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PHAOLÔ GIÁM MỤC 
TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA 

HỢP NHẤT VỚI CÁC NGHỊ PHỤ CỦA THÁNH CÔNG ĐỒNG 
ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ 

SẮC LỆNH 
VỀ VIỆC THÍCH NGHI 

CANH TÂN ĐỜI SỐNG TU TRÌ 
PERFECTAE CARITATIS 

Ngày 28 tháng 10 năm 1965 

1. Trong Hiến chế mang tựa đề Ánh Sáng Muôn Dân, Thánh Công Đồng đã từng nêu rõ việc 
theo đuổi đức ái trọn hảo qua các lời khuyên Phúc Âm là công cuộc bắt nguồn từ giáo lý và 
gương sáng của Thầy Chí Thánh và tỏ hiện như một dấu chỉ chói ngời của Nước Trời. Giờ đây 
Thánh Công Đồng muốn bàn về đời sống và kỷ luật của các Hội dòng có hội viên khấn giữ trinh 
khiết, khó nghèo và vâng lời, cũng như tiên liệu những nhu cầu của các Hội dòng ấy theo những 
đòi hỏi của thời đại chúng ta. 

 

Ngay từ thời sơ khai của Giáo Hội, đã có những người nam cũng như nữ, qua việc thực 
hành các lời khuyên Phúc Âm, quyết tự nguyện theo Chúa Kitô với một tinh thần tự do thanh 
thoát hơn, bắt chước Người cách trung thành hơn, và mỗi người một cách, tất cả đều sống tận 
hiến cho Thiên Chúa; trong số đó có nhiều người được Chúa Thánh Thần thúc đẩy nên đã theo 
đuổi đời sống cô liêu tịch mạc, hoặc lập ra những dòng tu đã được thẩm quyền Giáo Hội vui 
lòng đón nhận và phê chuẩn. Từ đó, bởi thánh ý Thiên Chúa, nhiều cộng đoàn tu sĩ đã được 
thiết lập với sự phong phú lạ lùng, đã giúp cho Giáo Hội chẳng những được trang bị đầy đủ để 
làm mọi việc lành (x. 2 Tm 3,17) và sẵn sàng chu toàn nhiệm vụ kiến tạo Thân Thể Chúa Kitô 
(x. Ep 4,12), mà còn được điểm tô bằng những ân huệ khác nhau nơi đoàn con cái để nên như 
hiền thê trang điểm xinh đẹp ra mắt Đấng Lang Quân (x. Kh 21,2), và nhờ đó mà sự khôn 
ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa được tỏ hiện (x. Ep 3,10). 

 

Giữa bao nhiêu ân huệ đa dạng ấy, tất cả những người được Thiên Chúa kêu gọi và đã tuyên 
khấn trung thành thực hành các lời khuyên Phúc Âm đều muốn hiến thân cho Chúa cách đặc 
biệt, khi noi gương Chúa Kitô, Đấng trinh khiết và khó nghèo (x. Mt 8,20; Lc 9,58), đã cứu chuộc 
và thánh hóa nhân loại với thái độ vâng phục cho đến chết trên Thập giá (x. Pl 2,8). Được thúc 
đẩy bởi đức mến do Chúa Thánh Thần tuôn đổ trong lòng (x. Rm 5,5), họ càng ngày càng sống 
cho Chúa Kitô và Thân Thể Người là Giáo Hội (x. Cl 1,24). Bởi vậy, khi họ càng sốt sắng kết hiệp 
với Chúa Kitô qua việc hiến dâng trọn cả cuộc sống, thì đời sống Giáo Hội càng thêm phong phú 
và việc tông đồ của Giáo Hội càng đạt kết quả dồi dào hơn. 

 

Để giá trị trổi vượt và nhiệm vụ khẩn thiết của cuộc sống đã được thánh hiến, qua việc khấn 
giữ các lời khuyên Phúc Âm trong hoàn cảnh hiện tại đem lại nhiều ơn phúc lớn lao hơn cho 
Giáo Hội, Thánh Công Đồng quy định những điểm sau đây, liên quan đến các nguyên tắc tổng 
quát, nhằm thích nghi việc canh tân đời sống và kỷ luật các Hội dòng, cũng như các tu hội có 
đời sống chung nhưng không có lời khấn và cả các tu hội triều, tuy nhiên vẫn bảo toàn tính 
cách riêng biệt của mỗi tu hội. Còn các tiêu chuẩn riêng để trình bày và áp dụng thích hợp các 
nguyên tắc chung ấy, sẽ được những cơ quan thẩm quyền hậu Công Đồng quy định. 

 

2. Việc thích nghi công cuộc canh tân đời sống tu trì bao gồm cả sự liên tục trở về nguồn mạch 
của đời sống Kitô hữu và ơn linh hứng nguyên thủy của Hội dòng, cũng như sự thích nghi của 
Hội dòng với những hoàn cảnh đổi thay qua các thời đại. Phải xúc tiến việc canh tân ấy dưới 
sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn của Giáo Hội theo các nguyên tắc sau 
đây: 

 

a) Tiêu chuẩn tối hậu của đời tu trì là bước theo Chúa Kitô như Phúc Âm dạy, vì thế tất cả 
các Hội dòng phải coi tiêu chuẩn ấy như là quy luật tối thượng. 
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b) Mỗi Hội dòng có đặc tính và phận vụ riêng nhằm mưu ích cho Giáo Hội, do đó, phải trung 
thành nhận thức và tuân giữ tinh thần cũng như ý hướng đặc biệt của các Đấng Sáng Lập, kể 
cả các truyền thống tốt đẹp, vì đó là những yếu tố tạo nên di sản của mỗi Hội dòng. 

 

c) Mọi Hội dòng đều phải tham gia vào đời sống Giáo Hội và tùy theo bản chất của mình mà 
thành tâm đón nhận và nhiệt tình cổ võ những sáng kiến và đề nghị của Giáo Hội trong lãnh 
vực Thánh Kinh, phụng vụ, tín lý, mục vụ, hiệp nhất, truyền giáo và xã hội. 

 

d) Các Hội dòng phải thúc đẩy các tu sĩ tìm hiểu thấu đáo về hiện trạng của con người, của 
thời thế và về các nhu cầu của Giáo Hội, để có thể nhận định cách khôn ngoan những hoàn 
cảnh của thế giới ngày nay trong ánh sáng đức tin và với nhiệt tâm truyền giáo, họ có thể nâng 
đỡ con người cách hữu hiệu hơn. 

 

e) Đời sống tu trì nhằm giúp các tu sĩ bước theo Chúa Kitô và kết hợp với Thiên Chúa nhờ 
khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm, do đó, phải luôn nhớ rằng những nỗ lực dù tốt đẹp nhất để 
thích nghi với các nhu cầu hiện đại cũng sẽ vô hiệu, nếu không được linh động nhờ sự canh 
tân đời sống thiêng liêng, vì đó là yếu tố bao giờ cũng giữ vai trò then chốt, ngay cả khi phải 
xúc tiến các hoạt động bên ngoài. 

 

3. Cách sống, cách cầu nguyện và hoạt động phải thích ứng với tình trạng thể lý và tâm lý của 
các tu sĩ, đồng thời, ở bất cứ nơi đâu, nhất là trong các xứ truyền giáo, tùy theo tính cách của 
mỗi dòng, cũng phải thích nghi với các nhu cầu tông đồ, những đòi hỏi văn hóa, những hoàn 
cảnh xã hội và kinh tế. 

 

Cũng phải theo các tiêu chuẩn ấy để duyệt lại đường lối quản trị các dòng. 

 

Vì thế, phải duyệt lại hiến chương, sách chỉ dẫn, bản điều lệ, sách kinh và nghi thức cũng như 
các tài liệu tương tự, sao cho phù hợp với các văn kiện của Thánh Công Đồng này bằng cách bãi 
bỏ những qui tắc đã lỗi thời. 

 

4. Việc canh tân hữu hiệu và thích nghi đúng đắn chỉ có thể đạt được nhờ sự cộng tác của tất cả 
các tu sĩ trong dòng. 

 

Tuy nhiên, việc ấn định các tiêu chuẩn và thiết lập các khoản luật về canh tân và thích nghi, 
cũng như việc đưa ra phương thức thử nghiệm đúng mức và thận trọng, phải là nhiệm vụ của 
các vị có thẩm quyền, nhất là của tổng tu nghị, và khi cần, phải có sự phê chuẩn của Tòa Thánh 
hoặc các Đấng Bản Quyền theo như giáo luật ấn định. Phần các Bề trên, phải trao đổi cách thích 
đáng và lắng nghe ý kiến của các tu sĩ trong những vấn đề liên quan đến toàn thể Hội dòng. 

 

Để thích nghi việc canh tân các đan viện nữ, có thể đón nhận nguyện vọng và ý kiến của các 
hội đồng liên viện, hoặc của các hội nghị được triệu tập hợp pháp. 

 

Tuy nhiên, mọi người hãy nhớ rằng trong công cuộc canh tân, phải đặt kỳ vọng vào việc trung 
thành tuân giữ qui luật và hiến chương hơn là vào việc đặt thêm luật mới. 

 

5. Tu sĩ của bất cứ Hội dòng nào cũng phải hiểu rằng họ đã đáp trả lời mời gọi của Chúa, chủ 
yếu qua việc tuyên khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm, vì thế, chẳng những họ phải chết đi cho 
tội lỗi (x. Rm 6,11), mà còn phải từ bỏ thế gian để sống cho một mình Thiên Chúa. Thật vậy, họ 
muốn dâng hiến trót cả cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa, chính hành động ấy đã làm nên 
cuộc thánh hiến đặc biệt, gắn liền và thể hiện cách trọn hảo ơn thánh hiến của bí tích Thánh 
Tẩy. 

 

Vì sự tự hiến của các tu sĩ được chính Giáo Hội tiếp nhận, nên họ phải biết rằng mình cũng 
đã được liên kết với sứ mệnh phục vụ của Giáo Hội. 
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Việc phụng sự Thiên Chúa thúc bách và khích lệ họ thực hành các nhân đức, nhất là đức 
khiêm nhường và vâng phục, can đảm và khiết tịnh, nhờ đó họ tham dự vào sự tự hủy của 
Chúa Kitô (x. Pl 2,7-8) cũng như vào sự sống của Người trong Thần Khí (x. Rm 8,1-13). 

 

Khi trung thành với lời tuyên khấn và từ bỏ mọi sự vì Chúa Kitô, (x. Mc 10, 28), các tu sĩ 
chọn bước theo Người (x. Mt 19, 21) như điều cần thiết duy nhất (x. Lc 10,42), bằng cách lắng 
nghe lời Người (x. Lc 10,39) và chuyên lo việc Chúa (x. 1 Cr 7,32). 

 

Vì thế, tu sĩ của bất cứ Hội dòng nào, trong khi tìm kiếm duy chỉ một mình Thiên Chúa, đều 
phải liên kết việc chiêm niệm với nhiệt tâm truyền giáo, để nhờ chiêm niệm, họ kết hợp lòng trí 
với Thiên Chúa, và nhờ nhiệt tâm truyền giáo, họ tham gia công cuộc cứu thế và mở rộng 
Nước Chúa. 

 

6. Những ai khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm đều phải tìm kiếm và yêu mến Thiên Chúa trên 
hết mọi sự, Đấng đã yêu thương chúng ta trước (x. 1 Ga 4,10), và trong mọi hoàn cảnh, họ 
phải nỗ lực phát huy sự sống tiềm tàng với Chúa Kitô nơi Thiên Chúa (x. Cl 3,3), vì đó là nguồn 
mạch và động lực phát sinh tình yêu tha nhân nhằm cứu rỗi nhân loại và xây dựng Giáo Hội. 
Cũng chính tình yêu này tác động và hướng dẫn việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm. 

 

Vì thế, tu sĩ của các Hội dòng phải kín múc và chuyên tâm vun bồi tinh thần cầu nguyện cũng 
như chính lời cầu nguyện, từ nơi nguồn mạch đích thực của nền tu đức Kitô giáo. Trước hết, 
hằng ngày, phải có quyển Thánh Kinh trong tay, đọc và suy gẫm để học được “sự hiểu biết 
tuyệt vời về Đức Giêsu Kitô” (Pl 3,8). Họ phải cử hành Phụng vụ thánh, nhất là mầu nhiệm 
Thánh Thể, với cả tâm hồn và miệng lưỡi như ý Giáo Hội mong muốn, và tìm thấy nơi đó 
nguồn mạch phong phú nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. 

 

Được bổ sức nơi bàn tiệc luật Chúa và bàn thờ thánh thiêng, họ yêu thương các chi thể khác 
của Chúa Kitô như anh em, kính trọng và yêu mến các vị chủ chăn với tình con thảo; họ phải 
sống và đồng cảm với Giáo Hội ngày càng gắn bó hơn, đồng thời dấn thân thực thi sứ mệnh 
của Giáo Hội. 

 

7. Đối với những Hội dòng hoàn toàn chuyên lo chiêm niệm, nơi đó các tu sĩ chỉ nhất tâm 
phụng sự một mình Thiên Chúa trong cô tịch và lặng lẽ, trong việc chuyên chăm cầu nguyện và 
vui sống đời khổ hạnh, thì cho dù nhu cầu hoạt động tông đồ lúc nào cũng khẩn thiết, những 
Hội dòng ấy vẫn luôn giữ một địa vị cao quí trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, trong đó, “các chi thể 
không có cùng một chức năng” (Rm 12,4). Thật vậy, các tu sĩ dâng lên Thiên Chúa hy lễ chúc 
tụng tuyệt hảo, trang điểm cho Dân Thiên Chúa bằng những hoa trái thánh thiện dồi dào, lấy 
gương lành lôi cuốn và làm cho đoàn dân ấy thêm lớn mạnh nhờ kết quả phong phú tuy dù âm 
thầm trong sứ vụ tông đồ. Như thế, họ là vinh dự của Giáo Hội và là mạch tuôn trào các ơn 
thiêng. Tuy nhiên, cũng phải duyệt lại nếp sống của họ theo những nguyên tắc và tiêu chuẩn về 
việc thích nghi canh tân như đã nói trên, trong khi vẫn phải tuyệt đối bảo toàn điều kiện cách 
biệt thế gian và những sinh hoạt đặc thù của đời chiêm niệm. 

 

8. Trong Giáo Hội, có rất nhiều Hội dòng dành cho giáo sĩ hoặc giáo dân đang dấn thân làm 
các việc tông đồ khác nhau tùy theo ơn đã lãnh nhận: người được ơn phục vụ thì lo phục vụ, kẻ 
được ơn giảng dạy thì lo dạy bảo, người được ơn khuyên răn thì lo huấn dụ, người thì chân 
thành ban phát, người thì vui vẻ thể hiện tình thương (x. Rm 12,5-8). “Có nhiều ân sủng khác 
nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12,4). 

 

Nơi những Hội dòng này, hoạt động tông đồ và từ thiện gắn liền với bản chất đời sống tu trì 
như một tác vụ thánh và như công trình đặc biệt của tình bác ái, do Giáo Hội ủy thác và được 
thi hành nhân danh Giáo Hội. Bởi đó, toàn thể cuộc sống tu trì phải thấm nhuần tinh thần tông 
đồ và toàn thể hoạt động tông đồ phải được hình thành trong tinh thần tu trì. Để các tu sĩ đáp 
trả lời mời gọi bước theo và phục vụ Chúa Kitô trong các chi thể của Người, hoạt động tông đồ 
của họ phải được phát sinh từ cuộc sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, từ đó, lòng mến 
Chúa yêu người mới được triển nở. 
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Vì thế, các Hội dòng ấy hãy tìm cách thích nghi luật lệ và nếp sống riêng với các đòi hỏi của 
việc tông đồ đang chuyên trách. Nhưng vì cuộc sống tu trì chuyên lo hoạt động tông đồ mang 
nhiều dạng thức khác nhau, nên trong việc thích nghi canh tân, cần xét đến tính cách khác biệt 
ấy, đồng thời cũng phải nâng đỡ nếp sống phục vụ Chúa Kitô của các tu sĩ trong các Hội dòng 
bằng những phương thế thích hợp với từng Hội dòng. 

 

9. Phải trung thành duy trì và càng ngày càng làm sáng tỏ tinh thần đích thực của định chế đan 
tu khả kính ở Đông phương cũng như Tây phương, một định chế đã đóng góp nhiều công trạng 
to lớn suốt bao thế kỷ cho Giáo Hội cũng như cho cộng đồng nhân loại. Các đan sĩ chủ yếu 
đảm trách phận vụ tuy âm thầm nhưng cao quý là phụng sự Thiên Chúa trong nội vi đan viện, 
hoặc hoàn toàn hiến thân lo việc phụng tự trong nếp sống ẩn dật, hoặc phụ trách cách hợp 
pháp một số việc tông đồ hay công trình bác ái Kitô giáo. Vì thế, trong khi vẫn duy trì tính chất 
riêng biệt của mỗi dòng, họ cũng cần canh tân và thích nghi những truyền thống cổ kính tốt 
lành với những nhu cầu hiện nay của các linh hồn để đan viện nên như nơi vun trồng phát triển 
dân Kitô giáo. 

 

Cũng vậy, các dòng có qui luật hay hiến chương liên kết chặt chẽ đời tông đồ với việc hát 
kinh nhật tụng và những luật lệ đan viện, hãy hòa hợp cách sống với các đòi hỏi của những 
việc tông đồ thích hợp, làm sao để vừa trung thành giữ được lối sống của mình vừa mang lại 
nhiều ơn phúc cho Giáo Hội. 

 

10. Đời sống tu trì dành cho giáo dân, nam cũng như nữ, mang đầy đủ ý nghĩa của một bậc 
sống với việc khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm. Vì thế, với sự quí trọng dành cho nếp sống 
này, một nếp sống rất hữu ích cho công tác mục vụ của Giáo Hội trong lãnh vực giáo dục thanh 
thiếu niên, săn sóc bệnh nhân và nhiều tác vụ khác, Thánh Công Đồng khích lệ các tu sĩ trong 
ơn gọi của họ và kêu mời họ hãy thích nghi cuộc sống với những đòi hỏi của thời hiện đại. 

 

Thánh Công Đồng tuyên bố rằng không có gì trở ngại trong việc một số tu sĩ thuộc các tu hội 
dành cho các sư huynh lãnh nhận chức thánh, để đáp ứng những nhu cầu cần đến tác vụ linh 
mục trong các tu sở, tùy theo Tổng Tu Nghị quyết định, nhưng vẫn phải duy trì tính chất giáo 
dân của tu hội. 

 

11. Những tu hội tại thế, tuy không phải là dòng tu, nhưng cũng có lời khấn thật sự và trọn vẹn 
được Giáo Hội công nhận để giữ các lời khuyên Phúc Âm ở giữa đời. Lời khấn ấy thánh hiến 
các hội viên nam cũng như nữ, giáo dân cũng như giáo sĩ hiện đang sống giữa thế gian. Bởi 
đó, chính họ trước hết phải quyết tâm tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa trong đức ái trọn hảo, 
và các tu hội phải bảo toàn tính chất đặc thù của mình là sống tại thế, để dù ở đâu, họ cũng có 
thể chu toàn hữu hiệu việc tông đồ giữa thế gian và từ thế gian, theo như tôn chỉ của tu hội. 

 

Tuy nhiên, các tu hội đó phải biết rõ là họ chỉ có thể chu toàn nhiệm vụ trọng đại ấy nếu các 
hội viên được huấn luyện chu đáo về giáo lý cũng như nhân bản, sao cho họ thực sự là men 
giữa đời để làm cho Thân Thể Chúa Kitô được mạnh mẽ và tăng trưởng. Vì vậy các bề trên phải 
thật sự quan tâm trước nhất đến việc huấn luyện tu đức, cũng như chương trình đào tạo tiếp nối 
về sau. 

 

12. Đức khiết tịnh “vì Nước Trời” (Mt 19,12), mà các tu sĩ khấn giữ, phải được quí trọng như 
một hồng ân cao cả. Thật vậy, đức khiết tịnh mang lại tự do cho trái tim con người theo một 
cách thế đặc biệt (x. 1 Cr 7,32-35) để mến Chúa và yêu thương mọi người nồng nàn hơn, đồng 
thời trở thành dấu chỉ đặc biệt của hạnh phúc thiên đàng và cũng là phương tiện thích hợp nhất 
cho các tu sĩ hân hoan hiến thân phụng sự Thiên Chúa và làm việc tông đồ. Những con người 
khiết tịnh nhắc nhớ tất cả các Kitô hữu sự kết hợp lạ lùng do Thiên Chúa thiết lập và sẽ tỏ hiện 
đầy đủ ở đời sau, lúc đó Giáo Hội đón nhận Chúa Kitô là Lang Quân duy nhất của mình. 

 

Vì thế, khi nỗ lực trung thành giữ lời tuyên khấn, các tu sĩ hãy tin vào lời Chúa Kitô và trông 
cậy ơn Thiên Chúa trợ giúp, đừng quá tin vào sức riêng, hãy thực hành khổ chế cũng như gìn 
giữ ngũ quan. Đừng bỏ qua những phương thế tự nhiên giúp cho tinh thần và thể xác được 
lành mạnh. Như thế, họ sẽ không bị lung lạc vì những chủ thuyết sai lạc cho rằng việc tiết dục 
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trọn vẹn là điều không thể thực hiện, hoặc có hại cho sự phát triển con người, đồng thời, nhờ 
vào bản năng thiêng liêng, họ biết khước từ tất cả những gì đe dọa đức khiết tịnh. Hơn nữa, 
mọi người, nhất là các bề trên, hãy nhớ rằng chính tình huynh đệ đích thực giữa các tu sĩ trong 
đời sống cộng đoàn sẽ bảo vệ đức khiết tịnh an toàn hơn cả. 

 

Sự tiết dục trọn vẹn đụng chạm đến những khuynh hướng thâm sâu của bản tính con người, 
nên những ai muốn khấn giữ khiết tịnh chỉ nên quyết định và chỉ được chấp thuận sau một thời 
gian thử thách đầy đủ và có được sự trưởng thành cần thiết về tâm lý cũng như tình cảm. 
Không những phải cảnh báo họ về những nguy hiểm thường xảy đến cho đức khiết tịnh, mà 
còn phải huấn luyện thế nào để họ đón nhận nếp sống độc thân được hiến dâng cho Thiên 
Chúa, đồng thời cũng làm triển nở con người toàn diện. 

 

13. Tự nguyện sống khó nghèo để bước theo Chúa Kitô là một dấu chỉ rất được quí trọng đặc 
biệt trong xã hội ngày nay, vì thế, các tu sĩ hãy chú tâm thực hành và biểu lộ đức khó nghèo 
bằng những hình thức mới hợp theo hoàn cảnh sống. Nhờ nhân đức này, họ được san sẻ sự 
nghèo khó của Chúa Kitô, Đấng tuy giàu có, đã trở nên thiếu thốn vì chúng ta để chúng ta được 
dư dật nhờ sự nghèo khó của Người (x. 2 Cr 8,9; Mt 8,20). 

 

Nếp sống khó nghèo trong đời tu không chỉ hạn hẹp trong việc lệ thuộc bề trên khi sử dụng 
của cải, nhưng phải nghèo khó cả trong thực tế cũng như trong tinh thần để chỉ lo thu tích kho 
tàng trên trời (x. Mt 6,20). 

 

Trong phận vụ riêng của mỗi người, các tu sĩ phải cảm thấy mình bị ràng buộc bởi luật lao 
động chung trong cộng đoàn, và trong khi tự cung cấp những gì cần thiết để sống và hoạt động, 
họ trút bỏ mọi lo lắng áy náy để luôn phó thác vào sự Quan Phòng của Cha trên Trời (x. Mt 6,25). 

 

Các Hội dòng có thể ấn định trong hiến chương cho phép các tu sĩ khước từ gia sản đã có 
hay sẽ lãnh nhận. 

 

Chính các Hội dòng, tùy hoàn cảnh địa phương, hãy nỗ lực trở nên chứng từ chung về đức 
khó nghèo, và sẵn lòng sử dụng tài sản của Hội dòng để hỗ trợ cho những nhu cầu của Giáo 
Hội và nâng đỡ những người túng thiếu mà mọi tu sĩ phải yêu thương với tâm tình của Chúa 
Kitô (x. Mt 19,21; 25,34-46; Gc 2,15-16; 1 Ga 3,17). Các tỉnh dòng cũng như các tu sở hãy san 
sẻ của cải cho nhau, để những nơi sung túc giúp đỡ những nơi thiếu thốn. 

 

Mặc dầu các Hội dòng, trừ khi qui luật và hiến chương dạy cách khác, có quyền sở hữu tất cả 
những của cải vật chất cần thiết để sống và để hoạt động, nhưng hãy tránh mọi hình thức xa hoa, vụ 
lợi quá đáng hoặc thu tích dư thừa. 

 

14. Khi tuyên khấn giữ đức vâng phục, các tu sĩ tận hiến ý muốn của mình như lễ vật dâng lên 
Thiên Chúa, nhờ đó họ được kết hợp với ý muốn cứu rỗi của Ngài cách kiên trì và chắc chắn 
hơn. Vì thế, noi gương Chúa Kitô, Đấng đã đến để làm theo ý Chúa Cha (x. Ga 4,34; 5,30; Dt 
10,7; Tv 39.9), “mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7) và đã trải qua đau khổ để học được thế nào là vâng 
phục (x. Dt 5,8), các tu sĩ được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, lấy đức tin tùng phục các vị bề trên 
đại diện Thiên Chúa, và để các ngài hướng dẫn trong việc phục vụ mọi người anh em trong Chúa 
Kitô, như chính Người vì tuân phục Chúa Cha đã phục vụ anh em và hiến mạng sống làm giá 
chuộc muôn người (x. Mt 20,28; Ga 10,14-18). Như thế, họ liên kết chặt chẽ hơn với sứ mệnh 
phục vụ của Giáo Hội và nỗ lực đạt đến tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô (x. Ep 4,13). 

 

Vì thế, các tu sĩ hãy khiêm tốn vâng phục bề trên của mình theo qui chuẩn kỷ luật và hiến 
chương, trong lòng tin kính và yêu mến đối với thánh ý Chúa, dùng tất cả năng lực trí tuệ, ý 
muốn cũng như năng khiếu và ân sủng Chúa ban để thi hành các mệnh lệnh và chu toàn 
những phận vụ đã được ủy thác, vì biết mình đang góp công xây dựng Thân Thể Chúa Kitô 
theo như ý định Thiên Chúa. Như thế, đức vâng lời trong đời tu trì chẳng những không làm 
giảm hạ phẩm giá, nhưng còn giúp nhân cách được trưởng thành nhờ phát triển tự do của con 
cái Thiên Chúa. 
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Các vị bề trên sẽ phải trả lẽ về các linh hồn đã được ủy thác cho mình (x. Dt 13,17), nên hãy 
ngoan ngoãn tuân hành thánh ý Chúa khi chu toàn bổn phận và hãy thực thi quyền bính trong 
tinh thần phục vụ anh em, làm sao để minh chứng được tình yêu Thiên Chúa đã dành cho họ. 
Với thái độ tôn trọng nhân vị, các ngài hãy cai quản những kẻ thuộc quyền như những người 
con của Thiên Chúa, bằng cách thúc đẩy sự vâng phục tự nguyện. Đặc biệt phải để cho họ 
được tự do trong việc xưng tội và linh hướng. Hãy hướng dẫn các tu sĩ biết cộng tác với thái độ 
vâng lời tích cực và tinh thần trách nhiệm trong những bổn phận phải chu toàn và những sáng 
kiến cần có. Vì thế, các bề trên hãy sẵn sàng lắng nghe các tu sĩ và khuyến khích họ cộng tác 
vì lợi ích của Hội dòng và của Giáo Hội, tuy nhiên vẫn phải bảo toàn thẩm quyền quyết định và 
điều hành các công tác. 

 

Các tu nghị và các hội đồng phải trung thành chu toàn bổn phận quản trị đã được ủy thác, 
đồng thời thể hiện sự tham gia và quan tâm theo cách thức riêng của mỗi tu sĩ đối với lợi ích 
của toàn thể cộng đoàn. 

 

15. Noi gương Giáo Hội sơ khai với các tín hữu chung sống một lòng một ý (x. Cv 4,32), đời 
sống cộng đoàn, được nuôi dưỡng bằng giáo lý Phúc Âm, Phụng vụ thánh và nhất là bí tích 
Thánh Thể, phải được duy trì trong lời cầu nguyện và trong sự hiệp thông cùng một tinh thần 
(x. Cv 2,42). Là chi thể Chúa Kitô, các tu sĩ hãy tôn trọng lẫn nhau trong tinh thần giao hảo 
huynh đệ (x. Rm 12,10) và hãy mang lấy gánh nặng của nhau (x. Gl 6,2). Thật vậy, nhờ tình 
yêu Thiên Chúa tuôn đổ vào các tâm hồn nhờ Chúa Thánh Thần (x. Rm 5,5), cộng đoàn như 
một gia đình thực sự được đoàn tụ nhân danh Chúa, được vui hưởng sự hiện diện của Người 
(x. Mt 18,20). Yêu mến là chu toàn lề luật (x. Rm 13,10) và là dây liên kết sự toàn thiện (x. Cl 
3,14); chúng ta cũng biết rằng nhờ đức ái mà chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống (x. 1 
Ga 3,14). Hơn nữa, sự hiệp nhất huynh đệ chứng tỏ rằng Chúa Kitô đã đến (x. Ga 13,35; 
17,21) và từ đó phát sinh một năng lực tông đồ thật phong phú. 

 

Để tình huynh đệ giữa các tu sĩ được mật thiết hơn, hãy để những người thường được gọi là 
trợ sĩ, cộng tác viên, hay bằng một tên nào khác, được liên kết chặt chẽ với cuộc sống và hoạt 
động của cộng đoàn. Trừ khi hoàn cảnh buộc phải làm cách khác, phải liệu sao để trong các 
dòng nữ chỉ có một bậc nữ tu duy nhất. Giữa các chị em, chỉ còn sự khác biệt do yêu cầu của 
các công tác được giao, tùy theo ơn gọi đặc biệt hay do năng khiếu riêng của mỗi người. 

 

Phần các đan viện và Hội dòng nam không thuần túy dành cho giáo dân, thì tùy bản chất của 
Hội dòng và theo tiêu chuẩn do hiến chương ấn định, có thể chấp nhận các giáo sĩ và giáo dân 
với cùng một đẳng cấp, có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, trừ những gì thuộc về chức thánh. 

 

16. Luật nội cấm thuộc quyền giáo hoàng tại các đan viện nữ chuyên sống đời chiêm niệm 
thuần túy vẫn phải được duy trì, nhưng hãy thích nghi với hoàn cảnh về thời gian và không gian 
và nên bỏ những tập tục đã lỗi thời sau khi đã thu thập ý kiến của chính các đan viện. 

 

Riêng những nữ đan sĩ đặc trách việc tông đồ bên ngoài theo định chế, được miễn giữ luật 
nội cấm thuộc quyền giáo hoàng, để có thể dễ dàng chu toàn bổn phận tông đồ đã được ủy 
thác, tuy nhiên vẫn giữ luật nội cấm tùy theo hiến chương ấn định. 

 

17. Tu phục là dấu chỉ của sự tận hiến nên phải giản dị và khiêm tốn, khó nghèo và đoan trang, 
ngoài ra cũng phải phù hợp với sức khỏe và thích nghi với từng nơi chốn, từng thời đại cũng 
như với nhu cầu của công việc phục vụ. Y phục của tu sĩ nam cũng như nữ, nếu không còn phù 
hợp với các tiêu chuẩn trên đây, cần phải được sửa đổi. 

 

18. Việc thích nghi công cuộc canh tân các Hội dòng lệ thuộc rất nhiều vào việc huấn luyện tu 
sĩ . Vì thế, không được cho các tu sĩ không phải là giáo sĩ và các nữ tu ra làm việc tông đồ ngay 
khi vừa mãn nhà tập, nhưng phải tiếp tục huấn luyện họ cách thích đáng về đời sống tu đức và 
hoạt động tông đồ, về giáo lý và kỹ thuật, cũng có thể cho họ thi lấy những văn bằng thích hợp 
tại những học viện có đủ điều kiện. 
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Nhưng để việc thích nghi đời sống tu trì với những đòi hỏi của thời đại chúng ta có được 
chiều sâu, và để những tu sĩ đang phụ trách việc tông đồ bên ngoài nhà dòng có đủ khả năng 
để chu toàn nhiệm vụ, phải cho họ, tùy khả năng trí thức và tâm tính riêng, được học hỏi đầy đủ 
về lối sống, cách cảm nghĩ và suy tư đang thịnh hành trong xã hội hiện tại. Phải biết hòa hợp 
các yếu tố của việc huấn luyện giúp cho người tu sĩ có được sự thống nhất trong đời sống. 

 

Suốt đời, các tu sĩ hãy chuyên chăm hoàn bị việc huấn luyện tu đức, giáo lý, kỹ thuật, và các 
bề trên hãy tùy khả năng lo cho họ có cơ hội, phương tiện và thời giờ để chu toàn bổn phận ấy. 

 

Các bề trên cũng có nhiệm vụ chọn lựa kỹ lưỡng và chuẩn bị cẩn thận những vị Giám đốc, 
Linh hướng và Giáo sư. 

 

19. Về việc thành lập những Hội dòng mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng xem có cần thiết, hay ít là 
có ích lợi nhiều và có khả năng tăng triển không, để tránh việc bất cẩn thành lập những Hội 
dòng vô ích hoặc thiếu năng lực. Trong các Giáo Hội mới thiết lập, hãy đặc biệt cổ võ và phát 
triển những hình thức dòng tu thích hợp với tính chất và phong cách sống của dân chúng, với 
tập tục và hoàn cảnh địa phương. 

 

20. Các Hội dòng phải trung thành duy trì và chu toàn những hoạt động chuyên biệt, hãy vì lợi 
ích của toàn thể Giáo Hội và các giáo phận mà thích nghi những hoạt động ấy tuỳ theo nhu cầu 
từng lúc từng nơi, với những kế hoạch thích hợp, kể cả với những đề án mới, tuy nhiên cũng hãy 
loại bỏ những công việc hiện không còn phù hợp với tinh thần và bản chất đích thực của Hội dòng. 

 

Tinh thần truyền giáo phải được tuyệt đối duy trì trong các Hội dòng, được thích nghi tùy bản 
chất riêng của mỗi dòng với hoàn cảnh hiện tại, để việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân 
được thêm hiệu quả. 

 

21. Về phần những Hội dòng và đan viện mà Tòa Thánh đã thẩm định là không còn khả năng 
phát triển, dựa trên ý kiến của các Đấng Bản Quyền liên hệ, thì không được nhận thêm tập sinh 
và nếu có thể, hãy sáp nhập với một Hội dòng hoặc một đan viện khác hưng thịnh hơn mà mục 
đích và tinh thần không khác nhau bao nhiêu. 

 

22. Khi thuận tiện và được Tòa Thánh chấp nhận, các Hội dòng và đan viện tự trị, đặc biệt là 
những dòng quá nhỏ, nên xúc tiến thành lập những hiệp hội liên dòng, nếu thuộc cùng một gia 
hệ, hoặc tổ chức những khối liên hiệp nếu có hiến chương, nếp sống và linh đạo tương tự, 
hoặc lập nên những liên đoàn tu hội nếu đang cùng hoạt động hay tham gia những công tác giống 
nhau. 

 

23. Nên tổ chức những hội nghị hay hội đồng các Bề trên Thượng cấp do Tòa Thánh qui định, 
vì đó là những phương thức có thể giúp từng Hội dòng thực thi đầy đủ hơn mục đích riêng của 
mình, đồng thời phát huy sự hợp tác hữu hiệu hơn vì lợi ích của Giáo Hội, phân phối đồng đều 
hơn những người phục vụ cho Tin Mừng trong cùng một địa hạt, cùng nhau thảo luận về những 
vấn đề chung liên quan đến các tu sĩ, trong khi vẫn phối hợp và cộng tác tích cực với các Hội 
đồng Giám mục trong lãnh vực hoạt động tông đồ. 

 

Các tu hội tại thế cũng có thể tổ chức những hội đồng tương tự. 

 

24. Các linh mục và các nhà giáo dục Kitô giáo phải quan tâm cổ võ cho ơn gọi tu sĩ được gia 
tăng, được chọn lựa cách thận trọng và thích đáng để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của Giáo 
Hội. Khi giảng dạy thường ngày, cũng hãy đề cập nhiều hơn đến các lời khuyên Phúc Âm và 
việc chọn lựa bậc sống tu trì. Với nền giáo dục gia đình theo luân lý Kitô giáo, bậc cha mẹ hãy 
vun trồng và bảo vệ các mầm non ơn gọi tu trì trong tâm hồn con cái. 
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Các Hội dòng có thể quảng bá để cổ võ ơn gọi và tìm các ứng sinh, nhưng phải hành động 
với sự khôn ngoan cần thiết và tuân giữ những tiêu chuẩn do Tòa Thánh và Các Đấng Bản 
Quyền đã ban hành. 

 

Tuy nhiên, các tu sĩ hãy nhớ rằng chính gương sáng của đời sống cá nhân mới là lời giới 
thiệu hùng hồn nhất cho Hội dòng mình và là lời mời gọi sống đời tu dòng hữu hiệu hơn hết. 

 

25. Các Hội dòng đã được Thánh Công Đồng đề cập đến khi ấn định những tiêu chuẩn thích 
nghi việc canh tân này, hãy mau mắn đáp trả ơn gọi và phận vụ của mình trong Giáo Hội ngày 
nay. Thật vậy, Thánh Công Đồng trân trọng nếp sống trinh khiết, khó nghèo và vâng phục của 
họ, noi theo mẫu gương của chính Chúa Kitô, và đặt trọn niềm hy vọng vào những hoạt động 
hữu hiệu của họ, dù âm thầm hay công khai. Vì thế, tất cả các tu sĩ hãy dùng đức tin trọn hảo, 
lòng mến Chúa yêu người, tình yêu đối với Thánh giá và niềm cậy trông vinh quang đời sau mà 
loan truyền Tin Mừng của Chúa Kitô trên toàn thế giới, để mọi người thấy dấu chứng của họ và 
ngợi khen Cha chúng ta trên trời (x. Mt 5,16). Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria rất 
dịu hiền, Mẹ Thiên Chúa, noi theo “cuộc đời của Mẹ là khuôn mẫu cho mọi người”1, các Hội 
dòng mỗi ngày một tăng triển và trổ sinh những hoa trái cứu rỗi dồi dào hơn. 

Tất cả và từng điều được ban bố trong Sắc Lệnh này đều đã được các Nghị phụ Thánh Công 
Đồng chấp thuận. Và, với thẩm quyền tông truyền nhận được từ Chúa Kitô, hợp nhất với các Nghị 
phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, Chúng Tôi phê chuẩn, quyết nghị và xác lập, và những gì 
đã được xác lập theo thể thức Công Đồng, Chúng Tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng. 

Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 28 tháng 10 năm 1965 
Tôi, PHAOLÔ, Giám mục Giáo Hội Công giáo 

(Tiếp theo là chữ ký của các Nghị phụ) 

 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 

 

 Dưới đây là bản dịch sứ điệp cho Khánh Nhật Thế giới Truyền Giáo 2017, được cử hành 

vào Chúa Nhật, ngày 22 tháng 10.  Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Tòa Thánh phát hành 

vào Chúa Nhật, mùng 4 tháng 6 2017. 

Anh chị em thân mến, 

Một lần nữa trong năm nay, Ngày Thế giới Truyền Giáo tụ tập chúng ta lại chung quanh 

con người của Chúa Giêsu, “Đấng loan báo Tin Mừng tiên khởi và vĩ đại nhất” (Phaolô VI, 

Evangelii Nuntiandi, 7), Đấng tiếp tục sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng về tình yêu của Chúa 

Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.  Ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ lại về 

việc truyền giáo trong lòng đức tin Kitô giáo.  Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo; nếu không, 

thì Hội Thánh không còn là Hội Thánh của Đức Kitô nữa, mà là một trong nhiều nhóm người 

cuối cùng chỉ phục vụ mục đích riêng của họ và qua đi.  Vì thế, điều quan trọng là chúng ta tự 

                                                 
1
 T. AMBRÔSIÔ, De Virginitate, 1. II, ch. II, số 15. 

Sứ điệp cho Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2017 - Sứ vụ Truyền Giáo trong Lòng 

Đức Tin Kitô giáo 
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đặt ra cho mình những câu hỏi về căn tính Kitô giáo của mình và trách nhiệm của mình như các 

tín hữu trong một thế giới bị đánh dấu bởi sự nhầm lẫn, thất vọng và thất bại, cùng bị xâu xé 

bởi các cuộc chiến tương tàn, là các cuộc chiến bất công nhắm đến những người vô tội.  Căn 

bản của sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì?  Trọng tâm của sứ vụ truyền giáo của chúng ta là 

gì?  Những tiếp cận thiết yếu mà chúng ta cần phải thực hiện trong việc thi hành sứ vụ truyền 

giáo của chúng ta là gì?  

Sứ vụ truyền giáo và quyền năng biến đổi của Tin Mừng của Đức Kitô, là Đường, Sự 

Thật và Sự Sống 

1. Sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh, nhắm đến tất cả mọi người nam nữ có thiện tâm, 

được dựa trên quyền năng biến đổi của Phúc Âm.  Phúc Âm là Tin Mừng tràn đầy niềm vui hay 

lây, vì nó chứa đựng và ban tặng sự sống mới: sự sống của Đức Kitô Phục Sinh là Đấng, qua 

việc ban Thần Khí ban sự sống, trở nên cho chúng ta Con Đường, Sự Thật và Sự Sống (x. Ga 

14:6).  Người là Con Đường mời gọi chúng ta đi theo Người một cách tự tin và can đảm.  Khi đi 

theo Chúa Giêsu như Con Đường của mình, chúng ta cảm nghiệm được Sự Thật và nhận 

được Sự Sống của Người, đó là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Cha trong quyền năng 

của Chúa Thánh Thần.  Sư sống ấy giải thoát chúng ta khỏi mọi loại ích kỷ, và là nguồn mạch 

của sự sáng tạo trong tình yêu. 

2. Thiên Chúa Cha mong muốn cuộc đời của các con cái Ngài được biến đổi, một sự biến 

đổi được thể hiện trong việc thờ phượng trong Thần Khí và Chân Lý (x. Ga 4: 23-24), bằng một 

đời sống được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong việc noi gương Chúa Giêsu, là Chúa Con, 

đến vinh quang của Chúa Cha. “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động” 

(Irenaeus, Adversus Haereses IV, 20, 7).  Việc rao giảng Tin Mừng như thế trở thành một lời 

sống động và hiệu quả để hoàn thành điều nó công bố (x. Is 55: 10-11): Chúa Giêsu Kitô, Đấng 

luôn nhập thể trong mọi hoàn cảnh của nhân loại (x. Ga 1:14). 

Sứ vụ truyền giáo và thời gian (kairos) của Đức Kitô 

3. Như vậy, sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh không phải là truyền bá một chủ nghĩa tôn 

giáo, lại càng không phải là đề nghị một giáo huấn đạo đức cao quý.  Đã có nhiều phong trào 

trên khắp thế giới đang gây hứng khởi cho những lý tưởng cao quý hay những cách sống một 

cuộc đời đầy ý nghĩa rồi.  Qua sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh, chính Chúa Giêsu Kitô tiếp tục 

Phúc Âm hóa và hành động; như thế, sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh hiện tại hóa trong lịch 

sử kairos, thời gian thuận lợi của ơn cứu rỗi.  Qua việc công bố Tin Mừng, Chúa Giêsu Phục 

Sinh trở thành con người đương thời của chúng ta, ngõ hầu những ai đón nhận Người bằng 

đức tin và tình yêu có thể cảm nghiệm được quyền năng biến đổi của Thần Khí của Người, là 
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Đấng làm cho nhân loại và thụ tạo sinh hoa trái, thậm chí như mưa làm cho đất ra hoa trái.  “Sự 

Phục Sinh của Người không phải là một biến cố trong quá khứ; nó chứa đựng một sức mạnh 

sống còn đã thâm nhuần thế giới này.  Nơi mà mọi sự dường như đã chết, các dấu chỉ phục 

sinh bỗng dưng mọc lên.  Đó là một sức mạnh không thể chống cự được “(Evangelii Gaudium, 

276). 

4. Chúng ta không bao giờ được quên rằng “làm Kitô hữu không phải là kết quả của một 

lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao quý, mà là một cuộc gặp gỡ với một biến cố, một Con 

Người, Đấng đem lại cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (Bênêđictô 

XVI, Deus Caritas Est, 1).  Tin Mừng là một Con Người, Đấng tiếp tục tự hiến và liên tục mời 

gọi những ai tiếp nhận Người bằng đức tin khiêm tốn và sùng kính để chia sẻ sự sống của 

Người bằng cách thông phần cách hiệu quả vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Cái Chết và Phục 

Sinh của Người.   

Qua Bí Tích Rửa Tội, Tin Mừng trở nên nguồn mạch của đời sống mới, được giải thoát 

khỏi ách thống trị tội lỗi, được Chúa Thánh Thần soi sáng và biến đổi.  Qua Bí Tích Thêm Sức, 

Tin Mừng trở thành một sự xức dầu củng cố, nhờ cùng một Thần Khí, Tin Mừng vạch ra các 

phương pháp và chiến thuật mới để làm nhân chứng và đồng hành.  Qua Bí Tích Thánh Thể, 

Tin Mừng trở thành lương thực cho đời sống mới, “một thuốc trường sinh” (Ignatius of Antioch, 

Ad Ephesios, 20, 2). 

5. Thế giới rất cần Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.  Qua Hội Thánh, Đức Kitô tiếp tục sứ vụ 

của Người như người Samaritanô tốt lành, chăm sóc các vết thương rỉ máu của nhân loại, và 

như Người Mục Tử Nhân Từ, không ngừng tìm kiếm những kẻ lang thang dọc theo các nẻo 

đường quanh co chẳng dẫn đến đâu.  Cảm tạ Thiên Chúa, nhiều kinh nghiệm quan trọng tiếp 

tục làm chứng về quyền năng biến đổi của Tin Mừng.  Tôi nghĩ đến cử chỉ của một học sinh ở 

Dinka, người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ một học sinh sắp bị bộ lạc thù nghịch Nuer tàn 

sát.  Tôi nghĩ đến buổi cử hành Thánh Lễ ở Kitgum, bắc Uganda, nơi mà, sau những vụ tàn sát 

hung bạo bởi một nhóm loạn quân, một vị thừa sai đã làm cho dân chúng lặp lại lời của Chúa 

Giêsu trên thập giá: “Ôi Thiên Chúa của con, ôi Thiên Chúa của con, sao Ngài nỡ bỏ con?” 

 Như một cách diễn tả tiếng khóc than tuyệt vọng của các anh chị em của Chúa Chịu Đóng 

Đinh.  Với dân chúng, buổi cử hành Thánh Lễ ấy là một nguồn an ủi và can đảm khôn lường. 

 Chúng ta cũng có thể nghĩ đến vô số chứng từ về việc Tin Mừng giúp người ta vượt qua sự 

hẹp hòi, xung đột, kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa bộ lạc, cùng cổ võ ở khắp mọi nơi, và giữa tất cả 

mọi người, sự hòa giải, tình huynh đệ và chia sẻ cho nhau như thế nào. 

Sứ vụ truyền giáo linh hứng cho một linh đạo liên tục xuất hành, hành hương và lưu 

đày 
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6. Sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh được sinh động hóa bởi một linh đạo liên tục xuất 

hành.  Chúng ta được thách thức “đi ra khỏi vùng an toàn của mình để đến tất cả các vùng 

ngoại vi đang cần ánh sáng Tin Mừng” (EG, 20).  Sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh thúc đẩy 

chúng ta thực hiện một cuộc hành hương thường xuyên qua khắp những hoang địa khác nhau 

của cuộc sống nhờ các kinh nghiệm khác nhau về sự đói khát chân lý và công lý.  Sứ vụ truyền 

giáo của Hội Thánh gợi hứng cho một cảm giác về cuộc lưu đầy không ngừng, để làm cho 

chúng ta ý thức, trong cơn khao khát sự vô hạn của mình rằng chúng ta đang đi trong một cuộc 

hành trình lưu vong hướng về ngôi nhà cuối cùng của mình, lửng lơ giữa tình trạng “đã” và 

“chưa” của Nước Trời. 

7. Sứ vụ truyền giáo nhắc nhở cho Hội Thánh rằng Hội Thánh không phải là cùng đích cho 

chính mình, mà là công cụ khiêm tốn và trung gian của Nước Trời.  Một Hội Thánh quy chiếu về 

chính mình, một Hội Thánh hài lòng với những thành công trần thế, thì không phải là Hội Thánh 

của Đức Kitô, thân thể bị đóng đinh và vinh hiển của Người.  Đó là lý do tại sao chúng ta nên 

thích “một Hội Thánh bị bầm dập, đau đớn và dơ bẩn bởi vì nó đang ở ngoài đường, chứ không 

phải một Hội Thánh bệnh hoạn vì bị giam hãm và ràng buộc bởi sự an toàn của mình” (ibid., 

49). 

Người trẻ, niềm hy vọng của sứ vụ truyền giáo 

8. Người trẻ là niềm hy vọng của sứ vụ truyền giáo.  Con Người của Chúa Giêsu Kitô và 

Tin Mừng mà Người công bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ.  Họ tìm cách hiến thân phục vụ 

nhân loại với lòng can đảm và nhiệt tâm.  “Có nhiều người trẻ đang cung cấp sự đoàn kết của 

họ chống lại các sự dữ của thế gian và tham gia các hình thức khác nhau của đấu tranh và 

hoạt động tình nguyện….  Đẹp thay khi thấy rằng các người trẻ đang là ‘những người rao giảng 

ngoài đường’, vui sướng đem Chúa Giêsu ra mọi nẻo đường, mọi quảng trường của thành phố, 

đến mọi ngóc ngách của trái đất!” (ibid., 106).  Đại hội Thường kỳ của Thượng Hội Đồng Giám 

Mục sắp đến sẽ được tổ chức vào năm 2018 với chủ đề Người Trẻ, Đức Tin và việc Phân Định 

Ơn Gọi, đại diện cho một cơ hội được quan phòng để giúp người trẻ tham gia vào trách nhiệm 

truyền giáo chung, là điều cần đến trí tưởng tượng và óc sáng tạo phong phú của các em. 

Việc Phục vụ của Các Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo  

9. Các Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo là một phương tiện quý giá đánh thức trong mọi 

cộng đồng Kitô hữu một ước ao vượt qua các giới hạn và sự an ninh của mình để rao giảng Tin 

Mừng cho tất cả mọi người.  Trong số đó, nhờ một linh đạo truyền giáo sâu xa, được nuôi 

dưỡng hằng ngày, và liên tục cam kết nâng cao ý thức và nhiệt tâm truyền giáo, các người trẻ, 

người lớn, gia đình, linh mục, giám mục và tu sĩ nam nữ làm việc để phát triển một lòng (tâm 
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hồn) truyền giáo trong mọi người.  Ngày Thế Giới Truyền Giáo, được Hiệp hội Truyền Bá Đức 

tin cổ võ, là một cơ hội tốt để giúp cho lòng truyền giáo của cộng đồng Kitô hữu tham gia vào 

việc cầu nguyện, làm chứng bằng đời sống và sự hiệp thông của cải, ngõ hầu đáp ứng nhu cầu 

rộng lớn và cấp bách của việc Phúc Âm hóa. 

Thực hiện sứ vụ truyền giáo của chúng ta cùng với Mẹ Maria, Mẹ của việc Phúc Âm 

hóa  

10. Anh chị em thân mến, trong việc thực thi sứ vụ truyền giáo của chúng ta, chúng ta hãy 

rút cảm hứng từ Mẹ Maria, Mẹ của việc Phúc Âm hóa. Được Thần Khí thúc đẩy, Mẹ đã đón 

nhận Lời Chúa ở tận đáy đức tin khiêm tốn của Mẹ.  Nguyện xin Mẹ Đồng Trinh giúp chúng con 

nói lên lời “xin vâng” của chính mình, ý thức về nhu cầu cấp bách để làm Tin Mừng của Chúa 

Giêsu vang lên trong thời đại của chúng con.  Xin Mẹ giúp chúng con có lòng nhiệt thành mới 

trong việc mang đến cho tất cả mọi người Tin Mừng về sự sống, là sự sống đã chiến thắng sự 

chết.  Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con để chúng con có thể có được sự táo bạo thánh thiện cần 

thiết để khám phá ra những cách thức mới ngõ hầu mang lại ơn cứu độ cho mọi người nam nữ. 

Từ Vatican, ngày 4 tháng 6 năm 2017 

Nghi lễ của Lễ Hiện Xuống 

Phanxicô 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

  

Trong lịch sử, người ta thường dùng những hình ảnh khác nhau để trình bày mầu nhiệm 

Thiên Chúa Ba Ngôi. Chẳng hạn hình ảnh của một ngọn lửa. Trong lửa luôn luôn có ba yếu tố: 

lửa - ánh sáng - sức nóng. Ba yếu tố đó không lẫn lộn vào nhau: ánh sáng là ánh sáng, lửa là 

lửa, sức nóng là sức nóng. Ba yếu tố phân biệt rõ ràng, nhưng cũng không bao giờ tách biệt 

khỏi nhau, ngược lại gắn chặt vào nhau. Có lửa là có ánh sáng, có sức nóng. 

Từ hình ảnh ngọn lửa, người ta áp dụng để giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa ba Ngôi. Ba 

Ngôi chỉ là một Chúa duy nhất, nhưng phân biệt rõ ràng: Chúa Cha - Chúa Con - Chúa Thánh 

Thần. Ba Ngôi nhưng cũng chỉ là một. Và một Thiên Chúa nhưng vẫn cứ là Ba Ngôi. Cũng như 

không thể lấy đi ánh sáng khỏi lửa và bảo rằng lửa cứ cháy mà không cần ánh sáng được. 

GIA ĐÌNH LÀ CỘNG ĐỒNG TÌNH YÊU PHẢN CHIẾU TÌNH YÊU BA NGÔI 
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Cũng vậy, vì ba Ngôi vẫn chỉ là một Thiên Chúa, nên mọi hoạt động nơi Thiên Chúa đều quy về 

Ba Ngôi… 

Dẫu sao mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi vẫn chỉ là một huyền nhiệm lớn lao đối với con 

người. Đi tìm câu trả lời cho huyền nhiệm ấy, con người làm một sự cố gắng vượt trên sức hiểu 

biết của mình. Bởi thế, những hình ảnh mà con người cố gắng suy nghĩ để giải thích, dù có hay 

đến mấy, vẫn chỉ là một cố gắng còn khiếm diện và bất toàn mà thôi. 

Điều hay nhất chúng ta cần làm có lẽ không phải là khám phá tới cùng mầu nhiệm Thiên 

Chúa cho bằng quay về với chính mình để sống làm sao cho xứng đáng với tình yêu của Chúa 

Ba Ngôi. 

Bởi vậy, tôi muốn mời bạn cùng tôi suy nghĩ về gia đình, vì gia đình là một cộng đồng tình 

yêu, phản chiếu tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Từ xưa, trong Hội Thánh đã có thói quen áp dụng hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa Ba 

ngôi là kiểu mẫu của tình yêu cha - mẹ - con cái. Ngay từ trong cung lòng mình, tình yêu Thiên 

Chúa đã là một tình yêu trao ban, tình yêu mở ra, vì thế một mà lại là ba: Trao ban giữa Cha, 

Con, Thánh Thần. 

Nếu Ba Ngôi là kiểu mẫu của gia đình thì mọi thành viên trong gia đình cũng phải yêu nhau 

bằng tình yêu trao ban, tình yêu hiến thân, tình yêu mở ra đối với người mà mình yêu.  

Tình yêu gia đình đòi hỏi có nhau, cho nhau và vì nhau. Nếu một thành viên nào trong gia 

đình chỉ biết có bản thân, yêu nhưng chỉ yêu chính mình, tình yêu đó đang phản lại kiểu mẫu 

của tình yêu Ba Ngôi.  

Không thể chấp nhận được một người chồng, một người cha quên trách nhiệm của mình, 

chỉ biết có say sỉn, còn vợ con có khổ, có đói không đoái hoài tới. 

Cũng không ai có thể chấp nhận được một người vợ, một người mẹ tệ cho đến mức quên 

hết vai trò của mình, chỉ biết bài bạc, có khi thức thâu đêm suốt sáng chỉ để thỏa đam mê thấp 

kém này. 

Chúng ta cũng không thể chấp nhận hình ảnh một đứa con trả treo với cha mẹ. Có khi bất 

chấp cha mẹ có khả năng hay không, nó đòi cho bằng được điều mà nó muốn có. 

Tất cả những hình ảnh trên đều đi ngược lại tình yêu Ba Ngôi. Vì đó chỉ là một thứ ích kỷ, 

vụ lợi cho bản thân. Trên hết mọi sự, hãy bắt chước tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa: Yêu là 

cho đi, là rộng ban, là mở ra.  

Hãy sống làm sao để gia đình trở thành cộng đồng tình yêu, phản chiếu tình yêu Ba Ngôi. 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG 
 

 

VỀ MỤC LỤC 
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Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm – A 

( Ga 6, 51-59 ) 

Ngoài sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, con người ở mọi nơi mọi thời vẫn hằng khao 

khát sống sống trường sinh. Thế nên, người ta ra công tìm mọi cách để kéo dài sự sống bao 

lâu có thể. Một trong những thứ đó là "Bánh" mà phụng vụ lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A đề 

cập đến : bánh vật chất, bánh Giêsu và bánh Thánh Thể. 

Manna của ăn trong sa mạc 

Trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa đối với dân mà Ngài đã cưu mang và 

dẫn ra khỏi Ai cập. Trên hành trình về Đất Hứa để chứng tỏ tình thương và lòng thành tín của 

Chúa đối với dân giữa xa mạc khô cằn, Ngài đã ban cho họ Manna, theo Môsê, "Đó là bánh 

Thiên Chúa ban… làm của ăn" (Xh 16, 16),  không chỉ làm lương thực đi đường mà còn giáo 

huấn họ về lòng yêu thương vô cùng của Chúa. 

Thật đáng ngưỡng mộ, Thiên Chúa đã làm mưa Manna từ trời xuống mỗi ngày cho cha 

ông chúng họ ăn no thỏa thích. Đó là lý do tại sao người ta nói : "Bánh Thiên Thần phàm nhân 

được hưởng" (Tv 77, 25). Nhưng cho dù là Manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc, 

hay bánh Thiên Thần mang đến cho Êlia nuôi sống người ta 40 ngày cùng lắm là 40 năm đi 

nữa, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người cách rất tạm bợ, kẻ ăn những thứ 

bánh ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh 

bởi trời xuống là chính Chúa, Người đến làm no thỏa cái đói tinh thần con người, ai ăn chính 

Người sẽ khỏi đói muôn đời, và nhất là khỏi chết đời đời: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. 

Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời" (Ga 6, 51).  

Bánh Giêsu 

Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, là hồng ân bởi trời, có khả năng duy trì sự sống không 

phải chỉ trong một lúc hay một đoạn đường, mà luôn mãi. Người là lương thực ban sự sống đời 

đời, bởi vì Người là Con Một Thiên Chúa, ở cung lòng Thiên Chúa Cha, đến để trao ban cho 

con người sự sống tràn đầy, dẫn con người vào trong chính sự sống của Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thất bại, gặp phải điều cấm kỵ trong dân Israel khi tuyên bố : "Ai 

ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được 

sống" (Ga 6, 51 ). Người dẫn chứng : "Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã 

chết", khiến họ tranh luận với nhau: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn 

được? " (Ga 6, 52). Họ không vượt qua được nguồn gốc trần thế của Chúa Giêsu, vì thế họ 

khước từ tiếp nhận Chúa Giêsu như Lời nhập thể của Thiên Chúa. Và như một hệ quả, họ đã 

mang án tử để đi vào cõi chết vì không tin. Họ còn quá xa bánh bởi trời và không cảm thấy đói 

bánh ấy.  

THỊT MÁU CHÚA LÀ CỦA NUÔI HỒN 
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Thế giới ngày nay có rất nhiều người đói và cần bánh. Có người cam chịu chết đói, chết vì 

cô đơn, vì thiếu hy vọng, nhưng cũng có nhiều người cần đến Chúa Giêsu. Có ba cái đói và ba 

phương thế để chuyển hóa ba loại bánh : bánh vật chất, bánh Giêsu và bánh Thánh Thể. 

Bánh Giêsu là bánh quan trọng nhất. Nếu không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể sống 

như lời Chúa nói "Không có Thầy, anh em không thể làm gì được" (Ga 15,5). Tuy nhiên, Chúa 

muốn nuôi dưỡng những người đói khát. Có lẽ Chúa nghĩ rằng đó là một cách tốt để mạc khải 

và biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế. Nhưng Chúa cũng muốn trở thành bánh 

cho chúng ta, để nuôi dưỡng chúng ta trong hành trình dương thế, ngõ hầu chúng ta được ở lại 

trong tình yêu của Chúa mà được sống đời đời. Người khuyên chúng ta phải tìm kiếm và sống 

trong Người. Khi nuôi dưỡng những kẻ đói khát, Chúa chỉ cho chúng ta tình yêu tự hiến của 

Chúa trong Bí tích Thánh Thể : "Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời" (Ga 6,58). Theo thánh 

Augustinô  thì "khi chúng ta ăn Chúa Kitô, là chúng ta ăn sự sống (…), thật vậy, giả như, anh 

em tự tách mình ra không ăn thịt và uống máu Chúa nữa, anh em sẽ không có sự sống". 

Muốn sống đời đời, hãy ăn Bánh Giêsu 

Xưa kia Chúa Giêsu mời gọi những người Do thái, giờ đây Chúa bảo chúng ta hãy 

đến mà ăn cho no uống cho thỏa. Nếu chúng ta khao khát sự sống trường sinh, thì đây là cơ 

hội tốt để có được mầm sống ấy. Hãy đến gặp Chúa Giêsu và đón nhận Người, bởi chính 

Người : "Là Bánh Hằng Sống" (Ga 6,51). 

Thật hạnh phúc khi được mời gọi ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu để được sống đời đời : 

"Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời" (Ga 6, 54) và hơn thế nữa còn được Người 

đến cắm lều ngay nơi lòng kẻ ấy : "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong 

kẻ ấy" (Ga 6, 56). Chúa Giêsu là bánh bởi trời xuống làm no thỏa cái đói, cái khát, nhất là cái 

ước vọng lớn nhất của con người mọi nơi mọi thời là sự sống đời đời. 

Thánh Thể thần lương vượt thế trần 

Nếu như trong sa mạc, Manna là quà tặng do lòng thương xót của Chúa dành cho dân, 

lương thực cứu đói tạm thời, nay Mình Máu Thánh Chúa là lương thực giúp người tín hữu có 

đủ sức, đủ nghị lực vượt qua trần thế về tới quê trời hưởng phúc vinh quang. 

Trong sa mạc, manna chứng tỏ Chúa không bỏ dân của Chúa, ngày nay Chúa ở giữa Hội 

Thánh và trong thế giới bằng chính mình trong bí tích Thánh Thể. Nhờ Bí tích ThánhThể, người 

cô đơn tìm được nguồn an ủi ; người yếu đuối tìm được sức mạnh; người tội lỗi tìm được ơn 

tha thứ ; người đau yếu tìm được sự chữa lành ; người bất hạnh tìm được nghị lực tinh thần ; 

người hấp hối tìm được sự đỡ nâng ; người bị bỏ rơi tìm được nguồn tình yêu chất chứa đầy 

sự thông cảm và âu yếm… Và còn một ý nghĩa rất quan trọng, manna ngày xưa của ăn trong 

sa mạc, Thánh Thể thần lương vượt thế trần.     

Lạy Chúa Giêsu ngự thật trong phép Mình Thánh, xin cho con biết ra đi tìm kiếm của ăn 

không hư nát là chính Chúa và đón rước Chúa hầu được sống muôn đời. Amen. 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
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VỀ MỤC LỤC 

 

 

 

  

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD 

Kito giáo nếu không có Bí tích Mình và Máu thánh Chúa thì mất 

hết ý nghĩa. Cũng như đức Giesu chịu chết mà không sống lại thì 

còn ai tin nữa. Nhân Lễ Mình và Máu Thanh Chúa, chúng ta thử tìm 

hiểu đôi chút về MÌNH và MÁU chúa KITO. 

  

LỄ VƯỢT QUA VÀ LỄ PHỤC SINH  

Bài Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa (Mc 

14:12-16, 22-26) cho thấy có một liên đới giữa Ngày Đại Lễ Vượt Qua của người Do Thái và 

ngày Lễ Phục Sinh của Kito giáo. Lễ Vượt Qua còn gọi là Lễ Giải Phóng dân Israel khỏi ách nô 

lệ Ai Cập (Xh 12; Lv 23:5-6). Vào Ngày Lễ Vượt Qua đầu tiên, dân Do Thái ăn mừng bằng cách 

giết một con chiên hay dê non không tỳ vết rồi lấy máu bôi lên cửa nhà để sứ thần Thiên Chúa 

tránh không giết người con đầu lòng. Cử chỉ bẻ bánh trong buổi tiệc ly cuối cùng nói lên sự hiến 

dâng và chia sẻ của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trong bữa tiệc ly này, Chúa Giêsu đã lập 

phép Thánh Thể và chức Linh Mục. Việc Chúa giải phóng dân Do Thái ra khỏi nước Ai Cập là 

hình ảnh báo trước Lễ Vượt Qua của Kitô Giáo, trong đó nhờ hy tế của Chiên Thiên Chúa mà 

nhân loại được thoát khỏi ách nô lệ ma quỉ và tội lỗi. Lễ Phục Sinh chính là Lễ Vượt Qua của 

Kitô Giáo. Uống chén máu thánh Chúa là tạo nên dây liên kết chung, linh động và tân ước với 

chúa Giêsu Kito. Máu chúa Kitô đã thánh hóa và làm sống lại mỗi người chúng ta. Thánh Thể là 

một cái gì hoàn toàn khác với bất cứ một hình thức kỷ niệm nào khác, mặc dù nó ẩn dấu dưới 

hình thức Bánh và Rượu. 

   

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA LÀ CỦA NUÔI LINH HỒN  

Phụng vụ Thánh Thể chính là sợi dây liên kết, là khế ước giữa Thiên Chúa và dân người, 

như máu lưu thông từ tim đi các phần cơ thể để nối kết với nhau làm thành sự sống là của nuôi 

linh hồn. Chúng ta được liên hợp với Chúa cách rất thân thiết qua việc đón nhận mình và máu 

thánh chúa Giêsu. Chính bản tính của Thánh Thể hàm ẩn sự liên kết đó với Chúa và với cộng 

đồng ở giữa chúng ta. Số phận của chúng ta được gắn liền với chính cuộc sống của Chúa. 

Chúng ta không còn cô đơn, bởi lẽ máu chính là sợi đây nối kết sự sống chung của cả hai. 

Hàng ngày chúng ta dâng lễ là chúng ta mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng ta 

mừng trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa hàng năm là chúng ta để riêng ra một ngày để 

mừng một cách đặc biệt và long trọng một trong những ngày lễ hàng ngày ấy. Điều đó không 

  MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA LÀ CỦA ĂN HÀNG NGÀY 
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có nghĩa là chúng ta chỉ mừng bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa, nhưng vì đó là một 

di sản sống, rất đặc thù, là bản căn cước mới được ban cho những ai cùng nhau chia sẻ mình 

và máu thánh Chúa Giêsu để rồi họ cũng trở nên giống như Chúa là mình và máu Chúa mà họ 

đã ăn và uống. 

   

ĐÔI LỜI KẾT: CHIA SE CƠM ÁO CHO NGƯỜI NGHÈO KHỔ  

Đạo Công Giáo là đạo cho tha nhân và vì tha nhân. Người công giáo thực hành đạo không 

chỉ để lo cho bản than mình, nhưng còn và có bổn phận rao truyền niềm tin Chúa cho người 

khac. Sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích  Thánh Thể có nghĩa Chúa muốn chia sẻ mọi sự 

Nguời có cho chúng ta để chúng ta chia sẻ lại cho người khác.  

Niềm tin Chúa Giêsu phục sinh tự nó sẽ chẳng sinh lợi ích gì và có thể nguy hiểm, nếu nó 

không kích thích chúng ta chia sẻ cơm áo với những người anh chị em huynh đệ đang đói khổ. 

Chúng ta không tham gia vào những sinh hoạt chính trị xã hội để nắm quyền hành, nhưng 

chúng ta mừng mầu nhiệm thánh Chúa như một kỷ niệm hoặc hoài niệm, nghĩa là chúng ta hồi 

tưởng lại cuộc đời và sự chết của Chúa, về những kẻ không tin Chúa phục sinh, tưởng tượng 

mình đang ở địa vị danh dự của Chúa để bênh vực những kẻ bị áp bức và chia sẻ với những 

kẻ nghèo khổ không có cơm ăn áo mặc và tự do công lý, công bằng và nhân cách của mình. 

Khi chúng ta rước mình thánh Chúa là chúng ta tham dự với đấng đã trở nên của ăn và nước 

uống cho nhân loại.  

Mỗi khi chúng ta thờ lạy Mình Thánh Chúa, chúng ta có nhận ra rằng Mình Thánh Chúa 

Kitô thực sự hiện diện như là cơm áo, sự sống cho những người nghèo khó và bị áp bức 

không?  

Bí Tích Thánh Thể không phải là một ý niệm thần học, một bài học, một đồ vật, một lý 

tưởng hoặc cái gì không tưởng hay chỉ là một biểu tượng, nhưng là một con người thực có 

tên là Giêsu mãi mãi hiện diện giữa chúng ta. 

NTC  

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

 

  Hỏi : xin cha giải đáp 2 thắc mắc sau đây; 

1. Nhân Tuần Thánh, kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể, chức Linh Mục và 

rửa chân cho 12 Tông Đồ,  xin cho biết tại sao  Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa chân cho 

 cả phụ  nữ và người ngoại Đao,  thay vì truyền thống chỉ rửa chân cho  nam giới. Như 

 

 AI ĐƯỢC RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA TRONG THÁNH LỄ? 



 

20 

vậy những người không phải là Công Giáo có được rước Lễ khi họ tham dự Thánh Lễ hay 

không ? 

2. Những người li dị từ nay  được rước lễ phải không ? 

Trả lời: 

1. Việc rửa chân và rước Mình Thánh Chúa là hai việc hoàn toàn khác nhau.  Rửa 

 chân  chỉ  là nghi thức nhắc lại việc Chúa Giêsu xưa đã rửa chân cho 12 Tông Đồ trong 

 Bữa ăn sau cùng với họ, trước khi Chúa nộp mình cho những kẻ đến bắt bớ và hành 

 hình Chúa ngày hôm sau. Đây không phải là việc cử hành một bí tích nào của  Giáo Hội 

đòi buộc  tín hữu phải tham dự để được lãnh ơn cứu độ của Chúa. 

Nghĩa là  không có luật nào  buộc phải tham dự nghi thức rửa chân cử hành trong khuôn 

khổ Lễ kỷ niệm  Chúa lập Phép Thánh Thể và Chức linh muc ngày Thứ năm tuần thánh,  vì 

 nghi thức này không liên quan gì đến tín lý, giáo lý và luân lý , là các lãnh vực mà Đức Thánh 

Cha cùng các giám mục hiệp thông được ơn bất khả ngộ khi dạy dỗ các tín hữu trong Giáo Hội. 

 Do đó , giáo dân  không buộc phải tham dự nghi thức này  cử hành trong Tuần Thánh. Phụng 

vu trong Tuần Thánh chỉ buộc phải cử hành Lễ Chúa lập Phép Thánh Thể và Chức linh mục 

cùng làm phép Dầu Thánh  ( Chrism) trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh mà thôi. Nhưng ở Tổng 

Giáo Phận Galveston-Houston, vì nhu cầu mục vụ ,  Lễ này được làm vào ngày Thứ ba Tuần 

Thánh, thay vì Thứ Năm và không có nghi thức rửa chân. Việc này được tùy nghi  làm ở các 

giáo xứ.    

Trong mấy năm qua, từ sau ngày lên ngôi Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã  rửa 

chân cho cả phụ nữ và tội phạm ( năm qua tại một nhà tù ở Ý). Đây  là sáng kiến riêng của 

ngài. Ngài có lý do  để làm như vậy, chúng ta không dám có ý kiến.Nhưng ngài cũng không 

buộc  Giáo Hội phải làm theo gương của ngài.Nơi nào muốn làm thì tùy ý. 

Nhưng không thể suy luận là Đức Thánh Cha rửa chân cho mọi người, không phân biệt 

nam nữ và  tôn giáo,  để từ đây  cho phép hết mọi người tham dự Thánh Lễ được rước Mình 

Thánh Chúa, không phân biệt họ có Đạo và đang sạch tội trọng hay không.    

Việc  rước Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) là việc-tự bản chất- hoàn 

toàn khác biệt với việc rửa chân nói trên. 

Rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô là một việc đạo đức đòi hỏi phải có đức tin và sạch tội 

trọng. Phải có đức tin để tin rằng Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hai chất thể là bánh và 

rượu nho. Có tin như vậy thì việc rước Mình , Máu Thánh Chúa mới sinh ích thiêng liêng cho 

người lãnh nhận. Không tin thì không có ích lợi  gì cho dù là người công giáo thực sự. 

Phải có đức tin cũng có nghĩa là người muốn rước Mình Máu thánh Chúa , thì  phải là tín 

hữu Công giáo đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội. Như thế  các Kitô hữu ( Christians) 

 thuộc các giáo phái bên ngoài Giáo hội Công Giáo như các nhánh Tin Lành và Anh giáo ( 
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Englican) kể cả  tín đồ  của các tôn giáo khác  như Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Không Giáo, 

Hồi giáo… thì không được mời rước Mình , Máu Thánh Chúa Kitô ,nếu họ vì xã giao  đến tham 

dự Lễ với các tín hữu Công Giáo. Lý do là họ không cùng chia sẻ  một niềm tin  với Giáo Hội về 

Phép Thánh Thể nói chung và, cách riêng,  về việc Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hai chất 

thể là  bánh và rượu nho như Giáo Hội Công Giáo tin và dạy  không sai lầm.  

Đây không phải là sự kỳ thị nào đối với các tín hữu bên ngoài Giáo Hội, mà là vì kỷ luật bí 

tích của Giáo hội đòi buộc người tín hữu phải cùng chung niềm tin với Giáo Hội  về Phép Thánh 

Thể, tức là tin có  sự biến đổi bản thể ( Transubstantiation ) của chất thể hay tùy thể ( accident ) 

 là bánh và rượu nho thành Mình Máu Chúa Kitô. Các anh  em Tin Lành và tín hữu các tôn giáo 

khác   đều không chia sẻ niềm tin này, nên họ không thể được mời  lãnh nhận MÌnh Máu Chúa 

Kitô , nếu họ- vì xã giáo-  đến  tham dự Thánh Lễ với người Công Giáo hay Chính Thống Giáo 

Đông Phương. ( Eastern Orthodox Churches) 

Mặt khác, muốn lãnh nhận Mình Máu Chúa Kitô cách xứng hợp, thì ngoài yếu tố phải là 

người Công Giáo ra , còn yếu tố quan trọng nữa là phải đang  sống trong tình trạng ơn phúc, 

tức là  đang không có  tội trọng ( mortal sin), vì theo giáo lý và giáo luật của Giáo Hội  thì:  “ ai 

đang có tội trọng thì không được làm lễ ( linh mục) và rước Lễ ( giáo dân). “ ( 

x.SGLGHCG số, 1415; giáo luật số 916). 

Như vậy, không thể trao Mình Thánh Chúa cho hết mọi người, không phân biệt tôn giáo và 

tình trạng tâm hồn được , vì bất cứ lý do nào. 

Rửa chân cho người ngoài Công Giáo thì không vi phạm giáo lý hay tín lý nào của Giáo Hội 

, vì đó là việc làm  chủ yếu mang tính chất bác ái, và phục  vụ;  giống như bố thí cho người 

nghèo, thăm viếng  người bệnh , thăm tù nhân thì không cần phân biệt tôn giáo, nam nữ  hay 

đẳng cấp xã hội. Ngược lại rước Mình Máu Chúa Kitô thì phải là người Công Giáo đang sống 

trong tình trạng ơn phúc, nghĩa là không có tội trọng trong linh hồn như nói ở trên. Hai việc này- 

rước lễ  và rửa chân-  hoàn toàn khác nhau về bản chất , nên không thể loại suy việc này để 

làm việc kia được. 

2. Về câu hỏi thứ hai,  cần phân biệt hai trường hợp đươc hay không được rước lễ của 

người ly dị như  sau: 

a. Nếu sau khi li dị ngoài tòa dân sự, mà  không sống chung với người khác như vợ chồng 

 thì không có gì ngăn trở  họ đi xưng tội và rước Lễ. 

b. -Ngược lại, nếu sau khi li di ngoài tòa dân sự và trong khi chờ phán quyết xin tiêu hôn ( 

annulment) nơi  Tòa hôn phối ( Tribunal) của Giáo Phận , mà lại chung sống với người khác 

như vợ chồng, thì tạm thời không được phép xưng tội và rước lễ, vì lý do sau đây: 

Bao lâu hôn phối cũ chưa được tháo gỡ theo giáo luật, thì bấy lâu vợ chồng vẫn còn bị 

ràng buộc với hôn phối mà hai người đã thành hôn trong Giáo Hội. Nghĩa là việc li dị ngoài tòa 

án dân sự không có giá trị tiêu hôn cho  hai người đã giao kết thành hôn  ở nhà thờ. Do đó, bao 
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lâu việc xin tiêu hôn ( annulment) nơi tòa hôn phối của Giáo phận chưa được giải quyết thỏa 

đáng, thì bấy lâu hai vợ chồng   vẫn bị ràng buộc với hôn phối cũ, dù hai người đã li dị ngoài 

tòa dân sự. 

Do đó,  trong khi chờ đợi phán quyết của tòa hôn phối  Giáo phận, mà   tự ý sống chung 

với người khác như vợ chồng thì tạm thời không được xưng tội và rước Lễ. Sở dĩ thế, vì khi tự 

ý sống chung với người khác kể cả việc tái kết hôn với người khác ở ngoài tòa dân sự sau khi li 

dị,  thì bị coi là phạm tội ngoại tình ( adultery) vì hôn phối cũ chưa được tháo gỡ nơi Tòa hôn 

phối giáo phận.  Và đây mới là trở ngại cho việc xưng tội và rước lễ của người li dị. Phạm tội 

ngoại  tình là tội trọng nên không được  rước lễ theo giáo lý và giáo luật của Giáo Hội  (x. giáo 

luật số 916, SGLGHCG số  1415).  

Nói tóm lại,  những người đã li dị ngoài tòa dân sự hay bỏ nhau để đi lấy người khác trong 

khi hôn phối cũ chưa được tiêu hôn ( annulled), thì tạm thời không được xưng tội và rước lễ. 

Gần đây, có dự luận cho là Giáo Hội muốn đón mời ( welcome) những người li dị vào hiệp 

thông với Giáo Hội. Nghĩa là cho họ rước lễ như mọi người khác. Điều này không đúng, vì cho 

đến nay Tòa Thánh chưa hề nói  gì về  việc này, mà chỉ có chỉ thị mới cho các Tòa án hôn phối 

các giáo phận phải đơn giản hóa thủ tục xin tiêu hôn, để  rút ngắn thời gian cứu xét tiêu hôn  và 

 có thể miễn hay giảm  lệ phí cho các người xin tháo hôn phối. Ở Tổng Giáo Phận Galveston-

Houston, thì lệ phí này đã được giảm từ 500 dollars xuống còn 100 dollars kể từ nay. 

Sau hết, nếu hôn phối cũ chưa được thẩm quyền giáo phận cho tiêu hôn, thì tính bất khả 

phân ly ( indissolubility) và thành sự ( validity) ) của  hôn phối  cũ còn tồn tại  trên lý thuyết,  và 

đang được cứu xét xem hôn phối cũ đó  có thực sự đã thành sự hay không . Do đó, trong khi 

chờ đợi phán quyết của Tòa hôn phối,    một  hay hai  người phối ngẫu  kia mà   tự ý sống 

chung với người khác như vợ chồng,  thì đã vi phạm tính bất  khả phân này, và đó là tội ngoại 

tình như đã nói ở trên. Phạm   tội này,  thì không thể xưng tội để xin tha được . Muốn tha thì 

 phải từ bỏ việc sống chung bất hợp pháp nói trên, bao lâu hôn phối cũ chưa được  cho tháo gỡ 

bởi thẩm quyền giáo phận.  

Ước mong  những giải đáp trên thỏa mãn các câu hỏi đặt ra. 

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn  

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

 
   
  
  

HƯỞNG DẪN VIỆC CHUẨN BỊ  
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1. Chia  giờ Chầu Thánh Thể ra làm 4 phần. Mỗi phần có một «chủ đề» riêng nhưng liên kết 
chặt chẽ với chủ đề của các phần khác. Mỗi phần kéo dài 15 phút.  
- Phần thứ nhất: Thờ Lậy Chúa Giê-su ngự trong Bí Tích Thánh Thể. 
- Phần thứ hai: Chúc Tụng, Ngợi Khen, Cảm Tạ Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su Thánh Thể. 
- Phần thứ ba: Suy niệm về Ý Nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. 
- Phần thứ bốn: Suy niệm về Những Đòi Hỏi của Bí Tích Thánh Thể đối với các tín hữu và đối 
với những người đến dâng lễ và rước lễ. 
2. Soạn những lời gợi ý cho từng phần.  
3. Tìm những đoạn Thánh Kinh phù hợp với mỗi phần. 
4. Chọn những bài Thánh Ca thích hợp với mỗi phần.  
5. Soạn những lời Cầu Nguyện phù hợp với mỗi phần.  
6. Sắp xếp thứ tự 5 yếu tố: Lời Gợi Ý, Lời Chúa, Thánh Ca, Thinh Lặng, Lời Cầu Nguyện, sao 
cho thích hợp và đa dạng.  
  

 
MỘT GIỜ CHẦU THÁNH THỂ 

  
  

Phần thứ nhất 
Thờ Lậy Chúa Giê-su ngự trong Bí Tích Thánh Thể. 

  
1. Gợi ý: Chúa Giê-su Thánh Thể là Ngôi Lời Nhập Thể làm người. Trước khi bước vào Cuộc 
Khổ Nạn để rồi được Chúa Cha làm cho trỗi dậy từ cõi chết, Người đã có sáng kiến biến mình 
thành bánh, thành rượu, thành lương thực để ở lại với chúng ta và dưỡng nuôi chúng ta. Bí 
Tích Thánh Thể càng cho thấy Chúa Giê-su khiêm hạ và quyền năng là dường nào: Người là 
Chúa Tể Vạn Vật, là Con Một Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa! Thế mà Người lại hiện thân 
trong tấm bánh ly rượu đơn sơ hèn mọn. Chúng ta hãy lắng nghe Lời Phúc Âm và cung kính 
thờ lậy Chúa Giê-su Thánh Thể. 
  
2. Lời Chúa: Ga 6,48-58. 
* Lắng Nghe : 
«48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 
 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ 
trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi 
đây, để cho thế gian được sống." 
52 Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : «Làm sao ông này có thể cho chúng 
ta ăn thịt ông ta được? » 53 Đức Giê-su nói với họ: « Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông 
không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.  54 Ai ăn thịt và 
uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì 
thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong 
tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ 
Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời 
xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được 
sống muôn đời.»  
* Suy Niệm: 
-  Chúa Giê-su khẳng định: «Tôi là Bánh Trường Sinh» có nghĩa là Chúa Giê-su công bố Người 
là bánh làm cho con người sống mãi, sống muôn đời. Chỉ có sự sống tâm linh mới sống mãi 
muôn đời. Vậy Chúa Giê-su là lương thực của đời sống tâm linh của con người, của chúng ta. 
(Dừng 30 giây). 
-  Chúa Giê-su khẳng định: «Tôi là Bánh từ Trời xuống»  có nghĩa là Chúa Giê-su xác nhận 
Người là Thiên Chúa xuống thế làm người, để đem sự sống trường sinh cho những ai ăn Bánh 
Thánh và uống Rượu Thánh tức ăn thịt và uống máu Người. (Dừng 30 giây). 
-  Chúa Giê-su công bố: «Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người 
ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn 
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tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy» Người muốn nói đến sự hiệp thông sâu sắc giữa 
Người và những kẻ lãnh nhận Thánh Thể.  Đồng thới Người cũng nói đến mối hiệp thông sâu 
sắc giữa Người và Chúa Cha giữa Chúa Cha và những ai lãnh nhận Thánh Thể. (Dừng 30 
giây). 
  
3. Thinh Lặng: 2-3 phút. 
  
4. Lời Cầu Nguyện (Với/Bằng Lời Chúa):  
- Lời Cầu Nguyện (1): «Tôi là Bánh Trường Sinh» (câu 48): «Lạy Thiên Chúa là Cha của 
Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con tin Con Cha từ trời xuống và đang ngự trong 
Tấm Bánh nhỏ trên bàn thờ. Chúng con tin Con Cha là Bánh Trường Sinh cần thiết cho đời 
sống lữ hành tiến về Nhà Cha của chúng con. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Tình 
Thương của Cha. Chúng con xin cúi đầu thờ lậy Chúa Ngôi Hai hiện diện trong Phép Thánh 
Thể.»  
- Lời Cầu Nguyện (2): «Ai ăn Thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong 
người ấy» (câu 56) «Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng 
con tin Con Cha là Đấng Quyền Năng và Yêu Thương vì Người muốn chúng con ở lại trong 
Người và Người ở lại trong chúng con nhờ/qua Bí Tích Thánh Thể kỳ diệu này. Chúng con xin 
chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Tình Thương của Cha và của Con Cha. Chúng con xin cúi đầu 
thờ lậy Chúa Giê-su Ngôi Hai Thiên Chúa hiện diện trong Phép Thánh Thể.»   
  
Ghi chú : Sau mỗi Lời Cầu Nguyện chúng ta có thể hát một phiên khúc của Bài Thánh Ca. 
  
  
5. Thánh Ca:  «TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG» 
ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống 
muôn đời. 

1.2.3 Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. 

    1. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được  trường sinh.  

    2. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn  đời trầm luân.  

    3. Dù cho đất trời theo ngày tháng biến thay, Lời Chúa ban truyền muôn   đời không phai.  

  
  

Phần thứ hai 
Chúc Tụng, Ngợi Khen, Cảm Tạ Thiên Chúa Cha  

và Chúa Giê-su Thánh Thể. 
  
1. Gợi ý: «Chúa Giê-su Thánh Thể không chỉ đáng được chúng ta thờ lậy, mà Người còn đáng 
được chúng ta chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ nữa. Vì trong việc lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa 
Giê-su tỏ bày Quyền Năng và Tình Thương Bao La của Thiên Chúa nhập thể làm người. 
Chúng ta hãy dành 1-2 phút thinh lặng để chiêm ngắm Chúa Giê-su Thánh Thể» 
  
2. Thinh Lặng: 1-2 phút. 
  
3. Lời Chúa: Mt 26.26-29 : 
* Lắng Nghe : 
«26 Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn 
đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." 27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ 
ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, 28 vì đây là máu Thầy, máu 
Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. 29 Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy 
không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ 
rượu mới trong Nước của Cha Thầy.» 
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* Suy niệm: 
- Chúa Giê-su nói: «Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy…Anh em hãy uống chén này, vì 
đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội» có nghĩa là Chúa Giê-su 
đã trở thành lương thực cho muôn người. Ai ăn bánh và uống chén của Chúa thì được tha tội, 
được làm hòa với Thiên Chúa Cha, được trở nên thọ tạo mới, được trở thành nghĩa tử của 
Thiên Chúa. (Dừng 30 giây). 
- Chúa Giê-su nói: «Đây là máu Giao Ước » có nghĩa là Thiên Chúa đã thiết lập Giao Ước mới 
với nhân loại qua/ nơi Chúa Giê-su, Đấng đã đổ máu trên thập giá để đền tội thế nhân, khiến 
cho thế nhân được trở thành đối tác với Thiên Chúa.» (Dừng 30 giây). 
  

4. Thánh Ca:  «CHÚA LÀ TÌNH YÊU» 

ĐK: Chúa là Tình Yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy. Chúa là Tình Yêu, Ngài đã 
thương ban Con Một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng, khắp thế giới 
cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.  

PK 1: Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay, 
nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.  

PK 2: Ngài hằng mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau. Để tình yêu Ngài 
mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình. 

5. Lời Cầu Nguyện (Với/Bằng Lời Chúa):  
- Lời Cầu Nguyện (1):  «Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng… Rồi Người cầm 
lấy chén, dâng lời tạ ơn» (câu 26-27):  «Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha 
của chúng con, chúng con xin nhờ Hy Tế của Con Cha là Chúa Giê-su Thánh Thể mà dâng lời 
chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha vì Cha đã ban Chúa Giê-su cho nhân loại nói chung và Hội 
Thánh nói riêng. Nhờ Bí Tích Thánh Thể chúng con được kết hợp mật thiết với Cha và với Con 
Yêu Dấu của Cha. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Tình Thương và Quyền Năng 
của Cha trong Bí Tích Thánh Thể.»  
- Lời Cầu Nguyện (2): «Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Anh em hãy uống chén 
này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.» (câu 26 và 
28) «Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin ngợi 
khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Cha đã cho Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô xuống trần gian để 
Cha thiết lập một Giao Ước với nhân loại nói chung và với con cái Cha là chúng con nói riêng 
trong máu Con Cha đổ ra trên thập giá. Mỗi lần đến với Thánh Thể là chúng con nhớ đến Giao 
Ước mới này.»   
Ghi chú : Sau mỗi Lời Cầu Nguyện chúng ta có thể hát lại một phiên khúc của Bài Thánh Ca 
trên. 
  

  
Phần thứ ba 

Suy niệm về Ý Nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. 
  

1. Gợi ý: Chúng ta hãy đành ít phút để suy niệm về Ý Nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. 
  
2. Lời Chúa: Lc 22,14-20: 
* Lắng Nghe: 
«14 Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. 15 Người nói với 
các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ 
hình. 16 Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn Lễ Vượt Qua này nữa, cho 
đến khi Lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa." 
«17 Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. 18 Bởi 
vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho 
đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến." 
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«19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, 
hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." 20 Và tới tuần rượu cuối 
bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu 
đổ ra vì anh em.» 
* Suy Niệm:  
- Phúc âm thánh Luca viết: «19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông 
và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến 
Thầy." (Dừng 30 giây). 
- Ý nghĩa thứ nhất của Thánh Thể là Tạ Ơn Thiên Chúa Cha về chương trình kế hoạch của 
Người là cho Con Một nhập thể và cứu độ nhân loại. (Dừng 30 giây). 
- Ý nghĩa thứ hai của Thánh Thể là sự dâng hiến cách “trọn vẹn” của Chúa Giê-su khi Người 
chấp nhận cái chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người. Chúa Giê-su hiến mình cho Chúa 
Cha và đồng thời cũng hiến mình cho nhân loại tội lỗi. (Dừng 30 giây). 
  
3. Thinh Lặng: 1-2 phút 
  
4. Thánh Ca:  “CẢM TẠ CHÚA.” 
ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa (đến muôn 
đời), muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. 

PK 1: Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con 
đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn. 

PK 2: Dù đời con thương đau sống bên Chúa con luôn cậy trông nơi Danh Chúa. Chúa đoái 
nhìn xem con trong lúc vui sầu an ủi nào hơn. 

5. Lời Cầu Nguyện: 
- Lời Cầu Nguyện (1): «Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông 
và nói: Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến 
Thầy.» (câu 19): «Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, cùng với 
Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin dâng lời Tạ Ơn Cha vì Cha đã thực hiện kế hoạch cứu 
độ của Cha nơi Chúa Giê-su. Chúng con nguyện sống vị tha, bác ái và phục vụ tha nhân theo 
gương Chúa Giê-su, Con Yêu Dấu của Cha. Xin Cha chúc lành cho chúng con.»  
- Lời Cầu Nguyện (2): Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: 
"Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.» «Lạy Chúa Giê-su 
Thánh Thể, Chúa đã chuộc chúng con bằng Máu Thánh Chúa; Chúa đã  lấy Máu Thánh Chúa 
mà ký kết Giao Ước với chúng con và nhân loại. Chúng con Cảm  Tạ và Tri Ân Chúa đã 
thương chúng con như vậy. Chúng con nguyện sống đẹp lòng Chúa để sự hy sinh cao cả của 
Chúa đem lại phần rỗi cho chúng con!»  
  

  
  

Phần thứ bốn 
Suy nghĩ về những đòi hỏi của Bí Tích Thánh Thể  

đối với các tín hữu và đối với những người  
đến dâng lễ và rước lễ. 

  
1. Gợi ý: Có thể nói Thiên Chúa Cha đã cho hết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con 
Một…” (Ga 3, 16). Và Chúa Giê-su cũng đã cho hết. Người đã hiến cả mạng sống mình trên 
thập giá và trên bàn thờ. Vậy chúng ta phải đáp lại Tình Yêu của Chúa Cha và của Chúa Giê-su 
như thế nào cho phải đạo làm con và của người thụ ân? Tình Yêu mời gọi Tình Yêu!  Chúng ta 
biết là Chúa Giê-su ước mong một điều là chúng ta đến với Người, đến rước Người vào lòng 
mình, vào nhà mình, vào cuộc sống của mình. Nhưng như trong Dụ Ngôn Tiệc Cưới (Mt 22,1-
14), bất cứ ai dự tiệc cưới đều phải mang y phục lễ cưới, chúng ta cũng phải hội đủ một số điều 
kiện mỗi khi đến với Thánh Thể. Chúng ta hãy lắng nghe giáo huấn của Thánh Phao-lô về Bữa 
Tối của Chúa.  
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2. Lời Chúa: 
* Lằng Nghe: 1 Cr 11,23-34: 
«23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, 
Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà 
ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến 
Thầy." 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra 
để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến 
Thầy." 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan 
truyền Chúa đã chịu chết. 27 Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, 
thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. 28 Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống 
Chén này. 29 Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống 
án phạt mình. 30 Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người ốm đau suy nhược, và cũng có lắm 
người đã chết.31 Giả như chúng ta tự xét mình, thì chúng ta đã không bị xét xử. 32 Nhưng khi 
Chúa xét xử là Người sửa dạy chúng ta, để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian. 33 Cho 
nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. 34 Ai đói, thì ăn ở nhà, kẻo 
anh em đến họp mà hoá ra để bị kết án.» 
* Suy Niệm: 
- Chúa Giê-su nói: «Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy» không chỉ có 
nghĩa là Chúa Giê-su dậy Hội Thánh làm lại hành động mà Người đã làm để biến bánh và rượu 
trở nên Mình và Máu Người, mà còn có nghĩa là Chúa Giê-su chỉ thị cho Hội Thánh và mỗi 
người chúng ta hãy dâng hiến cuộc sống của mình cho tha nhân. (Dừng 30 giây). 
- Thánh Phao-lô Tông Đồ viết: «Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống 
Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.» Tham dự và đón rước Thánh Thể là 
chúng ta công bố Mầu Nhiệm Thập Giá của Chúa Giê-su. (Dừng 30 giây). 
- Thánh Phao-lô còn viết: «27 Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, 
thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. 28 Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống 
Chén này. 29 Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống 
án phạt mình.» Đối với Thánh Phao-lô tội phạm đến Thánh Thể là các tín hữu không phân biệt 
được Thân Thể Chúa có nghĩa là không nhìn nhận những tín hữu khác là chi thể của Hội 
Thánh tức là chi thể của Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Ki-tô cũng như chính chúng ta là chi thể 
của Thân Thể ấy. Tội phạm đến Thánh Thể theo Thánh Phao-lô còn là những người không 
chia sẻ những gì Thiên Chúa đã ban cho mình, về mặt tinh thần và vật chất, với những người 
túng thiếu và cần được giúp đỡ về phần hồn và phần xác. (Dừng 30 giây). 
  
3. Thinh Lặng: 1-2 phút. 
  
4. Thánh Ca:  “ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG” 
ĐK.- Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.     Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng 
Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa 
chan nguồn vui. 

1. Nài xin tha thiết Thượng đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu 
Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.  

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến 
yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ Đức Ai: yêu Chúa mến thương anh 
em. 

5. Lời Cầu Nguyện (với/bằng Lời Chúa): 
- Lời Cầu Nguyện (1): “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén 
này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.” (câu 26). “Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức 
Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, nhờ giáo huấn của Thánh Phao-lô về Thánh Thể, hôm 
nay chúng con hiểu ra rằng mỗi khi chúng con ăn bánh thánh và uống rượu thánh là chúng con 
thông hiệp vào Mầu Nhiệm Khổ Nạn và Cái Chết Thập Giá của Chúa Giê-su. Có nghĩa là chúng 
con phải  tự nguyện từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo Chúa Giê-su lên đồi Gol-
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go-tha để hiến dâng cả con người và cuộc sống của chúng con làm của lễ tạ ơn dâng lên Cha 
cùng với Chúa Giê-su là Của-Lễ- đẹp-lòng-Cha. Xin Cha ban sức mạnh của Thánh Thần Cha 
cho chúng con, để chúng con loan truyền Chúa Giê-su đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại, 
loan truyền không chỉ bằng lời nói mà bằng cả việc làm, nhất là bằng việc làm cụ thể trong đời 
sống cá nhận và cộng đoàn của chúng con. 
- Lời Cầu Nguyện (2): “Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, 
là ăn và uống án phạt mình.” (câu 27). “Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là 
Cha của chúng con, nhờ giáo huấn của Thánh Phao-lô về Thánh Thể mà chúng con nhận ra 
rằng: nhiều khi chúng con rước Thánh Thể theo thói quen,  hờ hững, thiếu chuẩn bị, thiếu cả ý 
thức. Chúng con hiểu rằng tất cả chúng con cùng ăn một bánh, cùng uống một chén thì phải 
làm nên một cộng đoàn yêu thương, chia sẻ. Thế mà trong cộng đoàn của chúng con vẫn còn 
thiếu sự hiệp thông sâu sắc, thiếu tình đoàn kết gắn bó, thiếu tình yêu thương và tôn trọng 
nhau, thiếu những hành động san sẻ giúp đỡ lần nhau. Thánh Thể tạo hai mối tương quan: 
tương quan chiều dọc là giữa Thiên Chúa với chúng con và giữa chúng con với Thiên Chúa; 
còn tương quan chiều ngang là giữa chúng con với nhau trong cộng đoàn. Cho đến giờ chúng 
con lầm tưởng chỉ có mối tương quan chiều dọc mà bò sót mối tương quan chiều ngang. 
Chúng con thật có lỗi. Xin Cha tăng cường tình bác ái huynh đệ cho chúng con để chúng con 
thành chứng nhân tình yêu trong xã hội Việt Nam hôm nay. 
  
- Có thể hát Bài “Chứng Nhân Tình Yêu” để kết thúc giờ cầu nguyện: 
PK 1: Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì 
Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho 
Ngài sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người. 

ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây 
hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời thắp lên hạnh phúc 
cho muôn người.  

PK 2: Xin cho con suốt một tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành hoàn tất 
những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để 
tình người mãi còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cành.  

  
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 
Đt liên lạc: 08.38107361 hoặc 098.648.0337. 
Email: hnoivnguyen@yahoo.ca  
  
  
 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

 

 

Có thể nói, hai tác phẩm vượt thời gian được các Kitô hữu tiếp cận nhiều hơn cả là: Tự thú 

của thánh Augustinô và Một tâm hồn của thánh Têrêsa HĐGS. Cả hai trước tác này đều là 

thành tựu của ký ức; nó đã được các ngài tận dụng tối đa, nghĩa là nó giúp các ngài sống hoài 

niệm một cách sâu xa và thân tình trong mọi mối tương quan. Hy vọng qua bài viết này, chúng 

ta xác tín hơn vai trò và tầm quan trọng của ký ức trong đời sống tâm linh nhờ tiếp xúc với phần 

ký ức cảm xúc và ký ức tôn giáo.  

 

  
KÝ ỨC VÀ LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI 
 
 

mailto:hnoivnguyen@yahoo.ca
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VAI TRÒ CỦA KÝ ỨC 

Trước tiên, chúng ta cần nhắc đến vai trò trung gian của ký ức khi kết nối quá khứ với hiện 

tại. Chúng ta vừa khẳng định: đây là phút sống hiện tại thì liền sau đó, nó trở thành quá khứ. 

Sự chớp nhoáng ấy đã được ký ức ghi nhận bằng vô số thông tin, sự kiện nhờ mắt thấy tai 

nghe…Nhưng một khi chúng ta khước từ một phần nào đó của quá khứ, đồng nghĩa với việc 

cắt đứt tính liên tục từ quá khứ đến hiện tại thì sẽ tạo nên nơi ký ức một vết thương, và hậu quả 

là sẽ tạo nên thế giằng co trong nội tâm. Tệ hại hơn là nó tạo nơi chúng ta cách sống hai mặt. 

Nói cách khác, đời sống chúng ta sẽ thiếu nhất quán trong lời nói cũng như hành động.  

Cũng trong chiều hướng này, một khi làm mất đi hay gián đoạn tính liên tục từ quá khứ đến 

hiện tại, chúng ta dễ có khuynh hướng xa rời thực tế, sống ảo tưởng. Ký ức được ví như dòng 

nước chảy xuôi và liên tục, nếu chẳng may có một vật cản hay người ta đắp đập, xây bờ…thì 

sẽ tạo một lực mạnh như thác lũ phía dưới khiến đời sống tinh thần mất đi sự cân bằng vốn êm 

ả của dòng nước êm trôi. Từ đó, dễ sinh ra những căn bệnh tâm thần do ký ức mất đi sự lành 

mạnh vốn có của nó.  

Một vai trò khác của ký ức cần được bàn đến đó là: hướng dẫn. Ký ức như người anh 

hướng dẫn người em trong đời sống tinh thần, cũng như quá khứ soi sáng cho hiện tại nhận ra 

những điểm đồng qui trong cuộc sống. Những gì người anh trải nghiệm thì người em cũng sẽ 

kinh nghiệm, vì thế, ký ức sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn trong hiện tại nhờ những kinh nghiệm 

đã trải qua trong quá khứ. Chẳng hạn, khi xét đến tương quan giữa chúng ta với một ai đó 

trong hai lần gặp gỡ, nếu ký ức không hoạt động tốt, chúng ta lại nói những chuyện mà vừa 

hôm qua chúng ta đã chia sẻ. Từ đó, dễ sinh ra nhàm chán trong tương quan vì mất đi sự tươi 

mới của từng lần gặp gỡ. Có thể nói, ký ức giúp chúng ta ghi nhận mọi kinh nghiệm vốn mang 

lại niềm vui và sự thăng tiến trong cuộc đời. 

 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÝ ỨC 

Khi bàn đến vai trò của ký ức, chúng ta đã nhận ra phần nào sự quan trọng và tính toàn 

diện của ký ức trong đời sống tinh thần của con người. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi sâu vào tầm 

ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của ký ức.  

Tiêu cực 

Nếu hiểu ký ức như việc con người hoài niệm về quá khứ, thì những quá khứ đen tối của 

một thời đã qua có thể làm chúng ta sợ hãi khi đối diện với đời sống hiện tại. Thật vậy, một 

người đã từng bị rắn cắn sẽ sợ và tránh khi tiếp cận với những bụi rậm. Hay một người phụ nữ 

đã từng bị hãm hiếp sẽ dễ dàng “dị ứng” với những người đàn ông sỗ sàng, đáng hồ nghi. Đó 

là xét trên bình diện cá nhân, còn trong tương quan thì sao ? 

Những kinh nghiệm chẳng mấy tốt đẹp trong quá khứ có thể tạo thêm những “nếp nhăn” 

trong ký ức, khiến chúng ta dễ thành kiến và định kiến với một đối tượng nào đó. Quả thật, khi 

đã từng bị ai lợi dụng hoặc chơi xấu, cho dù chúng ta đã bỏ qua, nhưng hành vi của họ vẫn bị 

tố cáo trong ký ức của chúng ta. Nếu không kiểm soát được tình trạng này, chúng ta luôn sống 

trong ngờ vực và lo âu. Chưa xét đến mối tương quan giữa ta với họ bị rạn nứt mà ngay bản 

thân ta không thể sống thanh thản và bình an. 

Tích cực 

Nếu như những kinh nghiệm tiêu cực có thể làm vương hại đến lối ứng xử và cách sống 

của chúng ta, suy tư và phán đoán tích cực sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và tổn 

thương trong quá khứ. 
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Khoa học đã cho thấy trong một ngày một người có thể thâu nhập vào ký ức hằng ngàn 

thông tin khác nhau. Nhưng tại sao sau những giờ hồi tâm cuối ngày ký ức của chúng ta chỉ 

đọng lại vài điểm nhấn nào đó ? Thưa: vì ký ức tuỳ thuộc vào tài năng và khuynh hướng của 

chủ thể. Chẳng hạn trường hợp của thánh Augustinô, trong khi thực hiện tác phẩm Tự thú, ngài 

quay lại ký ức tuổi thơ và phần lớn, chúng xoay quanh vấn đề sa ngã. Cụ thể hơn, ngài nhắc 

đến sự ganh đua với bạn bè xem ai là người xấu xa hơn, ngài tâm sự: “Con sợ bị khinh thị vì vô 

tội, bị coi hèn hạ hơn vì trong sạch” . Đồng thời, vị tiến sĩ này còn nhắc đến những lỗi lầm của 

thời trai trẻ khi chạy theo những bè rối và cố đạt danh hiệu cao nhờ tài hùng biện của mình. 

Nhưng một khi đã thực hiện một cuộc trở về, những ký ức ấy được chữa lành trong lòng 

thương xót của Chúa, như chính ngài đã tự thú: “Con đã nói cho Chúa nhân lành biết hiện 

trạng yếu đuối của con: con vui mừng mà run sợ về những ơn Chúa đã ban, con khóc lóc về 

những  thiếu xót trong con, con hy vọng Chúa sẽ hoàn tất nơi con lòng thương xót của Chúa, 

cho tới sự bình an trọn vẹn, mà mọi quan năng bề trong bề ngoài của con được hưởng nơi 

Chúa” . 

Cũng vậy, khuynh hướng của mỗi người sẽ giới hạn phần nội dung trong ký ức của ta. 

Chẳng hạn, chúng ta biết khuynh hướng của thánh Têrêsa HĐGS là mẫu người cảm giác, điều 

này được cụ thể qua lời tâm sự của chị lúc vừa mất mẹ: “…kể từ khi mẹ chúng ta mất, tính tình 

vui vẻ của con đã thay đổi hoàn toàn, trước kia con năng động đến thế, nay trở nên nhút nhát 

và hiền lành, nhạy cảm quá mức. Chỉ một cái nhìn cũng đủ làm con khóc, chỉ mong không ai để 

ý đến con là con hài lòng, con không thể chịu đựng nổi sự có mặt của những người lạ và chỉ tìm 

lại được tính vui vẻ của mình trong vòng thân mật của gia đình”. Và sau khi hoài niệm những sự 

kiện đại loại như thế, chị thánh sẽ tự chủ hơn khi đối diện với những vấn đề tế nhị.  

Có thể nói, chính ký ức cho chủ thể một kinh nghiệm để lần sau khi chạm trán một vấn đề 

tương tự, chúng ta có một khái niệm sơ lược về thực tại để luôn tự tin ứng biến và linh động 

với mọi tình huống, và nhờ đó, chúng ta giảm bớt đi phần nội lực thay vì phải căng thẳng như 

đứng trước một điều mới lạ vượt quá tầm kiểm soát của bản thân.  

Thiết tưởng, cũng cần lưu ý một điều là đôi khi vì quá nại vào hoạt động của ký ức mà 

chúng ta có thể mất đi tính ngạc nhiên khi tiếp cận một thực tại mà ta cứ nghĩ rằng chuyện cũ 

và chuyện nhỏ. Để tránh tình trạng này, chúng ta cần thực hiện một bước nhảy vọt, vượt qua 

những gì là hào nhoáng bên ngoài để sống chính nội dung và ý nghĩa mà cuộc sống đang chờ 

đợi chúng ta.  

 

KÝ ỨC VÀ LỊCH SỬ CUỘC ĐỜI 

Mỗi chúng ta được sinh ra trong thời gian nên luôn mang chiều kích lịch sử tính. Nhưng nó 

chỉ thực sự là lịch sử cuộc đời khi chính chủ thể cảm nhận và chấp nhận đảm nhiệm cuộc đời 

như một hành trình tự do giúp thể hiện và hoàn thành bản thân. Trong đó, chúng ta cần phát 

huy hết năng lực ký ức cảm xúc và ký ức tôn giáo hầu giúp bản thân hoàn thành và hoàn thiện 

trong tư thế và tâm thức của một Kitô hữu trưởng thành. 

Ký ức cảm xúc 

Chúng ta biết rằng có hai mức độ tiếp cận của ký ức: một là ghi nhớ sự kiện, hai là ghi nhớ 

những cảm xúc đi kèm với sự kiện đó. 

Thông thường trong mỗi sự kiện được ghi nhận, chúng ta quan sát thấy có cả màu sắc, âm 

thanh và hình ảnh… đi kèm. Thế nên, khi một tình huống tương tự đang diễn ra, sẽ được chủ 

thể liên tưởng lại trong quá khứ, nhờ đó, mà kinh nghiệm tiếp cận của chúng ta sẽ tránh được 

phần nào những giới hạn mắc phải trong quá khứ, và nhờ sự tích lũy kinh nghiệm mà chúng ta 
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sống sâu hơn và tinh tế hơn với một ý thức lớn lao rằng tôi đã có kinh nghiệm trong lãnh vực 

này. 

Hơn thế nữa, một sự kiện xảy ra trong cuộc đời luôn gắn liền với những cảm xúc của 

chúng ta. Nếu khi có một tình huống tương tự xảy ra trong lúc này, những cảm xúc xưa kia lại 

ùa về. Thật ra, đó là cảm xúc mới nhờ hoạt động của ký ức cũ. Nếu xét kỹ, chúng ta sẽ lượng 

giá được những cảm xúc mới này có “chất lượng” hơn. Thật vậy, qua bao lần sa đi ngã lại về 

những cám dỗ trong quá khứ, mãi đến một ngày, thánh Augustinô đã thốt lên: Con yêu Ngài 

quá muộn. Tại sao vậy ? Vì nếu khám phá ra vẻ đẹp của Chúa sớm hơn, ngài đã yêu Chúa 

nồng nàn hơn. Còn bây giờ, ngài đang yêu và kèm theo với một con tim thống hối. Dường như 

đây lại là tâm tình đẹp nhất của một loài thụ tạo ý thức thân phận của mình khi đứng trước 

Đấng Siêu Việt, và đó là tâm tình của một người từng trải trong đau thương không kém phần 

tinh tế và sâu đậm hơn. Và trên hết là một tình yêu trung thành. Qua đó, chúng ta thấy được sự 

thăng tiến thực sự của một người sau khi sống những phút hồi tâm nhờ ký ức cảm xúc mang 

lại. 

Có một nguy cơ lớn mà chúng ta không chủ động khi áp dụng ký ức cảm xúc này trong đời 

sống chung, đó là trạng thái chuyển cảm. Thật vậy, ký ức cảm xúc của chúng ta hoạt động rất 

tốt, nghĩa là sự liên hệ giữa kinh nghiệm quá khứ và cảnh huống hiện tại rất mạch lạc. Thế 

nhưng, khi sống với bề trên và anh chị em trong dòng, chúng ta biểu lộ những cảm xúc rất 

giống với những cảm xúc mà chúng ta đã biểu lộ trong môi trường gia đình. Đó là một trong 

những hình thức ấu trĩ khiến chúng ta trì trệ trong đời sống hiệp thông. 

Chuyển cảm không dừng lại ở tương quan nhân loại, chúng ta cũng có thể chịu tác động 

của ký ức cảm xúc khi sống trong tương quan với Thiên Chúa. Có người đã nói rằng họ không 

thể cảm nghiệm một Thiên Chúa là Cha, khi họ đang sống với một người cha vô trách nhiệm 

chỉ biết rượu và bia. Không thoát ra khỏi tư tưởng này, họ không thể sống lành mạnh trong 

hành trình tâm linh. Trái lại, thánh Têrêsa HĐGS dùng ký ức cảm xúc để khêu gợi hình ảnh một 

người cha trần gian hầu đạt đến Thiên Chúa là Cha trên trời. Đến nỗi những tâm tình phó thác 

con thơ của thánh nữ trở thành một Linh đạo thực hành hướng dẫn nhiều tâm hồn đến với 

Chúa.  

Ký ức tôn giáo 

Xét cho cùng, ký ức tôn giáo cũng là ký ức cảm xúc nhưng được soi sáng nhờ hành trình 

đức tin của mỗi người. 

Trước tiên, chúng ta khởi đi từ biến cố lịch sử của dân Do thái, sau biến cố năm 70, người 

Do Thái đã ly tán khắp nơi trên toàn thế giới, thế mà, đến giữa thế kỷ XX, họ trở về nước với 

quyết tâm tái lập xứ sở của mình. Hơn 19 thế kỷ bị mất nước, thế mà, giờ đây họ vẫn tự hào là 

một nước có truyền thống văn hóa tôn giáo lâu đời; rằng: Thiên Chúa không bỏ rơi họ. Họ có 

thể làm được những điều vĩ đại, do đâu ? Đó là nhờ ký ức lịch sử của dân tộc. Đơn cử một sự 

kiện trong quá khứ: biến cố vượt qua Biển Đỏ. Kinh nghiệm quá khứ của cha ông họ đã được 

họ nội tâm hóa, biến thành kinh nghiệm và xác tín cá nhân, tất cả đã ăn sâu trong ký ức của họ. 

Ký ức cảm xúc ấy đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn vì biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương 

họ. Và giờ đây, những xác tín đó cũng là những khích lệ lớn lao cho chúng ta trong hành trình 

đức tin vì biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương họ và ra tay uy quyền giải thoát họ thế nào, 

Thiên Chúa ấy vẫn tiếp tục yêu thương và cứu độ ta. Đó là những tâm tình tôn giáo khi chúng 

ta tiếp cận với Cựu Ước. 

Còn khi sống trong tinh thần của Phúc Âm, mỗi chúng ta lại được Giáo hội mời gọi bước 

theo Đức Kitô như các Tông đồ và dân chúng xưa kia. Chúng ta cần đặt mình vào những nhân 

vật ấy hầu có thể làm sống động những ký ức cảm xúc tích cực khi được Chúa Giêsu ra tay 
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chữa lành; lúc khác, được Ngài giải thoát khỏi trận cuồng phong; lúc khác nữa, được Chúa giải 

thoát cho khỏi bảy quỷ…Mỗi khoảnh khắc ấy là mỗi ký ức Kinh Thánh giúp chúng ta sống và 

xác tín sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Có thế, chúng ta mới hiểu được lời mời gọi của 

Công đồng Vatican II rằng: Tân Phúc Âm hóa đời sống đức tin. Nghĩa là chúng ta làm cho 

những bản văn Phúc Âm được công bố mỗi ngày nên sống động trong cuộc đời chúng ta. Nói 

cách khác, mỗi biến cố lịch sử đời tôi đều mang dấu ấn của tình yêu Chúa. 

Ngoài ra, cuộc đời của các thánh cũng giúp chúng ta sống ký ức cảm xúc của mình cách 

phong phú hơn. Một Augustinô bao phen lầm lỗi nhưng Chúa vẫn kiên trì chờ đợi ban ơn cứu 

độ và cất nhấc ngài lên hàng Giám mục để phục vụ Giáo hội trong những giai đoạn khó khăn 

thời Trung cổ; đồng thời, Chúa soi sáng cho ngài viết lên những tác phẩm làm nền tảng cho 

đức tin của mỗi chúng ta cho đến ngày nay. Hay một Têrêsa HĐGS, cả một đời âm thầm phục 

vụ, ngài không cần một ai biết đến. Ngày qua đời, các chị em trong nhà không biết phải nói gì 

về chị ngoài một hình ảnh một nữ tu đau bệnh triền miên. Và ngay đến ngày lập án phong 

thánh, một vị giáo chức trong giáo triều đã phát biểu rằng: “Đời chị Têrêsa không có gì lạ cả, chỉ 

toàn là những vệc tầm thường thôi”. Đức Piô XI trả lời ngay: “Tôi chấp nhận việc phong thánh 

cho chị, vì chị đã làm những việc tầm thường”. Qua đó, chúng ta mới hiểu những gì thế gian 

cho là tội lỗi, Thiên Chúa lại thấy một nỗ lực muốn vươn lên; những gì thế gian cho là tầm 

thường, Thiên Chúa lại lấy làm quý giá. Lịch sử đời tôi có những lúc sa đàng tội lỗi, có những 

lúc bị đời khinh chê nhưng trên tất cả, vẫn có Chúa đồng hành trong cuộc đời tôi. Và nói như 

thánh Têrêsa HĐGS: Tất cả là hồng ân.   

Và cuối cùng, ký ức tôn giáo đạt đến đỉnh cao nơi Bí Tích Thánh Thể. Có thể nói, qua 

thánh lễ, cuộc tái hiện và hiện thực hóa hy lễ đẫm máu của Đức Kitô, mọi ký ức được sống 

động hóa như đang diễn ra trên Đồi Sọ. Rằng: Thiên Chúa vẫn yêu thương, cứu chuộc và lấy 

thân mình mà nuôi sống chúng ta. Như thế, lịch sử đời ta như một hy lễ kéo dài đến tận chân 

Thập Giá. Lịch sử ấy là lịch sử thánh vì được chính Chúa chạm vào và làm cho phục sinh.  

 

Kết luận 

Từ những gì vừa trình bày, chúng ta thấy rõ sống ký ức không phải là thứ hoài cổ trốn chạy 

thực tế cuộc sống, nhưng là giúp chúng ta đảm nhiệm cuộc sống cách triệt để hơn nhờ kinh 

nghiệm từng trải. Sống ký ức cũng không phải là gợi lại những mảnh vụn cuộc đời, song, tái tạo 

một bức tranh tổng thể với gam màu yêu thương của ân sủng và sự hiện diện của Chúa.  

Lịch sử cuộc đời không phải là chữ viết trên những trang giấy vô hồn, nhưng được sống 

động hóa bằng hình ảnh những con người bằng xương bằng thịt đã trải qua bao cuộc bể dâu 

nhưng vẫn trung thành vì biết rằng: Có Thầy đây, đừng sợ ! Lịch sử cuộc đời cũng không phải 

là một bãi chiến trường với những thất bại, bất công…song là giá trả cho một đời tìm kiếm 

Đấng vô hình. 

Ký ức và lịch sử cuộc đời đã thực sự mở ra cho chúng ta một cuộc gặp gỡ đích thực với 

bản thân, tha nhân và với Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành trong mọi cảnh huống cuộc đời 

chúng ta. Ngài chiến đấu và chiến thắng trong ta.  

Cho đến ngày nay, phần lớn các nhà tâm lý đều đề cao lối viết hồi ký như một trong những 

phương pháp giúp giải tỏa những tình cảm, trạng thái căng thẳng, lo âu…Điều này đã được 

minh chứng trong hai trước tác mà chúng ta đã bàn trên đây. Thêm nữa, qua phương pháp 

nội quan này, nghĩa là nhìn từ bên trong hay phản tỉnh chính mình mà ký ức tiêu cực được 

chữa lành. Từ đó, chúng ta khả dĩ làm chủ cảm xúc phần nào và tự tin hơn khi đối diện với 

những cảnh huống trong cuộc sống. Nhưng không dừng lại ở giải pháp nhân bản, vì để được 

gọi là lịch sử thánh, chúng ta cần để cho ký ức được thanh luyện từ sự hiện diện và chạm đến 
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của Chúa. Vì nơi nào có Chúa hiện diện, nơi đó được bảo toàn sự thánh thiêng. Đó là kinh 

nghiệm của thánh Augustinô và thánh Têrêsa HĐGS, và gần đây có thánh Giáo Hoàng Gioan 

XXIII với tác phẩm Nhật ký tâm hồn…Thông điệp của các ngài được qui về một mối: Thiên 

Chúa làm chủ lịch sử cuộc đời chúng ta. 

EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist. 
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5. Vai trò của cảm xúc trong đời sống cầu nguyện 

Khả năng cảm nhận, biểu lộ cảm xúc của con người là một khả năng quý giá và không việc 

gì phải xem thường khả năng đó. Có khả năng để cảm nhận, phản ứng, xúc động và sôi sục nội 

tâm là một phần thiết yếu của con người. Thậm chí tôi dám khẳng định rằng, cảm giác và cảm 

xúc đóng một vai trò không thể thiếu trong đời sống thiêng liêng. Nếu chúng ta chưa bao giờ 

cảm nếm sự hiện diện của Thiên Chúa và sự trìu mến của Người, Người vẫn xa lạ, cách biệt, 

trừu tượng hoặc như một ý niệm thuần tuý đối với chúng ta. 

Rất thông thường, gần đây, trong đời sống Giáo Hội, các tín hữu đã bất lực trong việc 

dành một vị trí xứng đáng cho khả năng cảm nhận của mình. Một trong các Thánh Vịnh mời gọi 

chúng ta “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy” (Tv 34, 8). Chúng ta có quyền xin ơn tri giác 

để có thể cảm nếm một điều gì đó từ mầu nhiệm Thiên Chúa, cảm nhận những chân lý đức tin... 

Những Điều Kiện Để Cầu Nguyện Hiệu Quả (tiếp theo) 
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bằng các giác quan và những cảm xúc thể lý; bằng không, chúng ta không thể hiểu cũng như 

không thể đem chúng vào trong đời sống một cách năng động. Mọi phương thức cầu nguyện và 

suy gẫm kích hoạt giác quan và phát huy khả năng xúc động của con người đều hoàn toàn đúng 

đắn và hợp lý. Tôi nghĩ đến các nhà thờ bên trời Tây giờ đây trơ trọi, một phần, cũng là do các 

buổi cử hành quá lạnh nhạt và dài dòng vốn không thể khơi dậy một cảm xúc nào khác hơn là 

sự nhàm chán. Còn quá nhiều điều phải làm để đời sống Giáo Hội, đặc biệt trong phụng vụ, có 

một vẻ đẹp và sốt sắng được cảm nhận cách mạnh mẽ vốn có thể chạm đến cõi lòng người ta. 

Dẫu vậy, chúng ta cũng cần nhận ra những giới hạn của cảm giác. “Cảm nếm Thiên Chúa” 

là điều không thể thiếu, nhưng những gì chúng ta cảm nếm về Thiên Chúa lại chưa phải là Thiên 

Chúa. Thiên Chúa lớn lao hơn vô cùng, vượt xa vô vàn những gì chúng ta có thể nhận thức 

ngang qua những tình cảm. Và việc theo đuổi những tình cảm tự nó có thể là một kết thúc. Nó 

có thể dẫn đến tham lam, bám víu, và thiếu tự do. Khả năng cảm nhận của chúng ta cần được 

thanh luyện. Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa chứ không chỉ là những cảm giác mà sự hiện 

diện của Thiên Chúa gợi lên nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta phải tự nhận rằng, một đôi khi, chúng 

ta cảm thấy trống rỗng, khô khan và vô vị. Những lúc như thế, chúng ta phải nhớ, điều quan 

trọng không phải là những gì chúng ta cảm nhận, nhưng là điều chúng ta tin. Hành vi đức tin 

vượt xa mọi cảm xúc của chúng ta và thật sự giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa ngay cả khi 

chúng ta hoàn toàn trống trơn và tâm hồn khô cằn tựa sa mạc Sahara không có lấy một giọt sốt 

sắng. 

Một ý tưởng khác liên quan đến những gì đã nói trước đây về cầu nguyện như là đường 

dẫn đến tự do. Mặc cho những khô khan, việc trung thành cầu nguyện và kiên trì thực hành đức 

tin trong cầu nguyện sẽ dần dần giúp chúng ta tự do thanh thoát đối với những cảm xúc. Sau đó, 

những cảm giác và cảm xúc này có thể được vận hành trở lại một cách tràn đầy, thậm chí, có 

thể đánh thức những khả năng đang ngủ yên cho đến giờ này... để từ đó, những cảm xúc mới 

mẻ có thể rung lên trong tâm hồn chúng ta (“các hợp âm chìm vào quên lãng cho đến lúc này”, 

như Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu mô tả),
2
 mà không nô lệ hay phụ thuộc chúng. Nền văn hóa 

hiện đại thúc ép người ta để cho mình bị cai trị duy bởi những cảm giác và điều đó dẫn đến biết 

bao biểu hiện thiếu trưởng thành và thậm chí nô lệ. Chẳng hạn khi tương quan của chúng ta với 

người khác chỉ dựa trên vui thú mà họ trao ban thì các mối tương quan đó hoàn toàn trẻ con. Tự 

do đích thực cốt tại yêu thương họ, dù họ làm ta hài lòng hay không làm ta hài lòng; trung thành 

cầu nguyện bất cứ giá nào là bài luấn luyện có giá trị về cảm giác này. 

6. Vai trò và những giới hạn của trí óc 

Chúng ta có thể nói điều tương tự về trí năng của mình. Lý trí đóng một vai trò nền tảng trong 

đời sống con người và đời sống thiêng liêng; đức tin không thể hoạt động mà không có lý trí. 

Chúng ta phải làm những gì có thể để hiểu những gì chúng ta tin với sự thông minh của mình, bởi 

lẽ trí óc chúng ta cần lãnh hội nội dung đức tin. Đó là mục đích của thần học. Càng hiểu điều mình 

tin, đức tin càng trở nên ánh sáng và sức mạnh cho chúng ta. Ngoài ra, trong đời sống cầu nguyện, 

chúng ta sẽ thường đón lấy những luồng sáng soi rọi trí năng trong nhiều lĩnh vực: một sự hiểu biết 

những khía cạnh nào đó của mầu nhiệm Thiên Chúa, nhận biết cách sống động con người Đức 

Kitô hay ý nghĩa của thân phận con người .v.v... Đôi khi chúng ta sẽ được soi chiếu bởi những 

luồng sáng tuyệt diệu và giá trị về ý nghĩa của một cụm từ hay một đoạn Thánh Kinh đặc biệt nào 

đó. Ngoài rọi soi phổ quát về nội dung đức tin, tâm trí chúng ta còn được soi chiếu một cách đặc 

                                                 
2.  Thánh nữ dùng lối diễn tả này trong một đoạn văn hay ở Thủ Bản C, nơi mà Thánh nữ (chỉ các chị gái) mô tả niềm vui 
cao độ của việc được cho một “em trai”-một linh mục thừa sai được giao cho thánh nữ cầu nguyện. X. Thủ Bản C, 32 
recto. 
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thù với những biến cố trong đời: Phải chọn lựa làm sao? Trước những hoàn cảnh, đâu là quy tắc? 

Khuyên bảo thế nào cho một ai đó? .v.v... 

Mỗi khi tâm trí được soi sáng như thế, thì nó là một quà tặng quý giá và chúng ta cần làm 

hết sức có thể để sống đức tin của mình một cách khôn ngoan, sử dụng các khả năng suy tư, 

nhận thức, phân tích và những gì còn lại. Chúng ta phải cầu xin và tìm kiếm những soi dọi khai 

mở trí năng. Quả thực, chúng ta không thể làm gì mà không có chúng. Một đầu óc lười biếng và 

một sự sống động thiêng liêng không sánh đôi cùng nhau được. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết rằng, trí năng có những giới hạn của nó. Nhận biết 

những chân lý về Thiên Chúa là một điều tốt, nhưng chúng ta phải nhớ rằng, mọi điều chúng ta 

nhận biết về Thiên Chúa thì vẫn không phải là Thiên Chúa. Thiên Chúa vượt xa vô cùng tất cả 

những gì tâm trí chúng ta có thể hình dung hay nắm bắt. Không một quan niệm nào về Thiên 

Chúa thực sự tương ứng với những gì định nghĩa về Người. 

Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết 

định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!
3
 

Trí tuệ có thể mang chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn, nhưng nó không dẫn chúng ta đến 

với những gì Thiên Chúa thực sự là Người nơi chính Người. Chỉ có đức tin mới có thể làm điều đó. 

Ở một số điểm nào đó trong đời sống Kitô hữu, trí óc chúng ta cần lặng thinh và thừa nhận sự bất 

lực của mình. Vào cuối đời mình, nhà thần học vĩ đại nhất trong lịch sử Giáo Hội, Thánh Tôma 

Aquinô, đã nhận ra rằng, tất cả những gì ngài viết đều chỉ là rơm rác. 

Điều đó thật bình thường, thậm chí cần thiết, vì trong hành trình của đời Kitô hữu, đặc biệt 

trong đời sống cầu nguyện, trí năng của chúng ta một đôi khi cảm thấy mình rơi vào trong một 

khoảng tăm tối nào đó. Đối với những vấn nạn liên quan đến đức tin, đến mầu nhiệm Thiên 

Chúa, hay ngay cả ý nghĩa của biến cố này biến cố nọ xảy ra trên thế giới hoặc kinh nghiệm cá 

nhân, một đôi khi tâm trí chúng ta hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. Điều này khiến chúng ta băn khoăn 

bởi việc không hiểu một vấn đề nào đó luôn tạo nên một cảm giác thất vọng. Nhưng điều này 

không thể tránh khỏi. Vậy quả là hữu ích khi nhớ rằng, không phải trí năng nhưng chính đức tin 

dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và chân lý sâu xa về cuộc đời mình và thế là đủ cho chúng ta 

cả khi trí năng của chúng ta đang ngắc ngoải. 

Những lần tăm tối này cần thiết cho việc thanh luyện và tinh lọc tâm trí. Sự kiện là nhiều 

điều sẽ xảy ra như thế với tâm trí, với ước ao hiểu biết của chúng ta. Như vậy, cần có một sự giải 

thoát đối với tính hiếu kỳ, kiêu hãnh, tự mãn và khát vọng quyền lực (hiểu là thống trị) cũng như 

một sự tìm kiếm an toàn (hiểu là làm chủ và kiểm soát). 

Thế mà, để biết được mọi sự, trước tiên chúng ta phải trải qua một giai đoạn mù tịt nào 

đó... Chúng ta sẽ không thực sự lớn lên về mặt con người hay thiêng liêng nếu trí năng không 

trải qua những lúc bị hạ nhục một cách đau đớn. 

Phải nhận ra rằng, suy tư và suy nghĩ có thể mang chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn, 

chúng có thể là con đường dẫn đến Thiên Chúa, nhưng chúng không thể trao cho chúng ta 

chính Thiên Chúa. Nghĩ về một đối thể có nghĩa là giữ nó ở một khoảng cách nào đó để làm chủ 

nó. Điều đó là bất khả đối với Thiên Chúa - chúng ta không thể “nghĩ về” Thiên Chúa theo nghĩa 

biến Người thành một đối thể. Chính đức tin, đức mến và sự thờ phượng đặt chúng ta vào cuộc 

gặp gỡ Thiên Chúa. Ở thế giới Tây phương, đời sống thiêng liêng đôi lúc bị tri thức hóa quá 

mức. 

                                                 
3. Rm 11, 33. 
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Những gì vừa nói đến rõ ràng dẫn đến kết luận này: cảm xúc và trí năng của chúng ta thật 

hữu ích và giá trị nhưng chúng không thể làm nền tảng cho tương quan của chúng ta với Thiên 

Chúa hay cho đời sống cầu nguyện của mình. Nền tảng duy nhất cho điều đó phải là đức tin. 

Khi cảm xúc trở nên khô khan và tâm trí hóa nên mù mịt thì đức tin phải mạnh mẽ đủ để dẫn 

chúng ta tiến tới. Đức tin thì tự do và không bị kìm kẹp. Đức tin có thể được nuôi dưỡng từ 

những gì khơi lên cảm xúc và soi rọi tâm trí, nhưng nó cũng có thể sống mà không cần những 

điều này. 

Sau cùng, những cân nhắc này có một hiệu quả thực dụng và đó là một hiệu quả đầy an ủi 

vì trong đời sống cầu nguyện, có những thời khắc chúng ta gần như hoàn toàn túng quẫn... mặc 

cho thiện chí cùng những nỗ lực của mình, chúng ta vẫn khô khan, nguội lạnh, thờ ơ, thiếu hiểu 

biết và tăm tối... Vào những lúc như thế, chúng ta có khuynh hướng nản lòng và nghĩ rằng, chắc 

mình đang ở cách xa Thiên Chúa lắm. Chúng ta đố kỵ với những ai bày tỏ những cảm xúc tinh 

tế và những ý tưởng sâu sắc; chúng ta cảm thấy hoàn toàn bất lực so với những gì mà đời sống 

các thánh nói cho chúng ta về lòng sốt sắng và những ơn sủng thần nghiệm của họ. Chúng ta 

thấy mình ở xa Thiên Chúa vì không có lấy một chút sốt sắng nào cũng như mù mịt về Người. 

Bạn đọc yêu quý, nếu điều đó xảy đến, bạn hãy nhớ lại những gì tôi đã nói: Không thành 

vấn đề việc bạn hiểu hay không hiểu, cảm nhận hay không cảm nhận... vì nếu cảm xúc và trí 

năng không trao Thiên Chúa cho bạn thì đức tin sẽ làm điều đó. Những lúc ấy, chỉ cần bạn thể 

hiện một hành vi đức tin khiêm tốn và chân thành để tiếp xúc với Thiên Chúa với một lòng tin 

tuyệt đối. Đức tin và duy chỉ đức tin, mới thiết lập cuộc gặp gỡ đích thực với sự hiện diện sống 

động của Thiên Chúa. Dẫu thiếu thốn mọi sự, đức tin vẫn đủ cho bạn. Nếu can đảm đi trong 

định hướng này, chúng ta sẽ thấy trải nghiệm này chân thực biết bao và những gì hành vi đức 

tin thực sự mang lại sẽ lớn lao nhường nào. Đức Giêsu thường nói trong Tin Mừng, “Con tin làm 

sao thì sẽ được như vậy”. 

Trong những trải nghiệm cần phải có khi vượt qua những thử thách này, vai trò của cảm 

xúc và trí năng không bị phủ nhận cũng như kìm hãm nhưng chúng phải ở đúng vị trí của mình. 

Trong hành trình thiêng liêng, những lúc đau đớn vì “khủng hoảng” do khả năng có hạn của con 

người, thì đó không phải là lúc để hủy hoại những khả năng đó, nhưng để thanh luyện và tinh 

luyện chúng, để rồi, khi được sử dụng, chúng không còn là một cản trở cho sự hiệp thông với 

Thiên Chúa nữa. Chúng cần trải qua đêm tối để lớn lên và quen với một sự nhận thức mới mẻ 

và thâm sâu hơn về Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Người. Nó phải được làm nghèo đi 

trước khi nên giàu có. 

7. Chạm đến Thiên Chúa 

Một loại suy thú vị có thể được rút ra giữa vai trò của đức tin trong đời sống thiêng liêng và 

của xúc giác trong đời sống giác quan. Xúc giác là giác quan phát triển đầu tiên trong năm giác 

quan (khi còn trong lòng mẹ), và nó là nguồn gốc của mọi giác quan khác. Nó không có sự 

phong phú của thị giác (với nhiều hình ảnh và màu sắc khác nhau) hay thính giác (với nhiều âm 

thanh, giọng nói và giai điệu khác nhau). Nhưng xúc giác là giác quan căn cốt nhất và cần thiết 

nhất cho đời sống và sự giao tiếp. Và trên hết, nó có một lợi điểm mà các giác quan khác không 

có: sự tương tác, nghĩa là chúng ta không thể tiếp xúc một vật thể mà không được nó chạm đến. 

(Chúng ta có thể thấy mà không bị vật gì đó thấy ta hay nghe mà không bị nghe). Cuộc tiếp xúc 

tạo ra bởi xúc giác thì trực tiếp và thân thiết hơn bởi các giác quan khác. Xúc giác là cơ quan 

thông hiệp tuyệt hảo. 

Tương tự như thế, đức tin được mô tả như một loại nghèo khó (tin không nhất thiết là phải 

thấy, hiểu hay cảm nhận) nhưng đức tin là điều sống động nhất trong đời sống thiêng liêng. Một 

cách huyền nhiệm nhưng thiết thực, nhờ đức tin, chúng ta có thể “chạm đến Thiên Chúa” và để 
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cho mình được Người chạm đến; đức tin thiết lập một mối hiệp thông nội tại với Người và cho 

phép chúng ta được biến đổi dần dần bởi ân sủng Người. 

Đức tin được thực hành trong cầu nguyện mang lại cho chúng ta sự hiểu biết Thiên Chúa 

vốn còn mù mờ, bí nhiệm và vượt quá mọi hiểu biết khác. Đức tin không thỏa mãn mọi hiếu kỳ 

của con người chúng ta. Dĩ nhiên nó mặc ý nghĩa cho mọi điều trong cuộc sống, nhưng không 

nhất thiết giải đáp mọi vấn đề. Tuy nhiên, nghịch lý thay, sự hiểu biết Thiên Chúa mà đức tin 

mang đến lại có khả năng đốt lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến hơn bất cứ một kiến thức cụ 

thể, rõ ràng nào của trí năng. Thánh Gioan Thánh Giá diễn tả cách ý vị thế này, “Đức tin trong 

đó chúng ta yêu mến Thiên Chúa mà không hiểu biết Người”.
4
 

8. Đức tin mở mọi cánh cửa 

Đức tin mang trong mình một điều gì đó tuyệt diệu mà chúng ta không cảm nhận đầy đủ 

tầm quan trọng và sức mạnh của nó, một điều gì đó khiêm tốn và thường giấu ẩn: Một thiên 

hướng bí mật của con tim và ý chí, một sự bám dính hoàn toàn vào lời của Thiên Chúa và 

những lời hứa của Người với thái độ tùng phục và tín thác. Cùng lúc, chính hành vi khiêm tốn 

này, và duy chỉ mình nó mới dần dần dẫn chúng ta vào mọi kho tàng của mầu nhiệm Thiên 

Chúa. Để rồi, chúng ta có thể hiểu tại sao trong Tin Mừng, nhiều lần Đức Giêsu nhấn mạnh đến 

tầm quan trọng và sức mạnh của đức tin. Mọi thiếu hụt của chúng ta một phần nào đó là do 

thiếu đức tin và như thế, không có gì cấp bách và hiệu quả hơn việc gia tăng đức tin của chúng 

ta. 

Để kết thúc phần nói đến chủ đề này, chúng ta đọc một trích đoạn đáng yêu của Thánh 

Louis-Marie Grunion de Monfort. Trong tiểu luận về Lòng Sùng Kính đích thực đối với Đức Trinh 

Nữ Maria, thánh nhân nói đến sự phó dâng cho Đức Maria như là phương thế hữu hiệu dẫn đến 

sự thánh thiện, dựa trên tư tưởng cho rằng nếu chúng ta dâng mình hoàn toàn cho Đức Maria, 

thì Mẹ sẽ trao ban chính mình hoàn toàn cho chúng ta
5
 và sẽ làm cho chúng ta thông phần các 

ân sủng Mẹ đã nhận từ Đấng Toàn Năng, đặc biệt là đức tin của Mẹ. Như chúng ta đã biết, 

Công Đồng Vaticanô II đặc biệt nhấn mạnh đức tin của Đức Maria. Mô tả đức tin mà chúng ta sẽ 

được thông phần, nhờ vào sự trìu mến đầy tình mẫu tử của Mẹ đối với chúng ta, như một chìa 

khóa vạn năng mở ra mọi cánh cửa, Thánh Louis-Marie nói rằng: 

Đức Maria sẽ chia sẻ đức tin của ngài cho bạn. Đức tin của Mẹ trên trần gian mạnh hơn 

đức tin của tất cả các tổ phụ, các tiên tri, các tông đồ và các thánh... Đức tin sẽ giúp bạn ít 

phụ thuộc vào những cảm xúc phi thường cũng như những nhận biết từ giác quan. Vì đó là 

một đức tin sống động được đức ái truyền sức sống, giúp bạn có khả năng làm mọi việc 

không bởi một động lực nào khác ngoài động lực của đức ái tinh tuyền. Đó là một đức tin 

kiên định, không lay chuyển tựa bàn thạch, giúp bạn đứng vững và bền gan giữa những 

giông tố của cuộc đời. Đó là một đức tin năng động và tìm kiếm như một chìa khóa vạn 

năng dẫn bạn vào các mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô và của định mệnh cuối cùng của 

con người, đồng thời dẫn bạn đi vào chính cõi lòng của Thiên Chúa. Đó là một đức tin can 

đảm thôi thúc bạn đảm nhận và thực hiện không chút do dự những điều lớn lao cho Thiên 

Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Đức tin này sẽ là ngọn lửa cháy bừng của bạn, là chính đời 

sống của bạn với Thiên Chúa, là quỹ bí mật sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa và là vũ khí 

toàn năng để bạn soi dẫn những ai ngồi trong bóng tối và đêm đen của sự chết. Đức tin 

hâm nóng những kẻ nguội lạnh và những ai hết sức cần đến sự nồng nàn của tình yêu. Nó 

                                                 
4. Spiritual Canticle, Prologue. 
 
5. “Đức Maria trao ban chính mình cách tuyệt diệu cho người trao ban chính mình hoàn toàn cho Mẹ”. Lòng Sùng Kính 
Đích Thực đối với Đức Trinh Nữ Maria, ch.4. 
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phục hồi sức sống cho những kẻ chết vì tội lỗi. Đức tin lay động và làm biến đổi tâm hồn 

cứng như đá và gỗ Lebanon bằng lý lẽ mềm dẻo và thuyết phục. Cuối cùng, đức tin này sẽ 

làm cho bạn mạnh mẽ để chống lại ma quỷ và những kẻ thù khác của ơn cứu độ.
6
 

 

 

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

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

KHÁT KHAO CẦU NGUYỆN    
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487071912.doc 
 
 

 

LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC  
http://www.conggiaovietnam.net/upload/book/f__1487212022.doc  
 

 

DÀNH GIỜ CHO CHÚA     

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

   ...Xin mở file kèm  

 

 

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

 

 

CUỘC CHIẾN THIÊNG LIÊNG THEO THÁNH KINH, TRONG HỘI THÁNH & NƠI CÁC 
THÁNH - ONWARD CATHOLIC SOLDIER  
“Đừng sợ những mưu chước, những công kích của ma quỷ, kẻ có thể đến cướp phá và chiếm 
cứ thành phố linh hồn con. Không, đừng sợ, nhưng hãy như những chiến sĩ đang dàn quân 

                                                 
6.  Ibid., ch.6. 
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http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12675
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trên mặt trận, võ trang bằng thanh kiếm đức ái của Thiên Chúa. Thanh kiếm này là ngọn roi 
quất vào chúng” (Thánh Catarina Siêna). ...File kèm  

 

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

 

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

 

Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit  
Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô của D. Wahrheit được hiệu đính từ một tập sách rất khó 
đọc dạng ronéo. Sau một thời gian dài tìm tác giả cũng như người dịch, tôi được Đức Ông 
Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám Đốc Đài Chân Lý  Á Châu, cho biết: các sách có tên tác giả D. 
Wahrheit là những tác phẩm của Đài Chân Lý Á Châu đã phát thanh, được thính giả ghi lại 
trong thời gian khó khăn khi chưa có internet (D: Đài; Wahrheit: Chân Lý); và nay, được phép 
ngài cho phổ biến, tôi chân thành giới thiệu tập sách bổ ích Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình 
Kitô này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân. Lễ 
Thánh Mônica, 27.8.2009. Lm. Minh Anh (Gp. Huế) ...File kèm  

 

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

 

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

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404694875.%20Lm.%20Minh%20Anh.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12666
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1404220597.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12661
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403857783.%20Minh%20Anh%20EDITED.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12650
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597030.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12645
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403597104.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12641
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những hiểu biết bằng trực giác mà dường như có một tầm quan trọng cơ bản vào một lúc nào 
đó trong quá khứ. ...File kèm  

 

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

 

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

 

BÀI CA CỦA BÌNH MINH - THE SONG OF THE DAWN  
Người ta có thể ngạc nhiên khi những ý tưởng sâu sắc lại được tìm thấy trong những tác phẩm 
thi ca của các nhà thơ hơn là của các triết gia; bởi lẽ, nhà thơ vận dụng hết mọi nỗi niềm và 
khai thác tối đa khả năng tưởng tượng. Như đá lửa, trong chúng ta, có những hạt giống của 
ánh sáng. Qua lý trí, triết gia khơi dậy chúng, đang khi nhà thơ làm cho chúng chiếu toả rạng 
ngời hơn nhờ đặc ân tưởng tượng. Descartes, Cogitationes Privatae ...File kèm  

 

ĐI TRÊN NƯỚC - WALKING ON WATER  
Cầu nguyện, yêu thương, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức sắp giải thoát bạn khỏi những 
ảo giác. Một khi đời sống đức tin triển nở, thật tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng khi nó trệch hướng, 
thì đó là bệnh hoạn, một dịch tể phải tránh. Khi ảo giác rơi rụng, con tim không còn bị tắc 
nghẽn, tình yêu sẽ nở hoa. Đó cũng là lúc hạnh phúc chợt đến và bắt đầu có sự đổi thay. Và 
rồi, chỉ khi đó, bạn mới biết Thiên Chúa là ai...  ...File kèm  

 

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

 

SADHANA - MỘT NẺO ĐƯỜNG DẪN TỚI THIÊN CHÚA - Linh Thao Kitô Giáo Theo Lối 
Đông Phương  
 Nguyên bản tiếng Anh chúng ta đang có là Sadhana toàn tập, không rút gọn, như tác giả đã 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403443892.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12618
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402929282.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12614
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1402928924.%20Minh%20Anh%20chuyen%20ngu.pdf
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12609
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1403444001.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12572
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614603.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12567
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401614294.%20Minh%20Anh%20edited.doc
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=69&ia=12554
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lưu ý (complete and unabridged). Vì thế, bạn sẽ có một bản dịch đầy đủ. Ước mong sao, chúng 
ta cùng khám phá những chiều kích mới mẻ của kho tàng hiểu biết và tinh thần bên trong chính 
mình, qua việc ý thức đem toàn thể con người - thân xác, linh hồn, con tim, lý trí, ký ức và 
tưởng tượng - đi vào cầu nguyện, đi vào chiêm ngắm Đấng đang ngự ở đó. ...File kèm  

 

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

  

VỀ MỤC LỤC 

 
HẠT NẮNG 

 
Lm. Micae Phaolô Trần Minh Huy, PSS 
 
 

 
  

Lời Nói Đầu 

 
Thánh Gioan Tông Đồ đã tuyên bố: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Tràn đầy cảm xúc tri ân trước 

Tình Yêu đó và ngỡ ngàng với lời kết luận của Cha Charles de Foucauld “Thiên Chúa đã dẫn đưa 
chúng ta qua những con đường rất bất ngờ”, ngày thụ phong, tôi đã chọn cho cuộc đời linh mục của 
mình khẩu hiệu “Chỉ vì lòng chúa thương”. Càng ngày tôi càng cảm nghiệm được điều đó, nhất là từ 
khi biết và thực hành việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ 
Maria. 
 

Ai ai cũng mong muốn có những biến đổi tốt đẹp, trong mọi phương diện và trên mọi cấp 
độ, trong Giáo hội cũng như ngoài xã hội, nhất là trong thiên niên kỷ mới. Điều đó chỉ có thể có 
được khi mỗi cá nhân và cả tập thể biết tương trợ hành động với nhau và với ơn thánh Chúa. 
Chớ gì mỗi cá nhân trước hết biết đòi hỏi chính mình và bắt đầu từ chính mình công cuộc canh 
tân đời sống đó, đáp lại Lời Mời Gọi Tình Yêu và Ơn Thánh Chúa. 

 
SỨ ĐIỆP TỪ CUỘC KHỔ NẠN CHÚA GIÊSU 

 

         

 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1401283235..pdf
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Trong viễn ảnh đó, con đường phục hưng thiêng liêng phải là tiên quyết. Thiếu điều kiện 

không thể thiếu nầy, những nỗ lực khác sẽ thiếu nền tảng và chỉ có tính cách phong trào nhất 
thời, không bền vững. Chúa Thánh Thần dẫn dắt mỗi thế hệ, mỗi cộng đoàn cũng như mỗi cá 
nhân theo một con đường duy nhất, không đường nào giống đường nào và không ai được áp đặt 
con đường của mình cho người khác. Tôn trọng hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi tha nhân, 
tôn trọng lương tâm người khác, nhìn nhận những giới hạn và yếu đuối con người của chính 
mình, đồng thời để Thiên Chúa lo liệu xét đoán, đó là biểu lộ tinh thần đạo đức siêu nhiên đích 
thực. 
 

Vấn đề phải quan tâm là phương dược thích hợp bao hàm cả phòng bệnh lẫn chữa bệnh. 
Con người yếu đuối đã bị tổn thương vì tội lỗi, nên có thứ bệnh phải phòng ngừa mà cũng có thứ 
bệnh phải chữa. Ở đây tôi muốn nói lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm 
Mẹ Maria là phương dược thần diệu đó. 
 

Tôi rất cảm kích khi mở lại tập đánh máy bài dịch cuốn sách Un appel de l’Amour, phần 
“Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô” -  do nữ tu Joséfa được lệnh ghi lại - mà tôi đã dâng 
tặng cho Đức Cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền kính yêu. Ngài đã say mê nghiền 
ngẫm trong suốt Mùa Chay -Thương Khó cuối cùng của đời Ngài, trước khi về Nhà Cha. Cử chỉ 
đó của Ngài đã là một niềm vui khích lệ và là một phần thưởng cho tôi trong thời gian ấy. Nhớ về 
Ngài, con người được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi là “tông đồ dũng cảm”, tôi cảm phục 
mến yêu và trong mắt tôi Ngài như một vị thánh tử đạo. 
 

Cám đội Ơn Chúa đã dùng những người liên hệ, qua mọi biến cố, dẫn dắt tôi đến ngày 
hôm nay. Tôi xin Chúa thương sẽ còn tiếp tục dẫn dắt. Và để cụ thể hóa lòng biết ơn đó, tôi vi 
tính lại và trao vào tay các bạn sống đời thánh hiến tập sách nhỏ nầy, biết đâu nó cũng mang lại 
chút lợi ích nào cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Nếu được như thế, thì tôi cũng đã toại 
nguyện lắm rồi. Nguyện xin Bình An và Ân Sủng của Chúa Giêsu Kitô, Tình Yêu của Chúa Cha 
và Ơn Thông Hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta luôn mãi.  
 

Tôi nài xin Thiên Chúa Tình Yêu ban trả mọi ơn cần thiết phần hồn phần xác cho tất cả 
những ai, còn sống hay đã qua đời, đã khích lệ và giúp đỡ tôi trong công việc nầy, đặc biệt hai 
nguồn tài liệu quí báu “Un Appel à l'Amour” của Chị Josefa Menendez (Dòng Thánh Tâm Chúa 
Giêsu) và “Quand le Seigneur parle au coeur” của Cha Gaston Courtois do Agnès Richomme 
thu thập và trình bày. 
 

Còn tiếp  

VỀ MỤC LỤC 

 
 
  

 

Tiếng gà gáy sáng của nhà ai đó ở vùng quê yên tĩnh hòa lẫn với tiếng chuông nhà thờ nơi 

các xứ đạo ngân vang lên như xua đuổi màn đêm đang bao trùm vạn vật, lúc mặt trời còn ngủ 

vùi chưa thức giấc. Những âm vang trầm bổng, thánh thót, ngọt ngào như mời gọi, như nâng 

đỡ, như ủi an, như nhắc nhở các tín hữu gần xa mau thức dậy cùng đến Thánh Đường, nơi tôn 

nghiêm thờ phượng Chúa, để cùng cảm tạ Ngài sau một đêm dài được bình yên. Vợ chồng 

Phúc, không ai bảo ai cùng thức dậy. Đó là ngày tháng của những năm sau 1975. Lúc này, gia 

đình anh qủa thực đã khánh kiệt. Vợ chồng anh đã phải bán hết số vải và hai chiếc Honda mới 

trả hết số nợ cho bà con thân quen mà gia đình anh đã vay mượn để mở một sập vải trước đó. 

HÀNH ĐẠO: ĐỀ TÀI I: HAI CHIẾC PHA0 
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Trong lúc số tiền khách hàng nợ vợ chồng anh cũng tương đương với số tiền anh nợ, nhưng 

không ai trả cho anh cả. Họ bỏ đi tứ tán hết cả rồi! Chiếc cassetter hiệu Hitachi, tài sản có giá trị 

cuối cùng của gia đình anh cũng không còn để nghe những bản nhạc Trịnh Công Sơn, vốn cả 

hai vợ chồng anh đều ưa thích của một thời xa vắng. 

  

- Thôi em ạ! Mình trả hết nợ là mừng lắm rồi! Còn cái gì thì ăn cái đó, ráng chịu đựng nhé! 

Phúc nói với vợ. 

- Vâng! Em sợ anh thôi! Anh quen chân giầy chân dép rồi, bây giờ cực khổ, sợ anh không 

chịu nổi, còn em đã quen cực từ lâu rồi! Hai vợ chồng Phúc cùng cười. Trong tiếng cười của họ 

có lẫn sự chua xót và cả sự mãn nguyện nữa.  

  

Vợ Phúc có tên là Hà lại là con của một ông bà Cố (gia đình Công Giáo có người đi tu làm 

linh mục) nhưng thức dậy không phải để đi dự lễ nơi Thánh Đường như bao người Công Giáo 

khác, mà đi tìm kế sinh nhai cho gia đình. Thật chua xót, mỗi buổi sáng như thế, Hà lại phải 

bước xuống một chiếc xuồng ba lá nhỏ bé ọp ẹp chỉ có thể chở vỏn ven được ba người ở một 

con kinh đào nhỏ cách chợ gần 3000 mét, Hà chèo vội đi mặc cho trời gía lạnh hay mưa gió, 

chỉ mong sao cho kịp buổi họp chợ lúc 5 giờ sáng. Hà một thời là cô giáo, nàng không biết bơi, 

đến nay nàng vẫn chưa bơi được, nhưng Hà đã tập rồi biết chèo xuồng không những bằng hai 

tay mà còn bằng cả hai chân nữa. Cái Sắn, một vựa lúa của Đồng Bằng Sông Cửu Long đã có 

một thời người ta chèo xuồng như thế. Ngày nay, người ta không còn thấy bóng dáng những 

chiếc xuồng đó đâu nữa. Phúc lấy một sợi giây, một đầu cột vào chiếc can nhựa rỗng 20 lít, 

một đầu giây cột vào chân vợ đề phòng có chuyên bất trắc xẩy ra thì chiếc can nhựa rỗng đó 

chính là chiếc phao để vợ anh có cái bấu vứu mà tự cứu lấy mình. Anh thường nói đùa với Hà: 

  

- Đó là phao cứu sinh của em đấy. 

- Hà mỉm cười như thầm cám ơn anh. 

  

Hà chèo xuồng ra chợ mua bán trao đổi lặt vặt tìm kiếm một vài lít gạo, con cá, con cua, 

mớ rau cho gia đình đắp đỗi qua ngày. Trước khi mái chèo đầu tiên khua trên mặt nước yên 

lặng, anh không quên hôn nhẹ trên trán vợ mình như một lời nhắn nhủ vợ cẩn thận và cố gắng 

nhé. Dù tối  trời, hay dưới ánh trăng mờ ảo, anh vẫn nhận ra nụ cười hiền hòa nơi người vợ 

thật đảm đang, đã hy sinh biết bao để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Trong suốt thời gian chèo 

chiếc xuồng ba lá, thật may mắn không một lần xuồng bị chìm, nên chiếc phao can nhựa 20 lít 

không có dịp được sử dụng. Việc dự phòng một chiếc phao cho vợ vẫn được thực hiện khi gia 

đình anh có được chiếc vỏ dọt nhỏ chạy bằng máy koler 4 thay cho chiếc xuồng ba lá mỏng 

manh trước đây. Nhờ duy trì sự dự phồng đó mà Hà đã tự cứu được mình trong một tai nạn 

chìm vỏ dọt, khi chiếc koler 4 bỗng dưng cháy giữa sông, do xăng trào ra. Đúng là việc gì có dư 

phòng cũng có hơn. 

  

Sau khi chiếc xuồng của vợ đã dời bến, anh lặng lẽ trở vào nhà để các con yên giấc, rồi 

nhẹ nhàng gánh đôi thùng 30 lít trên vai ra vườn tưới hơn 2000 cây thuốc lào, khoảng chừng 

200 gánh nước. Xong việc, anh đạp xe đạp tới trường cách nhà hơn 10 km trước 7 giờ sáng. 

Nhờ biết cách phân chia mương nước và luống thuốc lào hợp lý, nên công việc cũng nhẹ 

nhàng và đỡ mất thời gian. Công việc như thế, nhưng trong suốt thời gian này anh đã không 

đến trường trễ bao giờ. Trên đường đến trường anh hay để mắt tìm kiếm những ổ mối mọc 

trong những mảnh vườn nằm hai bên đường (quốc lộ 80 hiện giờ) để khi tan trường về nhà 

anh kịp xin bà con mang về cho mấy chục con gà con ăn. Nhìn bầy gà giành nhau mổ những 

con mối một cách nhanh nhảu và thích thú, cả nhà ai cũng cười vui. Một tương lai sáng sủa 

hơn thoáng hiện về với mọi người. Gà con ăn mối mau lớn lại ít bị bệnh, một kinh nghiêm nhỏ 
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anh đã học được thời đó. Thửa vườn thuốc lào và đàn gà chính là vốn tích lũy của gia đình anh 

trong hoàn cảnh khó khăn này. Cũng chính nhờ sự tích lũy từng chút một đó, như kiến tha lâu 

cũng đầy tổ mà gia đình anh ngày một khá hơn, các con anh đều được học tập đến nơi đến 

chốn. Vợ chồng anh thường nói với nhau: Phải tích lũy để tiêu dùng; muốn tiêu dùng phải tích 

lũy; tiểu phú do cần; đại phú do Thiên, và có tận nhân lực mới tri Thiên mệnh được. Phúc nhớ 

lại, thời gian đó có những lúc thuốc lào rất có giá. Ông bác của anh chỉ bán có 100 bánh thuốc 

lào (15kg thuốc, khoảng 200 cây thuốc lào) mà đủ tiền làm đám cưới cho người con trai của 

bác. Đám cưới linh đình, có mổ cả trâu bò nữa. Chính thế, mà trong một đêm trăng, ba Phúc 

cùng vợ chồng anh đang ngồi nghỉ sau khi đã cuốc được 20 luống thuốc lào khoảng 900m2, 

Phúc nói: 

Con nghĩ: Với giá thuốc lào như hiện nay, nhà mình cuốc thêm 300m2 nữa, trồng được 

600 cây thuốc lào, số đó bán đi đủ mua gạo cho nhà mình trong một năm. Nhà mình tích lũy 

được 2000 cây, cả 1000 bánh thuốc lào, ba với em tính sao? 

  

- Ồ! Vậy thì cuốc tiếp, ba Phúc và Hà vui vẻ cùng đứng lên cuốc tiếp, sau khi ba Phúc vừa 

hút hết điếu thuốc lá Bastô. 

- Để con pha nước chanh đường cho ông và ba má uống nhé! nhà mình có đường mà, bọc 

đường ba mới đưa ở trường về trưa nay đấy, đường chế độ tháng này của ba. Con trai lớn của 

Phúc thường theo bố mẹ giúp những việc lặt vặt đã nói như thế.  

  

- Phúc ngẫm nghĩ đến chế độ: 13kg gạo tháng trước vợ chồng anh đã thống nhất giúp cho 

bác Binh mới ốm dậy, thật khó khan, Phúc chỉ mang về nhà nửa kg đường thôi. Gạo tháng này 

vợ chồng Phúc lại giúp cho chú Tí, vợ mới sanh, cũng không có gì ăn hết. Phúc cũng chỉ mang 

về nửa kg đường. Vợ chồng Phúc thường nói với nhau: Nhà mình vừa trắng tay, đang làm lại 

từ đầu, sao bà con ta còn khỏ hơn mình nhiều quá! Thôi giúp được gì thì cứ giúp, đợi khá như 

trước thì biết đến bao giờ. Hai vợ chông lại cười vui vẻ. 

  

Tiếng bịch, bịch của những nhát cuốc bổ vào lòng đất lại tiếp tục vang lên. Ba bóng người 

lúc ngẩng lên, lúc cúi xuồng cùng với những câu chuyện nhỏ to có cả tiếng cười trong ánh 

trăng vằng vặc, một ngon đèn trời khổng lồ đang soi sáng mà Thượng Đế đã ban tặng cho 

nhân loại về đêm và hình như dành ban tặng riêng cho những người nông dân như họ trong 

những đêm trăng rằm như đêm nay. Phúc nhớ một nhà thơ đã viết: “kho trời chung mà vô tân 

của mình ta”. Điều đó đang đến với vợ chồng Phúc, đêm nay. Niềm vui nho nhỏ đến với gia 

đình họ, họ quên đi bao vất vả mệt nhọc trong công việc dù phải làm việc trong đêm khuya 

thanh vắng. Thế rồi, chỉ bốn ngày sau 300m2 đất đã được cuốc xong, một tính toán nhỏ đã 

đươc thực hiên, mở ra một ngày mai sáng sủa hơn. Lại một vụ thuốc lào trúng mùa nữa. Thuốc 

của vợ chồng Phúc bán rất chạy lại có giá và được các lái thuốc lào khen là: Chân chua, chùng 

khói, say mệt… 

  

Những ngày lễ, anh được chứng kiến cảnh vui mừng đón mẹ về chợ của các con và của 

cả ba mẹ anh nữa. Mặt trời gần đứng bóng, hay lúc xế chiều là các con anh đã dáo dác chạy đi 

đón mẹ về. Đứa chạy qua hàng xóm hỏi thăm sao mẹ cháu chưa về? Khi nhà bên có người về 

chợ sớm hơn. Đứa khác chạy ra bờ kinh cố nghiêng đầu ra xa một chút để tìm bóng mẹ trên 

chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu bồng bềnh trên dòng kinh. Rồi chúng bỗng reo lên: 

  

- Ôi! Ôi! Mẹ về chợ rồi! Anh em ơi. Các con anh hô to khi chiếc xuồng của vợ anh đang ghé 

vào bờ. Đứa dắt tay mẹ lên bờ, đứa sách giỏ cho mẹ. Ba mẹ Phúc và cả anh nữa cũng đi đi laị 

lai trong nhà đứng ngồi không yên, hình như mỗi người đều chờ mong một cài gì đó sẽ đến với 

mình… 
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- Ôi! Hôm nay em bán hết sớm lắm! Lai được giá nữa cơ! Đậu xanh nhà mình ai cũng 

thích. Họ nói sao khéo trồng thế? Mười hạt như mười, không hạt nào câm điếc cả. Vợ chồng cô 

là thầy cô giáo quen cầm viết có cầm leng cuốc bao giờ đâu? Sao mà giỏi thế? Hà vừa cười 

vừa kể, cả nhà cùng vui. Rồi Hà đưa hai cái bánh đa cho cháu lớn chia cho các em để chúng 

chạy đi chơi, sau đó Hà lấy ở trong giỏ cói ra môt vài gói nhỏ và nói: 

  

- Con mua cho má quả na dai măt mở đây, thứ này má thích nhất, má ăn thôi, các cháu có 

bánh đa rồi. Mẹ Phúc túm tím cười.  

- Chị cứ bày vẽ quá!  Nhà mình đang tiết kiêm từng đồng, chị lai mua quà cho từng người 

thì của đâu! Từ nay chị không phải mua quà gì cho tôi nữa nhé! Chị chỉ mua mỗi ngày một gói 

Bastô xanh cho ông ấy đây thôi, ông ấy nghiện thuốc cả hơn mười năm rồi không bỏ được, 

ráng mà chiều cho ông ấy vui… 

- Con mua cho ba 7 gói bastô xanh, một tuần luôn, hôm nay nhà mình bán đươc đậu xanh 

có giá hơn, coi như được lời 7 gói thuốc không tốn tiền.  

  

Trong giai đoạn này, không những chỉ khó khăn về đời sống cơm áo gạo tiền của gia đình, 

mà còn gặp nhiều thử thách khi gia đình Phúc là người công giáo bước đầu sống trong một xã 

hội với chủ thuyết duy vật vô thần. Anh lại là một giáo viên “giáo viên lưu dụng” hàng năm phải 

học nhiều khóa chính trị. Một trong những nội dung cơ bản của những khóa đó là không tin vào 

Thần Thánh nào cả, chỉ tin vào sức con người và khoa học mà thôi. Thật may mắn! Phúc đã 

tìm được cuốn “ NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN” của Giáo Phận Long Xuyên lúc 

bấy giờ. Cuốn sách đã trả lời được hầu hết những câu hỏi khó khăn đang đặt ra trong lúc đó. 

Cuốn sách đúng là của báu tinh thần vô giá đối với anh trong giai đoạn đầy cam go này. Nội 

dung cuốn sách giúp ích rất nhiều cho anh trong việc học hỏi và tìm hiểu sâu hơn về Thiên 

Chúa những năm tháng về sau. Anh không những say mê đọc đi đọc lại nhiều lần đến nỗi cuốn 

sách bị nhầu nát, mà còn giới thiệu cuốn sách đến những anh em bạn hữu gần xa, rồi còn 

phôtô ra mấy chục cuốn để tặng anh em, gia đình và những nơi cần thiết. Cuốn NHỮNG VẤN 

ĐỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN đã trả lời khá đầy đủ một câu kinh bản mà anh vô cùng yêu quí, 

tâm đắc và khâm phục: “NHÌN VÀO TRẬT TỰ LẠ LÙNG CỦA TRỜI ĐẤT NÀY BÈN NHÂN RA 

ĐỨC CHÚA TRỜI”. Cuốn sách đã giúp anh có được những tư liệu cần thiết trong những buổi 

nói chuyện với ban bè cũng như với sinh viên Công giáo ở một số nơi, nhờ đó mà dễ thuyết 

phục được nhiều người. Gần đây anh lại say mê cuốn “NGÔN NGỮ CỦA CHÚA” của tiến sỹ 

Francis S. Collins, Giám đốc dự án giải mã gen người, cuốn sách còn có tên là NHỮNG BẰNG 

CHỨNG KHOA HỌC VỀ ĐỨC TIN do nhà xuất bản Lao Động xuất bản năm 2007. Nhờ thế, mà 

niềm tin về một Thiên Chúa toàn năng đầy lòng yêu thương ngày một sắt son và vững mạnh 

hơn trong anh. Anh chia sẻ những hiểu biết đó đến con cái, anh em, ban bè thân quen, kể cả 

những anh em khác tôn giáo, ai ai cũng đều tâm đắc và đón nhân một cách hào hứng vui vẻ. 

Cũng chính nhờ thế, mà anh tự tin hơn trong cuộc sống, trong giao tiếp. Có một lần cùng dự 

buổi liên hoan ở Rạch Giá có cả anh em cán bộ miền Bắc vào (A chi viện) bữa tiệc có cả mấy 

trăm người. Vì đoạt xuất sắc toàn tỉnh trong khóa học chuyên môn nghiệp vụ, Phúc được mời 

ngồi cùng bàn tiệc với lãnh đạo giảng dạy của khóa. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, anh đưa tay 

làm dấu Thánh Giá, một cán bộ chi viện ngồi bên nói với anh: 

-  Anh Phúc cần phải mở cuộc cách mang tư tưởng văn hóa. 

- Vâng, tôi nghĩ cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa trước tiên là phải tôn trọng hiến pháp. 

Anh từ tốn trả lời anh cán bộ như thế. Anh cán bộ yên lặng, rồi anh bắt tay cười xòa với anh 

cán bộ. Phúc hiểu ý anh cán bộ đó muốn nói là anh đừng làm dấu nữa, bỏ cách đó đi. Phúc trả 

lời có ý là hiến pháp có ghi tự do tín ngưỡng, sao anh lại cấm tôi? 
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Sau thời gian đó, đôi lúc một vài cán bộ thường hỏi Phúc tại sao anh tin có Thượng Đế? 

Anh có thể chứng minh sự hiên hữu của Thượng Đế được không? Tôn giáo như chiếc áo 

khoác ngoài, anh có thể cởi ra và về đây làm việc với chúng tôi được không? Anh có năng lực, 

tương lai còn dài anh nghĩ sao? Phúc từ tốn bày tỏ bao điều anh đã ấp ủ từ lâu. Phúc thấy các 

anh em yên lặng, không hỏi nữa. Phúc luôn vui vẻ và tích cực làm việc trong vai trò thấp hơn, 

không đúng với khả năng của mình, nhưng niềm tin của anh không bị xúc phạm. 

Phúc suy nghĩ: chiếc can nhựa rỗng 20 lít là CHIẾC PHAO CỨU SINH đã giúp vợ mình 

thoát chết trong gang tấc, thì cuốn NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN cũng chính là 

CHIẾC PHAO CỨU SINH về mặt tinh thần cho Phúc trong giai đoạn cam go, nhiều thử thách 

này vậy. Vợ chồng anh cảm thấy thật hạnh phúc ngay trong cảnh khó nghèo. Hạnh phúc thật 

đơn sơ, hạnh phúc nằm ngay trong tầm tay của chúng ta, khi chúng ta biết quan tâm đến nhau, 

yêu thương nhau một cách chân thành. Hạnh phúc trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào một 

Thiên Chúa toàn năng đầy lòng xót thương chúng ta. Thượng Đế đó đang hiện diện ngay trong 

anh em chúng ta, nhất là trong những người kém may mắn hơn chúng ta, bất kể họ là ai… 

Phúc cảm tạ Chúa đã dìu dắt gia đình anh qua cơn gian nan, đầy sóng gió và thử thách 

này. 

  

Cursillista Inhaxiô Đặng phúc Minh 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

  

Ngoài khả năng thu nhận âm thanh, thính giác còn có vai trò quan trọng trong việc trao 
đổi liên lạc thông tin giữa người với người cũng như giúp tâm hồn thư giãn khi nghe những 
lời nói dịu hiền hoặc những nhạc điệu nhẹ nhàng, thoải mái. 

Thính giác hoạt động thường xuyên, khi ngủ cũng như thức. Một tiếng động nhẹ ban 
đêm cũng làm ta thức giấc. Một âm thanh xa vời cũng lọt vào tai dù ta có tập trung vào công 
việc đang làm. 

Nhiều người thường không để ý tới giá trị của thính giác cho tới khi không nghe được 
nữa thì mới ý thức điếc là một tai họa. Nạn nhân rơi vào tình trạng cô đơn, ngơ ngác không 
biết diễn tiến sự việc xảy ra ở chung quanh. Có người bị trầm cảm, buồn phiền thấy mình 
như bị đặt ra ngoài sinh hoạt của gia đình, xã hội. 

Nhưng cũng có người, bịt tai chẳng thèm nghe những điều thị phi gossip, cho đỡ bận 
tâm. Hoặc  “điếc không sợ súng”, tỉnh bơ việc mình mình làm, chẳng cần để ý tới công luận.  

Trước khi nói tới điếc và máy trợ thính, xin nhắc qua về cơ quan thính giác và nguyên 
nhân gây ra điếc. 

Cơ quan thính giác 

Cơ quan thính giác hoặc tai có ba phần chính: tai ngoài, tai giữa và tai trong. 

1-Tai ngoài 

ĐIẾC VÀ TRỢ THÍNH CỤ 
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Tai ngoài giống như một ống loa, mở rộng để đón nhận âm thanh, tiếng động, đưa vào 
trong tai. 

Màng nhĩ phân cách tai ngoài với tai trong. Khi được kích thích, màng nhĩ rung động và 
chuyển âm thanh vào tai trong. 

Một âm thanh hoặc áp suất mạnh có thể làm màng nhĩ rách và đưa đến mất thính giác. 
Màng nhĩ rách, nước hoặc vi khuẩn ở tai ngoài có thể làm tai giữa bị bệnh nhiễm. Vì thế khi 
bơi lội nên phòng tránh nước vào tai với cục bông gòn có tẩm sáp không thấm nước. 

Ống tai ngoài cũng có chất dầu nhờn gọi là ráy tai, mà khi nhiều, có thể cản trở sự dẫn 
truyền âm thanh. Thường thì ráy tai tự nhiên tiêu tan. Nếu ráy tai lấp kín, nên nhờ bác sĩ lấy 
ra để tránh tổn thương màng nhĩ. Nhiều người có thói quen dùng tăm quấn bông gòn để 
ngoáy ngoáy, chùi chùi lỗ tai, lấy làm thích thú lắm. Nhưng làm như vậy nhiều khi lại đẩy ráy 
sâu vào trong tai. Chỉ cần lau ống tai hàng ngày bằng khăn mặt cũng đủ sạch rồi. 

2-Tai giữa 

Tai giữa thông với cuống họng qua ống Eustache. Vì thế khi cuống họng nhiễm độc thì 
tai giữa cũng bị lây và thính giác có thể tạm thời gián đoạn. 

Tai giữa có ba miếng xương nhỏ nối tiếp với nhau để chuyển âm thanh vào các giây 
thần kinh. Các xương này rất dễ bị hư gẫy khi sọ bị chấn thương hoặc nhiễm trùng, gây ra 
mất thính giác. Xương bị chấn thương có thể điều trị bằng giải phẫu. 

3-Tai trong 

Tai trong chứa bộ phận quan trọng nhất của thính giác là các sợi tóc với các dây thần 
kinh tiếp nhận âm thanh và điều hòa sự thăng bằng của cơ thể. 

Tai trong được bao che bởi một hệ thống xương rất kiên cố, chỉ hư hao khi xương sọ bị 
chấn thương nặng. 

Tuy nhiên, với các tiếng động liên tục và mạnh, như tiếng động cơ máy bay, tiếng súng 
lớn, tiếng nhạc khí rock, các giây thần kinh thính giác có thể bị suy yếu dần và đưa tới mất 
thính giác. Sự mất này không chữa được, dù bằng giải phẫu hay dược liệu tân tiến. 

Sự nghe xẩy ra khi những làn sóng của âm thanh tiếp cận với các cấu trúc ở trong tai. 
Tai sẽ chuyển sóng này ra các tín hiệu thần kinh, nhờ đó não bộ có thể nhận biết là âm 
thanh. 

Sóng âm thanh vào tai ngoài, gây rung động màng nhĩ. Màng nhĩ và ba xương nhỏ ở tai 
trong khuếch đại rung động đó rồi chuyển vào tai trong. Nơi đây, sóng âm thanh được cả 
ngàn sợi tóc nhỏ và dung dịch chất lỏng phiên dịch thành các tín hiệu điện năng trước khi 
lên não bộ để được nhận diện là tiếng nói, tiếng cười, tiếng ta hoặc tiếng tây. 

Thính giác có thể yếu hoặc điếc hoàn toàn. 

Có ba loại điếc chính: 

-Ðiếc dẫn truyền gây ra do bệnh tật, tắc nghẽn tai ngoài hoặc tai trong. Bệnh có thể 
chữa được bằng dược phẩm, giải phẫu hoặc mang trợ thính cụ. 
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-Ðiếc do tổn thương dây thần kinh và sợi tóc ở tai trong. Máy trợ nghe có thể giúp người 
điếc nghe được, nhưng âm thanh thường hay bị biến đổi, nên khó nghe. 

-Ðiếc vì tổn thương tế bào thần kinh não phụ trách sự nghe. 

Nguyên nhân Ðiếc 

 Sau đây là một số nguyên nhân: 

1- Ðiếc có thể do thừa kế: Nếu cha hoặc mẹ bị điếc thì con có nhiều rủi ro cũng bị điếc. 

2- Suy yếu thính giác trước hoặc sau khi em bé sinh ra vì sanh thiếu tháng, bé thiếu 
dưỡng khí, mẹ bị các bệnh giang mai, bệnh ban đào (rubella) trong khi có thai hoặc do mẹ 
dùng thuốc độc hại cho tai trong thời kỳ mang thai... 

3- Bệnh nhiễm như viêm màng não, sởi, quai bị, viêm tai trong mãn tính, nước vào tai 
trong 

4- Do tác dụng độc của dược phẩm (kháng sinh streptomycin, thuốc trị sốt định kỳ)...vào 
bộ phận nghe ở tai trong 

5- Chấn thương não sọ hoặc tai 

6- Xơ cứng xương tai là một rối loạn di truyền đưa tới mất thính giác: Xương ở tai trong 
tăng sinh khiến cho xương bàn đạp dính vào cửa sổ bầu dục và gây trở lại cho việc dẫn 
truyền âm thanh vào tai trong. Trường hợp này có thể giải phẫu chữa được. 

7- Ngồi trên phi cơ cũng có thể bị giảm thính giác tạm thời. Đó là khi áp suất không khí ở 
tai giữa mất cân bằng, nhất là lúc máy bay đáp xuống. Để tránh khó khăn này, nên mở rộng 
miệng và nuốt mạnh để mở ống Eustache. 

8- Người cao tuổi thường hay bị mất thính giác nhiều hơn so với các tuổi khác. Trên 60 
tuổi, cứ ba vị thì một vị nghễnh ngãng. Trên 75 tuổi thì quá nửa các cụ bị kém nghe. 

Trong đại hội hàng năm họp ngày 17 tháng 2 năm 2007 vừa qua của Hội American 
Association for the Advancement of Science tại San Francisco, chuyên gia Streven 
Greenburg báo động rằng vào năm 2050 sẽ có khoảng 50 triệu người cao tuổi ở Hoa Kỳ bị 
suy yếu thính giác. Lý do là tuổi thọ ngày càng cao dẫn tới  suy yếu dây thần kinh thính giác, 
tiếng động cơ khí trong môi trường cũng gia tăng. Hơn nữa người cao tuổi cũng dùng nhiều 
thuốc hơn, và một số thuốc cũng gây tác dụng xấu lên thính giác. 

9- Nguyên nhân trầm trọng nhất là khi tai phải liên tục nghe các âm thanh quá mạnh như 
tiếng súng lớn, nhạc quá ồn ào, làm việc trong cơ xưởng nhiều máy móc phát âm. 

10- Bít ống tai như khi ráy tai quá nhiều hoặc có dị vật lọt vào tai. 

Ngay từ khi mới sinh ra, trẻ em có thể đã bị điếc. Do đó các em cần được xét nghiệm, 
đo khả năng nghe để tìm ra bệnh và điều trị. Trẻ em bị điếc thường chậm biết nói, học hiểu, 
tiếp nhận kiến thức và gặp nhiều khó khăn tại trường học, với bạn bè. 

Trắc nghiệm thính giác 

Sau đây là một số câu hỏi trắc nghiệm khả năng nghe: 
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- Bác có phải cố gắng nghe lắm mới hiểu được người khác đang nói gì? 

- Bác có khó khăn khi nghe điện thoại? 

- Bác có gặp khó khăn theo dõi khi hai, ba người cùng nói một lúc? 

- Bác có khó khăn nghe khi có những âm thanh vọng lại từ phía sau? 

- Có ai than phiền bác mở TV quá lớn không? 

- Có bao giờ bác phải yêu cầu người khác nhắc lại điều họ vừa nói không? 

- Có bao giờ bác thấy người khác nói quá nhỏ và không rõ ràng? 

- Có bao giờ bác hiểu nhầm lời nói của người khác và trả lời không đúng? 

- Bác có cảm thấy bối rối vì hiểu nhầm ý nghĩa lời nói của người khác? 

Nếu trả lời CÓ cho hơn ba câu hỏi vừa kể, thì nên đi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng 
hoặc chuyên gia thính lực (audiologist) để kiểm tra khả năng nghe. 

Trợ thính cụ 

Máy nghe hay trợ thính cụ (hearing aids) đã được sử dụng từ nhiều ngàn năm. 

 Cách giản dị nhất là ta cụm bàn tay lại trước vành tai để đón- đưa âm thanh vào ống tai 
khi ta muốn nghe tiếng nói từ đằng xa vọng tới hoặc khi muốn nghe âm thanh trong đám 
đông người. Đây là khi tai không bị tổn thương, chứ mà tai bị hư hao thì cách này không 
công hiệu. 

Dụng cụ trợ nghe đầu tiên được sáng chế vào thế kỷ thứ 17, hình dạng giống như một 
bông hoa kèn gọi là ống loa. Ðầu nhỏ của ống để gần lỗ tai người nghe, đầu to nơi miệng 
người nói, như vậy âm thanh sẽ được tập trung vào tai. 

Phải đợi tới thế kỷ thứ 20 trợ thính cụ điện tử mới được thành hình  và mới thực sự giúp 
cho người bị khiếm khuyết thính giác nghe được, đặc biệt là khi những sợi tóc ở  hoặc dây 
thần kinh thính giác ở tai trong bị tổn thương. 

Nguyên tắc của trợ thính cụ là khuếch đại âm thanh. Máy giúp hầu hết trường hợp mất 
nghe vì bệnh ở tai ngoài và tai giữa và một số trường hợp do dây thần kinh hư hao, nhưng 
máy không giúp được gì nếu bị mất thính giác hoàn toàn. 

Có nhiều loại máy khác nhau nhưng có cùng nguyên tắc: một microphone thu âm thanh, 
chuyển ra luồng điện, được khuếch thanh để có thể nghe được. Ngoài microphone, máy 
gồm có một bộ phận khuếch đại, một loa, một bộ phận gắn vào tai và nút điều chỉnh âm 
thanh cao thấp. 

Các máy đều dùng điện năng của một cục pin nhỏ. Máy có thể mang ở ngoài tai hay đặt 
trong lỗ tai. 

Máy đeo ngoài tai (Postauricular aid) giá tương đối rẻ hơn, rất đáng tin cậy và khi hư, 
sửa chữa dễ dàng. Nhược điểm là người ngoài nhìn thấy máy, cho nên nhiều người không 
thích. 
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Máy đặt trong tai nhỏ hơn, thông dụng hơn và bắt được đủ loại âm thanh cao thấp 
nhưng đắt hơn. Nói chung, giá tiền mỗi máy xê xích từ 800 mỹ kim tới 4000 mỹ kim. Thường 
thường, phải thay trợ thính cụ mỗi năm năm. 

Trong khi mang máy trợ nghe, không nên xịt keo ép tóc để tránh hư hại máy. Ðừng để 
máy nơi quá nóng và thay cục pin theo chỉ dẫn của nhà sản xuất máy. 

Nếu dùng trợ thính cụ lần đầu thì cần hợp tác với chuyên viên đo thính giác để điều 
chỉnh máy cho tới khi nghe không trở ngại rồi hãy mua. Có khi thời gian thử máy kéo dài cả 
hai, ba tháng. Chuyên viên sẽ giúp ta lựa máy thích hợp với loại khiếm khuyết thính giác của 
mình. 

Người vẫn bị điếc nặng mặc dù đã mang trợ thính cụ có thể được giải phẫu đặt cấy một 
dụng cụ điện tử nhỏ xíu vào cơ quan xoắn ốc (Cochlear). Ðây là bộ phận tham dự vào việc 
nhận và phân tích âm thanh. Với dụng cụ này, người điếc có thể nghe và phân biệt âm thanh 
ở chung quanh, thay đổi giọng nói để tiếng nói rõ ràng hơn. Chi phí giải phẫu tốn từ 5000 tới 
30,000 mỹ kim, nhưng nhiều bệnh nhân cho là “rất đáng đồng tiền bát gạo”. Vì họ nghe tốt 
hơn rất nhiều. 

Phòng ngừa suy yếu thính giác 

Để phòng tránh mất thính giác: 

1- Khi tai bị nhiễm trùng, cần được điều trị tới nơi tới chốn để tổn thương tai rồi bị điếc. 

2- Đừng cố lau chùi lỗ tai với vật sắc hoặc tăm quấn bông gòn, để tránh tổn thương cho 
ống tai và đẩy ráy sâu vào tai. 

3- Tránh nơi có tiếng động quá to, che lỗ tai với nút bịt tai (ear plug). 

4- Khi màng nhĩ bị thủng, tránh để nước vào tai trong. Khi bơi lội cần có nút bịt tai. 

5- Khám bác sĩ ngay khi nghi là tai bị nghễnh ngãng, nhiễm trùng tai hoặc ù tai. 

6- Khi làm việc trong môi trường nhiều tiếng động, nên đo thị giác theo định kỳ để sớm 
phát hiện khó nghe và áp dụng phương thức phòng tránh điếc.            

Đối thoại với người suy yếu thính giác 

- Khi nói với người suy yếu thính giác mang trợ thính cụ, không nên hét to vào tai họ. 
Hét như vậy càng làm cho họ mất bình tĩnh mà không giúp gì thêm cho việc nghe. 

- Bắt đầu nói chuyện bằng cách gợi sự chú ý của họ để họ biết là mình đang nói với họ. 

- Đối diện với người điếc vì họ có thể đoán ra âm thanh khi nhìn môi cử động và sắc mặt 
người nói. 

- Nói hết sức chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Đừng hạ giọng ở cuối câu nói. Ra dấu hiệu 
thêm bằng tay để họ dễ hiểu hơn. 

- Đi thẳng vào vấn đề: nói về việc gì, ai là chủ động, xảy ra khi nào và ở đâu rồi đi vào 
chi tiết sự việc. 

- Nếu họ yêu cầu nhắc lại điều gì thì dùng chữ khác cho rõ nghĩa hơn. 



 

51 

- Khi cảm thấy là họ chưa hiểu thì nhẹ nhàng nhắc lại vì nhiều khi họ ngần ngại không 
dám hỏi. 

Với người có khó khăn nghe: 

- Ðối diện với người mình nói chuyện để có thể đoán lời nói qua cử chỉ của tay và qua 
môi mấp máy 

- Dẹp bỏ các âm thanh ở gần như từ radio, TV 

- Yêu cầu người đối thoại nói chậm và rõ ràng 

- Chọn nơi im lặng để nói chuyện 

- Mang trợ thính cụ  

Kết luận 

Ðiếc không chỉ là vấn đề của cá nhân người điếc, mà đã được các nhà y tế quốc gia 
cũng như quốc tế quan tâm như một vấn nạn xã hội. 

Số người bị điếc ngày càng nhiều vì dân số gia tăng và tuổi thọ cao hơn. Theo ước 
lượng vào năm 2005 của Y tế Thế Giới (WHO), hiện nay có khoảng 276 triệu người ở khắp 
nơi bị suy yếu hoặc mất thính giác hoàn toàn. 80% những người này nằm trong giai tầng có 
lơi tức thấp của quốc gia. 1/4  các trường hợp điếc này xẩy ra ở tuổi thiếu thời. Ðời sống của 
họ bị ảnh hưởng trầm trọng vì khả năng sàn xuất kém. 

Hơn nữa, tại nhiều quốc gia đang phát triển, chỉ có 1 trong số 40 người điếc có thể có 
máy trợ nghe, vì máy quá đắt và số máy sản xuất cũng chỉ đáp ứng được cho 10% người 
điếc. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2006, WHO đã liên kết với nhiều tổ chức từ thiện trên thế giới để 
khích lệ sản xuất và cung cấp máy trợ nghe với giá phải chăng cho người điếc, đặc biệt là tại 
các quốc gia đang phát triển cũng như tại các cộng đồng còn gặp khó khăn kinh tế. 

Ngoài ra, WHO cũng có những chương trình phòng chống điếc, tập trung vào ba nguyên 
nhân thường thấy. Ðó là giảm thiểu sử dụng các dược phẩm có tác dụng độc hại tới thính 
lực, phòng ngừa và chữa trị bệnh viêm tai trong, giảm thiểu tiếng động quá mạnh. 

Theo cơ quan này, 50% điếc có thể phòng tránh được qua chủng ngừa các bệnh gây 
điếc, sớm phát hiện nguyên nhân gây điếc và điều trị bệnh. 

Ðây là điều đáng mừng. Ðể bớt đi những “hoạt cảnh” vui vui như: 

“Điếc hay ngóng, ngọng hay nói” hoặc: 

“Ông nói gà, bà nói vịt”. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức   Texas-Hoa Kỳ 

www.bsnguyenyduc.com 

Tuyển tập Videos Sống Vui Sống Khoẻ  

http://www.bsnguyenyduc.com/
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Vài hàng giới thiệu : Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" của BS 
Nguyễn Ý Đức. Tuyển tập này là những bài nói chuyện hữu ích về y tế, dinh dưỡng và sức khoẻ 
của BS Nguyễn Ý Đức trên các đài truyền hình được đưa lên Internet. Cùng với bộ sách "Câu 
Chuyện Thầy Lang" và những ấn phẩm đã được xuất bản, những bài viết trên Internet, tuyển 
tập Videos "Sống Vui Sống Khoẻ" này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đóng góp vào việc 
cải thiện vấn đề sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam khắp nơi. 

http://www.youtube.com/user/DrNguyenYDuc/videos  

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 
 
 

 

- Mọi liên lạc: Ghi danh, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, bài vở..., xin gởi về địa chỉ 

 

giaosivietnam@gmail.com  

 

- Những nội dung sẽ được đề cao và chú ý bao gồm: 

 

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc mục vụ của Giáo sĩ;  Những tài liệu 
của Giáo hội hoặc của các Tác giả nhằm mục đích Thăng tiến đời sống Giáo sĩ; Cổ võ ơn gọi 
Linh mục; Người Giáo dân tham gia công việc “Trợ lực Giáo sĩ” bằng đời sống cầu nguyện và 
cộng tác trong mọi lãnh vực; Mỗi  Giáo dân phải là những “Linh mục” không có chức Thánh; 
Đối thoại trong tinh thần Bác ái giữa Giáo dân và Giáo sĩ… (Truyền giáo hay xây pháo đài?) 

 

- Quy vị cũng có thể tham khảo những số báo đã phát hành tại 

 

www.conggiaovietnam.net  

 

Rất mong được sự cộng tác, hưởng ứng của tất cả Quí vị 

 

Xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã sẵn lòng cộng tác với chúng tôi bằng nhiều 
cách thế khác nhau. 

 

TM. Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam 

 

Lm. Luca Phạm Quốc Sử  USA 

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

 

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

