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Ôi vĩ đại : Một kỳ công tuyệt hảo, 

Mà Chúa Cha đã ban tặng cho đời. 

Đêm nay trong gió lạnh sương rơi, 

Sự nhập thể nhiệm mầu nơi hang đá. 

Kìa phương đông sáng soi vì sao lạ, 

Be Lem này máng cỏ Chúa sinh ra. 

Ánh vinh quang nơi tăm tối chói lòa, 

Thiên Thần trỗi khúc ca mừng Ấu Chúa. 

Ngài hạ sinh , không nằm trên nhung lụa, 

Nơi hang lừa ấp ủ trọn tình thương. 

Sống khó khăn : Ôi thật quá khiêm nhường, 

Mặc xác thịt của phàm nhân tội lỗi. 

Chốn Thiên Cung , thôi cũng đành từ chối, 

Đem tình yêu hoán đổi cảnh khổ đau. 

Mong Chúa Cha vơi bớt nỗi u sầu, 

Ngàn thống hối , nguyện cầu cho nhân loại. 
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Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II  

Bản dịch của Ủy Ban Gíao Lý Đức Tin, HĐGMVN 
 

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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HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH 

SACROSANCTUM CONCILIUM 

Ngày 4 tháng 12 năm 1963 

 
CHƯƠNG  II 

MẦU NHIỆM THÁNH LỄ TẠ ƠN 

 

47. Trong bữa Tiệc Ly, vào đêm bị trao nộp, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập Hy tế Tạ ơn 

bằng chính Mình và Máu Người, để nhờ đó hy tế Thập Giá được tiếp diễn qua các thời đại cho 

tới khi Người đến, và đã ủy thác cho Hiền Thê yêu quí của Người là Giáo Hội việc tưởng niệm 

sự chết và sự phục sinh của Người: đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái1, 

bữa tiệc vượt qua, “trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tâm hồn chúng ta được tràn đầy ân 

sủng, và đón nhận bảo chứng cho vinh quang đời sau”2. 

48. Vì thế, Giáo Hội hằng quan tâm giúp các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, 

không như những khán giả xa lạ và nín lặng, nhưng là những người thấu hiểu mầu nhiệm nhờ 

các nghi lễ và kinh nguyện, tham gia vào thánh lễ cách ý thức, thành kính và tích cực, được Lời 

Chúa giáo huấn, được bàn tiệc Mình Chúa bổ sức, dâng lời tạ ơn Chúa, và khi không chỉ nhờ 

tay linh mục mà còn liên kết với ngài để hiến dâng lễ vật tinh tuyền, họ tập dâng hiến chính 

mình; và ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô là Trung Gian3, họ được nên hoàn hảo trong sự hợp 

nhất với Thiên Chúa và với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người. 

49. Vì vậy, để hy tế thánh lễ có được hiệu năng mục vụ trọn vẹn nhờ vào cả những nghi thức 

bên ngoài, thánh Công Đồng quyết định những điều sau đây về việc cử hành thánh lễ có giào 

dân tham dự, đặc biệt vào những Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. 

50. Phải tu chỉnh nghi thức thánh lễ để diễn đạt rõ ràng hơn nữa ý nghĩa riêng biệt cũng như 

mối tương quan giữa các phần trong thánh lễ, đồng thời để giúp các tín hữu tham dự thánh lễ 

sốt sắng và tích cực hơn. 

Vì thế, các nghi lễ phải đơn giản hơn trong khi vẫn bảo toàn trọn vẹn bản chất của mình; 

phải loại bỏ những gì theo dòng thời gian đã trở nên trùng lắp hoặc được thêm vào cách vô ích; 

đối với những điểm đã bị xoá nhoà theo thời gian, phải dựa theo qui tắc cổ kính thời các thánh 

Giáo Phụ để tái lập những điều xét là thích hợp và cần thiết. 

51. Để bàn tiệc Lời Chúa được thêm phong phú cho các tín hữu, phải mở rộng hơn nữa kho 

tàng Thánh Kinh, sao cho trong một số năm nhất định nào đó, dân chúng được nghe phần nội 

dung tiêu biểu nhất trong Thánh Kinh. 

                                                 
1
 x. T. AUGUSTINÔ, In Ioannis Evangelium Tractatus XXVI, ch. VI, số 13: PL 35, 1613. 

2
 Breviarium Romanum, Lễ Mình Thánh Chúa Kitô, Kinh Chiều II, Tiền xướng Kinh Magnificat. 

3
 x. T. CYRILLÔ ALEXANDRIA, Commentarium in Ioannis Evangelium, cuốn XI, ch. XI-XII: PG 74, 557-565, nhất là 564-565. 
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52. Bài giảng dựa vào Thánh Kinh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những qui tắc cho 

cuộc sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm phụng vụ, phải được coi là một thành phần của 

Phụng vụ; hơn nữa, trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ buộc có giáo dân tham dự, không được 

bỏ giảng, trừ khi có lý do hệ trọng. 

53. Phải tái lập “lời nguyện chung” hay “lời nguyện tín hữu”, sau bài đọc Tin Mừng và bài giảng, 

nhất là vào các Chúa Nhật và lễ buộc, để giáo dân cùng hợp chung lời cầu nguyện cho Hội 

Thánh, cho các nhà cầm quyền, cho những kẻ khốn khổ vì nhiều nhu cầu khác nhau, cho tất cả 

mọi người, và cho phần rỗi của toàn thế giới4. 

54. Tiếng bản địa có thể được dùng khi cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự, nhất là trong 

các bài đọc và “lời nguyện chung”, cả trong những phần dành cho dân chúng, tùy theo hoàn 

cảnh địa phương, chiếu theo quy tắc số 36 của Hiến chế này. 

Tuy nhiên phải dự liệu sao để các Kitô hữu có thể đọc chung hoặc hát chung, ngay cả bằng 

La ngữ, các phần thường lễ dành cho họ trong thánh lễ. 

Ở những nơi xét thấy nên dùng tiếng bản địa rộng rãi hơn trong thánh lễ, phải tuân giữ 

những điều đã qui định trong số 40 của Hiến chế này. 

55. Phải khuyến khích các tín hữu tham dự thánh lễ cách trọn vẹn hơn, bằng cách, sau khi linh 

mục hiệp lễ, họ cũng lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong cùng một thánh lễ đó. 

Việc hiệp lễ dưới hai hình, mặc dù vẫn duy trì những nguyên tắc tín lý do Công đồng Trentô 

xác lập5, nhưng trong những trường hợp được Tòa Thánh minh định, có thể cho giáo sĩ, tu sĩ 

và cả giáo dân hiệp lễ dưới hai hình tùy theo sự phân định của các Giám mục, chẳng hạn cho 

các tiến chức trong thánh lễ phong chức, những người tuyên khấn trong thánh lễ khấn dòng, và 

các tân tòng trong thánh lễ cử hành cùng với nghi thức Rửa tội. 

56. Thánh lễ một cách nào đó được chia thành hai phần, phần Phụng vụ Lời Chúa và phần 

Phụng vụ Thánh Thể, cả hai phần được liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng 

tự duy nhất. Vì thế, thánh Công Đồng tha thiết khuyến dụ những mục tử chắn dắt các linh hồn, 

trong khi dạy giáo lý, phải quan tâm khuyên dạy các tín hữu tham dự trọn vẹn thánh lễ, nhất là 

vào các Chúa Nhật và những ngày lễ buộc. 

57. 

§1. Việc đồng tế, vốn rất thích hợp trong việc biểu lộ tính duy nhất của chức linh mục, hiện 

vẫn được duy trì trong Giáo Hội Đông Phương cũng như Tây Phương. Vì vậy, Thánh Công 

Đồng mở rộng quyền đồng tế trong những trường hợp sau đây: 

1. a) ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Lễ Dầu cũng như Lễ Chiều; 

                                                 
4
 x. 1 Tm 2,1-2. 

5
 Khóa XXI, 16.7.1562, Doctrina de Communione sub utraque specie et parvulorum, ch. 1-3, khoản 1-3: Concilium 

Tridentinum, xb. Soc. Goerresianae, bộ VIII, 698-699. 
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b) các thánh lễ trong các Công Đồng, các Hội Nghị Giám mục và các Hội Đồng; 

c) thánh lễ chúc phong Đan Viện Phụ. 

2. Ngoài ra, tuỳ Đấng Bản Quyền cứu xét có nên đồng tế hay không trong những trường 

hợp sau đây: 

a) thánh lễ trong tu hội và thánh lễ chính trong các nhà thờ, khi lợi ích các Kitô hữu không đòi 

buộc các linh mục hiện diện cử hành thánh lễ riêng; 

b) các thánh lễ trong bất cứ cuộc hội họp nào của các linh mục triều cũng như dòng. 

§2. 

1. Việc ấn định qui luật đồng tế trong giáo phận thuộc quyền các Giám mục. 

2. Tuy nhiên, mỗi linh mục vẫn có quyền cử hành lễ riêng, nhưng không được cùng một lúc 

trong cùng một nhà thờ, kể cả ngày Thứ Năm Tuần Thánh. 

58. Phải soạn thảo bản nghi thức mới về đồng tế, và phải đưa vào Sách Nghi Lễ Giám mục và 

Sách lễ Rôma. 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng - C 

(Lc 1, 39-45) 

Sau khi đã ngưng nghỉ nhìn lại chặng đường đã qua với niềm vui vì những gì đã đạt được, 

nay lễ Giáng sinh đã gần kề, tâm hồn chúng ta rạo rực hẳn lên, thôi thúc chúng ta phải làm hết 

sức những gì có thể để hưởng trọn vẹn niềm vui ngày Con Chúa ra đời.  

Lời của ngôn sứ Mikha lôi kéo chúng ta hướng nhìn về Belem, châu thành bé nhỏ của 

nước Giuđê, chứng tá của một biến cố vĩ đại : “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm 

ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc 

Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời” (Mk 5,1). Một ngàn năm trước Chúa Kitô giáng sinh, 

Bêlem đã là sinh quán của Ðavít đại vương, mà Kinh Thánh trình bày như là tổ tiên của đấng 

Mêsia. Tin Mừng thánh Luca thuật lại rằng, Chúa Giêsu đã sinh ra tại Bêlem bởi vì ông Giuse, 

chồng của bà Maria, “thuộc dòng dõi Ðavít” phải trở về nơi ấy để kiểm tra dân số, và chính vào 

lúc đó Maria đã hạ sinh Hài Nhi Giêsu (x. Lc 2,1-7). 

Hôm nay thánh Luca tiếp tục giới thiệu cho chúng ta hai nhân vật là Đức Maria và người 

chị họ là Isave như hai mẫu gương tiêu biểu cho người thủ đắc niềm vui vì có Chúa, đồng thời 

 

 MỞ RỘNG TÂM HỒN ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH  
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mời gọi chúng ta cần phải có thái độ nội tâm xứng đáng giống hai bà với đức tin năng động, để 

chiêm ngắm sự kiện nhập thể và giáng sinh của Con Một Chúa.  

Isave, với sự khiêm tốn chân thành, “được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: 

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được 

Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?” (Lc 1,41-43). Nhờ tin mà Isave được Chúa Thánh Thần mách 

bảo cho biết, Maria người em họ mình là mẹ Thiên Chúa của bà. Bà cũng không ngần ngại 

tuyên xưng niềm vui của đức tin với Đức Maria : “Phúc cho Bà là kẻ đã tin” (Lc 1,45).  

Đây là một thái độ đức tin mà chúng ta phải sống trong những ngày này. Noi gương Đức 

Maria và bà Isave, với một đức tin năng động. Chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn và niềm vui có 

đức tin của chúng ta. Giống như Đức Maria, chúng ta phải thể hiện bằng việc chúng ta làm. 

“Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông 

Dacaria và chào bà Isave” (Lc 1,39-40), để chúc mừng và giúp đỡ người chị họ (Lc 1,56). 

Thật là hữu ích cho những ngày này, chúng ta suy tư về trình thuật cuộc găp gỡ lịch sử 

giữa hai bà mẹ đang mang thai là Đức Maria và bà chị họ là Isave. Hai bà mẹ tràn ngập niềm 

vui. Niềm vui của Đức Maria là niềm vui có Thiên Chúa ở cùng. Niềm vui ấy lan tỏa sang bà 

Isave. Bà Isave vui với niềm không ai có được là Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Chính lời 

chào của Mẹ Maria, kẻ đã tin, làm cho Isave ngập tràn vui sướng, đến hài nhi cũng nhảy mừng 

trong lòng bà (x. Lc 1, 39-45). 

Quả là một mầu nhiệm tuyệt vời! Gioan chưa sinh ra, ông đã cất lời tiên báo; thậm trí ông 

còn chưa thể cất tiếng khóc chào đời, ông đã bắt đầu nghe bằng hành động; sống đời rao 

giảng về Thiên Chúa; chưa thấy ánh áng, ông đã chỉ cho người ta thấy mặt trời; ông còn chưa 

lọt lòng mẹ đã nhanh nhẹn thi hành sứ mạng tiền hô, đi trước Chúa và loan báo cho mọi người 

biết: Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội của trần gian (Ga 1, 29). 

Có người hỏi : Thưa ông Gioan, hãy nói cho chúng tôi biết, lúc ông còn trong dạ mẹ, làm 

thế nào để ông thấy được và nghe được? Làm thế nào để ông nhìn thấy mọi sự của Thiên 

Chúa? Làm thế nào ông có thể nhảy mừng trong dạ mẹ vì vui sướng? Gioan trả lời : đây là 

mầu nhiệm vĩ đại được hoàn thành, là hành động vượt quá sự hiểu biết của con người. Luật tốt 

hảo tôi phải đổi mới trong trật tự thiên nhiên vì người phải đổi mới trong trật tự siêu nhiêu. Tôi 

đã thấy, ngay cả khi tôi chưa sinh ra, vì tôi cám thấy chứa đựng Mặt Trời công chính (Ml 3, 20). 

Tôi cảm nhận được bằng thính giác, bởi vì đi vào thế giới. Tôi là tiếng kêu trước của Ngôi Lời. 

Tôi kêu lên, vì tôi thấy Đấng tạo dựng vũ trụ nhận thấy thân phận con người. Tôi nhảy mừng,vì 

tôi nghĩ rằng Đấng Cứu Chuộc thế gian đã mặc lấy xác phàm. Tôi là Tiền Hô đi trước Người và 

làm chứng cho Người. 

Đức Maria với niềm vui diễm phúc ngập tràn, vì Mẹ đã tin, đức tin của Mẹ hệ tại việc lắng 

nghe Lời Chúa để phó thác cho Lời của Chúa trong thái độ hoàn toàn sẵn sàng trong tâm trí. 
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Qua lời thưa “Xin vâng” tràn đầy niềm tin, Mẹ ý thức rằng, chính Thiên Chúa yêu cầu và Mẹ 

hoàn toàn tín thác nơi Chúa và phó thác cho tình yêu Chúa. 

Biết bao lần Chúa đi qua cuộc đời chúng ta và bao nhiêu lần Chúa gửi một thiên thần đến 

với chúng ta : bao nhiêu lần chúng ta không ý thức điều đó, vì chúng ta quá bận rộn và chìm 

đắm trong những công việc của mình.  

Ngày hôm nay, cũng như vào thời Chúa Giêsu, lễ Giáng sinh là lời đáp trả của Thiên Chúa 

cho nhân loại đang cầu mong hòa bình. Ngôn sứ nói về đấng Mesia như là “Người sẽ đem lại 

hòa bình cho chúng ta”. Phần chúng ta, chúng ta hãy mở rộng cửa để đón tiếp Người. Chúng ta 

hãy học hỏi Ðức Maria và thánh Giuse cũng như bà Isave : nhờ đức tin, chúng ta hãy phục vụ 

kế hoạch Thiên Chúa. Mặc dù không hiểu biết tường tận kế hoạch ấy, nhưng chúng ta hãy ký 

thác cho Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan và tốt lành. Tiên vàn chúng ta hãy tìm Nước Chúa, và 

Chúa Quan phòng sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúng ta hãy sửa soạn tâm hồn để có một chỗ xứng 

đáng, nơi Chúa Giêsu Hài Ðồng cảm thấy mình được đón tiếp với đức tin và tình thương! 

 
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

(Is 52, 7-10; Dt 1, 1-6; Ga 1, 1 -18 ) 

Jos. Vinc. Ngọc Biển 

Mỗi khi nói đến lễ Giáng Sinh, người ta đều biết rằng: “Đây là một lễ của Ánh Sáng”. Vì thế, 

bề ngoài, người ta trang hoàng lộng lẫy với những đèn sao nhấp nháy, đủ loại, muôn màu...  

Tuy nhiên, phụng vụ Giáo Hội luôn mời gọi con cái mình đi xa và tiến sâu hơn để khám phá 

ý nghĩa của ánh sáng trong tâm tình phụng vụ, tức là biết được giá trị, sứ điệp của ánh sáng 

trong mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu qua mầu nhiệm giáng sinh. 

 

1. Đức Giêsu là Ánh Sáng 

Thánh sử Gioan hôm nay đã trình thuật cho chúng ta biết mầu nhiệm giáng sinh của Ngôi 

Hai Thiên Chúa trong tư cách là Ngôi Lời nhập thể, trở thành xác phàm để “cắm lều” ở giữa 

nhân loại và đem ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa từ trời cao xuống trần gian, nhằm dẫn 

đường chỉ lối cho con người, ngõ hầu những ai tiến bước trong ánh sáng thì sẽ được cứu 

chuộc nhờ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.  

ĐỨC GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG (GIÁNG SINH – LỄ BAN NGÀY)  
 

 

 

 



 

9 

Biến cố này đã được ngôn sứ Isaia loan báo: "Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã 

thấy một ánh sáng huy hoàng" (Is 9,1); hay trong Thánh Vịnh 96 có chép: "Ánh sáng bừng lên 

chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay" (Tv 96, 11). 

Thật vậy, từ lúc “Ngôi Lời hóa thành nhục thể” (Ga 1,14), trở thành Đấng “Emmanuel, tức là 

Thiên Chúa - Người” để ở giữa chúng ta, nhân loại được chan hòa ánh sáng, khiến trời đất giao 

hòa, vạn vật được thăng hoa và mọi hành vi của con người khi được kết hợp với Đức Giêsu thì 

sẽ có giá trị cứu độ nhờ ánh sáng của Ngài chiếu soi. 

Thánh Gioan diễn tả đặc tính này như sau: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế 

gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Tuy nhiên, ánh sáng ấy đã bị bóng tối khước từ: “Người 

ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã 

đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1, 10-11). 

Khi nói như thế, thánh Gioan ám chỉ trực tiếp tới dân tộc Dothái, nhưng mặt khác, ngài 

cũng mở rộng để nói đến mọi thành phần, mọi nơi, mọi thời khi khước từ Đức Giêsu bằng việc 

không tin Ngài cũng như sứ điệp cứu độ mà Ngài đem đến cho nhân loại. 

 

2. Sống sứ điệp Ánh Sáng qua mầu nhiệm Giáng Sinh 

Ngày nay, trên thế giới, vẫn không thiếu gì cảnh bóng tối uy hiếp hay chối từ ánh sáng! 

Bóng tối đó chính là những âm mưu chống phá Giáo Hội, trối bỏ đức tin, phủ nhận tình yêu 

và lòng thương xót của Thiên Chúa.  

Đôi khi những bóng tối đó là những lựa chọn xấu xa, những hành vi bất chính, những gian 

tham, lọc lừa đến từ phía cá nhân hay tập thể.  

Và, bóng tối đó có thể chính chúng ta khi chúng ta sống trong tội lỗi, kiêu ngạo, tự phụ, giả 

hình, phô trương, ích kỷ, nhỏ nhen, bất nhân, với anh chị em đồng loại. 

Như vậy, mỗi khi mừng lễ giáng sinh, chúng ta được mời gọi thuộc về ánh sáng và trở nên 

nguồn ánh sáng giữa thế gian đầy bóng tối và tội lỗi. 

Ước gì, mỗi người Kitô hữu đều hiểu rằng: Đức Giêsu đã trở nên ánh sáng để soi chiếu 

trần gian, Ngài đã gọi ta ra khỏi bóng đêm của tội lỗi qua Bí tích Rửa Tội, để chúng ta bước đi 

trong đường lối ánh sáng của Ngài, đồng thời ban cho chúng ta hết ơn này đến ơn khác, thì 

đến lượt mỗi người, chúng ta cũng phải sống như con cái sự sáng và trở nên ánh sáng soi cho 

mọi người khi đời sống của chúng ta mang đậm tấm lòng nhân ái, cảm thông, liên đới, chính 

trực, chân thành, đơn sơ, khiêm tốn... 

Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi mừng lễ giáng sinh, xin Chúa ban cho chúng con hiểu được 

ý nghĩa, giá trị của mầu nhiệm ánh sáng mà Chúa mang đến cho nhân loại. Đồng thời, xin 
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cho chúng con hiểu được bổn phận của chúng con là trở nên ánh sáng của Chúa trong 

cuộc sống hôm nay.  

Ước gì ngang qua cuộc sống của chúng con, mọi người nhận ra mầu nhiệm ánh 

sáng của Chúa và đi theo ánh sáng đó để được cứu chuộc. Amen.    

VỀ MỤC LỤC 

 

 

LAY   ĐỘNG   là  việc  của  Thiên Chúa qua Chúa  Thánh  Thần ... 

NHÚC  NHÍCH   là thái độ của con người với tự do được ân ban cho con người ... 

Khi được tờ “ Credere”  - tờ báo chính thức của Năm Thánh Lòng Thương Xót phỏng vấn - 

 Đức Thánh Cha đã thổ lộ : 

“ Tôi có cảm nhận Chúa Giê-su muốn mở cánh cửa tim của Ngài . Chúa  Cha muốn mở 

tấm lòng thương xót của mình và , vì lý do này , Ngài gửi Chúa Thánh Thần xuống cho chúng ta 

để làm cho chúng ta NHÚC NHÍCH và để  LAY  ĐỘNG  chúng ta . Đây là Năm Thánh của tha 

thứ , của hòa giải .” 

Và sự  LAY  ĐỘNG  của Chúa Thánh Thần đã bắt đầu mạnh hơn lên khi hai cánh cửa Đền 

Thờ Thánh Phê-rô được mở ra vào lúc 9g30 sáng ngày mùng 8 – 12 – 2015 : ngày lễ tôn vinh 

Đức Maria Vô Nhiễm ... 

Bây giờ là chuyện của NHÚC  NHÍCH  : chuyện của những người tin trong cõi riêng tư của 

mình và ở giữa chốn phồn hoa phố thị ... 

LAY  ĐỘNG   và   NHÚC  NHÍCH  ... cũng là câu hỏi được những ngưởi đến với Gioan Tẩy 

Giả đặt ra và hôm nay – Chúa Nhật III / Vọng / C – Phụng Vụ lại muốn chính chúng ta nêu lên  : 

“Chúng tôi phải làm gì ? ” 

Trên hai ngàn năm là tuổi đời của câu hỏi ... 

Hàng chục , hàng trăm năm  là tuổi đời của mỗi con người ... 

Câu trả lời  quá ư đơn giản nhưng lại da diết biết bao : “ ai có hai áo , thì chia cho người 

không có ; ai có gì ăn , thì cũng làm như vậy”  -  “ đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định “ – và “ 

chớ hà hiếp ai , cũng đừng chiếm đoạt của người , hãy bằng lòng với đồng lương của mình ”  

Bấy nhiêu việc thôi ... và đã trên hai ngàn năm rồi ... 

 “LAY ĐỘNG” VÀ “NHÚC NHÍCH” ...  
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Ai đó đã từng hát : 

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi 

Đi đâu loang quanh cho đời mỏi mệt  

........................................................ 

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ 

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà 

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy  

................................................................... 

Trong khi ta về lại nhớ ta đi 

Đi lên non cao đi về biển rộng 

Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng 

Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thi ... 

Để rồi : 

Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn ...  ( Một Cõi Đi Về - TCS) 

Cái loanh quanh vô định của nhân gian biết mình được  LAY  ĐỘNG   nhưng  không chịu 

NHÚC  NHÍCH ...Đơn giản là bởi vì “  Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng” ... Chỉ thế thôi ... 

Bức tranh toàn cầu – vào những ngày tổng kết cuối năm 2015 – quả thực chẳng có gì sáng 

sủa lắm ... Con người đã chạy – không đi mà chạy – chạy quá xa và quá đà ... Điều tội nghiệp 

là ai cũng biết mình đã quá đà nhưng không chịu ngừng lại và chậm hơn ... Sự quá đà này là 

dấu chứng con người không còn là mình mà hạt bụi quờ quạng trong cơn lốc cuốn ...Hạt bụi 

quờ quạng đáng thương , bởi vì – dù sao – cũng còn biết quờ quạng ... nhưng vẫn chỉ là hạt 

bụi ...mà không nhận ra rằng : hạt bụi đã hóa kiếp thân tôi  - hạt bụi của phẩm chất và phẩm giá 

mà Thiên Chúa Tạo Hóa vui mừng lắm khi có nó ... 

Đâu có còn người dân Việt nào cảm thấy còn có chút an toàn và bình yên cho con người 

và cuộc sống mình giữa những bề bộn của chợ đời Việt Nam đâu : người ta đã tính trong năm 

2014 có khoảng 150.000  – 200.000 người mắc bệnh ung thư thì 82 .000 người đã chết và 75 – 

95 % là do những yếu tố môi trường và an toàn thực phẩm ... 



 

12 

Nghĩa là chợ đời vẫn náo nhiệt , quay cuồng ... nhưng LƯƠNG  TÂM thì không NHÚC 

NHÍCH... 

Thánh Thần  vẫn  LAY  ĐỘNG và  LAY  ĐỘNG  mạnh mẽ hơn nữa trong Năm Thánh Lòng 

Chúa  Thương  Xót ... với hy vọng thực sự có một NHÚC  NHÍCH nào đó mang lại sự tồn tại 

cho con người và một mảnh đất sống dễ thương để Chúa có thể giáng lâm ... 

Khi được hỏi : Cha có thể cho chúng con biết một hành vi mà Cha sẽ làm trong Năm Thánh 

Lòng Thương Xót để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa không ? – Đức Thánh Cha 

Phan-xi-cô trả lời : Sẽ có nhiều hành vi , nhưng vào một ngày thứ sáu hàng tháng , tôi sẽ làm 

một hành vi khác nhau . Nghĩa là Đức Thánh Cha có quyết định sẽ có một hành vi cụ thể - dĩ 

nhiên với ước muốn – mỗi chúng ta cũng có một hành vi cụ thể ở mỗi thứ sáu với Ngài ... 

Ai đấy cũng đã từng có một quyết định cho mình khi ... mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên ... 

để ngẫm nghĩ : 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 

Chọn những bông hoa và những nụ cười 

Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy 

Để mắt em cười tựa lá bay 

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi 

Đường đến anh em , đường đến bạn bè 

Tôi đợi em về bàn chân em quen quá 

Thảm lá me vàng lại bước qua 

Và như thế tôi sống vui từng ngày 

Và như thế tôi đến trong cuộc đời 

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi  

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 

Cùng với anh em tìm đến mọi người 

Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát 

Để thấy tiếng cười rộn rã bay 
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...................................................... 

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên 

Nhìn rõ quê hương , ngồi nghĩ lại mình 

Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống 

Vì đất  nước cần một trái tim .  

( Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui – TCS) 

LAY ĐỘNG  và  NHÚC  NHÍCH ... cũng là những chọn lựa như thế đó…… 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
   

SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI ! 
BÌNH AN XUỐNG CHO NHÂN TRẦN.  (Luca 2:14) 

 
 

      

 
 

LsNguyenCongBinh@gmail.com 
 

CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH  ÐẦY ƠN AN BÌNH CỦA CHÚA  
 
Thánh Luca kể lại trong Ðêm Giáng Sinh Ðầu Tiên, các thiên thần hát lời ca tụng Chúa 
YehoShua [Yeho Chúa Trời + Shuah Cứu Thế ghép nhau] tức GiêSu đã giáng trần để chuẩn 
bị đem chúng ta người người về sống trong vinh quang và an bình của CHA Trời.  Xin cùng 

 SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI ! BÌNH AN XUỐNG CHO NHÂN TRẦN.   
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hát bài Vinh Danh Thiên Chúa và cầu xin Chúa thương ban cho cả gia đình nhân loại 
chúng ta ai ai cũng được ơn đầy hòa bình trong cõi lòng, gia đình và đời sống. Câu LuCa 
2:14 khởi thủy được viết như sau: 

 
doca  en  uyistois qew 

 Doxa en hupsistois Theô 
Glory in the highest to GOD 

 
Kai epi ghs eirhnh en anqrwpois eudokias   
Kai epi gês eirênê en anthrôpois eudokias. 

And on earth peace in men of good kindness. 
 

Thánh Jêromê chuyển sang Latinh  câu Kinh Thánh này cho bản phổ thông latinh Vulgata (thế 
kỷ 5) rằng:    (Xin phiên âm và dịch từng chữ tuy ngây ngô) 
 
                     Gloria in excelsis Deo, Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời cao . 

Et  in  terra  pax hominibus bonae voluntatis 
Và trên đất  Bình An cho người  người của lòng tốt, lòng thương xót, lòng thiện tâm [của Chúa.] 
 
Hai Ðức Thánh Phaolo VI & Gioan Phaolô II trong bản dịch Sách Thánh mới của Mẹ Giáo Hội 
là Nova Vulgata (1979 & 1986) sửa lại đôi chữ cho sát với bản cổ Hy Lap như sau:  
 

Gloria in altissimis Deo, Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời cao thẳm  
et super terram pax in hominibus bonae voluntatis . 

Và trên đất  Bình An  cho người  người của lòng tốt, lòng thương xót, lòng thiện tâm [của Chúa.] 
 

 1.  chúng ta quen  hát  Kinh Vinh Danh  trong Thánh Lễ tiếng Việt rằng: 
Vinh danh Thiên Chúa trên trời 

Bình An dưới thế cho người  thiện tâm , 
 
 2.  Song chúng ta cũng được nghe hát tại nhiều nhà thờ khác rằng: 

Vinh danh Chúa Cả trên trời 
Bình An dưới thế cho người Chúa thương 

 
 3.  Và chúng ta cũng lại hát  rằng: 
                  Sáng Danh Thiên Chúa trên trời!  Bình An cho khắp nhân loại. 
                   Sáng Danh Thiên Chúa trên trời! Bình An xuống cho nhân trần  
 

    Ta chọn câu số 1 hay 2  hay 3 ?      Một số anh chị tân tòng không khỏi không thắc 
mắc. Xin an tâm.  Mọi câu dịch đều hợp lý, tuy mang lại những khía cạnh khác nhau:  
 

A. Bình An được ban cho người [có?]  thiện tâm? 
 
in hominibus bonae voluntatis  có nghĩa thứ nhất là     
Và bình an dưới thế cho những người [của? có?]thiện tâm.  
 
[Tâm -chữ Hán- là cõi lòng, thiện là tốt.]  Dịch nôm na theo tiếng Việt thì ta có thể hiểu rằng 
Chúa ban Bình An Chúa cho người người tốt bụng, kẻ có lòng ngay…   Hữu lý! Bình An Chúa 
chỉ xuống cho những người đã theo Chúa, đã giữ Lời Chúa để tạo cho mình ý chí ngay lành, 
thiện tâm. Theo cách hiểu ấy xin nghe  
Câu dịch số 4:  
 Let everyone give glory to The Most High God.  
 Those who are pleasing God will find peace on earth   
 (Gospel of Luke in basic English  www.geocities.com) 

http://www.geocities.com/
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(Chữ CỦA ta đọc ra chữ CÓ???)  Có lẽ chúng ta đã lắm khi hãnh diện kể lể với Chúa rằng: Tại 
sao chiến tranh còn kéo dài mãi đến nay gây nhiều tang tóc đau khổ?  Xin Chúa sớm ban Bình 
An đi vì “chúng con đã theo Chúa, đã đến nhà thờ đọc kinh, dâng lễ …  chúng con đã 
thiện tâm rồi .”   Ta không khỏi chột dạ mà nhận rõ ta đang tự hào cách hão huyền. Kiểm điểm 
lương tâm chúng ta sẽ thấy mình CÓ đủ  thiện tâm đúng như Chúa muốn để  đáng được 
hưởng bình an chưa?   
 Xin ca ngợi Ðức Nữ Maria Tinh Trong  gương mẫu người ngay lành thánh thiện đã luôn 
tuân giữ theo điều răn quan trọng nhất là sống thiện tâm -  sống theo yêu thương tha thứ. 
Ơn An Bình là của Chúa song ban qua tay Ðức Mẹ khi Mẹ sanh ra Hoàng Tử Hòa Bình. Như 
xưa Mẹ mang thai Chúa trong lòng, chúng ta cũng đã nhận Chúa vào lòng song còn sơ sót 
trong việc yêu thương tha thứ, chưa đủ thiện tâm,  đến nỗi Mẹ Maria đã phải đích thân hiện ra - 
nay đã đúng 100 năm- căn dặn tại Fatima rằng chúng ta sẽ được An Bình nếu cải đổi cõi 
lòng để sống cho đúng Lời Chúa. Chính chúng ta chưa mang Hòa Bình cho nhau qua hai 
bàn tay của chính chúng ta vì chúng ta chưa cải đổi theo lối sống mới, chưa đủ thiện tâm. 
 

B. Bình An được Chúa ban theo lòng  từ tâm,  
lòng từ bi, lòng thương xót … của Thiên Chúa.     

 
 
Câu Lời Chúa LuCa theo Nova Vulgata dịch theo từng chữ:  
 et super terram pax in hominibus bonae voluntatis (DEI) 
 Và trên trái đất Bình An cho người người  
 thuộc về lòng yêu thương, lòng thương xót… của Thiên Chúa. 
 
Văn cổ cho hiểu ngầm chữ DEI CỦA CHÚA song theo kiểu nói Việt Nam, nghĩ nên đánh vần ra 
chữ Của Chúa cho trọn vẹn câu.   Chữ bonae voluntatis (DEI)   vì thế xin đọc rõ là lòng thiện 
tâm, lòng tốt, lòng từ tâm,  lòng thương hại, từ bi, ơn sủng… CỦA CHÚA.    Chúa Giêsu luôn 
chúc "Bình An cho các con." mỗi lần Ngài hiện ra cho các môn đệ của Ngài.  Trong từng 
Thánh Lễ vi chủ tế  cũng cầu chúc rằng "Bình An Chúa Hằng Ở Cùng Anh Chị Em Pax 
Domini sit semper vobisum".  Con người chẳng thể tạo được Bình An cho chính mình - mà 
Ơn Bình An này chỉ từ Chúa Trời uy quyền song đầy lòng từ tâm  thương xót ban xuống. Bình 
An là ơn sủng, ân trạch, của Chúa. Các câu dịch kinh Vinh Danh số 5 đến số 11 sau đây được 
đọc theo lòng Thương Xót, lòng từ tâm của Chúa. 
 
 Câu số 5.  Glory to God in high heaven, 
 peace on earth to those on whom his favor rests  
 (The New American Catholic Bible) 
  
 Câu số 6.  Glory to God in the highest 
 and on earth peace to men on whom his favor rests.  
 (International Bible Society) 
 
 Câu số 7.  Vinh danh Thiên Chúa  trên trời cao thẳm 
 và dưới đất bình an cho kẻ Người thương.  
 (Tân Ước- Lm. Nguyễn Thế Thuấn, DCCT) 
   
 Câu số 8.  Glory to God in the highest 
 and on earth peace among men  with whom he is pleased. 
 (Revised Standard Version -American Bible Society) 
  
 Câu số 9.  Vinh danh Chúa Cả trên trời 
 Bình An dưới thế cho người Chúa thương .  
 (Bài hát kinh Vinh Danh  của Lm. Nguyễn Văn Trinh) 
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Chúa tạo dựng ra chúng con - Chúng con thuộc về Chúa, xin Chúa thương ban Ơn Tha Thứ 
và  Ơn An Bình dù chúng con chưa đủ lòng tốt đối với người khác.   
 
 Câu số 10.  Glory to God in the highest 
 And on earth Peace among people  with whom he is pleased!  (Net Bible) 
 
 Câu số 11.  Glory to God in the highest 
 and peace to His People on earth   
 (Kinh Vinh Danh trong Thánh Lễ tại Hoa Kỳ) 
 
 
Chữ His People Dân Của Chúa nghe rộng nghĩa hơn chữ "men, người, people".  Lời thiên 
thần truyền tin cho Thánh Giuse  là  Chúa xuống để cứu "dân" của Ngài  khỏi  tội  lỗi.  (Mt 
1:20 & 21) 20b"Giuse, con cháu nhà Ðavít, xin chớ kinh hoàng  sợ hãi mà cứ đón  nhận 
Maria làm vợ mình.  Cho dù (quod) Ðấng từ lòng bà sinh ra thực sự (enim)  xuất phát từ 
Chúa Thánh Thần; 21    khi mà bà sẽ1 sinh con,   thì ông hãy sẽ2 ca  vang Danh Người 
Con là  YehShuah Giêsu Cứu Thế  (YehShuah- Yeho Ðức  Chúa Trời + Shua Cứu Chuộc), vì 
chính Người sẽ cứu dân của Người thoát khỏi tội của họ. 
 
 Bình An của Chúa  ban xuống cho những người thuộc về Chúa, được Chúa thấy đẹp lòng. 
Ðiều này không sai vì không phải mọi người đều được Ơn Cứu Ðộ, mà chỉ những người  được 
Chúa thương mời gọi thuộc về đoàn chiên Chúa, làm Dân của Chúa.   
 
Chúng ta cần hãnh diện tạ ơn Chúa thương cho chúng ta được làm con cái Mẹ Giáo Hội, thuộc 
về Dân Chúa song có thể các câu dịch số 5 đến số 11 gây cho ta niềm kiêu hãnh lệch lạc 
tưởng rằng chúng ta đã rửa tội rồi thì chỉ có chúng ta là của Chúa, thuộc về Chúa.   Anh chưa 
rửa tội, chị chưa vào đạo, vậy thì đừng mong được Bình An?  
 
Người Pharisiêu nghĩ rằng mình thuộc Dân Chúa, nghĩ rằng mình đã giữ 10 điều răn, nghĩ rằng 
mình đã công chính, thiện tâm hơn hẳn người khác. Họ kiêu hãnh đạp những phường thu thuế, 
quân tội lỗi, người đui mù, phong hủi nghèo hèn…   ra khỏi đền thờ.  Và thái độ chúng ta khi 
cầu nguyện nghĩ rằng Chúa thuộc về mình cũng nguy hiểm lắm lắm. Các trẻ em chậy ồ đến 
Chúa đã bị các tông đồ la mắng, ngăn cản.  Người mù, người què thấy Chúa đi đến đã la lên 
xin ơn cứu song những người theo Chúa đã la mắng họ, quát nạt họ, bảo họ im mồm. Xin đọc 
Matthêu 7: 21-23 và Luca 6: 46 để thấy câu trả lời của Chúa. Nhìn vào chúng ta, phải chăng 
chúng ta cũng đã ích kỷ như vậy và chỉ muốn dịch, chỉ muốn hiểu chữ Hominibus là riêng cho 
chính mình? và đã la mắng ngăn cản, cũng như miệt thị người khác là non hominibus (?)  khi 
họ thật sự cần đến Chúa.  Hình như các kinh ta đọc đều KHÔNG mở đầu như kinh Lạy Cha 
Chúa dạy là phải đọc Lay CHA ở trên trời của chúng con [ Our Father who art in heaven, 
Pater Noster…] song bằng câu Lạy Chúa (của) con [ Oh my God!. Deus Meus!] Xin Chúa 
thương con, ban cho con... (nghe hơi.. chật hẹp) 
  
 Con virus độc quyền làm con Chúa hình như không bị chúng ta phát hiện vì đã ăn hết 
bộ óc chúng ta rồi. Chúa giáng sinh để chết cho tội lỗi của cả nhân loại để mang ơn phục sinh 
cho tất cả mọi người trên trái đất này, trừ những người phủ nhận Chúa. Ðặc biệt Chúa đã bỏ thì 
giờ lo lắng đi tìm những kẻ tội lỗi, điếm đàng, những con chiên lạc mà xã hội khinh chê ruồng 
bỏ để cho họ cơ hội trở về với Ngài. ÐTC Phanxico khuyên ta nên dương mắt to ra mà hiểu ra 
rằng biết bỏ qua cho nhau  là bước đầu để tạo Hòa Bình. 
 
MISERICORDES SICUT PATER 
"Các con hãy thương xót,  
như CHA các con  
là Ðấng Ðầy Xót Thương."  
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Estote misericordes, sicut et Pater vester misericors est. LuCa 6:36 
37 "Ðừng xét đoán,  
và các con sẽ không bị CHA xét đoán.  
Ðừng lên án. Hãy tha đi,  
và các con sẽ được CHA tha cho.  
38 Hãy cho đi, và các con sẽ được CHA cho lại…".LuCa 6:37 &38 
 
 
Ðây là Lời Chúa cũng là khẩu hiệu cho 365 ngày tới đây trong năm 2016 để ta cố THƯƠNG 
XÓT NHAU NHƯ CHA THƯƠNG XÓT TA theo sáng kiến của ÐTC Phanxico.   
 
Vào thời Chúa đã có những người không theo trường phái của Chúa đi rao giảng và bị các tông 
đồ ganh tị dèm pha. Vào thời chúng ta nay cũng có những người không thuộc về nhóm chúng 
ta, không đi chung nhà thờ chúng ta, hoặc bệnh hoạn vì phạm tội công khai: như bỏ vợ bỏ 
chồng, đàn ông lấy đàn ông đàn bà ở với đàn bà ...chúng ta khinh chê họ, thậm chí còn lên án 
rằng họ chẳng đáng vào Nước Trời, chẳng đáng rước Mình Thánh Máu Thánh làm Của Ăn, 
(cho ăn Thịt Chúa bằng mắt thôi), chết rồi cũng chẳng đáng được chôn cất trong Ðất Thánh 
...dù họ còn sống mà chúng ta coi họ như đã bị mất linh hồn sa hỏa ngục. [quên rằng chúng ta 
có thể hàng tháng ăn cắp công quỹ hay tư quỹ, bán buôn với giá cắt cổ, hà hiếp người khác để 
trục lợi tìm cách trả miếng...v.v…mà nghĩ mình chẳng phạm tội gì. ]   
  
Rồi ta như ông luật sư kia vào nhà thờ hiên ngang khoe với Chúa Mười Ðiều Răn ta giữ trọn 
(LuCa 18:13)  chớ không như… lũ kia bỏ vợ bỏ chồng.  Chúng ta đã tự cao tự mãn rằng mình 
công chính, thiện tâm, coi rằng Chúa thuộc về mình và còn nhẩy lên tòa Chúa để phán xét 
những kẻ chỉ thực sự phạm tội với Chúa, không phạm đến chúng ta, song  vì yếu đuối chẳng 
chừa được tội vì bám víu lấy hạnh phúc bên người vợ thứ nhì (?) và nay mang trách nhiệm với 
lũ con vô tội. Song Luật là Luật. Xưng tội song phải dốc lòng chừa.   Dứt khoát hôn nhân thứ 
nhì đi,  rõi hãy nghĩ đến vào nhà thờ … … chịu lễ,  và chết rồi thì sẽ được … …chôn trong Ðất 
Thánh ???. 
 
Xin ngừng một phút để cầu nguyện cho ho . Cầu mong Chúa Thánh Thần soi sáng Mẹ Hội 
Thánh trong Năm Thương Xót này phác họa cho những người khốn khổ ấy một Con Ðường 
Sáng Tươi thay vì như ta đang nhắm mắt  xô đẩy họ vào… tuyệt vọng của  hỏa nguc. 
Xin Chúa thương xót chúng con như chúng con cũng thương xót nhau. 
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ĐTC cũng dạy ta nhìn ra rằng chính ta cũng cần được thương xót.  Ngài xin ta hãy khiêm 
nhường đi qua những CỬA THÁNH đã được Ngài cho mở rộng trong Năm Thánh  này để 
mong khi  đi qua các Cửa Ấy ta được dẫn  đến Lòng Chúa Thương Xót cụ thể hơn và được 
lãnh nhận Ơn Ðại Xá có thể chuyển qua cho các linh hồn người quá cố.   
 
Ngài nói: "Nhiều người thắc mắc: tôi cần hoán cải hay không?  Mọi sự đều tốt đẹp cả rồi, chỉ 
người vô thần cần hoán cải để thuộc về Dân Chúa; chỉ người tội lỗi cần hoán cải để nên công 
chính thôi; chứ còn chúng tôi há chẳng đã là Kitô hữu cả rồi hay sao? " 
ĐTC Phanxicô trả lời ngay rằng: “Ơn Cứu Rỗi được ban cho từng người chúng ta, không trừ ai. 
Nào ai trong chúng ta dám nói ‘tôi thánh thiện rồi, tôi hoàn hảo rồi, tôi đã được cứu rỗi rồi’. 
Không! Một lần nữa, cha nói, hãy đón nhận Ơn Cứu Rỗi này, và vì thế, hãy dùng Năm Thánh 
Thương Xót này để tiến xa hơn trên con đường Chúa dạy vì Thiên Chúa muốn mọi người được 
cứu rỗi nhờ Chúa Giêsu Kitô. ”. Xin Chúa thương xót chúng con như chúng con cũng 
thương xót nhau (hay ít ra như chúng con biết thương hại họ mà cầu nguyện cho họ). 
  
 [Tại San Jose có 3 cửa thánh: Nhà thờ chính tòa, nhà thờ Ðức Mẹ Guadalupe và Ðền Ðức Mẹ 
Hòa Bình ] 
   
 
    C. Chúa  thương xót loài người  

và ban xuống Bình An cho khắp thế 
 
Những câu Vinh danh số 12 đến số 15 sau đây nới rộng ý nghĩa loài người nói chung là đối 
tượng của Tình Yêu Thương của Chúa khi Con Thiên Chúa thành Emmanuel đến để ở với 
loài người  :   
 

Câu số 12 .    Vinh danh Thiên Chúa trên trời 
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương   
 (bản dịch của nhóm Phụng Vụ Giờ Kinh) 
  
Câu số 13.      Sáng danh Chúa  trên các từng trời rất cao, 
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.   

(ân trạch    : ơn nhà vua ban cho bậc dưới)  
(Bản dịch cúa Thánh Kinh Hội -New York) 
  
Câu số 14.      Glory to God in the highest 
and on earth peace, goodwill toward men. 
(Holy Bible - The Gideons International)  

  
Câu số 15. Glory to God in the highest 
and on earth Peace,    and Blessed Hope for all people 
(Giáo Hội Aramic-Aramaic Bible www.v-a .com/bible ) 
 
Mấy câu dịch này dùng chữ loài người, người người Chúa thương thay vì  thu hẹp 

vào con số những người Chúa thương.  Xin hoan nghênh các bản dịch số 13-15 này vì phù 
hợp với tinh thần của Năm Thánh Lòng Thương Xót.  

 
Chúa thương xót loài người từ hôm nào?  Chúng ta phải nhìn nhận Chúa thương xót 

tất cả mọi người trước khi tạo dựng ra họ. Xin tin như vậy vì Chúa nói: Các con hãy vui mừng 
vì tên của các con đã được ghi trên trời (Lc 10:20) Thánh Phaolô đã hiểu và chia sẻ mầu nhiệm 
này qua thơ Ephesô, (chỉ xin trích câu 1:4-5)  

 
Chúa Cha đã kén chọn chúng ta trong Ðức Ki Tô từ trước khi Ngài tạo thành 

 vũ trụ, để cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền sancti et immaculati 
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 trước mặt Ngài.  Trong Tình Thương, Ngài đã tiền định cho chúng ta được làm 
 con của Ngài, qua Ðức Ki Tô, theo như Thánh Ý của Ngài.  

  
 1. " Hãy biết thật rõ rằng anh chị em được cứu chuộc lại khỏi đời sống hư nát tổ tông 
truyền nhờ Máu Châu Báu của Ðức Kitô Con Chiên Immaculatus TINH TRONG vô tội 
không tì vết." (1Pet1:19) 
 [TINH TRONG: Immaculatus- cho phái nam, Immaculata- cho phái nữ  
 Immaculati-số nhiều cho cả 2 phái  
  2.   Ðể trực tiếp giúp Chúa GiêSu Con Chiên Immculatus Tinh Trong làm người và tạo 
ra Máu Tha Tội Cứu Chuộc chúng ta: Máu hữu hình, máu thật, máu loài người, Thánh Ý CHA 
cho  tạo ra  Maria Immaculata Tinh Trong để xứng đáng  cưu mang Chúa GiêSu trong lòng.  
 3. CHA cho Maria đi trước chúng ta một bước để dù ta bị maculati hồn + xác bẩn thỉu 
vì tội song chúng ta được  IM + MACULATI [ Anh immaculate,  Pháp immaculés ]tức là 
được CHA Trời thương xót cho TINH TRONG trở lại - nhờ Máu Chúa GIESU Immaculati 
tẩy uế ta sạch khỏi mọi tội.  
  

Vì chúng ta đầy tội lỗi đã đáng bị tiêu diệt trong Hỏa Ngục song Nhờ Lòng Thương Xót 
Hải Hà mà đã được Ơn Tha Thứ.  Mẹ Giáo Hội cho lặp lại rất rõ câu Ephesô  ấy trong điều 
1703 Bộ Giáo Lý Công Giáo rằng Chúa đã tiền định cho mọi người được cứu rỗi.  Tên của từng 
quý vị nữa, cả tên tổ tiên và hậu duệ quý vị, cả tên của tôi... đã được ghi vào Sổ Hằng Sống rồi, 
chỉ vì Lòng Thương của Chúa; và đã được ghi trước ngày có big bang tạo ra vũ trụ này.  Xin 
hãy vui lên! Xin cố THƯƠNG XÓT NHAU NHƯ CHA THƯƠNG XÓT TA. 

 
Tại sao ĐTC chọn ngày lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Tinh Trong để khai mạc năm thánh? 

Ngày lễ này nhắc lại lòng Chúa thương Mẹ Maria và thương xót ta trước ngày lịch sử nhân loại 
khởi đầu.  Do lòng thương xót, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ cho ta.  Mọi công trình tạo dựng, kể 
cả việc tạo dựng con người, đều thể hiện lòng Chúa thương xót. Vì lòng thương xót, Thiên 
Chúa cho con người được trở nên nên giống hình ảnh của Thiên Chúa với một trái tim biết xót 
thương. Tuy con người sa ngã phạm tội song Thiên Chúa vẫn xót thương bất chấp tội lỗi của 
con người. Và tội lỗi ấy thay vì là tội gớm ghiếc đáng chết thì đã thành tội hồng phúc vì là cớ 
cho Con Thiên Chúa giáng trần mang Mình và Máu cứu độ do Ðức Nữ Tinh Trong sinh ra.  
 
 Song xin nhớ là chúng ta không những được hưởng Ơn Sống Mãi Mãi trong đời sau mà 
ngay trong cuộc đời này cũng sẽ được Chúa thương xót cho hưởng Ơn Sống Bình An.   Ðiều 
này Chúa hứa ban qua lời Mẹ Thánh của Chúa nếu chúng ta biết cải sửa đời sống, biết ăn năn 
tội và tin tưởng vào Trái Tim Chúa và Trái Tim Ðức Mẹ.  Đức Mẹ mở hai tay ra giãi ánh sáng 
xuống ba em bé Fatima: Lucia Francisco & Jacinta  và nói:  
 
 "Chúng con hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, để cầu cho thế giới được chóng 
 hòa bình và  chiến tranh sớm chấm dứt. Sau cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng." 
 
Ðức Mẹ cũng dạy chúng ta biết Ơn Hòa Bình cần thiết song ơn Cứu Rỗi cần thiết hơn vì thế 
Ðức Mẹ xin ta thương xót cầu xin Chúa cho kẻ có tội được ăn năn trở lại, nhất là cho các linh 
hồn khốn nạn đang rơi xuống Hỏa Ngục.  Ðức Mẹ hé mở cửa Hỏa Ngục cho ba em xem và dạy 
chúng ta cầu nguyện liên lỉ theo Lời kinh do chính Ðức Mẹ ban, rằng:  
 
 Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con,  
 xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,  
 xin đem các linh hồn lên thiên đàng,  
 nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. 
 
Như đã trình bầy trên, mọi câu dịch 1 - 15 về hình thức cũng như nội dung đều có ý nghĩa sâu 
xa.  Dĩ nhiên còn nhiều bản dịch khác bằng tiếng Pháp, Anh , Trung Hoa, ...   ... song 16 câu 
dịch trên chỉ là sưu tầm giới hạn cho bài này.  Xin vào net để đọc nhiều hơn.  Tôi thấy thích thú 
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lắm.  Song xin mọi người lắng nghe câu dịch thứ 16  của nhạc sĩ Hải Linh trong bài Hang Bê 
Lem.  Ông có tài dịch Lời Chúa thành tiếng nhạc du dương. Lòng Thương Xót Chúa không bị 
giới hạn cản trở song tỏa lan đến mọi người dưới thế. Chúng ta cùng hát: 
 

 
 

Câu dịch Kinh Vinh Danh thứ 16  của nhạc sĩ Hải Linh 
 

Ngày nay Con Chúa  -  giáng sinh ra chốn gian trần 
Người đem ơn phúc  -  xuống cho muôn dân lầm than 

Nơi hang Bê Lem thiên thần xướng ca : 
Thiên Chúa Vinh Danh  chúng nhân An Hòa 

 
Càng lúc ta càng thấy nguy cơ chiến tranh như cận kề và ta khiếp sợ rằng có thể là ngày mai? 
là tuần sau?   và biết đâu sẽ có chiến tranh nguyên tử. Xin đừng lo lắng quá vì Ðức Mẹ Fatima 
đã hứa: "Sau cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng." 

 
Ta tin vì Ðức Mẹ Fatima là Ðức Mẹ của Hòa Bình  
vì Mẹ sinh ra Hoàng Tử GiêSu của Hòa Bình.  
 
Dĩ nhiên Hòa Bình do Chúa ban từ trên xuống song Chúa muốn ta dùng hai bàn tay 

mình để đón nhận và tiếp tay Chúa xây dựng thành Nền Hòa Bình cho muôn dân lầm than . 
Chính Chúa muốn như thế và đòi ta phải tích cực hành động  

 
Ai xây dựng HÒA BÌNH - ấy là phúc thật 
vì chưng họ sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời vậy. (Mat 5:9) 
 
Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta rằng: Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ của 

tôi, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi mà hãy yêu thương cách chân thật qua 
hành động.  HÃY THƯƠNG XÓT NHAU ÐỀ CHA TRỜI THƯƠNG XÓT BAN BÌNH AN CHO 
TA.  Xin cũng hát kinh Xin Hòa Bình của thánh Phanxicô để thấy rằng Chúa xin ta thành khí 
cụ để mang Bình An Chúa cho nhau. Cầu chúc quý ông bà anh chị đều mãi mãi đầy Lòng Yêu 
Thương của Chúa và mãi mãi mang Lòng Thương Yêu ít ra một phần là lòng Thương Xót đến 
người người chung quanh.  Xin Chúa ban cho ông bà anh chị trong Năm Mới luôn biết sống 
thiện tâm Yêu Thương Tha Thứ anh chị em mình như Chúa muốn. (PHOTO Dreamstime.com).   

 
 
Thiển nghĩ đồng đẳng với câu 16 phải là câu 17  đạt HUY CHƯƠNG GIẢI NHẤT ÐỒNG HẠNG 
của hai nhạc sĩ Việt Nam là Hoài Ðức và Vương Trinh và đồng thời hai vị đã phổ nhạc câu ấy 
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trong bài "CÙNG ÐI BE-LEM: - Kìa trông huy hoàng vì sao, chiếu soi gần xa khắp miền. Nào 
hỡi mục đồng dậy mau..." đầy ý nghĩa mà có lẽ không ai không thuộc lòng.  
[PHOTO Các cháu GX Chúa Ba Ngôi San Jose hát mừng Giáng Sinh] 
Chúng ta cùng hát câu dịch Kinh Vinh Danh thứ 17  nhé: 

 

 
 
Giữa muôn vàn hào quang - Với muôn ngàn hương ngát lừng 
Bao thiên thần hòa vang - Cất cao lời cung chúc mừng: 
 
 Sáng Danh Thiên Chúa trên trời! 
 Bình An  cho khắp nhân loại ! 
 
 Sáng Danh Thiên Chúa trên trời! 

  Bình An xuống cho nhân trần ! 
 
Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. 
LsNguyenCongBinh@gmail.com 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

   
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA NĂM C (27/12/2015) 

[1 Sm 1,20-22.24-28; 1 Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52] 

 
   

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ  

«Các gia đình công giáo được mời gọi giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân Ki-tô giáo, xây 

dựng gia đình như Hội Thánh tại gia, cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương và ngôi 

trường đầu tiên đào tạo con người toàn diện.» 

SỐNG TƯ CÁCH LÀ CON THIÊN CHÚA  
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Để thực hiện Sứ Điệp của Đại Hội Dân Chúa 2010 (số 5) nêu trên, chúng ta hãy đọc và suy 

niệm các Bài Sách Thánh của Lễ Thánh Gia Na-da-rét, để tìm ra các phương thế hữu hiệu, 

nhằm duy trì và phát huy các giá trị tốt lành, thánh thiện của gia đình theo kế hoạch của Thiên 

Chúa và tránh thảm họa khôn lường cho các gia đình và cho cả nhân loại ngày mai. 

 
   

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

[Ghi chú: Chúng tôi dùng bản dịch các bài Thánh Kinh của cố linh mục Giu-se 

Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, đăng trên mạng Tin mừng cho người nghèo] 

2.1 Bài đọc 1 (1 Sm 1,20-22.24-28): Mọi ngày đời ông Sa-mu-en sống, ông sẽ được 

nhượng cho Đức Chúa. 

20 Và ngày qua tháng lại, An-na đã có và sinh con và nàng gọi tên con là Samuel, vì (nàng 

nói) : "Tôi đã xin Yavê được nó." 21 Và Elquanah, người chồng, cùng tất cả nhà đã lên tế lễ 

Yavê, lễ tế thường niên và tạ lời khấn của ông. 22 Nhưng Anna  đã không lên, vì nàng nói với 

chồng: "Chờ khi nào trẻ thôi bú, tôi sẽ đem nó theo, và nó sẽ trước nhan Yavê, rồi sẽ lưu lại đó 

mãi mãi."    

24 Khi nàng đã cho con cai sữa, nàng đem con lên làm một với nàng, cùng một con bò ba 

tuổi, hai giạ bột và một vò rượu; nàng đã đưa con vào Nhà Yavê ở Silô; và đứa trẻ vẫn còn thơ 

dại. 25 Họ đã hạ bò và dẫn đứa trẻ đến với Êli. 26 Và nàng nói: "Thưa đức ông, xin vô phép, 

xin thề trên mạng sống ngài, thưa đức ông: chính tôi là người phụ nữ đã đứng bên ngài, chính 

nơi đây, để khấn xin Yavê. 27 Chính để được trẻ này mà tôi đã khẩn nguyện và Yavê đã ban 

cho tôi như tôi đã xin. 28 Nên cả tôi nữa, tôi cũng xin ký thác nó cho Yavê. Đoạn họ đã  thờ lạy 

ở đó trước Yavê. 

 
   

2.2 Bài đọc 2 (1 Ga 3,1-2.21-24): Chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự 

chúng ta là con Thiên Chúa. 

1 Hãy coi: lòng mến lớn chừng nào, Cha đã ban cho ta: để ta được gọi là con cái Thiên 

Chúa, -- [và thực ta là thế] -- Vì lẽ ấy thế gian không biết ta, bởi nó không biết Người.  

2 Anh em thân mến, hiện giờ ta là con cái Thiên Chúa; ta sẽ là gì, thì chưa được tỏ hiện, ta 

biết rằng một khi điều ấy tỏ hiện, thì ta sẽ được giống như Người, vì Người thế nào, ta sẽ được 

thấy như vậy. 

21 Anh em thân mến, nếu lòng ta không cáo tội ta, thì ta được dạn dĩ nơi Thiên Chúa; 22 và 

nếu ta xin gì, thì ta lĩnh lấy nơi Người, vì ta giữ lịnh truyền của Người, và làm những gì đẹp lòng 

Người. 
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2.3 Bài Tin Mừng: Lc 2,41-52: Cha mẹ Đức Giê-su tìm thấy con đang ngồi giữa các 

bậc thầy. 

42 Khi Ngài lên mười hai tuổi, ông bà cũng lên theo thói lễ; 43 và khi các ngày đã mãn, và 

ông bà trở về, thì trẻ Yêsu ở lại Yêrusalem, mà cha mẹ Ngài không hay. 44 Nghĩ là Ngài có trong 

đoàn lữ hành, nên ông bà đi một ngày đàng, cố tìm kiếm Ngài giữa hàng bà con quen 

thuộc. 45 Nhưng không tìm ra, ông bà mới quay trở lại Yêrusalem, mà tìm kiếm Ngài. 46 Và xảy 

ra là: sau ba ngày ông bà đã gặp được Ngài trong Ðền thờ, ngồi giữa các tấn sĩ mà nghe và hỏi 

họ. 47 Mọi kẻ nghe Ngài đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đối đáp. 48 Thấy Ngài 

ông bà thất kinh, và mẹ Ngài nói cùng Ngài: "Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ 

phải đau khổ tìm con!" 49 Nhưng Ngài đáp lại: "Thì tại sao tìm con? Lại còn không biết là con 

phải ở lại nơi nhà Cha con sao?" 50 Nhưng ông bà đã không hiểu lời Ngài nói với họ. 

51 Và Ngài đã xuống với ông bà về Nazaret. Và Ngài hằng tùng phục hai ông bà. 52 Và Ðức 

Yêsu cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng, và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt 

người ta. 

 
   

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH 

3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)      

3.1.1 Bài đọc 1 (1 Sm 1,20-22.24-28) là câu chuyện tường thuật lại cách cư xử tuyệt vời 

của bà An-na, mẹ ông Sa-mu-en. Bà An-na tin rằng con của bà là do Chúa ban cho, nên bà có 

nghĩa vụ dâng lại người con ấy cho Thiên Chúa để người con ấy phụng sự Thiên Chúa.  

Trong đoạn Sách 1 Sa-mu-en 1,20-22.24-28 trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là 

Đấng đáng được mọi người tôn kính và thờ phượng, vì tất cả mọi sự, mọi loài (kể cả loài người) 

đều do Thiên Chúa mà ra nên thuộc về Thiên Chúa. Nói cách khác vì Thiên Chúa là Chủ Tể 

muôn loài muôn vật nên Người có quyền trên muôn loài muôn vật.  

 
   

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Ga 3,1-2.21-24) là những lời tha thiết của Thánh Gio-an Tông đồ khi ngài 

truyết trình về tư cách làm con Thiên Chúa của các Ki-tô hữu. Vì yêu thương mà Thiên Chúa 

ban cho chúng ta ân huệ cao quý là làm con của Người.  Đã là con Thiên Chúa thì các Ki-tô hữu 

phải sống tương xứng với tư cách làm con: giữ các giới răn của Người, nhất là giới răn yêu 

thương!    

Qua đoạn thư 1 Ga 3, 1-2-21-24 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu cho đi, Tình 

Yêu cống hiến.  
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3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 2,41-52) là tường thuật về một biến cố “bất thường” đã xẩy ra trong 

thời niên thiếu của Chúa Giê-su. Biến cố này lại xẩy ra tại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem là nơi phượng 

thờ Thiên Chúa của dân tộc Ít-ra-en, nên có một ý nghĩa đặc biệt.   

Qua đoạn Phúc Âm Lc 2,41-52 này, Chúa Giê-su bộc lộ cho chúng ta biết Cha thật của Ngài 

là chính Thiên Chúa và vì thế mà Ngài có nghĩa vụ phải chu toàn công việc mà Cha Ngài giao 

phó. Biến cố này được xem như một tia chớp, hé mở cho chúng ta thấy mầu nhiệm của Chúa 

Giê-su. Mầu nhiệm khôn lường ấy được Con Thiên Chúa che giấu một cách tài tình bằng một 

cuộc sống âm thầm, ẩn dật ở Na-da-rét, vâng phục cha mẹ là Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se. 

Điều mà Phúc âm Lu-ca muốn chúng ta lưu ý là Cậu Bé Giê-su không ngừng phát triển về mọi 

mặt: thể lý, trí tuệ và tâm linh tức mối tương quan với Thiên Chúa và với mọi người xung quanh. 

 
   

3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)      

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sinh ra và 

lớn lên trong khung cảnh một gia đình, được nuôi dưỡng và giáo dục bởi các bậc cha mẹ đạo 

đức thánh thiện. Trong khung cảnh đầm ấm của gia đình và nhờ công ơn dưỡng dục của cha 

mẹ, Con Một Thiên Chúa lớn lên và trưởng thành trong các mối tương quan với Thiên Chúa, 

với tha nhân và với chính bản thân mình. 

Đó là mô hình mẫu của hết mọi người con, của hết mọi gia đình Ki-tô giáo. 

 
   

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI 

4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Đấng trân trọng gia đình và tin tưởng các bậc làm cha 

làm mẹ khi giao phó con cái của Ngài cho họ. Sống với Chúa Hài Nhi và Con Trẻ Giê-su là 

Đấng đã sống thương yêu và vâng phục cha mẹ, đã phát triển về mọi mặt: thể lý, trí tuệ và tâm 

linh, trong khung cảnh thánh gia thất Na-da-rét. 

 
   

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa   

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta thử nhìn lại xem chúng ta coi trọng gia 

đình như thế nào và chúng ta đã và đang làm gì cho các gia đình, nhất là cho các gia đình gặp 

khó khăn, để giúp họ chu toàn trọng trách dưỡng dục con cái mà Thiên Chúa trao cho họ.    

Chúng ta cũng thử nhìn lại xem chúng ta coi trọng các bậc cha mẹ sinh thành của chúng ta 

như thế nào và chúng ta đã và đang làm những gì để tỏ lòng thảo hiếu với họ.    

 
   

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH  

5.1 «Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên 

Chúa ở lại trong người ấy.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới 
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ngày nay, để mọi người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa là sống công bình và yêu 

thương. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!   

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!   

 
   

5.2 «Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho 

chúng ta được gọi là con Thiên Chúa.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo 

Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục, để các ngài nhiệt thành rao giảng 

Tình Yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!   

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!   

 
   

5.3 «Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?» Chúng ta hãy 

dâng lời cầu xin Chúa cho các bậc làm cha làm mẹ, để họ biết dưỡng dục con cái thành những 

người con hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng và là Cha của mọi người.  

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!   

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!   

 
   

5.4 «Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với 

Thiên Chúa và người ta.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ và các cháu thiếu 

nhi trong giáo xứ chúng ta, để các em biết noi gương bắt chước Cậu Bé Giê-su mà yêu mến vâng 

phục cha mẹ và lớn lên trong ơn nghĩa với Thiên Chúa và trong tình quý mến cùa mọi người xung 

quanh. 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!   

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!   

             

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.    

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

Yêu nhiều thì sẽ được tha nhiều. Lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô hạn. Thánh Luca 

đã kể câu truyện người đàn bà tội lỗi dùng thuốc thơm bạch ngọc để xức chân Chúa và lấy tóc 

mình mà lau, Chúa Giêsu đã kết luận: Vì thế, tôi nói cho ông hay: Tội của chị rất nhiều, nhưng 

đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít (Lk 7, 47). 

TÌNH YÊU - LÒNG THƯƠNG XÓT 
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Chúng ta có thể so sánh tình yêu của Thiên Chúa với tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Cha 

mẹ học được rất nhiều bài học về tình yêu nơi con cái của chúng ta. Sự yêu thương chăm sóc, 

tha thứ và chịu đựng của cha mẹ là bảo chứng của tình yêu. Đôi khi con cái có ngỗ nghịch, lỗi 

phạm và quay mặt bỏ đi, cha mẹ luôn ở đó để ngóng chờ và mong mỏi sự hối lỗi trở về.  

Có rất nhiều khi con cái đã gây nên lỗi lầm và gây phiền hà cho cha mẹ, nhưng trong tâm 

tư của các em chưa chắc đó là sự sai phạm, mà là một sự biểu tỏ cá tính biệt lập. Vì thế, sự chỉ 

dậy và hướng dẫn con cái phải rất tế nhị và kiên nhẫn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ rằng: 

“Tất cả chúng ta bồn chồn khi có vài điều không thể hiện theo đúng dự tính; chúng ta càm ràm, 

to tiếng, quát tháo và chúng ta không kiên nhẫn. Tuy nhiên, Chúa khuyên chúng ta: Vâng, phải 

bình tĩnh, con đã làm sai nhưng đừng lo lắng sợ hãi. Cha sẽ tha thứ. Hãy dâng tội của con cho 

Cha. Đây là điều chúng ta suy gẫm, khi lập lại lời Chúa trong Thánh Vịnh: Thiên Chúa đầy lòng 

thương xót và vĩ đại trong tình yêu. Chúng ta thật nhỏ bé. Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi sự. 

Ngài chỉ đòi hỏi sự sầu khổ, sự nhỏ nhen và tội lỗi của chúng ta, để rồi ôm ấp và chữa lành cho 

chúng ta.” 

Chúng ta hãy học biết về lòng thương xót của Chúa. Giáo Hội đã khởi sự Năm Thánh Lòng 

Thương Xót. Các Cửa Thánh nơi các Đền Thờ đã được mở. Nhiều nơi đã mở lễ, tổ chức rước 

sách với các nghi lễ rất long trọng và hoành tráng. Năm Thánh đã bắt đầu. Tất cả mọi thành 

phần dân Chúa đều có cơ hội nhận lãnh ân sủng của Chúa Kitô qua máng chuyển ơn của Giáo 

Hội. Lòng Thương Xót của Chúa thì vô bờ, nhưng ân sủng chỉ tuôn đổ vào những tâm hồn nào 

biết mở lòng chuẩn bị và đón nhận. Như những hạt mưa rơi trên ruộng đồng, nếu đất đai được 

cầy xới và phơi khô ải, đất sẽ đón nhận được nguồn nước đem lại sự phì nhiêu và cây cối sẽ 

sinh bông kết hạt thu hoặch tốt. Năm ân sủng đã mở, chúng ta cần chuẩn bị những gì? Chúng 

ta được mời gọi thi hành theo những sự hướng dẫn của Giáo Hội: Ăn năn sám hối, cải thiện 

đời sống; cầu nguyện, đọc kinh suy niệm để tăng thêm đức tin, đức cậy và đức mến; thăm 

viếng các đền thờ thánh tích ở những nơi đã được chỉ định, làm việc bác ái giúp đỡ những 

người cùng khổ và chu toàn các điều kiện để lãnh nhận các ơn đại xá và tiểu xá. 

Điều kiện tiên quyết để lãnh nhận ân sủng của Chúa là lòng sám hối và cải đổi đời sống 

theo tinh thần phúc âm. Chúng ta có thể làm được nhiều điều như: Tổ chức các sinh hoạt, hành 

hương kính viếng, đọc kinh lòng thương xót và làm nhiều việc tốt lành khác, nhưng nếu không 

sám hối tội lỗi và cải đổi đời sống, thì các việc làm của chúng ta vẫn chỉ là những hình thức bên 

ngoài. Chúng ta cần phải bước vào nội tâm. Trở về với chính lòng mình. Đừng chỉ ngón tay vào 

người khác, mà hãy tự xét mình và xưng thú lỗi lầm. Cũng đừng tìm lá bắt sâu nơi lỗi lầm của 

người khác. Nếu chưa mổ xẻ và phát hiện những dị chứng trong người, chúng ta chưa thể nào 

bắt mạch chữa lành. Người ta thường nói: Nước đổ lá khoai. Bao nhiêu nước có đổ xuống 
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mảnh đất chai lì, thì nước cũng bị tiêu tán đi hết. Hãy chuẩn bị tâm hồn bằng cách sửa đổi, cắt 

tỉa và cầy xới tâm tư, điều này có thể bị đau đớn và mất mát nhưng nó sẽ giúp đâm chồi nẩy lộc 

các nhân đức tốt. 

Điều kiện để nhận lãnh ơn lành của Chúa là chúng ta cần biết tình trạng hiện tại của tâm 

hồn mình và bắt đầu hối lỗi sửa đổi. Cần xét mình xem chúng ta đang sống trong bậc thang 

nào của đời sống đạo. Chúng ta có thể tự thỏa mãn với một số những sinh hoạt đạo đức 

thường xuyên như tụ họp cầu nguyện, đọc kinh, ca hát và chia sẻ lời Chúa. Nhưng chúng ta 

cũng phải tự vấn rằng tất cả những việc đạo đức đang làm đó có ý hướng tốt lành hay chỉ để 

trình diễn. Những tâm tình của chúng ta có thật sự là hành đạo vì lòng mến Chúa hay không? 

Có khi nào chúng ta lại so sánh, tranh đua hơn kém và khoe khoang để tỏ thái độ. Làm sao để 

các việc đạo đức sinh ích cho đời sống nội tâm tinh thần và có thể kéo lôi chúng ta đến gần 

Chúa mỗi ngày một hơn. 

Năm Thánh Lòng Thương Xót là cơ hội ngàn vàng để chúng ta trở về với Chúa và với tha 

nhân. Thánh Phaolô trong thơ gởi cho tín hữu Êphêsô đã nhắn nhủ: Nhưng Thiên Chúa giàu 

lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng 

đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ 

(Eph 2, 4-5). Cho dù tình trạng tâm hồn có nguội lạnh, lạc xa và tội lỗi, chúng ta vẫn được mời 

gọi quay trở về với tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy có thái độ dứt khoát như người con trai 

hoang đàng:  Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội 

với Trời và với cha (Lk 15, 18). Hầu như ai trong chúng ta cũng thích nghe câu truyện của 

người con hoang này, vì kết có hậu. Có một điều khó là chúng ta thường nghĩ mình hoàn toàn 

không giống người con hoang đàng và cũng không phải là người xấu xa tội lỗi gì. Nên thái độ 

của chúng ta trở thành dửng dưng. Nghĩ rằng, đó là câu truyện xưa dạy đời, chứ không liên can 

gì đến đời sống đạo của chúng ta. Đôi khi chúng ta vẫn ung dung tự tại nghĩ mình là người tốt 

lành và không cần phải sám hối chi cả. 

Có thể đúng, chúng ta không làm điều gì quá xấu và cũng chẳng bỏ bê lề luật Chúa. Chúng 

ta chu toàn bổn phận người Kitô hữu: Dự lễ Chúa Nhật, giữ Mười Điều Răn, chăm lo chu toàn 

các điều răn của Hội Thánh và làm việc bác ái giúp đỡ tha nhân. Chúng ta đang đi trên con 

đường trọn lành. Tại sao Giáo Hội cứ phải nhắc nhở ăn năn sám hối tội lỗi và thay đổi đời 

sống? Có gì đâu để cần phải thay đổi chứ! Nghe cũng có lý! Nhưng tự xét lại mình, ai ai trong 

chúng ta cũng có chút sai lầm và lỗi phạm trong đời sống hằng ngày. Chuyện của thế gian mà, 

tội nào cũng phạm không nhiều thì ít. Chúng ta hãy dùng chút thời gian lắng đọng để xét mình 

về sự công bằng, bái ái, sự vu vạ cáo gian, giận hờn ghen ghét, nói hành nói xấu, thêm điều 

bịa chuyện, các tội thiếu sót trong việc bổn phận, các tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm…  
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Nói tóm lại, chúng ta đều là tội nhân. Chúng ta cần đến lòng từ bi, thương xót và nhân hậu 

của Chúa để giải cứu và tha thứ. Chúng ta cần được tẩy sạch các vết nhơ tội lỗi để được kết 

hợp với Thiên Chúa. Các ân huệ Người sẽ tuôn đổ và ban thêm cho. Xin Lòng Thương Xót của 

Chúa trở nên nguồn mạch sự bình an cho tâm hồn. Ước chi mỗi người chúng ta biết tìm ẩn náu 

nơi trái tim yêu dấu của Chúa. Yêu nhiều sẽ được tha nhiều. 

Một thực hành trong đời sống đạo, biết rằng ai trong chúng ta cũng có những lúc vui, lúc 

buồn, khi sướng khi khổ và việc tốt việc xấu trong cuộc sống. Chúng ta hãy hiệp dâng lên Chúa 

tất cả những lời cầu xin, những việc làm và những sự khó mà chúng ta đang đối diện, để đền 

bù tội lỗi và cầu nguyện theo những ý hướng và tâm nguyện tốt. Mọi hành vi chúng ta sẽ mang 

một ý nghĩa mới và sự ủi an lớn cho tâm hồn. Có ơn Chúa bồi dưỡng và bổ sức, các thánh giá 

hằng ngày mà chúng ta phải mang vác sẽ trở nên nhẹ nhàng. 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   
 

Con người luôn mang trong mình thân phận tội lỗi vì những yếu đuối và bất toàn. Xu thế sa 

ngã của con người càng trở nên dễ dàng hơn giữa một thế giới đầy dẫy những cám dỗ luôn 

mời mọc và cuốn hút của thời đại hôm nay. Cảm thức được điều đó, thánh Gioan Tông đồ đã 

viết: “Nếu ai nói rằng mình không có tội, thì người đó tự lừa dối mình” (1Ga 1,8). Quả vậy, bao 

lâu còn tồn tại trong thân xác là bấy lâu chúng ta còn sống trong tội lỗi. Điều này giúp chúng ta 

ý thức thân phận tội lỗi của mình để luôn khao khát tìm kiếm lòng thương xót của Thiên 

Chúa.Và Bí tích Hòa giải là một trong những phương thế hữu hiệu nhất có thể đáp ứng sự 

mong mỏi đó. 

 

Hội Thánh có nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp các tội nhân ăn năn tội lỗi của mình 

như: nghi thức sám hối trong Thánh lễ, các cuộc hành hương, các làm việc bác ái, hay ăn chay 

hãm mình... Tuy nhiên, “không có hành vi nào có ý nghĩa hơn, có hiệu quả thần linh hơn hay 

cao quý hơn, và đồng thời xét như là nghi thức, lại gần tầm tay cho bằng Bí tích Hòa giải.” (1) 

 

Thật thế, Bí tích Hòa giải là phương thức hiệu quả nhất để qua đó lòng thương xót của 

Thiên Chúa đến với phận người tội lỗi. Ngang qua Bí tích Hòa giải, tội nhân thực sự được giao 

  
BÍ TÍCH HÒA GIẢI – NHỊP CẦU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT  
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hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh. Sức mạnh của Lòng Thương xót đã được Đức Giêsu minh 

chứng cách tột đỉnh nơi cái chết và sự phục sinh của Người. Như Đức Thánh Cha Phanxicô 

khẳng định một cách rõ ràng trong Tông sắc Misericordiae Vultus (Dung mạo Lòng Thương 

xót): “Nhờ sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài, 

tình yêu xóa bỏ tội lỗi của con người. Việc giao hòa với Thiên Chúa trở nên khả thi nhờ mầu 

nhiệm Vượt qua và qua trung gian của Giáo Hội. Thiên Chúa luôn sẵn sàng để thương xót, và 

không bao giờ mệt mỏi trong việc thương xót với những cách thức mới mẻ và bất ngờ.” (2) 

 

Bí tích Hòa giải là cầu nối của Lòng Thương xót. Bởi vì, chính Bí tích thiêng liêng đó không 

những giúp chúng ta được “phục hồi trong ơn nghĩa Chúa và liên kết với Người trong tình bằng 

hữu thắm thiết và cao cả” (3), mà còn là cơ hội để chúng ta “tái tạo sự hiệp thông huynh đệ, mà 

tội lỗi làm tiêu hao hay cắt đứt” (4). Bí tích Hòa giải trở nên nguồn ban ân sủng hữu hiệu giúp ta 

tìm về với chính mình, trở về với Thiên Chúa và đến với tha nhân. 

 

Bí tích Hòa giải chính là ân sủng của Thiên Chúa, ngang qua đó lòng thương xót của Thiên 

Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn và sống động. Nơi bí tích đó, sức mạnh của lòng thương xót 

sẽ tha thứ mọi tỗi lỗi, tẩy xóa nhưng vết nhơ do tội lỗi gây ra và giúp ta can đảm chống lại 

chúng. Thật vậy, “nhờ Bí tích Hòa giải, Thiên Chúa thứ tha tội lỗi, những tội ấy hoàn toàn bị xóa 

bỏ; tuy nhiên, vẫn còn đó những dấu vết xấu xa do tội lỗi để lại trong lối hành xử và cách suy 

nghĩ của chúng ta. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn mạnh hơn. Lòng thương xót trở 

thành những ân xá của Chúa Cha, qua trung gian Hiền thê của Đức Kitô, được ban cho tội 

nhân vừa lãnh ơn giao hòa, sẽ giải gỡ người ấy khỏi tất cả những hậu quả của tội lỗi, để có thể 

hành động với đức ái và lớn lên trong tình yêu, hơn là lại rơi vào tội lỗi” (5). 

 

Lòng thương xót được xuất phát từ Thiên Chúa là nguồn mạch và là Cha của Lòng 

Thương xót. Điều này được thể hiện một cách mãnh liệt và rõ ràng nơi lời tha tội trong Bí tích 

Hòa giải: “Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà 

giao hòa thế gian với Chúa. Và đã ban Thánh Thần để tha tội, xin Chúa dùng tác vụ của Hội 

Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an” (6). Qua đó, chúng ta thấy tình yêu cao cả của 

Thiên Chúa đối với con người đến dường nào. Thiên Chúa chính là Cha của lòng thương xót, 

là cội nguồn của ân huệ tình yêu. 

 

Thật vậy, giá trị vô biên của Lòng Thương xót không chỉ đưa ta về với tình yêu của Thiên 

Chúa, mà còn nhờ tình yêu đó hàn gắn những vết nạn nứt nơi tình liên đới với con người và 

thế giới. Cảm nghiệm được điều đó, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Việc 

giao hòa với Thiên Chúa còn dẫn tới những sự giao hòa khác là chữa lành các vết thương do 
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tội: khi được tha thứ, hối nhân được giao hòa với chính mình, nhờ đó tìm lại được chính mình; 

được giao hòa với anh em là những người họ đã xúc phạm và gây thương tổn; được giao hòa 

với Hội Thánh và vạn vật” (7). 

   
Tội lỗi làm con người chạy trốn Thiên Chúa, xa lìa Hội Thánh, xung khắc với đồng loại và 

vũ trụ vạn vật, mâu thuẫn với chính bản thân và gây ra những bất an trong cuộc sống. Khi 

chúng ta chạy đến với Chúa nơi tòa cáo giải mỗi lần phạm tội, chính nơi đó, Chúa đang chờ 

đón chúng ta, Ngài sẽ băng bó vết thương, chữa lành chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài sẽ ban cho 

chúng ta sự bình an thực sự trong tâm hồn ngay khi còn ở đời này. Một khi trở về với Chúa 

Giêsu Kitô qua Bí tích Hòa giải, chúng ta lại được dìm vào trong cái chết của Chúa và lại được 

Ngài ban cho sự sống mới, được hòa giải với Hội Thánh, với anh em và với chính mình. Bí tích 

Hòa giải chính là dấu chỉ của “sự phục sinh” từ “cái chết thiêng liêng”, mà chúng ta được lãnh 

nhận mỗi lần ta xưng tội. 

   
Thật vậy, tòa giải tội đã trở nên điểm đến cho những ai tín thác và khát mong lòng thương 

xót của Thiên Chúa .“Mỗi tòa giải tội là một nơi đặc biệt hồng phúc, từ nơi đó, các sự chia rẽ đã 

được xóa sạch, sinh ra một con người mới, không tì ố, một con người được giao hòa, một thế 

giới được giao hòa” (8). Chính nơi đó, mỗi một người chúng ta được thánh hóa và biến đổi để 

sống với một con người mới trong Đức Giêsu Kitô và sự mới mẻ đó được lan tỏa đến toàn thế 

giới. 

   
Nơi Bí tích Hòa giải, chúng ta không những được lãnh nhận lòng thương xót của Thiên 

Chúa, mà hơn thế chúng ta còn được mời gọi trở nên những nhân chứng cho Lòng Thương xót 

đó bằng cách đem tha thứ và tình thương vào giữa thế giới đang dần trở nên thờ ơ, vô cảm và 

đầy dẫy bạo lực, hận thù.“Thế giới loài người chỉ có thể ngày càng mang tính người hơn khi 

nào chúng ta đưa vào trong mọi quan hệ hỗ tương giữa người với người sự tha thứ theo Tin 

Mừng. Sự tha thứ cho thấy rằng trong thế giới tình thương mạnh hơn tội lỗi. Hơn nữa, tha thứ 

là điều kiện trước tiên của sự hòa giải, chẳng những trong các tương quan giữa Thiên Chúa với 

con người, mà còn trong những tương giao giữa người với người” (9). 

   
Quả vậy, Bí tích Hòa giải là nhịp cầu của Lòng Thương xót của Thiên Chúa. Ngang qua đó, 

ta cảm nghiệm được ân sủng vô điều kiện mà lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên mỗi một 

người chúng ta. Cũng vậy, Bí tích Hòa giải giúp ta giao hòa với Hội Thánh và nối lại tình bằng 

hữu, huynh đệ với những anh em đồng loại của mình. Hơn nữa, chính Bí tích Hòa giải sẽ thánh 

hóa chúng ta trở nên những chứng nhân kiên vững cho Đức Kitô và cho Lòng Thương xót của 

Thiên Chúa nơi trần gian bằng một đời sống khoan dung và bác ái. 
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Mong rằng với mỗi một người Kitô hữu, chúng ta ý thức được tầm quan trọng và tính 

thiêng liêng của Bí tích Hòa giải trong hành trình đời sống Đức tin. Năm Thánh Lòng Thương 

xót này sẽ là cơ hội tốt cho tất cả chúng ta tìm về với lòng thương xót của Thiên Chúa, tìm về 

với tình yêu Đức Kitô ngang qua Bí tích Hòa giải. Để từ đó, mỗi chúng ta trở nên những khí cụ 

đắc lực của Lòng Thương xót cho tha nhân và thế giới. 

   
Xin mượn lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như là lời nhắn nhủ để kết thúc bài 

viết này: “Anh chị em hãy cùng hướng về trái tim Đức Kitô, dấu chứng hùng hồn của lòng 

thương xót Thiên Chúa, “của lễ đền tội chúng ta”, “niềm bình an và hòa giải của chúng ta”, hầu 

kín múc nơi đó sức mạnh nội tâm dẫn đưa chúng ta ra khỏi tội lỗi và quy hướng chúng ta về 

Thiên Chúa, đồng thời tìm thấy nơi đó lòng nhân ái của Thiên Chúa như lời đáp trả thân tình 

cho hối nhân (10). 

   
J.B Lê Đình Nam 

 
-------------------------------------- 
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(2) Giáo hoàng Phanxicô, Misericordiae vultus - Dung mạo Lòng Thương xót, số 22. 

(3) Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1468. 

(4) Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1469. 
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(8) Reconciliatio et Paenitentia -  Hòa giải và Sám hối, số 31. 

(9) Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Dives in misericordia - Thiên Chúa giàu lòng thương xót, 

số 14. 

(10) Reconciliatio et Paenitentia - Hòa giải và Sám hối, số 35. 

  

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) 
 

 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   
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Các bài Nguyện Gẫm 

BUÔNG MÌNH THEO CHÚA THÁNH THẦN 

 
Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai 

đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều 
Thầy đã nói với anh em”6. Thánh Thần cũng sẽ dạy cho chúng ta biết phải nói gì: “Khi người ta 
đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, 
thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần 
sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”7. Thánh Thần còn nói thay cho chúng ta nữa:“Thật 
vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” “Khi 
người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên 
Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là 
Thánh Thần nói”8.  

 
Hoạt động của Chúa Thánh Thần rất đa dạng và phong phú: Ngài dùng môi miệng ta mà 

nói điều Chúa muốn nói; Ngài soi sáng trong trí khôn cho ta; Ngài cũng có thể nắm tay giúp ta 
viết lên điều Ngài muốn; hoặc Ngài viết ra trên vách cho ta xem mà chép lại, như trường hợp 
đã xảy ra với vua Bensatsa mà Danien đã giải thích cho9. Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng 
ta biến đổi, kiện toàn đời sống và sứ vụ linh mục của chúng ta qua bảy ơn của Ngài:  

 

                                                 
6 Ga 14,26. 

7 Lc 12,11-12. 

8 Mt 10,20; Mc 13,11. 

9 Dn 5,24-28. 
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Ơn Kính Sợ là hồng ân giúp chúng ta không dám làm bất cứ điều gì khả dĩ làm mất lòng 
Chúa: cậu bé Saviô dóc lòng “thà chết chứ không phạm tội trọng”, mẹ vua thánh Louis luôn 
nhắc nhở con “thà mẹ nhìn thấy con chết trước mắt mẹ hơn là thấy con phạm tội trọng mất lòng 
Chúa”, và để bảo vệ đức trinh khiết của mình, Maria Goretti bảo Alexander “Không được làm 
thế, Chúa không muốn, sa hoả ngục đó”. Như thế, điều quan trọng là làm sao gây nên ý thức 
sợ tội, vì con người ngày nay bị đánh mất cảm thức về tội, nhất là trong một xã hội gian dối vì 
thiếu vắng Thiên Chúa. Chính vì vậy, thành công của công việc đào tạo kitô giáo, nhất là đào 
tạo linh mục và tu sĩ, là biết làm cho người thụ huấn có được lòng kính sợ Thiên Chúa, không 
dám phạm tội mất lòng Chúa. 

 
Ơn Đạo Đức giúp chúng ta nhận ra mối tương quan yêu thương giữa chúng ta với Thiên 

Chúa, và mối tương quan yêu thương với mọi người, trong tinh thần siêu nhiên và đức tin. 
 
Ơn Suy Biết giúp chúng ta có thể đánh giá các sự vật ở trên bậc thang giá trị đích thực. 

Đừng hiểu lầm lời mời gọi quyết liệt từ bỏ cha mẹ để đi theo Ngài của Chúa Giêsu (“Cứ để kẻ 
chết chôn kẻ chết” hay “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với 
Nước Thiên Chúa”)10. Chúa không bao giờ bảo ta ghét cha mẹ, gia đình hay bản thân, nhưng là 
biết đặt nó vào đúng vị trí của nó trên bậc thang giá trị, ví dụ chúng ta có bổn phận thảo kính và 
mến yêu cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không thể được đặt cao hơn Chúa và tình yêu đối với Chúa. 

 
Ơn Sức Mạnh giúp chúng ta can đảm vượt lên những chướng ngại để chọn lựa như 

Chúa muốn và sống theo ý Chúa. Thánh nữ Françoise de Chantal khi đã góa chồng và nuôi 
dạy bốn người con trưởng thành, gặp thánh François de Salle và nhất quyết muốn đi tu, bốn 
đứa con nằm dài trên lối đi ngăn cản, bà đã can đảm tay cầm khăn vừa gạt nước mắt vừa 
bước qua từng người con để từ bỏ gia đình ra đi sống đời tu trì lập nên dòng Visitadines. 

 
Ơn Lo Liệu giúp chúng ta tìm ra những phương thế và cách sống nào thích hợp nhất để 

thực hiện điều Chúa muốn, đúng theo bậc sống của mình. 
 
Ơn Thông Hiểu đưa chúng ta vào sự thật viên mãn khi đọc Lời Chúa.11 Nhiều người có 

thói quen xin ơn Chúa Thánh Thần mỗi khi giảng hay dạy giáo lý và khuyên bảo: Xin Chúa 
Thánh Thần tiếp tục tác động, biến đổi và thánh hóa tâm hồn con cùng tâm hồn những người 
sẽ lắng nghe con, xin Chúa dùng môi miệng con mà nói điều Chúa muốn nói. Có thế thì bài 
giảng hay bài giáo lý mới đưa Lời Chúa vào thực tiễn cuộc sống và biến đổi cuộc sống được. 

 
 
Ơn Khôn Ngoan mang lại ơn chiêm niệm, cảm nếm được sự dịu ngọt và khôn ngoan 

của Thiên Chúa.12 Thánh Phaolô kể lại việc ngài đã được ơn này như thế nào: không còn biết 
đến thế giới vật chất này nữa, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa, “ở trong 
thân xác hay ngoài thân xác” ngài đều không biết13. Cụ già Simêon được ơn này lúc bồng Chúa 
Hài Nhi trên đôi cánh tay cằn cỗi của mình, mà lòng mãn nguyện thốt lên “xin để cho tôi tớ 
Chúa ra đi bình an, vì mắt tôi đã được nhìn thấy Ơn cứu độ.”   

 
Chính Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa, cho họ nói tiếng 

lạ, biến đổi họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh, thu phục ba ngàn người theo 
Đạo.14 Chúng ta hãy luôn trung thành và ngoan ngoãn nghe theo ơn soi sáng của Chúa Thánh 
Thần, vì “chính ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng thi hành sứ mạng và củng 

                                                 
10 Lc 9,59-62. 

11 x. Ga 16, 13. 

12 Tv 33. 

13 x. 2 Cr 12, 2-10. 

14 x. Cv 2,1-41. 
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cố chứng tá của chúng ta,”15 nhờ đó mà chúng ta mang lại hoa trái tồn tại: Bác ái, vui mừng, 
bình an, nhẫn nại, tế nhị, tốt bụng, quảng đại, hòa nhã, trung tín, khiêm tốn, tự chủ và thanh 
khiết.  

 
Vì tất cả những lẽ đó, thánh Phaolô nhắc đừng làm phiền lòng Chúa Thánh Thần,16 

đừng dập tắt Thần Khí.17 Chúa Giêsu khẳng định rằng ai phạm đến Chúa Thánh Thần thì 
chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.18 ĐHY Filoni khuyến khích cởi mở hết sức có thể cho 
sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để có thể trả lời cách thích đáng cho những mong đợi 
của nhân loại, và “Cần thiết phải đi vào tương quan thân mật với Chúa Thánh Thần để các ý 
định của Chúa trên cuộc đời chúng ta trở nên rõ ràng.”19  

 
Còn ĐTC Phanxicô dạy: “Chúa Thánh Thần, hồng ân của Đấng Phục Sinh cư ngụ trong 

chúng ta, thanh tẩy chúng ta, soi sáng chúng ta, đổi mới chúng ta, biến đổi chúng ta, làm cho 
chúng ta được thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa... Chúa Thánh Thần dạy chúng 
ta nhìn bằng đôi mắt của Chúa Kitô, sống cuộc sống của mình như Chúa Kitô đã sống cuộc 
sống của Người, hiểu cuộc đời như Chúa Kitô đã hiểu… Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn 
chúng ta, nói với tâm hồn chúng ta và cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đang chờ 
đợi chúng ta, Ngài là Cha. Ngài yêu thương chúng ta như một người Cha thật, và chỉ một mình 
Chúa Thánh Thần nói điều này với tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Thánh 
Thần, và hãy tiến bước trên con đường này của tình yêu, lòng thương xót và tha thứ.20  

 
Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng người cha trần thế vốn xấu ác mà còn biết lựa 

của tốt cho con cái, thì ắt Cha trên trời sẽ ban ân huệ quí giá nhất là Chúa Thánh Thần cho 
những ai kêu xin Người. Chúng ta càng phải cầu xin Chúa Thánh Thần đến sửa lại mọi sự 
trong ngoài đời sống và sứ vụ linh mục của mình, đặc biệt trong việc tìm kiếm và xây dựng tình 
yêu thương hiệp nhất. Xưa trong Cựu Ước, tháp Babel vì ngôn ngữ bất đồng mà thất bại; nay 
Chúa Thánh Thần ngự xuống cho các tông đồ nói thứ tiếng mà các dân tộc khác nhau đều hiểu 
được trong tiếng mẹ đẻ của mình21. Hẳn đó là ngôn ngữ của Tình Yêu, vì chỉ có tình yêu của 
Thánh Thần Thiên Chúa mới có khả năng biến đổi như thế. Vì vậy, ĐTC Phanxicô khuyên: 
“Đừng chống lại Chúa Thánh Thần, vì chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta tự do, sự tự 
do của Chúa Giêsu, sự tự do của con cái Chúa! Đừng kháng cự lại Chúa Thánh Thần. Đó là ơn 
tất cả chúng ta phải xin cùng Chúa: ơn dễ bảo và vâng nghe Chúa Thánh Thần, vâng nghe 
Chúa Thánh Thần đang đến với chúng ta và làm cho chúng ta tiến bước trên con đường thánh 
thiện, sự thánh thiện thật cao đẹp của Giáo hội. Hãy xin ơn dễ bảo và vâng nghe Chúa Thánh 
Thần”22.  

 
Ngài còn nhấn mạnh: “Người Kitô hữu nào hay cộng đồng nào bị điếc trước tiếng của Thánh 

Linh, Đấng thôi thúc chúng ta mang Phúc Âm đến tận cùng trái đất và xã hội, sẽ trở thành một Kitô hữu 
hay một cộng đồng bị câm không nói năng hay truyền bá Phúc âm. Vậy hãy thường xuyên cầu 
nguyện cùng Thánh Linh để Ngài có thể trợ giúp chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh, ban 
cho chúng ta hứng khởi và dẫn chúng ta tiến bước”23. Amen. 

  

                                                 
15 Tông thư Cánh Cửa Đức Tin, số 10. 

16 X. Eph 4,30.  

17 1 Tx 5,19. 

18 X. Mt 12,31-32.  

19 Trích Bài giảng lễ của ĐHY Filoni tại Chủng viện Owerri ngày 9/11/2012 http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-

semi. 

20 Trích bài giáo lý buổi triều yết chung ngày 8/5/2013. 

21 x. Cv 2,1-41. 

22 Trích bài giảng thánh lễ mừng sinh nhật thứ 86 của đức giáo hoàng Bênêđictô XVI ngày 16/4/2013). 

2233  ĐĐTTCC  PPhhaannxxiiccôô  hhuuấấnn  ttừừ  LLễễ  CChhúúaa  GGiiêêssuu  CChhịịuu  PPhhéépp  RRửửaa..  

http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-semi
http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-semi


 

35 
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Theo truyền thống Công Giáo, Năm Thánh Toàn Xá bình thường đầu tiên là năm 1300 do ĐTC 
Boniface VIII chỉ định. Lúc đầu được qui định là cứ mỗi 100 năm có một lần, nhưng sau này xụt 
xuống 30 năm, rồi 50, 25 năm.  Lý do xa là lúc đó làn sóng đạo dức, lòng tha thứ và tình hiệp 
thông lan rộng vào thời kỳ Kito giáo phát triển phản ứng lại thời đại bạo động và hận thù. Lý do 
gần hơn là có tin đồn trong năm 1299 lúc đầu thế kỷ tất cả mọi người hành hương về Thánh 
Đường Phero đều được “tha mọi tội lỗi”. Phong trào hành hương từng đoàn về Roma đã khiến 
đức Boniface VIII cho ân xá suốt cả năm 1300 và mỗi 100 năm về sau. Sau năm 1300, dù có 
nhiều thay đổi về hình thức và thời gian (100 năm, 30, 50, 25 năm bên cạnh những năm toàn 
xá bất thường), Năm Thánh vẫn giữ mục đích đặc biệt của nó là thời gian thống hối, tha thứ và 
hòa giải, canh tân nội tâm và hoán cải. Năm toàn xá được xác định bằng sắc lệnh của Đức 
Giáo Hoàng công bố vào lễ Chúa Lên Trời hay Mùa Vọng, và được qui định bởi những “tiêu 
chuẩn riêng” để xác định cách mừng năm toàn xá, hướng dẫn những cuộc hành hương, hành 
động và làm việc bác ái, những điều kiện để được ân xá. 

 

   
 
 
    Khi Tòa Thánh chuyển về Avignon (1305-77), nhiều đòi hỏi buộc đức Clement VI phải tuyên 
bố năm Thánh toàn xá thứ hai vào năm 1350 thay vì năm 1400, do đó thời gian Năm Thánh là 
mỗi 50 năm. Về các Vương Cung Thánh Đường phải thăm viếng là đền thờ thánh Phero ở 
Vatican và đền thờ thánh Phaolo ở ngoại thành, thêm đền thờ thánh Gioan Lateran. Sau này 
đức Urban VI quyết định thay đổi chu kỳ năm thánh là mỗi 33 năm để nhớ lại thời gian Chúa 
Giesu sống ở trần thế. Khi Urban VI băng hà, tân Giáo Hoàng là Boniface IX ban năm thánh 
năm 1390 cho đặc quyền lan rộng tới các thành phố ở xa Roma và thêm vào Thánh Đường 
đức Maria Cả để thăm viếng. Thời gian 100 năm đã qua và bắt đầu thế kỷ mới, làn sóng người 
hành hương quá lớn đổ về Roma đã khiến đức Boniface IX kêu gọi mọi Kito hữu ghi nhớ năm 
Thánh Toàn Xá vào năm 1400 dù không có sắc lệnh chỉ định theo như truyền thống. 

TÓM LƯỢC CÁC NĂM THÁNH VÀ NĂM TOÀN XÁ TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO  
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  Khi không còn ly giáo ở Tây phương, đức Martin V quay trở lại chu kỳ 33 năm và ban hành 
năm thánh năm 1423 với hai sự kiện mới: làm đồng tiền đặc biệt kỷ niệm và mở cửa thánh 
đường Gioan Lateran. Sau này đức Nicholas V lại trở về với chu kỳ 50 năm, bắt đầu từ năm 
1450 với sắc lệnh ký  tháng giêng năm 1449 và mở “cửa vàng” nhà thờ thánh Phero, ban hành 
Năm Thánh năm 1450 và gọi là năm toàn xá Các Thánh vì là bước khởi đầu nối kết với năm 
toàn xá phong thánh cho một số vị là “chứng nhân niềm tin”. Sau này đức Phaolo II, với sắc 
lệnh vào năm 1470, thiết lập chu kỳ 25 năm và sẽ giữ nguyên trạng như vậy. Đấng kế vị ngài là 
đức Sixtus IV xác nhận đồng ý quyết định này và ban hành năm toàn xá năm 1475, mở cửa 
vào ngày vọng Lễ Giáng Sinh (24 tháng 12). Ví lý do này, ĐGH muốn cho Roma đượm vẻ huy 
hoàng bằng những công trình nghệ thuật như nhà nguyện Sistine có cây cầu Ponte Sisto bắc 
qua sông Tiber. Lúc đó tại Roma có những nhà họa sĩ điêu khắc nổi danh thời đại như 
Verroccio, Signorelli, Ghirlandaio, Botticielli, Perugino, Pinturicchi, Melozzo da Forli. 
 
    Năm 1500, đức Alexander VI quyết định các cửa thánh của bốn Vương Cung Thánh Đường 
mở cùng một lúc, và chính ngài mở cửa thánh Thánh Đường Phero. Đức Clement VII long 
trọng khai mạc năm toàn xá thứ chin vào ngày 24 tháng 12 năm 1524. Đó là lúc bầu khí khủng 
khoảng rất lớn về cuộc cải cách thệ phản và chẳng bao lâu đã nổi lên ở Âu Châu.  
 
     Lịch sử cho thấy dân Chúa đã rất hân hoan tham gia những năm Thánh  và coi đó là  thời 
gian để hoán cải. Nhưng cũng cho thấy có nhiều “lạm dụng và hiểu lầm” về ơn toàn xá.  Năm 
Thánh 1550 được qui định bởi đức Phaolo II, nhưng  khai mạc bởi đức Julius II. Những làn 
sóng hành hương cũng đã tao nên không ít những vấn đề do thánh Philip Neri giúp đỡ họ, đã 
gây ra tình trạng hiểu lầm khá rộng lớn về màu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Năm 1575, triều đại 
đức Gregory XIII, hơn 300,000 người hành hương từ khắp Âu Châu đổ về Roma. Những Năm 
Thánh kế tiếp ở thế kỷ XVII đã được khai mạc bởi các đức Clement VIII (1600), Urban VIII 
(1625), Innocent X (1650), Clement X (1675). Kỷ niệm về đức Innocent X, đấng ban hành Năm 
Thánh năm 1700, đã được liên kết với những công trình bác ái nổi danh nhất là viện tế bần 
Thánh Michele Ripa. 
 
Đồng thời những sáng kiến để đạt được những nhu cầu của khách hành hương đã nở rộ trong 
năm 1725 dưới triều đại Benedict XIII. Một vị giảng thuyết không biết mệt mỏi trong năm thánh 
1750 do đức Benedict XIV khai mạc là thánh Leonardo da Porto Maurizio. Ngài đã thiết lập 
trong đấu trường 14 trạm đường Thánh Giá với một cây Thánh Giá vĩ đại ở giữa để cho mọi 
người chiêm nghiệm và cầu nguyện. Đức Clement XIV công bố năm thánh 1775 nhưng ngài 
qua đời 3 tháng trước ngày khai mạc đã được đức tân Pio VI mở cửa. Năm 1825 hơn nửa triệu 
khách hành hương về Rome, đức Leo XII đã thay thế Vương Cung Thánh đường thánh Phaolo 
bị hỏa hoạn thiêu hủy năm 1823 bằng vương cung thánh đường nhỏ là Santa Maria ở 
Trastevere. Hai mươi lăm năm sau đó, không có năm thánh vì sự thay đổi của Cộng Hòa Roma 
và đức Pio IX tạm thời phải lưu vong. Tuy nhiên, ngài vẫn có thể qui định năm thánh cho năm 
1875 dù không có nghi lễ mở và đóng Cửa Thánh vì lúc đó quân đội của hoàng đế Victor 
Emmanuel II chiếm đóng Rome. Năm Thánh này được đức Leo XIII ban hành là năm thánh thứ 
22 khởi đầu thế kỷ 20 của thời đại Kito Giáo, đặc biệt bởi việc phong 6 chân phước và hai 
thánh là Gioan Baptist Lasan và Rita da Cascia.  
 
    Năm 1925 đức Pio XI yêu cầu các tín hữu, trong năm thánh, phải làm việc truyền giáo. Ngài 
khuyến khích người công giáo cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hòa bình giữa các quốc gia 
như điều kiện để được ơn toàn xá. Năm 1950, ít năm sau thế chiến II, đức Pio XII ban hành 
Năm Thánh kế tiếp và đưa ra những mục đích rõ ràng như thánh hóa tâm hồn bằng cầu 
nguyện và ăn năn thống hối, thề hứa trung thành với Chúa Kito và Giáo Hội, thực thi hòa bình 
và giữ an ninh địa danh thánh, bảo vệ Giáo Hội chống lại những tấn công mới của kẻ thù và do 
Giáo Hội yêu cầu vì niềm tin thật sự đối với những kẻ lạc đường, những kẻ không có niềm tin 
và vô thần, cổ võ công bằng xã hội và giúp đỡ người nghèo khó và những kẻ cần được giúp 
đỡ.  Trong năm này, ngài tuyên bố tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh hồn xác lên trời ngày 1-11-
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1950. Năm toàn xá thường cuối cùng là năm 1975 được ban hành bởi đức Phaolo VI và mục 
đích của năm thánh được tóm gọn trong hai ý: Canh Tân và Hòa Giải.  
 
    Để chuẩn bị cho Đại Năm Thánh bắt đầu, đức Gioan Phaolo II ngày 10-11-1994 ra tông thư 
Vì Thiên Niên Kỷ III sắp tới / Tertio Millennio Adveniente. Trong tông thu ngài mời gọi Giáo Hội 
bắt đầu chuẩn bị cật lực thời gian 3 năm mừng thiên niên kỷ Kito giáo thứ ba. Năm đầu tiên 
1997 được đánh dấu bằng việc tìm hiểu con người đức Giesu; năm thứ hai 1998 suy niệm về 
con người Chúa Thánh Thần và năm thứ ba 1999 suy niệm về con người Thiên Chúa Cha. 
Mỗi năm cũng được đánh dấu bằng lời cầu nguyện đặc biệt phó thác cho Mẹ Maria Đồng 
Trinh. 
 
    Hình thức triệu tập năm thánh là sắc lệnh của đức Giáo Hoàng qui định Màu Nhiệm Nhập 
Thể / Incarnationis Mysterium vào ngày 29-11-1998. Trong sắc lệnh ĐGH đã cho biết ngài ước 
ao dẫn đưa Giáo Hội đi vào Năm Đại Toàn Xá từ lúc khởi đầu triều đại giáo hoàng của ngài. 
Ngài dẫn giải rằng năm toàn xá này sẽ là dịp may để mở ra những chân trời mới giảng huấn  về 
Vương Quốc Thiên Chúa. Tuy nhiên nó cũng là thời gian để ăn năn thống hối cho từng cá nhân 
lẫn toàn thể Giáo Hội. Ngoài ra ngài còn nhấn mạnh tính cách toàn cầu của biến cố này; ngài 
coi nó không chỉ cho người Công Giáo mà cho tất cả mọi Kito hữu, và thực sự là cho toàn thể 
thế giới. 
  
    Năm nay, Đức Phanxico ban hành một Năm Thánh đặc biệt ngoại lệ gọi là Năm Thánh Tình 
Thương xót Chúa 2016. Sắc lệnh ban hành ngày 11 thánh 4 Lễ Vọng Phục Sinh / Chúa Nhật 
 Lòng Thương Xót Chúa năm 2015, năm thứ ba triều đại Giáo Hoàng Phanxico. Năm thánh 
Tình Thương này là Năm Thánh đầu Tiên trong lịch sử Giáo Hội. Toàn thể Giáo Hội, cả hoàn 
vũ lẫn địa phương cùng tiến vào qua cung cách mở “Cửa Thánh” cùng một ngày trên toàn thế 
giới. Năm Thánh bắt đầu ngày 8-12-2015 là ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Riêng 
Giáo Hội Cộng Hòa Trung Phi, đại diện cho Phi Châu mở cửa vào Chúa Nhật I mùa Vọng (29-
11-2015), vì Cộng Hòa Trung Phi là một quốc gia nghèo khổ nhất thế giới, lại là nước đạng chịu 
nhiều đau thương tan nát bởi hận thù, chia rẽ, chém giết nhau rất tàn ác và thê thảm. Họ rất 
cần Tình Thương Sót của Chúa. Nói vậy không có nghĩa chỉ một mình quốc gia Trung Phi cần 
tính thương xót của Chúa mà cả toàn thể Thế Giới. Vì đâu đâu cũng cần Chúa Thương. Thế 
giới ngày nay nơi nào cũng có đau khổ, chiến tranh, bạo động, hận thù, khủng bố nên mọi 
người cần tình thương Thiên Chúa nơi chính Giáo Hội của Chúa Kito hơn bao giờ hết là “Bí 
Tích Cứu Độ, là Ánh Sáng Muôn Dân-Lumen gentium” tràn đầy “Vui Mừng và Hy Vọng –
Gaudium et Spes”. Năm Thánh Toàn Xá ngoại lệ Tình Thương Xót Chúa từ 8/12 đến 20/11/ 
2016. Trong năm Thánh này chúng ta hãy cùng nhau chiệm nghiệm về Tinh Thương bao la của 
Thiên Chúa đối với nhân loại qua Chúa Giesu Kito và ăn năn thống hối để cải hóa mình, cải hóa 
tha nhân, tha thứ cho tất cả mọi người…để đáp ứng phần nào tình thương xót Cứu Độ của 
Chúa đối với chúng ta. (Xin coi sắc lệnh mở Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót của đức Phan 

Sinh). 
 
 
   
Fleming Island, Florida 
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội,  
Ngày đầu của năm Thánh Toàn Xá Lòng Chúa Thương Xót. 
Dec. 8, 2015 
NTC 
 
 
  

 

VỀ MỤC LỤC 
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"Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Người" 

Đó chính là tâm tình mà cộng đoàn dân Chúa họ đạo Thạnh Phú cất lên trong Thánh Lễ tạ 

ơn của Đức Tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai hôm nay. 

Từ sáng sớm hôm nay, 14 tháng 12 năm 2015, cộng đoàn dân Chúa không chỉ thuộc giáo 

phận Vĩnh Long mà còn ở những giáo phận khác đã quy tụ lại tại ngôi thánh đường nhỏ bé 

Thạnh Phú thân thương. 

 

Phải nói rằng Thạnh Phú quá nhỏ bé hôm nay vui mừng đón nhận hồng phúc quá lớn. 

Thạnh Phú hôm nay vui hơn mọi ngày bằng những chiếc bong bóng, hoa tươi, cờ xí thật đẹp.  

Tâm tình thận dễ thương được gợi lên cho cộng đoàn : "Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã yêu 

thương và để mắt trông coi đoàn dân của Người. Nhìn lại chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã 

thực hiện qua nhiều cuộc lựa chọn: từ đám đông du mục của vùng lưỡng hà địa, Thiên Chúa 

đã tuyển chọn Ápraham; từ những người con của ông Isaac, Thiên Chúa đã chọn ông Giacóp; 

từ giữa đám dân nô lệ, Thiên Chúa đã chọn ông Môsê; từ giữa những người con của Giêsê, 

Thiên Chúa đã chọn Davít; và hôm nay đây, từ giữa những người con trong Giáo Phận Vĩnh 

Long, Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai làm chủ chăn cho đoàn chiên 

trong Giáo Phận. 

Quả thật, đây là một hồng ân mà Chúa đã dành cho Giáo Phận Vĩnh Long sau hơn 2 năm 

vắng bóng chủ chăn, và đây cũng là niềm tự hào cách riêng cho Họ Đạo Thạnh Phú. Một người 

con trong Họ Đạo được cất nhắc lên trong trọng trách chủ chăn của Giáo Phận, một niềm vinh 

dự cho mảnh đất vùng sâu được Chúa để mắt trông và một niềm hy vọng "hãy ra khơi" cho 

tương lai của Giáo Phận.  

THẠNH PHÚ NHỎ - HỒNG PHÚC LỚN (THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC 
PHÊRÔ HUỲNH VĂN HAI) 
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Mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa bao la vô cùng vô tận. Trong sự quan phòng sếp đặt, 

trong sự yêu thương cất nhắc, trong sự đồng hành nâng đỡ  và trong sự yêu thương gìn giữ ... 

biết nói sao hết những ân tình mà Thiên Chúa đã ban và sẽ ban cho Giáo Phận, cho Họ Đạo và 

cách riêng cho Đức Cha Phêrô. 

Cùng với tâm tình đó, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ tạ ơn hôm nay. 

10 giờ, cộng đoàn dân Chúa hướng về đoàn rước cất bước từ ngôi nhà xứ thân thương 

của họ đạo và cùng nghe một chút về cuộc đời của tân Đức Cha Phêrô. 

Với 61 năm của cuộc đời là 61 năm trong hành trình ơn gọi, giờ đây tại ngôi thánh đường 

trên mảnh đất quê hương, Đức Tân Giám Mục hợp đoàn cùng anh em thân hữu và cộng đoàn 

dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.  

 

 

Khi cộng đoàn an vị, cộng đoàn được nghe Cha sở giới 

thiệu thành phần tham dự Thánh lễ hôm nay gồm có Đức Tân 

Giám Mục Phêrô, cha Tổng Đại Diện giáo phận Mỹ Tho, Cha 

Tổng Đại Diện giáo phận Sài Gòn, Cha G.B. Huỳnh Công 

Minh - Quản Đốc nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn - quý cha bề 

trên, quý bề trên các dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến 

Thánh Giá Cái Nhum, Phaolô ... và cộng đoàn dân Chúa từ 

nhiều nơi trong và ngoài giáo phận. 

 

Sau lời giới thiệu của Cha sở họ đạo Thạnh Phú, cộng 

đoàn bắt đầu bước vào Thánh Lễ. 

Bài Tin Mừng theo Thánh Luca được công bố và sau đó là lời chia sẻ của Đức Tân Giám 

Mục Phêrô. 
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Kính thưa quý cha và tất cả anh chị em, có thể nói đây là lần thứ hai tôi giảng tại nhà thờ 

Thạnh Phú. Lần đầu tiên năm 1994, hôm nay 2016 tôi có dịp giảng. Lần thứ nhất đâu có 5, 7 

người; lần này khá khá hơn. 

... Thiên Chúa có sáng kiến ... Thiên Chúa chọn mỗi người theo ơn gọi của mình ... Tôi, tôi 

là người đáp trả tiếng gọi. Nhờ đó tôi có ngày hôm nay, tôi được chọn làm giám mục và Ngài 

sai tôi đi. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là : Không phải các con đã chọn Thầy nhưng 

chính Thầy đã chọn các con. Chúa đã chọn tôi làm giám mục ... Chúa chọn lựa như thế có thể 

đưa câu hỏi. Chúa có thể chọn hết và không loại bỏ người nào ... chúng ta chọn theo sở thích, 

theo ý tưởng. Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân tộc của mình. Qua Tân Ước, Chúa chọn các 

môn đệ theo Chúa. Các môn đệ nghe Chúa, Chúa chọn 72 và sau đó Chúa chọn 12 Thánh 

Tông Đồ ... Thiên Chúa có quyền chọn lựa.   

Thiên Chúa đã chọn các tông đồ để các tông đồ đi thả lưới. Các tông đồ đi thả lưới và 

chúng ta có Hội Thánh. Các thánh tử đạo lên đến hàng triệu người ... Ngày hôm nay ra chỗ 

nước sâu có nghĩa là gì ? có nhiều nghĩa. Vùng sâu là vùng các Kitô hữu đối diện với sự phát 

triển kinh tế ... của đời sống xã hội ...  

Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng với Đức Cha và cùng với nhau ra khơi cũng như đến 

những chỗ nước sâu để loan báo Tin Mừng .... 

Lời nguyện hiệp Lễ được cất lên và sau đó là lời chúc mừng của vị đại diện họ đạo Thạnh 

Phú. Thay lời muốn nói, cộng đoàn gửi đến Đức Tân Giám Mục Phêrô chút quà mọn và lẵng 

hoa tươi gói gém tất cả tấm lòng của giáo dân Thạnh Phúc. 

Đức Tân Giám Mục Phêrô đáp lời bằng lời cảm ơn của Đức Cha gửi đến quý cha, quý 

cộng đoàn, quý chức sắc tôn giáo bạn, chính quyền ... đã thương đến dự Thánh Lễ cũng như 

không quên cảm ơn cha Sở họ đạo Thạnh Phú và ban tổ chức đã vất vả tổ chức Thánh Lễ tạ 

ơn này. Đức Cha cũng không quên xin cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho Đức Cha. 

Sau lời cảm ơn là phép lành của Đức Tân Giám Mục. 

Lời bài hát kết lễ khép lại và những tấm hình chung kỷ niệm được lưu lại ngày hồng phúc 

hôm nay. 

Nhiều và rất nhiều người muốn có những tấm hình lưu lại với Đức Cha. 

Sau những tấm hình lưu niệm, cộng đoàn cùng nhau chia sẻ với nhau bữa cơm gia đình do 

cộng đoàn dân Chúa Thạnh Phú khoản đãi. 

Niềm vui lớn của giáo dân Thạnh Phú cũng như Vĩnh Long còn lan tỏa nơi hồng ân của 

Đức Tân Giám Mục Phêrô. Kèm theo lời tạ ơn của cộng đoàn dân Chúa là lời xin ơn Chúa để 

Chúa gìn giữ Đức Tân Giám Mục Phêrô trong sứ vụ mới đầy trọng trách này. 

 

Người La Mã 

VỀ MỤC LỤC 
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BỊ TI ỂU SÓN 

 

Hỏi 

Năm nay con được 35 tuổi, có 2 con; 6 tuổi và 3 tuổi. Từ khi sanh cháu thứ hai con bị chứng nhịn 

tiểu không được. Mỗi lần mắc tiểu là phải đi vội vào nhà vệ sinh, đi chưa tới nhà vệ sinh là nước tiểu 

đã chảy ra quần phải lấy tay kẹp lại. Khi lấy tay kẹp như vậy thì rất là tức như muốn sắp bể bọng 

đái. Cũng may là con không có đi làm chỉ ở nhà. Con rất sợ mỗi khi ra ngoài đường, nếu lỡ mắc tiểu 

mà không đi kịp nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh mà nín không được phải lấy tay kẹp lại thì xấu hổ 

quá.   

 

Khi con uống một ly nước là con đi tiểu 4,5 lần trong vòng một tiếng.   

 

Mùa Đông đến con bị dị ứng nhảy mũi nhiều lần thì thỉnh thoảng mới bị té nước tiểu ra quần còn khi 

cười hoặc la lớn thì không có bị.   

 

Con rất mỏi mệt với chứng bịnh này vì lúc nào dưới đáy quần cũng ẩm ướt rất khó chịu, đôi khi làm 

con bị nhiễm trùng đường tiểu.  Con đang có ý định đi bác sĩ nhưng không biết nói bệnh như thế nào 

đây vì Anh ngữ con chỉ biết rất ít. Xin bác sĩ giải thích cho con hiểu nguyên nhân và cách chữa trị ra 

sao trước khi con lấy hẹn đi bác sĩ.  

- Thanh Nhàn 

 

 

Đáp 

Chào bà Nhàn, 

Xin thông cảm với nỗi buồn bực “xấu hổ” của bà khi mà đang vui cười với bầy con hoặc bạn bè rồi 

đột nhiên nước tiểu vung vãi ra, ngoài ý muốn. Nhưng xin thưa là hiện nay tại đất nước Hoa Kỳ này 

cũng có cả triệu người nam cũng như nữ đang lâm vào hoàn cảnh tương tự như bà. Nói vậy để bà 

không cảm thấy mình cô đơn với chứng nhịn tiểu không được.  Trước khi góp ý về trường hợp của 

bà, tôi muốn gửi tới bà cũng như độc giả tuần báo Trẻ mấy hiểu biết căn bản về bệnh này, vì “biết 

người biết mình” thì mình giải quyết khó khăn sẽ dễ dàng hơn. 

 

Bệnh mà bà nói tiếng Anh gọi là Incontinence urine, tiếng Việt là Tiểu són, Tiểu không tự chủ hoặc 

bệnh không kềm được nước tiểu do bệnh nhân mất quyền kiểm soát bọng đái của mình. Một số 

người chỉ nhỏ vài giọt nước tiểu, nhiều người khác thì nhiều hơn, đôi khi ướt sũng cả đũng quần. 

 

- Nam nữ đều bị bệnh nhưng nữ nhiều gấp đôi nam và người cao tuổi nhiều hơn người trẻ tuổi. 

 

- Không kềm đựơc vì có sự rối loạn ở dây thần kinh và cơ bắp điều khiển các bộ phận liên quan tới 

sự tiểu tiện. 

 

BỊ TIỂU SÓN -  THALASSAEMIA - PHÂN BÓN  
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- Nước tiểu do thận thải ra và được đưa xuống chứa ở bọng đái. Khi bọng đái đầy nước tiểu thì 

bọng đái co bóp đẩy nước tiểu ra ngoài qua ống dẫn nước tiểu. Một cơ vòng ở ống dẫn nước tiểu 

sẽ mở để nước tiểu chảy ra.  

 

Nguyên nhân: 

 

Có nhiều lý do đưa đến tiểu són, như là: 

 

1- Tiểu són vì tăng áp lực trong xương chậu đè vào bọng đái như là khi ta ho mạnh, cười to liên tục, 

hắt hơi, nâng nhấc vật nặng. Phụ nữ có thai hoặc trong khi sanh, áp lực lên bọng đái cũng tăng do 

đó hay bị són tiểu; 

 

2- Tiểu són do một thôi thúc mót đi tiểu. Bình thường một tín hiệu cho bọng đái hay là cần tiểu tiện 

nhưng cho ta một thời gian ngắn để vào buồng vệ sinh. Trường hợp thôi thúc thì chưa tới WC nước 

tiểu đã rỉ ra rồi. Đó là khi bọng đái bị nhiễm trùng, bị kích thích hoặc trong các bệnh suy yếu thần 

kinh như bệnh liệt rung Parkinson, bệnh Alzheimer, tai biến não... 

 

3- Tiểu són khi bọng đái bị quá tải nước tiểu vì bàng quan không loại bỏ hết nước tiểu, còn sót lại 

một chút rồi lại tiếp tục nhận nước tiểu từ thận, sẽ mau đầy. Bọng đái bị kích thích, phải đi tiểu. Loại 

này thường thấy ở bệnh nhân tiểu đường, suy thận, tổn thương rễ thần kinh tủy, thương tích bọng 

đái... 

 

- Uống nhiều nước là bắt buộc phải đi đái; 

 

- Rượu, cà phê, nước có hơi kích thích bọng đái và ta phải giải tỏa;  

 

- Một số dược phẩm chữa bệnh tim mạch, cao huyết áp kích thích bọng đái;  

 

- Ở người tuổi cao, cơ bắp nâng đỡ bọng đái bị yếu, dung lượng bọng đái giảm khiến cho nước tiểu 

hơi đầy đã mót tiểu; 

 

- Nhiều vị tuổi cao bị tiểu són vì bệnh thể chất hoặc tâm thần khiến họ không vào buồng tắm đúng 

lúc để tiểu. Nhiều vị bị viêm khớp chưa mở được cúc quần đã tóe đái; 

 

- Viêm nhiễm bọng đái, viêm sưng nhiếp tuyến; 

 

Điều trị: 

 

Về điều trị, có nhiều cách: 

 

1- Thay đổi thói quen tiểu tiện: 

 

- Huấn luyện bọng đái để kiểm soát cảm giác “buồn tiểu” bằng cách trì hoãn tiểu theo ý muốn của 

mình: khi mót đái thì nín khoảng dăm bẩy phút rồi hãy tiểu; hoặc tiểu một chút rồi nín một lúc sau đó 

tiểu nốt. Để nín, khi thấy mót tiểu thì hãy hít thở sâu thư giãn trong vài phút rồi hãy đái.  
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- Tập nín khoảng mươi phút rồi tăng thời gian lên cho tới khi chỉ đi đái mỗi ba bốn giờ. Mục đích là 

để mình tự chủ, điều khiển được bọng đái. Có vẻ phức tạp nhưng rất hữu hiệu. 

 

- Đi tiểu vào thời gian định trước thay vì mót là đi. Chẳng hạn chỉ vào toilet mỗi 2 hoặc 3 giờ. 

 

- Huấn luyện tăng cường sức mạnh của cơ bắp hốc xương chậu và cơ vòng ở ống tiểu, gọi là 

phương pháp Kegel: co nhín hậu môn, nhín cơ ở chung quanh bọng đái. Nhín đúng nếu ta thấy cơ 

quan sinh dục nhúc nhích nâng cao hoặc đang tiểu mà ta gò cơ bắp vùng sàn chậu không đái nữa 

thì là đúng. Nhín chừng 10 giây rồi tiểu rồi lại nhín. Nhắc đi nhắc lại mươi lần, tập làm vài ba lần mỗi 

ngày. Rất mất công nhưng tập nhín mãi thành ra quen và ta làm chủ, muốn tiểu lúc nào thì tiểu. 

 

- Gắn điện cực vào hậu môn hoặc âm hộ kích thích mấy sợi cơ bắp nâng đỡ bọng đái để chúng 

mạnh hơn, nhờ đó kiểm soát được tiểu tiện. 

 

2- Dược phẩm: 

 

Một vài loại dược phẩm để hỗ trợ sự nín đái như oxybutynin (Ditropan), tolterodine (Detrol), 

darifenacin (Enablex), fesoterodine (Toviaz), solifenacin (Vesicare) and trospium (Sanctura), Tofranil 

có thể được bác sĩ dùng. 

 

3- Các phương pháp điều trị khác: 

 

- Phụ nữ có thể được đặt vòng gọi là Pessary để nâng bọng đái và tử cung bị xệ để tránh đái són 

hoặc mang cuộn băng thấm nước tiểu nhét trong cửa mình. 

 

- Nam giới bị són đái sau khi giải phẫu nhiếp tuyến có thể được đặt cơ vòng ống tiểu nhân tạo để 

điều khiển tiểu tiện. 

 

- Võng nâng đỡ ống tiểu và bọng đái để khi ho, hắt hơi, cười mạnh, ống tiểu đóng lại, không cho 

nước tiểu thoát ra. 

 

Bây giờ trở lại với trường hợp của bà. 

 

Thật là bất tiện và xấu hổ mỗi khi vui cười mà phải chạy vội vào nhà vệ sinh, chưa tới nơi là nước 

tiểu đã chảy ra quần phải lấy tay kẹp lại. Bà cho biết sau khi sanh cháu thứ hai mới bị chứng này, thì 

tôi nghĩ có thể là do thai quá lớn tăng áp lực trong bụng dưới đồng thời khi sanh cháu lại rặn đẻ cho 

nên cơ bắp vùng chậu yếu và gây ra són đái.  

 

Bà nên đến một bác sĩ chuyên về tiết niệu urologist để được khám tìm rõ nguyên nhân rồi điều trị.  

 

Trong khi chờ đợi, bà thử tập mấy cách nín đái mà tôi kể ở trên, coi xem sao. Đồng thời nhớ giữ gìn 

vệ sinh vùng kín cho sạch sẽ kẻo mà nước tiểu gây tổn thương da và bị nhiễm trùng. 

 

Khám bệnh xong, bà cho tôi biết kết quả nhé. 
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THALASSAEMIA 

 

Hỏi 

Tình cờ, qua đài RFA, tôi biết một gia đình (ở Phú Thọ, Việt Nam) có 6 người con, trong có đến 4 

con mang bệnh Huyết Tán Bẩm Sinh. Hai em đã mất, hai em còn lại, một 24 tuổi và một 15 tuổi, 

đang được điều trị. 

 

Tháng trước, em 24 tuổi được giải phẫu cắt lá lách nặng 4kg, chiếm gần hết khoang bụng. 

 

Cũng nhờ RFA, tôi liên lạc được với hai bé gái ấy qua điện thoại. Tuy nhiên hai em không giúp tôi 

hiểu gì về căn bệnh hai em đang mang. Tôi có cố tìm thông tin y học trên mạng, nhưng cũng chẳng 

hiểu gì thêm ngoài những thông tin rời rạc. 

 

Xin Bác sĩ vui lòng cho chúng tôi những kiến thức (càng nhiều càng tốt) về bệnh Huyết Tán Bẩm 

Sinh. Câu hỏi quan trọng nhất là Bệnh có thể được trị khỏi, trị dứt không, và, Chế độ dinh dưỡng cho 

người bệnh. 

 

Đáp 

Chào bạn NN, 

Thế là tôi lại có thêm một thân hữu có máu văn nghệ mà hay lưu tâm tới vấn đề y học, một cách 

tường tận. Vậy xin đáp lời như sau. 

 

Bệnh mà bạn hỏi tiếng Anh gọi là Thalassaemia. Trước năm 1975 khi chúng tôi học y khoa ở Sài 

Gòn thì gọi là bệnh Thiếu Máu Địa Trung Hải vì khi đó thầy dạy người Pháp cho hay bệnh thường 

thấy ở dân chúng vùng bờ biển này bên Âu châu như Ý, Hy Lạp. Bây giờ trong nước gọi là bệnh 

Huyết Tán Bẩm Sinh, vì y khoa hiện nay hiểu rõ nguyên lý của bệnh này nhiều hơn và bệnh cũng 

thấy ở các quốc gia vùng Đông Nam Á Châu, trong đó có Việt Nam mình. 

 

Gọi là bẩm sinh là vì bệnh do những biến đổi bất thường của gen di truyền DNA từ cha mẹ sang 

thai nhi và các dấu hiệu bệnh xuất hiện trong vòng 2 năm sau khi bé chào đời.  

Huyết tán là sự hủy hoại của hồng huyết cầu red blood cell ở người bệnh. 

 

Nhắc lại hồng huyết cầu là một trong ba loại tế bào trong máu: HHC, bạch huyết cầu và các tiểu 

cầu. HHC có nhiệm vụ chuyên chở oxy đi nuôi cơ thể nhờ có huyết cầu tố. Huyết cầu tố được cấu 

tạo bởi 2 loại chất đạm alfa và beta. Khi các chất đạm này bị thay đổi thì HHC không còn đảm trách 

nhiệm vụ chuyên chở oxy được nữa. HHC sẽ vỡ tan dần dần, đưa tới thiếu máu kinh niên trầm 

trọng cho bệnh nhân. 

 

Các dấu hiệu của bệnh gồm có: người xanh xao, kém ăn, giảm khả năng thính giác và khứu giác, 

chậm tăng trưởng, chậm biết bò, chậm dậy thì, xương mỏng manh, giòn, đau nhức cơ thể, viêm 

xương khớp, da và mắt vàng, lâu ngày đưa tới sưng lá lách, gan và tim. 

 

Không được điều trị bệnh nhân chết vì suy tim và nhiễm trùng. 
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Bệnh được chẩn đoán bằng các xét nghiệm máu và phân tích gen di truyền. Xét nghiệm cho ta biết 

là có bệnh hoặc chỉ là mang mầm bệnh carrier. Carrier là khi thai nhi chỉ nhận được gen bất thường 

của cha hoặc mẹ và khi sinh ra em không có dấu hiệu bệnh. Khi thai nhi nhận gen di truyền bệnh cả 

từ cha lẫn mẹ thì bé bị bệnh. 

 

Vì hồng huyết cầu liên tục bị hủy hoại cho nên bệnh nhân lâm vào tình trạng thiếu máu. Và trị liệu 

căn bản hiện nay là phải thường xuyên truyền máu cho bệnh nhân. 

 

Tùy theo tình trạng, bệnh nhân được truyền máu mỗi 2-4 tuần lễ, vì đời sống của hồng huyết cầu 

chỉ kéo dài khoảng 120 ngày. Tuy nhiên HHC của máu được truyền chỉ sống được vài tuần lễ vì tác 

dụng đào thải tế bào lạ của cơ thể. Sau khi được truyền máu thì bệnh nhân cảm thấy thoải mái, có 

thể có đời sống bình thường nhưng chi phí khá cao đồng thời cũng có nhiều rủi ro bị nhiễm trùng 

hoặc rủi ro khác như quá nhiều sắt trong cơ thể. 

 

Huyết cầu tố có nhiều khoáng sắt. Nếu huyết cầu liên tục bị hủy hoại thì lượng sắt trong cơ thể sẽ 

lên cao, lâu ngày tích tụ trong máu đưa tới tổn thương cho gan, tim và các bộ phận khác. Do đó 

phải dùng một số dược phẩm đặc biệt để giải độc sắt, tiếng Anh gọi là Iron Chelating Therapy. 

 

Ngoài ra bệnh nhân cũng được cho dùng thêm sinh tố folic acid là chất cần thiết cho việc cấu tạo 

các hồng huyết cầu lành mạnh. 

 

Khi lá lách quá to, cắt bỏ lá lách cũng là một phương thức điều trị. Lá lách to vì cơ quan này phải 

loại bỏ và chứa các HHC bị biến đổi gen và các hồng cầu mới được truyền. 

 

Hiện nay cũng có nhiều phương thức điều trị hữu hiệu hơn đang được nghiên cứu thử nghiệm như 

truyền ghép tế bào máu và tế bào tủy sau khi loại bỏ hết các tế bào bất thường trong tủy sống. Các 

phương thức này khá phức tạp nhưng triển vọng chữa lành bệnh rất cao. Texas Children Hospital ở 

Houston đang có chương trình nghiên cứu điều trị này, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm có thể liên lạc 

với bác sĩ Kathryn S Leung, 832-824-4219. 

 

Chế độ dinh dưỡng cho các cháu không có gì đặc biệt, nghĩa là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng 

như người thường, bổ sung folic acid, vit E, D, Magnesium. 

 

Nhóm thân hữu chúng tôi hiện nay cũng đang hỗ trợ cho một cháu gái 4 tuổi, con một anh thiện 

nguyện trẻ ở Huế, đang ở trong tình trạng bệnh bẩm sinh này. Anh này chuyên đi lượm thai nhi vứt 

bỏ ở bệnh viện hoặc phòng phá thai về lau rửa, chôn vào một nơi gọi là Nghĩa Địa Thiên Thần ở 

Huế. 

 

Hy vọng các điều vừa kể thỏa mãn lời yêu cầu của bạn. Nếu cần thêm, xin cứ cho biết. 

 

 

PHÂN BÓN  

 

Hỏi 
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Kính chào Bác sĩ. 

Thưa Bác sĩ, tôi thấy hầu hết người Việt Nam nói riêng, và người Châu Á nói chung ở Hoa Kỳ đều có 

trồng cây ăn trái quanh vườn nhà, và vườn nhà nào cũng có cỏ mà chúng ta phải chăm sóc như bón 

phân, diệt côn trùng, sâu bọ, diệt cỏ dại... Xin Bác sĩ vui lòng cho biết phân bón và các loại thuốc nầy 

có ảnh hưởng xấu cho sức khỏe con người khi ăn trái cây và rau quả trong vườn không?  

- Nguyễn An. Florida 

 

Đáp 

Đúng như ông nói, hầu hết gia đình người mình nào cũng trồng một ít rau để dùng trong gia đình. 

Nhớ lại, hơn 30 năm trước đây, cứ đi qua một căn nhà có tượng Đức Mẹ hoặc mấy cụm rau thơm 

trước cửa nhà thì y chang gia chủ là người mình. 

 

Trồng cây ăn trái cũng như rau hoặc cây cảnh cần bón phân cho có kết quả tốt. Ngày xưa thì dùng 

phân xanh, thân lá cây để mục là những chất hữu cơ làm phân bón còn bây giờ phân bón mà chúng 

ta dùng hầu hết là được chế biến trong phòng thí nghiệm với 3 chất căn bản Nitrogen, Phosphore 

và Potassium. Các chất này rất cần thiết cho rau trái tăng trưởng. Thử nhìn vào một bao phân bón 

hóa học thì ta  thấy có ghi 3 con số, thí dụ 10-5-15, có nghĩa là bao phân bón đó có 30% là các chất 

N, Ph và Potassium còn 70% là những chất mà ta không biết là gì, có thể là đất, cát, chất phế thải 

hoặc khoáng độc hại khác như thủy ngân, thạch tín, chì, cadmium... Điều cần lưu ý là chính quyền 

không bắt buộc các nhà làm phân bón phải kê khai thành phần của món hàng. 

 

Phân bón kích thích rau trái lớn mạnh nhưng đồng thời cũng có những hậu quả không muốn. Nhiều 

loại rau như rau thơm nom to đẹp nhưng không còn hương vị tự nhiên. Hóa chất cũng làm giảm khả 

năng tự vệ của rau trái với các vi sinh vật gây bệnh. Các chất diệt trừ sâu bọ cũng ảnh hưởng tới 

sức khỏe nếu ta dùng quá nhiều. 

 

Các nhà chuyên môn đã chứng minh rằng tiếp xúc lâu ngày với các chất diệt trừ sâu bọ hoặc phân 

bón hóa học có thể gây ra ung thư, rối loạn sinh đẻ, giảm sức đề kháng... 

 

Các hóa chất này cũng lẫn lộn trong vườn, ngấm xuống mạch nước uống làm ô nhiễm không khí và 

nguồn nước. Trẻ em chạy nhảy nô đùa trong vườn là dễ bị tác hại bởi các chất này... 

 

Nói vậy không có nghĩa là ta không dùng phân bón chế biến và thuốc diệt trừ sâu bọ. Ta có thể 

dùng nhưng nên đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất, dùng đúng với phân lượng mà họ đã ghi trên 

nhãn hiệu thì an toàn. 

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 

http://www.bsnguyenyduc.com/
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
http://www.erct.com/2-ThoVan/NguyeYDuc/Gioithieu_CauChuyenThayLang.htm
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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.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos
mailto:giaosivietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net/

