời đời của Chúa, trong sự 
thực hiện ý định ấy do Chúa Giêsu Kitô, bởi vì có sự liên tục (chương VII) giữa công việc dưới 
đất và công việc trên trời của Chúa Kitô và ngày nay Ðức Mẹ cũng vẫn còn giữ nguyên địa vị 
này (số 52). Maria là phần tử đặc biệt và là khuôn mẫu Giáo Hội (số 53). Chủ đích của Công 
Ðồng là: trình bày vai trò của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo Hội và những 
bổn phận của Kitô hữu đối với Mẹ (số 54).  

1 Kinh tin kính của CÐ Constantinopla: Mansi 3, 566. Xem CÐ Ephesô, n.v.t., 4, 1130 (và 
n.v.t., 2, 665 và 4, 1071). Xem CÐ Calcedonia, n.v.t., 7, 111-116. CÐ Constantinopla II n.v.t., 9, 
375-396. Sách lễ Roma, kinh tin kính.  

2 Sách lễ Roma, lễ qui.  

69* Số 52. 

Việc cứu thế được thực hiện nhờ Thiên Chúa đã gửi Con Ngài đến, sinh bởi người nữ. Ðó 
là nền tảng của cả khoa Thánh Mẫu học. Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria liên kết mật thiết với việc 
Nhập Thể Cứu Chuộc đó.  

3 T. Augustinô, De S. Virginitate, 6 : PL 40, 399.  
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70* Số 53. 

Số này đặt Mẹ Chúa Kitô Cứu Thế trong tương quan với Giáo Hội. Ðầu tiên là quả quyết 
Ðức Maria đã tự ý chấp nhận lời thiên thần báo tin sẽ sinh Ðấng Cứu Thế. Câu chuyện báo tin 
được đặt nổi bật. Sau đó Công Ðồng nghiên cứu sâu xa những mối liên hệ giữa Maria và Ba 
Ngôi Thiên Chúa trong viễn tượng Giáo Hội theo một đề tài quen thuộc với Hiến Chế như đề tài 
Giáo Hội từ mầu nhiệm Ba Ngôi. Vì trách vụ được Chúa trao phó nên Mẹ được cứu chuộc kỳ 
diệu hơn, do công nghiệp Con Mẹ, Ðấng mà Mẹ đã kết hiệp mật thiết và bền chặt. Trong chiều 
hướng ấy, Công Ðồng không ngần ngại liên tiếp trình bày Ðức Trinh Nữ như là Mẹ của Con 
Thiên Chúa, là ái nữ của Chúa Cha, là cung thánh của Chúa Thánh Thần. Cả ba danh hiệu 
hoàn toàn theo truyền thống. Nhưng tâm điểm của số này ở chỗ Công Ðồng quả quyết rằng 
Maria vừa có các danh hiệu đó, nhưng đồng thời, vì thuộc dòng dõi Adam, Mẹ cũng liên kết với 
tất cả mọi người, và Mẹ đã cộng tác vào công việc cứu thế. Do đó, Mẹ Chúa Kitô vẫn là phần 
tử Giáo Hội, dù là phần tử tuyệt hảo và đặc biệt, một trật cũng là khuôn mẫu của Giáo Hội. Bởi 
vậy Giáo Hội tôn kính Mẹ như Mẹ thật với tình con thảo.  

4 Xem Phaolô VI, Diễn văn trong Công Ðồng, ngày 4-12-1963 : AAS 56 (1964), trg 37.  

71* Số 54. 

Công Ðồng giải thích vắn tắt về vai trò Ðức Maria trong mầu nhiệm cứu rỗi và về các bổn 
phận của tín hữu đối với Mẹ. Công Ðồng tự giới hạn trong viễn tượng này chứ không nhằm 
trình bày đầy đủ giáo lý về Ðức Maria, cũng không nhằm giải quyết các vấn đề mà các nhà thần 
học tranh luận.  

72* Các số 55-59: Phần I - Ðịa vị và vai trò của Ðức Maria trong nhiệm cuộc cứu rỗi. 

Bố cục phần này rất rõ ràng, vì dựa theo các dữ kiện lịch sử mạc khải về Mẹ Thiên Chúa 
trong Thánh Kinh, bắt đầu từ Cựu Ước tới thời kỳ Giáo Hội, qua sự kiện truyền tin, tới cuộc đời 
thơ ấu và công khai của Chúa Giêsu. Cứ như bản phúc trình chính thức đã nói, đây là phần 
chính yếu nhất trong Chương VIII.  

73* Số 55: Trong Cựu Ước. 

Thứ tự của số này theo sát lịch sử cứu rỗi như thấy trong Cựu Ước, để chúng ta thấy rằng 
người phụ nữ làm Mẹ Chúa Kitô trong Phúc Âm cũng là Mẹ Thiên Chúa mà chúng ta nhận biết 
qua thần học và qua việc tôn kính nơi các dân Kitô giáo. Như thế là Công Ðồng cho biết sự tiến 
triển của mạc khải về Ðức Maria và không ngần ngại chấp thuận phương pháp lịch sử cứu rỗi, 
một phương pháp mà một số người chuyên về Thánh Mẫu học không mấy tin tưởng. Không 
muốn gây ra cuộc bút chiến, nên Công Ðồng chỉ nhằm trình bày một "bản tiểu sử" về người 
Phụ Nữ, dựa trên toàn thể chứng từ được linh ứng của Mạc Khải trọn vẹn và trên chứng từ của 
đời sống Giáo Hội.  

5 Xem T. Germanô, Const. Hom. in Annunt. Deiparae: PG 98, 328 A; In Dorm. 2: 357 
Anatasiô thành Antiokia, Serm. 2 de Annunt. 2: PG 89, 1377 AB: Serm. 3, 2 : 1388 C. T. Anrê 
Cret., Can. in B.V. Nat. 4 : PG 97, 1321 B; in B.V. Nat. 1: 812 A; Hom. in dorm. 1: 1068 C. T. 
Sophroniô, Or. 2 in Annunt. 18: PG 87 (3), 3237 BD.  

6 T. Ireneô, Adv. Haer. III, 22, 4: PG 7, 959 A; Harvey 2, 123.  

7 T. Ireneô, n.v.t., Harvey, 2, 124.  

8 T. Epiphaniô, Haer. 78, 18 : PG 42, 728 CD-729 AB.  

9 T. Hieronimô, Epist. 22, 21: PL 22, 408. Xem T. Augustinô, Serm. 51, 2, 3 : PL 38, 335; 
Serm. 232, 2: 1108. T. Cyrillô Jerusalem. Catech., 12, 15: PG 33, 741, AB. T. Gioan Kim Khẩu, 
In Ps. 44, 7: PG 55, 193. T. Gio Damascenô, Hom. 2 in dorm. BMV. 3: PG 96, 728.  

74* Số 56: Truyền tin. 

Công Ðồng theo vết các Giáo Phụ, coi câu chuyện truyền tin rất quan trọng, vì nhìn thấy ở 
đó thái độ căn bản của mọi Kitô hữu. Giáo Hội thuở đầu đã bày tỏ lòng tin của họ vào thái độ 
chấp nhận này của Ðức Maria, vì là kết quả của đức tin và tình yêu của Mẹ. "Chấp nhận" không 
những là tiếng nói then chốt trong cả câu chuyện nhưng đồng thời còn là tiếng nói lược tóm tất 
cả viễn ảnh đời sống của Kitô hữu: ưng thuận khi Chúa đến và để ý định cứu rỗi hoàn tất trong 
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ta, vừa biết quảng đại phục vụ cho công cuộc cứu thế; cũng như Ðứa Maria, chúng ta tích cực 
cộng tác mà không tự mãn, và qua việc chấp nhận ấy, ân sủng đem lại sự sống: trong Chúa 
Kitô, Ðức Maria đã ban cho thế giới Nguồn Sống đổi mới mọi sự.  

10 Xem CÐ Lateranô, năm 649, đ. th. 3: Mansi 10, 1151. T. Leô Cả, Epist. ad Flav.: PL 54. 
759. CÐ Calcedonia: Mansi 7, 462. T. Ambrosiô, De inst. Virg.: PL 16, 320.  

75* Số 57: Ðức Maria và cuộc đời thơ ấu Chúa Giêsu. 

Câu đầu tiên của số này nêu lên ý tưởng chỉ dẫn: Ðức Maria liên kết với Chúa Con trong 
công cuộc cứu thế từ lúc thụ thai Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh cho tới mầu nhiệm cuộc tử nạn 
của Chúa. Công Ðồng trình bày chân lý này rõ ràng hơn bao giờ hết. Chủ đề trở lại ba lần: lần 
Ðức Maria đi thăm bà Elizabeth, lần sinh Chúa ở Bêlem và lần dâng Chúa trong đền thờ. Câu 
chuyện tìm thấy Chúa trong đền thờ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự liên kết ấy.  

11 Xem Piô XII, Tđ. Mystici Corporis, 29-6-1943: AAS 35 (1943), trg 247-248.  

76* Số 58: Ðức Maria và cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. 

Một cách vắn tắt, Công Ðồng đóng khung hoạt động của Ðức Maria trong cuộc đời công 
khai của Chúa, vì theo thánh Gioan, lúc khởi đầu và kết thúc sứ vụ công khai đều có sự hiện 
diện của Ðức Maria. Trong hai lúc này Ðức Maria mới chỉ được gọi là "Bà". Ðó là lúc ở tiệc 
cưới Cana và khi đứng dưới chân Thánh Giá. Hai lời Chúa nói xem ra như hất hủi Ðức Maria. 
Việc can thiệp của Ðức Maria có nhiều ý nghĩa, nhưng lại nằm trong văn mạch mới đầu có thể 
coi là kỳ lạ. Ý tưởng chính là: Nước Thiên Chúa vượt quá mọi mối liên hệ xác thịt và hoàn toàn 
ở trên sự tính toán của con người. Câu chính trong số này trình bày một ý tưởng ít quen thuộc 
hơn: Ðức Maria cũng tiến tới trong cuộc hành trình Ðức Tin qua đau khổ và u tối.  

12 Xem Piô IX, sắc chỉ Ineffabilis, 8-12-1854 : văn kiện của Ðức Piô IX, 1, I, trg 616; Dz 
1641 (2803).  

13 Xem Piô XII, Tông hiến Munificentissimus, 1-11-1950: AAS 42 (1950); Dz 2333 (3903). 
Xem T. Gio Damascenô, Enc. in dorm. Dei Genitricis, bài giảng 2 và 3: PG 96, 721-761. nhất là 
cột 728B. T. Germanô Constantinopla, In S. Dei gen. Dorm. bài giảng 1: PG 98 (6); 340-348; 
bài giảng 3: cột 361. T. Modestô Jerusalem, In dorm. SS. Deiparae: PG 86 (2) 3277-3312.  

14 Xem Piô XII, Tđ. Ad caeli Reginam, 11-10-1954: AAS 46 (1954), trg 633-636; Dz 3913tt. 
Xem T. Anrę Gret., Hom. 3 in dorm. SS. Deiparae: PG 97, 1089-1109. T. Gioan Damascenô, 
De fide orth., IV, 14: PG 94, 1153-1161.  

77* Số 59: Ðức Maria sau khi Chúa lên trời. 

Có hai vấn đề nói ở đây: 1) Lời cầu nguyện của Ðức Maria trước lễ Hiện Xuống cùng với 
các Tông Ðồ, các phụ nữ và các anh em Chúa. Ðức Maria ở giữa dân chúng chứ không ở 
trong số những người điều khiển cộng đoàn. Mẹ tham dự vào kinh nguyện chung. Mẹ thuộc 
thành phần Giáo Hội cầu nguyện đang chuẩn bị thi hành sứ mệnh của mình, và Mẹ cầu nguyện 
với tước hiệu duy nhất là Mẹ Chúa Giêsu (CvTđ 1,14). 2) Công Ðồng tái xác nhận hai tín điều 
đã được Giáo Hội tuyên bố khi lập lại những lời của các câu định tín liên hệ. Hai tín điều này có 
liên quan mật thiết với nhau. Ðức Maria được suy tôn làm Nữ Vương của vũ trụ, để trở nên 
giống với Con Mẹ là Chúa các Chúa một cách hoàn toàn hợn, và được suy tôn là Ðấng chiến 
thắng tội lỗi và sự chết.  

78* Các số 60-65: Phần II - Sự liên lạc giữa Mẹ Thiên Chúa và Giáo Hội. 

Phần này trực tiếp bàn về sự liên lạc giữa Ðức Maria và Giáo Hội. Trước hết, Công Ðồng 
nhấn mạnh tới sự đồng công cứu chuộc của Ðức Maria do sự tự ý chấp thuận việc Nhập Thể 
của Con Thiên Chúa, do việc dâng hy tế trên Thánh giá và do việc cầu bầu liên lỉ trên trời. 
Trong văn mạch này, giữa những tước hiệu khác nhau Công Ðồng đề cập đến tước hiệu Ðấng 
Trung Gian. Một số người trong Ủy ban thần học chưa nhìn thấy rõ tước hiệu này nên Công 
Ðồng giải thích cho biết tước hiệu này vẫn không làm lu mờ sự tuyệt hảo Ðấng Trung Gian duy 
nhất là Chúa Kitô (các số 60-62). Sau đó (trong các số 63-64) Công Ðồng giải thích lý do khiến 
Ðức Maria, là Trinh Nữ và là Mẹ, lại là hình bóng của Giáo Hội. Giáo lý này có tầm quan trọng 
đặc biệt, vì Công Ðồng rất lưu tâm đến những khía cạnh trổi vượt của mầu nhiệm Giáo Hội. 
Sau cùng (số 65), Ðức Maria được coi như gương mẫu các nhân đức.  
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79* Các số 60-62: Ðức Maria trong công trình cứu chuộc.  

80* Số 60: Những nguyên tắc giáo lý. 

Số này tóm lược các nguyên tắc giáo lý và chỉ dẫn cho biết giáo lý trình bày trong những số 
kế tiếp phải được hiểu theo những nguyên tắc này. Mọi nỗ lực và hành động của Ðức Maria 
đều do vị Trung Gian duy nhất là Chúa Kitô, Ðấng đã muốn cho Ðức Maria cộng tác vào công 
trình cứu chuộc. Sự trung gian của Ðức Maria biểu lộ rõ rệt hơn và còn giúp cho sự trung gian 
của Chúa Kitô nữa. Chỉ vì ý muốn hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa nhân từ và quyền 
năng, Ðấng Cứu Thế đã thông truyền ảnh hưởng cứu rỗi cho các chi thể và đặc biệt cho Mẹ 
Người, là Ðấng ngay từ đầu đã cộng tác với Người và với công việc Người. Ðó chính là nguyên 
tắc của kế hoạch cứu rỗi hay nguyên tắc ban phát đời sống thần linh. Giáo Hội sẽ trở nên bí 
tích để ban phát đời sống đó. Còn Ðức Maria, là chi thể trổi vượt đầu tiên, sẽ là khuôn mẫu cho 
Giáo Hội.  

81* Số 61: Trong cuộc đời trần gian. 

Số này nói rất vắn tắt đến trọng tâm việc cộng tác của Ðức Maria. Là mẹ Thiên Chúa, là tôi 
tớ khiêm hạ của Chúa, Mẹ là cộng sự viên quảng đại của Ðấng Cứu Thế và là Mẹ chúng ta trên 
bình diện ân sủng. Bản văn theo sát với sự thể hiện của nhiệm vụ này. Nhờ hoàn toàn sẵn 
sàng tuân theo ý Chúa, Ðức Trinh Nữ đã mang thai Chúa Giêsu, Ðấng sẽ xóa hết tội lỗi Dân 
Người. Ðức Maria đã sinh con và đã nuôi nấng. Mẹ đã dâng Con cho Chúa Cha trong Ðền 
Thánh, đã đau khổ với cái chết của Con trên Thánh Giá. Mẹ đã cụ thể hóa việc cộng tác tuyệt 
đối duy nhất này trong sự tuân phục vô điều kiện, sự tuân phục thấm nhuần đức tin, đức cậy và 
đức mến hăng nồng. Sự trung thành của Mẹ trong việc chấp thuận chương trình cứu rỗi là then 
chốt cho việc quảng diễn các ý tưởng khác (x. các số 53, 56, 63 và 64).  

15 Xem Kleutgen, ch. IV bản đã sửa: De Mysterio Verbi incarnati: Mansi 53, 290. Xem T. 
Anrê Gret. In nat. Mariae, bài giảng 4: PG 97, 865A. T. Germanô Constantinopla, In annunt., 
Deiparae: PG 98, 321 BC; In dorm. Deiparae III, 361D. T. Gio Damascenô, In dorm. BV. 
Mariae, bài giảng 1, 8 : PG 90, 712BC-713A.  

16 Xem Leô XIII, Tđ. Adjutricem populi, 5-9-1895: ASS 28 (1895-96), trg 229. T. Piô X, Tđ. 
Ad diem illum, 2-2-1904, văn kiện I, trg 154; Dz 1978a (3370). Piô XI, Tđ. Miserentissimus, 8-5-
1928: AAS 20 (1929), trg 178. Piô XII, sứ điệp truyền thanh, 13-5-1946: AAS 38 (1946), trg 266.  

17 Xem T. Ambrosiô, Epist. 63 : PL 16, 1218.  

82* Số 62: Trên trời. 

Là Mẹ ban ân sủng, ở trên trời Ðức Maria tiếp tục một địa vị khác trong công trình cứu rỗi. 
Tình mẫu tử của Mẹ tiếp tục hoạt động. Chắc chắn Mẹ không ban phát ân sủng riêng, nhưng là 
ân sủng Chúa Kitô, vì không có ân sủng nào khác. Sứ mệnh của Ðức Maria là liên kết Chúa 
Kitô với những phần tử làm thành Giáo Hội. Ðó là ý nghĩa của tiếng Maria, Mẹ đầy ơn. Mẹ thực 
hiện sứ mệnh qua việc bầu cử cho nhân loại. Do đó, mà Giáo Hội gọi Mẹ bằng các danh hiệu: 
Ðấng Bảo Vệ, Ðấng Phù Trợ, Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ðấng Trung Gian. Các nhà thần học 
tranh luận về ý nghĩa gán cho các tước hiệu ấy, nhất là tước hiệu sau cùng. Công Ðồng không 
muốn giải quyết cuộc tranh luận, nhưng chỉ quả quyết một thực tại hoàn toàn được toàn thể 
Giáo Hội chấp nhận, mà không bận tâm đến những điều xác định rõ rệt có tính cách kỹ thuật. 
Công Ðồng cũng nói thêm là tước hiệu này không làm mất cũng không thêm thắt gì vào địa vị 
và hành động của Chúa Kitô, Ðấng Trung Gian duy nhất, vì không tạo vật nào có thể đóng vai 
trò trên cùng một bình diện như Chúa Cứu Thế.  

83* Các số 63-64: Ðức Maria là mẫu mực Giáo Hội. 

Tính cách song đối giữa Ðức Maria và Giáo Hội đưa ra một chủ đề hoàn toàn mới mẻ trong 
khoa thần học hiện thời. Quả thực được liên kết với Con mình trong công trình cứu chuộc, Ðức 
Trinh Nữ Maria đã vượt trên mọi người khác và trở nên mẫu mực Giáo Hội. Ðó chính là một 
phần tử trong nhóm đang hình thành, gây ảnh hưởng trên người khác, lôi cuốn và làm gương 
cho họ. Ở đây Công Ðồng khai triển vắn tắt chủ đề này về Ðức Maria là hình bóng Giáo Hội, 
không phải hình bóng hay mẫu mực theo nghĩa thiết lập phẩm trật hay bí tích, nhưng như 
người cổ xúy đời sống thiêng liêng trong đó sự đồng trinh nẩy nở thành tình mẫu tử.  
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18 Xem T. Ambrosiô, Expos. Lc II. 7; PL 15, 1555.  

19 Xem Phêrô Dam. Giả, Serm. 63: PL 144, 861 AB. Godefridus a S. Victore, in nat. BM., 
Ms. Paris, Mazarine, 1002, tờ 109c. Gerhohus Reich., De gloria et honore Filii hominis, 10 : PL 
194, 1105 AB.  

84* Số 63: Ðức Maria là mẫu mực Giáo Hội, như một Trinh Nữ và một người Mẹ. 

Trước hết là đức đồng trinh, nhưng hiểu theo chiều hướng thiêng liêng. Nó hệ tại đức tin và 
đức cậy nhờ đó Ðức Maria đã sinh Con Chúa do quyền phép Chúa Thánh Thần mà không có 
sự liên lạc xác thịt nào với người nam, và như vậy đã trở thành người Mẹ. Ðức Maria đã thụ 
thai Ngôi Lời trong tâm hồn trước khi thụ thai trong lòng. Ðức đồng trinh tương quan với sự 
chấp thuận bất khả khuyết của đức tin. Ðức Maria đi trước Giáo Hội ở điểm này; chính do Mẹ 
mà Chúa Kitô được sinh ra, Ðấng sẽ làm cho Giáo Hội thành thân thể của Người.  

20 Xem Ambrosiô, Expos. Lc.II,7 và X,24-25; PL 15, 1555 và 1810. T. Augustinô, In Jo Tr. 
13,12: PL 35, 1499. Xem Serm. 191, 2,3: PL 38, 1010; v.v... Cũng xem chân phước Beda, In 
Lc. Expos. I, ch. 2 : PL 92, 330. Isaac de Stella, Serm. 51: PL 194, 1863A.  

85* Số 64: Giáo Hội là Mẹ và là Trinh Nữ. 

Hình thức song đối đã nói trên kết thúc ở đây: tính cách làm Mẹ đồng trinh của Ðức Maria 
chính là bí tích, dấu hiệu hoặc hình ảnh của Giáo Hội đồng trinh, cũng thụ thai và sinh dưỡng 
các con cái mình. Tính cách làm mẹ của Giáo Hội, noi theo Ðức Maria, là việc đón nhận Lời 
Chúa trong tâm hồn. Ðón nhận có nghĩa là thực hành. Như thế Giáo Hội trở thành mẹ của một 
cuộc sống bất tử, nhờ Thần Khí của việc sáng tạo mới. Sự đồng trinh của Giáo Hội - là điều 
kiện để sinh nhiều con cái - hệ tại việc trung thành thực thi các nhân đức đối thần, theo gương 
Ðức Maria và nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần.  

86* Số 65: Giáo Hội và việc noi theo các nhân đức của Ðức Maria. 

Ở đây, Công Ðồng trình bày Ðức Maria như gương mẫu các nhân đức mà Giáo Hội phải 
noi theo. Việc kính nhớ Mẹ Thiên Chúa làm cho tín hữu thâm hiểu mầu nhiệm Nhập Thể hơn vì 
có nhiều khía cạnh của mầu nhiệm này biểu hiện nơi Mẹ Thiên Chúa. Ngay từ thời xa xưa, 
Giáo Hội đã cầu khẩn với Ðức Maria, nhờ thế mà Giáo Hội tiến tới trên con đường đức tin và 
trên đường sứ mệnh tông đồ, trở nên giống với mẫu mực của mình hơn.  

87* Các số 66-67: Phần III - Việc tôn kính Ðức Trinh Nữ trong Giáo Hội. 

Phần này trực tiếp nói đến sự áp dụng giáo lý vào công việc giảng thuyết và tôn kính. Mối 
bận tâm mục vụ của Công Ðồng được biểu lộ rõ rệt. Công Ðồng muốn rằng, trong Giáo Hội, 
việc tôn kính và sùng mộ Ðức Maria phải chừng mực và chính đáng; không trễ nải vì những 
ngờ vực vô ích hay sợ sệt; không quá khai thác những tình cảm, tưởng tượng hoặc những điều 
thần học còn mơ hồ.  

21 Xem Sách Nhật Tụng Roma, xướng khúc "Sub tuum..." ở kinh chiều I của Tiểu tụng Ðức 
Mẹ.  

88* Số 66: Bản tính và nền tảng việc tôn kính Ðức Trinh Nữ. 

Nền tảng việc tôn kính Ðức Maria là do việc Mẹ Thiên Chúa được gắn liền với mầu nhiệm 
cứu rỗi của Chúa Kitô. Vì Ðức Maria được dự phần vào mầu nhiệm này hơn bất cứ ai khác, 
nên Giáo Hội đặc biệt tôn kính Mẹ. Việc tôn kính - bản chất của việc sùng mộ - được gọi là đặc 
biệt (so sánh với việc tôn kính các Thánh), nhưng xét theo yếu tính thì hoàn toàn khác biệt với 
việc tôn thờ chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa. Tiêu chuẩn của việc tôn kính là phải phù 
hợp với giáo lý chính thống. Việc tôn kính chỉ có bảo đảm khi trung thành với ơn linh ứng riêng 
và phải hoàn toàn hướng về Con duy nhất mà trong Người, Chúa Cha tác thành mọi sự. Việc 
sùng mộ sẽ trở nên ảo tưởng nếu không đưa đến việc tuân giữ các giới răn Chúa. Giả thiết như 
thế rồi, cũng còn phải lưu ý đến những hình thức tôn kính khác nhau nhưng vẫn hợp pháp, do 
hoàn cảnh thời gian và nơi chốn tạo ra, hay do những tâm tình khác nhau của mỗi dân tộc. Vậy 
phải thận trọng nhưng đừng có đầu óc thiển cận. Việc tôn kính với cùng một hình thức như 
nhau sẽ trở nên nghèo nàn; phải để quyền cho công giáo tính.  

22 CÐ Nicea II, năm 787: Mansi 13, 378-379 ; Dz 302 (600-601). CÐ Trentô, khóa 25: 
Mansi 33, 171-172.  
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23 Xem Piô XII, sứ điệp truyền thanh, 24-10-1954: AAS 46 (1954), trg 679. Tđ. Ad caeli 
Reginam, 11-10-1954: AAS (1954), trg 637.  

89* Số 67: Tinh thần giảng thuyết và tôn kính Ðức Trinh Nữ. 

Sau cùng, Công Ðồng ban bố một vài qui tắc mục vụ cho việc giảng thuyết và tôn kính Ðức 
Maria. Công Ðồng giới thiệu đặc biệt việc tôn kính có tính cách phụng vụ, nhưng cũng không 
quên những hình thức, những việc thực hành đạo đức không đi ngược với những nguyên tắc 
đã đề ra. Việc tôn kính theo phụng vụ được chú trọng hơn là vì có sự chỉ dẫn trực tiếp của Giáo 
Hội. Những hình thức tôn sùng cũng như Công Ðồng cổ võ, dù không bàn đến chi tiết. Những 
tiêu chuẩn để giảng thuyết rất đơn giản: đừng tán tụng thái quá, không hẹp hòi thiển cận, hoàn 
toàn tuân theo chỉ thị của Giáo Hội, biết dựa vào Thánh Kinh và Thánh Truyền. Như vậy Công 
Ðồng muốn ngay cả việc giảng thuyết về Ðức Mẹ cũng phải qui về Chúa Kitô. Kết luận của số 
này là vài lời khuyên tổng quát về việc sùng mộ đích thực nhằm gửi tới Dân Chúa (không chỉ 
bằng tình cảm nhất thời, không phải niềm tin viễn vông, nhưng là sự thực hành sâu xa của một 
đức tin chính thực, lấy tình yêu hàm chứa lòng biết ơn mà tuyên xưng sự cao cả của Mẹ Thiên 
Chúa, và đức tin đó còn làm cho chúng ta biết quảng đại noi theo sự hiệp nhất giữa Mẹ với 
Thiên Chúa).  

90* Các số 68-69: Kết luận. 

Hai vấn đề được đặt ra ở Ðức Maria như dấu hiệu cậy trông và như dấu hiệu hiệp nhất.  

91* Số 68: Ðức Maria như dấu hiệu cậy trông. 

Số này bàn đến một ý tưởng quan trọng: ý nghĩa địa vị được tôn vinh của Mẹ Chúa Giêsu 
đối với toàn thể Giáo Hội. Ðức Maria là hình ảnh cánh chung của Giáo Hội. Mẹ là dấu hiệu cậy 
trông. Mẹ cũng đã phải chịu thử thách nên do kinh nghiệm riêng mà biết được gánh nặng của 
chúng ta. Tình thương Mẹ dành cho chúng ta sẽ khuyến khích chúng ta cố gắng không ngừng.  

24 Xem Piô XI, Tđ. Ecclesiam Dei, 12-11-1923: AAS 15 (1923), trg 581. Piô XII, Tđ. Fulgen 
corona, 8-9-1953: AAS 45 (1953), trg 590-591.  

92* Số 69: Ðức Maria và sự hiệp nhất các Kitô hữu. 

Ðây là một điểm tế nhị. Nhiều người nghĩ dường như Ðức Maria là một trở ngại trên con 
đường hiệp nhất các Kitô hữu. Công Ðồng đã đề cập vấn đề theo khía cạnh tích cực: Công 
Ðồng nhận định một sự kiện không ai chối cãi: trong số những anh em ly khai, cũng có người 
kêu cầu đến Trinh Nữ hèn mọn thành Nazareth. Như vậy vẫn còn hy vọng. Công Ðồng muốn 
mọi Kitô hữu cầu xin Ðức Maria cho việc hiệp nhất, vì Mẹ bầu cử cho mọi người tuyên xưng 
Con Mẹ là Ðấng Cứu Thế, và cho cả những ai chưa biết Mẹ. Mẹ vẫn luôn giữ vai trò làm mẹ. 
Như thế sẽ có ánh sáng làm rạng ngời vinh quang Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Hiến Chế tín lý về Giáo Hội khởi đầu và kết thúc bằng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Từ 
Thiên Chúa, do tình yêu mà có mọi sự, và trong tình yêu mọi sự qui về Ngài. Hiến Chế này là 
một lời tuyên xưng đức tin không lay chuyển và sẽ không chịu sự hao mòn của thời gian.  

  

Thông Tri 

  

Do vị Tổng Thư Ký của Thánh Công Ðồng trong phiên họp khoáng đại lần thứ 123 ngày 16-
11-1964. 

Có người thắc mắc về phẩm tính thần học của giáo thuyết được trình bày trong Lược Ðồ về 
Giáo Hội và sẽ được đem ra đầu phiếu. 

Ủy ban lo về giáo thuyết, khi xét đến những "Ðề Nghị Tu Chỉnh" về chương III Lược Ðồ về 
Giáo Hội, đã trả lời rằng: 

"Dĩ nhiên, phải luôn luôn giải thích văn kiện Công Ðồng theo những qui tắc chung mà mọi 
người đều biết". 

Nhân dịp này, Ủy Ban Giáo Thuyết đã nhắc lại bản Tuyên Ngôn của mình, ngày 6-3-1964; 
chúng tôi xin trích lại bản văn đó: 
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"Xét theo tập tục Công Ðồng và chủ đích mục vụ của Công Ðồng hiện tại, Thánh Công 
Ðồng nầy xác định rằng Giáo Hội chỉ phải tuân giữ những điều có liên quan đến đức tin và 
phong hóa được chính Thánh Công Ðồng tuyên bố là như vậy". 

"Còn những điểm khác được Thánh Công Ðồng trình bày, vì là giáo thuyết của quyền Giáo 
Huấn Tối Thượng của Giáo Hội, nên tất cả và mỗi một Kitô hữu phải chấp nhận và hiểu theo ý 
của chính Thánh Công Ðồng, dựa trên những tiêu chuẩn của phương pháp giải thích thần học: 
ý Công Ðồng tỏ lộ qua nội dung được trình bày hoặc qua cách diễn tả của Công Ðồng". 

Và đây là một chú thích sơ khởi, mà Thượng Quyền gửi đến các Nghị Phụ đối với "những 
Ðề Nghị Tu Chỉnh" liên quan đến chương III của Lược Ðồ về Giáo Hội; giáo thuyết được trình 
bày trong chương III này phải được giải thích và hiểu theo tinh thần và thể thức của chú thích 
này. 

  

Chú Thích Sơ Khởi 

  

"Trước khi xét những "Ðề Nghị Tu Chỉnh", Ủy Ban quyết định trình bày những nhận xét 
tổng quát sau đây: 

1. Cộng Ðoàn (collegium) không hiểu theo nghĩa thuần túy pháp lý, nghĩa là một nhóm 
người bình đẳng, mà quyền hạn họ đã trao phó cho một vị chủ tịch; nhưng phải hiểu là một 
nhóm người có tính cách vững bền mà cơ cấu tổ chức và quyền hành phải được rút ra từ Mạc 
Khải. Cho nên, khi trả lời "Ðề Nghị Tu Chỉnh" số 12, chúng tôi đã nói rõ rằng: Mười Hai Tông 
Ðồ đã được Chúa thành lập theo thể thức "một cộng đoàn hay một nhóm người có tính cách 
vững bền" : Cũng xem Ðề Nghị Tu Chỉnh số 53, c. - Cũng vì vậy, chữ "Hàng" (hàng Giám Mục: 
ordo) hay "Ðoàn" (corpus) cùng được dùng đây đó để chỉ "Cộng Ðoàn Giám Mục". Sự đối 
chiếu: một bên là Phêrô với các Tông Ðồ khác, một bên là Ðức Giáo Hoàng với các Giám Mục, 
không có nghĩa là quyền đặc biệt của các Tông Ðồ đã được truyền lại cho các người kế vị và, 
dĩ nhiên, cũng không có nghĩa là giữa vị Thủ Lãnh và các phần tử của cộng đoàn có sự bình 
đẳng; nhưng chỉ muốn xác định một sự tương xứng giữa tương quan thứ nhất (Phêrô - Tông 
Ðồ) và tương quan thứ hai (Ðức Giáo Hoàng - Các Giám Mục). Vì thế trong số 22, Ủy Ban đã 
quyết định không dùng chữ "cũng vậy", nhưng dùng chữ "tương tự như thế". Xem Ðề Nghị Tu 
Chỉnh 57. 

2. Người được phong chức giám mục và hiệp thông phẩm trật với Thủ Lãnh và với các 
phần tử trong Cộng Ðoàn thì trở thành phần tử của Giám Mục Ðoàn. Xem số 22, 1 phần cuối. 

Trong việc tấn phong, có sự tham dự hữu thể vào các nhiệm vụ thánh, như Truyền Thống 
và cả tập truyền phụng vụ đã chứng tỏ hiển nhiên. Sau khi thảo luận, Ủy Ban dùng danh từ 
"nhiệm vụ" (munus) chứ không dùng danh từ "quyền hành" (potestas), vì "quyền hành" có thể 
hiểu là một quyền hành sẵn sàng để xử dụng. Thật ra, để có một quyền hành như thế thì cần 
phải có thêm sự chỉ định theo giáo luật hoặc pháp lý của quyền bính phẩm trật. Sự chỉ định này 
có thể là việc bổ nhiệm vào một chức vụ đặc biệt hay việc ủy thác trông coi một số người và 
theo những qui luật đã được quyền tối thượng chấp thuận. Do bản chất của sự việc, cần phải 
có qui luật cuối cùng như thế, bởi vì đó là những nhiệm vụ phải được thực hành do nhiều phụ 
tá cộng tác theo phẩm trật do ý muốn của Chúa Kitô. Hiển nhiên là trước khi viết thành bộ luật, 
thì sự "hiệp thông" ấy đã được áp dụng trong đời sống Giáo Hội tùy theo hoàn cảnh của các 
thời đại. 

Chính vì thế mà Ủy Ban minh nhiên nói rằng: cần phải có sự hiệp thông phẩm trật với Thủ 
Lãnh và với các phần tử của Giáo Hội. Hiệp thông, một ý niệm rất được Giáo Hội thời xưa 
(cũng như thời nay, nhất là Giáo Hội Ðông Phương) đề cao. Ðó không phải là tâm tình mơ hồ, 
nhưng là một thực thể hữu cơ. Nó đòi hỏi một hình thức pháp lý, đồng thời được linh động nhờ 
đức ái. Do đó, sau khi được sự đồng ý của hầu hết mọi người, Ủy Ban quyết định viết như sau: 
"trong sự hiệp thông phẩm trật". Xem Ðề Nghị Tu Chỉnh số 40, và những chỗ đề cập đến chức 
vụ bổ nhiệm theo giáo luật, số 24. 
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Những văn kiện gần đây của các Ðức Giáo Hoàng về quyền tài thẩm của các Giám Mục 
phải được giải thích theo sự hạn định cần thiết về những quyền hành ấy. 

3. Cộng Ðoàn, không thể có Cộng Ðoàn nếu không có Thủ Lãnh, "cũng là chủ thể có quyền 
bính trọn vẹn và tối cao trên toàn thể Giáo Hội". Cần phải chấp nhận điều đó để quyền bính trọn 
vẹn của Ðức Giáo Hoàng Roma khỏi bị vi phạm. Nói đến Cộng Ðoàn (Giám Mục), bao giờ 
người ta cũng phải hiểu là gồm có Thủ Lãnh; và trong Cộng Ðoàn, Thủ Lãnh vẫn nắm giữ 
nguyên vẹn nhiệm vụ Ðấng Ðại Diện Chúa Kitô và Chủ Chăn của Giáo Hội phổ quát. Nói cách 
khác, sự phân biệt không phải là giữa Ðức Giáo Hoàng Roma và các Giám Mục hiệp lại, nhưng 
là giữa cá nhân Ðức Giáo Hoàng Roma và Ðức Giáo Hoàng Roma cùng với các Giám Mục. Vì 
Ðức Giáo Hoàng là Thủ Lãnh của Cộng Ðoàn nên chính ngài một mình có quyền hành động 
trong một vài việc mà các Giám Mục không có thẩm quyền: ví dụ triệu tập và điều khiển Cộng 
Ðoàn Giám Mục, phê chuẩn các quy luật hành động, v. v... Xem Ðề Nghị Tu Chỉnh số 81. Ðức 
Giáo Hoàng, vì được trao phó nhiệm vụ chăn dắt toàn thể đoàn chiên Chúa Kitô, nên tùy theo 
nhu cầu của Giáo Hội biến chuyển theo các thời đại, ngài giữ quyền phán định cách thế thích 
hợp để thể hiện nhiệm vụ chăn dắt trên, hoặc cách cá nhân hoặc cách cộng đoàn. Vì lợi ích 
của Giáo Hội, Ðức Giáo Hoàng Roma hành động theo sự khôn ngoan của ngài để hướng dẫn, 
phát huy, phê chuẩn sự thực thi quyền cộng đoàn. 

4. Là Ðấng Chăn Dắt Tối Cao của Giáo Hội, Ðức Giáo Hoàng có thể tùy ý thi hành quyền 
bính của Ngài bất cứ lúc nào, theo sự đòi hỏi của nhiệm vụ Ngài. Còn Cộng Ðoàn, tuy vẫn tồn 
tại luôn, nhưng không vì thế mà lúc nào cũng hành động với tính cách thuần túy cộng đoàn, 
như Thánh Truyền Giáo Hội xác nhận. Nói cách khác, không phải bao giờ Cộng Ðoàn cũng 
hành động "trong hiện thể trọn vẹn", nhưng chỉ thỉnh thoảng mới hành động một cách thuần túy 
cộng đoàn, và khi đó chỉ vì Thủ Lãnh ưng thuận. Nói "Thủ Lãnh ưng thuận" để khỏi nghĩ đến sự 
tùy thuộc như tùy thuộc vào một người ngoại cuộc. Trái lại, từ ngữ "ưng thuận" nói lên sự hiệp 
thông giữa Thủ Lãnh với các phần tử, đồng thời giả thiết sự cần thiết của một hành vi thuộc 
riêng vị Thủ Lãnh. Ðiểm này được minh nhiên xác định trong số 22, 2 và được giải thích ở phần 
cuối số ấy. Cách nói "chỉ vì" bao gồm tất cả mọi trường hợp: do đó dĩ nhiên là phải tuân theo 
các qui luật được giáo quyền tối thượng chấp thuận. Xem Ðề Nghị Tu Chỉnh số 84. 

Trong tất cả các điểm trên, chúng ta thấy rõ vấn đề là ở chỗ các Giám Mục hiệp nhất với 
Thủ Lãnh của mình và không bao giờ hành động cách độc lập đối với Giáo Hoàng. Trong 
trường hợp sau này, khi không có hành động của Thủ Lãnh, các Giám Mục không thể hành 
động như một Cộng Ðoàn được, như ý niệm "Cộng Ðoàn" cho thấy. Thánh Truyền luôn minh 
chứng có sự hiệp thông phẩm trật giữa tất cả các Giám Mục với Ðức Giáo Hoàng. 

  

Chú Ý: Nếu không có hiệp thông phẩm trật, thì các Giám Mục không thể thi hành nhiệm vụ 
thực thể lãnh nhận do Bí Tích. Nhiệm vụ đó phải được phân biệt với khía cạnh giáo luật - pháp 
lý. Nhưng Ủy Ban nghĩ là không cần phải bàn đến các vấn đề hợp pháp và thành sự, và để lại 
cho các nhà thần học thảo luận, cách riêng trong những gì liên can tới việc thi hành quyền bính 
hiện có nơi anh em ly khai Ðông Phương. Về điểm này, có nhiều giải thích khác nhau. 

  

Pericles Felici 

Tổng Giám Mục hiệu tòa Samosate 

Tổng Thư Ký Thánh Công Ðồng Vaticanô II 

 

VỀ MỤC LỤC 
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LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI  

Kh 11:19a; 12:1-6a, 10a; Tv 45; 1Cr 15:20-27; Lc 1:39-56  

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD   

  

ĐỨC MẸ  ĐỒNG TRINH LÊN TRỜI 

 

  Nhân lễ Đức Mẹ Đồng Trinh Hồn Xác Lên Trời mà Giáo Hội thường mừng vào ngày 15 
tháng 8 hàng năm, người viết muốn chia sẻ ít suy niệm về ý nghĩa mục vụ và lịch sử của ngày 
lễ quan trọng này cùng với những đòi hỏi chúng ta phải có trong cuộc sống. Đức Mẹ Lên Trời, 
Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là những dấu chỉ an ủi cho hy vọng của chúng ta. Nhìn lên Mẹ thấy 
thiên thần ca hát vui mừng, cuộc sống loài người như nở hoa để vươn tới một viễn tượng hạnh 
phúc vĩnh cửu. Chết không phải là hết mà là bước vào một cuộc sống mới không bao giờ chết.  

ĐỨC MẸ  KHÔNG VƯỚNG TỘI TỔ TÔNG  

Người Công Giáo tin Đức Mẹ Lên Trời vì tin và hiểu Đức Maria sinh ra không vướng tội tổ 
tông. Chúng ta tin rằng nếu mẹ Maria không mắc tội là do ân tặng Chúa ban, thì Mẹ cũng 
không bị ràng buộc bởi những hậu quả của tội và sự chết. Chúng ta tin rằng vì sự vâng lời và 
lòng trung thành của Đức Trinh Nữ Maria cho nên lúc cuối đời nơi dương thế, Mẹ đã được 
Chúa đem cả hồn lẫn xác lên thiên đàng hưởng phúc vinh quang.  

LỊCH SỬ XÁC MẸ LÊN TRỜI  

Ở Giáo Hội sơ khai, trong nhiều thế kỷ, không thấy các giáo phụ nhắc tới việc Đức Mẹ hồn 
xác lên trời. Irenaeus, Jerome, Augustine, Ambrose và nhiều giáo phụ khác cũng không đả 
động gì về vấn đề này cả. Trong bài viết vào năm 377 AD, giáo phụ Epiphanius quả quyết là 
chẳng ai biết Mẹ Maria chết ngày nào.  

Thế rồi, vào đầu thế kỷ V, lễ Đức Mẹ Lên Trời được mừng ở Syria. Thế kỷ V và VI, các 
ngụy thư cho thấy Giáo Hội đã bỏ ý nghĩ là xác Mẹ Thiên Chúa còn nằm trong mồ. Ở thế kỷ VI 
thì lễ được mừng ở Jerusalem và có lẽ ở cả Alexandria.  
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Các bản cảo chính thức tham khảo Lễ Mẹ Lên Trời đều của những tác giả sống từ thế kỷ 
VI đến thế kỷ VIII. Trong những bài giảng của các thánh Andrew đảo Crete, thánh Gioan 
Damascene, thánh Modestus thành Jerusalem và nhiều thánh khác đều có nhắc đến lễ này. Ở 
Tây phương thì thánh Gregory thành Tours là người đầu tiên nói đến lễ này. Ngài sống ở thế kỷ 
VI, còn thánh Gioan Damascene ở thế kỷ VIII.  

Vào thế kỷ IX, lễ Mẹ lên Trời được mừng ở Y Pha Nho. Từ thế kỷ X đến XII thì không thấy 
bàn cãi gì nữa về việc mừng lễ này ở Giáo Hội Tây Phương. Thế kỷ XII thì lễ được mừng tại 
chính Roma và Pháp.  

Từ thế kỷ XIII đến nay thì chắc chắn không còn bàn cãi gì nữa; trên khắp Giáo Hội hoàn vũ 
người ta tin là Mẹ đã lên trời cả Hồn và Xác. Năm 1950 Đức Pio XII ra luật bất khả ngộ bằng 
tông thư Munificentissimus Deus: “Mẹ Maria, đã có trọn vẹn cuộc sống trần thế, đã được lên 
Trời vinh hiển cả hồn lẫn xác.”  

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI HAY ĐỨC MẸ NGỦ?  

Có một thời người ta tin rằng Mẹ Maria không chết mà chỉ ngủ giấc ngủ ngàn thu. Vậy thì 
Đức Mẹ lên trời hay Đức Mẹ ngủ? Giáo Hội Công Giáo mừng lễ Mẹ Lên Trời vào ngày 15 
tháng 8; Chính Thống Giáo Đông Phương và Công Giáo Đông Phương mừng lễ Đức Mẹ Thiên 
Chúa Ngủ cũng đâu đó cùng ngày. Chính Thống Giáo tin rằng Đức Mẹ chết tự nhiên và linh 
hồn được Chúa Kito nhận lúc Mẹ chết; xác Mẹ đã sống lại sau ba ngày và được đem về Trời 
hưởng phúc phục sinh hoàn toàn. Mộ mẹ thấy trống rỗng vào ngày thứ ba. Ngày nay mọi người 
có thể viếng mộ Mẹ Trinh Nữ Chính Thống Giáo ở Jerusalem, gần ngôi thánh đường chung 
của mọi quốc gia và vườn Gethsemane. 

DẤU CHỈ NƯỚC TRỜI       

“Người phụ nữ mặc áo mặt trời” được mô tả trong sách Khải Huyền (11:19a; 12:1-6a, 10) là 
dấu chỉ nước trời, cho thấy bà “có thai… đang kêu la đau đớn vì sắp sinh con” (12:2). Vì như 
Chúa Kito phục sinh đã về trời luôn luôn mang những vết thương cứu chuộc do sự chết, thì Mẹ 
Người cũng đời đời mang “đau khổ” và “quằn quại  để sinh con”(12:2). Chúng ta có thể nói rằng 
Mẹ Maria, như là một ‘Eva mới’ sẽ tiếp tục sinh ra con người mới xuyên suốt thế hệ này qua 
thế hệ khác, “được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa để sống thật sự công chính và thánh 
thiện” (Ep 4:24). Đó là hình ảnh thời cánh chung của Giáo Hội, hiện diện và sống động nơi Đức 
Mẹ Maria đồng trinh.  

NẾU CHÚA KITO KHÔNG SỐNG LẠI….  

Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Corinthians ở bài đọc 2 hôm nay đã đề cập đến vấn đề 
là họ không tin xác loài người sống lại (c.12) vì lẽ họ không thể tưởng tượng được làm sao xác 
người đã chết mà có thể sống lại và hiện hữu (c.35). Thánh Phaolo đã quả quyết cả việc thể 
xác sống lại lẫn chuyện tương lai của nói.  Câu trả lời của ngài đi theo 3 bước: Ngài nhắc lại 
những “giảng huấn loan tin” căn bản về việc Chúa Giêsu phục sinh (15:1-11), chứng minh việc 
từ chối xác loài người sống lại là không đúng lý luận và mâu thuẫn (c.12-34), và cách thức kẻ 
chết sống lại dưới khía cạnh thần học (c.35-58).  

Không công nhận xác loài người sống lại (15:12) là lý luận mâu thuẫn, bất nhất.  Lý luận 
căn bản đã được nhắc lại 2 lần, là nếu xác loài người không sống lại thì chính Chúa Giêsu cũng 
không sống lại. Do dó hậu quả mà các tín hữu Corinthians lãnh chịu sẽ rất trầm trọng: Cả hai 
việc ‘Tội lỗi được tha thứ và ơn cứu chuộc’ trở thành mây khói. Niềm tin của họ chẳng cứu 
được họ, nếu Chúa Kito không sống lại.  
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Việc chúa Kito toàn thắng sự chết do tội Adong đã đi vào lịch sử thế giới, nay rực sáng nơi 
Đức Maria trên thiên đàng. Chính chúa Kito, một Adong “mới”, là người đã chinh phục sự chết, 
tự hiến mình hy sinh trên thập giá ở núi Calvary vì vâng lời Chúa Cha. Bằng cách đó, Người đã 
cứu chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và ác quỉ. Nhờ Mẹ Maria khải hoàn toàn thắng, Giáo Hội tôn vinh 
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ được Thiên Chúa Cha chọn làm mẹ thực sự của con độc sanh của 
Thiên Chúa, khiến Mẹ trở thành đồng công cứu chuộc nhân loại.  

SỰ SỐNG TỪ  BỤNG  KHÔ CẰN  VÀ NẤM MỒ TRỐNG  

Bài phúc Âm hôm nay (Lc 1: 39-56) kể lại câu chuyện rất đặc biệt của 2 người phụ nữ chia 
sẻ với nhau về niềm tin, hy vọng và hạnh phúc khi họ chuẩn bị làm mẹ. Đây là cơ hội để hai 
người chúc mừng nhau,  một phụ nữ đã luống tuổi và hiếm muộn là Elizabeth và vị hôn thê là 
một trinh nữ trẻ đẹp tên Maria, câu chuyện nói về quyền năng của Thiên Chúa có thể ban phát 
sự sống và bảo toàn nó. Thiên Chúa của chúng ta có thể tạo ra sự sống từ những bà già hiếm 
muộn và nơi những nấm mồ trống. Mẹ Maria vội vã lên đường đi về miền núi đồi xứ Giudea 
cũng là một biểu tượng Nước Trời sắp đến.  

Mẹ Maria là khuôn mẫu cho mỗi người chúng ta, việc Mẹ về trời nhắc nhở chúng ta, anh và 
tôi đều có quyền hy vọng. Điều xẩy ra cho người con gái đồng trinh thành Nazareth vào cuối 
đời nơi dương thế cũng có thể xẩy ra cho mỗi người chúng ta nếu chúng ta có lòng tin, trung 
thành và biết vâng lời như Mẹ Maria.  

Nơi thiên đàng, mẹ Maria hướng dẫn cho chúng ta cách gặp Chúa, biết đường tìm về thiên 
quốc và biết cách sống. Mẹ chỉ cho những con của mẹ đã chịu phép thánh tẩy trong chúa Kito 
và tất cả những ai lòng thành. Mẹ mở rộng những cách thức đó cho các trẻ thơ bé nhỏ và 
người nghèo khó, những kẻ biết mở rộng lòng mình đón nhận tình Chúa thương xót. Nữ 
Vương Thế Giới biểu dương cho từng cá nhân, từng quốc gia, sức mạnh của tình yêu Thiên 
Chúa, dẹp tan những kẻ kiêu căng, hạ bệ những kẻ quyền thế, nâng cao những kẻ khiêm 
nhường, cho no đầy những ai đói nghèo và làm tay trắng những kẻ giầu sang (Lc. 1: 51-53).  

BA GIAI ĐOẠN CỦA MẸ MARIA  

Chúng ta mừng ba giai đoạn lớn của cuộc đời mẹ Maria, giống như cuộc đời của tất cả 
chúng ta. Khi Đức Pio IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854 với sắc 
chỉ “Ineffabilis Deus”, ngài dẫn chứng rõ ràng bằng câu chuyện Phúc Âm thánh Luca nói về 
thiên thần Gabriel truyền tin cho Mẹ Maria (Lc 1:26-38). Sứ thần chào Mẹ: “Kính mừng Maria 
đầy ơn phúc”. Câu này phải được hiểu là Mẹ Maria luôn luôn tinh tuyền, không bao giờ nhiễm 
tội lỗi. Thiên Chúa đã hiện diện và hoạt động trong Mẹ ngay từ những giây phút khởi đầu sự 
sống. Ơn sủng của Chúa thì to lớn hơn cả tội lỗi, quyền lực đó bao chùm vượt qua cả tội lỗi và 
sự chết. Nhờ vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Maria được kêu gọi lãnh  sứ mệnh đặc biệt.  

Giai đoạn hai là nhập thể. Qua việc Mẹ Maria sinh ra chúa Giesu mà đồng trinh thì chúng 
ta phải hiểu là quyền năng Thiên Chúa cũng đã sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta. Câu 
trả lời của chúng ta cho giai đoạn này là phải công nhận, biết ơn, khiêm tốn, cởi mở và đón 
chào. Qua việc nhập thể, mẹ Maria sinh ra Ngôi Lời bằng xương bằng thịt thực sự.  

Giáo Hội mừng giai đoạn ba là cuộc hành trình sau cùng của Mẹ Maria đi về Vương quốc 
Thiên Chúa một cách trọn vẹn với tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Pio XII ban năm 
1950. Như vây từ khởi đầu cũng như lúc kết thúc cuộc sống của Mẹ, Thiên Chúa đã hoàn 
thành nơi Mẹ tất cả những lời hứa mà Người đã hứa với chúng ta. Do đó chúng ta cũng sẽ 
được đưa lên thiên đàng như Mẹ vậy. Trong Mẹ Maria, chúng ta có một hình ảnh nhân tính và 
thiên tính. Thiên Chúa thực sự thoải mái trước sự hiện diện của chúng ta và chúng ta cũng 
khoan khoái trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Việc Mẹ Maria lên trời với một chỗ danh dự 
đặc biệt đã có sẵn trong ý của Thiên Chúa từ muôn đời…. 
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ĐÔI LỜI KẾT: MẸ MARIA THEO BƯỚC CHÂN CỦA CHÚNG TA  

Để kết thúc bài viết, xin được nêu lên ít suy tư về Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời qua lời của Đức 
Biển Đức XVI trong buổi triều yết chung hàng tuần tại Castel Gandolfo ngày 16-8-2006.   

Ngài nói: 

“Nhờ chiêm ngưỡng sự vinh quang của Mẹ Maria trên thiên quốc, chúng ta hiểu được trần 
thế không phải là quê hương thực của chúng ta, và nếu chúng ta luôn luôn chăm chú để mắt 
nhìn vào những của cải vĩnh cửu thì một ngày kia chúng ta sẽ được chia sẻ cùng một vinh 
quang ấy, và trần thế sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Vì vậy chúng ta sẽ không mất bình thản và an 
bình giữa hàng ngàn khó khăn mỗi ngày. Những tia óng ánh của Mẹ được mang về trời sẽ 
chiếu rọi rực rỡ hơn khi bóng tối sầu buồn của đau khổ và bạo động như lu mờ ở chân trời.  

“Chúng ta có thể chắc chắn về điều đó: Từ trên trời cao Mẹ Maria theo dõi những bước 
chân đi của chúng ta với niềm ưu tư nhẹ nhàng, đánh tan những băn khoăn sầu muộn trong 
những lúc đen tối và buồn nản, bảo đảm cho chúng ta yên tâm qua bàn tay dịu hiền của mẹ. 
Biết được như vậy, chúng ta hãy tiếp tục đi trên đường quyết tâm của người Kito hữu bất cứ khi 
nào Chúa quan phòng dẫn đưa chúng ta. Chúng ta hãy tiến bước trong cuộc sống của chúng ta 
dưới sự dìu dắt của Mẹ Maria.”  

Fleming Island, Florida 

August 15, 2013 

NTC 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ theo bản Latinh, Tiếng Anh và Tiếng Pháp của Tòa Thánh 

 
 

THÔNG ĐIỆP ÁNH SÁNG ĐỨC TIN - LUMEN FIDEI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 
GỬI CHO CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ 

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THÁNH HIẾN 
VÀ TÍN HỮU GIÁO DÂN 

VỀ ĐỨC TIN 

CHƯƠNG BA 
TÔI TRUYỀN LẠI CHO ANH EM 

ĐIỀU MÀ TÔI ĐÃ LÃNH NHẬN 
(X. 1 Cor 15:3) 

 

Hội Thánh, mẹ của đức tin của chúng ta 

37. Những ai đã mở cửa tâm hồn mình cho tình yêu của Thiên Chúa, đã nghe thấy giọng 
nói của Ngài và nhận được ánh sáng của Ngài, thì không thể giữ món quà này cho riêng mình.  

TÔI TRUYỀN LẠI CHO ANH EM ĐIỀU MÀ TÔI ĐÃ LÃNH NHẬN 
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Vì khi đức tin được nghe và được thấy, nó cũng được truyền lại như lời nói và ánh sáng.  Khi 
nói với tín hữu Côrinthô, Thánh Phaolô chỉ sử dụng hai hình ảnh này.  Một đàng ngài nói: “Vì có 
được cùng một tinh thần đức tin, như đã chép trong Thánh Kinh: ‘Tôi đã tin, nên tôi mới nói,’ thì 
chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói” (2 Cor 4:13 ).  Lời, một khi được đón nhận, sẽ trở 
thành một đáp trả, một tuyên xưng đức tin, và bằng cách này được truyền sang người khác và 
mời họ tin.  Ở phần khác, Thánh Phaolô cũng nhắc đến ánh sáng: “Tất cả chúng ta, với mặt 
không màn che, phản chiếu vinh quang của Chúa như một tấm gương, được biến đổi nên giống 
như cũng hình ảnh đó” (2 Cor 3:18).  Đó là một ánh sáng phản chiếu từ khuôn mặt này sang 
khuôn mặt khác, mà ngay cả ông Môsê cũng đã mang trên mình một phản ảnh của vinh quang 
Thiên Chúa sau khi đàm đạo với Ngài: “Thiên Chúa đã chiếu sáng tâm hồn chúng tôi, để làm 
sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Thiên Chúa trên Dung Nhan Ðức Kitô” (2 Cor 4:6).  Ánh 
sáng Đức Kitô chiếu tỏa trên gương mặt các Kitô hữu như trên một tấm gương, vì nó tỏa ra, 
cho nên nó đến với chúng ta, để chúng ta cũng có thể chia sẻ cái nhìn ấy và phản chiếu ánh 
sáng ấy cho những người khác, trong cùng một cách như trong phụng vụ lễ Phục Sinh, ánh 
sáng cây nến Phục Sinh thắp sáng vô số những cây nến khác.  Chúng ta có thể nói, đức tin 
được truyền từ người này sang người khác qua việc tiếp xúc, như một ngọn lửa được thắp từ 
một ngọn lửa khác.  Các Kitô hữu, trong sự nghèo nàn của mình, gieo một hạt giống quá phong 
phú đến nỗi nó trở thành một cây lớn, có khả năng làm đầy thế giới với trái của nó. 

 

38. Việc truyền bá đức tin, là đức tin soi sáng tất cả mọi người ở mọi nơi, cũng đi qua trục lộ 
thời gian, từ thế hệ này sang thế hệ khác.  Vì đức tin được sinh ra từ một cuộc gặp gỡ diễn ra 
trong lịch sử và soi sáng cuộc hành trình của chúng ta qua thời gian, nó phải được truyền lại 
trong mọi thời đại.  Chính qua một chuỗi không đứt đoạn các nhân chứng mà Dung Nhan của 
Chúa Giêsu được truyền đến tận chúng ta.  Điều này làm sao mà có thể được?  Làm sao chúng 
ta có thể chắc chắn rằng chúng ta gặp “Chúa Giêsu thật” sau tất cả những thế kỷ ấy?  Nếu con 
người từng là một cá nhân tách biệt, nếu chúng ta muốn khởi đầu đơn thuần từ “cái tôi” cá 
nhân, muốn tìm trong chính mình sự chắc chắn của kiến thức, thì một sự chắc chắn như thế là 
điều không thể có được.  Tôi không nhìn thấy qua mình những gì đã xảy ra quá lâu rồi.  Nhưng 
đây không phải là cách duy nhất con người học hỏi.  Con người luôn luôn sống trong sự liên 
hệ.  Chúng ta đến từ những người khác, chúng ta thuộc về những người khác, và cuộc đời 
chúng ta được mở rộng nhờ gặp gỡ những người khác.  Ngay cả kiến thức của chúng ta và 
việc tự hiểu mình, biết chính mình, cũng đến từ một loại liên hệ, và liên kết với những người 
khác là những người đã đi trước chúng ta: trước tiên là cha mẹ, là những người đã cho chúng 
ta sự sống và cho chúng ta tên gọi.  Ngay cả ngôn ngữ, những từ ngữ mà chúng ta dùng để cắt 
nghĩa cuộc đời và thế giới chung quanh chúng ta, cũng đến với chúng ta từ những người khác, 
được giữ gìn trong ký ức sống động của những người khác.  Việc tự biết mình chỉ khả thi khi 
chúng ta thông phần vào một ký ức lớn hơn.  Điều đó cũng đúng đối với đức tin, là điều làm 
cho sự hiểu biết của con người nên hoàn hảo.  Việc truyền lại đức tin, hành động này của tình 
yêu của Chúa Giêsu đã ban sự sống mới cho thế gian, đến với chúng ta qua ký ức của những 
người khác, những nhân chứng, và được giữ cho sống mãi trong một chủ thể duy nhất của ký 
ức là Hội Thánh.  Hội Thánh là một người Mẹ dạy chúng ta nói ngôn ngữ đức tin.  Thánh Gioan 
nói lên điều này trong Tin Mừng của ngài bằng cách liên kết đức tin với ký ức, và liên kết tất cả 
với hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng, như Chúa Giêsu đã nói, “sẽ nhắc nhở các con mọi 
sự” (Ga 14:26).  Tình Yêu là Chúa Thánh Thần và Ngài đang sống trong Hội Thánh, duy trì sự 
liên kết giữa mọi thời đại với nhau, và làm cho chúng ta thành những người đương thời của 
Chúa Giêsu, như thế hướng dẫn chúng ta trên cuộc hành trình đức tin của chúng ta. 

 

39. Không thể tin vào chính mình.  Đức tin không chỉ đơn thuần là một chọn lựa cá nhân 
mà người tín hữu làm trong thâm tâm của mình, nó cũng không phải một mối liên hệ hoàn toàn 
riêng tư giữa cái “tôi” của người tín hữu và Thiên Chúa là “Ngài”, giữa một chủ đề tự trị và 
Thiên Chúa.  Tự bản chất, đức tin được mở ra cho cái “chúng ta” của Hội Thánh, nó luôn luôn 
xảy ra trong sự hiệp thông của Hội Thánh.  Hình thức đối thoại của Kinh Tin Kính được sử 
dụng trong phụng vụ Rửa Tội nhắc nhở chúng ta về điều này.  Việc tin được diễn tả như đáp lại 
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một lời mời, một lời phải được lắng nghe và không phải là của riêng tôi, nhưng nằm trong một 
cuộc đối thoại, và nó không thể đơn thuần chỉ là một lời tuyên xưng phát xuất từ một cá nhân.  
Chúng ta có thể trả lời trong số ít - “Tôi tin” - chỉ vì chúng ta là một phần của một sự hiệp thông 
lớn hơn, chỉ vì chúng ta cũng nói: “Chúng tôi tin”.  Sự mở ra này cho cái “Chúng tôi” của Hội 
Thánh xảy ra theo chính sự mở ra của tình yêu Thiên Chúa, mà không chỉ là mối liên hệ giữa 
Chúa Cha và Chúa Con, giữa “tôi” và “Chúa”, nhưng còn một “chúng ta”, trong Chúa Thánh 
Thần, một sự hiệp thông của các ngôi vị.  Ở đây chúng ta thấy lý do tại sao người tin không bao 
giờ một mình, và lý do tại sao đức tin có khuynh hướng lan ra, mời gọi những người khác đến 
niềm vui của mình.  Người lãnh nhận đức tin khám phá ra rằng chân trời của “cái tôi” của họ 
mở rộng, và các mối liên hệ mới làm phong phú đời sống được chồng chất.  Tertullian đã diễn 
tả điều này cách hiệu quả khi ông mô tả những người tân tòng, “sau khi tắm để tái sinh,” được 
đón nhận vào nhà của Mẹ để giơ tay và cầu nguyện Kinh Lạy Cha cùng với anh chị em của họ 
[34 ]. 

 

Các bí tích và việc truyền đạt đức tin 

40. Hội Thánh, như tất cả các gia đình, truyền lại cho con cái của mình tất cả nội dung ký 
ức của mình.  Nhưng làm sao để không mất một điều gì, mà trái lại, tất cả mọi sự trong gia sản 
đức tin lại được hiểu sâu sắc hơn?  Chính nhờ việc Tông Truyền được duy trì trong Hội Thánh 
với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta được tiếp xúc một cách sống động với ký 
ức nền tảng.  Những điều đã được lưu truyền bởi các Tông Đồ, như Công Đồng Vaticanô II 
khẳng định, “bao gồm tất cả những gì đóng góp vào việc làm cho đời sống dân Chúa được 
thánh thiện và gia tăng đức tin của họ.  Bằng cách này, Hội Thánh, trong giáo lý, cuộc sống và 
việc phụng tự của mình, làm sống mãi và truyền cho mọi thế hệ tất cả những gì mình là và tất 
cả những gì mình tin” [35]. 

Thực ra, đức tin cần có một môi trường mà trong đó nó có thể được làm chứng và truyền 
đạt, một phương tiện phù hợp và tương xứng với những gì được truyền đạt.  Để truyền đạt nội 
dung hoàn toàn tín lý, một ý tưởng hoặc một cuốn sách có lẽ đủ, hoặc lặp đi lặp lại một sứ điệp 
được truyền khẩu. Nhưng những gì được truyền lại trong Hội Thánh, những gì được truyền lại 
trong Truyền Thống sống động của Hội Thánh, là ánh sáng mới phát sinh từ một cuộc gặp gỡ 
với Thiên Chúa hằng sống, một ánh sáng chạm đến con người một cách sâu thẳm, đến tâm 
hồn, bao gồm cả tâm trí, ý chí và tình cảm của họ, mở ra cho những mối liên hệ sống động 
trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân.  Để truyền thông sự sung mãn này, có một 
công cụ đặc biệt bao gồm toàn thể con người, thân xác và tinh thần, đời sống nội tâm và những 
liên hệ.  Công cụ ấy là các Bí Tích, được cử hành trong phụng vụ của Hội Thánh.  Trong đó 
thông truyền ký ức nhập thể, được liên kết với không gian và thời gian của cuộc sống, và liên 
hệ mật thiết với tất cả các giác quan; trong đó toàn thể con người được tham gia như một phần 
tử của một chủ thể sống động, và một phần của một mạng lưới các mối liên hệ cộng đoàn.  
Trong khi các Bí Tích thực sự là Bí Tích của đức tin [36], chúng ta cũng có thể nói rằng đức tin 
có một cấu trúc Bí Tích.  Sự thức tỉnh của đức tin đi qua sự thức tỉnh của một cảm thức bí tích 
mới về đời sống con người và đời sống Kitô hữu, trong đó cho thấy làm sao các thực tại hữu 
hình và vật chất tự mở ra cho những Mầu Nhiệm vĩnh cửu. 

 

41. Nơi đầu tiên xảy ra việc truyền lại đức tin là qua bí tích Rửa Tội.  Một số người có thể 
nghĩ rằng bí tích Rửa Tội chỉ đơn thuần là một biểu tượng cho việc tuyên xưng đức tin, một 
hành vi sư phạm cho những người cần hình ảnh và cử chỉ, mà chung cuộc có thể bỏ qua.  Một 
lời xác quyết của Thánh Phaolô về bí tích Rửa Tội nhắc cho chúng ta rằng không phải như thế.  
Thánh Phaolô nói rằng “chúng ta đã cùng được mai táng với Người bằng phép rửa trong cái 
chết của Người, để cũng như Ðức Kitô đã sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha 
thế nào, thì chúng ta cũng sống một đời sống mới như vậy” (Rm 6:4).  Trong bí tích Rửa Tội, 
chúng ta trở nên một tạo vật mới và dưỡng tử của Thiên Chúa.  Thánh Tông Đồ quả quyết rằng 
các Kitô hữu đã được trao phó cho một “hình thức giáo huấn” (týpos didachés), mà giờ đây họ 
tuân phục bằng cả tâm hồn (x. Rm 6:17).  Trong bí tích Rửa Tội, con người nhận được cả giáo 
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lý để tuyên xưng và một cách sống cụ thể đòi hỏi sự tham gia của toàn thể con người và đặt họ 
trên con đường dẫn đến sự tốt lành.  Họ được chuyển sang một quỹ đạo mới, được trao vào 
một môi trường mới, một cách mới để làm việc với nhau, trong Hội Thánh.  Như thế, bí tích 
Rửa Tội nhắc cho chúng ta rằng đức tin không phải là công việc của một cá nhân bị cô lập, 
không phải là một hành động mà một người có thể thực hiện bằng sức riêng của mình, mà là 
điều phải được nhận qua việc đi vào sự hiệp thông của Hội Thánh, là nơi truyền món quà của 
Thiên Chúa cho họ: không ai tự rửa tội cho mình, cũng như không ai tự sinh ra chính mình.  
Chúng ta được rửa tội. 

 

42. Các yếu tố của bí tích Rửa Tội giới thiệu chúng ta vào “hình thức giáo huấn” mới này là 
gì?  Trước hết là Thánh Danh của Thiên Chúa Ba Ngôi - Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần - được cầu khẩn trên người dự tòng.  Vì vậy, ngay từ đầu, một tổng hợp của hành trình 
đức tin được cung cấp.  Thiên Chúa, Đấng đã gọi ông Abraham và muốn được gọi là Thiên 
Chúa của ông; Thiên Chúa, Đấng đã mặc khải Danh của Ngài cho ông Môsê; Thiên Chúa, 
Đấng khi trao ban Con của Ngài cho chúng ta, đã mặc khải trọn vẹn mầu nhiệm của Thánh 
Danh Ngài, ban cho người được rửa tội một căn tính con thảo mới.  Điều này được thấy rõ 
trong chính hành động rửa tội: việc dìm vào nước.  Nước vừa là một biểu tượng của sự chết, 
mời gọi chúng ta đi qua tự việc hoán cải của “cái tôi” sang một “Cái Tôi” lớn hơn, và một biểu 
tượng của sự sống, một đời sống trong đó chúng ta được tái sinh bằng cách đi theo Đức Kitô  
trong đời sống mới của Người.  Bằng cách này, qua việc dìm vào nước, bí tích Rửa Tội nói cho 
chúng ta về cấu trúc nhập thể của đức tin.  Hành động của Đức Kitô chạm đến chúng ta trong 
thực tại cá nhân của chúng ta và biến đổi chúng ta tận gốc, làm cho chúng ta thành nghĩa tử 
của Thiên Chúa và người thông phần vào bản tính Thiên Chúa.  Như vậy, nó sửa đổi tất cả các 
mối liên hệ của chúng ta, hoàn cảnh cụ thể của chúng ta trong thế giới này và trong vũ trụ, và 
mở chúng ra cho đời sống hiệp thông của Ngài.  Động năng biến đổi, đặc thù của bí tích Rửa 
Tội giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của thời gian dự tòng, là thời gian mà ngày nay, ngay cả 
trong các xã hội có nguồn gốc Kitô giáo xưa kia - trong đó số của người lớn tiếp cận bí tích Rửa 
Tội càng ngày càng gia tăng - tái khám phá ra tầm quan trọng đặc biệt của việc Tân Phúc Âm 
hóa.  Đó là con đường chuẩn bị cho bí tích Rửa Tội, cho việc hoán cải toàn thể cuộc đời của 
chúng ta trong Đức Kitô.  

Để hiểu mối liên hệ giữa bí tích Rửa Tội và đức tin, chúng ta có thể nhắc lại một đoạn của 
ngôn sứ Isaia, được liên kết với bí tích Rửa Tội trong văn chương Kitô giáo thời xưa: “có pháo 
đài trên núi đá làm nơi trú ẩn (...) nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.” (Is 33:16) [37].  Người 
được rửa tội, được giải thoát từ nước sự chết, đã có thể được đặt trong một “pháo đài trên núi 
đá” vì người ấy đã tìm thấy một điểm tựa vững chắc.  Như thế, nước của sự chết được biến đổi 
thành nước của sự sống.  Văn bản Hy Lạp nói về nó như nước pistos, nước “trung thành.”  
Nước Rửa Tội là nước trung thành bởi vì chúng ta có thể tin tưởng vào nó, vì dòng của nó chảy 
vào sức mạnh của tình yêu Đức Kitô, nguồn gốc sự đảm bảo cho cuộc hành trình của chúng ta 
trong đời. 

 

43. Cấu trúc của bí tích Rửa Tội, hình thức của nó như một việc tái sinh, trong đó chúng ta 
nhận được một tên mới và một cuộc sống mới, giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng 
của bí tích Rửa Tội trẻ em.  Trẻ em không có khả năng chấp nhận đức tin bằng một hành động 
tự do, cũng chưa thể tuyên xưng đức tin của mình; cho nên đức tin được cha mẹ và cha mẹ đỡ 
đầu nhân danh các em mà tuyên xưng.  Vì đức tin là một thực thể sống trong cộng đồng Hội 
Thánh, một phần của cái “Chúng tôi” chung, trẻ em có thể được nâng đỡ bởi những người 
khác, là cha mẹ và những người đỡ đầu của các em, và có thể được đón nhận vào đức tin của 
mình, đó là đức tin của Hội Thánh, điều này được tượng trưng bằng ánh sáng mà cha đứa trẻ 
thắp lên từ cây nến Phục Sinh.  Cấu trúc này của bí tích Rửa Tội cho thấy tầm quan trọng của 
sự hợp tác giữa Hội Thánh và gia đình trong việc truyền thụ đức tin.  Cha mẹ được gọi, như lời 
Thánh Augustinô, không những chỉ để sinh sản con cái mà còn để dẫn các em lại với Thiên 
Chúa, ngõ hầu nhờ bí tích Rửa Tội các em có thể được tái sinh làm con cái Thiên Chúa và đón 
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nhận hồng ân đức tin [38].  Như vậy, cùng với sự sống, trẻ em được định hướng cơ bản và 
đảm bảo một tương lai tốt đẹp, định hướng này sẽ được củng cố hơn nữa trong bí tích Thêm 
Sức với ấn tín của Chúa Thánh Thần. 

 

44.  Bản tính bí tích của đức tin tìm được cách diễn tả cao nhất trong bí tích Thánh Thể.  
Thánh Thể là lương thực quý báu cho đức tin: một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô thực sự hiện diện 
trong hành động tối cao của tình yêu, món quà ban sự sống của chính mình.  Trong Bí Tích 
Thánh Thể, chúng ta có hai trục lộ mà trên đó đức tin hành trình.  Một đàng là trục lộ lich sử: 
Thánh Thể là một hành động tưởng nhớ, một sự hiện tại hóa mầu nhiệm, trong đó quá khứ, 
như biến cố sự chết và sự sống lại, chứng tỏ khả năng mở ra một tương lai, báo trước sự viên 
mãn chung cuộc.  Phụng vụ nhắc nhở chúng ta điều này bằng cách lặp đi lặp lại từ hodie,“ngày 
hôm nay”, của những Mầu Nhiệm cứu độ.  Đàng khác, chúng ta cũng tìm thấy một trục lộ dẫn 
từ thế giới hữu hình đến vô hình.  Trong bí tích Thánh Thể chúng ta học để hiểu biết chiều sâu 
của thực tại.  Bánh và rượu biến đổi thành Mình và Máu Đức Kitô, Đấng trở nên hiện diện trong 
cuộc hành trình Vượt Qua của Người về phía Chúa Cha: sự chuyển động này đưa chúng ta, 
thân xác và linh hồn, vào sự chuyển động của tất cả tạo vật hướng tới sự viên mãn của Người 
trong Thiên Chúa. 

 

45. Trong việc cử hành các bí tích, Hội Thánh truyền lại ký ức của mình đặc biệt qua việc 
tuyên xưng đức tin.  Tuyên xưng này không chỉ liên quan đến việc đồng ý với một tập hợp 
những chân lý trừu tượng.  Trái lại, trong việc tuyên xưng đức tin toàn thể đời sống được thu 
hút vào một cuộc hành trình hướng về sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa hằng sống.  
Chúng ta có thể nói rằng trong Kinh Tin Kính, người tín hữu được mời bước vào mầu nhiệm 
mà họ tuyên xưng và để cho mình được biến đổi bởi điều mà mình tuyên xưng.  Để hiểu ý 
nghĩa của xác quyết này, trước hết chúng ta hãy xét đến nội dung của Kinh Tin Kính.  Nó có 
một cấu trúc Ba Ngôi: Chúa Cha và Chúa Con kết hợp trong Thần Khí Tình Yêu.  Như thế, 
người tín hữu xác quyết rằng trung tâm của toàn thể cuộc sống con người, bí mật sâu xa nhất 
của mọi sự, là sự hiệp thông của Thiên Chúa.  Kinh Tin Kính cũng chứa đựng một lời tuyên 
xưng Kitô học: nó đưa chúng ta qua các Mầu Nhiệm của cuộc đời Đức Kitô cho đến cái Chết, 
sự Sống Lại và Lên Trời của Người, trong khi chờ đợi cuộc trở lại sau hết của Người trong vinh 
quang.  Nó cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa của sự hiệp thông này, tình yêu hỗ tương giữa 
Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần, có khả năng bao trùm toàn thể lịch sử nhân 
loại và thu hút nó vào động năng của sự hiệp thông của Ngài, là điều có nguồn gốc và cứu 
cánh tối hậu trong Chúa Cha.  Ai tuyên xưng đức tin của mình được liên kết với chân lý mà 
mình tuyên xưng.  Người ấy không thể thực sự tuyên xưng những lời của Kinh Tin Kính mà 
không chính mình được biến đổi, mà không được đưa vào một lịch sử của tình yêu bao trùm 
họ, và mở rộng con người họ bằng cách làm cho họ thành phần tử của một sự hiệp thông lớn 
lao, của chủ thể cuối cùng mà Kinh Tin Kính tuyên xưng và đó là Hội Thánh.  Tất cả những 
chân lý để tin nói về mầu nhiệm sự sống mới của đức tin như một cuộc hành trình hiệp thông 
với Thiên Chúa hằng sống. 

 

Đức tin, cầu nguyện và Mười Điều Răn 

46. Có hai yếu tố khác rất cần thiết trong việc trung thành truyền lại ký ức của Hội Thánh.  
Trước hết là Kinh Nguyện của Chúa, kinh “Lạy Cha.”  Trong kinh này các Kitô hữu học cách 
thông phần vào cảm nghiệm tâm linh của Đức Kitô và nhìn mọi sự bằng cặp mắt của Người.  
Từ Người, Đấng là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Con Một Đức Chúa Cha, chúng ta biết Thiên Chúa 
và do đó có thể làm dấy lên trong những người khác ao ước đến gần Người. 

Cũng quan trọng tương tự như vậy là sự liên hệ giữa đức tin và Mười Điều Răn.  Đức tin, 
như chúng ta đã nói, được coi như một cuộc hành trình, một con đường để đi theo, mở ra cho 
cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống.  Đó là lý do tại sao trong ánh sáng đức tin và sự tín 
thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, Đấng cứu độ, Mười Điều Răn nhận được chân lý sâu xa nhất 
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của chúng, như đã thấy trong lời giới thiệu của những giới răn này: “Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên 
Chúa của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai cập” (Xh 20:2).  Mười Điều Răn 
không phải là một tập các mệnh  lệnh tiêu cực, nhưng là những hướng dẫn cụ thể để ra khỏi 
hoang địa của "cái tôi" tự kỷ, tự đóng kín, và tham gia vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa, để 
cho mình được chấp nhận bởi lòng thương xót của Ngài hầu mang lòng thương xót của mình 
đến cho tha nhân.  Như thế, đức tin tuyên xưng tình yêu của Thiên Chúa, nguồn gốc và sự 
nâng đỡ của tất cả mọi sự, và để cho mình được hướng dẫn bởi tình yêu này mà hành trình 
tiến đến hoàn toàn hiệp thông với Thiên Chúa.  Mười Điều Răn xuất hiện như con đường biết 
ơn, sự đáp trả của tình yêu, có thể được vì trong đức tin chúng ta mở ra cho kinh nghiệm về 
tình yêu có sức biến đổi mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.  Và con đường này nhận được ánh 
sáng mới từ giáo huấn của Chúa Giêsu trong Bài Giảng Trên Núi (x. Mt 5-7). 

Như thế, tôi đã nhắc đến bốn yếu tố tóm tắt kho tàng ký ức mà Hội Thánh truyền lại: việc 
Tuyên Xưng Đức Tin, việc Cử Hành Các Bí Tích, con đường Mười Điều Răn, và Cầu Nguyện.  
Giáo lý của Hội Thánh có truyền thống được cấu trúc quanh bốn yếu tố này, điều này gồm cả 
Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, công cụ cơ bản mà qua đó, bằng một cách thống 
nhất, Hội Thánh truyền đạt toàn thể nội dung đức tin của mình: “tất cả những gì mình là, và tất 
cả những gì mình tin” [39]. 

 

Sự thống nhất và toàn vẹn của đức tin 

47. Sự hợp nhất của Hội Thánh trong thời gian và không gian được liên kết với sự hợp nhất 
của đức tin: “chỉ có một thân thể, một Thần Khí... một đức tin duy nhất” (Eph 4:4-5).  Cũng như 
ngày nay, việc một nhóm người kết hiệp với nhau vì một nguyên nhân chung, vì có tình cảm với 
nhau, hay vì chia sẻ cùng một vận mệnh và mục đích duy nhất là điều khả thi.  Nhưng khó mà 
tưởng tượng được một sự hợp nhất trong cùng một chân lý.  Có vẻ một sự hợp nhất kiểu này 
không phù hợp với tự do tư tưởng và tự quyết cá nhân.  Tuy nhiên, kinh nghiệm về tình yêu 
cho chúng ta thấy rằng một cái nhìn chung là điều có thể, vì nhờ yêu mà chúng ta học nhìn 
thực tại qua đôi mắt người khác, không phải như một điều làm cho cái nhìn của mình bị nghèo 
nàn đi mà phong phú hóa nó.  Tình yêu chân chính, theo cách thức của tình yêu Thiên Chúa, 
đòi hỏi chân lý, và nhãn quan chung về chân lý, đó là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng giúp cho nó trở 
nên vững chắc và sâu sắc.  Đây cũng là niềm vui lớn lao của đức tin: một sự hợp nhất về nhãn 
quan trong một thân thể và một Thánh Thần duy nhất. Thánh Lêô Cả có thể nói: “Nếu đức tin 
không phải là một, thì nó không phải là đức tin” [40]. 

Bí mật của sự hợp nhất này là gì?  Đức tin là “một [đức tin duy nhất]”, trước hết, vì sự hợp 
nhất của Thiên Chúa, Đấng được biết đến và tuyên xưng.  Tất cả những tín điều của đức tin 
nói về Ngài, là những con đường để biết sự hiện hữu của Ngài và việc làm của Ngài.  Do đó, 
chúng là một sự hợp nhất cao hơn nhiều so với bất kỳ sự hợp nhất nào mà lý trí con người có 
thể xây dựng.  Chúng có một sự hợp nhất phong phú hóa chúng, bởi vì được thông truyền cho 
chúng ta và làm cho chúng ta nên “một.” 

Ngoài ra, đức tin cũng là một bởi vì nó quy hướng trực tiếp về một Chúa duy nhất, về cuộc 
đời Chúa Giêsu, về lịch sử cụ thể mà Người chia sẻ với chúng ta.  Thánh Irênê thành Lyons đã 
xác định rõ ràng khi chống lại lạc giáo Ngộ Đạo.  Họ lập luận rằng có hai loại đức tin, một đức 
tin thô sơ, đức tin đơn giản, không hoàn hảo, được duy trì ở mức của xác thịt của Đức Kitô và 
chiêm niệm các Mầu Nhiệm của Người; và một loại đức tin khác sâu sắc hơn và hoàn hảo hơn, 
đức tin thật, giới hạn trong vòng nhóm nhỏ của những người gia nhập [Ngộ Đạo], là những 
người có khả năng trí tuệ cao, vượt lên trên xác thịt của Chúa Giêsu hướng về những Mầu 
Nhiệm thần linh mà chưa từng ai biết đến.  Đương đầu với xác quyết này, là điều tiếp tục hấp 
dẫn và có những người theo nó, ngay cả trong thời đại chúng ta, Thánh Irênê khẳng định rằng 
chỉ có một đức tin duy nhất, vì đức tin này luôn luôn đi qua điểm cụ thể của Mầu Nhiệm Nhập 
Thể, mà không bao giờ siêu vượt xác thịt và lịch sử của Đức Kitô, vì Thiên Chúa đã muốn tỏ 
mình hoàn toàn trong đó.  Vì lý do này, ngài nói, không có sự khác biệt trong đức tin của 
“những người có khả năng bàn luận nhiều” và “những người nói ít”, giữa những người làm lớn 
và những người nhỏ: người trước không thể làm gia tăng đức tin, người sau cũng không làm 
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giảm nó [41]. 

Cuối cùng, đức tin là một bởi vì nó được chia sẻ bởi toàn thể Hội Thánh, là một thân thể 
duy nhất, một Thánh Thần duy nhất.  Trong sự hiệp thông của một chủ thể duy nhất là Hội 
Thánh, chúng ta nhận được một cái nhìn chung.  Nhờ tuyên xưng cùng một đức tin, chúng ta 
đứng vững trên cùng một đá tảng, chúng ta được biến đổi bởi cùng một Thánh Thần của tình 
yêu, chúng ta tỏa ra một ánh sáng duy nhất và chúng ta có cùng một cái nhìn duy nhất vào 
thực tại. 

 

48. Vì đức tin là một, nên nó phải được tuyên xưng trong tất cả sự thanh khiết và toàn vẹn 
của nó.  Chính vì tất cả các tín điều đức tin được nối kết chặt chẽ với nhau, nên khi từ chối một 
điều trong chúng, dù là điều có vẻ không mấy quan trọng, thì tương tự như bóp méo toàn thể 
đức tin.  Trong mỗi thời đại người ta tìm thấy một số điểm nào đó của đức tin có thể dễ dàng 
hoặc khó được chấp nhận hơn: đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tỉnh thức, bởi vì kho 
tàng đức tin được truyền lại trong sự trọn vẹn của nó (x. 1 Tim 6:20), và bởi vì tất cả mọi khía 
cạnh của lời tuyên xưng đức tin đều thích hợp và được nhấn mạnh.  Thật vậy, vì sự hợp nhất 
của đức tin là sự hợp nhất của Hội Thánh, bỏ đi một điều gì đó từ đức tin là bỏ đi một điều gì 
đó từ chân lý của sự hiệp thông.  Các Giáo Phụ đã mô tả đức tin như một thân thể, thân thể 
của chân lý với nhiều chi thể khác nhau, tương tự như thân thể của Đức Kitô và kéo dài trong 
Hội Thánh [42].  Tính toàn vẹn của đức tin cũng gắn liền với hình ảnh của Hội Thánh như một 
trinh nữ và lòng chung thủy của Hội Thánh trong tình yêu phối ngẫu dành cho Đức Kitô: làm tổn 
thương đến đức tin có nghĩa là làm tổn thương đến sự hiệp thông với Thiên Chúa [43].  Như 
thế, sự hợp nhất của đức tin là sự hợp nhất của một cơ thể sống động, như nhận xét tuyệt diệu 
mà Chân Phước Gioan Henry Newman đã đưa ra khi ngài liệt kê đặc tính được ghi nhận để 
phân biệt sự liên tục của giáo lý theo thời gian, là khả năng đồng hóa tất cả mọi sự mà nó tìm 
thấy trong các môi trường khác nhau mà trong đó nó hiện diện, và trong các nền văn hóa đa 
dạng mà nó gặp phải, [44] qua việc thanh lọc tất cả mọi sự và đưa chúng đến biểu hiện hoàn 
hảo nhất của chúng.  Như thế, đức tin rõ ràng là phổ quát và công giáo, bởi vì ánh sáng của nó 
tỏa rộng để soi sáng tất cả vũ trụ và toàn thể lịch sử. 

 

49. Để phục vụ cho sự hợp nhất của đức tin và thông truyền sự trọn vẹn của nó, Chúa đã 
ban cho Hội Thánh hồng ân Tông Truyền.  Nhờ phương tiện này, tính liên tục của ký ức Hội 
Thánh được đảm bảo, và người ta có thể chắc chắn đến được với suối nguồn tinh khiết mà từ 
đó đức tin chảy ra.  Như vậy, sự đảm bảo tính liên tục với nguồn gốc được thực thi bởi những 
con người sống động, điều này tương xứng với đức tin sống động mà Hội Thánh truyền lại.  
Hội Thánh tùy thuộc vào lòng trung thành của các nhân chứng được Chúa lựa chọn để thi hành 
nhiệm vụ này.  Vì lý do này mà Huấn Quyền luôn luôn nói trong sự vâng phục Lời trước đó mà 
trên đó đức tin dựa vào;  Huấn Quyền đáng tin cậy bởi vì Huấn Quyền tin tưởng vào Lời mà 
mình nghe, gìn giữ và giải thích [45].  Trong bài giảng chia tay của Thánh Phaolô dành cho các 
trưởng lão Êphêsô ở Milêtô, mà Thánh Luca thuật lại cho chúng ta trong sách Công Vụ Tông 
Đồ, ngài đã chứng minh rằng ngài đã thi hành nhiệm vụ mà Chúa đã trao phó cho ngài để 
“công bố toàn thể ý định của Thiên Chúa” (Cv 20:27).  Nhờ Huấn Quyền của Hội Thánh, ý định 
này có thể đến với chúng ta trong tính toàn vẹn của nó, và cùng với nó là niềm vui của việc có 
thể theo nó một cách hoàn toàn. 

_______ 
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VỀ MỤC LỤC 

 

  

Vấn Đề 09: Bạn là người công giáo, nghĩa là bạn tin có Thiên Chúa. Vậy bạn hãy 
chứng minh có Thiên Chúa xem nào. 

ĐÁP: 

A. LỜI CHÚA: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự 
nghiệp tay Ngài” (Tv 18,2). 

B. SUY NIỆM: 

Khoa học không bàn đến vấn đề Thiên Chúa, không thể quả quyết có Thiên Chúa hay 
không, vì đây không thuộc lãnh vực nghiên cứu tìm hiểu của nó. Tuy nhiên Khoa học vẫn có 
thể giúp các tín hữu chúng ta dễ dàng nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa nhờ những khám 
phá của nó về vũ trụ thiên nhiên, về những định luật chi phối hoạt động của các sinh vật và 
nhất là loài người, những sự điều tra khách quan về các hiện tượng lạ thường trái với định luật 
thiên nhiên cho thấy có sự can thiệp của một quyền lực siêu nhiên... như sau: 

  

I. VŨ TRỤ MINH CHỨNG CÓ THIÊN CHÚA 

1. Đại vũ trụ minh chứng có Thiên Chúa: 

Mở mắt nhìn xung quanh, ta thấy vũ trụ bao la vô hạn. Khoa học giúp chúng ta hiểu rõ các 
hiện tượng và sức chuyển động trật tự của mọi vật trong đó. Với con mắt thường, ta có thể 
đếm được khoảng 5.000 ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bao la. Nhưng nhờ viễn vọng kính đặt 
trên núi Wilson, các nhà thiên văn học có thể nhìn thấy hơn 200 triệu ngôi sao. Còn biết bao 
nhiêu ngôi sao khác người ta đã nhận biết, nhưng vì ở quá xa, nên tới nay các nhà thiên văn 
vẫn chưa thể xác định được. Nguyên trong giải ngân hà mà thái dương hệ của chúng ta chỉ 
chiếm một phần nhỏ bé, người ta cũng đã tính được tới 50 tỷ định tinh và hằng tỷ ngôi sao đã 
chết. Mà không phải chỉ có một giải ngân hà, hiện nay người ta đã biết được có hằng tỷ giải 
ngân hà rồi. 

CHỨNG MINH SỰ HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA (ĐỐI THOẠI NĂM ĐỨC TIN - THÁNG 
TÁM 2013)  
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Những vì tinh tú to lớn làm sao, mấy hành tinh ở gần chúng ta như Uranus đã lớn hơn trái 
đất 14 lần, Neptune to hơn 17 lần, Saturne 93 lần, Jupiter 1.279 lần, và mặt trời to hơn những 
1.300.000 lần. Sao Sirius còn to hơn mặt trời 12 lần, còn nhiều sao khác còn to hơn sao Sirius 
nữa... 

Những vì tinh tú ở cách xa nhau đến nỗi ta không thể đọc bằng con số thường, mà phải lấy 
đơn vị là quang niên (năm ánh sáng) như sau: Vận tốc ánh sáng trong một giây đồng hồ là 
299.792.458km, tương đương 300.000 km/ giây. Mỗi phút có 60 giây, mỗi giờ có 60 phút, mỗi 
ngày có 24 giờ, mỗi năm có 365 ngày ¼. Vậy một quang niên sẽ là 299.792.458km x 60 x 60 x 
24 x 365,1/4 sẽ thành 9.460 tỷ cây số. Ánh sáng từ mặt trời đến trái đất chúng ta phải mất thời 
gian 8 phút 20 giây, từ trái đất đến mặt trăng phải mất hơn 1 phút. Nhưng nếu từ trái đất vượt 
qua thái dương hệ đến ngôi sao gần nhất trong chòm sao Nhân Mã phải mất thời gian 4 năm (4 
quang niên). Nhờ thiên lý kính ta biết được những tinh vân xa 140 triệu quang niên. Càng ngày 
với những kính viễn vọng kính tối tân hơn, người ta lại càng xem thấy xa hơn nữa. 

Trái đất mỗi ngày quay chung quanh mình một vòng, đang khi nó vẫn chạy theo quỹ đạo 
mặt trời với vận tốc 30 km/giây, hoặc 108 ngàn km/giờ không bao giờ sai trật, đến nỗi các nhà 
bác học có thể tính trước được ngày giờ của các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. 

Bầu trời rộng rãi bao la vô hạn thế mà mấy phi công lái máy bay thỉnh thoảng lại đụng nhau 
gây nên biết bao tang tóc! Vậy mà từ tạo thiên lập địa đến nay vẫn chưa có một hành tinh nào 
chạm nhau giữa bầu trời nhiều tinh tú như thế. 

Vậy thì vũ trụ bao la với trật tự kỳ diệu, tuân theo những định luật lạ lùng chính xác như thế 
lại không phải là bằng chứng chắc chắn có sự sắp đặt an bài của Đấng Tạo Hóa hay sao? 
Becquerel đã nói: “Chính các công cuộc khảo cứu khoa học của tôi đã đưa tôi đến chỗ nhận 
biết có Thiên Chúa tạo hóa và làm cho tôi có đức tin”. 

2. Tiểu vũ trụ cũng chứng minh có Thiên Chúa: 

Vũ trụ tinh tú khổng lồ thật là một kỳ công. Nhưng vũ trụ nguyên tử tý hon cũng không kém 
phần lạ lùng kỳ diệu. Nếu đem phân tích vật chất, ta sẽ thấy như sau: 

- Đơn chất: Mọi vật chất trong vũ trụ thiên nhiên đều được cấu thành bởi những đơn chất. 
Chẳng hạn: Cái bàn do nhiều đơn chất gỗ hợp lại thành. Chiếc nhẫn là do nhiều đơn chất vàng 
cấu tạo nên... Những đơn chất này rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mắt thường của chúng ta không thể 
phân biệt được chúng với nhau. 

- Nguyên tử: Mỗi đơn chất nói trên lại được cấu tạo bởi một số nguyên tử nhất định. 
Chẳng hạn: Chất nước gồm một nguyên tử Ôxy và 2 nguyên tử Hyđrô kết hợp thành đơn chất 
H2O. 

Các nguyên tử đều khác nhau tùy theo mỗi vật: nguyên tử đồng khác nguyên tử sắt; 
nguyên tử vàng khác nguyên tử gỗ...Những nguyên tử này ở rải rác khắp nơi trong vũ trụ, khi 
thì kết cấu với cái này, khi thì với cái khác làm thành sự biến hóa vật chất không ngừng trong 
thiên nhiên. Ta có thể ví các nguyên tử giống như 24 chữ cái a,b,c...hợp tan, tan hợp, làm 
thành các tiếng. Đến nay các nhà bác học đã xác định được 92 nguyên tử khác nhau. 

Nguyên tử nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi những kính hiển vi phóng đại mạnh nhất cũng không thể 
nhìn ra được. người ta chỉ căn cứ vào dấu vết nó đi qua để nhận biết sự hiện hữu của nó. Hiện 
nay những kính hiển vi tối tân nhất có thể nhìn những vât nhỏ bằng 2 phần 10 triệu milimét. 
Nhưng như thế vẫn còn lớn hơn nguyên tử hằng mấy triệu lần! 
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Mỗi nguyên tử là một thái dương hệ, có một nhân ở trung tâm giống như mặt trời, gồm các 
dương điện tử (Proton) và trung hòa tử (Neutron) liên kết với nhau. Lượn chung quanh nhân là 
chi chít những âm điện tử (Electron). Các âm điện tử này chạy chung quanh trung tâm với tốc 
độ 297.000km/giây. Thật không khác gì các hành tinh lượn chung quanh mặt trời và cách xa 
nhau tương đối cũng bằng khoảng cách của các hành tinh đối với mặt trời vậy. 

Khoảng giữa các nguyên tử, có gì không? Thực không có gì hết. Nếu các nguyên tử sát lại 
với nhau thì ta không thể nâng nổi đầu của một cái kim khâu. Trọng lượng của các vật nặng 
nhẹ khác nhau là vì cách xếp đặt nguyên tử của các vật đều khác nhau. Nếu người ta có thể 
dồn ép các nhân dương điện tử trong một nguyên tử, và các nguyên tử trong thân thể con 
người khít lại gần nhau, thì thân thể ta chưa chắc to bằng một hột đậu, mà vẫn cân nặng như 
hiện nay! 

Có một sức lực ghê gớm đã giữ cho trái đất và các hành tinh quay chung quanh mặt trời, 
thì cũng có một sức lực tương tự giữ âm điện tử quay chung quanh trung tâm nguyên tử như 
vậy. Nếu lợi dụng được sức mạnh mẽ đó, thì người ta sẽ có một sức mạnh kinh khủng. Đó là 
điều các nhà bác học đã làm để chế tác bom nguyên tử với chất Uranium. (Bom nguyên tử là 
một thứ khí giới tối tân nhất có sức tàn phá do những hạt nguyên tử bị tách ra, Radium luôn 
luôn chiếu ra những quang tuyến “A.B.Y” và quang tuyến Y luôn luôn phát ra những chất cực 
nhỏ có thể xuyên qua những tấm sắt dầy 20cm. Chỉ có lớp chì dày mới có thể cản được sức 
tàn phá của nó). 

Những điều nói trên cho ta thấy có sự xếp đặt, an bài trật tự từ cái cực to đến cái cực nhỏ, 
trật tự ấy lại rất hoàn hảo không thể làm khác đi được. Nếu cố tình làm sai thì sẽ gây nên 
những hậu quả tai hại khôn lường. 

Một câu chuyện xảy ra chứng minh trật tự thiên nhiên hoàn hảo đến độ nào: một con ong 
dù không có trí khôn, nhưng nó luôn phải bó buộc làm theo bản năng thúc đẩy. Theo bản năng 
thiên phú, khi làm tổ chứa mật, ong tự nhiên xây bình chứa hình lục lăng. Các nhà bác học đã 
quan sát nghiên cứu cách xây dựng tổ ong, và đã đo rất nhiều bình do nhiều loại ong thực hiện, 
bao giờ góc tù của bình ấy cũng là 109028’ và góc nhọn cũng là 70032’. 

Nhà bác học REAMUR một ngày kia đặt câu hỏi thế này: Giả sử muốn làm một cái bình 
hình lục lăng có khả năng chứa nhiều nước nhất thì phải làm mỗi góc của bình ấy bao nhiêu 
độ? Một nhà bác học ra công tính toán những con tính rắc rối với việc sử dụng cả bảng tính 
Logarithme, cuối cùng tuyên bố kết quả: muốn cho bình chứa được nhiều nước nhất phải làm 
góc tù là 109026’ và góc nhọn là 70034’. Chỉ sai biệt với bình chứa của ong làm có 2’. 

Thế rồi một ngày nọ xảy ra tai nạn làm hỏng một chiếc tầu. Thuyền trưởng không chịu trách 
nhiệm và cho rằng mình đã làm đầy đủ bổn phận, đã tính toán rất đúng. Vậy sở dĩ có rủi ro là vì 
đường vĩ tuyến có sự sai lầm nào đó. Sau khi tìm tòi lâu ngày, người ta mới khám phá ra rằng 
trong bảng tính Logarithme có một chổ sai, khiến vị thuyền trưởng làm tính sai và gây ra tai nạn 
cho chiếc tầu. Chữa lại chỗ sai trong bảng tính rồi thử lại với cách tính 2 góc của hình lục lăng 
nói trên thì các nhà bác học mới thấy mình đã làm sai 2’. Phải thực hiện chiếc bình theo góc tù 
là 109028’ và góc nhọn cũng là 70032’ như con ong đã làm mới đúng. 

Vậy loài ong không có trí khôn biết tính toán như con người, chỉ biết làm theo bản năng 
thiên phú, thế mà lại làm đúng hơn cả những nhà bác học thông minh nhất! Đứng trước sự kiện 
hiển nhiên ấy, loài người phải đặt vấn đề: Cái trật tự hoàn hảo trong thiên nhiên nói trên do đâu 
nếu không bắt nguồn từ một trí khôn siêu việt, đã từng sáng tạo vạn vật và an bài theo một trật 
tự hoàn hảo được gọi là định luật thiên nhiên nơi vũ trụ và bản năng nơi các sinh vật. Nguyên 
nhân ấy chính là Thiên Chúa. 
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II. SINH VẬT CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA: 

Sự sống tràn đầy trên mặt đất, đâu đâu ta cũng nhận thấy có sinh vật hoạt động. Nhưng 
cho tới nay, sự sống vẫn còn là một huyền nhiệm mà khoa học bất lực không thể giải thích 
được lý do. Sự sống sẽ là một điều phi lý nếu người ta không công nhận có Thiên Chúa: 

1. Huyền nhiệm của sự sống: 

Sự sống là một cái gì đó huyền bí. Người ta chỉ có thể cảm nghiệm hay thấy được hiệu quả 
của sự sống, chứ không thể nhìn được chính sự sống nơi cơ thể một sinh vật sống động. 
Người ta cũng có thể làm thay hình đổi dạng, cắt cụt một phần cơ thể con vật, có thể làm cho 
nảy nở nhanh chóng hơn, hoặc kéo dài them chút ít sự sống, nhưng không bao giờ có thể thay 
đổi được nguyên lý của sự sống nơi con vật. Chẳng hạn: con chó đã được cấu tạo trở thành 
loài chó, thì không có cách nào làm cho nó hóa ra loài bồ câu được. 

Để tìm hiểu sự sống, các nhà bác học đã phân chất một quả trứng gà, rồi dùng các chất y 
như vậy để làm nên một quả trứng gà khác với đầy đủ mọi tính chất như trứng gà thực. Tuy 
vậy, dù được cấu tạo giống hệt như nhau, mà khi đem cả hai vào máy ấp thì trứng gà đẻ ra thì 
sống và nở ra gà con, còn trứng gà của các nhà bác học “đẻ” thì chết và bị hư thối. Sở dĩ trứng 
nhân tạo không thể sống, dù các yếu tố vật chất trong quả trứng ấy vẫn hoạt động đúng theo 
định luật vật lý hóa học, là vì không có một sức lực vô hình liên kết các hoạt động ấy theo một 
hướng chung, phát triển theo một mô thức chung. Chính sức lực vô hình ấy là bí mật của sự 
sống. Bác sĩ ALEXIS CARREL (1873-1944) là nhà giải phẫu và sinh vật học người Pháp đã 
được trao Giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1912, đã trình bày về sự tăng triển kỳ diệu của sự 
sống từ một tế bào, rồi tế bào ấy tự phát triển theo một mô thức đặc biệt để trở thành con vật 
sống động như sau: 

“Con vật được cấu tạo bởi những tế bào, cũng giống như cái nhà được xây dựng bằng 
những viên gạch. Nhưng con vật xuất phát từ một tế bào duy nhất, như thể cái nhà chỉ bắt 
nguồn từ một viên gạch mà thôi. Một viên gạch đầu tiên tự tạo lấy những viên gạch khác, chỉ 
với nước suối, những chất muối hòa tan trong nước vá khí trời. Rồi những viên gạch ấy không 
cần đến kiến trúc sư vẽ kiểu, khong cần đến bàn tay của thợ hồ, đã tự động kết hợp thành 
những bức tường. Các viên gạch cũng tự động biến thành các tấm kính để làm cửa, ngói để 
lợp mái, than để đốt lò, nước để làm bếp”. (Alexis Carrel: “L’Homme, cet inconnu”- P. 160). 

Như vậy thì hình như mầm giống con vật sinh sống đã biết trước cái nhà mà nó xây dựng. 
Hiện tượng kỳ lạ ấy diễn ra hằng triệu lần mỗi ngày cho hằng triệu giống vật sinh sống, cũng 
như diễn ra âm thầm trong bụng những con vật mẹ. 

Khi nhìn vào sinh vật thượng đẳng là con người chúng ta lại càng phải thán phục sự tinh vi 
kỳ diệu và hoàn hảo của sự sống: hai buồng phổi là một xưởng máy sản xuất dưỡng khí thật 
hoàn hảo. Dạ dày là một nhà máy chế biến đồ ăn trở thành chất bổ nuôi dưỡng cơ thể. Gan là 
bộ máy phát ra sức nóng và sức chuyển động. Thận là nhà máy lọc các chất dơ. Trái tim là thứ 
máy bơm hai chiều. Óc và hệ thần kinh là nhà máy điện tử với một hệ thống liên lạc để điều 
khiển toàn thân. Hai tay là hai cơ quan hành động hữu hiệu. Chân là cơ quan để di chuyển. Mắt 
là một thứ máy chụp tự động tối tân nhất. Tai là đài ra đa sống động. Họng là máy phát thanh 
hoàn hảo...Có thể nói: cơ thể sống động của con người thực là một hiện tượng thần kỳ và khó 
hiểu nhất trong vũ trụ thiên nhiên, là một kỳ quan lớn nhất trong các kỳ quan trên thế giới. 

Vậy sự sống bí nhiệm lạ lung nơi các sinh vật từ hạ đẳng đến thượng đẳng nói trên bởi đâu 
xuất hiện? 

2. Nguồn gốc của sự sống: 
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Nói về nguồn gốc sự sống do đâu mà xuất hiện thì có rất nhiều giả thuyết khác biệt nhau 
được nêu ra: 

1) Một số người quả quyết sự sống vẫn có ngay từ buổi đầu, ngay từ khi trái đất bắt 
đầu thành hình. 

Nhưng theo các nhà khoa học thì trái đất khi mới xuất hiện là một khối lủa có nhiệt độ rất 
cao ở thể chảy lỏng rồi phải mất một thời gian dài mới nguội dần. Như vậy, sự sống làm sao có 
thể chịu nổi sức nóng kinh khủng thuở ban đầu ấy được? Ông Cuvier, một nhà cổ sinh vật học 
trứ danh, đã quả quyết như sau: “Nhất định sự sống không bắt đầu cùng với trái đất. Một nhà 
quan sát sẽ dễ dàng nhận biết lúc nào sự sống mới xuất hiện và lưu lại vết tích dưới các tầng 
đất của địa cầu”. Vậy lúc đầu tiên không có mà ngày nay ta thấy sự sống đã tràn lan trên mặt 
đất. Thế thì sự sống ấy do đâu mà có nếu phủ nhận sụ sáng tạo của Thiên Chúa? 

2) Có người lại cho rằng sự sống ngày nay có được là do các mầm sống từ một nơi 
nào đó trong vũ trụ rơi xuống mặt đất, rồi sau đó sinh sôi nảy nở thêm ra và lan rộng ra 
khắp nơi. 

Nhưng nếu thực sự có mầm sống từ không trung rơi xuống như thế, thì lại phải giải thích 
cái mầm sống ấy từ đâu ra? Hơn nữa, theo những khám phá mới nhất của khoa học không 
gian thì những hành tinh gần chúng ta như Mặt trăng (cũng là một hành tinh ngang hàng với 
trái đất chứ không phải phát xuất từ trái đất!), Kim tinh, Hỏa tinh đều không có dấu hiệu nào cho 
thấy có sự sống cả. Đàng khác, nếu có mầm sống rơi như vậy, thì theo các nhà khoa học: mầm 
sống ấy chắc chắn không thể sống được, mà đã bị các tia phóng xạ của ánh sáng mặt trời tiêu 
diệt rồi. 

3) Cũng có người lại chủ trương sự sống tự nhiên mà có. Theo họ, trong một điều 
kiện nào đó về nhiệt độ và khí hậu... thì vật chất sẽ tự hóa sinh ra các sinh vật. Chẳng 
hạn: Cái bàn bằng gỗ sau thời gian ít năm sẽ tự nhiên bị mọt ăn, hoa quả thối chin sẽ tự nảy 
sinh ra dòi bọ... 

Nhưng thuyết sự sống tự phát sinh này đã bị Pasteur và Tyndall chứng minh ngược lại. Hai 
nhà bác học thời danh này đã làm một thí nghiệm cho thấy: không bao giờ có sự tự hóa sinh. 
Hai ông đã cô lập hóa một vài môi trường mà sự sống thường phát sinh. Rồi tìm cách loại bỏ, 
giết chết tất cả các mầm sống có sẵn trong môi trường ấy. Hai ông cho biết: dù có đủ mọi điều 
kiện thích hợp, môi trường bị cô lập kia cũng không bao giờ tự hóa sinh sự sống nữa. Vậy sở 
dĩ có trường hợp vật chất hóa sinh sự sống là vì đã có sẵn mầm sống trong vật chất đó, nên khi 
đủ điều kiện nó liền tự nảy nở ra. Thực sự không có vấn đề ngẫu sinh hay tự hóa sinh cả. 

Ngoài ra, tất cả những thí nghiệm nhằm tạo nên tế bào sống đều thất bại. Một vị giáo sư 
sinh vật học nọ một ngày kia đã thử làm một hạt giống nhân tạo. Ông phân chất một hạt giống 
thật, rồi dùng những chất liệu như vậy để chế tạo ra một hạt giống khác. Sau một thời gian 
quan sát, ông nhận xét: hạt giống nhân tạo cũng mọc lên, có rễ, có thân, nhưng vẫn không có 
sự sống, không thở, không lưu chuyển nhựa sống. Sở sĩ cây có mọc lên mà không sống là vì 
thiều hai đặc tính quan trọng của sự sống là: có tổ chức và tự dinh dưỡng. Còn sự mọc rễ, mọc 
thân nói trên cũng chỉ là một hiện tượng vật lý hóa học của các chất hữu cơ, chứ không có chút 
dấu vết nào của sự sống thực sự. Bác sĩ Halluin giải thích them về hiện tượng mọc rễ mọc thân 
như sau: “Hạt giống mọc lên thực nhưng núi đá cũng mọc lên mà vẫn không sống, cũng như 
một quả bóng người ta thổi hơi vào cũng phình ra mà vẫn không sống, thân cây rong biển khô, 
được đặt vào nơi ẩm ướt cũng phình lên to, nhưng sự phồng lên đó không phải dấu của sự 
sống”. 

Nhà bác học Delage đã làm một thí nghiệm về sự thụ thai nhân tạo: ông cho một con hải 
đởm cái thụ thai mà không theo cách thức thông thường là giao hợp với con đực. Mượn lấy thí 
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nghiệm ấy, một số người vô tín đã vội lên tiếng quả quyết: “Loài người đã tạo dựng lên được 
sự sống”. Nhưng chính Delage lại phủ nhận quả quyết mà người ta đã gán cho thí nghiệm của 
ông như sau: “Khi tôi làm được cho con hải đởm thụ thai và sinh con như thế, người ta kêu ầm 
ĩ lên rằng: tôi đã tạo ra được sự sống. Nhưng thực sự tôi chẳng tạo ra được gì cả. Những ống 
tiêm của tôi chỉ có thể ảnh hưởng đối với trứng của con vật kia, khi tiêm vào đó một chất hữu 
cơ. Còn nói rằng tôi đã tạo ra được sự sống thì thực là lầm to!”  

Như vậy, không có vấn đề ngẫu sinh, không có tự hóa sinh tuyệt đối. Khoa học không thể 
làm được một vật sống động nếu không có sẵn một mầm sống trước đó. Nếu sự sống không tự 
nhiên có thì phải nhận có sự sáng tạo của một nguyên nhân tối hậu nào đó. Nguyên nhân ấy là 
Thiên Chúa.Chính Ngài đã sáng tạo sự sống cách trực tiếp hay gián tiếp bằng cách xếp đặt một 
trật tự, một định luật trong vật chất, để khi có đủ điều kiện thì mầm sống ấy sẽ xuất hiện. 

Ngoài ra, khi tìm hiểu vũ trụ thiên nhiên, người ta cũng nhận ra rằng: có một sự xếp đặt 
nhằm bảo tồn sự sống nơi các định luật thiên nhiên chi phối sự vận hành của các hành tinh 
trong vũ trụ. 

3. Bảo tồn sự sống: 

Khoa học cho biết: sự sống chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu hội đủ điều kiện về khí hậu, 
nhiệt độ, ánh sáng...Nếu thiếu một trong các điều kiện quan trọng thì sinh vật khó long sống 
được. thế mà khi quan sát các hiện tượng thiên nhiên, người ta lại đi kết luận chung như sau: 
Có một sự xếp đặt nào đó để bảo tồn sự sống trong vũ trụ. Thực vậy: 

1) Tốc độ quay của trái đất cũng giúp bảo tồn sự sống: Trái đất hiện đang quay với tốc 
độ 1600 km/giờ ở đường xích đạo. Nếu quay chậm đi 10 lần, thì ngày và đêm trên địa cầu sẽ 
dài gấp 10 lần hiện nay. Như vậy một số cây sẽ bị chết khô, số còn lại sẽ bị chết cóng. 

2) Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất cũng giúp bảo tồn sự sống: Nhiệt độ của mặt 
trời là 5.500 độ. Trái đất cách quãng xa vừa đủ để cho chúng ta được sưởi ấm. Nếu giảm đi 
một nửa khoảng cách để xa mặt trời hơn thì mọi sinh vật sẽ chết vì lạnh. Nhưng nếu them một 
nửa khoảng cách để đến gần mặt trời hơn thì mọi vật sẽ bị chết cháy hết. 

3) Độ nghiêng của trái đất cũng giúp bảo tồn sự sống: Trái đất phải ở vị trí hiện nay, 
nghĩa là nghiêng 23 độ thì mới có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông và hai cực mới khỏi bị chồng 
chất băng tuyết. Nếu nghiêng ở vị trí khác thì mùa màng sẽ thay đổi khác hẳn, sẽ ảnh hưởng 
tới sự đâm chồi nảy lộc và đơm bông kết trái của cây cối. 

4) Khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng cũng giúp bảo tồn sự sống: Nếu mặt trăng 
gần lại trái đất 80.000 cây số thì mỗi ngày nước biển sẽ bao phủ lục địa 2 lần và sẽ cuốn trôi 
mọi vật ra biển. 

Như vậy, trước những lý chứng hiển nhiên nói trên, mọi người có trí khôn đều phải công 
nhận: phải có một trí khôn siêu việt và một bàn tay quyền năng nào đó đã tạo dựng nên 
sự sống cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và đã an bài xếp đặt chúng có những điều kiện 
thiên nhiên hoàn hảo như hiện nay. Trí khôn siêu việt và bàn tay quyền năng ấy chính là 
Thiên Chúa sáng tạo vậy. 

  

III. LUẬT LUÂN LÝ MINH CHỨNG CÓ THIÊN CHÚA: 

1. Nơi mỗi người đều có luật luân lý: 
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Ai trong chúng ta cũng đều nghe thấy một tiếng nói thầm kín khuyên bảo phải làm điều lành 
và tránh làm điều ác. Đồng thời ta sẽ cảm thấy niềm vui thỏa sau khi thực hiện được một điều 
thiện, trái lại sẽ cảm thấy ray rứt bất an nếu cố tình làm trái tiếng nói thầm kín ấy. Đó là tiếng 
nói của lương tâm, một luật tự nhiên vẫn có sẵn trong tâm trí mỗi người từ khi sinh ra. 

Luật tự nhiên này có những đặc tính khác hẳn những định luật vật lý hóa học, hoặc luật lệ 
xã hội như phong tục tập quán hoặc luật pháp của quốc gia. 

+ Luật lý hóa một khi đủ điều kiện thì đương nhiên phải xảy ra. Chẳng hạn: lửa gặp rơm 
khô ngoài khí trời tất nhiên sẽ phải cháy. Còn luật luân lý thì không những lệ thuộc điều kiện 
khách quan bên ngoài, nhưng còn lệ thuộc vào sự lựa chọn chủ quan. Chinh do sự lựa chọn tự 
do này mà con người trở thành một loài vật giá trị ưu việt nhất, khác hẳn các loài vật hành động 
hoàn toàn do bản năng mù quáng thúc đẩy. Văn hào Chateaubriand đã nói: “Con hổ xâu xé con 
mồi rồi ngủ ngay được. Duy chỉ có con người, sau khi đã nhúng máu thì khó lòng nhắm mắt 
bình an, vì những hình ảnh báo oán của kẻ bị hại luôn hiện lên trước mắt y. 

+ Luật xã hội do con người trong xã hội quy định gọi là phong tục tập quán. Luật pháp quốc 
gia do một số người đại diện có trách nhiệm thiết lập nên và được ghi chép lại thành văn để 
mọi người trong quốc gia ấy tuân giữ. Trong khi luật luân lý vẫn có sẵn trong mỗi người từ khi 
sinh ra, chứ không nhất thiết phải có ai dạy mới biết, không được ghi chép thành văn giống như 
luật quốc gia ở trên. Thế mà hầu như mọi người không phân biệt thời đại, dân tộc, quốc gia... 
cũng đều biết cùng một bộ luật căn bản giống nhau là: phải làm việc lành và tránh làm điều ác, 
không được giết người vô tội, không được ăn cắp hoặc cướp đoạt tài sản của người khác cách 
bất công, phải thảo hiếu cha mẹ, trọng kính người trên v.v... Mà nếu cố tình làm trái các điều 
trên thì đương nhiên con người sẽ bị lương tâm cáo trách, cho dù các việc làm ấy không ai hay 
biết. Câu chuyện Cain trong Thánh Kinh chứng tỏ điều đó. 

Ca-in vì ghen tuông nên đã phạm tội giết đứa em ruột là A-ben, rồi sau đó đã chạy trốn con 
mắt lương tâm theo dõi nhưng không sao chạy thoát. Cuối cùng Ca-in đã phải tự tìm đến cái 
chết treo cổ để đền tội. Nhà văn hào Plutarque người Hy lạp cũng kể câu chuyện nội dung như 
sau: Một gã kia tên là Pessus phạm tội giết cha. Dù không ai hay biết việc làm của hắn, nhưng 
có điều lạ là từ hôm đó, Pessus luôn nghe thấy những con chim én lặp đi lặp lại: “mày là thằng 
giết cha, mày là thằng giết cha!”, dù thực sự loài én chỉ biết kêu một âm thanh như thường lệ. 
Hắn tìm cách phá hết mọi tổ én, nhưng vẫn không xong. Cuối cùng hắn đã buột miệng nói với 
người khác rằng những con chim én luôn kêu hắn là kẻ giết cha. Sinh nghi, người ta mở cuộc 
điều tra và việc giết cha của hắn đã bị đưa ra ánh sáng. 

2. Tiếng lương tâm hay luật luân lý trong con người:  

Các câu chuyện trên cho thấy có một thứ luật luân lý tự nhiên gọi là tiếng lương tâm, chi 
phối mọi hành động của con người có trí khôn, thuộc mọi thời đại, mọi dân tộc, màu da, tiếng 
nói... Vậy luật ấy do đâu mà có? 

1) Nguồn gốc của luật luân lý nơi con người. 

Có một số người nói rằng luật luân lý tự nhiên nơi mỗi người là do tự mình đặt ra cho mình, 
hoăc cũng có thể do xã hội giáo dục từ nhỏ rồi nhập tâm dần dần mà ra. Nhưng khi đi sâu vào 
việc nghiên cứu tìm hiểu, chúng ta thấy không phải như vậy vì những lý do như sau: 

- Lương tâm mỗi người không phải tự mình đặt ra: Vì nếu mỗi người tự đặt ra luật cho 
mình thì chắc người ta sẽ phải đặt ra những luật dễ giữ và có lợi cho bản thân, đồng thời sẽ 
loại bỏ những luật có hại cho bản thân mình. Nhưng luật luân lý có những đặc tính khác hẳn: 
khó giữ vì không luôn phù hợp với khuynh hướng xấu của con người, nên chắc không phải do 
tự mỗi người đặt ra cho mình. Đàng khác, nếu mỗi người đều tự lập ra luật riêng cho mình thì 
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chắc luật luân lý sẽ phải khác nhau chứ không thống nhất giống nhau như ta thấy trong luật 
luân lý nơi con người được. 

- Luật luân lý cũng không phải do xã hội giáo dục, khuôn đúc hình thành dần dần 
trong tâm hồn mỗi người từ nhỏ đến lớn vì: 

+ Xã hội là do nhiều cá nhân kết hợp lại thành. Nếu luật luân lý do xã hội giáo dục thì chỉ 
những ai sống trong cùng một xã hội mới hiểu biết và mới giữ luật ấy. Nhưng trong thực tế có 
những người sống một mình từ nhỏ tới lớn, không tiếp xúc, cũng không chịu ảnh hưởng của xã 
hội, thế mà họ vẫn biết cùng một thứ luật luân lý như nhau. Như vậy, luật luân lý tự nhiên chắc 
chắn không phải do xã hội, cũng không bắt nguồn từ xã hội. 

+ Đàng khác, nếu luật luân lý bắt nguồn từ xã hội thì chắc sẽ phải thay đổi tùy theo mỗi xã 
hội, chứ không thể có tính đồng nhất trong mọi xã hội như tiếng nói của lương tâm mỗi người 
được. 

Vậy phải đi đến kết luận: luật luân lý tự nhiên có sẵn trong tâm hồn mỗi người ngay từ khi 
mới sinh ra, chứ không phải mỗi người tự đặt ra luật riêng cho mình; Cũng không phải do xã 
hội khuôn đúc giáo dục hình thành. Cha mẹ, thầy dạy hay xã hội chỉ đóng vai trò phụ thuộc, 
giúp cho luật ấy phát triển mau lẹ và rõ ràng hơn trong tâm hồn đứa trẻ mà thôi. Luật luân lý tự 
nhiên ấy phải do Tạo Hóa in sẵn trong tâm hồn con người có lý trí, tương tự như một thứ bản 
năng của thân xác. Đấng ấy chính là Thiên Chúa. Giám mục Jacques Bénigne Bossuet đã nói: 
“Những chân lý vĩnh cửu và bất biến của luật luân lý bó buộc ta phải công nhận có một Đấng 
mà chân lý vĩnh cửu luôn tồn tại nơi Ngài”. 

  

IV. NHỮNG VIỆC LẠ LÙNG MINH CHỨNG CÓ THIÊN CHÚA: 

Ngay trong thế kỷ 21, thế kỷ khoa học tiến bộ vượt bậc trong việc tìm hiểu và khám phá 
những định luật chi phối vũ trụ thiên nhiên, chi phối mọi sinh vật, động vật kể cả con 
người...Thế mà vẫn không thiếu những trường hợp lạ lùng trái ngược luật tự nhiên xảy ra khắp 
nơi: khỏi bệnh nan y một cách tức khắc không do sự chữa trị thông thường, mà do một thứ 
quyền lực thiêng liêng nào đó ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Những hiện tượng xáo trộn trật 
tự vũ trụ như mặt trời quay ở Fatima Bồ Đào Nha vào đầu thế kỷ 20 (năm 1917) đã được hằng 
vạn người chứng kiến v.v... Tất cả những hiện tượng ấy gọi chung là các phép lạ. 

1. Có phép lạ thực hay chỉ là bịa đặt: 

Từ 11/02 đến 16/07/1858, Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần với Bernadette Soubirous. Lần thứ 9, 
Đức Mẹ chỉ cho Bernadette tìm được nguồn suối dưới chân hang đá Massabielle. Nơi đây trở 
thành linh địa, mỗi năm có hơn 6 triệu khách hành hương uống và tắm trong nước suối. Từ 150 
năm nay có 7 ngàn trường hợp khỏi bệnh không thể cắt nghĩa được. 

Vào trung tuần tháng 10, mưa hồng ân đổ xuống Lộ Đức. Vị giám mục giáo phận Casale 
Monferrato ở miền bắc nước Ý chính thức công bố quyết định công nhận phép lạ thứ 68. 

Đức Cha Nicolas Brouwet, giám mục Lộ Đức đã tuyên đọc sắc lệnh công nhận, với sự 
chứng kiến của BS Alessandro de Franciscis, chủ tịch văn phòng y chứng Lộ Đức (BCM). Phép 
lạ chữa lành cho nữ tu Luigina Travetrso được ghi nhận vào ngày 23/07/1965. 

Sœur Luigina Traverso sinh năm 1934, bị liệt cột sống. Vị nữ tu này chịu giải phẫu nhiều 
lần vẫn không khỏi. Ủy ban Y khoa Quốc tế Lộ Đức (Cmil) đã chứng thực ngày 23/07/1965, 
trước hang đá Lộ Đức, vị nữ tu này đứng dậy được từ xe lăn, đi đứng bình thường. Đây là 
phép lạ thứ 68 được chính thức công nhận. 

Đức Mẹ đã phán bảo: ‘‘Các con hãy đến uống và tắm nước suối.’’ Từ đó, nhiều người 
được khỏi bệnh. Năm 1884, Giáo hội Công giáo thành lập Văn phòng Y chứng để xem xét các 
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lời khai. Sau khi được Văn phòng này chấp nhận, hồ sơ được chuyển qua Văn phòng Y khoa 
Quốc tế. Sau đó, giáo phận của người được lành bệnh chính thức mở cuộc điều tra. Nữ tu 
Luigina Traverso là trường hợp thứ 68 được công nhận được khỏi bệnh nhờ phép lạ. 

Thành viên của Văn phòng Y chứng và Văn phòng Y khoa Quốc tế gồm cả những những 
bác sĩ không công giáo. Các chuyên gia cần chứng nhận trường hợp khỏi bệnh không thể giải 
thích được bằng khoa học. Các tiêu chuẩn xét nghiệm gồm việc: 

- Người bệnh được chẩn đoán một cách minh bạch; 

- Bệnh trạng đã được xác nhận trước khi xảy ra phép lạ; 

- Người bệnh được hoàn toàn lành bệnh tức khắc và vĩnh viễn, sau này không bị tái phát; 

- Việc trị liệu y khoa không phải là nguyên nhân được lành bệnh. 

Văn phòng bác bỏ nhiều lời khai không đáp ứng được các tiêu chuẩn vừa kể. 

Sau đây là số liệu các phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức: 1858-1870: 7 trường hợp / 1908-1913: 33 / 
1946-1965: 22 / 1976-1978: 2 / 1989: 1 / 1999: 1 / 2005: 1 / 2011: 1. 

Ngoài phòng khám bệnh khoa học của các bác sĩ, vào năm 1905, Hội Đồng Giám Mục 
cũng đã thành lập một ủy ban điều tra chính thức của giáo quyền nhằm phân quyết những 
trường hợp nào là phép lạ, trường hợp nào là không. Ủy ban làm việc môt cách cẩn thận và vô 
tư theo cách thức của một tòa án. Những trường hợp được tuyên bố là phép lạ thì không thể 
hồ nghi gì được nữa. Từ năm 1905 đến 1913, ủy ban này đã công bố 32 phép lạ thực. 

Như vây, phòng khám nghiệm của các y sĩ cũng như ủy ban các giám mục đều đã xác 
nhận tại Lộ Đức đã có những trường hợp khỏi bệnh cách lạ lùng. Trong tạp chí Études ấn hành 
năm 1909, linh mục Teilhard de Chardin đã đưa ra quan điểm của Giáo hội về phép lạ Lộ Đức 
như sau: ‘‘Các phép lạ Lộ Đức là các sự kiện không thể chối cãi được, chứng minh tác động 
sáng tạo của Thiên Chúa.’’ 

(nguồn: Vietcatholic news). 

2. Phép lạ bởi đâu? 

Những người không tin có Thiên Chúa khi đứng trước những trường hợp lạ lùng khoa học 
không thể giải thích được, đã đem ra rất nhiều lý lẽ để phủ nhận sự can thiệp của Thiên Chúa 
như sau: 

- Khỏi bệnh vì nguyên nhân tự nhiên: Vì trong nước suối ở hang Lộ Đức có pha lẫn một 
thứ chất hóa học có năng lực chữa được một số bệnh tật. 

Nhưng thực sự, khi đem phân chất thì kết quả cho thấy nước suối ấy cũng chỉ là một thứ 
nước lã bình thường như bao thứ nước khác, không có thêm một chất nào khác có thể chữa 
bệnh cả. Đàng khác, có nhiều trường hợp bệnh nhân không xuống đến nước, cũng không uống 
chút nước ấy, thì bảo khỏi bệnh tại nước thế nào được? 

- Khỏi bệnh là vì lý do tâm lý: Vì quá tin và muốn được khỏi cách mãnh liệt, nên đã ám thị 
mình đến độ trở thành sự thực. 

Nhưng nếu tin tưởng và ám thị có thể chữa được bệnh, thì nếu muốn được khỏi, bệnh 
nhân trước hết đã phải biết tin, biết ám thị. Thế mà có nhiều trường hợp trẻ con chưa có trí 
khôn, chưa biết gì hết mà vẫn được khỏi nhờ lời cầu nguyện của cha mẹ hay người khác, thì 
khỏi bệnh đâu phải tại tin hay tại ám thị. Thực ra, ám thị cũng có thể có đôi chút ảnh hưởng đến 
một vài thứ bệnh tâm lý, đau thần kinh, điên loạn, chứ không có thể chữa được các bệnh do vi 
trùng hay siêu vi trùng gây ra như: Bệnh phong cùi, ung thư, thổ huyết, lao phổi... 
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- Khỏi bệnh là vì quy luật tự nhiên: do ảnh hưởng của một thứ quy luật tự nhiên bí mật 
nào đó chi phối mà người ta chưa khám phá ra: 

Nhưng nếu vậy thì luật ấy phải có tác dụng điều hòa, đồng nhất, bất di dịch, cho dù người 
ta có biết hay không biết thì luật đó vẫn tác dụng. Hễ cứ hội đủ điều kiện khách quan là đương 
nhiên kết quả phải xảy ra. Chẳng hạn, người mù trước làm thế nào để được khỏi mù thì các 
người sau cứ làm đúng như thế sẽ đương nhiên được sáng mắt. Nhưng ở Lộ Đức thì tình trạng 
lại khác hẳn: Có người được khỏi khi tắm, người khác thì khỏi khi đang cầu nguyện vào những 
thời gian khác nhau trong ngày: sáng, trưa, chiều, tối... Ở điều kiện nào cũng có người được 
khỏi. Có những trường hợp hai người bệnh cùng trong một hoàn cảnh, cùng một thứ bệnh 
giống nhau, mà người thì được khỏi, người thì không. Như vậy, không thể nói có một luật bí 
mật được. 

- Khỏi bệnh do có sự lừa dối nào đó: cần phải chờ sự phán quyết của các nhà bác học 
hoàn toàn vô tư. 

Carrel, một vị tiến sĩ y khoa, giáo sư giải phẫu học tại đại học Lyon Pháp, trước khi đi Lộ 
Đức quan sát tận nơi cũng đã nghĩ như vậy. Ông cho rằng: có lẽ các nhà khoa học chưa khám 
nghiệm kỹ đủ, có thể còn một vài sơ suất chưa cân nhắc tường tận. Theo Carrel: Ngoài những 
sự kiện khoa học tìm ra và kiểm chứng rõ ràng thì không còn chân lý nào khác có giá trị. Không 
thể có phép lạ được! Nhưng trước sự khỏi bệnh lạ thường của Marie Ferrand, một cô gái đang 
hấp hối vì bệnh lao ruột ở giai đoạn chót mà các bác sĩ đều từ chối không dám mổ cho cô, mà 
Carrel đã chứng kiến tận mắt từ khi cô gái này mới đến Lộ Đức cho tới lúc khỏi bệnh tức khắc 
mà không thể cắt nghĩa được. Ông đã chịu khuất phục và ghi chú trong nhật ký: “Thật là một 
chuyện không có thể, nhưng có thực. Quả là bất ngờ: một phép lạ vừa mới xảy ra”. Ngay lúc đó 
không còn tin ở mình, Carrel lập tức mời hai bác sĩ bạn ông tới chứng kiến và các ông này 
cũng đều chứng nhận: “Cô này không còn bệnh gì hết, cho cô ra khỏi nhà thương”. 

Việc bác sĩ vô thần Carrel thay đổi tâm hướng đã nói lên một sự thật mà con người dù yêu 
sách đến đâu cũng phải suy nghĩ: Quả thật, có Đấng Tạo Hóa, có Thiên Chúa. Ngài là Đấng đã 
thiết lập trật tự trong vũ trụ thiên nhiên, thì trong môt vài trường hợp đặc biệt, Ngài cũng có thể 
để xảy ra ngoài trật tự ấy. Đó chính là phép lạ vậy. 

TÓM LẠI: 

Trước những trật tự lạ lùng trong vũ trụ thiên nhiên, trước việc sự sống tràn đầy trên mặt 
đất, trước những luật luân lý in sâu trong tâm hồn mỗi người, trước những phép lạ mà khoa 
học đành bất lực không thể tìm ra lời giải thích hợp lý... Chúng ta phải công nhận có ĐẤNG 
TẠO HÓA; CÓ THIÊN CHÚA SÁNG TẠO. Chính Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ và đã an bài 
chúng theo một trật tự chung mà khoa học gọi là định luật thiên nhiên. Chính Ngài là nguồn gốc 
của sự sống, đã tạo thành mọi sinh vật từ thấp kém đến cao quý nhất, và đã phú cho chúng 
những bản năng riêng để tự phát sinh và tồn tại. Cũng chính Ngài là tác giả của bộ luật luân lý 
tự nhiên in sẵn trong tâm trí con người từ khi sinh ra. Sau cùng, Ngài còn là tác nhân của 
những trường hợp đặc biệt xảy ra ngoài trật tự tự nhiên mà khoa học không thể giải thích 
được. 

Như vậy, tuy khoa học không thể chứng minh có Thiên Chúa một cách trực tiếp vì ngoài 
phạm vi nghiên cứu của nó, nhưng khoa học vẫn có thể góp phần quan trọng trong việc tỏ rõ kỳ 
công của Ngài. Chính nhờ những hiểu biết rõ ràng chính xác do khoa học đem lại, con người 
dễ dàng sử dụng trí khôn suy luận để nhận ra có bàn tay quyền năng, có trí khôn siêu việt đã 
xếp đặt và tạo dựng nên vũ trụ vạn vật. Bàn tay và trí khôn ấy là của Thiên Chúa Tạo Hóa. 

Newton, một nhà thiên văn học lừng danh đã dám mạnh dạn lên tiếng quả quyết: “Tôi đã 
nhìn thấy Thiên Chúa ở đầu thiên lý kính của tôi”. P.Termier cũng cho biết: “Mọi khoa học đều 
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chuẩn bị trí khôn ta nhận biết Thiên Chúa hiện hữu. Hơn mọi người khác, nhà bác học dù 
chuyên về khoa nào cũng thế, bao giờ cũng dễ dàng nhận thấy mọi vật đều biến chuyển, hỗn 
hợp, khuyết điểm... có cùng đích và rất phức tạp. Do đó, nhà khoa học sẽ dễ dàng có y tưởng 
về một Đấng Tạo Hóa bất biến, tự hữu, đơn thuần, hoàn hảo, và là Đấng duy nhất an bài mọi 
sự. Chính vì thế người ta bảo: KHOA HỌC DẪN ĐẾN THIÊN CHÚA. VŨ TRỤ VẬT CHẤT 
CHÍNH LÀ BÍ TÍCH CỦA THIÊN CHÚA”. 

C. THẢO LUẬN:  

1) Bạn có nên tranh cãi với người vô tín về sự hiện hữu của Thiên Chúa không? Tại 
sao?  

2) Bạn nên làm gì khi có người yêu cầu trình bày giáo lý về sự hiện hữu của Thiên 
Chúa để giúp họ thêm xác tín vào quyền năng của Ngài? 

D. NGUYỆN CẦU:  

Lạy Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất. Xin cho chúng con thêm xác tín 
vê sự hiện hữu cua Chúa trong vũ trụ thiên nhiên va nơi mỗi chúng con. Xin cho chúng con 
năng cầu xin Chúa ban thêm đức tin, giống như người cha có đứa con bị quỷ câm ám đã thưa 
với Đức Giê-su: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi” (Mc 9,24). 

_____________________ 

LM ĐAN VINH - HHTM 

  

PHỤ CHÚ: NĂM ĐƯỜNG LỐI CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA CỦA THÁNH TÔMA 
TIẾN SĨ. 

Thánh Thomas d’ Aquin (1225-1274), một vị tiến sĩ thần học rất nổi tiếng thời trung cổ đã 
đề ra 5 đường lối chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa như sau: 

1. Sự chuyển động của vũ trụ chứng minh có Thiên Chúa: 

Bất cứ một vật nào đang chuyển động cũng phải lệ thuộc vào một động lực khác. Chẳng 
hạn: một chiếc xe đang chạy là do người tài xế đã rồ máy và điều khiển tay lái, một viên đạn 
bay ra khỏi nòng súng, một nồi nước đang sôi lên sung sục là do tác dụng của lửa làm nóng 
nước lên. Vậy thì khi nhìn vào vũ trụ, ta thấy có sự chuyển động của các hành tinh, thì cũng 
phải có một động lực nào đó đã ảnh hưởng tới và làm cho chúng xoay vần di chuyển trong 
không gian. Động lực ấy chính là Thiên Chúa. 

2. Luật nhân quả chứng minh có Thiên Chúa: 

Nhìn vào vũ trụ vật chất, ta nhận thấy có sự liên hệ mật thiết giữa vật này với vật kia, vật có 
sau lệ thuộc vào một nguyên nhân có trước. Chẳng han: có khói là đã phải có lửa, có con là đã 
phải có cha mẹ... Nếu cứ suy luận lên mãi thì cuối cùng phải đi đến một nguyên nhân tự mình 
hiện hữu, không bị lệ thuộc vào một nguyên nhân nào khác mới hợp lý. Nguyên nhân tự hữu ấy 
là Thiên Chúa. 

3. Sự sắp xếp trật tự minh chứng có Thiên Chúa: 
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Kinh nghiệm cho ta biết: sự may rủi bao giờ cũng đi đôi với vô trật tự và hỗn độn. Chẳng 
hạn: Lấy 24 chữ cái A B C D... viết vào các mảnh giấy rồi bỏ trong một chiếc hộp, sau đó lắc 
hộp và đổ các mảnh giấy ra. Không bao giờ bạn đạt được thứ tự như cũ: A B C D... Trái lại, bất 
cứ vật gì ta thấy được xếp đặt trât tự thì đều là kết quả của một trí khôn nào đó. Chẳng hạn: 
nhìn xem một vườn cây ăn trái được sắp đặt thứ tự, cây cối tùy loại mọc ngay hàng thẳng lối... 
ta quả quyết đã phải có một trí khôn làm chủ vườn cây ấy. Cũng vậy, khi quan sát vũ trụ thiên 
nhiên, ai ai cũng thấy có sự xếp đặt kỳ diệu từ cái cực to là các hành tinh, đến cái cực nhỏ như 
nguyên tử; Từ sự sống thấp nơi thảo mộc cây cối đến sự sống phức tạp, trổi vượt nhất nơi loài 
người... Từ đó, họ sẽ đi đến kết luận: Phải có một Đấng nào đó toàn năng siêu việt... đã an bài 
cho vạn vật hình thành và phát triển hài hòa trật tự. Đấng toàn năng ấy chính là Thiên Chúa. 

4. Bậc thang giá trị nơi vạn vật minh chứng có Thiên Chúa: 

Khi quan sát vạn vật trong vũ trụ ta thấy chúng có những bậc thang giá trị khác nhau: Có 
vật thì không mấy thẩm mỹ, có vật lại rất mỹ miều và đáng yêu, có vật ít hữu ích nhưng cũng có 
vật lại ích lợi rất nhiều, có vật lại tầm thường, nhưng cũng có những vật thật là cao quý...từ đó, 
ta suy ra: phải có một vị nào đó có mọi điều tốt đẹp, cao quý nhât...làm tiêu chuẩn cho vạn vật 
trong vũ trụ hữu hạn này. Đấng tuyệt đối ấy chính là Thiên Chúa. 

5. Cứu cánh của vạn vật minh chứng có Thiên Chúa: 

Cứu cánh nghĩa là cùng đích, là mục đích chính yếu cuối cùng tuyệt đối. Mỗi người chúng 
ta đều tự nhiên cảm thấy có ước muốn, khát vọng vô bờ bến. Không một sự gì đã đạt đươc lại 
có thể làm ta thỏa mãn và đem lại cho ta hạnh phúc hoàn toàn. Do đó, bên trên mọi điều mong 
ước, về vật chất cũng như tinh thần, ta ước muốn một điều gì bền bỉ, hoàn hảo, vĩnh viễn... Sự 
hoàn hảo tuyệt đối mà con người mong muốn đạt tới ấy gọi là cứu cánh của con người. Cứu 
cánh ấy không thể có trong vạn vật ở trần gian mà chỉ có được ở nơi Thiên Chúa. Chính sự 
khát vọng tuyệt đối, sự hướng về cứu cánh tuyệt đối ấy là bằng chứng cho thấy có Thiên Chúa. 
Thánh Augustin nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng lên con hướng về Chúa, nên tâm hồn con luôn 
xao xuyến mãi cho tới khi nào con được nghỉ yên trong Chúa”. 

TÓM LẠI: Với trí khôn suy luận từ sự vận chuyển của các vật bị động đến một động lực 
không bị động; Từ các vật không thể tự mình mà có đến một Đấng Tự Hữu; Từ sự trật tự của 
vũ trụ đến một trí khôn toàn năng đã an bài xếp đặt; Từ các bậc thang giá trị của vạn vật đến 
một giá trị tuyệt đối vô hạn; Từ sự mong ước tuyệt đối đến một Đấng là Cứu Cánh mà vạn vật 
hướng về... Tất cả đã chứng minh cho chúng ta một điều không thể chối cãi được. Đó là: vũ 
trụ vạn vật đã do Thiên Chúa tạo dựng nên. Nhưng Thiên Chúa ở đây vẫn chỉ là một vị Thiên 
Chúa trừu tượng, xa xôi, không có liên hệ bao nhiêu với mỗi người chúng ta. Đây là Thiên 
Chúa của các triết gia mà thôi. Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là một Thiên Chúa của tình 
thương, liên hệ chặt chẽ với loài người và đã bày tỏ bản tính của Ngài qua các tổ phụ, các tiên 
tri Cựu Ước, và qua chính Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô thời Tân Ước. Tất cả những điều 
Thiên Chúa mặc khải ấy đã được chép lại thành môt bộ sách gọi là Thánh Kinh. Do đó, ngoài 
việc dùng lý trí suy luận để biết có Thiên Chúa, con người còn có bổn phận phải tìm hiểu học 
hỏi Thánh Kinh để biết Chúa là ai?, nhờ đó sẽ tỏ lòng biết ơn bằng cách tôn thờ, cảm tạ, yêu 
mến, cầu xin và vâng Lời Ngài. 

  

Lm. Đan Vinh, HHTM  

VỀ MỤC LỤC 
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 Ở đời, có những chuyện riêng người ta giữ kín trong 
lòng chỉ để cho lòng mình biết. Thế nhưng cũng có những 
chuyện riêng như là kỷ niệm, như là niềm vui người ta muốn 
gửi đến cho những người thân quen khi có dịp. Kỷ niệm riêng, 
chút tình riêng ấy sẽ ở lại mãi trong lòng người cảm nhận. 

 Dăm ba năm trước, khi về chủ sự Lễ Hành Hương Minh 
Niên tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Đức Cha 
Phêrô phụ tá không ngần ngại nói lên tâm tình, nói lên tình 
riêng của mình. Đức Cha nói rằng Đền Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp Kỳ Đồng là nơi rất thân quen từ những ngày còn làm 
thầy và khi đã lãnh sứ vụ linh mục. Ngài thường lui tới nơi 
mảnh đất thiêng này và đặc biệt với Núi Đức Mẹ để thủ thỉ, để 
thỏ thẻ với Mẹ lòng của Ngài. Trở về Đền Đức Mẹ dâng Lễ lại 
nhớ lại hình ảnh ngày xưa và lại nhớ lại những ơn lành Mẹ 
trao ban cho Ngài. 

Mới đây, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - giám mục 
giáo phận Cần Thơ - cũng trở về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp để dâng lễ mừng kính Thánh Anphongsô đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. 

Cảm xúc trào dâng, Đức Cha lại gửi đến tâm tình hết sức riêng và hết sức đặc biệt của 
Ngài : "Ngay từ nhỏ, lúc đó tôi khoảng chừng 
8 tuổi. Mỗi lần đi Lễ tại nhà thờ Dòng Chúa 
Cứu Thế, sau Lễ, mẹ tôi dẫn tôi ra núi Đức 
Mẹ đọc kinh rất lâu". Còn nhỏ tôi chẳng hiểu 
gì nhưng tôi nghĩ rằng mẹ tôi nói với Đức Mẹ : 
"Mẹ ơi ! Con là người vợ góa, nhiều con thơ, 
một mình con không làm nổi gì đâu, Mẹ 
không tiếp sức thì con không làm gì được". 

  Đức Cha ngừng lại một chút vì xúc 
động, tình thương của người con nhớ về mẹ 
của mình lại trào dâng, ngừng lại hơi nghẹn 
lời một chút rồi Ngài tiếp : "Mẹ tôi cầu nguyện 
với Mẹ và rồi Mẹ tôi nuôi các con ăn học. Tôi 
năm đó 8 tuổi, đứa út mới có 1 tuổi. Mẹ tôi 
nuôi chúng tôi và chúng tôi, anh em chúng tôi 
đứa nào cũng biết đọc biết viết. Mẹ tôi cầu 
nguyện với Đức Mẹ. Đó là bài học cho chính 
tôi, mỗi khi tôi gặp khó khăn thử thách thì 
chạy đến Đức Mẹ. Lúc tới đây, trước khi thăm 
các cha các thầy, tôi đã tới núi Đức Mẹ để 
cầu nguyện".  

Các đức cha có chút tình riêng với Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp nói như thế. Nếu có dịp 
được nói, tôi cũng sẽ nói như thế này :  

CHÚT TÌNH RIÊNG  
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Ngày còn bé, chắc cũng vào khoảng 8 tuổi, Dì ruột của tôi ở Gia Kiệm, cứ mỗi lần Dì về Sài 
Gòn là Dì lại dẫn tôi lên nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Mỗi lần lên nhà thờ Dòng thì Dì lại dẫn 
tôi quỳ trước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở cánh trái của nhà thờ. Chẳng biết Dì nòi gì nhưng 
chỉ thấy Dì cầu nguyện với Đức Mẹ thật lâu. Chưa hết, Dì còn dẫn tôi ra trước núi Đá của Mẹ 
để cầu nguyện thật lâu. 

Khi xem lại hình kỷ niệm của gia đình, chỉ còn được vài tấm hiếm hoi. Có một tấm giá trị đó 
là hình cưới của ba mẹ tôi. Nhìn trong ảnh lại hình ảnh thân quen hiện ra đó là bức ảnh lưu 
niệm ngày cưới của ba mẹ tôi được chụp trước núi Đức Mẹ cùng với Cha Eugène 
Larouche Dòng Chúa Cứu Thế. Lại dính dáng đến Mẹ Hằng Cứu Giúp tại ngôi đền thiêng thánh 
này. 

Không chỉ thế, ông bà ngoại tôi cũng là giáo dân của Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế do 
các cha Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Cha Gioan Nguyễn Văn Thính trước khi mất cũng đã 
cho tôi những kỷ niệm về ông bà ngoại.  

Cả cuộc đời cứ ở trong bàn tay của Mẹ Hằng Cứu Giúp thì phải.  

Ba mẹ cưới nhau cũng ở ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này, tôi khấn dòng cũng tại 
ngôi Đền này, lãnh sứ vụ linh mục cũng tại ngôi Đền này và ... hy vọng chết cũng được chết 
trong tay của Mẹ ở ngôi Đền này. 

Chắc có lẽ không chỉ các đức cha, bản thân tôi nhưng rất, rất nhiều người hơn một lần đến 
đây với Mẹ và ít nhiều gì đó cũng đã nhận ơn lành của Chúa đến từ Mẹ. Và như thế, tình riêng 
của mỗi người, ngày mỗi ngày lại sâu lắng, lại trào tràn đến với những ai chạy đến Mẹ. 

Ngày này đây, ngày mỗi ngày và hàng giờ, hàng phút mỗi khi cổng Đền Thờ mở, lúc nào 
cũng có người đến với Mẹ để thỏ thẻ, thủ thỉ tâm tình với Mẹ. Cứ nhìn vào quyển sổ tâm tình 
với Mẹ ta nhận ra tình riêng của con với Mẹ. Những quyển sổ dày đặc lời xin ơn, lời tạ ơn cũng 
chưa nói hết tình riêng của những người đến đây. Nhiều và nhiều ơn lành khác mà chỉ người 
nhận và người trao ban mới biết mà thôi. 

Tình riêng với Mẹ là vậy. Con thưa với Mẹ, Mẹ nghe con, Mẹ hiểu con và con yêu Mẹ. 

Chút tình riêng cộng lại thành tình yêu lớn tại ngôi Đền Thánh Thiêng này. 

Những ai đến với Mẹ chắc chắn sẽ không phải về tay không bởi lẽ lòng Mẹ bao la như mây 
trời và mênh mông như biển lớn. 

Anmai, CSsR 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 
 

Chúa Nhật 18C 

Thanh sang Mĩ được hơn ba mươi năm rồi. Anh lớn lên từ một vùng đất nghèo. Ngày rời 
quê hương, anh hi vọng sẽ hạnh phúc hơn vì sẽ có một sự nghiệp rực rỡ. 

 

BIẾT ĐỦ  
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Sau khoảng hai mươi năm bươn chải, làm việc chăm chỉ, anh mua được một căn nhà rộng 
có 4 phòng ngủ với nội thất toàn đồ đạc sang trọng và một chiếc xe Mercedes hạng sang. 
Trong xã hội, nhiều người mơ ước giống anh nhưng không được. Có thể nói anh đã ổn định về 
mặt vật chất và địa vị xã hội. Tuy thế, Thanh vẫn cảm thấy không thỏa mãn với những gì mình 
đang có. Anh tự hỏi tại sao lại chưa thấy hạnh phúc: Có phải vì tôi chưa có nhiều nên chưa 
thoải mái? Tôi sẽ hạnh phúc hơn khi có thêm một cái nhà bên bờ biển để cuối tuần đi thư giãn? 
Tôi sẽ cảm thấy an vui hơn nếu ngồi được vào vị trí cao hơn trong công ty? 

 
Thế là anh tiếp tục lao vào cuộc tích góp của cải vật chất và phát triển tiếng tăm. Cuối 

cùng, sau gần mười năm, anh có được những điều mình mơ ước. Nhưng anh vẫn không thấy 
mình thật sự hạnh phúc. Rõ ràng là anh đã có rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều người. Câu hỏi tại 
sao tiếp tục treo lơ lửng trong tâm trí anh. 

 
Một Chúa Nhật kia, gia đình Thanh đi Lễ chung. Đã lâu lắm rồi, cả nhà chưa có dịp cùng đi 

Lễ với nhau như vậy. Việc đi Lễ  đối với Thanh nhiều năm nay chỉ là một bổn phận phải làm 
theo thói quen mà cha mẹ đã truyền lại. Nhưng không hiểu sao ngày hôm ấy Thanh cảm thấy 
xúc động mạnh bởi các bài Lời Chúa mà đã nghe khá nhiều lần. Bài đọc thứ nhất trích từ sách 
Giảng Viên mở đầu thế này: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.”” (Gv 1:1) 

 
“Không. Không thể như thế được.” Thành tự nói trong tâm trí mình như muốn phủ nhận 

những gì anh đang nghe. 
 
Tiếp theo, bài đáp ca bằng Thánh vịnh 90 được xướng lên: 
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, 
Ngài phán bảo : “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi !” 
Ngàn năm Chúa kể là gì, 
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, 
khác nào một trống canh thôi !           
  
“Ừ nhỉ. Câu này nghe có lí vì con người đến trong và ra đi khỏi cuộc đời này như một làn 

gió thoảng qua.” Thành bắt đầu ngẫm nghĩ sâu hơn. 
 
Trong bài đọc thứ 2 trích từ thư của Thánh Phao-lô, Thanh nghe rõ nhất câu này: “tham 

lam cũng là thờ ngẫu tượng” (Cl 3:5) Anh chợt thấy … nhột nhột. 
 
Cuối cùng bài Tin Mừng được vị phó tế vĩnh viễn đọc vang lên. Thầy Giêsu dạy: “Anh em 

phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con 
người được bảo đảm nhờ của cải đâu.“ 

 
Chữ “tham lam” làm Thanh suy nghĩ. Anh tự hỏi bản thân có tham lam không. Không, anh 

không nghĩ mình là kẻ tham lam vì anh chẳng lấy của ai cái gì. Những gì anh có là do bàn tay 
lao động của anh làm ra. 

 
Thánh Lễ kết thúc. Đang trên đường ra lấy xe để về nhà, Thanh nhìn thấy phía trước mình 

anh chàng nhân viên lau dọn trong công ty. Bỗng nhiên Thanh nhận ra sự khác biệt rất rõ giữa 
anh và người ấy. Khác biệt thứ nhất: Xe hơi của Thanh đắt tiền hơn xe hơi của anh ta. Khác 
biệt thứ hai: Nhà của Thanh mới và rộng hơn nhà anh ta. Khác biệt thứ ba: Thanh tướng tá đẹp 
trai hơn anh ta. Khác biệt thứ tư: Thanh có bằng cấp cao hơn anh ta. Nhưng khác biệt thứ năm 
mới làm Thanh để ý nhất, đó là: Thanh cười không tươi bằng anh ta. Nói cách khác, Thanh 
cảm thấy mình không bình an như người ấy. 

 
Chiều hôm ấy, Thanh quyết định gọi điện với lý do thăm hỏi anh nhân viên nọ nhưng thực 

ra là đang loay hoay đi tìm câu trả lời cho khúc mắc trong lòng mình. Trong câu chuyện giữa 
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hai người, Thanh nhận ra thêm những thua kém vật chất danh vọng của anh nhân viên. Cuối 
cùng, Thanh nói người ấy: 

 
“Cậu có cần giúp đỡ gì thì cứ cho tôi biết.” 
 
Người ấy đáp lại một cách chân tình: “Cám ơn sếp. Em thấy mình như vậy là đủ để hạnh 

phúc rồi.” 
 
Thanh chợt giật mình khi nghe “đủ để hạnh phúc”. Phải rồi, đây là chìa khóa giải gỡ khúc 

mắc bấy lâu nay. Anh nhân viên lau chùi có thể không đủ tiền để mua cái nhà lớn hơn, không 
đủ bằng cấp để xã hội phải cung kính, không đủ quyền lực để sai khiến thiên hạ,… nhưng anh 
ta biết xem những gì mình đang có là đủ để tâm hồn thanh thản hạnh phúc. 

 
Các ý nghĩ bỗng dồn về rất nhanh trong tâm trí giúp Thanh phản tỉnh. Rõ ràng là Thanh 

đang có “đủ để hạnh phúc”. Anh có một mái ấm gia đình quý giá mà anh lâu nay bỏ lơ. Đức tin 
cho anh ý nghĩa cuộc đời và bình an, vậy mà bấy lâu nay anh chẳng hề để ý chăm sóc. Của cải 
anh đang có là những hồng ân, vậy mà anh vẫn nghĩ là đương nhiên. Bầu trời trong veo mùa 
thu xinh đẹp thế mà hôm nay anh mới thấy…. Nguyên nhân của việc anh cảm thấy mình không 
hạnh phúc thật sự rất đơn giản: vì anh chưa biết ĐỦ. Vì chưa biết đủ nên anh chưa biết thưởng 
thức trọn vẹn. Đến lúc này thì anh nhận ra rằng không biết đủ là một dạng tham lam tinh tế. 
Hóa ra bấy lâu nay anh là một kẻ tham lam ngu ngốc mà không biết. Biết đủ không phải là dậm 
chân tại chỗ khước từ sự cầu tiến và phát triển, nhưng biết đủ là khôn ngoan tận hưởng những 
gì mình đang có trong tay một cách trân trọng và đầy tròn nhất. 

 
Cuộc nói chuyện hôm ấy kết thúc bằng những tiếng cảm ơn được lặp đi lặp lại liên tục từ 

miệng Thanh. Anh nhân viên không hiểu sao sếp lại cảm ơn mình, mà lại cảm ơn nhiều lần nữa 
chứ. Còn Thanh thì vui mừng như tìm được một kho tàng chôn giấu bấy lâu nay. Thanh tự nhủ 
sẽ tìm cách “đền ơn” người nhân viên của mình. 

 
Hôm nay, nhờ sống hai chữ BIẾT ĐỦ mà Thanh là một người hạnh phúc hơn nhiều. Anh 

có thêm không gian và thời gian để thưởng thức những điều quan trọng nhất của cuộc đời. Tốt 
hơn nữa, Thanh nhận ra một chân lý mà Thánh Tê-rê-xa thành Avila đã khám phá cách đây 
mấy trăm năm: có Chúa là có đủ. 

 
Giuse Việt, O.Carm. 
[30A+V0713] 
 
English: http://only3minutes.wordpress.com/enough/ 

VỀ MỤC LỤC 

 

    

Đan Quang Tâm 

(Trích tập san GHXHCG số 9)   

“Caritas in veritate là nguyên tắc xây dựng nên học thuyết xã hội của Hội Thánh, một 
nguyên tắc hành động theo các tiêu chí định hướng cho hành động luân lý” (Thông điệp Caritas 
in Veritate, sau đây gọi tắt là CiV, 6). Một đóng góp quan trọng của Đức Bênêđictô XVI cho 
huấn quyền về xã hội của Hội Thánh là giới thiệu và triển khai ý tưởng “tình yêu trong chân lý” 
như là nhân đức cốt lõi trong giáo huấn xã hội Công giáo. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng sự 
nhấn mạnh này về tình yêu của Đức Bênêđictô đi chệch hướng giáo huấn xã hội truyền thống. 

TÌNH YÊU TRONG SỰ THẬT, CỐT LÕI CỦA HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO  

 

http://only3minutes.wordpress.com/enough/
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Đức Gioan XXIII dạy rằng tình yêu “tóm lược toàn bộ giáo huấn và hoạt động Hội Thánh” 
(Thông điệp Mater et Magistra, 6). Mặc dù các giáo hoàng từ Đức Lêô XIII trở về sau đều cho 
rằng nguyên chỉ có công bằng thì chưa đủ để lập nên trật tự xã hội, mà cần phải có thêm tình 
yêu, nhưng chỉ có Đức Bênêđictô mới đặt tình yêu ở vào tâm điểm của học thuyết xã hội Công 
giáo. Ngài nhận rằng tình yêu là nguồn lực độc đáo của toàn bộ học thuyết xã hội, có vị trí còn 
cao hơn đức công bằng xã hội, vốn từ lâu đã được xem là nhân đức cốt lõi của giáo huấn xã 
hội Công giáo.  

  “Tình Yêu – caritas – là một sức mạnh phi thường thúc đẩy 
con người can đảm và quảng đại dấn thân trong lĩnh vực công lý 
và hòa bình. Đó là một sức mạnh bắt nguồn từ Thiên Chúa, Tình 
Yêu Vĩnh Cửu và Sự Thật Tuyệt Đối” (CiV, 1). Tình yêu “đem lại 
thực chất cho mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa và với người 
gần bên; tình yêu là nguyên tắc không những của các quan hệ vi 
mô (với bạn bè, các thành viên trong gia đình hoặc trong những 
nhóm nhỏ) mà còn là của những quan hệ vĩ mô (xã hội, kinh tế và 
chính trị)” (CiV, 2).  

Tình yêu ở đây là đề tài được khai triển trong Thông điệp đầu 
tiên Deus Caritas Est (viết tắt là DCE) của Đức Giáo hoàng 
Bênêđictô. Tình yêu trong Caritas in Veritate phải được hiểu theo 
ý nghĩa được diễn giải trong Thông điệp Deus Caritas Est. Đức 
Bênêđictô nhận xét rằng trên thế giới ngày nay “tình yêu đã và 
đang tiếp tục bị hiểu lầm và bị tước đoạt ý nghĩa. […] Trong các 

lĩnh vực xã hội, pháp luật, văn hóa, chính trị và kinh tế  – nói cách khác, các bối cảnh bị phơi 
nhiễm nhất trước nguy cơ này – tình yêu dễ bị gạt đi như là không liên quan đối với việc diễn 
giải và định hướng trách nhiệm luân lý. Do đó phát sinh nhu cầu liên kết tình yêu với sự thật 
không những theo hướng mà Thánh Phaolô đã chỉ ra, là chiều hướng veritas in caritate (Ep 
4,15), nhưng còn theo chiều ngược lại và mang tính bổ sung, đó là chiều hướng caritas in 
veritate. Sự thật cần được tìm kiếm, khám phá và diễn tả trong “nhiệm cục” tình yêu, nhưng 
tình yêu đến lượt mình, cũng cần được hiểu biết, khẳng định và thực hành trong ánh sáng của 
sự thật” (CiV, 2).   

Cần lưu ý, tình yêu hiểu cho đúng nghĩa, “không phải chỉ là một cảm tính” bởi vì “cảm tính 
đến rồi đi” (DCE, 17), trong khi tình yêu thì bền vững “theo nghĩa ‘mãi mãi’ (DCE, 6). Thế 
nhưng, “không có sự thật, tình yêu suy thoái và trở thành cảm tính. Tình yêu trở thành một cái 
vỏ trống rỗng, được lấp đầy một cách tùy tiện” (CiV, 3).  

Trên cấp độ cơ bản nhất, tình yêu và sự thật bổ sung, hoàn tất cho nhau trong đó “hành 
động mà thiếu hiểu biết thì mù quáng, còn tri thức thiếu tình yêu thì cằn cỗi” (CiV. 30). Nghĩa là 
con người được thúc đẩy tìm kiếm sự thật và chia sẻ sự thật với nhau vì tình yêu. Ngược lại, 
con người chỉ yêu thực khi các hành động của mình phù hợp với sự thật. Đức Bênêđictô nói: 
“Chỉ có ở trong sự thật thì tình yêu mới chiếu sáng, chỉ có trong sự thật thì tình yêu mới thực sự 
sống. Sự thật là ánh sáng mang lại ý nghĩa và giá trị cho tình yêu” (CiV, 3). Nói cách khác, “tình 
yêu không loại trừ tri thức, trái lại, còn đòi hỏi, cổ vũ và làm sinh động tri thức từ bên trong” 
(CiV, 30). 

Đức Bênêđictô viết tiếp về tương quan giữa tri thức và tình yêu: “Tri thức và tình yêu không 
ở trong những gian phòng tách biệt: tình yêu phong phú nhờ tri thức và tri thức tràn đầy tình 
yêu” (CiV, 30). 

Đến đây, ta có một định nghĩa hoàn toàn mới về học thuyết xã hội: học thuyết xã hội là học 
thuyết về “caritas in veritate in re sociali” (tình yêu trong sự thật trong những vấn đề xã hội). 
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“Caritas in veritate” chính là nguyên tắc cốt lõi để xây dựng nên học thuyết xã hội của Hội 
Thánh. 

 _______ 

Tài liệu tham khảo: 

“Ever Ancient, Ever New, Caritas in Veritate and Catholic Social Doctrine”, Linh mục 
Thomas D. Williams, L.C., Alpha Omega, XIII, n.1, 2010 – pp. 45-66 

“Love, Truth and the Economy: A Reflection on Benedict XVI’s Caritas in Veritate”, Giáo Sư 
Luật John M. Breen, Loyola University Chicago School of Law, Havard Journal of Law & Public 
Policy, Vol. 33.  

 Augustinô Đan Quang Tâm  

VỀ MỤC LỤC 

 

 

(Lc 12, 32 – 48)  

Nhiều năm nay các câu chuyện rân ran trong xã hội về các thứ trái cây có tẩm chất độc hại 
đến từ “phương bắc”, nhiều anh em bạn bè đặt thử trái táo trên bàn làm việc để thử nghiệm, 
hai ba tháng trôi qua trái táo vẫn căng phồng tròn lẵn, cười với nhau rồi đem vứt đi thôi, ai mà 
dám ăn. Rồi không chỉ trái táo trái lê, không chỉ là những câu chuyện truyền miệng khi trà dư 
tửu hậu, báo chí trong nước ngoài nước lên tiếng, thực phẩm, các hàng tiêu dùng, quần áo, 
các dụng cụ làm việc, các đồ chơi của trẻ em, … cái gì cũng độc hại, cái gì cũng có thể gây 
chết người. Vẫn là những hàng hóa đến từ “phương bắc” hay người ta còn gọi là “nước lạ”.  

 

Hỗn loạn hóa chất tạo mùi, tẩy trắng bán nhiều tại khu vực gần chợ Kim Biên, quận 
5, TP HCM.  Ảnh: Thiên Chương 

CÁC CON ĐỪNG SỢ  
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Bây giờ thì không chỉ hàng hóa đến từ “nước lạ”, ngay trên đất nước này, một dân tôc xem 
trọng chữ Tín, chữ Nhân và chữ Nghĩa, đụng vào bất cứ hàng hóa nào cũng gặp phải chất độc. 
Từ bé, mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn cho chúng tôi ăn món “con nhộng”, sản phẩm có được từ việc 
lấy tơ tằm, món ngon đó bây giờ đôi khi làm tôi nhớ, có lần nhanh miệng nói với một cha gia 
đình ở Bảo Lộc là muốn có món “con nhộng” để … ăn. Cha ấy nói rằng đừng ăn vì nó đã ngấm 
đầy thuốc trừ sâu ! Tuần rồi đi lên vùng cao nguyên Lâm Đồng, ghé ngang qua Đà Lạt, gặp một 
giáo dân có vườn dâu, xin họ ít quả để mang về Saigon làm quà, Tiếc rẻ ông ta nói “sao cha 
không cho con biết sớm, để cha dùng con phải ngưng phun thuốc trước vài ngày” .  

 

Gà vịt trắng nhăn nheo sau khi nhúng “bột sắt” đều căng tròn, vàng ươm  

(Nguồn: Thanh Niên) 

Cái gì cũng độc, cái gì cũng hại : bún, bánh phở, nước tương, rau củ, trái cây đến ngay 
mít, chuối cũng có thuốc, thịt các loại, ngũ tạng trâu bò heo, chân gà, gà phế thải từ Hàn Quốc, 
sữa, ngay đến … gạo cũng nhiễm hóa chất, không biết phải ăn cái gì bây giờ.  

Tai họa thì không biết ập đến lúc nào, con số tử vong do tai nạn giao thông hàng năm vẫn 
trên chục ngàn người, ra đường không bao giờ có thể tin rằng mình an toàn, đi đàng hoàng 
cũng bị những “xe điên” tông từ đàng sau đến, ngồi xe ca loại 50 chục người cũng không biết 
rơi tõm xuống sông, xuống vực lúc nào. Không rơi thì cũng đối đầu với xe tải, nạn nhân không 
còn nhận ra hình dạng nữa. Tàu cánh ngầm thì nay trục mai trặc giữa sóng gió, kiểm tra ra thì 
cái nào cũng “quá date” từ lâu.  

Không chỉ rủi ro do tai nạn, cướp giật luôn rình rập, táo tợn đến mức chặt tay cướp điện 
thoại di động giữa phố phường, mà chỉ là chiếc điện thoại “hàng hồ cầm đào mấy trăm ngàn” 
loại “cùi bắp”. Tôi rất dè dặt cố gắng không đến chỗ đông người như quán ăn, quán cà phê, 
không phải vì mình quan liêu không đến với người bình dân, đến với người nghèo có nhiều 
cách đến, nhưng rất sợ chẳng may nhìn ai đó mà họ đang cáu giận hay phê thuốc thì lập tức bị 
ghép vào tội “nhìn đểu”,  hậu quả có thể “về chầu Chúa sớm” hoặc ít ra cũng nằm bệnh viện vài 
ngày.  
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Những câu chuyện không thể tin được như người tình giết nhau, cha giết con, vợ giết 
chồng, chồng giết vợ, con giết mẹ cha, người giúp việc giết chủ nhà, không chỉ giết nhưng còn 
chặt thây vứt bỏ ngoài sông, ngoài suối là những câu chuyện đọc được hàng ngày trên các 
báo, không cần trích dẫn vì ngày nào cũng có chuyện, vào mạng tin tức nào cũng có.  

Mọi người bảo nhau cố gắng giữ cho đừng có bệnh tật, nhưng thực phẩm như vậy làm sao 
mà giữ được ? Vào bệnh viện thì, đau ruột thừa bệnh viện cắt thận, gãy chân trái thì cắt chân 
phải, phẫu thuật thì bỏ quên băng gạc, bệnh nhân nhẹ hóa nặng, sống hóa chết, trẻ chích ngừa 
chết ngay sau khi tiêm, gần đây báo chí lại đưa tin xét nghiệm hàng ngàn mẫu như nhau, vì 
không xét nghiệm, chỉ lấy một vài kết quả xét nghiệm sau đó sửa tên tuổi để lấy tiền. Cũng 
nhiều đến nỗi không cần trích dẫn.  

Ở yên trong nhà chưa chắc đã an toàn, Hôm nọ tôi có một người bạn, anh ấy gọi điện cho 
tôi xin tạ ơn Chúa vì bị mất trộm mà vẫn còn sống, anh ấy kể rằng “nó vào lấy hết mọi thứ trong 
phòng anh ấy nhưng hai vợ chồng không biết gì, sáng ra mới biết bị mất trộm, may mà không 
tỉnh dậy chứ tỉnh dậy thì nó giết chết rồi”. Cách đây mấy tuần chúng tôi bị mất trộm ghế nhựa ở 
nhà thờ, bắt được kẻ trộm chỉ dám “xin anh đi chỗ khác làm ăn, đây là nơi thờ phượng”, chẳng 
dám giao công an vì như thế sẽ phiền to, bởi sau khi giao vài tiếng đồng hồ kẻ trộm sẽ trở lại 
đe dọa ngay mình hoặc gầm gừ “xin tí huyết”, còn mình thì bị giữ tại đồn viết tờ tường trình rồi 
“được”mời lên xuống làm việc lấy lời khai mãi, mất hết cả giờ giấc lại thêm bực mình. Chuyện 
trộm chó đi đến án mạng chết nhiều người trong nhiều vụ là thí dụ cụ thể.  

Nói đến công an thì những ai ở Việt Nam đều biết, họ muốn làm gì mình cũng phải chịu, 
bất ngờ đưa “giấy mời” ấn định ngày giờ thì phải ra trình diện, “mời” nhưng không được từ 
chối, nhiều vụ ra đồn công an rồi “tình nguyện” ở lại sau đó thì tự tử chết, người nhà được mời 
đến nhận xác, những vụ này nhiều đến nỗi cũng không cần trích dẫn. Về công an giao thông thì 
khỏi nói, cứ ngồi lên taxi nói vài câu về công an giao thông mà nghe cánh tài xế chua chát than 
thở, mọi phương tiện di chuyển đều là nguyên cớ để nộp phạt không biên nhận. 

Còn bão, lũ, sập đất, lũ quét, lũ ống, … vẫn là tai họa đổ trên đầu người bất cứ lúc nào. 
Quen gọi là thiên tai nhưng có nguồn gốc là “nhân tai”, bởi chính sự phá hoại môi trường thiên 
nhiên là nguyên do gây ra như vậy. Có nhân tai hiển nhiên là các đập thủy điện luôn trong tình 
trạng không biết vỡ lúc nào, có cái vỡ ra mới “lòi mặt chuôt” về phẩm chất. Mấy tuần này trên 
một số báo “tiên đoán” vỡ đập Dầu Tiếng thánh phố Saigon sẽ chìm trong biển nước cao … 2,5 
mét !  

Giữa những phập phồng lo âu như vậy, Chúa bảo chúng ta “đừng sợ”, quyền lực thế gian 
xem ra mãnh liệt nhưng Chúa bảo đảm tình thương của Ngài lớn lao hơn nhiều, điều chúng ta 
cần tìm kiếm là cậy dựa vào thế gian, môt cơ cấu đã rỗng tuếch băng hoại hay cậy dựa vào 
Chúa với hứa của Đấng Trung Tín. Abraham đã đi theo lời hứa, liều lĩnh và tín thác, Abraham 
đã tìm được sự sống vĩnh cửu vì ông tin, chúng ta sống giữa thử thách nặng nề của thế gian, 
một thế gian tan nát nhưng vẫn vững tin vào Chúa, chỉ có thể hiểu như vậy mới nghe đươc lời 
“đừng sợ”. Đừng sợ nghĩa là đừng để thế gian cuốn theo cơn lốc của nó, đừng nói theo nó, 
đừng nói cho vừa lòng nó, đừng thỏa hiệp với nó, đừng đồng lõa với nó, đừng cộng tác với nó, 
đừng đầu tư vào nó,đừng mong đợi gì nơi nó. Hãy xây dựng Nước Trời cho cuộc sống vĩnh 
cửu, xây dựng ngôi nhà do chính Chúa là Kiến trúc sư, là Đấng đặt nền móng (Dt 11, 1-2, 8-19) 

Lm. Vĩnh Sang, dcct. 

Chúa nhật XIX TN. C. 

11/08/2013 

VỀ MỤC LỤC 
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Lm. Minh Anh chuyển ngữ  

Nguyên tác: Taking Flight - Bay Lên Đi 

Tác giả: Anthony de Mello, S.J. 

 

Chỉ dẫn: 

Tốt nhất, các câu chuyện sẽ được đọc theo thứ tự như đã sắp xếp. Mỗi lần đọc không quá 
một hoặc hai mẩu chuyện nếu bạn ước ao có được một cái gì đó hơn là chỉ giải trí.  

Lưu ý: 

Các chuyện kể trong tập sách này đến từ nhiều đất nước, nhiều nền văn hoá và tôn giáo 
khác nhau; chúng thuộc về những di sản thiêng liêng, những câu chuyện hài hước được ưa 
chuộng của dòng đời nhân loại.  

Những gì tác giả làm là xâu kết chúng lại với nhau theo một ý hướng đặc thù. Công việc 
của tác giả là công việc của người thợ dệt và thợ nhuộm, tác giả chẳng có công trạng gì về 
những tấm vải và những sợi chỉ.  

LTS. Chỉ dẫn và lưu ý trên đây là của tác giả. Tuy nhiên, vì Đặc San GSVN chỉ phát hành 2 
tuần một lần nên mỗi số báo BBT xin giới thiệu trung bình từ 5 đến 7 mẫu chuyện. Bạn đọc có 
thể lưu lại để nghiền ngẫm suy tư. 

 

Chủ đề : “Tình Yêu” 

192. Chiếc quần tây  

Cô hàng bán cho gã thanh niên một chiếc quần tây sặc sỡ. Cậu thích thú vì đã mua được 
nó.  

Hôm sau, cậu đến trả lại chiếc quần với lý do “Bạn gái tôi không thích nó”.  

Tuần sau, cậu trở lại, tươi cười và muốn mua lại chiếc quần tây. “Bạn gái anh đổi ý rồi 
sao?” cô bán hàng hỏi.  

“Không”, cậu trả lời. “Tôi đổi bạn gái”.  

  ڰ

193. Cô ấy nghĩ   

Mẹ, “Bạn gái con thích gì ở con?”. 

Con trai, “Cô ấy nghĩ con đẹp trai, tài năng, thông minh và là một vũ công điệu nghệ”. 

Mẹ, “Và con thích gì nơi cô ta?”. 

Chiếc quần tây  
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Con trai, “Cô ấy nghĩ con đẹp trai, tài năng, thông minh và là một vũ công điệu nghệ”.  

  ڰ

194. Xui xẻo và may mắn  

Sau nhiều năm, hai người bạn gái gặp nhau. 

“Kể cho tớ hay”, một người hỏi, “Điều gì xảy đến với con trai cậu?”.  

“Con trai tớ? Thằng bé thật tội nghiệp, tội nghiệp lắm!”, người kia thở dài. “Nó có một cuộc 
hôn nhân xui xẻo - với một cô gái không động một ngón tay đến việc nhà. Cô ta không nấu ăn, 
không may vá, không giặt giũ hay quét dọn. Tất cả những gì cô làm là ngủ, chơi rong và đọc 
sách trên giường. Tội nghiệp thằng bé, thậm chí phải mang điểm tâm vào giường cho nó, cậu 
có tin không?”.  

“Thật kinh khủng! Và con gái của cậu thì sao?”. 

“À - nó là đứa may mắn! Nó kết hôn với một thiên thần. Cậu ta không để cho nó làm bất cứ 
điều gì trong nhà. Cậu ta thuê những người giúp việc nấu nướng, may vá và giặt giũ và quét 
dọn. Mỗi sáng, cậu mang thức ăn vào giường, cậu có tin không? Tất cả những gì con bé làm là 
ngủ… tuỳ thích, suốt ngày nghỉ ngơi và đọc sách trên giường”.  

  ڰ

195. Tại sao lại là tình yêu?  

“Anh nghĩ anh có thể cho con gái tôi những gì nó muốn?”, ông bố hỏi người cầu hôn.  

“Dĩ nhiên, thưa bác. Cô ấy đã nói, tất cả những gì cô muốn là cháu”.  

Không ai gọi là tình yêu nếu những gì cô ta muốn là tiền. Tại sao lại là tình yêu nếu những 
gì cô ấy muốn là chính bạn?  

  ڰ

196. Có nó để làm gì?   

Robert, một anh chàng mười bốn tuổi yêu cô hàng xóm cũng mười bốn tuổi. Cậu bán hết 
mọi thứ mình có và ngay cả nhận làm những công việc lặt vặt để đủ tiền mua cho người yêu 
chiếc đồng hồ mà cô thích. Cha mẹ cậu thất vọng, nhưng quyết định tốt nhất của cậu là không 
nói gì.  

Tới ngày đi mua sắm, Robert ra phố, rảo qua các cửa tiệm rồi trở về mà tiền vẫn còn 
nguyên. Cậu giải thích, “Tôi dẫn cô ấy đến quầy nữ trang và cô bảo, rốt cuộc, cô chẳng thích 
chiếc đồng hồ. Cô thích những thứ khác nữa như lắc đeo tay, vòng đeo cổ hay nhẫn vàng”.  

“Trong khi cô ấy đi quanh tiệm suy nghĩ để quyết định thì tôi nhớ điều mà thầy giáo chúng 
tôi có lần bảo - trước khi tậu một cái gì, phải tự nhủ, chúng ta muốn có nó để làm gì. Chính khi 
nhận ra điều đó thì tôi thực sự không thích cô ta nữa, vì thế tôi ra khỏi tiệm và bỏ về”.  

  ڰ

197. Đám tang ông rùa  
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Một cậu nhóc đau lòng nhận ra con rùa cưng của mình nằm ngửa im lìm, không cựa quậy 
bên bờ ao.  

Cha cậu tìm mọi cách để an ủi, “Con à, đừng khóc. Chúng ta sẽ tổ chức một đám tang 
trang trọng cho Ông Rùa. Chúng ta sẽ làm cho ông một quan tài nhỏ viền bằng bạc và nhờ 
người lo đám ma dựng một tấm bia ở mộ có khắc tên Ông Rùa trên đó. Rồi chúng ta sẽ cắm 
hoa tươi quanh mộ ông mỗi ngày và rào quanh mộ một hàng rào cọc nhỏ”.  

Cậu bé lau mắt và trở nên hứng thú với dự định đó. Khi mọi sự đã sẵn sàng, đám rước đã 
hoàn tất, cha mẹ, người giúp việc, con cái và người khóc thuê - bắt đầu tiến bước trọng thể về 
phía cái ao để mang xác con rùa, nhưng cái xác biến đâu mất.  

Đột nhiên họ phát hiện Ông Rùa trồi lên từ đáy ao và vui vẻ bơi quanh. Cậu bé nhìn chằm 
chằm vào người bạn của mình với nỗi thất vọng ê chề, rồi nói, “Chúng ta hãy giết ông ta”.  

Không phải bạn là người mà tôi thực sự quan tâm, nhưng là điều kỳ thú mà tôi có được từ 
việc yêu bạn.  

  ڰ

VỀ MỤC LỤC 

 
 

Lm. Micae-Phaolo Trần Minh Huy, pss.  

 

Kính thưa Quý Đức Cha và Quý Cha, 

Đức Cha Alphongsô NGUYỄN HỮU LONG, GM Phụ Tá Hưng Hóa, Đại Diện Giám Tỉnh 
Xuân Bích tại Việt Nam, sắp xếp với Cha Hương cho con đến chia sẻ đôi điều trong cuộc Hội 
Ngộ Xuân Bích này, nhưng con sẽ không mang lại cái gì mới mẻ hay suy tư cao siêu nào hết. 
Cái gì quý cha cũng đã học, đã biết hết rồi. Con chỉ xin được cùng quý cha đọc lại, ôn lại, nhớ 
lại với nhau trong bầu khí huynh đệ bí tích linh mục thuộc gia đình Xuân Bích một vài phương 
thế khả dĩ sống trung tín và thành công trong đời sống và sứ vụ linh mục của chúng ta, trong 
chiều kích đời sống nội tâm thiêng liêng, lẫn trong chiều kích sứ vụ đối với đoàn chiên:  

1. - Linh mục và Chúa Giêsu Thánh Thể,  

2. - Linh mục và Con đường Thập giá,  

3. - Linh mục sống dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria, 

4. - Linh mục sống mối hiệp thông huynh đệ, 

5. - Linh mục buông theo Chúa Thánh Thần,  

6. - Linh mục luôn nghĩ đến trách nhiệm lo cho các linh hồn.  

 

Tiếp theo kỳ trước (3 đề mục 1, 2 và 3 đã được trình bày trong số báo kỳ trước 
202) 

BÍ QUYẾT SỐNG TRUNG TÍN VÀ THÀNH CÔNG TRONG SỨ VỤ LINH MỤC (CHIA SẺ 
VỚI HỘI NGỘ CỰU SINH VIÊN XUÂN BÍCH - ĐÀLẠT NGÀY 9-11/7/2013)  
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4. Linh mục sống mối hiệp thông huynh đệ 

Do bí tích truyền chức và thừa tác vụ lãnh nhận, linh mục giáo phận liên kết và hiệp thông 
phẩm trật trước hết với Đức Thánh Cha và Giám mục đoàn phục vụ toàn thể Giáo Hội, nhất là 
với Giám Mục Bản Quyền của mình: “Không có thừa tác vụ linh mục ở ngoài sự hiệp thông với 
Đức Giáo Hoàng và Giám mục đoàn, đặc biệt với Giám mục giáo phận, trong lòng tôn kính như 
con thảo và sự tuân phục đã hứa khi thụ phong.”[30]  

Tiếp đến,mối hiệp thông linh mục đoàn được thiết lập bởi đức ái tông đồ, thừa tác vụ và 
tình huynh đệ bí tích, diễn tả bằng việc đặt tay của linh mục đoàn trong nghi lễ truyền chức và 
việc nhập tịch hay nhập vụ vào một Giáo hội địa phương.[31] Sắc lệnh Chức vụ và Đời sống 
linh mục đã mô tả mối hiệp thông đó bằng những lời lẽ thắm tình rằng “Các linh mục nhiều tuổi 
hãy đón nhận những linh mục trẻ như những người em thực sự, giúp đỡ họ trong những công 
tác và gánh nặng đầu tiên của sứ vụ linh mục; gắng hiểu tâm trạng của họ và theo dõi các dự 
tính của họ với thiện chí. Còn các linh mục trẻ phải biết kính trọng tuổi tác và kinh nghiệm của 
các vị lớn tuổi; bàn hỏi với các ngài và sẵn lòng cộng tác với các ngài trong việc chăm sóc các 
linh hồn.”[32]   

Trong sứ điệp gửi Dân Chúa, THĐGMTG kỳ XIII cũng ân cần nhắc các linh mục về mối 
hiệp thông này: “Trong giáo xứ, sứ vụ của linh mục như người cha và mục tử của dân Chúa vẫn 
có tính chất chủ yếu. Các Giám Mục tại THĐGM này bày tỏ với tất cả các linh mục lòng biết ơn 
và sự gần gũi huynh đệ vì công việc không dễ dàng của các vị và mời gọi các linh mục hãy 
củng cố chặt chẽ hơn mối liên hệ trong hàng linh mục giáo phận, đào sâu đời sống thiêng liêng 
và thực hiện việc thường huấn để có thể đương đầu với những thay đổi.”[33]  

Linh mục giáo phận còn sống hiệp thông với giáo dân, tu sĩ, những người sống đời thánh 
hiến, nỗ lực khơi dậy và phát triển sự đồng trách nhiệm trong cùng một sứ mạng cứu độ duy 
nhất của Giáo Hội.[34] Sắc lệnh Chức Vụ và Đời Sống Linh Mục nhắc nhớ rằng mọi tín hữu đều 
phải cùng nhau làm việc cho Nước Chúa, trong đó linh mục nhìn nhận và thăng tiến phẩm giá 
cùng sứ vụ của giáo dân, sẵn sàng lắng nghe giáo dân, coi trọng những ước vọng của giáo 
dân, nhìn nhận kinh nghiệm và chuyên môn của giáo dân trong các lãnh vực khác nhau của 
hoạt động nhân loại, tin tưởng vào phận vụ của giáo dân trong việc phục vụ Giáo Hội và Xã 
Hội, để giáo dân có đủ tự do và lãnh vực hoạt động, cũng như cơ hội thích hợp để gánh vác 
công việc theo sáng kiến của mình. Linh mục luôn cố gắng dẫn dắt giáo dân đi đến hiệp nhất, 
sự thật và công ích, hòa giải những khác biệt về tâm thức và trình độ, để không ai cảm thấy 
mình xa lạ ở trong cộng đồng Giáo Hội.  Bên cạnh đó, Công Đồng Vaticanô II mời gọi giáo dân 
nhận biết bổn phận đối với linh mục của mình, và bằng chia sẻ ân cần, tinh thần lẫn vật chất, 
kính trọng và dè dặt gìn giữ, bảo vệ, giúp đỡ, cầu nguyện, thương yêu và tận tâm cộng tác, ngõ 
hầu linh mục vượt qua được những khó khăn, giới hạn và yếu đuối nhân loại của mình mà chu 
toàn sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và điều khiển Dân Chúa cách hiệu quả.[35] Ngoài ra còn cố 
gắng tiếp tay với Chúa Thánh Thần để khơi dậy ơn gọi linh mục tiếp nối thừa tác vụ của 
mình.[36]  

Cùng chiều hướng này, ĐTC Biển Đức XVI đề cao tinh thần đồng trách nhiệm: “Tinh thần 
đồng trách nhiệm đòi phải thay đổi não trạng, nhất là về vai trò của giáo dân trong Giáo Hội: 
không được coi giáo dân chỉ là những cộng tác viên của hàng giáo sĩ, nhưng như những người 
thực sự đồng trách nhiệm đối với cuộc sống và hoạt động của Giáo Hội. Vì thế, điều quan trọng 
là phải củng cố một hàng giáo dân trưởng thành và dấn thân, có khả năng đóng góp phần đặc 
thù của mình cho sứ mạng của Giáo Hội, trong niềm tôn trọng các thừa tác vụ và nghĩa vụ của 
mỗi người trong đời sống Giáo Hội và luôn luôn hiệp thông với các Giám Mục... Hãy đảm nhận 
và chia sẻ những chọn lựa mục vụ của các giáo dân và giáo xứ, tạo những cơ hội gặp gỡ và 
cộng tác chân thành với các thành phần khác trong Giáo Hội, kiến tạo những quan hệ quí mến 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11433#_ftn30#_ftn30
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11433#_ftn31#_ftn31
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11433#_ftn32#_ftn32
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11433#_ftn33#_ftn33
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11433#_ftn34#_ftn34
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11433#_ftn35#_ftn35
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11433#_ftn36#_ftn36
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và hiệp thông với các linh mục, để họp thành một cộng đồng sinh động, phục vụ và truyền 
giáo.”[37] 

Trong mọi mối tương quan của linh mục, đặc biệt trong các mối tương quan khác phái, ai 
cũng có thể bị “vi-rút” tình cảm và tình dục tấn công. Vấn đề là cần có sức đề kháng tốt để tránh 
bị nhiễm bệnh. Sức đề kháng đó nằm ở chính sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, tình huynh 
đệ bí tích của linh mục với nhau và sự kiên trì chu toàn bổn phận theo đấng bậc của mình cho 
các linh hồn được giao phó. Chân phước viện phụ Enrêđi đã nhắc đến tình bạn cao quí của 
Gionathan và Đavít: “Thế mới là tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo, vững bền và vĩnh viễn: 
ghen tương không thể hủy hoại, nghi ngờ không làm suy giảm, tham vọng không hề phá tan. Bị 
thử thách đến vậy mà vẫn không nao núng, bị xô đẩy đến thế mà vẫn không ngã quỵ, bị nguyền 
rủa thế nào cũng không lay, bị lăng mạ ra sao cũng không chuyển.”[38] Quả thật, khi linh mục 
thực sự yêu thương nhau, ai cũng thỏa mãn được nhu cầu tâm lý căn bản tự nhiên yêu và 
được yêu của con người, thì chẳng ai thèm đi tìm bù trừ hay đón nhận một tình cảm nào khác.   

5. Linh mục buông mình theo Chúa Thánh Thần  

Cũng như mọi người, linh mục đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và trở nên đền thờ Ngài 
ngự khi chịu phép bí tích Rửa tội; và còn nhận lãnh Thánh Thần đầy đủ hơn trong Bí tích Thêm 
sức và Truyền chức linh mục (với quyền tha tội). Hơn ai hết linh mục phải buông mình theo 
Chúa Thánh Thần và để Ngài hướng dẫn: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến 
nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy 
đã nói với anh em”[39]. Thánh Thần cũng sẽ dạy cho biết phải nói gì: “Khi người ta đưa anh em 
ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em 
đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho 
anh em biết những điều phải nói”[40]. Thánh Thần còn nói thay cho nữa:“Thật vậy, không phải 
chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” “Khi người ta điệu anh 
em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em 
biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần 
nói”[41]. 

Chúa Thánh Thần giúp kiện toàn đời sống và sứ vụ linh mục bằng 7 ơn của Ngài: Khôn 
ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, suy biết, đạo đức và kính sợ Chúa. Chính Ngài đã ngự 
xuống trên các tông đồ dưới hình những lưỡi lửa, cho họ nói các thứ tiếng khác nhau, biến đổi 
họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh và hôm ấy có khoảng ba ngàn người theo 
Đạo.[42] Linh mục phải luôn trung thành và ngoan ngoãn nghe theo ơn soi sáng của Chúa 
Thánh Thần, vì “chính ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng thi hành sứ mạng 
và củng cố chứng tá của chúng ta,”[43] nhờ đó linh mục mang lại hoa trái tồn tại, không những 
cho mình mà cho mọi người: Bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, tế nhị, tốt bụng, quảng đại, 
hòa nhã, trung tín, khiêm tốn, tự chủ và thanh khiết. 

 Hoạt động của Chúa Thánh Thần rất đa dạng và phong phú: Ngài dùng môi miệng ta mà 
nói điều Chúa muốn nói; Ngài soi sáng trong trí khôn cho ta viết lại; Ngài cũng có thể nắm tay 
giúp ta viết lên điều Ngài muốn; hoặc Ngài viết ra trên vách cho ta xem mà chép lại, như trường 
hợp đã xảy ra với vua Bensatsa và được Danien giải thích cho[44]: “Thiên Chúa đã cho bàn tay 
đến viết hàng chữ kia: MƠ-NÊ có nghĩa là đếm: Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày 
của triều đại vua; TƠ-KÊN có nghĩa là cân: vua đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ; PƠ-
RẾT có nghĩa là phân chia: vương quốc của vua đã bị phân chia và trao cho các dân Mêđi và 
Batư.”   

Và vì tất cả những lẽ đó, thánh Phaolô nhắc nhở mọi người, nhất là linh mục đừng làm 
phiền lòng Chúa Thánh Thần,[45] đừng dập tắt Thần Khí.[46] Còn Chúa Giêsu thì khẳng định 
rằng ai phạm đến Chúa Thánh Thần thì chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.[47] Và ĐHY 
Filoni, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc, khuyến khích các nhà đào tạo, các giáo sư 
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và các chủng sinh tìm cách cởi mở hết sức có thể cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để 
có thể trả lời cách thích đáng cho những mong đợi của nhân loại. Ngài tuyên bố: “Ơn gọi để trở 
thành linh mục hay đã là một linh mục không phải là một chọn lựa mà mỗi người trong chúng ta 
đã làm, nhưng đó là một lời mời gọi của chính Chúa mà chúng ta đã chấp nhận và đáp trả bằng 
tiếng ‘xin vâng’ của chúng ta… Công việc của Chủng viện là giúp trải nghiệm hoạt động của 
Chúa Thánh Thần và hiểu những sự của Thánh Thần Thiên Chúa. Cần thiết phải đi vào tương 
quan thân mật với Chúa Thánh Thần để các ý định của Chúa trên cuộc đời chúng ta trở nên rõ 
ràng.”[48] 

Bảy ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống linh mục 

Trong buổi tiếp kiến ngày 12/2/2011, ĐTC Biển Đức XVI nhắc nhở “Cũng như toàn thể Giáo 
Hội, đời sống linh mục cần được canh tân liên lỉ, để tìm thấy lại trong cuộc sống của Chúa 
Giêsu những hình thức thiết yếu nhất của con người mình.” Linh mục chỉ có thể tìm được tác 
nhân khởi động, tiếp tục và kiện toàn sự canh tân liên lỉ đó ở nơi Chúa Thánh Thần. Chính Ngài 
giúp linh mục biến đổi và kiện toàn đời sống và sứ vụ qua bảy ơn của Ngài:  

Ơn Kính Sợ là hồng ân giúp linh mục không dám làm bất cứ điều gì khả dĩ làm mất lòng 
Chúa. Đây là một sự tế nhị của người đang yêu: tế nhị khác sợ hãi, cậu bé Saviô dóc lòng “thà 
chết chứ không phạm tội trọng” và mẹ vua thánh Louis luôn nhắc nhở con “thà mẹ nhìn thấy 
con chết trước mắt mẹ hơn là thấy con phạm tội trọng mất lòng Chúa.” Như thế, điều quan 
trọng trong đào tạo kitô giáo là gây nên nơi tín hữu một ý thức sợ tội, vì con người ngày nay 
mất dần cảm thức về tội. Chính vì vậy, thành công của công việc đào tạo tín hữu, nhất là đào 
tạo linh mục và tu sĩ, là biết làm cho người thụ huấn có được lòng kính sợ Thiên Chúa, không 
dám phạm tội mất lòng Chúa. 

Ơn Đạo Đức giúp linh mục nhận ra mối tương quan yêu thương giữa linh mục với Thiên 
Chúa, và tương quan yêu thương giữa linh mục với mọi người, trong tinh thần siêu nhiên và 
đức tin.  

Ơn Suy Biết giúp linh mục có thể đánh giá các sự vật ở trên bậc thang giá trị đích thực. 
Đừng hiểu lầm Lời Chúa (ví dụ Lc 9,59-62: “Đức Giê-su nói với một người kia:Anh hãy theo tôi! 
Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giê-su bảo: Cứ để 
kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa. Một người 
khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. 
Đức Giê-su bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước 
Thiên Chúa.” Chúa không bao giờ bảo linh mục ghét cha mẹ, gia đình hay bản thân, nhưng là 
biết đặt nó vào đúng vị trí của nó trên bậc thang giá trị, ví dụ linh mục có bổn phận thảo kính và 
mến yêu cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không thể được đặt cao hơn Chúa và tình yêu đối với 
Chúa…  

Ơn Sức Mạnh là ơn giúp linh mục can đảm vượt lên những chướng ngại để chọn lựa như 
Chúa muốn và sống theo ý Chúa, ví dụ tấm gương của thánh Françoise de Chantal, khi đã góa 
chồng và đã nuôi dưỡng 4 con trưởng thành, bà gặp thánh Françoise de Salle, biết được lời 
mời gọi và ý muốn của Chúa nên muốn đi tu, bốn đứa con ngăn cản nằm dài trên lối đi, bà đã 
can đảm tay cầm khăn vừa gạt nước mắt vừa bước qua từng người con để từ bỏ gia đình ra đi 
lập dòng Visitadines.  

Ơn Lo Liệu là ơn giúp linh mục tìm ra những phương thế và cách sống nào thích hợp nhất 
để thực hiện điều Chúa muốn, đúng theo bậc sống của mình. 

Ơn Thông Hiểu  đưa linh mục vào sự thật viên mãn khi đọc Lời Chúa.[49] Nhiều linh mục 
có thói quen xin ơn Chúa Thánh Thần mỗi khi soạn bài và giảng cho giáo dân: Xin Chúa Thánh 
Thần tiếp tục tác động, biến đổi và thánh hóa tâm hồn con cùng tâm hồn những người sẽ lắng 
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nghe con, xin Chúa dùng môi miệng con mà nói điều Chúa muốn nói. Tông huấn Verbum 
Domini số 85-87 gợi cho linh mục 3 câu hỏi trước khi dọn và giảng: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay 
là gì? Lời Chúa dạy gì riêng cho tôi hôm nay? Lời Chúa hôm nay dạy gì cho những người sắp 
nghe tôi? Có thế thì bài giảng mới đưa Lời Chúa vào thực tiễn cuộc sống và biến đổi cuộc sống 
được. 

Ơn Khôn Ngoan mang lại ơn chiêm niệm, ơn thần bí, ơn cảm nếm được sự dịu ngọt và 
khôn ngoan của Thiên Chúa.[50] Thánh Phaolô trong 2 Cr 12, 2-10 đã kể lại việc ngài đã được 
ơn này như thế nào: không còn biết đến thế giới vật chất này nữa, không còn bị giới hạn bởi 
không gian và thời gian nữa, “ở trong thân xác hay ngoài thân xác” ngài đều không biết. Cụ già 
Simêon được ơn này lúc bồng Chúa Hài Nhi trên cánh tay cằn cỗi của mình, nhưng mãn 
nguyện thốt lên “xin để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an, vì mắt tôi đã nhìn thấy Ơn cứu độ.” Linh 
mục hãy đặc biệt cầu xin ơn này trong đời sống kết hiệp nội tâm với Chúa.   

Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài trong từng hoàn cảnh sống của chúng ta, thì chúng 
ta cũng phải đổi mới luôn lời đáp trả của mình sao cho phù hợp. Chúa Giêsu đã khẳng định 
rằng người cha trần thế vốn xấu ác mà còn biết lựa của tốt cho con cái, vậy Cha trên trời sẽ 
ban ân huệ quí giá nhất là Chúa Thánh Thần cho những ai kêu xin Người. Chúng ta càng cầu 
xin Chúa Thánh Thần đến sửa lại mọi sự trong ngoài đời sống và sứ vụ của mình, đặc biệt 
trong việc tìm kiếm và xây dựng tình yêu thương hiệp nhất: Tháp Babel vì ngôn ngữ bất đồng 
mà thất bại; Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ban cho các tông đồ nói thứ ngôn ngữ mà mọi dân 
nước đều hiểu được. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại việc Chúa Thánh Thần đã ngự xuống 
trên các tông đồ dưới hình những lưỡi lửa, cho họ nói thứ tiếng mà các dân tộc khác nhau đều 
hiểu được trong tiếng mẹ đẻ của mình, biến đổi họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục 
Sinh[51]. Đó là ngôn ngữ chung của Tình Yêu? Vì chỉ có tình yêu mới có khả năng biến đổi như 
thế và Thiên Chúa là Tình Yêu.  

6. Linh mục luôn nghĩ đến trách nhiệm lo cho các linh hồn 

Căn bản ơn gọi chúng ta là làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Thánh Irênê nối kết 
trong khẳng định “Homo vivens Gloria Dei, con người được cứu độ là Thiên Chúa được vinh 
quang.” Vì thế, cha thánh Gioan Bosco tuyên bố: “Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác cứ 
lấy đi.” Nếu cuộc sống chúng ta chỉ có mục đích duy nhất là làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các 
linh hồn thì có gì làm lung lạc chúng ta được? Quả thế, “Trong mầu nhiệm các thánh thông 
công, các tín hữu - những người đã về quê trời, những người còn đền tội nơi luyện ngục và 
những người đang lữ hành trên trần gian này- tất cả liên kết với nhau trong tình yêu bền vững 
và chia sẻ với nhau những điều thiện hảo[52]. Trong sự hiệp thông kỳ diệu này, sự thánh thiện 
của người này ảnh hưởng trên người khác vượt xa thiệt hại do tội lỗi của một người có thể gây 
ra cho người khác[53]. 

Đới với người còn sống, chúng ta chăm lo cho họ với nỗi bận tâm ray rứt hằng ngày của 
thánh Phaolô là lo cho tất cả các Hội Thánh[54] và như thánh Phêrô khuyến cáo: “Anh em hãy 
chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì 
miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc 
thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên 
Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị 
Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát”[55].  

·    Lúc họ mới mở mắt chào đời, ta dùng bí tích Thánh Tẩy cho họ gia nhập Giáo Hội và trở 
nên con cái Thiên Chúa.  

·    Khi họ vừa có đủ trí khôn, ta chuẩn bị cho họ Rước Lễ Lần Đầu, được Mình Máu Thánh 
Chúa Giêsu làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn.  
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·    Khi họ yếu đuối sa ngã phạm tội, ta dùng Bí tích Giải Tội tha các tội trọng trả lại ơn 
thánh hóa và sự sống Chúa Ba Ngôi, cũng như tha các tội nhẹ hầu được thêm nhiều ơn trợ 
giúp để sống đẹp lòng Chúa.  

·    Khi họ lớn khôn hơn, ta lo liệu cho họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua Bí tích 
Thêm Sức để trở nên chiến sĩ Chúa Kitô, rao giảng và làm chứng tá cho Tin Mừng.  

·    Khi họ chuẩn bị bước vào đời, ta trang bị cho họ vốn giáo lý đức tin vững chắc hơn qua 
việc Rước Lễ Trọng Thể.  

·    Khi họ đủ lớn đứng trước ngã ba đường đời, ta ân cần hướng dẫn họ hoặc chọn lựa đời 
sống hôn nhân, hoặc chọn lựa đời sống thánh hiến. Nếu họ chọn ơn gọi hôn nhân, ta dùng Bí 
tích Hôn Phối kết hợp đôi nam nữ nên vợ chồng cộng tác với Thiên Chúa tiếp tục sinh tạo nên 
những công dân mới của Nước Trời, cũng như của quê hương trần thế; còn nếu họ chọn sống 
đời thánh hiến, ta dẫn dắt họ những bước đầu tiên và tận tình cộng tác với Chủng viện và Nhà 
Dòng để đào tạo họ nên linh mục hay tu sĩ qua Bí tích Truyền Chức Thánh và Nghi Lễ Khấn 
Dòng để tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô ở giữa trần gian.  

·    Khi họ gặp nghi nan, hoang mang lo lắng và tăm tối đức tin, hoặc những vấn đề thử 
thách nan giải trong cuộc sống tình cảm, tình yêu, gia đình, cũng như những lầm lạc yếu đuối 
và các vấn đề rối rắm phức tạp trong cuộc sống, ta ân cần tiếp đón, đồng hành, lắng nghe, tư 
vấn, soi sáng, hướng dẫn, an ủi, nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh niềm tin, hy vọng và tình yêu 
mến cho họ vào Thiên Chúa, vào con người và vào cuộc đời.  

·    Khi họ già cả yếu đau bệnh tật hay gặp rủi ro tai nạn, ta vội chạy đến ngay ban Bí tích 
Xức Dầu Bệnh Nhân và trao Mình Thánh Chúa như Của Ăn Đàng tăng thêm sức mạnh thiêng 
liêng cho họ đủ khả năng chiến đấu chống lại ma quỉ đang dành giật hầu luôn trung thành với 
Chúa.  

·    Và khi đến giờ Chúa gọi họ ra khỏi đời này về với Chúa, ta chúc lành cho họ trong giờ 
hấp hối, dâng thánh lễ An táng cầu nguyện và đưa tiễn họ đến mộ phần an nghỉ, chờ ngày 
được phục sinh với Chúa.  

·    Rồi khi mọi người hầu như quên họ trong cõi chết, kể cả những người thân yêu của họ 
nữa, ta hằng nhớ cầu nguyện cho họ trong thánh lễ cầu hồn, cũng như trong mọi thánh lễ mỗi 
ngày. 

Một việc mục vụ rất thời sự và rất quan trọng, đó là mục vụ di dân vì nhiều lý do, nhất là vì 
sinh kế và học hành. Chúng ta phải giữ liên lạc đồng hành với con cái chúng ta để giúp họ duy 
trì, sống chứng tá đức tin và rao truyền Tin Mừng trong các môi trường mới của họ. Chúng ta 
cũng lưu ý và mời gọi giáo dân đón nhận nâng đỡ những anh chị em di dân đến nhập cư vào 
giáo xứ chúng ta.  

Còn đối với người đã qua đời, chúng ta biết rằng các linh hồn trong luyện ngục may mắn 
không làm chi thêm tội, chỉ phải lo đền trả theo lẽ công bằng cho đến đồng xu cuối cùng[56], và 
họ cũng chẳng làm được chi thêm công phúc cho mình, chỉ trông nhờ vào lời cầu bàu của các 
thánh trên trời và sự giúp đỡ của người còn sống, nên tích cực cầu nguyện cho người qua đời 
là bổn phận đức ái không thể thiếu, vì nay người mai ta mà thôi. Chúng ta được dạy cho biết 
rằng các linh hồn trong luyện ngục phải trải qua những khổ đau dữ dội chẳng khác gì đau khổ 
trong hoả ngục, chỉ khác là đau khổ trong luyện ngục có thời hạn và còn hy vọng được nhìn 
thấy Chúa, còn đau khổ trong hoả ngục là vô tận và sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt 
Chúa nữa.  
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Chúng ta không chỉ nhớ đến các thân nhân và ân nhân đã sinh thành dưỡng dục mình nên 
người về phần xác, mà còn phải nhớ đến các đấng sinh thành nuôi dưỡng cùng đào tạo mình 
trong đức tin và đời sống ơn gọi làm linh mục của Chúa nữa. Chúng ta nhớ đến mọi người đã 
chết, nhất là các linh hồn mồ côi không được ai nhớ đến để cầu nguyện cho, dù lắm khi người 
thân của họ còn sống đầy dẫy ra đó. Chúng ta cũng không được quên những người mình có liên 
đới trách nhiệm, những người vì sự thiếu sót, lầm lỗi hay gương mù gương xấu của chúng ta mà 
giờ đây đang phải đau khổ trong lửa luyện ngục để cầu nguyện cho họ và đền tội mình theo lẽ 
công bằng. Nên nhớ linh mục không lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục một mình, mà còn kéo 
theo nhiều người khác nữa, nhất là những người được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của 
linh mục.  

Việc làm này không những lợi ích cho các linh hồn mà còn cho chính cuộc sống đời đời của 
chúng ta nữa, vì nó nhắc nhở chúng ta thức tỉnh nhìn lại cuộc sống của chính bản thân mình: 
không xa nữa đâu, không ai biết được lúc nào Chúa vạch đường ranh giới chấm dứt cuộc đời 
mình, phải đến trước toà phán xét của Thiên Chúa và trả lời Ngài về tất cả những gì đã làm khi 
còn sống, nhớ tới nỗi lo sợ hư mất của thánh Phaolô: “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục 
tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại” [57]. Cuộc sống hiện tại rất 
ngắn ngủi so với cuộc sống đời đời, nhưng chính cuộc sống ngắn ngủi này lại quyết định số 
phận vô tận đằng sau cái chết và mời gọi chúng ta thức tỉnh ngay từ lúc này. Chúa Giêsu hằng 
nhắc nhở phải luôn sẵn sàng cho giờ từ giã cõi đời này để buớc vào sự sống đời sau.   

Ngoài việc hy sinh hãm mình, dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta phải ý thức và 
tập thói quen xin lễ và dâng lễ cầu nguyện cho chính mình nữa. Thỉnh thoảng cũng hãy nhớ xin 
lễ và dâng lễ bù vào các lễ thiếu sót mình có thể mắc phải vì quên hay không giữ đúng lời hứa, 
bổn phận và trách nhiệm của mình. Đó cũng là một nghĩa vụ công bằng phải đền trả ở đời này 
hoặc đời sau.   

Làm linh mục nhưng vẫn không thôi là con người yếu đuối, chúng ta phạm đến Chúa nhiều 
cách, nếu biết đền bù bằng việc lành phúc đức, từ thiện bác ái, nhất là nhờ công nghiệp Chúa 
Giêsu qua thánh lễ thì tội nợ chúng ta được tẩy xóa, chứ chờ đến trước tòa án mới xin đền thì 
hình phạt lại thêm nặng. Thánh Anselmô dạy rằng sốt sắng dâng một Thánh lễ cho mình khi 
còn sống lợi ích hơn cả ngàn Thánh lễ khi đã qua đời. Chính Chúa Giêsu cũng dạy “Hãy làm 
việc khi trời còn sáng, tối rồi ai thấy đường đâu mà làm.”  

Một việc bổn phận chuẩn bị ngày lìa thế khôn ngoan linh mục không thể thiếu là viết chúc 
thư, “một nghĩa vụ liên hệ đến đức công bằng và khó nghèo.” Nên để lại tài sản cho người 
nghèo, tốt hơn là giao phó cho Thẩm quyền Giáo Hội trực tiếp của mình, không những tài sản 
vật chất và tinh thần để mưu ích cho các linh hồn, mà còn cả những gì liên quan đến thân xác 
mình sau khi chết nữa. Phải gửi cho Tòa Giám Mục một bản chúc thư và cất giữ cẩn thận để 
được an tâm khi còn sống và việc thực hiện di chúc sẽ được nhẹ nhàng tốt đẹp khi đã qua đời.  

Sống với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria qua con đường thập giá, buông mình theo 
sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sống mối hiệp thông huynh đệ với mọi thành phần Dân 
Chúa, đặc biệt với Giám Mục Bản Quyền và linh mục đoàn giáo phận, và luôn nghĩ đến trách 
nhiệm đối với các linh hồn được giao phó là bí quyết trung tín và thành công của sứ vụ và đời 
sống linh mục chúng ta. Đó cũng là một sự chuẩn bị đi vào đời sau, an bình thưa với Chúa như 
cụ già Simêôn: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra 
đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”[58]. Xin cám ơn 
Anh Em đã chịu khó lắng nghe. Amen. 

  

Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, pss 
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VỀ MỤC LỤC 

 
 

      
            

Nắng tháng Tám, rám trái bưởi. 
Kinh nghiệm dân gian. 

 
   

Viễn cư, chẳng nghe tiếng Cuốc quê hương mà sao Hè cũng nóng: 

NẮNG SÀI GÒN - NẮNG VIỄN PHƯƠNG.  
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“Cái nóng nung người, nóng nóng ghê”. Quốc Văn Giáo Khoa Thư 

   
Mới đầu tháng 7, mà nóng nắng miền Tây Hoa Kỳ đã lên tới 44 độ C, gây hỏa hoạn cho cả 

ngàn mẫu đồng cỏ tại Arizona và tử vong của 19 nhân viên cứu hỏa. Tại Los Angeless, một lão 
nhân lìa đời vì sống trong căn nhà không có máy điều hòa không khí.  
   

Tia nắng gắt cũng có thể gây tác dụng xấu cho lớp da nếu không được che trở, bảo vệ.  
   

Với diện tích 17 thuớc vuông, da là bộ phận trải rộng lớn nhất của cơ thể. Về phương diện 
cấu tạo, da đã làm ngạc nhiên nhiều kiến trúc sư vì tính cách bền bỉ, nhậy cảm, đàn hồi mà 
Thượng đế đã tạo cho da. Lại còn những chức năng quan trọng mà da chịu trách nhiệm để bảo 
vệ cơ thể. Nào là rào cản chống lại sự xâm nhập của vi sinh vật gây bệnh, hóa chất độc hại. 
Nào là điều hòa thân nhiệt trước thay đổi phũ phàng của thời tiết nóng lạnh. Lại còn mang khỏi 
cơ thể, qua mồ hôi, những chất phế thải trong người. Cũng như mang cảm giác mềm mát cho 
bàn tay người tình mơn trớn, nâng niu.  

  
Nhưng da cũng chịu chung số phận hóa già của các bộ phận trong cơ thể, cũng dễ dàng 

hư hao trước rủi ro của không gian và thời gian. Da khô nhăn nheo với tuổi đời chồng chất. Da 
ban đỏ, ung thư, cháy xém dưới tia nắng mặt trời. 
  

Nhìn qua lăng kính, tia nắng mặt trời có bẩy mầu hòa hợp: tím, chàm, da cam, xanh 
dương, xanh lục, vàng và đỏ. Đó là những tia tương đối lành mà mắt thường có thể nhìn thấy. 
Nhưng cái tia tử ngoại, cực tím mà ta không nhìn thấy mới là đáng ngại, mới là rủi ro làm da 
khô, da ngứa, ung thư da. 

  
Cực tím A chui sâu vào da, tiêu hủy sự đàn hồi, khiến cho da sớm nhăn già và cũng là rủi 

ro của ung thư; 
  
Cực tím B giảm khả năng bảo vệ cháy nắng và là thủ phạm chính của ung thư da. 
  
Cực tím C là nguy cơ tử vong cho cho mọi sinh vật, từ cỏ cây cho tới động vật. 

  
Nói vậy chẳng lẽ nắng chỉ mang tới rủi ro hay sao?! 

   
Ánh nắng rất cần cho sự sinh tồn của mọi sinh vật. Không có nắng làm sao có sự quang 

hợp để biến khí carbon và nước thành thực phẩm nuôi thảo mộc. Mà không có thảo mộc thì 
con người và súc vật lại khốn đốn, thiếu thức ăn.  
   

Ánh nắng cũng cần cho sức khỏe thể xác và tinh thần nữa chứ. Thường xuyên âm u là ta 
dễ rơi vào tình trạng trầm cảm, mất ngủ, rối loạn chuyển biến dưỡng chất cũng như sản xuất 
kích thích tố trong cơ thể. Cho nên mới có “ Nỗi buồn Mùa Đông”-Blue Winters của cư dân các 
vùng hiếm nắng. 

  
Mà không có nắng Mai thì sao có: 

  
 “ Nắng vàng giỡn trên má,  
Cô mơ tình nhân hôn” Nắng mai- 
Thanh Tịnh  

 
   

Và 
  

“ Nắng lên nửa bãi chiều rồi...” để cho Huy Cận  
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“ Ru em sẵn tiếng thùy dương đôi bờ” Ngậm ngùi. 

  
Nhưng, chỉ năm mười phút, vài giờ thì không sao, chứ nhiều ngày nhiều tháng dưới nắng 

chang chang, không áo quần che trở thì cũng có nhiều vấn đề lắm đấy. 
   

Ung thư da là vấn đề đáng ngại hơn cả.  
  
Hàng năm, số người bị ung thư da tăng. Theo Viện Da Liễu Hoa Kỳ, tỷ lệ ung thư da vào 

thập niên 1930 là 1/1500; tới thập niên 1980 con số nhích lên là 1/250. Hiện nay có thể là 1/70. 
Vì môi trường càng ngày càng xấu, khí quyển càng mất chất bảo vệ ozone trước tia tử ngoại 
của nắng...\ 

  
Nguy cơ ung thư tăng theo với số tuổi của con người, nhất là từ 50 tới 70 tuổi. Cứ một 

trong ba người Mỹ trên 65 tuổi là ít nhất cũng bị ung thư da một lần trong suốt cuộc đời. Vùng 
mặt và đầu là nơi mầu mỡ cho ung thư tàn phá. 

     
Tùy theo chủng tộc, giống tính, cũng như địa dư mà ung thư nhiều ít. Nam giới dễ ung thư 

hơn các bà các cô. Có lẽ các ông mình trần, phơi nắng cắt cỏ, bón cây hơi nhiều, để cho vườn 
nàng đẹp. Da mầu ít hơn da trắng vì họ có nhiều tế bào sắc tố che trở. Dân mắt xanh, tóc đỏ, 
người sống gần xích đạo, trên cao độ cũng dễ bị ung thư.  

  
Chín mươi phần trăm trường hợp ung thư da là do chất độc hại ảnh hưởng vào da.Nhất là 

tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời. 
   

Mà muốn bảo vệ, tránh ung thư vì nắng gắt thì cũng dễ thôi.  
  
Ta cứ mặc quần áo trùm kín như mấy trự Trung Đông Ả Rập là xong. Lại mang thêm chiếc 

mạng phủ mặt của kiều nữ Taliban, là tha hồ ra nắng.  
  
Nhưng, hãy coi chừng. Mấy ngài an ninh phi trường là hay nghi ngờ, hỏi thăm lắm đấy ạ. 

Có dấu khí cụ trong quần không? Có cài chất nổ trong áo ngực. Xin vào phòng kín. Thoát y. 
Kiểm soát nắn sờ. Đôi giầy tây mà còn phải tháo ra, đi chân không qua máy rà kim khí cơ mà. 
Rõ rắc rối. 

  
Sao ta chẳng theo những nàng mặt phấn da hồng Sài Gòn, Hà Nội. Lái Honda Dream, 

quần áo thùng thình gió bay, bao tay lụa cao cao tới nách, mạng nhung che mặt, nghiêng 
nghiêng vành nón rộng. Để bảo vệ nền da ngà ngọc. Thêm cặp kính râm thời trang nữa thì tha 
hồ mà liếc dọc nhìn ngang. 

  
Rồi gửi xe, ta vào mỹ viện, lựa vài chai kem chống nắng. Để thoa ngăn ngừa tia tử ngoại 

phá hủy gen DNA và khả năng miễn nhiễm của da. 
  
Bôi trên da, mỹ phẩm có công dụng phản chiếu tia nắng, nhất là các loại có 30 Yếu Tố Bảo 

Vệ (Sun Protection Factor-SPF) trở lên. Độ càng cao thì sự bảo vệ càng lâu. Phơi nắng càng 
nhiều thì cứ vài giờ nên thoa lại, nhất là khi đổ mồ hôi. Cũng là cơ hội tốt cho những người tình 
xích lại. Gần nhau. 

  
Các mỹ phẩm chống nắng thường thường rất an toàn, nhưng khi dùng thì có đôi điều nên 

để ý: 
  
- Trẻ em từ 6 tháng trở lên đều có thể thoa kem chống nắng; dùng loại hơi đục hoặc kem 

hơn là dung dịch trong suốt; 
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-Trước khi thoa, thử một chút kem trên mu bàn tay coi xem có bị dị ứng, đỏ da hay không. 
Mỗi nhà bào chế dùng các gia phụ khác nhau; 

  
-Thoa mỹ phẩm lên toàn thân, trừ vùng da quanh mắt; 
  
-Thoa từ 15-30 phút trước khi phơi nắng để chất chống tử ngoại thấm vào da; 
  
-Lựa mỹ phẩm không tan trong nước nếu ta bơi lội; 
  
-Tham khảo bác sĩ nếu trẻ em bị mụn trứng cá, để coi dùng kem nào không làm bệnh tăng 

lên. 
  
Rồi an toàn tắm biển-phơi da... 

   
Biết bao giờ có nhân hòa để trở về với nắng Hè quê hương.  
  
Mà trèo me hái sấu Hàm Long;  
  
Mà trộm ổi, tắm sông Nghi Tàm, Quảng Bá.  

 
   

Hoặc nhớ lại những năm 55- 57. Theo thầy trẻ Nguyên Sa, mới ở Pháp về, lang thang chợ 
Thái Bình, Cống Quỳnh- Phạm Ngũ Lão. Đi trong nắng... mà không cần nón mũ. Vì: 
  

“ Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát;  
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”. Nguyên Sa 

 
   

Ôi! Hà Đông. Chùa Trầm. Động Nhũ. 
Một thời đã qua...Biết bao nhiêu là kỷ niệm... 
...Và có người thấm lệ, nhìn xa... 

 
   

Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC 
www.bsnguyenyduc.com  

  

Giới thiệu: Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  do Bác sĩ Nguyễn Ý Đức thực 
hiện  

  
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 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
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Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ  

Chúng ta biết rằng: “Các Hồng Y của Giáo Hội 
Rôma tạo thành một hiệp đoàn riêng, hiệp đoàn này lo 
liệu việc bầu cử Ðức Giáo Hoàng Rôma chiếu theo 
quy tắc của luật riêng; các Hồng Y cũng trợ giúp Ðức 
Giáo Hoàng, bằng hành động mang tính hiệp đoàn, 
khi các ngài được triệu tập để cùng bàn luận những 
vấn đề quan trọng, hoặc với tính cách cá nhân bằng 
cách giúp Ðức Giáo Hoàng Rôma qua những nhiệm 
vụ khác nhau mà các ngài đang đảm nhận, nhất là 
qua việc chăm lo hằng ngày cho Giáo Hội phổ quát” 
(Giáo Luật. Điều 349). 

Cuộc họp các Hồng Y để bầu cử Đức Giáo Tông tiếng Latinh gọi là conclave (tiếng Anh, 
Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng chữ). Cuộc họp các Hồng Y do Đức Giáo Tông triệu 
tập gọi là consistorium (Anh: consistory; Pháp: consistorie), 

Bản dịch tiếng Việt, Bộ Giáo Luật 1983 của Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam (xuất bản năm 
2006) thì dịch consistorium là cơ mật viện (x. Đ. 350, 353). Trong khi đó thuật từ conclave cũng 
được nhiều người dịch là cơ mật viện... ? 

1. Cơ mật viện (機密院) là gì? 

Cơ: có 15 chữ: 機 (机), 基, 飢 (饥), 饑, 姫, 肌, 奇, 箕, 譏 (讥), 犄, 錤, 基, 丌, 觭, 踦, trong trường hợp 
này là chữ機. Nghĩa là: (dt.) (1) Máy móc gọi chung: Cơ khí, cơ giới, động cơ. (2) Máy bay nói 
riêng: Phi cơ (máy bay), chuyên cơ (máy bay riêng). (3) Thời điểm, lúc, dịp: Cơ hội, đầu cơ, sinh 
cơ (dịp may, dịp tốt để làm việc mà sống), thời cơ (dịp may đưa tới đúng lúc). (4) Quan trọng, 
chính yếu, điểm then chốt, cốt yếu:Quân cơ (việc trọng yếu trong hoạt động của quân đội), thiên 
cơ; xu cơ: (i) Phần trọng yếu nhất; (ii) Chức vụ trọng yếu trong triều đình, trong chính phủ trung 
ương). (5) Vật có tổ chức (Hoá): Hữu cơ (chỉ chung các vật, các chất có sự sinh hoạt, có sự 
sống), vô cơ (chỉ chung những vật không có sự sống chết). (6) Nguyên nhân thúc đẩy, lý do xảy 
ra hay thay đổi của sự việc: Động cơ, tâm cơ (dục vọng trong nội tâm). (tt.) (7) Nhanh nhẹn, linh 
động, tài khéo: cơ trí, cơ xảo, tuỳ cơ ứng biến. 

Mật: có 6 chữ: 密, 蜜, 宓, 虙, 謐 (谧), 嘧, ở đây là chữ 密, nghĩa là (dt.) (1) Riêng tư: Bất khuy 
mật (không nhìn lén việc riêng tư người khác). (2) Việc giấu kín không công khai: Bảo mật, bí 
mật. (3) Kín, dầy đặc: Mật bất thấu phong (gió không lọt qua được). (4) Tỉ mỉ: Chu mật; (5) Phật 
Giáo Tây Tạng: Mật Tông. (6) Họ Mật; (tt.) (7) Thân mật: Mật hữu. (8) Độ dầy đặc: Mật độ nhân 
khẩu. (9) Giữ kín: Mật mã. (10) Liền kề: Mật thiết (khắng khít nhau). (pht.) (11) Kín đáo: Mật 
báo. Nghĩa Nôm: Chất đắng do gan tiết ra: Nằm gai nếm mật (sự tích Câu Tiễn). 

Viện: có 5 chữ院, 瑗, 援, 媛, 垸. trong trường hợp này là chữ 院. Nghĩa là (dt.): (1) Sân (có 
tường bao quanh): Tiểu viện (sân nhỏ). (2) Nơi chỗ, nhà ở (có tường thấp bao chung 
quanh): Thư viện (chỗ đọc sách), tăng viện (nhà dành cho các thầy tu ở), kỹ viện (nhà 
chứa), kịch viện (nhà hát). (3) Toà quan, công sở: Thượng viện, hạ viện, tối cao pháp viện, hàn 
lâm viện, học viện, bệnh viện. 

Cơ mật: Việc quan trọng cần giữ kín, việc cơ yếu bí mật. Cơ mật viện (機密院), nghĩa mặt 
chữ: Cơ quan đặc trách những việc quan trọng kín mật. Cơ mật viện là (1) một cơ quan của 

CƠ MẬT VIỆN: CONCLAVE HAY CONSISTORIUM?  
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triều đình, hoạt động theo phương thức họp kín để bàn luận và tư vấn về những vấn đề quan 
trọng. Thuật từ này còn được dùng để chỉ (2) các phương thức họp kín để bàn luận, tham vấn 
về một vấn đề nào đó; cũng chỉ về (3) một kiến trúc hay cơ quan, nơi làm việc của các vị trong 
hội đồng cố vấn đó. 

Về phương diện lịch sử: Ở Trung Quốc, thời nhà Đường (618-907) đã có cơ mật viện, 
tiếng Hán chính thức gọi là xu[1] mật viện (樞密院), cơ quan này có nhiều thay đổi, có khi chỉ lo về 
quân sự, có lúc lại kiêm luôn việc của thủ tướng. Ở Nhật Bản, thời Minh Trị Thiên Hoàng (Meiji 
Tenno, 明治天皇, 1867-1912) xu mật viện là hội đồng cố vấn cho Thiên Hoàng hoạt động từ năm 
1888 đến 1947. Ở Việt Nam, năm 1834, vua Minh Mạng cũng đã thành lập cơ mật viện theo 
mẫu xu mật viện Triều Tống của Trung Quốc. 

Theo daitudien.net, cơ mật viện là: “Tổ chức cao cấp của triều đình, có trách nhiệm bàn 
bạc và quyết định tất cả các việc đối nội, đối ngoại lớn bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của 
quốc gia, đặt dưới sự chủ toạ của vua. Thành viên gồm bốn thượng thư đứng đầu bốn bộ quan 
trọng nhất, hoặc liên bộ. Bốn viên quan này thường gọi là ‘Tứ trụ triều đình’; khi vua vắng mặt 
hay còn nhỏ tuổi, bốn viên quan này sẽ kiêm giữ chức ‘Phụ chính đại thần’ để thay mặt vua 
lãnh đạo đất nước. Dưới thời Pháp thống trị, theo dụ của vua Thành Thái 27.9.1897, sáu 
thượng thư của sáu bộ đều là thành viên của VCM; có trách nhiệm họp bàn các công việc quan 
trọng của tất cả sáu bộ và làm tờ trình để vua xét, ra các đạo dụ hoặc sắc chỉ; văn bản do vua 
xét và kí phải được sự phê chuẩn trước của khâm sứ Pháp; khâm sứ có quyền chủ toạ cuộc 
họp của VCM. Dụ 23.5.1933 của Bảo Đại quy định lại: Các thượng thư họp dưới sự chủ toạ của 
vua thì gọi là viện cơ mật; các văn bản như dụ sắc chỉ do viện cơ mật soạn thảo để vua kí, phải 
được khâm sứ duyệt y trước, các thượng thư họp dưới sự chủ toạ của khâm sứ thì gọi là Hội 
đồng Thượng thư”. 

   

Viện cơ mật - Tam toà - Trụ sở Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế (1903) 

2. Conclave. 

Conclave (dt) do hai chữ cum + clavis: với + chìa khoá[2], Nguyên nghĩa có thể là cái phòng 
có khoá; chữ này có nghĩa là: (1) Nhà tù, nhà lao, trại giam; (2) Phòng ngủ, phòng ăn (3) Không 
gian kín có thể khoá; (4) Nhà vệ sinh công cộng; (5) Phòng, sảnh. Nghĩa mở rộng: (6) Nơi các 
Hồng Y họp để bầu Giáo Tông (từ thế kỷ 14); (7) Cuộc họp kín của chính quyền (được ghi nhận 
năm 1560); (8) Cuộc họp kín bầu Giáo Tông (từ năm 1568).[3] 

Vào những thế kỷ đầu, Giáo Hội bầu chọn Giáo Tông bởi một số giáo sĩ và giáo dân. Vào 
năm 1059, Đức Giáo Tông Nicolas II, theo đường hướng các vị tiền nhiệm, chỉ định Hồng Y 
Đoàn là thành phần duy nhất được bầu Giáo Tông. Vì chính trị can thiệp quá nhiều vào việc 
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bầu chọn Giáo Tông, nên Công Đồng Lyon II (1247) quy định các Hồng Y phải được ở một nơi 
tách biệt “cum clavis” (với chìa khoá) cho đến khi bầu được Giáo Tông mới. “Cum clavis”, dần 
dần biến thành conclave và trở thành một thuật từ chuyên biệt. Conclave lúc đầu chỉ có nghĩa là 
“nơi các Hồng Y họp lại để bầu Giáo Tông”. Vào năm 1568 có thêm nghĩa mới là “cuộc họp kín 
bầu Giáo Tông”. Nay conclave có nghĩa là nơi bầu Giáo Tông, cuộc họp kín bầu Giáo Tông. 

 

Điện Sixtine - Nơi các Hồng Y họp bầu Đức Giáo Tông 

3. Consistorium. 

Consistorium (dt) do hai chữ con + sistere: cùng nhau + đứng. Nguyên nghĩa chỉ nơi họp, 
nơi những người đầy tớ đứng chờ hay nơi họp nguyên lão viện của đế quốc Rôma[4]. Khoảng 
thế kỷ 14, được dùng để chỉ công đồng trong Giáo Hội. Hiện nay, chữ này có nghĩa: (1) (Công 
giáo) Cuộc họp của các Hồng Y do Đức Giáo Tông triệu tập; (2) (Anh giáo) Toà án giáo phận; 
(3) (Tin Lành) Ban mục vụ giáo hội địa phương.[5] 

Bộ Giáo Luật hiện nay đề cập đến hai hình thức “consistorium”: (1) “Consistorium thường 
lệ”: Tất cả các Hồng Y, ít là các vị đang ở Rôma được triệu tập, hầu góp ý về một số việc quan 
trọng nhưng khá thường xảy ra, hoặc để thực hiện một số hành vi đặc biệt long trọng. (x. GL. 
352§2); (2) “Consistorium ngoại lệ”: Tất cả các Hồng Y được triệu tập, mỗi khi Giáo Hội có nhu 
cầu đặc biệt hay có những vấn đề nghiêm trọng hơn phải bàn. (x. GL. 353§3) 

4. Ngự tiền viện (御前院) là gì? 

Ngự (御): (dt.) (1) Kẻ cầm cương xe; (2) Phàm các thứ gì của vua làm ra đều gọi 
là ngự cả: ngự thư (chữ vua viết), ngự chế (bài văn của vua làm ra); (đt.) (3) Cai trị tất cả. Vua 
cai trị cả thiên hạ gọi là lâm ngự, vì thế vua tới ở đâu cũng gọi là ngự cả; (4) Hầu: ngự sử (chức 
quan ở gần vua giữ việc can ngăn vua), các nàng hầu gọi là nữ ngự; (5) Ngăn (cũng như chữ 
ngữ, còn đọc ngự, 禦); (6) (Một âm là nhạ) Ðón: bách lạng nhạ chi (trăm cỗ xe cùng đón đấy). 

Tiền (前): (tt.)(1) Trước: đình tiền (trước sân). (2) Cái trước: tiền biên (quyển trước). (3) Sớm 
trước: tiền hiền (người hiền trước), tiền bối (bậc trên mình). (4) Tương lai: Tiền trình tự 
cẩm (tương lai rất tốt đẹp). (5) Nhiệm kỳ trước: Tiền tổng thống (tổng thống tiền nhiệm). (đt.) (6) 
Tiến lên: phấn vãng trực tiền (gắng sức bước lên trước). (7) Dẫn trước: Tiền đạo. 

Ngự tiền: Trước mặt vua, trước nơi vua ngự hay ở bên cạnh vua. 
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Ngự tiền viện (御前院) là cơ quan làm việc bên cạnh nhà vua, giúp việc soạn thảo các văn 
bản. Ví dụ: Ở Nhật Bản, năm 806, Bình Thành Thiên Hoàng (Heizei Tenno, 平城天皇, 806-
809)[6] đã lập ra ngự tiền viện là cơ quan giúp nhà vua soạn thảo các chiếu chỉ trực tiếp và chắc 
chắn hơn trước kia. 

Ngự tiền hội (御前會): Cuộc họp trước mặt vua hay hội nghị họp ở trong cung vua (Conseil 
impérial)[7]. 

5. Nhận xét và kết luận. 

Chúng tôi nhận thấy: Consistorium, theo nghĩa: cuộc họp của các Hồng Y do Đức Giáo 
Tông triệu tập, thường được dịch là: công hội [8]; thượng hội nghị [9]; mật hội [10]; cơ mật hội [11]; 
cơ mật viện [12]. Trong khi đó, Conclave, theo nghĩa: cuộc họp của các Hồng Y để bầu cử 
Giáo Tông, thường được dịch là: cơ mật viện, mật viện, mật tuyển viện [13], mật nghị, mật hội. Ý 
nghĩa của hai thuật từ consistorium và conclave rõ ràng là khác biệt, nhưng trong tiếng Việt lại 
lẫn lộn nhau! 

Chúng ta đã dùng thuật từ “công nghị” để dịch từ “synodus”. Ví dụ: Cuộc họp do một Giám 
mục chính toà triệu tập các đại biểu trong cộng đồng giáo phận của chính ngài, gọi là Công 
Nghị Giáo Phận (Synodus Diocesanus). Cuộc họp định kỳ 04 năm của các đại biểu cho Giám 
Mục Đoàn toàn thế giới, gọi là Công Nghị Giám Mục (Synodus Episcoporum, còn dịch là 
Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới). Vì vậy, thiển nghĩ không nên dùng chữ công 
hội hay thượng hội nghị để dịch chữ consistorium nữa. 

Chữ viện thường gợi hình ảnh một ngôi nhà lớn, một kiến trúc bề thế. Thật ra chữ này cũng 
được hiểu về cuộc họp của một nhóm người, như khi nói “Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch 
ngân sách 2013”, không có nghĩa là “viện” - một kiến trúc thông qua, mà là một nhóm người, 
một cuộc họp thông qua ngân sách. 

Cũng như conclave, các consistorium đều có tính kín mật và quan trọng. “Chỉ có 
‘Consistorium thường lệ’ trong đó cử hành một vài nghi thức long trọng, mới có thể là công khai 
(public), tức là ngoài các Hồng Y còn có sự tham dự của các Giám Chức, các đại diện các nước 
và những người được mời khác” (GL. 353§4). Việc bầu cử Giáo Tông là việc tối mật và tối quan 
trọng nên có hẳn những quy tắc và luật riêng của nó. Do đó, chúng tôi thiển nghĩ có thể dùng 
thuật từ “cơ mật viện” hay “cơ mật hội” để dịch từ “conclave”, và “ngự tiền viện” hay “ngự tiền 
hội” để dịch từ “consistorium”. Những thuật từ khác như mật viện, mật tuyển viện, mật nghị 
Hồng Y, hội nghị bí mật đều không nói lên được tính quan trọng (= cơ) trong việc tuyển chọn 
Giáo Tông, do đó không chính xác bằng thuật từ cơ mật viện hay cơ mật hội. Giáo Hội tại Trung 
Quốc cũng dịch từ “consistorium” là “ngự tiền hội nghị”[14] 

Như vậy, chúng tôi thiển nghĩ dùng thuật từ “cơ mật viện” để dịch từ “conclave”, dùng “ngự 
tiền viện” để dịch từ “consistorium” là đúng hơn. Nhưng khi đi với Synodus - Công nghị, để nghe 
cho thuận tai hơn có thể dùng thuật từ “cơ mật nghị”, "cơ mật hội" để dịch từ “conclave”, thuật 
từ “ngự tiền nghị”, "ngự tiền hội" để dịch từ “consistorium” hay không? 

 
   

 

[1] Xu mật viện, có người đọc là khu mật viện. Xu chữ Hán là 樞. Chữ này phiên thiết theo 
Tự Điển Khang Hy là xương + chu, lấy phụ âm của chữ xương là x, vần của chữ chu là u, nên 
phải đọc là x + u = xu, đọc khu là lẫn lộn chữ 區 (khu của khu vực). 
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[2] Trong La ngữ: Tiếp đầu ngữ con- (cùng với nhau) phát sinh từ tiếp đầu ngữ com-, com- 
phát sinh từ chữ cum (với); Clavis: chìa khóa, chốt cửa, thanh cài cửa. 

[3] Xem http://www.etymonline.com  và http://www.latin-dictionary.net . 

[4] Xem http://www.etymonline.com và http://www.latin-dictionary.net . 

[5] Nguyễn Đình Diễn, TỪ ĐIỂN CÔNG GIÁO ANH VIỆT, nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2002. 

[6] Không nên nhầm lẫn với Bình Thành Thiên Hoàng (Heisei Tenno, 平成天皇) là thuỵ hiệu 
(sau khi băng hà) của đương kim Nhật Hoàng Akihito. 

[7] Đào Duy Anh, HÁN VIỆT TỪ ĐIỂN, in lần thứ ba, nxb. Trường Thi, Sài Gòn, 1957. 

[8] Nhiều tác giả, THUẬT NGỮ THẦN HỌC ANH VIỆT, Học viện Đa Minh Gò Vấp, 
TP.HCM, 2003. 

[9] Lm Vũ Kim Chính & ntg, TỪ ĐIỂN THẦN HỌC TÍN LÝ ANH VIỆT, Đài loan, 1995. 

[10] Ngô Minh và Nguyễn Thế Minh, TỪ VỰNG TRIẾT THẦN CĂN BẢN ANH - VIỆT, 
HTTH, Paris, 1996; BỘ GIÁO LUẬT bản dịch của Đức Ông Nguyễn Văn Phương. 

[11] Ban giáo sư Trường Thần Học Bùi Chu, DANH TỪ THẦN HỌC VÀ TRIẾT HỌC, Tủ 
sách Liên Chủng Viện, Bùi Chu, 1952. 

[12] BỘ GIÁO LUẬT bản dịch của HĐGMVN, xb Tôn Giáo, Hà Nội, 2007. 

[13] Ban giáo sư Trường Thần Học Bùi Chu, sđd. 

[14] Xem bản dịch Giáo Luật tiếng Hoa tại http://www.vatican.va/chinese/cic_zh.htm 
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- 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 

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