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


2 
 

LTS: BBT CGVN và Đặc San GSVN hân hạnh giới thiệu trọn bộ 16 Văn Kiện Công Đồng 
Vatican 2, bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN, ấn bản mới nhất, giá bán lẻ tại các 
Nhà Sách Công Giáo 120.000VN.  

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

NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT ĐỂ CANH TÂN 

VÀ PHÁT HUY PHỤNG VỤ THÁNH 

 

I. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHỤNG VỤ THÁNH TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO 

HỘI 

5. Thiên Chúa, Đấng “muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4), “thuở 

xưa, nhiều lần, nhiều cách, đã nói với các tổ phụ qua các ngôn sứ” (Dt 1,1), khi thời gian viên 

mãn, Ngài đã sai Người Con của mình là Ngôi Lời nhập thể, Đấng được Thánh Thần xức dầu, 

đến rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, cứu chữa những tâm hồn đau khổ1, là “Thầy 

Thuốc của thể xác và tinh thần”2, cũng là Trung Gian giữa Thiên Chúa và nhân loại3. Bản tính 

nhân loại của Người kết hiệp với Ngôi Lời, đã nên khí cụ thực hiện ơn cứu rỗi cho chúng ta. Vì 

                                                 
1
 x. Is 61,1; Lc 4,18. 

2
 T. IGNATIÔ ANTIÔKIA, Ad Ephesios, VII, 2: xb. F.X. Funk, Patres Apostolici, I, Tubinga 1901, tr. 218. 

3
 x. 1 Tm 2,5. 
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thế, trong Chúa Kitô “giá chuộc trọn vẹn của ơn giao hoà đã được thực hiện, và việc thờ phượng 

hoàn hảo đối với Thiên Chúa đã được trao cho chúng ta”4. 

Công cuộc cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, được tiên báo trong 

dân Cựu Ước qua những kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa, nay được Chúa Kitô hoàn tất, chính 

yếu là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua trong cuộc Khổ nạn hồng phúc, sự Phục sinh từ cõi chết và 

Thăng thiên vinh hiển của Người, nhờ đó, “Người đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và 

sống lại để tái lập sự sống”5. Vì chính từ cạnh sườn của Chúa Kitô đang trong giấc ngủ trên 

Thập giá, đã phát sinh nhiệm tích kỳ diệu là Giáo Hội6. 

6. Vì thế, như Chúa Kitô được Chúa Cha sai đi thế nào, thì các Tông đồ đầy tràn Thánh Thần 

cũng được chính Chúa Kitô sai đi như vậy, không những để khi rao giảng Phúc Âm cho mọi thụ 

tạo7, các ngài loan báo việc Con Thiên Chúa đã dùng cái chết và sự sống lại của Người để giải 

thoát chúng ta khỏi quyền lực Satan8 và sự chết, để dẫn đưa chúng ta vào vương quốc của 

Chúa Cha, nhưng còn để các ngài thực thi công cuộc cứu chuộc đã được loan báo, nhờ lễ Hiến 

tế và các Bí tích, trung tâm điểm của toàn thể đời sống phụng vụ. Như vậy, nhờ bí tích Thánh 

Tẩy, con người được tháp nhập vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô: cùng chết, cùng chịu 

mai táng, cùng sống lại9, được lãnh nhận tinh thần nghĩa tử, “nhờ đó chúng ta kêu lên: Abba, 

Cha ơi” (Rm 8,15), và cũng được trở nên những người thờ phượng đích thực mà Chúa Cha 

tìm kiếm10. Cũng thế, mỗi khi ăn bữa tiệc của Chúa, họ loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới 

khi Chúa đến11. Do đó, chính trong ngày lễ Ngũ Tuần, ngày Giáo Hội xuất hiện trước thế giới, 

“những người suy phục lời giảng” của thánh Phêrô, “đều được Thánh tẩy”. Họ “kiên vững trong 

giáo huấn của các Tông Đồ, hiệp thông trong nghi lễ bẻ bánh và trong lời cầu nguyện...luôn 

ngợi khen Thiên Chúa và được toàn dân quí mến” (Cv 2,41-42; 47). Kể từ đấy, Giáo Hội không 

bao giờ bỏ việc cùng nhau qui tụ để cử hành mầu nhiệm Phục sinh: bằng việc đọc “tất cả 

những lời Sách Thánh liên quan đến Người” (Lc 24,27), bằng việc cử hành Lễ Tạ Ơn trong đó 

hiện tại hóa “sự vinh thắng và khải hoàn nhờ cái chết của Người”12, đồng thời “cảm tạ Thiên 

Chúa về hồng ân khôn tả” (2 Cr 9,15) trong Chúa Giêsu Kitô, “để ca tụng vinh quang của 

Người” (Ep 1,12) nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. 

7. Để hoàn tất công việc cao cả ấy, Chúa Kitô luôn hiện diện trong Giáo Hội, nhất là trong các 

hoạt động phụng vụ. Người hiện diện trong Hy tế Thánh lễ, vừa ở nơi con người của thừa tác 

                                                 
4
 Sacramentarium Veronense (Leonianum): xb. C. Mohlberg, Rôma, 1956, số 1265, tr. 162. 

5
 Sách lễ Rôma, Kinh Tiền Tụng Lễ Phục Sinh. 

6
 x. T. AUGUSTINÔ, Enarr. in Ps CXXXVIII, 2: Corpus Christianorum, XL, Turnholti, 1956, tr. 1991 và lời nguyện sau bài đọc thứ hai 

ngày thứ bảy Tuần Thánh trong Sách lễ Rôma, trước khi cải tổ Tuần Thánh. 
7
 x. Mc 16,15. 

8
 x. Cv 26,18. 

9
 x. Rm 6,4; Ep 2,6; Cl 3,1; 2 Tm 2,11. 

10
 x. Ga 4,23. 

11
 x. 1 Cr 11,26. 

12
 CĐ TRENTÔ, khóa 13, 11.10.1551, Sắc lệnh De SS. Euch., ch. 5: Concilium Tridentinum, Diariorum Actorum, 

Epistolarum, Tractatuum nova collectio, xb. Soc. Goerresianae, Bộ VII. Actorum phần IV, Friburgi Brisgoviae 1961, tr. 202. 
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viên, khi “chính Đấng xưa đã tự hiến mình trên Thập giá, nay cũng đang dâng hiến nhờ tác vụ 

của các linh mục”13, vừa hiện diện cách vô cùng nhiệm lạ dưới hình bánh hình rượu trong bí 

tích Thánh Thể. Người hiện diện trong các bí tích nhờ quyền năng của Người, đến nỗi, khi có ai 

cử hành bí tích Rửa tội thì chính là Chúa Kitô đang rửa tội 14. Người hiện diện trong lời của 

Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội. Sau hết, Người hiện 

diện khi Giáo Hội khẩn cầu và hát thánh vịnh, như chính Người đã hứa: “Nơi đâu có hai hoặc 

ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). 

Quả thật, trong hành vi cao cả này, được thực hiện để tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo 

và thánh hóa mọi người, Chúa Kitô luôn kết hiệp với Giáo Hội là hiền thê rất yêu quí đang kêu 

cầu Người như Chúa của mình và nhờ Người mà cử hành việc phụng thờ Chúa Cha hằng hữu. 

Vì thế, Phụng vụ đáng được xem là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô, 

trong đó công cuộc thánh hóa con người được biểu hiện nhờ những dấu chỉ khả giác và được 

thực hiện cách hữu hiệu với cách thế riêng biệt của mỗi dấu chỉ, và việc phụng tự công cộng 

toàn vẹn cũng được thực thi nhờ Nhiệm Thể Chúa Kitô, nghĩa là cả Đầu và các chi thể. 

Do đó, vì là công việc của Chúa Kitô Tư Tế và Thân Thể Người là Giáo Hội, nên tất cả các 

cử hành phụng vụ đều là hành vi linh thánh cao trổi, không một hành vi nào khác của Giáo Hội 

có hiệu lực bằng, xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp. 

8. Khi tham dự Phụng vụ trần gian, chúng ta cảm nếm trước Phụng vụ trên trời, được cử hành 

trong thành thánh Giêrusalem, nơi chúng ta là những lữ khách đang tiến về, ở đó Chúa Kitô 

đang ngự bên hữu Thiên Chúa như một thừa tác viên của cung thánh, của nhà tạm đích thực15; 

chúng ta hợp cùng toàn thể đạo binh thiên quốc đồng thanh ca ngợi tôn vinh Chúa: khi kính 

nhớ các Thánh, chúng ta hy vọng được thông phần và đoàn tụ với các Ngài; chúng ta mong đợi 

Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, cho đến khi chính Người là sự sống chúng 

ta sẽ xuất hiện và chúng ta cũng sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang16. 

9. Phụng vụ thánh không phải là tất cả hoạt động của Giáo Hội; vì con người cần phải được 

mời gọi đến với đức tin và hoán cải trước khi có thể đến tham dự Phụng vụ: “Làm sao họ kêu 

cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao họ nghe được, 

nếu không có người rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi?” (Rm 10,14-

15). 

Vì thế, Giáo Hội loan truyền sứ điệp cứu rỗi cho những người không tin, để mọi người nhận 

biết một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, đồng thời cũng nhận biết Đấng Ngài sai đến là 

                                                 
13

 CĐ TRENTÔ, khóa 22, 17.9.1562, Giáo thuyết De SS. Missae Sacrificio, ch. 2: Concilium Tridentinum, xb. Soc. 

Goerresianae, Bộ VIII. Actorum phần V, Friburgi Brisgoviae 1919, tr. 960. 
14

 x. T. AUGUSTINÔ, In Joannis Evangelium Tractatus VI, ch. I. số 7: PL 35, 1428. 
15

 x. Kh 21,2; Cl 3,1; Dt 8,2. 
16

 x. Pl 3,20; Cl 3,4. 
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Chúa Giêsu Kitô, và thống hối để hoán cải cách sống17. Đối với các tín hữu, Giáo Hội phải 

không ngừng rao giảng về đức tin và lòng thống hối, giúp họ sẵn sàng đón nhận các bí tích, 

dạy họ tuân giữ tất cả những điều Chúa Kitô đã truyền ban18, thúc giục họ tham gia các công 

cuộc bác ái, đạo đức và tông đồ, những việc đó chứng tỏ rằng dù không thuộc về thế gian 

nhưng các tín hữu lại là ánh sáng thế gian và chính họ tôn vinh Chúa Cha trước mặt mọi người. 

10. Tuy nhiên, Phụng vụ là tột đỉnh qui hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn 

mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội. Thật vậy, các công lao khó nhọc trong việc tông đồ 

đều nhằm làm cho mọi người, nhờ đức tin và phép rửa, trở nên con cái Thiên Chúa, cùng nhau 

qui tụ ngợi khen Chúa giữa lòng Giáo Hội, thông phần lễ Hiến Tế và ăn bữa tiệc của Chúa. 

Đáp lại, chính Phụng vụ thúc giục các tín hữu khi đã được no thỏa “mầu nhiệm Vượt qua”, 

phải trở nên “những người đồng tâm trong tinh thần đạo đức”19, Phụng vụ nguyện cầu để các 

tín hữu “giữ gìn trong cuộc sống điều đã lãnh nhận nhờ đức tin”20; việc tái lập giao ước của 

Chúa với con người trong bí tích Thánh Thể nung nấu và lôi cuốn các tín hữu vào trong tình 

yêu thúc bách của Chúa Kitô. Vì thế, từ dòng suối Phụng vụ, nhất là từ bí tích Thánh Thể, ân 

sủng chảy tràn vào chúng ta và thực hiện cách hữu hiệu việc thánh hóa con người trong Chúa 

Kitô, cũng như việc tôn vinh Thiên Chúa, mục tiêu của tất cả các hoạt động khác của Giáo Hội. 

11. Nhưng để đạt được hiệu năng trọn vẹn ấy, các tín hữu cần phải đến tham dự Phụng vụ 

thánh với thái độ sẵn sàng của một tâm hồn ngay thẳng, hòa hợp tâm trí với lời đọc bên ngoài, 

và cộng tác với ân sủng trên trời, để đừng nhận lãnh ơn Chúa cách vô ích21. Vì vậy, các mục tử 

không chỉ chủ tâm tuân giữ các qui luật trong các hành vi phụng vụ để cử hành thành sự và 

hợp pháp, nhưng còn phải làm cho các tín hữu tham dự Phụng vụ cách ý thức, tích cực và 

mang lại nhiều hoa trái. 

12. Tuy nhiên, đời sống thiêng liêng không chỉ hạn hẹp trong việc tham dự Phụng vụ thánh. 

Thật vậy, người Kitô hữu được mời gọi cầu nguyện chung, nhưng cũng phải biết vào phòng 

riêng âm thầm cầu nguyện cùng Chúa Cha22, hơn nữa phải cầu nguyện không ngừng23 như lời 

thánh Tông Đồ khuyên dạy. Chính ngài cũng bảo chúng ta phải luôn mang nơi thân mình cuộc 

tử nạn của Chúa Giêsu, để sự sống của Người được biểu lộ trong thân xác phải chết của 

chúng ta24. Vì vậy, trong hy tế thánh lễ, chúng ta cầu khẩn Chúa “khi chấp nhận của lễ hy tế linh 

thiêng”, cũng biến chính chúng ta trở nên “lễ vật vĩnh cửu”25 dâng lên Người. 

                                                 
17

 x. Ga 17,3 ; Lc 24,27; Cv 2,38. 
18

 x. Mt 28,20. 
19

 Sách lễ Rôma, Ca hiệp lễ ngày vọng lễ Phục Sinh và Chúa Nhật Phục Sinh. 
20

 Sách lễ Rôma, Lời nguyện thứ ba tuần Phục Sinh. 
21

 x. 2 Cr 6,1. 
22

 x. Mt 6,6. 
23

 x. 1 Ts 5,17. 
24

 x. 2 Cr 4,10-11. 
25

 Sách lễ Rôma, Lời nguyện dâng lễ thứ hai tuần Hiện Xuống. 
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13. Những việc đạo đức của đoàn dân Kitô giáo, bao lâu còn thích hợp với các lề luật và qui tắc 

của Giáo Hội, thì vẫn luôn được khuyến khích, nhất là khi thực hành theo chỉ thị của Tòa 

Thánh. 

Những thực hành mang tính thánh thiêng của các Giáo Hội địa phương cũng được đặc biệt 

tôn trọng, khi được thi hành theo các chỉ thị của Giám mục, hợp với tập tục hoặc những bản 

văn đã được chính thức phê chuẩn. 

Nhưng vì tự bản chất, Phụng vụ vượt trổi hơn hẳn những thực hành vừa nói đến, nên phải tổ 

chức các việc đạo đức ấy tuỳ theo các mùa phụng vụ để luôn hòa hợp với Phụng vụ thánh, 

được khởi nguồn từ Phụng vụ và dẫn mọi người đến với Phụng vụ. 

II. VIỆC HƯỚNG DẪN VỀ PHỤNG VỤ VÀ THÁI ĐỘ THAM DỰ TÍCH CỰC 

14. Mẹ thánh Giáo Hội tha thiết ước mong toàn thể các tín hữu được hướng dẫn tham dự các 

việc cử hành Phụng vụ cách trọn vẹn, ý thức và tích cực, đây là điều do chính bản chất của 

Phụng vụ đòi hỏi, và cũng là quyền lợi và bổn phận của đoàn dân Kitô giáo, nhờ phép Rửa tội, 

đã trở nên “dòng giống ưu tuyển, hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, đoàn dân được tuyển 

chọn” (1 Pr 2,9; x. 2,4-5). 

Trong việc canh tân và phát huy Phụng vụ thánh, cần phải hết sức quan tâm đến việc tham 

dự trọn vẹn và tích cực của toàn dân: bởi Phụng vụ là nguồn mạch trước tiên và thiết yếu, nơi 

đây các tín hữu kín múc lấy tinh thần Kitô hữu đích thực; và đó là điều phải được những mục tử 

chăn dắt các linh hồn tận tâm hướng dẫn trong mọi hoạt động mục vụ. 

Tuy nhiên, sẽ không có hy vọng đạt tới kết quả đó, nếu trước tiên chính những mục tử chăn 

dắt các linh hồn không thấm nhuần sâu đậm tinh thần và năng lực của Phụng vụ, cũng như 

không trở nên thầy dạy trong lãnh vực này, vì thế, rất cần phải chú trọng đến việc giảng huấn 

về Phụng vụ cho hàng giáo sĩ. Do đó, thánh Công Đồng quyết nghị thiết lập những điều sau 

đây: 

15. Các giáo sư được trao trách nhiệm giảng dạy môn Phụng vụ thánh trong các chủng viện, 

các học viện dòng tu, và các phân khoa thần học, phải được đào tạo đầy đủ về phận vụ của họ 

tại các trường chuyên khoa. 

16. Môn Phụng vụ thánh phải được đặt vào hàng các môn học cần thiết và quan trọng tại các 

chủng viện và học viện dòng tu, và là môn học chính trong các phân khoa thần học; phải được 

luận giải từ những góc nhìn liên quan đến thần học, lịch sử, tu đức, mục vụ và giáo luật. Ngoài 

ra, giáo sư của các môn học khác, nhất là môn thần học tín lý, Thánh Kinh, thần học tu đức và 

mục vụ, phải chú tâm làm nổi bật mầu nhiệm Chúa Kitô và lịch sử cứu rỗi theo những đòi hỏi 
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nội tại của từng môn riêng biệt, để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các môn ấy với Phụng vụ và 

tính cách duy nhất trong việc đào tạo linh mục. 

17. Các giáo sĩ trong các chủng viện và tu viện phải được đào tạo về Phụng vụ trong đời sống 

thiêng liêng, nhờ được hướng dẫn thích đáng để có thể am hiểu và tham dự những nghi lễ 

thánh với trọn tâm hồn, cả trong khi cử hành các mầu nhiệm thánh, cũng như khi thực hành 

các việc đạo đức khác vốn luôn thấm đượm tinh thần Phụng vụ thánh; cũng thế, họ phải tập 

quen tuân giữ các qui luật phụng vụ sao cho tinh thần phụng vụ ảnh hưởng sâu rộng trên đời 

sống tại các chủng viện và tu viện. 

18. Các linh mục triều hay dòng, đang làm việc trong vườn nho Chúa phải được trợ giúp bằng 

mọi phương tiện thích hợp để luôn am hiểu đầy đủ hơn về những gì các ngài thi hành trong tác 

vụ thánh, để sống đời phụng vụ và thông ban đời sống ấy cho các tín hữu đã được ủy thác cho 

các ngài. 

19. Những mục tử chăn dắt các linh hồn phải chú trọng và kiên tâm thực hiện việc giảng dạy về 

Phụng vụ cho các tín hữu, giúp họ tham dự tích cực cả bề trong lẫn bề ngoài, tùy theo tuổi tác, 

hoàn cảnh, cách sống và trình độ văn hóa tôn giáo của mỗi người, như vậy, các ngài sẽ chu 

toàn được một trong những trọng trách chính yếu của người trung thành phân phát các mầu 

nhiệm Thiên Chúa; đồng thời, trong lãnh vực này, các ngài phải dẫn dắt đoàn chiên không chỉ 

bằng lời nói, nhưng bằng cả gương lành. 

20. Các công tác truyền thanh và truyền hình về những hoạt động thánh, đặc biệt về việc cử 

hành thánh lễ, phải được thực hiện cách xứng đáng và thận trọng dưới sự hướng dẫn và bảo 

lãnh của người có đủ khả năng do các Giám mục chỉ định. 

III. VIỆC CANH TÂN PHỤNG VỤ THÁNH 

21. Để đoàn dân Kitô giáo thâu đạt được ân sủng dồi dào trong Phụng vụ thánh cách chắc 

chắn hơn, Mẹ thánh Giáo Hội muốn dành nhiều nỗ lực cho việc canh tân toàn diện trong lãnh 

vực Phụng vụ. Quả thật, Phụng vụ có những điều không thể thay đổi vì do Thiên Chúa thiết lập, 

nhưng cũng có những phần theo dòng thời gian có thể hay thậm chí buộc phải thay đổi, nếu đã 

có chen vào đó những yếu tố không đáp ứng hoặc ít phù hợp với bản tính thâm sâu của Phụng 

vụ. 

Trong việc canh tân này, phải sắp xếp các bản văn và các nghi thức để có thể diễn đạt rõ 

ràng hơn những thực tại thánh mà chúng biểu thị, và để đoàn dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu 

biết các thực tại ấy càng nhiều càng tốt, cũng như có thể tham dự những nghi lễ ấy bằng việc 

cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. 

Vì vậy, thánh Công Đồng ấn định những qui tắc tổng quát sau đây: 
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A. Các qui tắc tổng quát 

22. 

§1. Việc điều hành Phụng vụ thánh tùy thuộc thẩm quyền duy nhất của Giáo Hội: nghĩa là 

thuộc quyền Tông Tòa và chiếu theo giáo luật, cũng thuộc quyền Giám mục. 

§2. Do năng quyền được ban theo luật, việc điều hành Phụng vụ trong những phạm vi luật 

định, cũng được dành cho các tập thể Giám mục có thẩm quyền, được thiết lập cách hợp pháp 

trong từng địa phương. 

§3. Vì vậy, tuyệt đối không ai khác, dù là linh mục, được tự ý thêm bớt hay thay đổi một điều gì 

trong Phụng vụ. 

23. Để duy trì truyền thống tốt lành và đồng thời mở lối cho những tiến bộ chính đáng, trước khi 

tu chỉnh từng phần riêng biệt của Phụng vụ, phải luôn tiến hành việc nghiên cứu kỹ lưỡng về 

thần học, lịch sử và mục vụ. Hơn nữa, phải lưu tâm đến những qui luật tổng quát về cơ cấu và 

tinh thần phụng vụ cũng như đến kinh nghiệm đã có từ việc canh tân Phụng vụ mới đây và từ 

những đặc quyền đã ban cho một số nơi. Sau cùng, chỉ nên thực hiện những đổi mới khi thấy 

điều đó chắc chắn sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho Giáo Hội và sau khi đã nghiên cứu cẩn thận 

để những điều được đổi mới phải thể hiện một cách nào đó sự tiến bộ mang tính hệ thống từ 

những hình thức đang có. 

Ngoài ra, cũng phải thận trọng tối đa để tránh tạo ra những khác biệt quá lớn về nghi lễ giữa các 

miền lân cận nhau. 

24. Trong việc cử hành Phụng vụ, Thánh Kinh giữ vai trò vô cùng quan trọng. Thật vậy, Thánh 

Kinh chính là nguồn cung cấp các bài đọc được diễn giải trong bài giảng, các bài thánh vịnh, đó 

cũng là nguồn cảm hứng và gợi ý cho các lời kinh nguyện, các bài phụng ca, và tạo nên ý 

nghĩa cho các động tác và dấu chỉ trong Phụng vụ. Do đó, để xúc tiến việc canh tân, phát triển 

và thích ứng Phụng vụ, cần phải phát huy lòng mộ mến Thánh Kinh đậm đà và sống động, như 

đã được minh chứng trong truyền thống khả kính của các Nghi chế Đông phương cũng như 

Tây phương. 

25. Phải nhờ đến các chuyên viên và tham khảo ý kiến các Giám mục thuộc nhiều miền khác 

nhau trên thế giới để tu chỉnh các sách Phụng vụ càng sớm càng hay. 
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B. Các qui tắc do bản chất của Phụng vụxét như hoạt động đặc thù của hàng Giáo phẩm và 

cộng đoàn 

26. Các hoạt động phụng vụ không phải là những hoạt động riêng tư, nhưng là những cử hành 

của Giáo Hội, là “bí tích hiệp nhất”, nghĩa là đoàn Dân Thánh được qui tụ và hướng dẫn dưới 

quyền của Giám mục26. 

Vì vậy, các hoạt động phụng vụ thuộc về toàn Thân Thể Giáo Hội, bày tỏ Giáo Hội và ảnh 

hưởng trên Giáo Hội; tuy nhiên, Phụng vụ cũng liên quan đến từng chi thể riêng biệt theo nhiều 

cách thức khác nhau, tùy vào phẩm trật, phận vụ, và công tác khi tham dự. 

27. Các nghi lễ theo bản chất phải được cử hành chung với sự tham dự đông đảo và tích cực 

của giáo dân, vì thế nên nhớ rằng, mỗi khi có thể, phải dành ưu tiên cho việc cử hành cộng 

đồng hơn là cử hành một mình hoặc gần như riêng tư. 

Điều này phải áp dụng đặc biệt cho việc cử hành thánh lễ và các bí tích, cho dù mỗi thánh lễ 

tự bản chất vẫn luôn mang tính công cộng và cộng đoàn. 

28. Trong các cử hành phụng vụ, khi thực thi phận vụ với tư cách là thừa tác viên hay là tín 

hữu, mỗi người phải thi hành trọn vẹn và chỉ thi hành những gì thuộc lãnh vực mình tùy theo 

bản chất sự việc và những qui tắc phụng vụ. 

29. Cả những người giúp lễ, đọc sách, dẫn lễ và các ca viên cũng là những người đang thực 

hiện một thừa tác vụ Phụng vụ đích thực. Vì thế, họ phải thi hành phận vụ với lòng đạo đức 

chân thành và nghiêm túc, đây là thái độ xứng hợp với một tác vụ cao trọng và cũng là điều dân 

Chúa có quyền đòi hỏi nơi họ. 

Vì vậy, mỗi người tùy theo khả năng cần phải thấm nhuần tinh thần phụng vụ, và học hỏi để 

chu toàn các phần việc của mình theo đúng nghi thức và đúng qui định. 

30. Để phát huy việc tham dự tích cực, phải khuyến khích dân chúng tham gia vào những lời 

tung hô, những câu đối đáp, những bài ca vịnh, tiền khúc, thánh ca, và cả những động tác hoặc 

cử chỉ bên ngoài. Cũng cần phải có những phút thinh lặng thánh. 

31. Trong khi tu chỉnh các sách phụng vụ, cần phải lưu tâm để cả vai trò của các tín hữu cũng 

được tiên liệu trong những qui tắc chữ đỏ. 

32. Trong Phụng vụ, ngoại trừ sự biệt đãi do phận vụ và chức thánh, cũng như vinh dự phải 

dành cho các viên chức dân sự hợp theo qui tắc các luật phụng vụ, sẽ không có phân biệt đối 

với một cá nhân hay địa vị nào, hoặc trong nghi lễ hoặc trong các kiểu cách bên ngoài. 

                                                 
26

 T. CYPRIANÔ, De cath. eccl. unitate, 7: xb. G. Hartel, trong CSEL, bộ III, 1 Vienna 1868, tr. 215-216; x. Ep. 66, số 8, 3: 

xb. Soc. Goerresianae, bộ III, 2 Vienna 1871, tr. 732-733. 
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C. Các qui tắc do bản chất giáo dục và mục vụ của Phụng vụ 

33. Mặc dù Phụng vụ thánh chủ yếu là hành vi phụng thờ Thiên Chúa uy quyền, nhưng cũng 

chứa đựng trong đó sự giáo dục quan trọng đối với đoàn dân tín hữu27. Thật vậy, trong Phụng 

vụ, Thiên Chúa nói với dân Ngài; Chúa Kitô tiếp tục loan báo Tin Mừng của Người. Còn dân 

chúng đáp lời Thiên Chúa qua tiếng hát lời kinh. 

Hơn nữa, linh mục, người chủ tọa cộng đoàn với tư cách là hiện thân của Chúa Kitô, đọc 

những lời kinh trực tiếp dâng lên Thiên Chúa nhân danh toàn thể Dân Thánh và mọi người 

tham dự. Sau cùng, chính Chúa Kitô hoặc Giáo Hội đã chọn những dấu chỉ hữu hình được 

dùng trong Phụng vụ thánh để biểu thị những thực tại linh thánh vô hình. Do đó, không chỉ lúc 

đọc “những điều đã được ghi chép để dạy dỗ chúng ta” (Rm 15,4), mà cả khi Giáo Hội cầu 

nguyện, ca hát hay hành động, đức tin của những người tham dự cũng được nuôi dưỡng, tâm 

trí được nâng lên tới Chúa để sáng suốt tuân phục Ngài, và để lãnh nhận ân sủng của Ngài 

cách dồi dào hơn. 

Vì thế, trong việc canh tân Phụng vụ cần phải tuân giữ những qui tắc tổng quát sau đây: 

34. Các nghi thức phải tỏa sáng nhờ tính cách đơn sơ cao quý, phải sâu sắc nhờ sự ngắn gọn 

và phải tránh những sự trùng lắp vô ích, phải thích ứng với tầm lĩnh hội của các tín hữu, nói 

chung là không phải nhờ đến nhiều lời giải thích. 

35. Để việc liên kết mật thiết giữa nghi thức và lời đọc được biểu lộ rõ ràng trong Phụng vụ: 

1) Khi cử hành các nghi lễ thánh, phải tu chỉnh bài đọc Thánh Kinh cho dồi dào, thay đổi và 

thích hợp hơn. 

2) Vì bài giảng là một thành phần của cử hành Phụng vụ, nên vị trí thích hợp nhất để giảng 

lễ phải được ghi trong các qui tắc chữ đỏ theo như nghi lễ cho phép; và phải hết sức trung 

thành và nghiêm túc chu toàn tác vụ giảng thuyết. Nội dung bài giảng phải được kín múc chủ 

yếu từ nguồn Thánh Kinh và Phụng vụ, trở nên lời rao truyền các việc kỳ diệu của Thiên Chúa 

trong lịch sử cứu rỗi hay trong mầu nhiệm Chúa Kitô, luôn được hiện tại hóa và tác động trong 

chúng ta, nhất là khi cử hành Phụng vụ. 

3) Cũng phải dùng mọi cách để dạy những bài giáo lý gắn liền với Phụng vụ hơn; và nếu 

cần, trong chính phần nghi thức, phải soạn một đôi lời hướng dẫn vắn tắt để vào những lúc 

thuận tiện, linh mục hay thừa tác viên có thẩm quyền đọc những lời đã ghi sẵn hay nói những 

lời tương tự. 

4) Phải cổ võ việc suy tôn Lời Chúa vào ngày vọng các lễ trọng, cũng như một số ngày trong 

mùa Vọng, mùa Chay, những ngày Chúa nhật và các ngày lễ mừng, nhất là ở những nơi thiếu 

                                                 
27

 x. CĐ TRENTÔ, khóa XXII, 17.9.1562, Giáo thuyết De ss. Missae sacrif., ch. 8: Concilium Tridentinum, xb. Soc. 

Goerresianae, bộ VIII, tr. 961. 



12 
 

linh mục: trong trường hợp này, hoặc thầy phó tế hoặc một người khác được Giám mục ủy 

nhiệm sẽ chủ sự việc suy tôn Lời Chúa. 

36. 

§1. Việc dùng tiếng latinh, trừ khi có luật riêng, phải được duy trì trong các Nghi chế latinh. 

§2. Tuy nhiên, nếu việc dùng ngôn ngữ bản địa có thể đem lại nhiều ích lợi cho dân chúng 

trong thánh lễ hay trong các cử hành bí tích, hoặc trong những lãnh vực khác của Phụng vụ, thì 

cũng được dễ dàng chấp thuận, đặc biệt đối với các bài đọc và các bài huấn dụ, một số lời 

nguyện và bài hát, dựa vào những qui tắc được ấn định cho mỗi trường hợp trong những 

chương sau đây. 

§3. Khi đã tuân hành đúng theo những qui tắc đó, thẩm quyền Giáo Hội địa phương, như đã 

nói trong số 22 §2, và nếu cần, phải hội ý với các Giám mục trong những miền lân cận có 

chung một ngôn ngữ, có quyền quyết nghị về việc sử dụng tiếng bản địa và phương cách áp 

dụng, sau khi văn kiện đã được Tòa Thánh chấp thuận hay chuẩn y. 

§4.Việc phiên dịch bản văn latinh ra tiếng bản địa để dùng trong Phụng vụ phải được thẩm 

quyền Giáo Hội địa phương nói trên chuẩn y. 

D. Các qui tắc để thích nghi với tâm tính và truyền thống của dân tộc 

37. Đối với những điều không liên can đến đức tin hay thiện ích của toàn thể cộng đoàn, Giáo 

Hội không muốn áp đặt một dạng thức đồng loạt cứng nhắc, kể cả trong Phụng vụ, nhưng đúng 

hơn, Giáo Hội muốn tôn trọng và phát huy những nét đẹp tinh thần, những tính cách đặc thù 

của mỗi dân tộc; trong tập tục của các dân tộc, bất cứ những gì không tuyệt đối gắn liền với 

những điều dị đoan và lầm lạc, đều được Giáo Hội thẩm định với nhiều thiện cảm, và nếu có 

thể, vẫn được gìn giữ toàn vẹn và vững chắc, hơn nữa, đôi khi còn được đưa vào trong Phụng 

vụ, miễn sao hợp với những nguyên tắc của tinh thần phụng vụ đích thực và chân chính. 

38. Khi tu chỉnh các sách phụng vụ, Giáo Hội luôn duy trì tính cách duy nhất thuộc bản chất của 

Nghi chế Rôma, nhưng vẫn chấp nhận những thay đổi chính đáng và những thích nghi với các 

cộng đồng, các miền, các dân tộc, nhất là tại các xứ truyền giáo; nên để ý đến qui tắc này trong 

việc ấn định cơ cấu các nghi lễ và xác lập các qui tắc chữ đỏ. 

39. Trong những giới hạn được ấn định cho bản mẫu của các sách phụng vụ, thẩm quyền Giáo 

Hội địa phương, như đã nói trong số 22 §2, có quyền xác định những điều được thích nghi, đặc 

biệt việc cử hành các bí tích, á bí tích, rước kiệu, ngôn ngữ phụng vụ, thánh nhạc và nghệ 

thuật, tuy nhiên phải theo đúng những qui tắc căn bản trong Hiến chế này. 

40. Tại nhiều nơi và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, việc thích nghi Phụng vụ đòi hỏi phải 

thực hiện sâu xa hơn, do đó cũng gây nên nhiều khó khăn hơn, vì thế: 
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1) Thẩm quyền Giáo Hội địa phương, như đã nói trong số 22 §2, phải thận trọng và khôn 

ngoan thẩm định xem những yếu tố nào thuộc các truyền thống và tâm tính của từng dân tộc có 

thể chấp nhận được trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Những điểm thích nghi được xét là lợi 

ích hay cần thiết, phải đệ trình và được Tòa Thánh chấp thuận trước khi đưa vào Phụng vụ. 

2) Để việc thích nghi được thực hiện với sự cẩn trọng cần thiết, Tòa Thánh sẽ đồng ý để 

Giáo Hội địa phương tuỳ trường hợp có thể cho phép và tiến hành việc sử dụng thử nghiệm sơ 

khởi cần phải có, trong một số cộng đoàn thích hợp và trong một thời gian hạn định nào đó. 

3) Các qui luật phụng vụ thường làm cho việc thích nghi gặp phải những khó khăn đặc biệt, 

nhất là tại các xứ truyền giáo, vì thế cần phải nhờ đến các chuyên viên để thực hiện công việc 

này. 

IV. PHÁT HUY ĐỜI SỐNG PHỤNG VỤ TRONG GIÁO PHẬN VÀ GIÁO XỨ 

41. Giám mục phải được xem như vị thượng tế của đoàn chiên, sự sống nơi các tín hữu của 

ngài trong Chúa Kitô một cách nào đó phát xuất từ ngài và lệ thuộc vào ngài. 

Vì thế, mọi người phải thể hiện thật tốt đẹp đời sống phụng vụ của giáo phận chung quanh 

Giám mục, nhất là tại nhà thờ chánh tòa: họ phải xác tín rằng Giáo Hội được tỏ bày cách đặc 

biệt khi toàn thể đoàn Dân Thánh của Thiên Chúa tham dự trọn vẹn và tích cực vào những cử 

hành phụng vụ, nhất là trong cùng một Hiến lễ Tạ ơn, cùng một lời cầu nguyện, nơi một bàn 

thờ duy nhất, ở đó Giám mục chủ tọa giữa linh mục đoàn và các thừa tác viên đang qui tụ 

quanh Ngài28. 

42. Vì Giám mục không thể đích thân hiện diện mọi nơi mọi lúc trong toàn thể đoàn chiên thuộc 

Giáo Hội của ngài, nên phải thiết lập các cộng đồng tín hữu, trong đó, nổi bật hơn cả là các 

giáo xứ được thiết lập tại địa phương dưới quyền một mục tử thay mặt Đức Giám mục: vì một 

cách nào đó, các giáo xứ là hình ảnh của Giáo Hội hữu hình được thiết lập trên toàn cõi trái 

đất. 

Vì thế phải phát huy đời sống phụng vụ của giáo xứ và mối liên hệ với Giám mục trong tâm 

tư cũng như trong hành động của các tín hữu và hàng giáo sĩ; đồng thời phải nỗ lực làm triển 

nở ý thức cộng đoàn giáo xứ, nhất là trong cộng đoàn cử hành thánh lễ ngày Chúa Nhật. 

V. PHÁT HUY HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ PHỤNG VỤ 

43. Nỗ lực phát huy và canh tân Phụng vụ thánh đáng được xem như một dấu chỉ của ý định 

quan phòng của Thiên Chúa cho thời đại chúng ta, và như cuộc viếng thăm của Chúa Thánh 

                                                 
28

 x. T. IGNATIÔ ANTIÔKIA, Ad Magn. 7; Ad Philad. 4: Ad Smyrn. 8: xb. F.X. Funk, Patres Apostolici, I, tr. 236, 266, 281. 
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Thần trong Giáo Hội; đây là một đặc điểm làm nổi bật đời sống Giáo Hội, cũng như cách suy tư 

và hoạt động tôn giáo trong thời đại chúng ta. 

Vì thế, để hoạt động về mục vụ phụng vụ được phát huy sâu rộng hơn trong Giáo Hội, 

Thánh Công Đồng quyết định: 

44. Thẩm quyền Giáo Hội địa phương, như đã nói trong số 22 §2, nên thiết lập một Ủy ban 

Phụng vụ với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia về phụng vụ, âm nhạc, nghệ thuật 

thánh, cũng như mục vụ. Nếu có thể, Ủy ban này phải được trợ giúp bởi một học viện Mục vụ 

Phụng vụ gồm nhiều thành phần, và nếu cần, cả những giáo dân có khả năng về các lãnh vực 

vừa nêu. Dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội địa phương, như đã nói trên, chính Ủy ban này sẽ 

phải điều hành hoạt động về Mục vụ Phụng vụ trong phạm vi quyền hạn mình, cũng như phải 

cổ võ các cuộc nghiên cứu và thử nghiệm cần thiết mỗi khi phải đệ trình Tòa Thánh những điều 

cần được thích nghi. 

45. Cũng vậy, trong mỗi giáo phận phải có một Ủy ban Phụng vụ thánh để phát huy hoạt động 

phụng vụ, dưới sự điều hành của Giám mục. 

Và đôi khi nhiều giáo phận cũng nên phối hợp với nhau để lập một Ủy Ban chung để cùng 

hội ý trong công cuộc phát huy Phụng vụ. 

46. Ngoài Ủy ban Phụng vụ thánh, trong mỗi giáo phận, khi có thể, cũng phải thiết lập các Ủy 

ban Thánh nhạc và Nghệ thuật thánh. 

Ba Ủy ban này cần phải hợp lực làm việc, và nhiều nơi cũng đã liên kết thành một Ủy ban duy 

nhất. 

còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 
  SUY NIỆM LỄ MẸ VÔ NHIỄM  

(Lc 1, 26-36) 

 
   

Bước vào Mùa Vọng với lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Giáo hội mời gọi con cái 

mình cử hành với niềm vui vẻ, đồng thời tôn vinh Mẹ là Ðấng Tuyệt Ðẹp “Tota Pulchra”, vì Mẹ 

đã được Thiên Chúa Cha, Đấng giầu lòng thương xót yêu thương và tuyển chọn làm Mẹ Con. 

Mẹ được gìn giữ khỏi mắc tội nguyên tổ, là Ðấng đầu tiên đã được Con Mẹ cứu chuộc. Nét đẹp 

cao cả của Mẹ phản chiếu nét đẹp của Chúa Kitô, là bằng chứng cho tất cả mọi tín hữu về 

chiến thắng của tình thương Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết, khi đạp nát đầu con rắn đã cám 

 

CÙNG MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT BƯỚC VÀO NĂM THÁNH 
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dỗ Adong và Evà phạm tội.  Vì thế, hôm nay chúng ta cùng hát với Mẹ : “Tôi mừng rỡ muôn 

phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân 

cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công mình, tựa cô dâu phục sức huy hoàng” (Ca nhập 

lễ).   

Vui nữa là cánh cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót được mở ra với khẩu hiệu Thương Xót 

Như Chúa Cha (x. Lc 6,36) là lời mời gọi sống lòng thương xót theo gương Cha trên trời, dạy 

chúng ta đừng xét đoán và kết án, nhưng hãy tha thứ và yêu thương vô giới hạn (x. Lc 6,37-

38).  

Thiên Chúa tha thứ và yêu thương  

Thiên Chúa không ngoan và nhân lành nên mọi việc Người làm đều tốt đẹp. Ngài đã sáng 

tạo con người theo hình ảnh Ngài, cho họ sống tình thân với Chúa. Vậy Sự Dữ do đâu mà có ? 

Đâu là nguyên nhân khiến cho tình thân nghĩa thiết giữa con người với Thiên Chúa và con 

người với nhau bị phá vỡ? 

Sách Sáng Thế (x. St 1-3) cho ta câu trả lời. Thiên Chúa không tạo nên sự chết, nhưng sự 

chết đã đi vào thế giới vì sự ghen tương của ma quỉ (x. Kn 1,13-14; 2,23-24). Khi nổi loạn 

chống lại Thiên Chúa, ma quỉ đã lường gạt và lôi kéo con người theo chúng. Thiên Chúa hỏi 

Ađam : “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây 

mà Ta cấm ngươi không được ăn ư? ”  Thiên Chúa hỏi Evà : “Tại sao ngươi đã làm điều đó? ” 

 Evà trả lời : “Con rắn đã cám dỗ tôi”. 

Là thụ tạo tinh thần, con người chỉ có thể sống tình thân ấy khi tự do tùng phục Thiên 

Chúa. Ðiều đó được diễn tả trong lệnh cấm con người ăn trái cây biết lành, biết dữ “vì ngày 

ngươi ăn nó, ngươi sẽ chết” (St 2, l7). Bị ma quỉ cám dỗ, con người đánh mất lòng tín thác vào 

Ðấng Sáng Tạo, lạm dụng tự do, bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Ðó là tội đầu tiên của con 

người (x. Rm 5, l9). Hậu quả là Adong và Evà tức khắc đánh mất sự thánh thiện nguyên thủy 

(x. Rm 3, 23). Sự hài hòa với vạn vật bị phá vỡ : thế giới hữu hình trở nên xa lạ và thù nghịch 

với con người (x. St 3, l7-l9). Sự kết hợp nam nữ trở nên căng thẳng (x. St 3, ll-l3); tình huynh 

đệ tương tàn (x. St 4, 3-15); tiếp đến là sự sa đọa của cả loài người. Cuối cùng, vì bất tuân 

: “Con người là tro bụi sẽ trở về bụi tro” (St 3, l9).  

Sau khi sa ngã, Thiên Chúa không lỡ bỏ rơi con người. Ngược lại, vì lòng xót thương, 

Thiên Chúa nâng con người lên. Chúa phán bảo con rắn: “Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc 

ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi 

ngày trong đời mi”. (St 3, 9-15. 20). Đó là thảm kịch tự do mà Thiên Chúa chấp nhận đến cùng 

vì yêu thương, nhưng Ngài hứa sẽ có người con của một phụ nữ đập dập đầu con rắn xưa (St 

3,5); “ Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người 

đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người” (St 3,5).  
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Ðoạn sách Sáng Thế trên được gọi là "Tiền Tin Mừng" vì đó là lời loan báo đầu tiên về 

Ðấng Mêsia, về cuộc chiến đấu giữa con rắn với người nữ và chiến thắng cuối cùng của một 

hậu duệ người nữ này. Tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải trong Ðức Kitô đã biểu lộ một 

trật cả trương độ của sự dữ và sự vĩ đại của ân sủng và lòng xót thương hải hà của Thiên Chúa 

đối với nhân loại (x. Rm 5, 20). 

Mẹ của Lòng Thương Xót 

“NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT” khai mạc vào ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm 

(8/12/2015) và bế mạc vào ngày lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ (26/11/2016). Thật ý nghĩa, 

bởi chính Mẹ đã được Thiên Chúa tiền định từ muôn thủa trong yêu thương và chọn Mẹ làm 

Đấng cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và đồng hành cùng Chúa Giêsu Con Mẹ, hiện thân của 

Lòng Chúa Thương Xót trong công trình cứu chuộc loài người. Thế nên, Mẹ là Mẹ của Lòng 

Thương Xót.  

Trong Thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô ca ngợi Chúa Cha vì Ngài “đã chúc phúc cho 

chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô” ( 1, 3 ). Thiên Chúa đã gửi 

cho Đức Maria phúc lành thiêng liêng ấy! Mẹ được chúc phúc hơn các người phụ nữ (x. Lc 1, 

42) ! Chúa Cha đã chọn Mẹ trong Đức Giêsu Kitô từ trước, để Mẹ trở nên thánh thiện và tinh 

tuyền. Trong tình thương, Ngài đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Ngài, qua 

Đức Giêsu Kitô (x. Ep 1 4-5). Do đó, Đức Maria Vô Nhiễm là một dấu chỉ niềm hy vọng cho tất 

cả chúng sinh, những người đã chiến thắng Satan nhờ máu của Con Chiên (x. Kh 12 , 11). 

Cùng với Mẹ bước vào Năm Lòng Thương Xót 

Vì là Mẹ của Lòng Thương Xót, nên suốt cuộc đời Mẹ luôn là máng thông ơn Thiên Chúa 

xuống cho nhân loại. Để sống Năm Thánh này, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, cầu xin Mẹ, để 

tất cả chúng ta có thể khám phá ra niềm vui về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Không ai đã bước 

vào mầu nhiệm sâu xa của việc nhập thể như Mẹ Maria. Toàn bộ cuộc sống Mẹ được hun đúc 

theo sự hiện diện của lòng thương xót đã hóa thành nhục thể. Mẹ của Đấng Chịu Đóng Đinh và 

Phục Sinh đã bước vào cung thánh của lòng thương xót Chúa vì Mẹ đã tham gia mật thiết trong 

mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Mẹ minh chứng rằng lòng thương xót của Con Thiên Chúa 

không biết đến một giới hạn nào và mở rộng cho tất cả mọi người, không một ngoại lệ nào. 

Chúng ta hãy hướng về Mẹ, xin Mẹ ghé mắt xót thương nhìn đến chúng ta, và làm cho chúng 

ta xứng đáng chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng thương xót, là Chúa Giêsu Con Mẹ.” (Tông 

thư Misericordiæ Vultus, số 24). Amen. 

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

VỀ MỤC LỤC 
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 CHÚA NHẬT II C MÙA VỌNG 

 Br 5:1-9; Tv 126; Pl 1:4-6, 8-11; Lc 3:1-6 

 Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

 

Image: Saint John the Baptist preaching in the Desert by Pier Francesco Mola  

 Giảng huấn của Gioan Tẩy Giả 

1Năm thứ 15 triều đại hoàng đế Tiberius Caesar, thời Pontius Philate làm tổng trấn xứ 

Judea, Herod làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philip làm tiểu vương miền Ituraea và 

Trachonitis, Lysanias làm tiểu vương miền Abilene, 2 Annas và Caiaphas làm thượng tế, có lời 

Thiên Chúa phán cùng con ông Zechariah là Gioan trong hoang địa. 3 Ông liền đi khắp vùng 

ven sông Jordan rao giảng, kêu gọi mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 

4 như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: 

 “ Có tiếng người hô trong hoang địa: 

 “ Hãy sửa soạn đường của Đức Chúa, 

 “ Sửa lối cho thẳng để Người đi. 

 “5 Mọi thung lũng phải lấp cho đầy. 

 “ Mọi núi đồi phải bạt cho thấp. 

 “ Khúc quanh co phải nắn cho ngay. 

 “ Đường lồi lõm phải san cho phẳng. 

HÃY TÌM KIẾM CON ĐƯỜNG TRỞ LẠI VỚI CHÚA  
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 “ 6 Rồi hết mọi người phàm… 

  sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” 

                                   (Lc 3:1-6) 

                                      ***** 

Để nắm vững phần nào ý nghĩa bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nên tìm hiểu sơ qua về 

thánh Luca và thánh Gioan Tẩy Giả. 

THÁNH  SỬ LUCA 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Dante Alighieri gọi thánh sử Luca là kinh sư của Chúa Kito. 

Luca gọi Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ (Lc 3:2) theo kiểu nói trong Cựu Ước, và trích Isaiah (Mc 

1:3), thêm Isaiah (40:4-5) vào tác phẩm của mình (Lc 3:5-6) khi nói về Gioan. Làm như vậy 

Luca muốn trình bày chủ đề của ngài về ơn cứu độ phổ quát mà ngài đã báo truớc qua lời của 

Simeon (Lc 2:30-32). Chúng ta thử coi lại những chi tiết lịch sử  đã được Luca đưa ra trong câu 

chuyện ngôn sứ hôm nay để tìm hiểu về công tác của Gioan Tẩy Giả. 

Tiberius Caesar nối ngôi Augustus làm hoàng đế năm 14AD và trị vì cho đến năm 37AD. 

Như vậy năm thứ 15 của triều đại ông có thể là năm 27 hay 29AD. Pontius Pilate là tổng trấn 

xứ Judea từ năm 26AD đến 36AD. Sử gia Do Thái Josephus gọi ông là tổng trấn thô lỗ và gian 

tham, ít để ý đến dân địa phương Do Thái và việc tôn giáo của họ (Lc 13:1). Vua Herod được 

nói đến là Herod Antipas, con Herod Đại Đế đã cai trị xứ Galilee và Perea từ năm 4BC đến 

39AD. 

Thánh Luca không những đã gọi tên Gioan Tẩy Giả theo nhiệm kỳ của những nhà lãnh đạo 

dân sự mà còn nhắc đến tên các thầy cả thượng tế Annas và Caiaphas là những vị lãnh đạo 

tôn giáo ở Palestine lúc bấy giờ. Annas làm thượng tế từ năm 6 đến 15AD. Sau khi bị La Mã 

truất phế vào năm 15AD thì ngôi vị được  những người trong cùng gia tộc tiếp tục và sau cùng 

thì người con rể là Caiaphas lên làm thượng tế từ năm 18 đến 36AD. 

Dựa vào bối cảnh lịch sử xẩy ra lúc đó, Luca để cho lời Chúa đến với Gioan trong hoang 

địa Judea. Luca là thánh sữ duy nhất đã gọi những lời giảng huấn của Gioan là tiếng kêu của 

Chúa. Do đó ngài đã đồng hóa Gioan với các ngôn sứ mà mục vụ của họ cũng bắt đầu với 

những tiếng kêu như vậy. Sau này, Luca lại tách mục vụ của Gioan Tẩy Giả ra khỏi mục vụ của 

chúa Giêsu bằng cách kể việc Gioan bị cầm tù trước khi làm phép rửa cho Chúa (Lc 3:21-22). 

Luca dùng kiểu văn chưong như vậy là để nói lên sự hiểu biết của mình về những thời kỳ lịch 

sử của ơn cứu độ. Với Gioan Tẩy Giả, thời điểm hứa và thời kỳ của Israel đã kết thúc. Với 
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Chúa Giêsu chịu phép rửa và dấu hiệu Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Người là thời điểm 

đã hoàn tất và thời kỳ của Chúa Giêsu bắt đầu. 

Trong sách Tông Đồ Công Vụ quyển hai, Luca đã giới thiệu thời kỳ thứ ba của lịch sử ơn 

cứu độ là thời kỳ của Giáo Hội. Trong Tin Mừng Luca (Lc 7:26), Gioan được  tả còn “hơn cả 

một ngôn sứ”, là người đi trước Chúa Giêsu (Lc 7:27) tức Gioan tiền hô, một hình ảnh chuyển 

tiếp mở đầu thời kỳ những lời tiên tri và lời hứa được ứng nghiệm. 

Khi nói về sự chờ mong của muôn dân (Lc 3:15), Luca đã diễn tả những đặc tính của thời 

điểm Gioan giảng huấn theo cùng một cách mà trước đó ngài đã diễn tả về tình trạng của một 

số người Do Thái nhiệt thành (Lc 2:25-26, 37-38). Trong Luca 3: 7-18, giảng huấn của Gioan 

Tẩy Giả được thánh nhân trình bày như thể thúc dục mọi người mau mau cải thiện, canh tân 

cuộc sống vì cơn thịnh nộ sắp xẩy đến (Lc 3: 7,9). Gioan còn chỉ cho họ cách thức canh tân đời 

sống, cải tạo xã hội (Lc 3:10-14), đồng thời báo cho mọi người biết có một đấng cao trọng hơn 

ngài rất nhiều sắp xuất hiện (Lc 3:15-18). 

GIOAN TẨY GIẢ:  HÃY TÌM KIẾM CON ĐƯỜNG TRỞ LẠI VỚI CHÚA 

Những tiên tri thực của Israel giúp chúng ta biết được những tiên tri giả, những hình thức 

tam sao thất bản. Gioan tiền hô là vị thánh quan thầy chính xác vô cùng. Biết bao nhiêu lần tư 

tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta không đi đôi với nhau ! Phối hợp mọi biến cố nơi Gioan 

Tẩy Giả là cả một Mùa Vọng đầy dẫy những đối chọi nhau: Sự xuất hiện khải hoàn của Chúa rõ 

ràng là đã xẩy ra ngay trong thời đại đen tối, đầy tội lỗi, sự dữ và ma quỉ. Gioan Tẩy Giả đã 

nghe, đã sống và đã kinh qua lời giải phóng của Chúa trong sa mạc; vì vậy lời giảng dạy của 

ngài rất có hiệu quả vì lời nói và việc làm của ngài luôn luôn đi đôi với nhau. Ngài không chau 

chuốt, nói bóng gió mà ngài nói thẳng.  Gioan đã phá tan sự yên tĩnh nơi hoang địa với tiếng hô 

vang: “Hãy ăn năn thống hối, vì vương quốc nước trời đã đến gần.”  Không phải chỉ “ăn năn 

thống hối”, “sửa đổi” cách sống mà phải “vừa ăn năn thống hối vừa sửa soạn cho vương quốc 

nước trời sắp đến”. Vương quốc này sẽ phá vỡ mọi an toàn của chúng ta và lật đổ tất cả những 

gì chúng ta cố sức giữ lại. Vui mừng và thách đố của mùa Vọng là Thiên Chúa sẽ đến trong 

Đức Giêsu Kito; những đau đớn và khao khát Chúa đến sẽ được toại nguyện. Nhưng Thiên 

Chúa đến là gây xáo trộn. 

Thông điệp của Gioan Tẩy Giả không có gì là ẩn ý chính trị, ngài đi thẳng vào vấn đề và nói 

ra những điều cần phải nói. Ngài nói trực tiếp với người đến hỏi ngài. Ngài biểu những người 

thu thuế hãy công bằng, những người lính hãy giữ an ninh và hòa bình. 

Thánh Gioan Tẩy Giả đã chỉ dạy cho dân chúng thời của ngài và cả thời chúng ta là đấng 

Thiên Sai đến để giải cứu chúng ta khỏi mọi quyền lực giả trá, thất vọng, tối tăm và sự chết, 
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đưa chúng ta trở lại đường ngay nẻo chính của hòa bình và hòa giải hầu chúng ta có thể tìm ra 

được con đường trở lại với Chúa. Cuộc sống và sứ mệnh của thánh Gioan Tẩy Giả cho chúng 

ta thấy quả thực chúng ta quá cần đấng CứuThế đến để cứu chuộc chúng ta, để chúng ta xứng 

đáng với những danh hiệu mà Chúa đã gọi chúng ta và những gì chúng ta đã làm để được 

sống trong Sự Sáng. Chúng ta thường không nhận ra giữa chúng ta có một đấng là Đường, là 

Sự Thật và Sự Sống. Đây là tất cả những gì mà mùa Vọng nhắc nhở chúng ta: Hãy tìm kiếm 

con đường trở lại với Chúa. 

THAY LỜI KẾT: CẢI  ĐỔI  NHỮNG SA MẠC HOANG VU  

Mùa Vọng là một mầu nhiệm có mục đích cải đổi, không chỉ là báo tin. Mùa Vọng là hiện 

thân của đối nghịch giữa chờ đợi và hối hả, giữa đau khổ và vui mừng, giữa kết án và tha thứ, 

giữa sầu buồn khải huyền và hy vọng ngày cánh chung. Nhưng đối với nền văn hóa ăn liền, 

muốn thỏa mãn ngay lập tức, hy vọng lại đòi hỏi cái gì bất toàn. Hy vọng, theo nghĩa của Mùa 

Vọng thực, là sống với một ao uớc chưa hoàn thành. 

Thiên Chúa là kỹ sư đường lộ, làm những con đường mới xuyên qua hoang địa, người làm 

vườn biến đổi sa mạc thành những vườn hoa đầy màu sắc tươi đẹp, và giờ này trở thành 

người họa sĩ vẽ nên một viễn tượng mới về lời hứa của một đấng thiên sai xa  xưa là HY 

VỌNG. Hy vọng vào Thiên Chúa thì không thể đứng yên tại chỗ, như tiên tri Isaiah đã nhắc 

nhở, chúng ta phải hy vọng vào Chúa là đấng luôn luôn làm điều mới lạ. Niềm hy vọng vào 

Chúa của chúng ta có đứng vững trước những xáo trộn và thất bại không? Chúng ta sống Lời 

Chúa ra sao? Chúng ta ở thinh lặng với Chúa như thế nào? 

Mùa Vọng chỉ cho chúng ta biết nếu chúng ta giữ tâm hồn lắng đọng đủ, chúng ta sẽ khám 

phá thấy Thiên Chúa vẫn còn thiết lập những xa lộ và biến những nơi hoang vu của cuộc sống 

chúng ta thành những mảnh đất phì nhiêu đặc biệt, đầy sức sống và vẻ đẹp huy hoàng mà 

chúng ta không tưởng tượng ra được. Biến cải sa mạc hoang vu thì cần có nước. Trong suốt 

chiều dài cựu ước, Thiên Chúa được nói đến là đấng có thể ban cho nước và cắt bỏ nước, một 

hình ảnh dễ hiểu đối với những người mà nước là một nhu cầu quí báu không thể thiếu. Chúng 

ta, it ngưòi hiểu được thế nào là hạn hán ở thời đại mà khoa học kỹ nghệ tân tiến chưa có. 

Ngày nay nước được dẫn vào tận nhà quá dễ dàng khiến chúng ta không thể mường tượng 

được sự cần thiết của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta nếu thiếu Người. Tương tự như 

vậy, điện cho ta cái ảo tưởng là ta điều khiển được bóng tối. Cả hai thứ ấy đã không cho ta cái 

kinh nghiệm hàng ngày về những nhu cầu sống mà Mùa Vọng đang kêu gọi chúng ta suy nghĩ 

lại để thấy là chúng ta vẫn phụ thuộc vào Thiên Chúa, duyệt xét lại những ước mơ chúng ta 

muốn có Chúa, để rồi khám phá ra rằng qua những đêm dài chờ đợi, việc Chúa đến quả là cần 

thiết và cấp bách. 
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Thông điệp Mùa Vọng không có nghĩa là tất cả mọi sự đều tan vỡ, cũng như Chúa không 

phải chỉ ở trên thiên đàng, do đó tất cả mọi sự đều tốt đẹp ở trần gian này. Thông điệp Mùa 

Vọng ví như các vì sao nằm cố định trên một địa bàn luân lý nếu bị rung rinh thì tất cả mọi sự 

trên mặt đất này đều bị xáo trộn, lúc đó một lần nữa chúng ta lại nghe thấy sứ điệp của thánh 

Gioan tiền hô: 

“Hãy sửa soạn đường cho Chúa, lối quanh co nắn cho thẳng, thung lũng xâu lấp cho đầy, 

núi đồi cao phạt xuống cho thấp, đường lồi lõm phải san cho đều, và rồi hết mọi người phàm sẽ 

thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” 

Tuy nhiên với Chúa Giêsu giáng sinh, chúng ta học được bài học là Jerusalem và Israel 

vẫn còn chờ đợi ơn cứu chuộc. Thế giới vẫn còn chờ mong giải thoát khỏi đói kém, chiến tranh, 

áp bức, bạo lực và đau khổ. Tất cả chúng ta còn phải mong đợi ơn cứu chuộc. Mùa Vọng buộc 

chúng ta nhìn vào cách thức chúng ta chờ mong, chúng ta ao ước Thiên Chúa và chúng ta hy 

vọng. Ai và cái gì là suối nguồn hy vọng trong mùa Vọng này? 

Cuộc sống của Gioan Tẩy Giả có thể tượng hình là ngón tay chỉ vào đấng đang tới là Đức 

Giêsu Kitô. Nếu chúng ta coi nhiệm vụ của Gioan là sửa soạn đường để đón Chúa đến cho thế 

giới ngày nay, thì cuộc sống của chúng ta cũng phải trở nên những ngón tay chứng nhân sống 

động chứng tỏ Chúa Giêsu có thể tìm ra được và Người đang tới gần rồi. Chúa Giêsu chính là 

người hoàn chỉnh mong ước, hy vọng và đợi chờ của chúng ta. Một mình chúa Giêsu có thể cải 

đổi cuộc sống sa mạc của chúng ta thành những vườn cây với hoa trái tươi đẹp, đầy dẫy của 

nuôi cho toàn thể nhân loại. 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy đến. Chúng con cần Chúa bây giờ hơn bao giờ hết! 

Fleming Island, Florida 

Dec 2, 2015 

NTC 

 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

  

Hỏi : xin cha giải thích ý nghĩa và mục đích của Năm Thánh Lòng Thương Xót. 

Trả lời:  

NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CÓ MỤC ĐÍCH GÌ ?  
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Theo tin tức đã được công bố thì ngày 8 tháng 12 sắp tới, nhân Lễ kình Đức Mẹ vô nhiễm 

nguyên tội ( immaculate Conception), Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chính thức khai mạc Năm 

Thánh Lòng Thương xót ( Jubilee  of Mercy) trong toàn Giáo Hội. 

Hàng năm thì Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh được chọn để kính lòng thương xót Chúa ( 

Divine Mercy) theo sáng kiến của Đức cố Giáo Hoàng ( nay là Thánh) Gioan Phaolô II. Ngài 

muốn cho toàn thể Giáo Hội dành Chúa Nhật sau Phục Sinh để suy niệm và tôn  kinh lòng 

thương xót của  Chúa Cha đã sai Con Một là Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian cách nay trên 

2000 năm  để thi hành Chương Trình cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết đời đời vì tội. Thiên 

Chúa thật quá yêu thương con người nên đã hy sinh Con Mình để cho nhân loại được hy vọng 

sống đời đời vì “ Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được 

cứu rỗi và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2 : 4) 

Chúa Giê-su Kitô chính  là hiện thân của lòng thương xót Chúa Cha dành cho toàn thể con 

người tội lỗi và đáng phải phạt. Chúa đã hiện ra nhiều lần với nữ tu Faustina ( nay là Thánh) và 

truyền cho bà sứ mệnh quảng bá lòng thương xót của Chúa cho toàn thể nhân loại.  Chúa  đã 

thể hiện lòng thương xót ấy bằng cách vâng phục Chúa Cha  đến trần gian làm Con Người để 

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

Nếu không có công nghiệp cực trọng này thì tuyệt đối không ai có thể làm được việc gì 

xứng đáng để được cứu rỗi hầu được vào Nước Trời hưởng hạnh phúc vinh cửu với Thiên 

Chúa, sau khi phải chết đi trong thân xác có ngày phải chết này..  

Nhưng hạnh phúc thay cho nhân loại được  Chúa  Kitô cũng vì  quá yêu thương con người 

tội lỗi  mà đã vui lòng chịu mọi khốn khó, vác thập giá quá nặng lên Núi  Sọ  để bị đóng đanh và 

chết rất nhục  nhã trên thập giá để hòa giải con người với Chúa Cha và xin ơn tha thứ cho toàn 

thể nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi. 

Như thế chỉ vì lòng thương xót vô biên mà Thiên Chúa đã cứu chuộc con người nhờ Chúa 

Kitô , Đấng cũng vì thương  xót mà vui lòng chịu chết thay cho nhân   loại để những ai tin và 

cậy nhờ công nghiệp cực trọng  của Người thì sẽ được cứu rỗi để sống hạnh phúc đời đời  với 

Chúa trên Nước Trời mai sau. 

Như thế, đủ cho thấy Thiên Chúa xót thương con người đến mực nào. Chúa Giê su cũng 

 đã nói  với các môn đệ  về tình yêu cụ thể  của Người đối với  nhân loại như sau: 

 “ Không có tình thương  nào cao cả  

hơn tình thương  của người đã hy sinh tính mang vì bạn hữu của mình 

anh  em là bạn hữu của Thầy..” ( Ga 15: 13-14). 
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Chúa đã thực  sự hy sinh mạng sống của Người trên thập giá năm xưa để chứng minh 

 tình thương cao cả mà Người  đã dành cho hết mọi người chúng ta. Sự thật này  đã quá đủ để 

minh chứng lòng thương xót vô biên củaThiên Chúa đối với loài  người tội lỗi và không có lợi gì 

cho Chúa khiến Người phải thương xót đến như vậy.Người thương xót vì bản chất của Người 

là tình yêu, là từ bi nhân hậu vô vị lợi. Người tạo dựng con người và cứu chuộc con người cũng 

hoàn toàn vì lòng xót thương vô vị lợi đó, chứ không vì lợi lộc nào của riêng Người. Vì thế, 

chúng ta phải ta phải hết lòng ca ngợi tình thương bao la của Thiên Chúa Cha thể hiện nơi 

Chúa Con Giêsu, Đấng đã vâng lời Chúa Cha đến trần gian làm Con Người để cứu chuộc cho 

nhân loại khỏi bị luận phạt và chết đời đời vì tội. 

Khi chọn Năm Thánh lòng Thương Xót , Đức Thánh Cha Phanxicô đã có ý muốn cho mọi 

người trong Giáo Hội suy niệm sâu xa thêm về tình thương bao la vô vị lợi của Thiên Chúa thể 

hiện nơi Chúa Kitô :  

 “ Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người 

Đó là một con người , Đức Kitô- Giê su 

Đấng đã tự hiến làm giá chuộc cho muôn người.”  ( 1 Tm 2: 5-6)  

Suy niệm sâu xa để thêm xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa và vào công nghiệp 

cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, là niềm hy vọng được cứu độ của mọi người tín hữu chúng ta. 

Nếu không có lòng thương xót và công nhiệp trên thì tuyệt  đối con người không có hy 

vọng nào  được cứu rỗi để vào Nước Trời hưởng phúc vĩnh cửu với Chúa là Cha đầy yêu 

thương , tha thứ. Nhưng  là con người ai trong chúng ta cũng đều  rất yếu đuối trong bản tình 

đã bị  băng hoại vì tội Nguyên Tổ. Chúa Kitô đã chết thay cho con người, nhưng Chúa  không 

 trả  lại cho con người bản tính tốt lành nguyên thủy, vì thế chúng ta vẫn còn rất yếu đuối và dễ 

sa ngã,  vì ma quỉ- kẻ thù của chúng ta- mà Thánh Phêrô ví chúng như “sư tử đói gầm thét 

 rảo quanh tìm mồi cắn xé”.( 1Pr 5: 8).Nghĩa là cám dỗ cho ta sa ngã, phạm tội nghich cùng 

Thiên Chúa  để mất hy vọng được cứu rỗi. 

Nhưng vì lòng thương xót, Chúa luôn sẵn lòng và vui lòng ban ơn nâng đỡ để giúp ta đứng 

vững trước mọi cám dỗ của ma quỉ và gương xấu dịp tội của thế gian. Dầu vây,  ơn thánh này 

không tự động ban phát cho mọi người mà chỉ ban phát nhưng không ( gratuitously) cho những 

ai tin tưởng nài xin Chúa mà thôi. Nghĩa là dù tội lỗi đến đâu mặc lòng, nhưng nếu còn tin 

tưởng nơi lòng thương xót của Chúa mà chạy đến xin Người tha thứ, thì Chúa sẽ hoan hỉ ban 

ơn cần thiết  cho ta lấy lại tình thương của Người mà ta đã đánh mất mỗi khi phạm tội trái 

nghịch với tình thương ấy.Chỉ có một tội không thể tha thứ được đó là tội  hoàn toàn chối bỏ 

Thiên Chúa và tình thương của Người để không chạy đến mà xin tha thứ  nữa . 
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Đây là tội phạm đến Đức Chúa Thánh Thần, vì nhờ Người mà ta nhận biết có Thiên Chúa 

là Cha nhân từ, hay thương xót và tha thứ.Do đó, khi chối bỏ Thiên Chúa và lòng thương xót vô 

biên của Người thì cũng  xúc phạm nặng nề đến  Chúa Thánh Thần, là Đấng đã cho ta niềm tin 

và lòng mến yêu Thiên Chúa.Vì thế,  chối bỏ Thiên Chúa là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần 

 và do đó không thể tha thứ được nữa vì không  còn tin có Thiên Chúa và lòng thương xót vô 

biên của Người. 

Thiên Chúa biết rõ những yếu đuối của con người cũng như những nguy cơ khiến con 

người dễ sa phạm tội. Nhưng vì con người còn có ý muốn tự do ( free will) mà Thiên Chúa đã 

ban tặng và tôn trọng cho con người sử dụng. Nếu con người dùng tự do này mà sống theo 

đường lối của Chúa để bước đi theo Chúa Kito là “ Con Đường, là Sự Thật và là sự Sống” ( 

Ga 14:6), thì Chúa sẽ ban ơn nâng đỡ để giúp 

Con người tiến bước trên đường đi đến hạnh phúc vĩnh cứu là  Nước Thiên Đàng. 

Ngược lại, nếu ai dùng tự do mà quay lưng lại với Thiên Chúa để sống theo bản năng tội 

lỗi, nghe  theo xúi dục  của ma quỉ và mời mọc của thế gian, thì Chúa sẽ không can thiệp, và để 

mặc người ấy sống theo tự do chọn lựa của mình và sẽ phải chịu mọi hậu quả của tự do chọn 

lựa đó. 

Đó là lý do phải có Thiên Đàng và hỏa ngục để dành cho những ai chọn Chúa và sống theo 

đường lối của Người, và cho những ai  khước từ Chúa để sống theo ma quỉ và thế gian.Thiên 

Chúa không tiền định cho ai phải xuống hỏa ngục, mà chính con người đã tự do chọn nơi này 

khi làm những những sư dữ như hận thù, giết người, giết thai nhi, khủng bố và gây chiến tranh 

để buôn bán võ khí  sát hại người lành vô tội, trộm cướp, dâm đãng ô uế.. mà không  hề  biết 

sám hối để xin Chúa tha thứ.Vì thế phải có hỏa ngục cho những người chọn cách sống đi 

ngược với lòng thương xót của Chúa.  

Nghĩa là lòng thương xót của Chúa không bao giờ là cái bình phong để cho con người lọi 

dụng , cứ tự do phạm tội , làm sự dữ  là điều trái nghịch hoàn toàn với lòng thương xót, công 

bình và thánh thiện của Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người đến hy sinh Con Một mình là 

Chúa Kitô chết trên thập giá để đền tội thay cho cả loài người tội lỗi và đáng phải phạt. Nhưng 

công nghiệp cực  trọng này của Chúa Cứu Thế Giê su cũng không hề  bao che cho những ai 

 chọn sống trong tội để làm mọi sự dữ mà không biết ăn năn từ bỏ con đường tội lỗi dẫn đến 

hư mất đời đời. 

Năm Thánh Lòng Thương xót Chúa  sắp mở ra trong Giáo Hội là cơ hội quí giá cho mọi tín 

hữu  nhớ đến lòng thương xót bao la của Thiên Chúa để thêm quyết tâm sống cho phù hợp với 

lòng thương xót đó. Cụ thể, những ai đang thờ ơ hay sống xa cách lòng thương xót của Chúa, 
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đều được mời gọi cách riêng  chậy đến với lòng thương xót của Chúa để lãnh nhận lòng 

thương xót này qua bí tích hòa giải  và bí tích Thánh Thể,  là hai bí tích rất quan trọng cho con 

người được thứ tha mọi tội lỗi, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần,  và được bổ sức thiêng 

liêng và bảo đảm cho sự sống đời đời, như Chúa Kitô đã hứa : 

 “ Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì được sống đời đời 

Và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào  ngày sau hết.” ( Ga 6: 54)   

Đón nhận lòng thương xót Chúa qua bí tích hòa giải, cũng là dịp mời gọi chúng ta phải làm 

hòa với nhau ngay  trong gia đình cũng như trong cộng đoàn và với người khác. 

Hàng ngày chúng ta đọc Kinh Lậy Cha có câu: Xin Chúa tha nợ ( tội )cho chúng con, 

 như chúng con cũng tha kẻ có nợ ( có bất hòa) với chúng con” . 

Chúa Giê su cũng nói rõ: “ nếu anh  em tha lỗi cho người khác, thì Cha anh  em trên 

Trời sẽ tha thứ cho anh  em. Nhưng nếu  anh  em không tha thứ cho người khác, thì Cha 

 anh  em cũng sẽ không tha thứ cho anh  em.” ( Mt 6:14-15) 

Như vậy, đây là thời điểm thuận tiện để mỗi người tín hữu chúng ta tự xét mình xem mình 

đang có bất hòa với ai ngay trong gia đình, giữa vợ chồng và con cái, cũng như với người khác 

bên ngoài gia đình hay không. Nếu có, thì hãy thực hành lời Chúa dạy trên đây để làm hòa và 

tha thứ cho nhau, hầu xứng đáng được Chúa thương tha mọi tội và lỗi lầm của mình. Đó là 

cách sống phù hợp với lòng thương xót Chúa trong Năm Thánh Lòng thương xót này. 

Một điều đáng chú ý  trong Năm Thánh lòng thương xót này, là các linh muc trong toàn 

Giáo Hội được Đức Thánh Cha Phanxicô cho phép tha tội phá thai hay giúp người khác phá 

thai có kết quả. Tội này, theo giáo luật hiện hành ( giáo luật số 1398) sẽ  tức khắc bị vạ tuyệt 

thông tiền kết dành  riêng cho Đức Thánh Cha hay thẳm quyền hợp pháp quyền tháo gỡ.  Đức 

Thánh Cha thường cho phép các Giám Mục quyền tháo gỡ tội này. Nhưng nay tất cả các linh 

mục đều được phép tha tội này để giúp các hối nhân lỡ  phạm tội  được để dàng đón nhận lòng 

thương xót của Chúa qua bí tích hòa giải.  

Nói khác đi,  trong Năm Thánh này, mọi  tín hữu chúng ta được mời gọi suy niệm sâu xa 

hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa Cha thể hiện cụ thể nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng cũng vì 

thương xót nhân loại mà vui lòng chịu mọi khốn khó, vác thâp  giá nặng nề  trước khi chết trên 

đó để đền tội cho mọi người chúng ta hầu cho chúng ta có hy vọng được vào Nước Trời sau 

khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này. Cụ thể, chúng ta được mời gọi chạy đến 

với bí tích Hòa giải để nhận lãnh lòng thương xót của Chúa thứ tha mọi tội chúng ta đã vấp 
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phạm vì yêu đuối con người. Mặc dù Chúa chê ghét mọi tội  lỗi nhưng Người lại yêu thương kẻ 

có tội biết ăn năn để xin tha thứ, vì tình thương của Người còn lớn hơn tội lỗi của chúng ta. 

Vậy chúng ta phải lấy lòng trông cậy vững vàng vào lòng thương xót của Chúa và quyết 

tâm canh tân đời sống , quyêt tâm đi theo Chúa Kitô là “ con Đường là sự Thật và là sự 

Sống” ( Ga 14: 6) mặc dù phải đối đầu với bao khó khăn thử thách khi sống trong hoàn cảnh 

thế giới quá tục hóa ngày nay. Chính vì ảnh hưởng của trào lưu  tục hóa này,  mà nhiều người 

 tín hữu  đã thơ ơ với việc sống đạo, lãnh đạm trong việc thờ phượng, cầu nguyện và năng 

chạy đến với hai bí tích vô cùng quan trọng cho phần rỗi  là Bí tích Hòa giải và bí tích Thánh 

Thể. 

Do đó, đây là dịp thuận lợi mời gọi mọi người tín hữu chúng ta bắt chước người con  đi 

hoang trong Tin Mừng Thánh Luca, đứng dậy và đi về nhà Cha, người  đang giang tay đón chờ 

 và ôm vào lòng để hân hoan tha thứ lỗi lầm đi hoang của  con mình. 

Ước mong giải đáp trên đây thỏa mãn câu hỏi đặt ra, và xin chân thành cám ơn quí độc giả 

đọc bài viết này của tôi. 

LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. 

VỀ MỤC LỤC 

 

  

“ Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối 

cho thẳng để Người đi . Mọi thung lũng , phải lấp cho đầy; mọi núi đồi phải bạt cho thấp ; 

khúc quanh co , phải uốn cho ngay ; đường lồi lõm , phải san cho phẳng .”   ( Lc 3 ,  4) . 

   

Không hẹn mà đến  

Không chờ mà đi 

Bốn mùa thay lá 

Thay hoa 

Thay mãi đời ta 

Bên trời xanh mãi 

Những nụ mầm mới  

Để lại trong cõi thiên thu 

Hình dáng nụ cười …   (  Bốn Mùa Thay Lá – TCS) 

 
Trong thánh lễ  cầu cho các nạn nhân cuộc khủng bố chiều thứ sáu ngày 13 tháng  11  tại 

Paris được cử hành tại Nhà Thờ Notre Dame de Paris chiều ngày 15 tháng 11 , Đức Hồng Y 

 THAY MÃI ĐỜI TA  
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Tổng Giám Mục Vignt Trois đã nêu lên một câu hỏi : Phong cách sống của chúng ta ra sao mà 

đã làm phát sinh một sự tấn công man rợ như vậy ? 

Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà mỗi con người tin Chúa và tất cả loài người con cái Chúa đều 

phải đặt ra cho chính mình ở Mùa Vọng đầu năm Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót  này mà 

– cùng với Giáo Hội – chúng ta bước vào tuần thứ hai … 

 
Không hẹn mà đến 

Không chờ mà đi  

Phải , nó cứ tuần tự  đến  và  đi  … cái thời gian được phân chia và định hình từ những 

tính toán của con người để có ngày , giờ , năm , tháng cho lữ hành trần gian này … 

Phải , nó cứ tuần tự   đến  và  đi … cái không gian miệt mài xuân , hạ , thu , đông … mà 

nỗi lo lắng vì những biến động khi hậu không  hề  gây suy nghĩ gì cho bất cứ ai ở trong tham 

vọng và với một con tim duy vật chất … 

 
Thế nhưng cái  đến   và  cái  đi  của những người tin nó phải khác … 

 
Bốn mùa thay lá  

Thay hoa … 

Và  Thay  mãi  đời ta  … 

   

Khác  ở chỗ ấy đấy  :  ở  chỗ  phải  thay mãi đời ta  … 

 
Không thể  cho  đời ta  cứ mãi mãi  trong tình trạng  không hẹn mà  đến , không chờ mà đi 

 vô tâm  , vô tính , không đường , không  hướng  được … 

Thay  mãi  đời  ta   cũng  có nghĩa là suy gẫm và có được câu trả lời đã nêu lên ở trên : 

phong cách sống  của chúng ta ra sao mà đã làm phát sinh một sự tấn công man rợ như vậy ? 

 
Câu hỏi ấy đương nhiên phải được những ngưởi ki-tô hữu  của Đất  Nước  vẫn được coi 

và có  lẽ cũng tự mình đã từng nghĩ về mình như thế : trưởng nữ của Giáo Hội Mẹ … suy gẫm 

và có câu trả lời … 

Câu hỏi ấy lẽ tất  nhiên  cũng là câu hỏi được mọi người tin trên khắp thế giới này đặt ra 

cho mình và có một  quyết  tâm … 

 
Câu hỏi ấy dĩ nhiên phải là câu hỏi mà mọi con người trên thế gian này phải đặt ra và có 

câu trả lời nếu muốn có được công lý và bình an … 

 



28 
 

Thế  giới - ở một  phương  diện nào đó – trong  những  ngày  cuối năm 2015 có vẻ không 

 được sáng sủa chi  lắm và các  nhà  chuyên môn cũng  đã có một cái  nhìn chung chung 

không rạng rỡ gì bao nhiêu cho mười năm sắp tới… 

 
Giáo Hội dĩ  nhiên có chút  bừng sáng với hai cuộc Tông Du của Đức Thánh Cha ở Mỹ và 

châu Phi , nhưng ngay sau đó là những rầm rì  câu chuyện rò rỉ này nọ  

   

Phong cách ư ? 

 
Thì  “ Mọi thung lũng , phải lấp cho đầy ; mọi núi đồi , phải bạt  cho thấp ; khúc  quanh co , 

phải  uốn cho ngay ; đường  lồi lõm , phải san  cho phẳng.” 

 
Thung lũng – núi đồi  - quanh co – lồi lõm …  không  chỉ trên là trên mặt đất, không chỉ là 

trong  những đường lối , nhưng chủ yếu là nơi  những tâm hồn vốn là  “ hoạ ảnh”  của Thiên 

Chúa Giàu  Lòng  Thương  Xót , nhưng – do gục ngã vào mưu đồ của quỷ dữ - “ hoạ ảnh” mất 

đi sắc mầu Thiên Chúa muốn và cũng nhắm mắt trước Lòng Thương Xót của Chúa … Giáo Hội 

Mẹ - qua Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót – muốn tô , muốn vẽ lại màu sắc  của “ hoạ ảnh” 

 trước sa ngã … 

 
Tại Đền Thờ trung ương của Cộng Đoàn Hồi Giáo ở Koudoukou , Trung Phi, Đức Thánh 

Cha  Phan-xi-cô  đã phát  biểu :  Giữa Ki-tô giáo và Hồi giáo , chúng ta đều là anh em … Hãy 

hiệp nhất , đoàn kết với nhau để chặn đứng những hành vi từ bên này hay bên kia đang huỷ 

hoại khuôn mặt của Thiên Chúa và che đậy âm mưu  bằng mọi cách những lợi ích cá nhân , dù 

phải chà đạp công ích của con người … 

   

Đức Thánh Cha còn kêu gọi : cùng nhau chúng ta hãy nói không với oán hận, bạo lực trả 

thù , đặc biệt là trả thù nhân danh một đức tin … 

 
Bốn mùa thay hoa 

Thay lá 

Thay mãi đời ta 

Bên trời xanh mãi 

Những nụ mầm mới 

Để lại trong cõi thiên thu 

Hình dáng nụ cười 

 
   

Thiên Chúa muốn như thế đó :  
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Bên trời xanh mãi 

Những nụ mầm mới 

Để lại trong cõi thiên thu 

Hình dáng nụ cười 

 
Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG. NĂM C 

 
    

Nếu hiểu ngày đầu năm là ngày tết, thì hôm nay là Tết của phụng vụ. Vì hôm nay là Chúa 

nhật I mùaVọng, Chúa nhật đầu tiên của năm phụng vụ mới, năm phụng vụ 2004. Nhưng 

không như tết bình thường mà chúng ta vẫn nghĩ. Tết của phụng vụ không mang màu sắc của 

lễ hội, không ồn ào, hình thức bên ngoài.  

Tết của năm phụng vụ vẫn có nội dung riêng của nó. Đó là ngày Tết của đức tin, vì thế 

cũng là ngày Tết của những ai sống đức tin. Vì chỉ có những ai sống đức tin mới cảm nhận trọn 

vẹn một cách riêng biệt sự thánh thiện mà một ngày Tết rất riêng này mang lại. Đó là quà tặng 

dành cho những tâm hồn có Chúa. 

Ý nghĩa niềm vui của ngày Tết như quà tặng dành cho người sống đức tin được Chúa 

Giêsu cho biết rất rõ trong bài Tin Mừng: Trong khi người ta kinh hồn bạc vía vì “những điềm 

lạ xuất hiện trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao”, làm cho “các dân tộc buồn sầu lo 

lắng, vì biển gầm sóng vỗ”. Nó khiến “người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy 

đến trong vũ trụ, vì các tầng trời rung chuyển”. Chính lúc ấy, chính lúc vũ trụ dao động dữ 

dội như thế, “Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả”.  

Mặc dù người ta và cả vũ trụ nữa, sống trong tâm trạng đầy bất an đến mức Lời Chúa phải 

diễn tả bằng những cụm từ: “Buồn sầu lo lắng”, “Sợ hãi kinh hồn”, thì Chúa Giêsu lại bảo 

các môn đệ rằng, chính lúc đó, “Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi 

các con đã gần đến”. Đó không phải là cách nói để diễn tả niềm vui mừng lớn lao dành cho 

những người thuộc về Chúa, những người sống đức tin đó sao!  

Chỉ bằng một câu nói ngắn, Chúa Giêsu đã cho thấy vinh quang của những tâm hồn có 

Chúa: “Hãy đứng dậy”; “Hãy ngẩng đầu lên”; “Giờ cứu rỗi đã gần”. Cách riêng, những 

 CÓ MỘT ĐIỆP KHÚC… 
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động từ : “đứng dậy”, “ngẩng đầu” là những động từ không chỉ nói lên niềm vui, nhưng còn 

là một niềm vui chiến thắng, một niềm vui chứa đựng vinh quang, niềm vui kiêu hãnh.  

Lý do của niềm vui lớn lao càng trở nên trọng đại vì đó là lúc “Con Người hiện đến”, đó là 

“giờ cứu rỗi đã gần”. Bởi có niềm vui nào dám sánh niềm vui ơn cứu rỗi. Và có tình yêu nào 

dám ví Tình Yêu của Đấng Cứu Rỗi đến cứu rỗi những ai thuộc về Người. 

Vậy ai là người sống đức tin? Bởi đó, ai là người thuộc về Chúa?  

Rất nhiều lần, Chúa Giêsu răn dạy: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”. Hôm nay, ngày Tết 

của phụng vụ, một lần nữa, qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu lại nói với chúng ta: “Hãy tỉnh thức 

và cầu nguyện”.  

Nhưng không chỉ có hôm nay, ngày Tết chỉ là một khởi đầu. Vì Giáo Hội sẽ tiếp tục dùng 

chính những lời này của Chúa Giêsu như một điệp khúc nhắc nhở chúng ta, nhắc đi, nhắc lại 

suốt mùa Vọng. Và Giáo Hội sẽ còn tiếp tục nhắc nhở, cách này cách khác suốt năm phụng vụ.  

Vì điệp khúc “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” quan trọng như thế, cho nên bất cứ ai sống 

và ý thức để sống một cách trọn vẹn mỗi ngày một hơn, người đó là người sống dức tin. Bởi đó 

là người thuộc về Chúa.  

Vậy làm sao để có thể “tỉnh thức và cầu nguyện”? 

Cầu nguyện thì ai cũng có thể hiểu được. Chắc hẳn trong đời sống thường nhật, người 

Kitô hữu vẫn biết rằng cầu nguyện là việc tối quan trọng đối với đức tin của mình, một việc làm 

không thể bỏ qua.  

Nhưng tỉnh thức là như thế nào? Chắc chắn tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ. Đối với 

đức tin của người Kitô hữu, tỉnh thức là cảnh giác, đề phòng. Cảnh giác những nguy hại, những 

chước cám dỗ, đề phòng để đừng rơi và cạm  bẫy của tội lỗi, của sự dữ. 

Một câu chuyện để có thể giúp chúng ta hiểu hơn ý nghĩa của tỉnh thức: Có một anh thanh 

niên, một hôm, gặp thần chết đến với mình. Anh sợ hãi, năn nỉ thần chết đừng hại mình nhưng 

hãy cho anh ta sống thêm một thời gian nữa. Thần chết đồng ý. Nhưng không hiểu sao hôm ấy 

thần chết lại dễ tính quá. Sau khi để cho anh được sống, thần chết còn hứa, nếu sau này, khi 

nào thần chết đến gọi anh ra khỏi cuộc đời, thần chết sẽ báo trước để anh chuẩn bị. Anh mừng 

rỡ và cám ơn thần chết rối rít. 

Thế là từ đó, biết rằng cái chết của mình sẽ được báo trước, anh thanh niên bắt đầu một 

cuộc sống rất thoải mái. Anh dung túng cho bản thân mình đến mức đêm ngày ngụp lặn trong 

dâu bể của tội lỗi. Anh bất kể Thiên Chúa, bỏ mặc vợ con, mải miết đắm chìm trong những thú 

vui đồi bại. Không những thế, khi vợ con lên tiến phản đối, anh còn tặng lại cho họ những trận 

đòn chí tử… 

Rồi một ngày, anh bị một cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến. Mọi người đều lo lắng cho anh. Ai 

cũng sợ anh phải chết. Riêng anh thanh niên vẫn thản nhiên vì mãi cho đến lúc này, lúc mà anh 

trở nên yếu sức vô cùng, anh vẫn chưa thấy thần chết nói gì. Và đúng như thế. Sau cơn bạo 
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bệnh, anh nhanh chóng lấy lại sức khỏe như chưa hề có bệnh tật gì. Anh càng chắc mẫm rằng, 

ngày tận số của mình vẫn còn dài. Từ đó anh càng lao thân như điên như dại vào con đường 

bê tha, vào vũng bùng thối tha nhưng đối với anh, nó thật êm ái. 

Lần khác, anh cùng vợ mình đang ngồi trên một toa xe lửa. Vì quá tủi buồn cho bản thân và 

cô đơn trong đời sống vợ chồng, vợ anh đã nhảy khỏi xe lửa trước mặt anh. Các bánh xe của 

đoàn tàu thản nhiên lăn trên thân thể của chị thật kinh hoàn. Bất giác làm anh rùng mình khiếp 

sợ. Nhưng giây phút chứng kiến cảnh tượng đó mau chóng biến tan. Không những anh vẫn 

thản nhiên sống, mà còn xem đó là cơ hội để thoát khỏi sự ràng buộc của vợ. Vợ anh chết, chứ 

thần chết có nói gì với anh đâu! 

Một lần khác, anh lại bị một tai nạn khi đang đi đường. Anh ngất xỉu, máu me đầy người, 

nằm mê man, không hề biết gì. Đưa anh vào bệnh viện mà mọi người chẳng còn chút hy vọng 

nào cho sự sống của anh. Nhưng thần chết vẫn chưa đến, vẫn chưa báo trước điều gì. Và anh 

đã tỉnh lại. Lại thêm một lần, anh thầm cám ơn thần chết, vì ông đã không phản bội lời hứa của 

chính mình. Cuộc sống của anh lại bắt đầu và tiếp diễn. 

Nhưng thật lạ lùng. Một hôm, khi anh vẫn đang là người khỏe mạnh, vẫn đang sống cuộc 

sống trác táng của mình, chính lúc ấy, anh lại gặp thần chết. Một lần nữa, thần chết viếng thăm 

anh. Anh lo sợ quá sức, bủn rủn tay chân. Dường như đất dưới chân anh đang quay cuồng. 

Tâm trí anh hoàn toàn sụp đổ. Thần chết mỗi lúc một đến gần hơn. Ông cho biết, hôm nay ông 

sẽ cất mạng sống của anh. Anh van lạy thần chết một cách tuyệt vọng và đớn đau. Anh trách 

móc thần chết đã quyên lời hứa, đã không báo trước giờ chết của anh. Nhưng thần chết rất 

bình tỉnh, từ tốn nói với anh: “Ta đã báo cho ngươi biết trước giờ chết của ngươi, không phải 

một nhưng đã nhiều lần. Ngươi đâu có nghe ta, vì thế hôm nay người đừng van xin gì hết. Đã 

đến lúc ngươi phải theo ta”. Anh thanh niên vẫn tìm cách kéo dài sự  sống: “Nhưng thưa thần 

chết, tôi đâu có bao giờ nghe thấy ông nói gì với tôi?” . “Ngươi đừng có cố viện lý do. Qua 

những lần ngươi đau nặng, và qua chính cái chết tang thương của vợ ngươi, ta đã báo cho 

ngươi biết. Chính cuộc sống, sự đau khổ, bệnh tật, cái chết của bản thân và của mọi người 

xung quanh là bài học kinh nghiệm quý giá cho ngươi học lấy, đó chính là sự nhắc nhở của ta 

dành cho ngưoi. Nhưng ngươi vẫn không nghe, vẫn cứng đầu, vẫn cố tình ở lỳ trong tội của 

ngươi. Vì thế hôm nay ngươi phải đền tội”. Và thần chết tiến tới lôi anh đi trong khi lòng anh 

rung sợ… 

Như vậy: tỉnh thức là sự khôn ngoan, và tiên liệu trước giờ chết của mình ngay trong thực 

tại này, để giờ chết không bao giờ bất ngờ, nhưng luôn có trước một sự chuẩn bị sẵn sàng của 

bản thân ta. 

Mùa Vọng là mùa của tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức để cảnh giác với mọi cám dỗ của 

tội lỗi. Cầu nguyện để tinh thần mạnh mẽ, để ơn Chúa ngày càng thấm đẫm và lớn lên không 

ngừng trong tâm hồn. Cầu nguyện để hỗ trợ cho sự tỉnh thức của bản thân, giúp ta có đủ nghị 
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lực vượt qua và vượt lên trên những thói xấu, những đam mê, những toan tính và dính bén quá 

nhiều với trần thế, làm cho tâm hồn ta xa rời Thiên Chúa, xa rời lòng mong ước và ái mộ quê 

trời của mình. 

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”, một điệp khúc dù rất quen thuộc, nhưng rất cần thiết để 

nhắc đi nhắc lại, không phải chỉ trong mùa vọng, mà trong cả cuộc đời của bạn và của tôi. 

 
   

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 

VỀ MỤC LỤC 

 
NẾU LINH MỤC KHÔNG CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT  

 
  

Long Thành. 

  

 Hiện trạng đáng buồn 

  

Lâu nay Việt Nam ta nói nhiều đến khái niệm “chảy máu chất xám”, diễn tả hiện trạng 

những trí thức mất cơ hội cống hiến cho nước nhà, phải đưa tài trí và tâm huyết đi phục vụ cho 

các ngành khoa học ở nước ngoài. 

  

Nhưng còn một thực trạng đáng nói nữa, cũng từ nhiều năm nay, chính phủ Việt Nam thực 

hiện và cho phép thực hiện chế độ “xuất khẩu lao động”, nay gọi với cái tên mĩ miều hơn chế 

độ “tu nghiệp sinh” hoặc “thực tập sinh”. Khởi đầu chỉ những doanh nghiệp nhà nước mới có 

quyền làm, những năm gần đây đã cấp phép cả cho tư nhân. Cho nên, dịch vụ này có xu 

hướng đang phát triển mạnh. 

  

Các doanh nghiệp thực hiện gọi là các công ty phái cử. Thường thì các công ty phái cử của 

Việt Nam hợp tác với các nghiệp đoàn của nước ngoài, các nghiệp đoàn ấy đi tìm các doanh 

nghiệp trong nước họ có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài. Và qua đó, các bạn trẻ (có tay 

nghề và cả không có) được đưa đến các công ty, nhà máy, công xưởng…, để làm việc, chủ 

yếu ở các ngành công việc nặng nhọc: cơ khí , hàn xì, nấu ép nhựa, điện tử, may mặc, sơn, 

chăn nuôi, trồng trọt… 

  

Đây là một hoạt động rất “béo bở” cho các công ty phái cử và các nghiệp đoàn nước ngoài. 

Các công ty phái cử ngoài thu lợi từ việc nộp phí xuất cảnh của người lao động (NLĐ), họ còn 

thu một khoản đáng kể từ lương tháng của NLĐ trong suốt thời gian khoảng 3 năm làm việc ở 

VIỆT NAM THẤT THOÁT SỨC DÂN  
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nước ngoài. Càng đưa được nhiều người đi, họ thu lợi càng cao.  Cho nên đôi khi, một số công 

ty phái cử bất chấp lợi ích, sự an toàn, và điều kiện làm việc của NLĐ, họ hợp tác với những 

nghiệp đoàn hoặc doanh nghiệp không tốt ở nước ngoài, và đưa NLĐ của mình đi như “mang 

con bỏ chợ” để thu lợi. 

  

Các bộ phận “tạo nguồn” của công ty phái cử về tận địa phương để quảng bá và tuyển mộ. 

Rất nhiều bạn trẻ, chủ yếu ở độ tuổi 18 – 30, đã và đang được mời gọi tham gia vào chế độ “tu 

nghiệp” này. Họ là người đang ở độ tuổi rực rỡ nhất về sức khỏe, sự năng động, sáng tạo. 

Nhưng cái rực rỡ ấy lại phải đưa đi cống hiến cho người ngoài. Chắc bản thân các em và gia 

đình cũng không muốn, nhưng vì trong nước quá thiếu công ăn việc làm, đành phải xa gia đình, 

vợ con, người yêu,… đem thân đi làm giầu cho nước người, lao động trong một hoàn cảnh khá 

khắc nghiệt, bị quản lý nghiêm ngặt về thời gian, suốt 3 năm không được về thăm gia đình. 

Chẳng may gặp sự cố gì, việc nhờ cậy giúp đỡ cũng khó khăn, cả về khả năng lẫn điều kiện. 

  

Đồng lương của NLĐ được trả cũng rẻ hơn nhiều so với người bản xứ cùng làm công việc 

như nhau, đã vậy còn phải khấu trừ đi non một nửa để nuôi nghiệp đoàn và công ty phái cử. 

Thế là chẳng khác chi một cổ đôi ba tròng, bị ăn trên đầu trên cổ. 

  

Trách nhiệm người quản lý xã hội 

 

Để thất thoát một nguồn lao động ở độ tuổi sung mãn như vậy thật đáng tiếc. Trách nhiệm 

đầu tiên phải thuộc về Nhà Nước, những người quản lý xã hội hiện nay. Đã không tạo ra được 

đủ công ăn việc làm, không xây dựng được những công ty, công xưởng, nhà máy,… thành môi 

trường làm việc tốt cho người dân; lại còn lấy đất đai của dân để đầu tư  vào các dự án tốn 

kém mà chỉ phục vụ cho một số rất ít người, ví dụ các dự án sân gôn. Đền bù cho họ không 

được là bao, tiền đền bù người nông dân tiêu chẳng mấy chốc hết, ngó ruộng đất thì mất rồi, 

thành ra thất nghiệp trắng tay. 

  

Giáo huấn xã hội Công giáo (GHXHCG) chỉ rõ rằng: 

“Vấn đề công ăn việc làm đang thách thức trách nhiệm của Nhà Nước, là cơ quan có nhiệm 

vụ đẩy mạnh các chính sách lao động tích cực, tức là những chính sách khuyến khích tạo công 

ăn việc làm ngay trong lãnh thổ quốc gia.  Nghĩa vụ của Nhà Nước không phải là trực tiếp bảo 

đảm quyền lao động của mỗi công dân, khiến cho toàn bộ đời sống kinh tế trở nên hết sức 

cứng nhắc, cũng như hạn chế các sáng kiến tự do của cá nhân, cho bằng là “duy trì các hoạt 

động kinh doanh bằng cách tạo ra những điều kiện có thể bảo đảm có công ăn việc làm…” (x. 

TLHTXHCG 291). 
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Trách nhiệm của nền giáo dục thiếu thực dụng 

  

Ngành giáo dục của ta chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển về khoa học, kỹ thuật và 

công nghệ của thời đại. Việc học còn quá thiếu tính thực dụng. Một sinh viên mới ra trường 

được tuyển vào làm trong một công ty phần mềm chia sẻ: “Chúng em vào công ty, phải được 

các kỹ sư nước ngoài và đồng nghiệp lớp anh chị huấn luyện cho từ những cái cơ bản, mới 

làm việc được..”. Các trường dạy nghề hiện nay còn quá thiếu và không trang bị được tay nghề 

cần thiết, đáp ứng nhu cầu công việc cho các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài 

tại Việt Nam. Cho nên nguồn lao động trẻ được tuyển dụng theo chế độ “tu nghiệp sinh” ấy đa 

số làm những công việc chân tay, thấp kém và nặng nhọc nhất… 

  

“Duy trì công ăn việc làm càng ngày càng lệ thuộc vào khả năng chuyên môn của người lao 

động. Các hệ thống giáo dục và đào tạo không được bỏ qua việc đào tạo nhân bản hay công 

nghệ, là những điều rất cần để đương sự có thể chu toàn trách nhiệm một cách hiệu quả. Nhu 

cầu ngày càng phổ biến là mỗi người phải thay đổi việc làm nhiều lần trong cuộc đời mình đòi 

hệ thống giáo dục phải cổ vũ mọi người sẵn sàng tham gia việc cập nhật và tái huấn luyện liên 

tục. Người ta nên dạy người trẻ biết hành động theo sáng kiến của mình, dám nhận trách nhiệm 

đương đầu bằng khả năng chuyên môn của chính mình trước những rủi ro gắn liền với bối cảnh 

kinh tế biến động – một bối cảnh thường không thể dự đoán được.” (x. TLHTXHCG 290) 

  

Trách nhiệm của người sở hữu quá nhiều của cải & điều kiện (các đại gia) 

  

Việt Nam hiện tại không thiếu người có rất nhiều tiền của và cả khả năng tài trí. Chỉ cần 

vào gút-gồ (google) nhập chữ ‘đại gia’ và tìm kiếm, thì ra không biết bao nhiêu thông tin đại gia 

từ Bắc chí Nam: đại gia xây nhà trăm tỷ, lâu đài đẹp như mơ của đại gia Việt, đại gia ‘lộ’ khối tài 

sản ngầm ngàn tỷ, đại gia và chân dài,…vv… Các đại gia của ta không biết làm ăn cách nào, 

nhưng vô cùng giàu có, khoảng cách họ với những người làm công cho họ có thể lên đến hàng 

nghìn, hàng triệu lần. Và khi giàu có rồi họ lo tôn tạo cơ ngơi, nơi ở rất hoành tráng xa hoa, như 

vua chúa ngày xưa; và ăn chơi hưởng thụ tối đa, ném tiền qua cửa sổ vào những dịch vụ ăn 

uống xa xỉ, hưởng lạc với các chân dài, gái đẹp rất phóng túng...! 

  

Đúng ra họ phải quan tâm đến xã hội và công ích, đến những hoàn cảnh sống của đồng 

bào mình hơn. Họ nên dùng tiền của và tài trí để tạo lập nên nhiều cơ hội việc làm hơn cho giới 

lao động, đồng thời thiết định một qui chế lao động với các chế độ công bằng hơn trong tương 
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quan giữa người sử dụng lao động và người lao động, để tránh rơi vào tình trạng giới chủ thì 

thu lợi quá nhiều, người lao động thì đồng lương không đủ sống. 

  

Nếu không như thế, theo Nguyên tắc Liên đới của GHXHCG, các đại gia có thể ở vào tình 

trạng mắc nợ xã hội mà không lo trả: 

  

“Nguyên tắc liên đới đòi hỏi con người hôm nay phải ngày càng nhận thức rõ hơn rằng họ 

chính là người mắc nợ xã hội mà trong đó họ là thành viên. Họ là những người mắc nợ vì tất cả 

những điều kiện đã làm cho cuộc sống của họ trở nên đáng sống, và vì những di sản không thể 

phân chia được nhưng rất cần thiết do văn hoá, do sự hiểu biết khoa học và kỹ thuật, do của cải 

vật chất và phi vật chất cũng như do tất cả những gì mà điều kiện con người mang lại…” (x. 

TLHTXHCG 195) 

  

Nguyên tắc Công ích trong GHXHCG cũng chỉ ra rằng, người ta không được quyền sống 

làm ngơ (vô cảm) với người khác, với những hoàn cảnh sống xung quanh mình. Một xã hội mà 

các thành phần dân chúng sống trong đó phát triển đều thì mới tốt đẹp, văn minh và ổn định: 

“Con người không thể tìm được sự phát triển mỹ mãn nơi chính bản thân mình, nếu bỏ qua 

sự kiện là con người hiện hữu “với” người khác và “vì” người khác. Sự thật này không chỉ bắt 

con người phải sống với người khác ở các cấp độ khác nhau trong đời sống xã hội, mà còn bắt 

con người phải không ngừng tìm kiếm – không chỉ tìm kiếm trong ý tưởng mà cả trong thực tế 

cụ thể – điều tốt, tức là ý nghĩa và sự thật, được tìm thấy trong hết mọi hình thức đang có của 

đời sống xã hội…” (x. TLHTXHCG 165) 

  

Không ai có quyền cho mình đứng ngoài việc xây dựng công ích, người có khả năng hơn, 

có điều kiện hơn thì càng phải đóng góp nhiều hơn: 

“Công ích có liên quan tới mọi thành phần trong xã hội, không ai được miễn cộng tác vào 

việc thực hiện và phát huy công ích, tuỳ theo khả năng của mỗi người…” (x. TLHTXHGC 167) 

  

Hiện trạng nước ta hiện nay có quá nhiều việc cần phải khắc phục, nhìn vào đâu cũng có 

vấn đề. Muốn làm thì phải có nhân sự, nhân sự hiện tại thừa mà lại thiếu. Người có khả năng 

và điều kiện thì hoặc không có cơ hội cống hiến, hoặc không chịu cống hiến cho đất nước; số 

khác có khả năng và sức khỏe nhưng không có điều kiện phát huy, thì bị nước ngoài trưng 

dụng mất. Thành ra tổn hại cho nguyên khí quốc gia biết chừng nào. Trong tình cảnh đó, 

GHXHCG đủ sự soi sáng và hướng dẫn cần thiết để khắc phục hầu hết các vấn đề của xã hội, 

có điều chúng ta có biết tận dụng nguồn cẩm nang quí báu này không? 
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Trích Tập san ghxhcg số 19 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 
Lm. Micae Phaolo Trần Minh Huy, pss. 
 
(Quý Cha và Quí Vị có thể yêu cầu BBT gởi qua email trên một file word trọn bộ tài liệu 
này.  Xin chân thành cám ơn) 
 

Các bài Nguyện Gẫm 

 

CỬ HÀNH VÀ SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

 
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trối lại cho chúng ta Bí tích Thánh Thể, mà Thánh Lễ 

là hình thức cầu nguyện cao nhất của đời sống phượng tự. Thánh Thể là “suối nguồn và chóp 
đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh”, là “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo Hội hướng 
tới, đồng thời là nguồn suối phát sinh tất cả sức mạnh của Giáo Hội”29 nên cũng là trung tâm đời 
sống và sứ vụ linh mục của chúng ta, vì Bí tích Thánh Thể là yếu tố chuyên biệt trong linh đạo linh 
mục30. Những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm trong bữa Tiệc Ly,31 khi thiết lập Bí tích Thánh Thể 
và chức linh mục, đều giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng ta lớn dần lên đến độ “các sinh 
hoạt hàng ngày của chúng ta sẽ thực sự mang ý nghĩa và chiều kích Thánh Thể”32, vì “nơi bí tích 
Thánh Thể, chúng ta trở thành điều mà chúng ta lãnh nhận, là trở nên Thân Mình Chúa Kitô”33. 
Việc soát xét lương tâm mà thánh Phaolô dạy34 để chuẩn bị dâng thánh lễ và rước lễ sẽ giúp 
chúng ta ý thức mình bất xứng, phải cậy dựa vào ơn Chúa và lời cầu bàu Ecclesia supplet của 
Giáo Hội.  
 

Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm ý muốn và kế hoạch của Ngài trong phụng vụ Lời Chúa, mà 
chúng ta phải liên kết với các thực tại của cuộc sống, ngõ hầu cuộc sống được biến đổi bởi 
chính Lời ấy, khiến chúng ta sống và hành động xứng danh linh mục trong việc phụng sự Chúa 
và phục vụ các linh hồn.  

 
Như đã làm trong bữa tiệc ly với bánh, Chúa Giêsu cũng cầm lấy chúng ta và chúc phúc 

cho chúng ta, khi kêu gọi và tuyển chọn chúng ta làm linh mục. Chúng ta tạ ơn Chúa và có lẽ 
phải hét lên vui mừng, vì tình yêu vô điều kiện Chúa ban và vì may mắn của chúng ta, là được 
chọn dù chưa chắc chúng ta đã tốt hơn những người khác. Ước gì chúng ta không bao giờ sợ bị 
cầm lấy và chúc phúc như thế, bởi Chúa và Giáo Hội, bởi các linh hồn được trao phó cho chúng 
ta phục vụ, kể cả qua những gánh nặng và khó khăn, thử thách và đau khổ, tuổi tác và bệnh tật 
của chúng ta.  

 

                                                 
29 Porta Fidei, 9. 

30 Trích lời giới thiệu Kim Chỉ Nam 2013. 

31 Lc 22, 14-20. 

32 x. John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 31.  

33 Sứ điệp Mùa Chay 2015 của ĐTC Phanxicô. 

34 Presbyterorum Ordinis, số 18; 1 Cor 11,27-29. 

 Tĩnh tâm linh mục đoàn Giáo Phận Hưng Hóa năm 2015: ĐỐI MẶT VỚI CÁC THÁCH 
THỨC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC CỦA CHÚNG TA HÔM NAY   
 
 



37 
 

Để luôn trung thành giữ lời cam kết với Chúa và với Hội Thánh, đôi khi chúng ta cảm thấy đời 
sống và con tim như bị bẻ ra vì hiểu lầm và đau khổ, vì sự cô đơn và những chiến đấu chống lại những 
ước muốn nhân loại yếu đuối bên trong và các cơn cám dỗ tấn công từ bên ngoài. Nhưng khi hiểu 
được ý nghĩa của đời sống bị bẻ ra như tấm bánh vì Chúa và vì các linh hồn, chúng ta sẵn sàng hiến 
tặng thời giờ, của cải, sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui, cả những đau khổ và buồn phiền cho Chúa và 
các linh hồn, vì tất cả những thứ đó cũng chính là cuộc sống và con người chúng ta. Thánh Phaolô 
khẳng định: “tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì các 
linh hồn”35, và chính đó là hiến tế cuộc đời đẹp lòng Chúa mà Ngài hằng chờ đợi nơi chúng ta. 
Quả thế, máu các thánh tử đạo đổ ra vì Chúa và vì Nước Trời chỉ có một lần thôi, nhưng máu của 
chúng ta đổ ra cách này hay cách khác, mỗi ngày, từng giọt một, qua trách nhiệm và bổn phận từng 
ngày sẽ khó khăn hơn và công nghiệp hơn: “Một lúc đổ cả máu đào, hay từng giọt một đằng nào công 
hơn?” Và như Thánh Phaolô, mỗi ngày, chúng ta bổ khuyết nơi thân xác chúng ta phần còn thiếu sót 
trong cuộc khổ nạn cứu thế của Đức Kitô.36 

 
Bánh và rượu dâng lên sẽ được quyền năng Chúa Thánh Thần biến thành Mình và Máu 

Chúa Kitô. Nếu chúng ta dâng bản thân chúng ta, những tình cảm và tình yêu, những vấn đề, 
những lo lắng, đau khổ và hạnh phúc... thì quyền năng ấy cũng sẽ biến đổi thành những gì tốt 
đẹp hơn, hữu ích hơn cho chúng ta và cho các linh hồn được trao phó cho chúng ta trách 
nhiệm. Đặc biệt, nếu chúng ta dâng những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, Chúa sẽ tha thứ, 
biến đổi và thánh hoá chúng ta, bởi vì với Chúa, chẳng có tội gì quá nặng đến đỗi Chúa không 
thể tha thứ, miễn là chúng ta thực tình ăn năn trở lại đón nhận ơn Chúa! Vì thế, ĐTC Phanxicô 
dạy rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để tha thứ, chúng ta cũng đừng bao giờ mỏi mệt 
chạy đến xin ơn tha thứ, và Ngài thúc giục “Hãy tin tưởng đến với Chúa Giêsu, Ngài luôn tha 
thứ cho chúng ta”37. 

Trong việc sống thánh lễ này, chúng ta cũng được mời gọi sống và làm chứng cho sự 
hiệp nhất của Hội Thánh: nhiều hạt lúa miến kết thành tấm bánh, nhiều trái nho ép thành ly 
rượu. Sự hiệp nhất này là nguồn mạch và bằng chứng hữu hiệu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng 
của Hội Thánh.38 Nhờ việc sống thánh lễ, chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh biến đổi của Bí tích 
Thánh Thể và tìm thấy nơi mầu nhiệm này sự can đảm và nguồn sức mạnh để đi theo Chúa 
Giêsu và phục vụ Ngài nơi tha nhân. Nguồn sức mạnh này, chúng ta kín múc dồi dào từ Bí tích 
Thánh Thể, được cử hành trong thánh lễ mỗi ngày và được thờ phượng nơi Nhà Tạm mỗi khi 
đến viếng Mình Thánh Chúa,39 như chính Chúa Giêsu mời gọi “hãy đến với Ta, hỡi những ai 
đang vất vả và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho”40.  

 
Quả thế, chính Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ nạp lại năng lượng và tăng thêm nhiệt huyết 

tông đồ cho chúng ta, bằng việc tiếp tục kích hoạt ngày sống và đổ đầy niềm hy vọng vững 
chắc cho chúng ta. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ thường hằng của tình yêu Thiên Chúa, một 
tình yêu nâng đỡ hành trình của chúng ta tiến về hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, qua Chúa 
Con và trong Chúa Thánh Thần. Đây là thứ tình yêu vượt thắng mọi tình yêu nhân loại, dù có 
khi rất hấp dẫn và cần thiết tự nhiên. Chính từ nơi Nhà Tạm mà chúng ta phục hồi và nạp thêm 
năng lượng cho đời sống thiêng liêng và sứ vụ linh mục của mình, vì trước khi muốn nói về 
Chúa thì phải ở với Chúa, nói với Chúa và lắng nghe Chúa nói đã. Thánh Phêrô khuyên “Anh 
em hãy trao trút nỗi lòng của anh em cho Chúa, vì Ngài hằng thương yêu chăm sóc đến anh 
em”41. Ai trong chúng ta đã không có hơn một lần trải nghiệm những thăng trầm vấp ngã? Hãy 
năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể: “Yếu hèn, con đến Nhà Chầu, mở ra trao trút cả 

                                                 
35 2 Cr 12,15. 

36 Cl 1,24. 

37 ĐTC Phanxicô nói trong buổi kinh Truyền Tin ngày 9/6/2013. 

38 John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 34-36. 

39 John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 1. 

40 Mt 11,28. 

41 1 Pr 5,7. 
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bầu tâm tư”. Hiện nay trên thế giới, việc Chầu Thánh Thể Liên Tục Ngày Đêm để cầu nguyện 
cho hòa bình, cho việc phục hồi và canh tân giáo xứ, cộng đoàn rất được cổ vũ. Khi chưa tổ 
chức được như thế, ước gì chúng ta sẽ ý thức làm tốt hơn giờ chầu Thánh Thể hằng ngày của 
chúng ta.  

 
Việc cử hành Thánh lễ kết thúc, nhưng việc sống Thánh Thể vẫn tiếp tục trong cuộc đời 

chúng ta. Lễ xong, chúng ta ra đi để sống mầu nhiệm vừa cử hành, để sẻ chia những gì mình 
vừa lãnh nhận, để đem yêu thương cho mọi người trong cuộc lữ hành đức tin. ĐTC Biển Đức 
XVI dạy: “Thánh Thể không tách xa chúng ta khỏi những người đương thời với chúng ta; ngược 
lại, bởi vì Thánh Thể là cách diễn tả hay nhất của tình yêu Thiên Chúa, nó mời gọi chúng ta cộng 
tác với tất cả anh chị em mình để đương đầu với những thách đố hiện tại và làm cho hành tinh 
này thành một nơi tốt đẹp để sống.”42 Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn cử hành thánh lễ mỗi 
ngày thật sốt sắng, dường như hôm nay là thánh lễ cuối cùng của cuộc đời mình vậy. Amen. 

 
 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

Từ lâu việc trình bày giáo lý Công Giáo dưới 

dạng đối thoại đã được nhiều nơi áp dụng và mang 

lại hiệu quả tốt đẹp. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu 

giáo lý Công giáo, Từ nhiều năm qua, chúng tôi đã 

sưu tập những thắc mắc làm thành 31 vấn đề và 

cố gắng giải đáp từng vấn đề dưới góc độ khoa 

học và đức tin… Trong năm Đức Tin, các vấn đề 

trên đã được đăng tải trên nhiều trang mạng Công 

Giáo với nhiều ý kiến phản hồi tích cực. Nay để nhiều 

người cao tuổi và những người tuy có trình độ cao 

nhưng lại quá bận rộn với công việc thường ngày 

không có thời giờ lên mạng, chúng tôi đã tiến hành in 

thành tập sách “Đối Thoại Những Vấn Đề Khoa 

Học và Đức Tin” để đến tay nhiều người hơn. Sách đã được Tòa Tổng Giám Mục Sài-gòn 

kiểm duyệt và cho phép in, được Nhà Xuất Bản Phương Đông cấp giấy phép phát hành trong 

toàn quốc và bắt đầu phát hành từ tháng 10/2015.  

Đây là cuốn sách giúp tìm hiểu giáo lý Công Giáo theo góc độ tương quan giữa khoa 

học và đức tin. Sách là hành trang vào đời của các bạn trẻ Công giáo, nhất là các sinh 

                                                 
42 Huấn từ của ĐTC Biển Đức XVI trong Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế 49. 

Phát hành sách “ĐỐI THOẠI NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN” của LM Đan 

Vinh - HHTM.  
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viên Công Giáo, giúp họ củng cố đức tin để có thể mạnh dạn làm chứng cho Chúa ngay trong 

môi trường học tập và làm việc của mình. Đây cũng là tài liệu giúp các tu sĩ nam nữ, các Giáo 

Lý Viên đang phụ trách các khóa giáo lý Dự Tòng và giáo lý Hôn Nhân, giáo lý Kinh 

Thánh tại các Giáo xứ, giúp những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về đạo Công giáo, đặc biệt 

là các dự tòng trình độ Đại Học đang chuẩn bị lãnh nhận ba bí tích Khai Tâm Kitô giáo… Đây 

cũng là tư liệu đề tài học hỏi trong các buổi sinh hoạt hội họp của các hội viên đoàn thể 

Công giáo Tiến hành như: Hiệp Hội Thánh Mẫu, Legio Mariae, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, 

Các Bà Mẹ Công giáo, Dòng Ba Đaminh, Dòng Ba Phan sinh, các Nhóm Gia đình Sống Đời 

Kitô, Nhóm Kinh Thánh và Cầu Nguyện… Nói chung mọi tín hữu trưởng thành đều có thể 

tìm thấy trong sách Đối Thoại này những điều hữu ích cho bản thân và thêm sự tự tin khi 

trình bày về đạo Công giáo cho anh em lương dân. Sách cũng có thể được dùng làm quà 

tặng trong các dịp lễ cưới, Noel, Tết… 

Sách hiện có bán tại các nhà sách công giáo tại Saigòn. Giá bìa 50.000đ. Ai mua từ 10 

cuốn trở lên chỉ còn 40.000đ. 

LM tác giả Đan Vinh, Hiệp Hội Thánh Mẫu 

Chính xứ Sao Mai, nhà thờ Sao Mai số 130/54 Nghĩa Phát, Phường 7 Tân Bình. Liên hệ Đt 

(08) 38 643 353, hoặc DĐ 0989 049 968. 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

  

Peter Nguyễn 

   

Công viên Sao Biển nằm giữa những cụm dương xỉ vút cao, nhà hàng, khách sạn, quán 

rượu và cà phê dọc dài bờ biển Mỹ Khê đầy cát trắng. Trong công viên tôn giáo duy nhất ở Đà 

Nẵng có tượng Đức Mẹ Sao Biển, tượng Chúa Giêsu Kitô và Thánh Giuse. 

Công viên rộng 5.000 mét vuông hàng ngày thu hút hàng trăm du khách và khách hành 

hương tới cầu nguyện và tìm sự an bình khi thả bước trên những lối đi bê tông uốn lượn qua 

những thảm cỏ xanh ngát, cây cảnh và hoa lá. Khách hành hương còn thắp nhang, dâng hoa 

dưới chân các tượng thánh.  

CÁC NỮ TU TRANH ĐẤU BẢO VỆ CÔNG VIÊN TÔN GIÁO CHO KHÁCH HÀNH HƯƠNG  
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Tuy nhiên, rất ít du khách biết được lịch sử của các bức tượng, công viên nằm bên cạnh tu 

viện dòng Thánh Phaolô thành Chartres, và công lao của các nữ tu cao tuổi đóng góp cho công 

viên tâm linh này. 

Năm 1960 các nữ tu dòng Thánh Phaolô đến vùng đất này xây tu viện, trồng cây ăn trái, 

rau củ, chăn nuôi và làm nước mắm. 

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hòa làm việc ở tu viện này từ năm 2004, cho biết sau năm 1975 

chính quyền thành phố Đà Nẵng lấy khu đất rộng hơn 5.000 mét vuông nơi có nhà chế biến 

nước mắm, trại chăn nuôi gia súc của tu viện để cấp cho cán bộ. Sau đó cán bộ bán lại cho 

những người khác xây dựng các nhà hàng, khách sạn, quán xá. 

“Nhà dòng chúng tôi đã làm đơn gửi lên chính quyền để đòi lại đất nhưng họ không giải 

quyết”, Sơ Hòa nói.  

Nữ tu 72 tuổi kể rằng năm 2005 chính quyền mở con đường chạy dọc bờ biển và lấy tiếp 

5.000 mét vuông đất nữa có sẵn tượng Đức Mẹ Sao Biển và tượng Thánh Giuse để làm công 

viên mà không đền bù cho các nữ tu. Tượng Đức Mẹ đã được các nữ tu dựng năm 1974. 

Các nữ tu cương quyết không chịu di dời tượng Đức Mẹ đi nơi khác. Họ làm một cái chòi 

mái tôn che mưa nắng cho tượng Đức Mẹ, và “các nữ tu già chúng tôi thay nhau ngồi đó đọc 

kinh đêm ngày trong khi chính quyền vẫn cho xe ủi san lấp mặt bằng xung quanh để làm công 

viên”, sơ Hòa kể lại.  

Chị nói chính quyền vẫn tiếp tục yêu cầu các nữ tu di dời bức tượng đi nơi khác cho đến 

năm 2006 khi bão Xangsane ập vào Đà Nẵng và các tỉnh thành khác. Bão làm 65 người chết, 

500 người khác bị thương và làm hư hại 90.000 căn nhà ở Việt Nam. 

“Khi ấy người dân địa phương rất ngạc nhiên khi thấy mái che và tượng Đức Mẹ vẫn đứng 

đó không hề hư hại gì trong khi các cây to lớn xung quanh bị bão đánh ngã đổ”, nữ tu nói.  

Sau đó chính quyền công nhận tượng Đức Mẹ trong công viên và đặt tên Công viên Sao 

Biển.  

Năm 2008 các nữ tu cho xây lại bệ chân tượng và làm mái bằng kính và khung sắt chắc 

chắn. Đức giám mục giáo phận hàng tháng tới dâng lễ cho tu viện và ra viếng tượng Đức Mẹ.  

Chị Hòa, đảm nhiệm việc chăm sóc các bức tượng trong công viên, cho biết năm 2012 một 

cán bộ lấn chiếm một phần đất công viên dựng quán bán bia rượu và định xây một nhà hàng ở 

đó.  

“Các nữ tu cao tuổi kể cả các bà ngồi xe lăn kéo ra hiện trường và nói với ông cán bộ rằng 

đây là đất của nhà dòng và yêu cầu ông dừng việc xây dựng ngay”, chị Hòa kể. “Tài sản của 

Giáo hội phải được dùng cho các mục đích chung chứ không phải lợi ích cá nhân”. Thế là ông 

cán bộ rút lui. 
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Sau đó các nữ tu dựng một cây thánh giá ở đó lúc đêm khuya nhằm tránh sự ngăn cản của 

bảo vệ công viên. 

Rồi bảo vệ đến yêu cầu các nữ tu đưa thánh giá đi nơi khác nhưng “tôi nói với họ chúng tôi 

dựng thánh giá để bảo vệ công viên và môi trường”. Khách đến ăn uống ở hàng quán rồi tiểu 

bậy ở công viên và nhân viên hàng quán cũng đem rác đổ ra công viên nên công viên có mùi 

rất hôi thối. Nếu tiếp tục xả rác như vậy là làm mất vẻ đẹp văn minh của thành phố, chị giải 

thích với họ.  

“Tôi nói với họ công viên có tượng thánh và tu viện là những địa điểm tôn giáo cần được 

tôn trọng. Chúng tôi giúp làm đẹp cho công viên để du khách tới thưởng lãm, chụp hình và cầu 

nguyện”.  

Nữ tu nói mặc dù công viên do nhà nước xây dựng nhưng đây là đất của Giáo hội và công 

viên là một địa điểm tâm linh vì những lý do sau: hướng đông là biển Mỹ Khê hàng ngày có ánh 

sáng mặt trời chiếu rọi vào; hướng tây giáp tu viện có đặt Mình Thánh Chúa; phía nam có 

tượng Đức Mẹ Sao Biển; hướng bắc có tượng Chúa Giêsu đứng gần bên Thánh Giá.  

Năm 2014 các nữ tu hoàn thành việc xây dựng công viên tôn giáo này khi 30 người gồm cả 

giáo dân dựng một tượng Chúa Giêsu lúc nửa đêm gần bên thánh giá tại công viên. Bảo vệ 

công viên nói họ dựng tượng trái phép và yêu cầu dời đi nhưng các nữ tu không chịu.  

“Chúng tôi tin là Chúa bảo vệ chúng tôi vì chính quyền không còn yêu cầu chúng tôi di dời 

tượng nữa”, nữ tu nói. 

Chị Hòa phụ trách mục vụ cho khách hành hương ở tu viện. Hàng tháng có từ 10-30 nhóm, 

mỗi nhóm từ 10-100 khách tới tĩnh tâm ở tu viện và thăm quan công viên Sao Biển như một 

phần trong tour du lịch của họ.  

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh quê ở Tam Kỳ cho biết “Tôi đến đây mỗi năm hai lần để tạ ơn 

Đức Mẹ Sao Biển đã chữa con trai tôi khỏi bệnh ung thư gan năm 2011”. Bà đặt bó hoa hồng 

dưới chân tượng Đức Mẹ rồi lặng yên cầu nguyện.  

Con trai bà bị các bác sĩ từ chối điều trị sau khi chữa trị nhiều tháng tại bệnh viện Huế. “Tôi 

tin Đức Mẹ và hứa sẽ tới đây thăm Mẹ hàng năm sau khi Mẹ chữa lành con tôi và Mẹ đã nhậm 

lời tôi. Con tôi đã bình phục rồi”, bà kể. 

Ông Phaolô Nguyễn Thế Lân hàng ngày đi xe đạp tới công viên để lần hạt và lau dọn các 

bức tượng trong suốt chín năm qua. Ông bị tai biến và liệt hai chân năm 2005. Con gái ông đưa 

ông đến công viên cầu nguyện và tập đi thường xuyên và ông đi lại được.  

“Tôi biết ơn các nữ tu đã can đảm đấu tranh bảo vệ các bức tượng trong công viên để mọi 

người đến cầu nguyện và thư giãn sau giờ làm việc”, ông cụ 75 tuổi cho biết. 

 Ông nói tín đồ các tôn giáo khác cũng đến dâng hoa và thắp nhang trước các bức tượng 

trong công viên. Nhiều người còn đặt các bảng tạ ơn quanh tường tu viện. 
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“Đức Mẹ Sao Biển đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương và cả người ngoài 

Công giáo nữa”, ông Lân nói. 

 
 

Trích Tập san ghxhcg số 19 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

   
 

Truyện kể: Ngày kia Chúa mở đại hội “Trăm Hoa Đua Nở”. Qui tụ đại biểu của mọi loài hoa 

trên trái đất. Rừng hoa tươi thắm muôn mầu khoe sắc trước nhan Thiên Chúa. Các đại biểu 

hoa gặp nhau tay bắt mặt mừng, dâng lời chúc tụng ngợi khen danh Chúa và chào thăm nhau. 

Duy chỉ có hai loài hoa không thèm giáp mặt, đó là Hoa Thi Ơn và Hoa Nhớ Ơn. Quả thực ở 

đời nhiều người thi ơn, nhưng lại ít kẻ nhớ ơn. 

 
   

Tạ ơn Thiên Chúa. Cha ông dậy rằng:  Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây. Biết ơn là một nhân đức. 

Đời của chúng ta là cả một chuỗi những ngày chịu ơn. Từ những ơn căn bản của sự sống tới 

những ơn được bao dung nâng đỡ. Càng biết ơn, chúng ta càng sống làm người hơn. Nhiều 

người làm ơn cho tha nhân nhưng không mong phải đền đáp ân tình. Tuy nhiên những người 

nhận ơn và mang ơn cần có thái độ biết ơn. Chúa Giêsu dùng thí dụ để dạy chúng ta về lòng 

biết ơn. Chúa đã chữa lành cho 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người ngoại giáo trở lại 

tạ ơn Chúa.  Thánh Luca viết: Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn 

tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người 

Samaria (Lc.17:15-16). Lòng biết ơn của người ngoại giáo là bài học cho mỗi người chúng ta. 

Chúng ta có thường xuyên dâng lời cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Ngài ban? Chúa không đòi 

chúng ta phải trở lại tạ ơn nhưng Chúa vẫn mong chờ. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 

mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?(Lc 17:17).Chúa đang hỏi chúng ta 

đó.  

 
Tri ân Giáo Hội. Giáo hội đã lãnh nhận kho tàng mặc khải để tuyền đạt lại cho mọi thế hệ. 

Sự mặc khải giúp chúng ta học biết về Thiên Chúa. Chúng ta có tín ngưỡng là tâm hồn của 

chúng ta đã đang được mở ra với một vũ trụ hữu thần. Chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa 

hiện hữu, Đấng là đầu và là cùng đích của mọi loài thọ tạo. Niềm tin này thay đổi hoàn toàn ý 

nghĩa của cuộc sống con người. Trong Giáo Hội, chúng ta được tháp nhập vào nhiệm thể của 

Chúa Kitô và thông phần ân sủng siêu nhiên. Qua Giáo Hội, chúng ta được sinh ra lại làm con 

BIẾT ƠN 
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Chúa. Được lãnh nhận các Bí Tích như những ân lộc nuôi dưỡng tâm hồn. Là những người 

Kitô hữu, chúng ta rất hạnh phúc, vì được nâng lên địa vị làm con Chúa và được hứa ban 

thưởng phần phúc thiên đàng. Chúng ta được học biết về Chúa, về Giáo Hội, về con người và 

về mọi loài thụ tạo. Giáo hội khai mở cho chúng ta bước vào một thế giới sống động và trật tự 

được quan phòng. Mọi vật đã có quả phải có nhân, gọi là nguyên lý nhân quả. Nhìn vũ trụ bao 

la nhưng vẫn bị giới hạn trong không gian và thời gian, chúng ta biết có Đấng Hằng Hữu. Biết 

Ngài để yêu mến và cảm tạ ân huệ mà Ngài đã đặt để trong tâm hồn mỗi người. 

 
   

Biết ơn xã hội. Chúng ta sinh ra có quê cha đất tổ, có nơi chôn nhau cắt rốn và có truyền 

thống văn hóa. Chúng ta được nhào nắn nên người trong hoàn cảnh xã hội với biết bao điều tốt 

lành. Chúng ta được hưởng phúc lợi của xã hội về mọi mặt trong đó có tín ngưỡng, văn hóa, 

an ninh, công ăn việc làm, có đất dụng võ, có trường để học và có nơi để tiến thân. Tiền nhân 

đã phải phấn đấu để dựng nước, xây nhà dành độc lập cho quê hương xứ sở. Bao anh hùng 

đã ngã ngục dưới làn bom, súng đạn để dành giữ mảnh đất thân yêu. Bao hy sinh của những 

bàn tay lao động phát quang từ những đồi núi hay cánh đồng hoang sơ xình lầy trở thành 

những mảnh đất mầu mỡ và phì nhiêu. Các vị đã khai sông, mở đường và xây dựng những 

thành phố xinh đẹp và tiện nghi. Khi ra đời là chúng ta đã có sẵn tất cả, nhưng chẳng mấy khi 

chúng ta nghĩ đến những công khó của các bậc tiền nhân để biết ơn. 

 
   

Đền ơn cha mẹ. Ơn sinh thành dưỡng dục. Công cha nghĩa mẹ như trời biển. Con cái phải 

biết thảo hiếu và tôn kính ông bà cha mẹ. Qua cha mẹ, chúng ta được hiện hữu vào đời. Con 

vật sinh ra chỉ cần ngọ ngoạy một chút là có thể đứng lên đi theo mẹ kiếm mồi. Còn con người 

bé nhỏ cần sự chăm dẵm của mẹ cha và những người khác. Từng ly từng tí, từng giây từng 

phút mới phát triển và lớn lên. Học nằm, học ngồi, học lẫy, học bò, học đi học đứng, học ăn học 

nói và cái gì cũng phải học. Đây là những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời bên lòng mẹ. Rồi 

cho dù con có biết đi biết chạy, cha mẹ vẫn phải để mắt dõi trông. Cha mẹ mong con khôn lớn 

từng ngày, từng đêm. Đếm từng năm tháng khi con bước đến trường, mong ngày con ra 

trường. Có công ăn việc làm ổn định. Cha mẹ chờ mong ngày con thành lập gia thất, sinh con 

đẻ cái. Chưa hết, cha mẹ vẫn còn muốn ấp ủ con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Tình cha mẹ 

là thế đó! Cha mẹ không đòi con phải trả nghĩa ân tình nhưng cha mẹ mong con giữ giây liên 

kết gia đình tình mẹ tình cha.  

 
   

Biết ơn các ân sư. Thầy cô khai mở tri thức. Thầy cô dạy chúng ta biết đọc biết viết. Câu ca 

dao thường nói: Không thầy đố mày làm nên. Trường học dạy chúng ta hỉểu biết khoa học, văn 

học, toán học, đạo đức học và càng học tâm trí chúng ta càng mở mang hiểu biết thế giới bên 
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ngoài. Công trình nghiên cứu và hiểu biết của biết bao nhiêu các bậc cha ông hay đàn anh đi 

trước ghi nhận và lưu truyền lại. Họ đã truyền thụ lại cho chúng ta kho tàng cả mấy ngàn năm 

khám phá, phát minh và suy tư. Tất cả những kiến thức đã được gom nhặt từ các nền văn hóa 

trên thế giới. Đã có những vị tiền bối dành cả đời nghiên cứu, viết lách, tìm tòi để làm thành 

những cuốn tự điển dịch nghĩa giúp chúng ta học hiểu được những ngôn ngữ văn minh. Và qua 

sự giao lưu, chúng ta đã có một kho tàng văn hóa riêng cho chính xứ sở mình. Chúng ta đừng 

bao giờ quên ân tình cha ông để lại qua nền văn hóa. 

 
   

Báo ân bạn đồng hành. Trên thế giới có trên dưới tám tỷ người. Chúng ta đã gặp gỡ và 

quen biết được bao nhiêu người. Con số rất giới hạn vì mỗi người chúng ta chỉ sống trong 

khoảng một thời gian và một không gian nào đó. Xã hội thay đổi, người sinh, kẻ tử cứ tiếp nối 

nhau mà sống. Ai trong chúng ta cũng đã cùng đồng hành với nhiều người khác trên các 

chuyến tàu, chuyến xe, chuyến máy bay hay cùng tham dự những buổi đại hội, hành hương 

hay các cuộc họp mặt chung. Chúng ta đã tìm thấy niềm vui, sự ủi an và nâng đỡ nhau khi an 

bình cũng như khi gặp khó khăn. Chúng ta không biết nhiều về người khác nhưng chung ta 

cùng chung một kiếp người, chung một hướng đi, chung một niềm tin hay cùng chung một mục 

đích. Chúng ta luôn có lý do để biết ơn và cầu nguyện cho nhau. 

 
   

Cám ơn anh chị em. Anh chị em như thể tay chân nên đùm bọc thương yêu và giúp đỡ 

nhau. Chị ngã em nâng. Những gia đình càng đông con càng hạnh phúc. Anh chị em trong gia 

đình cùng chia sẻ vui buồn sướng khổ. Vì khi gặp gian nan, đau khổ, có người bên cạnh chia 

xẻ và nâng đỡi ủi an. Khi có dịp vui mừng, anh chị em đoàn tụ liên hoan. Tục ngữ dạy rằng: Một 

giọt máu đào hơn ao nước lã. Đây là một sự nâng đỡ vô hình nhiều khi chúng ta không nhận ra 

hồng ân đó. Anh chị em một nhà đã được cưu mang cùng chung một cung dạ, cùng chung nôi, 

hưởng một nguồn sữa mẹ, cùng được ẵm bế và dưỡng nuôi trong một mái ấm gia đình. Anh 

chị em cùng học chữ yêu thương ba ba, má má. Cùng được ấp ủ trong vòng tay hiền mẫu. Anh 

chị em được lớn lên và trưởng thành bên nhau. Anh chị em đã học được những kinh nghiệm 

đầu tiên của cuộc sống qua những nhu cầu chén nước, bát cơm, ganh tị nhau từng cái kẹo và 

miếng bánh. Thân thương lắm! Chúng ta phải biết ơn lẫn nhau. 

 
   

Tri ân bạn bè. Sống trên đời, ai cũng có những người bạn. Bạn học chung trường, chung 

lớp, bạn chúng lý tưởng và chung hướng. Có những người bạn cùng làm việc, cùng cộng tác, 

cùng tranh đấu và cùng sống chết với nhau. Bạn bè bổ túc cho nhau: Học thầy không tày học 

bạn. Chúng ta học hỏi rất nhiều nơi các người bạn. Có những người bạn chỉ quen trong một 

thời gian ngắn nhưng nên tình nên nghĩa. Bạn chân thành giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. 
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Cha mẹ thầy cô thường dạy hãy chọn bạn mà chơi. Đúng vậy: Gần mực thì đen, gần đèn thị 

rạng. Ra trường đời, chúng ta gặp không biết bao nhiêu người nhưng không phải ai cũng có 

thể trở thành bạn. Những người bạn chân tình là những người bạn không lạm dụng nhau để 

mưu lợi cho mình. Thành công ở đời do bạn hữu thật nhiều. Ngày nay sự liên kết bạn bè còn 

rộng rãi hơn qua các hệ thống kỹ thuật tân tiến. 

 
   

Cám ơn mọi người chung quanh. Chúng ta được hiện hữu giữa thế giới là một ơn trọng 

đại. Chúng ta còn được mọi người chung quanh bao bọc chở che. Được mọi người nâng đỡ 

dìu dắt và dạy bảo chúng ta nên người. Chúng ta phải học cách làm người sao cho xứng danh 

nghĩa là dũng nhân. Một con người biết rung cảm với sự bén nhạy của trái tim. Biết nhường, 

biết kính, biết cảm và biết ơn. Sự biết ơn là một chiếc cầu nối thông thương giữa người với 

người. Làm người nên biết ân nghĩa chí tình với mọi người, đặc biệt các ân nhân và thân nhân. 

Có qua có lại mới toại lòng nhau. Sống ở đời cũng cần có: Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. 

Chúng ta nên ân nghĩa báo đền cho xứng hợp danh phận con người. 

 
   

Khi nào không còn nhận ơn, khi đó chúng ta không phải trả ơn và biết ơn. Cuộc đời chúng 

ta được ôm ấp trong tình yêu thương của Thiên Chúa và của mọi người. Hai chữ “cám ơn” sẽ 

được ghi lòng tạc dạ. Biết dâng lời tạ ơn Chúa và cám ơn con người, chúng ta sẽ sống xứng 

đáng với danh hiệu là con Thiên Chúa và dòng dõi của cha ông tổ tiên. Đến muôn đời con cảm 

tạ ơn Chúa, bây giờ và mãi mãi. Thánh vịnh 118 đã diễn tả: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 118:1). Chúng con xin tạ ơn Chúa muôn ngàn 

đời. 

 
   

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

CAO HUYẾT ÁP  

 

Hỏi 

Tôi tên Nguyễn Thị Minh Tâm, năm nay 63 tuổi. Tôi cân nặng 113 lbs, cao 150 cm. Tôi có bệnh cao 

huyết áp khoảng 4 năm, nên mỗi ngày tôi uống 1 viên thuốc cao huyết áp vào sáng sớm, của bệnh 

viện Parkland cho toa. Tôi có sắm một máy đo huyết áp chạy bằng pin, mua ở nhà thuốc tây 

CAO HUYẾT ÁP – Ù TAI - THỰC PHẨM 
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Walgreens. Khi nào tôi thấy máu cao, tôi lấy ra đo. Có một điều lạ là khi tôi đo máy lần thứ 2, con số 

khác nhau, 10 phút sau tôi đo lại lần thứ 3 con số lại khác nhau. Tôi không hiểu tại sao. Như hôm 

nay tôi đo 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 phút: 

 

Lần 1: 105/66 puse: 77 

Lần 2: 95/67 puse: 73 

Lần 3: 100/54 puse: 72 

 

Vậy con số nào chính xác? Theo bác sĩ có nên đo máu nhiều lần không? Dù tôi áp dụng đúng theo 

tờ hướng dẫn, ngồi ngay ngắn trên bàn, đo máu bằng cánh tay trái, không nhúc nhích khi đo. 

 

2. Uống nước “Juice” carrot thường xuyên có hại không? 2 lần/tuần, tôi x ay nhuyễn cà rốt trong máy 

sinh tố, vắt lấy nước uống cho sáng mắt, tôi uống được 6 tháng nay. Không ngờ cà rốt có vitamin A 

mà còn làm cho huyết áp của tôi không cao nữa. Lúc chưa uống cà rốt, thỉnh thoảng bên phải cái 

đầu của tôi hay bị giựt giựt, có cảm tưởng như là máu bị lên, bây giờ không còn hiện tượng đó nữa. 

Như vậy cà rốt có làm máu hạ không bác sĩ? 

 

3. Các triệu chứng gì báo hiệu khi máu lên để biết hạn chế việc ăn uống? Ví dụ như không ăn thịt bò 

khi bị cao máu. Vì máy đo cho nhiều con số khác nhau nên tôi không biết máu tôi khi nào lên để đề 

phòng. 

Xin chân thành cảm ơn bác sĩ. 

 

Đáp 

Thưa bà Minh Tâm, 

Thư bà viết rất rõ ràng với nhiều chi tiết cho nên cũng giúp tôi dễ dàng góp ý với các câu hỏi của bà. 

 

Xin lần lượt trả lời từng câu hỏi. 

 

1- Về huyết áp với các con số khác nhau: 

 

Huyết áp không cố định mà thay đổi tùy theo thời gian và tâm trạng cũng như sự hoạt động của cơ 

thể. Khi ta có một chút xúc động thì huyết áp cũng tạm thời lên cao một lúc. Khi ta cử động, huyết 

áp cũng thay đổi. Trong ngày huyết áp buổi sáng khác với buổi trưa hoặc buổi chiều… 

 

Trở lại với trường hợp của bà, đo huyết áp 3 lần đều có con số hơi khác nhau nhưng sự khác biệt 

không quá đáng cho nên chấp nhận được. Trong khi đo huyết áp, ta chỉ nhúc nhích cơ thể một chút 

hoặc tâm trạng xúc động là huyết áp đã thay đổi rồi. Vì lẽ đó, huyết áp đo ở phòng mạch bác sĩ 

thường hay cao hơn khi đo ở nhà, vì tâm lý chung là khi đi khám bệnh ta cũng hơi căng thẳng một 

chút. 

 

Theo tôi, huyết áp của bà tương đối ổn định nhờ uống thuốc thì cũng chỉ cần đo một lần mỗi ngày là 

đủ. Bà có thể đo vào buổi sáng trước khi ăn hoặc uống thuốc, hay là đo vào buổi chiều 2 giờ sau khi 

ăn hoặc 30 phút sau khi uống cà phê. Nên chọn một giờ nhất định mỗi ngày để đo cho kết quả 

giống nhau. Trước khi đo, ngồi thoải mái dăm phút. Nhớ ghi vào cuốn sổ con để dễ bề theo dõi. 
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2- Về carrot: 

 

Nước juice carrot rất tốt và bà có thể uống hàng ngày như bà đang dùng bây giờ. Cà rốt chứa nhiều 

beta carotene. Khi được  đưa vào cơ thể, carotene được chuyển hóa thành sinh tố A. Trong 100 gr 

cà rốt có 12,000 microgram (mcg) carotene, có khả năng được chuyển hóa thành khoảng 6000mcg 

vitamin A trong cơ thể. Theo nhà thảo mộc học J.L.Hartwell thì cà rốt được dùng trong y học dân 

gian để trị các chứng ung thư, mụn loét có tính ung thư, chứng suy gan và suy tủy sống tại một số 

địa phương rải rác trên thế giới như Bỉ, Chí Lợi, Anh, Đức, Nga, Mỹ... Thí nghiệm bên Tô Cách Lan 

cho thấy những người ăn 200g cà rốt sống mỗi ngày, liên tục trong 3 tuần, có thể hạ mức 

cholesterol xuống khoảng 11%.Cà rốt không ngăn ngừa hoặc chữa được cận thị hay viễn thị nhưng 

khi thiếu sinh tố A, mắt sẽ không nhìn rõ trong bóng tối. Chúng ta chỉ cần ăn một củ cà rốt mỗi ngày 

là đủ sinh tố A để khỏi bị mù ban đêm. Nhiều người còn cho là cà rốt với số lượng sinh tố A và Beta 

Carotene lớn  còn có khả năng chữa và ngăn ngừa được các chứng viêm mắt, hột cườm mắt, thoái 

hóa võng mạc... Một số bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nhận xét rằng cà rốt làm bớt táo bón, làm phân 

mềm và lớn hơn nhờ có nhiều chất xơ. Nhờ công dụng này, cà rốt cũng có thể làm giảm nguy cơ 

ung thư ruột già. 

 

Với phụ nữ, cà rốt có thể mang tới nhiều ích lợi như làm giảm kinh nguyệt quá nhiều, giảm triệu 

chứng khó chịu trước khi có kinh, bớt bị chứng viêm âm hộ và nhiễm trùng đường tiểu tiện nhất là 

giảm nguy cơ bị chứng loãng xương sau thời kỳ mãn kinh. 

 

Roberta Roberti, một nhà dinh dưỡng có uy tín ở Hoa Kỳ, đã liệt kê một số công dụng của cà rốt với 

cơ thể như: làm tăng tính miễn dịch, nhất là ở người cao tuổi,  giảm cháy nắng, giảm các triệu 

chứng khó chịu khi cai rượu, chống nhiễm trùng, chống viêm phổi, giảm bớt mụn trứng cá, tăng 

hồng huyết cầu, làm vết thương mau lành, giảm nguy cơ bệnh tim mạch... 

 

3- Cao huyết áp vẫn được mệnh danh là một silent killer, vì nó không có dấu hiệu báo động. Có 

người than phiền hay bị nhức đầu, mất ngủ, mệt mỏi, chóng mặt… Thường thường cao huyết áp 

được tìm ra khi đi khám bệnh hàng năm, đo huyết áp thì mới biết. Trong trường hợp của bà, sự đo 

huyết áp mỗi ngày là cách để theo dõi. Nếu lên quá cao thì mình điều chỉnh thuốc cũng như thay đổi 

cách ăn uống. Bà không cần phải kiêng thịt bò mà ăn bớt đi và ăn nhiều rau, trái cây, cá. Nhưng về 

muối thì cần giới hạn vì ăn quá mặn, huyết áp lên cao. 

 

Kính chúc bà mọi sự bình an vui vẻ với gia đình con cháu. 

 

 

Ù TAI 

 

Hỏi 

Tôi năm nay 52 tuổi, hiện nay đang bị 2 bịnh mà tôi không hiểu tại sao. Một là bịnh lắc đầu, hai là 

bịnh ù tai như ve kêu. Trước đó tôi có đi khám và chụp hình đầu, kết quả cho biết không có gì, 

nhưng tôi bị lắc đầu càng nhiều và lỗ tai phải cứ kêu như ve kêu. 

 

Không biết là do ảnh hưởng của chứng lắc đầu hay là do môi trường làm việc quá ồn vì tiếng máy 

chạy mà không đeo dụng cụ chống tiếng ồn. Xin BS giúp tôi hiểu nguyên nhân và có trị được không.  
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- Khoi Nguyen (Austin) 

 

Đáp 

Chào ông Khôi, 

Hai chứng bệnh lắc đầu và ù tai mà ông kể đều khá phức tạp và cũng khó chữa. 

 

Lắc đầu jerking head có thể là do tổn thương của hệ thần kinh hoặc một thói quen phản ứng lại với 

căng thẳng lo âu buồn phiền. Nhiều người lắc giựt đầu cũng là một cái tật do thói quen. 

 

Ông không cho biết triệu chứng này xảy ra từ bao giờ, có trùng hợp với ù tai hay không. Nếu nó gây 

ra khó chịu cho sinh hoạt hàng ngày, ông nên đi bác sĩ chuyên về thần kinh nội để khám tìm nguyên 

nhân. 

 

Ù tai là do sợi thần kinh ở tai trong bị xáo trộn, tiếp tục rung động sau khi âm thanh đã dứt, khiến 

não bộ tưởng âm thanh vẫn còn và tiếp tục làm việc. 

Sau đây là một số nguyên nhân gây ra ù tai: 

 

Một vài hóa chất dược phẩm như caffeine, nicotine, aspirin, ibuprofen, thuốc kháng sinh 

streptomycin, thuốc lợi tiểu tiện, nhóm quinine, vài loại thuốc trị ung thư. 

 

- Rượu vang đỏ, chocolate cũng gây chứng ù tai ngắn hạn. 

 

- Các bệnh như cao huyết áp, xơ cứng động mạch, u bướu tai và xương đầu, bệnh tiểu đường, 

thiếu hồng cầu đều gây ra ù tai trầm trọng và ta cần khám chuyên khoa ngay. 

 

- Căng thẳng tinh thần hoặc trầm cảm, buồn lo. 

 

- Chấn thương đầu, cổ 

 

- Bệnh khớp thái dương-hàm; 

 

Ù tai cũng xảy ra khi ống tai ngoài bị tắc nghẽn như có nhiều ráy tai hoặc có u nhọt, nhiễm vi trùng. 

 

- Dị ứng cũng có thể gây ra ù tai. Lý do là khi bị dị ứng thì mạch máu ở tai trong có thể bị viêm 

nhiễm, chất lỏng nơi đây nhiều hơn, gây rối loạn cho thính giác như là ù tai. 

 

Ngoài ra, rủi ro ù tai có thể do tiếp cận với tiếng động mạnh mà không mang thiết bị bảo vệ tai, như 

trường hợp của ông. 

 

Điều trị căn cứ vào việc tìm ra nguyên nhân. Ông nên đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng và thần 

kinh để khám rồi điều trị. 

 

THỰC PHẨM 

Hỏi 
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Nhờ bác sĩ chỉ giúp những loại thực phẩm nào ăn cùng chung một lúc với nhau đưa tới phản ứng 

nguy hiểm, vì tôi có người nhà ăn đậu hủ nhưng thay vì chan nước đường lại chan mật ong lập tức 

15 phút sau trong người rất khó chịu.  

 

Một người khác ăn mãng cầu xong ăn thêm thanh long cũng bị phản ứng mà còn nặng hơn. Bác sĩ 

có thể cho biết những loại thực phẩm nào không nên ăn chung với nhau. 

- Vinh Nguyễn (Houston) 

 

Đáp 

Thưa bà, 

Y giới thường hay nói tới tác dụng qua lại giữa thuốc và thực phẩm, chứ ít nói tới tác dụng giữa 

thức ăn với nhau. Theo ý kiến chung, tác dụng này nếu có cũng không gây ra khó khăn trầm trọng. 

Tuy nhiên nếu biết được để tránh thì cũng là tốt.  

 

Chúng tôi cũng đã chịu khó tìm hiểu sau khi nhận được câu hỏi của bà, nhưng kết quả hết sức giới 

hạn. 

 

Một tài liệu nói rằng trong nước trà có chất catechins, một loại flavonoids có tác dụng tốt đối với trái 

tim. Khi ta cho sữa vào nước trà thì một chất đạm trong sữa sẽ làm giảm nồng độ của catechins, 

khiến cho tác dụng của chất này với tim yếu đi. Đồng thời ở trong bao tử, 2 chất này cũng tác dụng 

lên nhau và  có thể kích thích bao tử, khiến cho ta nôn ói. Vậy mà dân Anh họ vẫn uống trà với sữa 

đấy. 

 

Có tài liệu nói trong cà chua còn xanh có chất solamine và nếu dùng chung với rượu có thể làm 

buồn ngủ hơn. Như vậy ai mất ngủ, dùng chung 2 thứ này với nhau lại ngủ ngon. 

 

Chúng tôi cũng thấy có tài liệu nói ăn trái cây khi ăn cơm có thể gây ra đầy bụng no hơi và được giải 

thích như sau: trái cây dễ được tiêu hóa trong dạ dày. Ăn khi đói bụng, trái cây xuống ruột ngay. 

Còn khi ăn với dạ dày nhiều thực phẩm khác thì chúng nằm lại trong dạ dày lâu hơn và tạo ra chất 

gas đồng thời chất chua trong dạ dày cũng tiêu hủy vài loại vitamin trong trái cây. Vì thế có gợi ý là 

nên ăn trái cây xa bữa cơm. 

 

Bà bạn của bà ăn đậu hủ với nước đường thì không sao nhưng ăn với mật ong lại khó chịu có thể là 

bà ấy dị ứng với mật ong chăng hoặc là mật ong có chất acid formic sẽ kết tụ với protein trong đậu 

nành rồi gây ra khó tiêu. Còn trường hợp ăn thanh long với mãng cầu mà bị phản ứng thì tôi chào 

thua, không biết tại sao. Để khi nào tôi tìm ra giải đáp thì báo cho bà hay ngay. 

 

Tôi đọc được mấy vần thơ dân gian mình như sau về kiêng cữ các món ăn, gửi bà và độc giả Trẻ 

đọc cho vui, chứ không bảo đảm là chúng đúng hay sai hoặc tại sao:  

 

Thịt gà, kinh giới kỵ nhau?  

Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!  

Thịt dê, ngộ độc do đâu?  

Chỉ vì dưa hấu, xen vào bữa ăn!  

Ba ba ăn với dền, sam  
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Bụng đau quằn quại, khó toàn vẹn thân!  

Động kinh, chứng bệnh rành rành?  

Là do thịt lợn, rang chung ấu Tầu!  

Chuối hột ăn với mật, đường?  

Bụng phình, dạ trướng, dọc đường phân rơi!  

Thịt gà, rau cải có câu?  

Âm dương, khí huyết thoát vào hư vô!  

Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?  

Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!  

 

Chúc bà và gia đình luôn luôn khỏe mạnh. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

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

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

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

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

giaosivietnam@gmail.com  

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

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

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

www.conggiaovietnam.net  

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

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

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

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

 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

