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LÔØI NGOÛ 

Kính thưa Quý anh chị em Legio Mariæ, 

Bước vào tháng 11, Giáo Hội mừng ngày lễ Các Thánh Nam 
Nữ, rồi sau ñó là trọn một tháng dành cho các linh hồn. Trong ngày lễ 
các thánh, chúng ta bỗng thấy vang lên trong lòng mình câu hỏi xưa 
kia của thánh Phan-xi-cô Sa-lê: “Vì sao tôi không thể nên thánh? Trong 
Giáo Hội ñã có thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, thì tại sao sẽ không có một 
thánh Phan-xi-cô Sa-lê?” Và quả thật hiện nay Giáo Hội ñã có thánh 
Phan-xi-cô Sa-lê. Thế nhưng, con ñường nên thánh có vừa tầm tay với 
mọi Ki-tô hữu không? Phải chăng các thánh là những vị ‘siêu việt’ mà ta 
chỉ có thể hướng mắt nhìn theo? 

Vâng, hiện nay Giáo Hội quan niệm rằng ơn gọi lớn nhất, cao cả 
nhất của mọi Ki-tô hữu là nên thánh, như Đức Giê-su từng mời gọi: 
“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn 
thiện” (Mt 5, 48). Công Đồng Vatican II cũng lặp lại ý tưởng ñó: “Mọi 
Ki-tô hữu, dù ở ñịa vị nào, bậc sống nào, ñều ñược Chúa kêu gọi ñạt tới 
sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha trọn lành, tùy theo con ñường 
của mỗi người” (GH 11 § 3).  

Như vậy, nên thánh không còn là một ñiều siêu việt mà là khuynh 
hướng gắn liền với bản chất Ki-tô hữu của mình. Khi mừng kính lễ các 
Thánh, Giáo Hội muốn nhắc lại ý thức căn bản này, là tất cả mọi Ki-tô 
hữu ñều ñược mời gọi nên thánh, và một khi ý thức ñược lời mời gọi 
ấy, thì ai cũng có thể nên thánh ñược. 

Trong tháng 11, tháng cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Giáo Hội muốn 
nhắc nhở chúng ta nhớ ñến những người ñã ra ñi trước chúng ta. Trong 
số ñó, có những vị ñã ñược thưởng công trên Nước Trời, ñó là các vị “ñã 
nên thánh”, mà chúng ta kính chung vào ngày Lễ CÁC THÁNH (01/11); 
có những người còn ñang ñược thanh tẩy trong Luyện ngục  mà chúng 
ta cầu nguyện chung cho họ vào ngày Lễ CÁC LINH HỒN (02/11). 

Tất nhiên, không phải chúng ta chỉ cầu cho các linh hồn quá cố 
vào tháng 11; nhưng chúng ta vẫn nhớ ñến các bậc tổ tiên, ông bà, 
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cha mẹ và bà con thân thuộc, các linh hồn trong các Thánh Lễ và 
kinh nguyện hằng ngày; ñặc biệt trong các Ngày Giỗ, ngày các vị 
ñã ra ñi khỏi cuộc ñời này. 

Vào tháng các linh hồn này, trong khi bước trên con ñường lữ thứ 
theo Chúa là Đấng Thánh, chúng ta cũng không sợ nhìn lại những cái 
Phù Vân và Vô Thường khiến chúng ta chậm bước trên con ñường tiến 
về Nhà Cha mà không ai trong chúng ta biết ñược lúc nào và cách nào. 

Điều ñó không làm cho chúng ta bi quan về cuộc sống. Trái lại, trong 
niềm tin vào Chúa Giê-su Phục sinh và lên trời vinh hiển ñể mở ñường 
‘về trời’ cho chúng ta, chúng ta vẫn  luôn vui sống cuộc sống hàng 
ngày. Tuy nhiên, chúng ta cần luôn sống sẵn sàng ñón chờ Chúa ñến 
với chúng ta bất cứ lúc nào (theo tinh thần bài Dụ ngôn “Mười Trinh 
Nữ” trong  Bài Tin Mừng Chúa Nhật XXXII (Năm A). Trong khi chờ ñợi, 
chúng ta  cần  dùng thời giờ và những gì Chúa ban, tùy theo hoàn cảnh 
mỗi người, ñể ‘sinh lời’  là các ‘việc lành phúc ñức’ (Theo tinh thần  Dụ 
ngôn “Những Nén Bạc” trong Bài Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII (năm A). 
Những ñiều chúng ta cần phải làm hơn cả, ñó là giúp ñỡ những người 
nghèo khó, không cơm ăn áo mặc, và những  nạn nhân do thiên tai, 
chiến tranh, khủng bố, và bệnh nhân… (Đó là tinh thần Dụ Ngôn “Cuộc 
Phán Xét Cuối Cùng” của Bài Tin Mừng Chúa Nhật cuối cùng trong Năm 
Phụng Vụ,  Lễ Chúa Ki-tô là Vua Vũ Trụ (Năm A):  

“... Khi Ta ñói, các con ñã cho Ta ăn; Ta khát, các con ñã cho uống, 
Ta là khách lạ, các con ñã tiếp rước; Ta trần truồng, các con ñã cho 
mặc; Ta ñau yếu, các con ñã ñến thăm nom; ta ngồi tù, các con ñã 
ñến thăm…”  (Mt 25, 35-36). 

“ ... Vì khi các con làm như thế cho những người nghèo khó nhất 
của Ta ñây, là các con ñã làm cho chính Ta ñó…” (Mt 25, 40). 

Vậy chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau, ñể bao lâu chúng ta 
còn sống trong cuộc ñời này, chúng ta luôn biết sống “khôn ngoan 
như Năm Cô Trinh Nữ Khôn Ngoan chờ Chàng Rể ñến…” � 

Tân Ban Quản Trị Hội Đồng Senatus Việt Nam
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  ÑÖA LÔØI CHUÙA 
vaøo TRONG GIA ÑÌNH (tt) 

Lm. G. Nguyeãn Höõu An 

 
+ Chính tại nhà ông Si-mon biệt 

phái, trong một bữa ăn, Chúa Giê-
su ñã kể dụ ngôn hai người mắc 
nợ, kẻ 50, người 500… ñể kết luận 
“Ai yêu mến nhiều thì ñược tha 
nhiều” (Lc 7, 36 - 50)  

+ Tại nhà của Lê-vi, trong một 
bữa tiệc từ giã các ñồng nghiệp do 
Lê-vi thết ñãi, Chúa Giê-su ñã nói 
rõ lập trường của Người: “Người 
khỏe mạnh không cần thầy thuốc,  

người ñau ốm mới cần… Vì tôi không 
ñến ñể kêu gọi người công chính, mà 
ñể kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9, 
12.13b). Và tại nhà ông Gia-kêu, 
Người cũng dạy một giáo lý tương tự 
như thế: “Con Người ñến ñể tìm và 
cứu những gì ñã mất” (Lc 19, 10).  

+ Vào một ngày Sa-bát, Người 
dùng bữa tại nhà một ông thủ lãnh 
nhóm Pha-ri-sêu. Nơi ñây Người ñã 
dạy rằng ñược phép làm việc lành 
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vào ngày Sa-bát khi Người chữa 
lành người mắc bệnh phù thũng 
(x. Lc 14, 1- 6).  

+ Bí tích Thánh Thể ñược Chúa 
thiết lập trong một tư gia.  

+ Chúa Giê-su sai 72 môn ñệ ñi 
loan báo Tin mừng. Người không 
truyền lệnh cho các ông ñến các hội 
ñường, hay ñứng giữa các ngã ba 
ñường ñể lớn tiếng giảng dạy như thói 
quen của các Rabbi thời ấy, nhưng 
Người lại truyền lệnh là ñến từng nhà 
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên các 
con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’… 
Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn 
uống thức gì, thì anh em dùng thức 
ñó…” (Lc 10, 5 - 8). Tại sao lại rao 
giảng Lời Chúa trong gia ñình, mà 
không phải ở ngoài chợ búa, nơi công 
cộng? Phải chăng vì gia ñình có bầu 
khí thích hợp ñể người ta dễ ñón nhận 
Tin mừng hơn?  

C. Giáo hội sơ khai: gia ñình 
càng là nơi ưu tiên ñể Lời Chúa 
ñược công bố và triển khai.  

- Chính trong một căn hộ là Nhà 
tiệc ly, mà Chúa Thánh Thần ñã 
ngự xuống trên các môn ñệ chứ 
không phải tại Đền thờ Giê-ru-sa-
lem hay tại một hội ñường.  

- Dĩ nhiên các tín hữu tiên khởi 
cũng ñến cầu nguyện tại Đền Thờ 
như những người Do-thái khác. 

Nhưng sinh hoạt chủ yếu là lắng nghe 
Lời Chúa và tham dự Lễ Bẻ Bánh lại 
chỉ diễn ra tại các tư gia mà thôi. 
Những ngôi nhà trong ñó các tín hữu 
tiên khởi gặp gỡ nhau chính là Giáo 
hội tại gia ñúng nghĩa nhất. Sách 
Công vụ Tông ñồ ñã tóm tắt cuộc 
gặp gỡ có tính cách gia ñình của các 
tín hữu tiên khởi ñể nghe Lời Chúa và 
tham dự Lễ Bẻ Bánh “Các tín hữu 
chuyên cần nghe các Tông ñồ giảng 
dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, 
siêng năng tham dự lễ Bẻ bánh, và 
cầu nguyện không ngừng. Khi làm lễ 
Bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với 
lòng ñơn sơ vui vẻ” (Cv 2, 42.46b).  

- Trong các cuộc hành trình 
truyền giáo của mình, thánh Phao-
lô tông ñồ cũng thường giảng dạy 
tại các tư gia.  

Một vài trích dẫn Kinh Thánh cho 
thấy: Gia ñình là nơi ưu việt ñể 
người tín hữu lắng nghe Lời Chúa.  

I. Đưa Lời Chúa vào trong 
gia ñình.  

Trong chương trình cứu ñộ, 
Thiên Chúa ñã dùng nhiều 
phương cách ñể mạc khải cho 
loài người. Gia ñình, nơi công bố 
Lời Chúa là một phương cách 
ñem lại hiệu quả. Vì thế, Giáo 
hội cổ võ phong trào ñưa Lời 
Chúa vào trong gia ñình.  
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1. Trong những năm gần ñây, 
Giáo hội Việt Nam ñã có những 
sáng kiến ñưa Lời Chúa vào 
trong gia ñình, chẳng hạn như:  

- Mỗi gia ñình nhận Lộc Lời Chúa 
vào ngày Tết Nguyên Đán. 

- Đọc Lời Chúa trong các buổi kinh 
chung của các giáo họ, các liên gia. 
Đọc Lời Chúa trong các buổi kinh 
chung do các hội ñoàn hay ñoàn 
thể tổ chức trong Tháng Hoa, 
Tháng Trái Tim, Tháng Mân Côi và 
Tháng các Đẳng Linh hồn.  

- Ngoài ra, tại nhiều nơi, khi có lễ 
giỗ, khi tổ chức viếng xác, tiệc cưới, 
giáo dân cũng tổ chức suy tôn Lời 
Chúa. Thế nhưng, ñây chỉ là những 
sinh hoạt theo “thời vụ” tại các gia 
ñình, chứ chưa phải là thường 
xuyên. Làm sao ñể thường xuyên 
ñem Lời Chúa vào trong gia ñình?  

Gia ñình là một cộng ñoàn sống 
chung dưới một mái ấm. Những 
thành viên ñược nối kết với 
nhau bằng mối liên hệ ruột thịt. 
Những bữa ăn sáng, trưa, tối và 
trong những buổi ñọc kinh 
chung thì mọi thành viên của 
gia ñình mới họp mặt ñông ñủ. 
Công bố Lời Chúa, cần có bầu 
khí cầu nguyện và lắng nghe 
Chúa nói. Vì thế, chỉ có hai giờ 

kinh sáng và kinh tối mới ñáp 
ứng ñược yêu cầu. Giờ kinh tối 
là thích hợp nhất. Buổi sáng 
trong gia ñình, có người ñi lễ, 
người ñi làm, người ñi học…Ban 
tối mọi người về lại mái ấm gia 
ñình. Bầu khí thân mật, ñầm 
ấm, thoải mái, hạnh phúc thích 
hợp nhất ñể cầu nguyện chung. 

2. Tạo bầu khí ñầm ấm hạnh phúc, 
gia ñình cần cầu nguyện chung.  

Đối với người Công giáo, việc cầu 
nguyện chung trong gia ñình là yếu 
tố nền tảng ñể bảo vệ, duy trì và 
tăng trưởng hạnh phúc gia ñình. 
Bữa cơm gia ñình là lúc ñầm ấm, 
mọi người ngồi bên nhau chia sẻ 
lương thực là hoa quả của mồ hôi 
lao ñộng của người thân trong tâm 
tình tri ân cảm mến. Giờ kinh 
chung, bầu khí thánh thiện hiệp 
nhất mọi thành phần gia ñình 
trong ơn thánh.  

Cầu nguyện chung giúp mọi người 
trong gia ñình giữ vững ñức tin. 
Đây là chân lý ñã ñược chứng 
minh qua lịch sử Hội Thánh. Giáo 
hội Việt Nam ñã ñứng vững trong 
suốt 300 năm bị cấm chế và bách 
hại. Nhiều nơi, không có mục tử 
chăm sóc, nhưng nhờ chuyên 
chăm kinh nguyện trong gia ñình 
mà tín hữu ñã giữ vững ñức tin và 
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tuyên xưng ñức tin trong các cuộc 
bách hại lâu dài. Kinh nguyện trong 
gia ñình là chiều sâu và nền móng 
vững chãi của Giáo hội Việt Nam.  

II. Đưa Lời Chúa vào 
giờ kinh tối.  

Giờ kinh tối, mọi thành viên của 
gia ñình tham gia tích cực sẽ ñem 
lại nhiều lợi ích. Cầu nguyện là 
gặp gỡ, là ñối thoại giữa Thiên 
Chúa và con người. Đây là cuộc 
gặp gỡ giữa Thiên Chúa, Đấng 
tạo thành và thụ tạo, cho nên 
thái ñộ của con người là tôn thờ 
và cảm tạ. Nhưng ñồng thời ñây 
cũng là cuộc gặp gỡ giữa Thiên 
Chúa là Cha và chúng ta là con, 
cho nên cuộc gặp gỡ này cũng 
ñượm tâm tình phụ tử.  

Cầu nguyện là gặp gỡ là ñối 
thoại nên có NÓI và có NGHE. Vì 
thế cần chia giờ cầu nguyện 
thành hai phần:  

Phần I:  Nói chuyện với Chúa.  

Phần II: Nghe Chúa nói với ta.  

Phần I: Ta nói chuyện với Chúa 

Vì cầu nguyện là nói chuyện với 
Chúa, cho nên cần lưu ý ñặt mình 
trước sự hiện diện của Chúa. Xin 
có một ñề nghị cụ thể như sau:  

- Sau khi làm dấu Thánh giá, ñọc 
kinh Chúa Thánh Thần, cả gia ñình 

dành vài phút thinh lặng trước 
nhan Chúa, củng cố niềm tin vào 
sự hiện diện của Người. Phút thinh 
lặng thiêng liêng của buổi cầu 
nguyện. Mỗi người hướng lòng tin, 
cậy, mến, phó thác vào Chúa. 

- Tiếp ñến là ñọc kinh cách chậm 
rãi, không nóng ruột mong cho 
chóng xong chóng rồi. Có thể chia 
các kinh nguyện trải dài trong suốt 
cả tuần, một cách cụ thể:  

+ Ngày Chúa Nhật, ñọc các kinh: 
Kinh sấp mình, kinh Đội ơn, kinh 
Phù hộ. Sau ñó, hát một bài kính 
Đức Mẹ, kinh truyền giáo.  

+ Ngày thứ hai: Sau dấu Thánh 
giá, kinh Đức Chúa Thánh Thần. 
Im lặng. Đọc tiếp các kinh: Tin, 
Cậy, Mến, Lạy Cha.  

+ Các ngày thứ ba, thứ tư, thứ 
năm, thứ sáu, thứ bảy, cũng 
theo thứ tự ấy mà ñọc hết các 
kinh hàng ngày.  

+ Riêng ngày thứ tư ñọc thêm 
kinh kính thánh Giu-se. Ngày 
thứ năm ñọc thêm kinh cầu cho 
các linh mục hoặc kinh dâng gia 
ñình. Ngày thứ sáu ñọc thêm 
kinh cầu Trái Tim. Ngày thứ bảy 
ñọc thêm kinh cầu Đức Bà.  

 

(Còn tiếp). 
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CAÙC THAÙNH NAM NÖÕ: 
HOÏ LAØ AI VAÄÂY ? 

Lm. Phao-loâ Tröông Hoaøng Phong 

ào ngày 1-11 hằng năm, Giáo 
Hội mừng lễ các Thánh nam 

nữ một cách trọng thể. Dịp này, tôi 
tự hỏi: Các Thánh là ai? Các ngài có 
cuộc sống như thế nào? Tôi có thể 
trở thành thánh ñược không? 

Mở Lời Chúa trong Kinh Thánh 
Tân Ước soi sáng cho tôi hiểu 
ñược những vấn ñề mà tôi vừa 
ñặt ra: 

1. Thánh Gio-an thấy thị kiến như 
sau: “Tôi thấy một ñoàn người 
thật ñông không tài nào ñếm 
nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, 
mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ 
ñứng trước ngai và trước Con 
Chiên, mình mặc áo trắng, tay 
cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn 
tiếng tung hô: “Chính Thiên 
Chúa chúng ta, Đấng ngự trên 
ngai, và chính Con Chiên ñã 
cứu ñộ chúng ta”  (Kh 7, 9-10). 

- Các Thánh là một ñoàn người 
ñông ñảo. Các Thánh là những 
người ñã tin tưởng và tuyên 
xưng niềm tin vào Đức Ki-tô. 

2. “Họ là những người ñã ñến, sau 
khi trải qua cơn thử thách lớn 
lao. Họ ñã giặt sạch và tẩy 
trắng áo mình trong máu Con 
Chiên”  (Kh 7, 14b). 

- Các Thánh là những con người 
chịu nhiều ñau khổ và thử 
thách. Các ngài là những người 
ñã ñược thanh tẩy ñời sống của 
mình bằng máu Con Chiên. 

V 
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3. “Anh em thân mến, anh em 
hãy xem Chúa Cha yêu chúng 
ta dường nào: Người yêu ñến 
nỗi cho chúng ta ñược gọi là 
con Thiên Chúa”  (1 Ga 3, 1). 

- Các Thánh là con cái của 
Thiên Chúa, là những người 
ñược Thiên Chúa yêu thương. 

4. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo 
khó, vì Nước Trời là của họ”  
(Mt 5, 3). 

- Các Thánh là những người 
sống tinh thần nghèo khó, sống 
tinh thần siêu thoát, không lệ 
thuộc và cậy dựa vào của cải 
vật chất nhưng luôn phó thác 
vào Thiên Chúa. 

5. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ 
sẽ ñược Đất Hứa làm gia 
nghiệp” (Mt 5, 4). 

- Các Thánh là những người sống 
hiền lành, nhân từ và bao dung. 
Các ngài sẵn sàng tha thứ cho 
những người xúc phạm ñến mình. 

6. “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ 
ñược Thiên Chúa ủi an” (Mt 5, 5). 

- Các Thánh là những người 
chịu nhiều ñau khổ và vất vả 
trong cuộc sống. 

7. “Phúc thay ai khát khao nên người 
công chính, vì họ sẽ ñược Thiên 
Chúa cho thoả lòng”  (Mt 5, 6). 

- Các Thánh là những người có 
tâm hồn hướng thượng, luôn 
khao khát và ước mong trở nên 
người công chính và hoàn thiện. 

8. “Phúc thay ai xót thương người, 
vì họ sẽ ñược Thiên Chúa xót 
thương”  (Mt 5, 7). 

- Các Thánh là những người có 
tấm lòng trắc ẩn, biết chạnh 
lòng thương, biết xót thương 
những người cùng khốn. 

9. “Phúc thay ai có tâm hồn trong 
sạch, vì họ sẽ ñược nhìn thấy 
Thiên Chúa”  (Mt 5, 8). 

- Các Thánh là những người có 
tâm hồn trong sạch, trong 
trắng, là những người sống 
thánh thiện tốt lành. 

10. “Phúc thay ai xây dựng hoà 
bình, vì họ sẽ ñược gọi là con 
Thiên Chúa”  (Mt 5, 9). 

- Các Thánh là những người 
không gieo hận thù, chia rẽ, 
nhưng luôn kiến tạo và xây 
dựng hoà bình. Các Thánh là 
những người sống tình huynh 
ñệ chân thành. 

11. “Phúc thay ai bị bách hại vì 
sống công chính, vì Nước Trời 
là của họ”  (Mt 5, 10). 

- Các Thánh là những người bị 
người ta thù ghét và bách hại vì 
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sống công chính theo tinh thần 
của Tin Mừng. 

12. “Phúc thay anh em khi vì Thầy 
mà bị người ta sỉ vả, bách hại 
và vu khống ñủ ñiều xấu xa. 
Anh em hãy vui mừng hớn hở, 
vì phần thưởng dành cho anh 
em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 
5, 11-12). 

- Các Thánh là người bị sỉ vả, 
vu khống, loại trừ vì Đức Ki-tô. 
Các Thánh là những người 
ñược Thiên Chúa ân thưởng 
Nước Trời. 

Các Thánh là ai? Các ngài 
có cuộc sống như thế 
nào? Tôi có thể trở thành 
thánh ñược không? 

- Các Thánh là những người có 
cùng niềm tin với tôi. Các ngài là 
tổ tiên, là cha ông, là những người 
thân của tôi. Các Thánh còn là 
những người xa lạ mà tôi chưa hề 
quen biết. 

- Có nhiều người ñã trở thành 
thánh: có những vị nổi tiếng, có 
những vị vô danh. 

- Có nhiều con ñường ñể nên 
thánh: có cuộc sống mạnh mẽ, 
can ñảm, phi thường, nhưng cũng 
có cuộc sống âm thầm, ñơn sơ và 
khiêm tốn. 

- Vậy ñời sống của các Thánh 
ñâu có quá xa lạ ñối với ñời sống 
của tôi. Tôi cũng có thể trở thành 
thánh như các ngài. 

Lạy Chúa, con luôn xác tín rằng: 
“Không có Thầy, anh em chẳng 
làm gì ñược” (Ga 15, 5). Không có 
ơn Chúa con không thể làm thánh. 
Xin Chúa ban cho con nhiều ơn ñể 
con có thể trở thành thánh bằng 
chính những giới hạn của mình.  

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng 
con: “Anh em hãy nên hoàn thiện 
như Cha anh em trên trời là Đấng 
hoàn thiện” (Mt 4, 48). Thiên 
Chúa là mẫu mực ñể con nên 
thánh. Xin cho con biết uốn nắn, 
cắt tỉa ñời sống của con theo hình 
ảnh của Chúa. 

Lạy Chúa, ñể trở thành thánh 
con phải sống theo tinh thần của 
Tám Mối Phúc. Xin cho con biết từ 
bỏ bản thân của mình ñể sống 
theo tinh thần mời gọi của Tin 
Mừng. 

Lạy các Thánh nam nữ, xin các 
ngài nâng ñỡ, ban ơn và trợ giúp 
ñể chúng con có thể trở thành 
thánh như các ngài. Amen �
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ÑGM. GBt. Buøi Tuaàn 

rong Phụng vụ, tháng 11 
quen ñược gọi là tháng cầu 

cho những người ñã qua ñời.  
Khi nghĩ về những người ñã qua 
ñời, tự nhiên tôi nghĩ tới chính 
tôi. Tới lúc nào ñó, tôi cũng sẽ 
từ giã ñời này, ñể sang ñời sau.  

Cảnh ñời sau rất khác cảnh 
ñời này. Thiết tưởng chúng ta 
cần biết sự khác biệt ñó. Sự 
hiểu biết này, tuy vắn gọn, cũng 
sẽ là chân lý quan trọng. Quan 
trọng cho những người ta chăm 
sóc, nhưng nhất là quan trọng 
cho chính bản thân ta.  

Chúng ta hãy tìm hiểu chân lý 
này trong Phúc Âm. Phúc Âm có 
nhiều chỗ nhắc tới chân lý này. 
Ở ñây, tôi chỉ xin ñưa ra Phúc 
Âm thánh Mát-thêu và thánh 
Lu-ca. Trong hai Phúc Âm này, 
tôi chỉ chọn mấy dụ ngôn, Chúa 
Giê-su ñề cập ñến cảnh ñời này 
và cảnh ñời sau.  

1. Cảnh ñời này không phân  
biệt rõ cái tốt cái xấu.   

a) Dụ ngôn thứ nhất là dụ ngôn 
về khu ñất gieo trồng (x. Mt 13, 
18-23).  Khu ñất này có chỗ cỏ 
mọc kín, có chỗ ñầy sỏi ñá, có 
chỗ um tùm gai góc, có chỗ 
bằng phẳng, mịn màng.  

Người gieo giống gieo vãi hạt 
giống trên khắp khu ñất ấy. 
Nhưng, khi phát triển, các chỗ 
khác nhau của khu ñất phát 
triển khác nhau. Không ñồng 

T 
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ñều. Rất lộn xộn. Cảnh ñó 
không ñẹp. Nhưng người chủ 
ñất cứ ñể vậy. Sau mới tính.  

b) Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn 
ruộng lúa có cỏ lùng (x. Mt 13, 
24-30).  Chủ nhà gieo toàn lúa 
tốt trong ruộng. Nhưng ban 
ñêm, kẻ xấu lẻn vào rắc các loại 
cỏ xấu. Lúa cũng mọc lên. Các 
loại cỏ xấu cũng mọc lên. Hơn 
nữa, các loại cỏ này cũng ñược 
thừa hưởng phân bón nước non 
dành cho lúa.  

Thế là lúa tốt sống chung với cỏ 
xấu. Cả hai cùng tươi tốt. Cảnh 
ñó không hay. Nhưng người chủ 
cứ ñể vậy. Sau mới tính.  

c) Dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn 
chiếc lưới (x. Mt 13, 47-50).  
Chủ sai người ñi chài cá. Chài 
bằng lưới. Lưới này bắt ñược 
nhiều thứ cá. Có cá tốt. Có cá 
không tốt. Cá tốt sống chung 
với cá xấu, thậm chí cá tốt cũng 
sống chung với rắn, ốc, ñỉa. 
Cảnh ñó lộn xộn. Nhưng chủ 
bảo người chài cứ ñể vậy mà 
chài. Sau mới tính.  

d) Dụ ngôn thứ bốn là dụ 
ngôn ông phú hộ và người 
hành khất La-da-rô (x. Lc 16, 

19-31).  Ông phú hộ sống 
quá sung sướng. Người hành 
khất sống quá nghèo khổ. Hai 
người không xa nhau về ñịa 
lý, nhưng rất xa nhau về bậc 
thang xã hội. Có thể nhiều 
người tưởng ông phú hộ ñược 
Chúa thương ñặc biệt. Biết 
ñâu chính ông cũng nghĩ thế.  

Cảnh phân hoá ñó thực ra rất 
khó coi. Nhưng rồi cũng quen. 
Chẳng mấy ai ñặt vấn ñề. Chúa cứ 
ñể vậy. Sau mới tính. 

Qua 4 dụ ngôn trên ñây, chúng 
ta thấy cảnh ñời này là rất ña 
dạng. Dạng tốt có. Dạng xấu có. 
Chúng xen lẫn vào nhau. Nhiều 
khi khó phân biệt. Thậm chí, nhiều 
cái tốt bị ñánh giá là xấu. Và 
ngược lại. Nhưng sự xáo trộn sẽ 
không kéo dài mãi mãi. Đời sau sẽ 
phân biệt rõ ràng công minh.  

2. Cảnh ñời sau sẽ có sự phân 
biệt rõ ràng công minh. 

Trong dụ ngôn khu ñất gieo 
trồng, ñời sau Chúa sẽ phân 
biệt rõ cho mọi người thấy: Chỗ 
nào là ñất tốt, chỗ nào là ñất 
xấu. Chúa còn phân biệt ñến 
từng chi tiết. Có chỗ một hạt 
sinh thêm ñược 100, có chỗ 
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một hạt sinh thêm ñược 60, có 
chỗ một hạt sinh thêm ñược 30 
(x. Mt 13,23).  

Trong dụ ngôn cỏ lùng, ñời 
sau Chúa phân biệt với giọng 
tuyên án: Cỏ lùng bị gom lại, 
bó thành bó và ñem ñốt ñi. 
Còn lúa thì thu lại, ñem vào 
lẫm (x. Mt 13, 30).  

 
Trong dụ ngôn chiếc lưới, 

ñời sau Chúa phân biệt rất 
kỹ: Cá tốt thì giữ lại, cá xấu 
thì bỏ ñi (x. Mt 13, 48-50). 
Trong dụ ngôn người phú hộ 
và người hành khất, ñời sau 
Chúa cho thấy một sự phân 
biệt rất bất ngờ: Người phú 
hộ phải ném xuống biển lửa. 
Còn người hành khất lại ñược 
hạnh phúc bên các tổ phụ 
dân Chúa trên cõi trường sinh 
(x. Lc 16, 23).  

Một cái nhìn sơ qua về những 
gì Chúa dạy trong 4 dụ ngôn trên 
cho tôi thấy:  

1) Tôi phải khiêm nhường chấp 
nhận thực tế của cảnh ñời 
này, mà Chúa muốn ñể vậy. 
Cảnh ñời này ở trong Giáo 
Hội ta, trong ñịa phương ta, 
trong gia ñình ta, trong chính 
bản thân ta. Thực tế ñó luôn 
pha trộn ánh sáng và bóng 
tối, cái tốt và cái xấu. Khiêm 
nhường chấp nhận thực tế ñó 
không có nghĩa là cứ ñể vậy, 
tới ñâu thì tới, nhưng là luôn 
kiên trì phấn ñấu làm tròn 
bổn phận Chúa trao giữa 
những thăng trầm và xáo 
trộn. Đời này là nơi thử 
thách, là chiến trường giữa 
thiện và ác. 

2) Tôi nên khiêm nhường ñặt 
niềm tin vào sự phán ñoán sau 
cùng của Chúa về thực tế của 
cảnh ñời hôm nay. Tốt hay xấu 
thực sự thì chỉ Chúa có quyền 
phân biệt rõ. Biết ñâu có những 
người, mà thế gian coi thường 
như người hành khất La-da-rô, 
bà goá nghèo (x. Mc 12, 41-
44), lại ñược Chúa khen 
thưởng, vì họ tốt. Còn người 
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mà thế gian trọng vọng lại có 
thể bị Chúa loại bỏ, vì họ ham 
hưởng thụ, thiếu tình liên ñới.  

3) Tôi phải khiêm nhường biết 
trước sự phân ñịnh của Chúa ở 
ñời sau là dứt khoát. Không có 
sơ thẩm, phúc thẩm. Không có 
thay ñổi. Vì thế, tôi phải hết sức 
tỉnh thức và khiêm nhường, 
sống thực hành Lời Chúa ở ñời 
này. Chứ lúc ra trước toà Chúa, 
tôi muốn chữa mình, sẽ quá 
muộn.  

4) Tôi phải khiêm nhường biết 
trước là sự phân ñịnh của Chúa 
ở ñời sau sẽ có nhiều bất ngờ. 
Có người bé nhỏ âm thầm chỉ 
là chút muối, sẽ ñược Chúa 
thưởng, vì góp phần ñổi mới 
lòng người. Có người lớn lao 
như cây vả um tùm, nhưng sẽ 
bị loại, vì không sinh trái (x. Mt 
21, 18-22), hoặc nhận ñược 
nhiều nén bạc nhưng không 
sinh lời (x. Mt 25, 14-30).  

Xin Chúa nhân lành thương dẫn 
ñưa chúng ta ñến những sự thực 
cứu rỗi, và gắn bó với Đấng Cứu 
ñộ. Đấng Cứu ñộ là chính Chúa 
Giê-su. “Người là ñường, là sự 

thực và là sự sống” (Ga 14, 6) � 

Chỉ trong một mảnh ruộng ñời 

Chen nhau hai loại con người vàng thau 

Tội là căn tính thương ñau 

Phúc là  trung nghĩa mưu cầu thiện chân 

Hồn tôi hạt lúa lên mầm 

Cỏ xanh cũng cứ âm thầm xanh mơ 

Gió ñưa sóng lúa lượn lờ 

Đồng hành nhịp sống mong chờ mùa sang 

Thương người Chủ ruộng khoan nhân 

Sợ ñau rễ lúa không săn cỏ lùng 

Vẫn mưa trên thửa ruộng chung 

Mặc cho nô lệ ñi cùng tự do 

Ruộng trần gian chẳng ngăn bờ 

Người lành kẻ dữ từng giờ bên nhau 

Thương con từ thuở ban ñầu 

Gieo trong hồn hạt ñậm sâu Lời tình 

Ước mong sự sống Thần Linh 

Giúp con kiên vững giữ mình tín trung 

Mỗi ngày chiến ñấu ñến cùng 

Quyết tâm nhổ bụi cỏ lùng trong con. 

Mic. Cao Danh Viện 
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Lm. Giu-se Phan Taán Thaønh O.P. 

 

ghĩ ñến tháng 11, tâm trí 
gười tín hữu liên tưởng ngay 
ñến "tháng cầu cho các linh 

hồn" bởi vì ñược mở ñầu với Ngày 
cầu cho các linh hồn. Tuy nhiên, 
trong tháng 11, Giáo hội Việt Nam 
cũng mừng lễ các thánh tử ñạo 
vào ngày 24, cho nên cũng ñáng 
ñược gọi là "tháng các thánh tử 
ñạo"; ñặc biệt trong năm nay, 
Dòng Đa-minh mừng kỷ niệm 150 
năm bốn vị tử ñạo Hải dương vào 
ngày 06 tháng 11, ñó là các 
thánh: Jerônimo Hermosilla và 
Valentinô de Berrio Ochoa giám 

mục, Pedro Almató linh mục, Giu-
se Khang thầy giảng. Thật là một 
cơ hội tốt ñể tìm hiểu thần học về 
việc tử ñạo, ñược thánh Tô-ma A-
qui-nô ñề cập khi bàn về nhân 
ñức hùng dũng.  

Chúng tôi xin chia bài này 
làm ba phần. Trước tiên, chúng 
ta hãy xác nhận ý nghĩa của vài 
từ ngữ trong tiếng Việt cũng 
như tiếng La-tinh liên quan ñến 
"tử ñạo". Kế ñến, chúng ta 
phân tích tư tưởng của thánh 
Tô-ma về việc tử ñạo. Sau cùng 
chúng tôi xin thêm vài nhận xét.  

N 
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I. Từ ngữ  

Trước khi vào ñề, thiết tưởng nên 
ghi nhận vài khái niệm về từ ngữ.  

A. Trong tiếng Việt, từ "tử ñạo" 
(hay "tử vì ñạo") tự nó chỉ nói lên 
cái chết vì ñạo nghĩa. Có lẽ từ này 
chỉ muốn phân biệt với cái chết do 
những nguyên nhân khác: "tử 
ñạo" khác với "tử trận, tử nạn".  

Gần ñây cũng có người lưu ý 
rằng "tử ñạo" có thể ñược giải thích 
là "ñường chết" (ñối lại với "sinh 
ñạo"), nhưng có lẽ ít ai hiểu như 
vậy; con ñường ñưa ñến chỗ chết 
ñược gọi là "tử lộ" thì ñúng hơn.  

B. Thực ra "tử ñạo" là từ ngữ 
dùng ñể dịch từ ngữ gốc Hy-lạp 
martyr (và ñược giữ nguyên âm khi 
chuyển sang tiếng La-tinh, Pháp, 
Anh), có nghĩa là "người làm chứng".  

1) Trong xã hội Hy-lạp cổ thời, 
vào lúc ñầu, người làm chứng 
(chứng nhân) diễn ra trong khung 
cảnh toà án: họ ñược triệu ñến ñể 
xác nhận lời khai về một người hay 
một sự kiện. Kế ñó, phạm vi làm 
chứng ñược mở rộng thêm, bao 
gồm cả người tuyên bố công khai 
về tôn giáo hay niềm tin của mình. 
Sau cùng, hạn từ này ñược dùng 
ñể ám chỉ những người chết vì một 
niềm tin khi tuyên xưng công khai, 
bất chấp những ñe dọa.  

2) Tân Ước ñã du nhập các ý 
nghĩa vừa kể. Ngoài những ñoạn 
văn của thánh Gio-an nói về chính 
Đức Giê-su ñến trần gian ñể làm 
chứng cho sự thật (x. Ga 18,37; 
Kh 1,5), việc làm chứng là một 
ñặc trưng của Giáo hội: các Tông 
ñồ là những người ñược ủy thác 
làm chứng cho Chúa Ki-tô (x. Cv 
1,8), và thậm chí tất cả các môn 
ñệ ñều ñược gọi làm chứng cho 
Tin mừng; việc làm chứng này 
kèm theo nhiều gian truân và kể 
cả cái chết (x. Lc 21,12-13). 

3) Trong Hội thánh tiên khởi, 
người ta phân biệt nhiều cấp ñộ 
làm chứng. Nói ñúng hơn, ñã có 
sự tiến triển trong quan niệm về 
việc làm chứng. Từ chỗ "sống ñời 
chứng nhân" ñến chỗ "làm chứng" 
trước tòa; từ chỗ "làm chứng" ñến 
chỗ "chịu ñau khổ vì lời chứng"; từ 
chỗ "chịu khổ vì lời chứng" ñến 
chỗ "chịu chết vì lời chứng" (1).  

Sau nhiều phân vân do dự, 
kể từ thánh Cyprianô (k.200-
253), các giáo phụ La-tinh ñã 
giới hạn việc áp dụng từ ngữ 
martyr : không phải tất cả 
những ai sống ñời chứng tá ñều 
ñược gọi là martyr, nhưng danh 
từ này chỉ ñược sử dụng cho 
những người ñã chết vì ñức tin. 
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Nếu ai bị bắt, bị tra tấn, bị giam 
tù nhưng sau ñó ñược tha về thì 
chỉ ñược gọi là confessor chứ 
không phải là martyr. Nói cách 
khác, vào lúc ñầu, martyr có 
nghĩa là "chứng nhân", nhưng 
dần dần ñược thu hẹp ý nghĩa, 
chỉ dành riêng cho người chết vì 
ñạo.  

C. Tư tưởng bình dân không 
thiếu lần gắn liền "tử ñạo" với 
"anh hùng" (các anh hùng tử 
ñạo). Sự liên kết có phần ñúng, 
bởi vì muốn nói lên lòng dũng cảm 
của kẻ không ngại hy sinh mạng 
sống ñể bảo vệ niềm tin. Tuy 
nhiên, việc móc nối hình ảnh "anh 
hùng" với "tử ñạo" cũng có nguy 
cơ làm sai lệch ý nghĩa của nó. 
Lịch sử các dân tộc ñều ghi nhận 
sự hiện diện của những anh hùng 
chết vì chính nghĩa. Không thiếu 
người dịch tiếng "liệt sĩ" là martyr. 
Rồi còn phải nói gì ñến các tín ñồ 
các tôn giáo chết vì "ñạo" qua các 
hành vi tự thiêu hoặc cảm tử 
(kamikaze)? Có gì khác biệt giữa 
các thánh tử ñạo với các vị anh 
hùng ñó không?  

Những câu hỏi này ñưa chúng 
ta ñến tiếp xúc với thánh Tô-ma 
A-qui-nô, người ñã ñặt vấn ñề "tử 
ñạo" trong khảo luận về nhân ñức 

"mạnh bạo" (fortitudo), hoặc cũng 
có thể dịch là: ñức mạnh dạn, can 
ñảm, hùng dũng, hùng mạnh, hay 
ngắn gọn là ñức "dũng". Tư tưởng 
của thánh Tô-ma ñã gây ảnh 
hưởng rất lớn ñối với lập trường 
của Giáo hội.  

II. Thần học thánh Tô-ma  

Trong sách Tổng luận thần học 
(Summa Theologica), việc tử ñạo 
ñược bàn ở II-II, q.124, liền sau 
khi giải thích bản chất của nhân 
ñức mạnh bạo (q.123). Thánh Tô-
ma nêu ra 5 ñề tài (articuli) tranh 
luận: 1) Việc tử ñạo có phải là một 
nhân ñức không? 2) Việc tử ñạo 
có phải là một hành vi của nhân 
ñức mạnh bạo không? 3) Việc tử 
ñạo có phải là hành vi tuyệt hảo 
không? 4) Để ñược gọi là tử ñạo, 
có cần phải chết vì Chúa Ki-tô 
không? 5) Phải chăng chỉ ai bị giết 
vì một chân lý ñức tin thì mới 
ñược gọi là tử vì ñạo?  

Chúng ta hãy lần lượt theo dõi 
cuộc thảo luận.  

1) Việc tử ñạo có phải là một 
hành vi nhân ñức không?  

Phải. Việc tử ñạo là một hành vi 
nhân ñức, bởi vì ñặc tính của nhân 
ñức là giúp cho con người ñược 
vững  bền trong chân lý và ñiều 
tốt. Thật vậy, cốt yếu của việc tử 
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ñạo ở chỗ kiên trì trong chân lý và 
công lý, chống lại những sự tấn 
công của kẻ bách hại.  

Vấn nạn. Nếu việc tử ñạo là một 
hành vi nhân ñức, thì tại sao ngay 
từ xưa, Giáo hội lại cấm không 
ñược tự ý ñi tìm việc tử ñạo?  

Trả lời. Điều cần thiết cho hành 
vi nhân ñức là thái ñộ sẵn sàng 
chịu chấp nhận những cuộc bách 
hại vì Chúa Ki-tô khi có cơ hội. Tuy 
nhiên, không ñược phép ñi tìm 
kiếm hoặc khêu lên các cuộc bách 
hại, bởi vì làm như vậy là một việc 
liều lĩnh, và khiêu khích các ñối 
thủ thực hiện một trọng tội.  

2) Việc tử ñạo có phải là một hành 
vi của nhân ñức mạnh bạo không?  

Người tử ñạo cần phải thực 
hiện nhiều nhân ñức: nhẫn nhục, 
bác ái, v..v... Tuy nhiên, cần phải 
nói rằng việc tử ñạo là một hành 
vi của nhân ñức mạnh bạo, ñược 
thực hiện dưới sự dìu dắt của ñức 
bác ái. Thêm vào ñó, ñức nhẫn 
nhục của các vị tử ñạo cũng ñược 
truyền thống ca ngợi.  

Để hiểu ñiều này, nên biết 
rằng, theo thánh Tô-ma, cốt yếu 
của ñức mạnh bạo là lướt thắng 
sự sợ sệt, hơn là kiềm chế sự liều 
lĩnh. Vì lý do ñó, kiên vững trước 
một nguy hiểm là hành vi của ñức 

mạnh bạo. Thực vậy, kháng cự thì 
khó hơn là tấn công vì ba lý do 
sau ñây. Thứ nhất, người kháng 
cự cần phải kiên vững ñứng trước 
một người hùng mạnh hơn. Thứ 
hai, về phía kẻ kháng cự thì mối 
hiểm nguy là ñiều hiện tại; còn ñối 
với kẻ tấn công thì mối hiểm nguy 
thuộc về tương lai. Thứ ba, sự tấn 
công có thể ngắn ngủi hay chớp 
nhoáng; nhưng sự kháng cự ñòi 
hỏi một sự căng thẳng lâu dài.  

Vì thế người tử ñạo thi hành 
nhân ñức mạnh bạo khi kháng cự 
một sự dữ kinh khủng nhất, ñó là 
cái chết, và không từ bỏ ñức tin và 
ñức công bình trước những nguy 
cơ của sự chết. Vì thế, ñức mạnh 
bạo ñã phát sinh việc tử ñạo.  

Hẳn nhiên ñức bác ái (tức là 
sức mạnh tình yêu) giúp cho 
người tử ñạo giữ lòng trung tín. Vì 
thế trong việc tử ñạo, ñức ái giữ 
vai chủ ñộng, còn ñức mạnh bạo 
giữ vai trò ñiều ñộng. Dù sao, 
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công phúc của việc tử ñạo là do 
ñức ái, bởi vì như thánh Phao-lô 
ñã nói "giả như tôi phân phát hết 
tài sản, hoặc ñể thân thể bị thiêu 
ñốt mà thiếu ñức ái, thì cũng 
chẳng ñược lợi ích gì" (1Cr 13, 3).  

3) Việc tử ñạo có phải là hành 
vi tuyệt hảo không?  

Trả lời. Nếu chỉ xét sự tử ñạo 
như là một hành vi của nhân ñức 
mạnh bạo, thì phải nhận rằng còn 
nhiều hành vi khác tuyệt hảo và 
ñáng công hơn. Tuy nhiên nếu 
nhìn sự tử ñạo như là một hành vi 
tột ñỉnh của ñức ái thì hẳn nó là 
hành vi tuyệt hảo nhất. Quả vậy, 
ñối với Ki-tô giáo, chỉ ñược gọi tử 
ñạo ñúng nghĩa khi nó ñược thực 
hiện vì "yêu mến" Chúa Ki-tô, 
hoặc là vì Nước Trời, như chính 
Chúa ñã nói: các con sẽ chịu bách 
hại "vì Thầy" (Mt 5, 11), "vì danh 
Thầy"  (Ga 15, 21).  

Vì thế việc tử ñạo là một bằng 
chứng của ñức ái trọn hảo, bởi vì 
chúng ta chứng tỏ tình yêu ñối với ai 
khi chúng ta dám hy sinh những gì là 
quý giá nhất của mình, ñó là mạng 
sống của mình, như chính Chúa ñã 
dạy: "không có tình yêu nào cao quý 
cho bằng hiến mạng sống cho người 
mình yêu"  (Ga 15, 13).  

Ngoài ñức ái ra, các nhân ñức 

khác cũng góp phần cho sự tuyệt 
hảo của việc tử ñạo, tựa như sự từ 
bỏ khi mà vị tử ñạo "từ bỏ chính 
mình, mất mạng sống của mình" 
(Lc 9, 23-24), ñức tin, bởi vì vị tử 
ñạo chết ñể làm chứng cho chân lý 
ñến nỗi sẵn sàng hy sinh mạng 
sống (x. Ga 18,37), ñức vâng 
phục Thiên Chúa và các mệnh 
lệnh của Ngài, vì thế vị tử ñạo ñã 
"vâng phục cho ñến chết" (Pl 2, 8).  

4) Để ñược gọi là tử ñạo, có 
cần phải chết vì Chúa Ki-tô không?  

Truyền thống của Giáo hội 
chỉ tặng danh hiệu "tử ñạo" 
(martyr) cho người ñã chết vì 
Chúa Ki-tô; còn những ai chỉ 
chịu bắt bớ, tra tấn, tù ñày vì 
Chúa Ki-tô thì ñược gọi là 
"confessor" (kẻ tuyên xưng). Lý 
do bởi vì ñặc ñiểm của sự tử 
ñạo là việc làm chứng cho Chúa 
ñến mức ñộ hy sinh mạng sống 
của mình. Điều này ñược diễn 
ra qua cái chết. Vì thế cái chết 
là một yếu tố căn bản của việc 
tử ñạo.  

Nên biết là ở ñây "chết" có 
nghĩa là "bị giết". Điều này giả 
thiết ñã có một người giết. Nếu chỉ 
chết do những thương tích gây ra 
thì không ñược coi là "tử ñạo".  

5) Phải chăng chỉ ai bị giết vì 
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một chân lý ñức tin thì mới ñược 
gọi là tử vì ñạo?  

Người tử ñạo là "chứng nhân 
ñức tin". Vì thế chỉ khi bị giết vì 
ñức tin thì mới ñáng mang danh là 
tử ñạo. Tuy nhiên, ñức tin không 
chỉ gồm những chân lý phải tin 
nhận trong lòng, nhưng còn phải 
diễn ra cuộc sống nữa. Vì thế tất 
cả các việc nhân ñức ñược quy 
hướng về Thiên Chúa ñều có thể 
coi như là sự biểu lộ ñức tin và trở 
thành duyên cớ cho sự tử ñạo.  

III. Nhận xét  

Sau khi trình bày tư tưởng của 
thánh Tô-ma, chúng tôi xin ñưa ra 
vài nhận xét cũng như bổ túc 
thêm với những vấn nạn ñặt lên 
vào thời ñại hôm nay.  

A. Bản chất việc tử ñạo  

Tuy thánh Tô-ma bàn về việc tử 
ñạo trong mục nói về nhân ñức 
mạnh bạo, nhưng việc tử ñạo 
không phải chỉ là một hành vi anh 
hùng mà thôi! Qua những ñiều vừa 
trình bày trên ñây, chúng ta thấy 
rằng trong quan ñiểm Ki-tô giáo về 
việc tử ñạo, có sự can thiệp của 
nhiều nhân ñức khác nữa.  

1) Trước hết, "tử vì ñạo" có 
nghĩa là "chết vì ñức tin", hay cụ 
thể hơn: ñể làm chứng cho Đức 

Ki-tô. Người ta có thể chết vì 
những lý do cao thượng (chẳng 
hạn như ñể bảo vệ tổ quốc) 
nhưng Giáo hội không coi ñó là 
"tử ñạo". Chết vì "ñạo" có nghĩa là 
chết vì Đức Ki-tô. Kẻ sát hại ñã 
giết họ vì một lý do ñức tin (ex 
odio fidei) chứ không phải vì lý do 
chính trị hay thù hận cá nhân. Đối 
lại, vị tử ñạo chấp nhận cái chết vì 
lòng mến Chúa. Điều này giả thiết 
rằng họ chấp nhận cái chết với 
tinh thần tha thứ yêu thương, chứ 
không nguyền rủa thù hận.  

Lãnh vực của ñức tin rất rộng 
rãi, bởi vì không chỉ gồm các "mầu 
nhiệm ñức tin" nhưng còn bao hàm 
toàn thể ñạo lý Ki-tô giáo, nghĩa là 
kể cả các nhân ñức luân lý bởi vì 
chúng là những "việc của ñức tin". 
Người tín hữu có thể chết ñể tuân 
thủ một giới răn của Chúa hoặc ñể 
bảo vệ một nhân ñức (chẳng hạn: 
công bình, trinh khiết).  

2) Người tử ñạo chết vì lòng 
mến Chúa, vì thế ñộng lực của 
việc tử ñạo là ñức ái. Đức ái là hồn 
của mọi hành vi ñức hạnh. Nếu 
thiếu ñức ái thì việc chết vì ñại 
nghĩa có thể là một nghĩa cử cao 
quý, nhưng không phải là ñiều 
làm ñẹp lòng Chúa (x. 1Cr 13, 3).  

Tư tưởng của thánh Tô-ma 
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ñã ảnh hưởng ñến quan ñiểm 
của Giáo hội khi thẩm ñịnh các 
vụ án tuyên thánh. Cần phải 
chứng minh rằng nguyên nhân 
của cái chết là sự ghét ñạo (lý 
do tôn giáo), và người tín hữu 
ñã chết trong tinh thần yêu 
thương bác ái Ki-tô giáo 
(BENEDICTUS XIV, De 
servorum Dei beatificatione et 
beatorum canonizatione, 
Bolonia 1737; lib. III, c.XI-
XXII). Không phải lúc nào việc 
chứng minh cũng dễ!  

B. Những câu hỏi bên lề  

1) Có ñược phép ước ao ñược 
tử ñạo không? Có ñược phép xin 
Chúa ban ơn tử ñạo không?  

Được chứ, bởi vì sự tử ñạo là 
hành vi trọn hảo nhất của ñức 
ái, giúp chúng ta thông dự trực 
tiếp vào cuộc tử nạn của Đức 
Ki-tô. Nhiều vị thánh ñã ước ao 
ñược tử ñạo, chẳng hạn như 
thánh Phan-xi-cô, Đa-minh, Tê-
rê-sa A-vi-la.  

2) Có ñược phép ñi tìm sự tử 
ñạo không?  

Theo quy tắc chung thì không 
ñược (St.Thomas Aq. II-
II,q.124,1, ad 3m). Lý do bởi vì kẻ 
nào liều lĩnh như vậy có lẽ thiếu 
ñức khiêm tốn, và còn trở thành 

ñồng lõa cho người bắt ñạo phạm 
tội. Tuy nhiên, cũng có những 
trường hợp ngoại lệ, khi người nào 
ñược Chúa Thánh Thần thúc ñẩy 
ñể tuyên xưng ñạo trước cơ quan 
công quyền, hoặc can ñảm thực 
hiện một hành vi chính ñáng mà 
chính quyền ngăn cấm.  

3) Có ñược phép trốn tránh 
các cuộc bách hại không?  

Được chứ. Chính Chúa Giê-su 
ñã khuyên các môn ñệ như thế 
(x. Mt 10, 23) và bản thân 
Người cũng lánh mặt khi chưa 
ñến giờ mà Chúa Cha ñã ñịnh. 
Tuy nhiên, các vị mục tử có 
trách nhiệm canh thức ñoàn 
chiên thì không ñược bỏ rơi họ 
trong cơn bách hại (S.Th. I-II, 
85,5); nhưng quy tắc này cũng 
có luật trừ tuỳ theo sự phán 
ñoán khôn ngoan theo hoàn 
cảnh. Thực vậy, có khi các mục 
tử cần phải ở lại giữa ñoàn 
chiên, nhưng cũng có lúc ñức 
khôn ngoan khuyên họ nên lánh 
mặt thì tốt hơn, ñể có thể trở về 
phục vụ khi cơn bách hại qua ñi. 

Kết luận  

Trên ñây là vài nét chính về 
thần học về việc tử ñạo theo 
thánh Tô-ma A-qui-nô. Dĩ nhiên 
thần học hiện ñại ñã mở rộng 
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thêm nhiều nhãn giới mới trong 
quan niệm tử ñạo mà phạm vi 
bài này không cho phép ñi sâu. 
Chỉ cần trưng dẫn một trường 
hợp. Cha Maximilianô Kolbe 
ñược coi là thánh tử ñạo bởi vì 
ngài tự ý nộp mình ñể chết 
trong phòng ngạt thay cho một 
bạn tù khác có vợ con; trong 
trường hợp này, cha ñã không 
bị giết vì một chân lý ñức tin, 
nhưng vì bác ái cha ñã muốn 
chết thay cho một người khác. 
Như thế thì phải nói gì ñến 
những người liều mạng sống 
mình ñể giúp các bệnh nhân 
phong hủi? Phải nói gì ñến các 
bà mẹ chấp nhận cái chết ñể 
cứu ñứa con trong bụng chứ 
không chịu phá thai?  

Dù sao chúng ta ñừng nên 
quên rằng ngay từ thời các giáo 
phụ, người ta ñã phân biệt 
nhiều thứ tử ñạo: tử ñạo "ñỏ", 
dành cho những người ñổ máu 
vì ñức tin; tử ñạo "trắng" dành 
cho các trinh nữ; tử ñạo "tím" 
dành cho những nhà khổ hạnh. 
Dù dưới hình thức nào ñi nữa, 
tất cả các tín hữu ñều ñược mời 
gọi sống ñời chứng tá cho Tin 
mừng ñến mức ñộ anh hùng �  
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 Noi göông Meï Ma-ri-a 
ngöôøi ñoà ñeä ñaàu tieân (tt) 

 (Nguồn: R. Veritas Asia) 

II.  Ca Tụng Đức Mẹ Ma-ri-a 

Qua Lời Kinh Kính Mừng 

2.5. Ðức Chúa Trời ở cùng Bà 

Kính mừng Ma-ri-a, ñầy ơn 
phước, Ðức Chúa Trời ở 

cùng Bà. 

Lời quả quyết "Ðức Chúa Trời ở 
cùng Bà", luôn luôn có mặt trong 
mọi biến cố Thiên Chúa kêu gọi con 
người thực hiện sứ mạng Ngài 
muốn. Khi người ñược gọi, ý thức 
mình yếu ñuối, không ñủ sức ñủ tài 
thực hiện sứ mạng ñược trao phó và 
ñặt vấn ñề muốn thoái thác, thì lúc 
ñó, Thiên Chúa, Ðấng kêu gọi, ñáp 
lại bằng một lời bảo ñảm vừa trấn an 
vừa thôi thúc: "Ta sẽ ở với con". Ta 
sẽ hành ñộng với con, và do ñó, con 
không lẻ loi một mình khi thực hành 
sứ mạng Ta trao phó cho! 

Sách Xuất Hành, chương 2, câu 7. 
10...12, kể lại biến cố Thiên Chúa 
gọi Mô-sê như sau: 

 
"Thiên Chúa phán: Con hãy ñi, Ta 
sai con ñến với vua Pha-ra-on. Hãy 
ñưa dân Ta ra khỏi Ai-cập. Mô-sê 
thưa với Chúa: "Con là ai mà cả 
gan ñến cùng Pha-ra-on và ñưa 
dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập?" Thiên 
Chúa trấn an: "Ta sẽ ở cùng con..." 

Sau ñó, nơi chương 4, từ câu 10-
12, cũng của sách Xuất Hành, ta thấy 
Mô-sê do dự tìm cách thoái thác. 

"Mô-sê thưa với Chúa: "Lạy 
Chúa, con không phải là một nhà 

hùng biện..." Thiên Chúa ñáp: 
"Con cứ ñi... Ta sẽ ở với con, với 
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miệng lưỡi con, và sẽ chỉ cho con 
những gì phải nói..." 

Rồi còn các thí dụ khác nữa, 
chẳng hạn như khi Chúa gọi ông I-
sa-ác (x. St 26, 24), ông Gia-cóp 
(x. St 28, 15), gọi quan án Gedeon 
(Giudie 6,11.12.14.16), gọi tiên tri 
Giê-rê-mi-a (Gr 1, 1.8). Trong Tân 
Ước, khi sai các Tông ñồ ra ñi chu 
toàn sứ mạng rao giảng Phúc âm: 
Chúng con hãy ra ñi..." Chúa Giê-
su tiếp: "Ta ở cùng chúng con mọi 
ngày cho ñến tận thế" (Mt 28, 20). 

Do ñó, lời của sứ thần Gáp-ri-en nói 
với Ðức Ma-ri-a: Thiên Chúa ở cùng 
Bà, mà trong câu kinh Kính Mừng ta 
ñọc là: Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, lời 
ñó vừa nhắc cho Mẹ Ma-ri-a biết ñây 
là ơn gọi, là sứ mạng Thiên Chúa 
muốn Mẹ thực hiện, vừa bảo ñảm 
rằng Mẹ không cô ñộc lẻ loi một 
mình, nhưng có Thiên Chúa hằng 
hiện diện, cùng hoạt ñộng với Mẹ, 
giúp Mẹ chu toàn sứ mạng làm Mẹ 
Ðấng Cứu Thế. Thiên Thần kế ñó 
giải thích rõ ràng hơn: 

"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên 
Cô. Và uy quyền của Ðấng chí tôn 
vô ñối sẽ cho Cô ñược nấp bóng 
Ngài. Nên Con trẻ sinh ra sẽ là chí 
thánh chí tôn, và sẽ ñược gọi là 
Con Thiên Chúa". 

Sau lời giải thích rõ ràng, nói lên 
quyết ñịnh của Thiên Chúa vững 
chắc hơn, Mẹ Ma-ri-a khiêm tốn 
vâng phục thốt lên: Này tôi ñây nữ 
tì của Chúa, xin cho tôi ñược như lời 
sứ thần truyền... 

Quyền năng của Thiên Chúa sẽ gia 
tăng sức mạnh, sẽ nâng ñỡ cho sự 
yếu hèn mỏng dòn của con người. 
Mẹ Ma-ri-a không cô ñơn một mình 
thực hiện sứ mạng nhưng luôn có 
Thiên Chúa hiện diện trợ giúp... 

"Thiên Chúa ở cùng Bà", "Thiên 
Chúa ở cùng con người", "Chúa ở 
cùng anh chị em", lời này không 
ngừng vang lên luôn mãi qua mọi 
thời ñại, từ khi Thiên Chúa tạo 
dựng con người, ñặt con người 
sống trong vườn ñịa ñàng, trong 
sự hiện diện với Ngài cho tới giây 
phút hiện tại của ngày hôm nay; 
Giáo Hội luôn nhắc ñi nhắc lại 
những lời này, mọi nơi mọi lúc, 
nhất là trong cộng ñoàn tín hữu 
họp nhau cử hành bí tích Thánh 
Thể: Chúa ở cùng anh chị em. Lời 
ñó nhắc cho mọi người Ki-tô chúng 
ta về ơn gọi của mình vừa ñồng 
thời bảo ñảm vững chắc rằng 
Thiên Chúa hiện diện bên cạnh ñể 
nâng ñỡ, ñể giúp con người chu 
toàn sứ mạng ñã lãnh nhận. 
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Ước chi mỗi lần chúng ta ñọc lên 
kinh Kính Mừng: Kính mừng Ma-
ri-a ñầy ơn phước, Ðức Chúa Trời 
ở cùng Bà... Chúng ta chạy ñến 
với Mẹ Ma-ri-a, và noi gương Mẹ 
Ma-ri-a mà thưa Xin Vâng tuân 
phục. Nguyện xin thánh ý Chúa 
ñược thực hiện trong cuộc ñời mỗi 
người chúng ta. Amen. 

2.6. Bà có phước lạ hơn mọi 
người nữ 

Kính mừng Ma-ri-a ñầy ơn 
phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, 
Bà có phước lạ hơn mọi người 

nữ, và Giê-su Con lòng Bà 

gồm phước lạ. 

Ðiều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện 
cho và nơi Mẹ Ma-ri- là Ngôi Lời 
Nhập Thể mặc lấy xác người trong 
cung lòng Mẹ."...Bà có phước lạ hơn 
mọi người nữ. Và Giê-su Con lòng 
Bà gồm phước lạ." 

Lời chào chúc của bà Ê-li-sa-bét 
cho Mẹ: "Bà có phước lạ hơn mọi 
người nữ, và Giê-su, Con lòng Bà 
gồm phước lạ" chắc chắn ñã nhắc 
lại trong tâm trí Mẹ Ma-ri-a lúc ñó, 
và nơi mỗi người ñồ ñệ của Chúa 
Giê-su ngày hôm nay. Những lời 
chúc phúc mà ông Mô-sê ñã ñể lại 
cho dân Ít-ra-en, cho mỗi người 
dân Ít-ra-en, khi họ trung thành 
tuân giữ mệnh lệnh của Gia-vê 

Thiên Chúa. Những lời chúc phúc 
của Mô-sê ñó, ñược ghi lại nơi 
sách Ðệ Nhị Luật, chương 28, từ 
câu 1 trở ñi như sau: 

"Vậy nếu ngươi chí thú vâng nghe 
tiếng Gia-vê Thiên Chúa mà tuân giữ 
cùng thi hành tất cả các lệnh truyền 
Ta truyền cho ngươi hôm nay, thì 
chắc hẳn Gia-vê Thiên Chúa sẽ nhắc 
ngươi lên vượt quá các nước trần 
gian hết thảy, và tất cả các chúc lành 
này sẽ xuống trên ngươi... Phúc cho 
người trung thành, phúc cho người 
ngoài ñồng, phúc cho hoa quả lòng 
dạ ngươi, hoa quả ñất ñai, hoa quả 
thú vật..." 

Những lời chúc trên của Mô-sê 
ñược vang dội lại nơi lời chúc 
phúc của bà Ê-li-sa-bét cho Mẹ 
Ma-ri-a. Bà có phước lạ hơn mọi 
người nữ, và hoa quả Con lòng Bà 
ñược chúc phúc. Giáo Hội ñã lập 
lại lời Kinh Thánh ñó một cách rõ 
ràng hơn nơi lời kinh bằng cách 
nêu rõ: Và Giê-su, Con lòng Bà 

gồm phước lạ. 

Trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa 
chúc phúc cho một người, thì Ngài 
chúc phúc cho tất cả những gì 
thuộc về, hay có liên quan với 
người ñó. Phúc cho hoa quả lòng 
dạ người, phúc cho hoa quả ñất 
ñai, hoa quả thú vật, v.v... Nhưng, 
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khi thời giờ viên mãn ñến, Thiên 
Chúa chúc phúc lành tràn ñầy cho 
Mẹ Ma-ri-a, không những vì lòng 
nhân lành từ ái của Ngài muốn 
chúc phúc, không những vì Mẹ Ma-
ri-a ñã vâng phục mệnh lệnh Thiên 
Chúa, nhưng nhất là còn vì "công 
nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô" Con Mẹ, 
Ðấng ñang ñược Mẹ cưu mang 
trong lòng. Mẹ Ma-ri-a ñược chúc 
phúc ñặc biệt hơn mọi người nữ, vì 
mối tương quan ñặc biệt của Mẹ 
với Chúa Giê-su Ki-tô. Trong thần 
học chúng ta dùng từ ngữ "vì tiền 
chiếu công nghiệp Chúa Giê-su Ki-
tô". Mẹ Ma-ri-a ñã mở màn một 
thời ñại mới, thời ñại con người 
ñược Thiên Chúa chúc phúc, qua 
Chúa Giê-su Ki-tô, trong Chúa Giê-
su Ki-tô, và với Chúa Giê-su Ki-tô. 
Nơi ñầu thư gửi Ê-phê-sô, thánh 
Phao-lô Tông ñồ ñã ca ngợi, chúc 
tụng Thiên Chúa như sau: 

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha của 
Chúa chúng ta, Ðức Giê-su Ki-tô, 
Ðấng ñã chúc lành cho ta, bằng 
mọi phúc lành trên trời dưới ñất, 
trong Ðức Ki-tô. Bởi chưng Thiên 
Chúa Cha ñã chọn chúng ta trong 
Chúa Giê-su Ki-tô, từ trước tạo 
thiên lập ñịa ñể ta ñược nên 
thánh, vô tì vết trước mặt Người. 
Bởi lòng yêu thương, Người ñã 

tiền ñịnh cho ta ñược phúc làm 
con nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, và vì 
Ðức Giê-su Ki-tô theo thánh ý 
Người, ñể ta ñược trở nên lời ca 
tụng qua ân sủng Người, ân sủng 
mà Thiên Chúa Cha ban cho 
chúng ta trong Ðấng Người yêu 
thương nhất là Chúa Giê-su Ki-tô, 
qua Ngài ta ñược cứu chuộc nhờ 
máu thánh Chúa, ñược ơn tha thứ 
tội lỗi. 

Chúa Giêsu xuất hiện ngay trung 
tâm của lời kinh Kính Mừng Mẹ Ma-
ri-a. Lời kinh Kính Mừng Mẹ Ma-ri-
a, hướng ñến trung tâm là Chúa 
Giê-su Ki-tô. Mẹ Ma-ri-a ñược chúc 
phúc tràn ñầy vì Chúa Giê-su Con 
Lòng Mẹ, ñang ñược cưu mang 
trong lòng Mẹ. Chúc tụng Mẹ Ma-
ri-a với lời kinh Kính Mừng, chúng 
ta ñược hướng dẫn ñến Chúa Giê-
su, nguồn mạch ơn sủng và phúc 
lành cho chúng ta. Vì như Mẹ, mỗi 
người Ki-tô chúng ta ñược Thiên 
Chúa chúc phúc, ñược Thiên Chúa 
Cha cứu rỗi ban ơn tha tội, nhờ 
qua Chúa Giê-su Ki-tô. 

Kính mừng Maria ñầy ơn 
Phước... Xin Mẹ hướng dẫn chúng 
con ñến gặp Chúa Giê-su Ki-tô và 
ñón nhận ân sủng cứu rỗi của 
Chúa. Amen. 

(Coøn tieáp)
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Anh em laøm chöùng cho Thaày  
Mic. Buøi Quoác Tuaán 

 
rong tháng 11, Giáo hội Việt 
Nam mừng lễ các thánh tử ñạo 

vào ngày 24, chúng ta cùng với 
toàn thể Giáo Hội Việt Nam vui 
mừng mừng kính các anh hùng Tử 
Đạo Việt Nam của chúng ta. Trong 
bầu khí linh thiêng và cảm ñộng này 
tôi xin chia sẻ với anh chị em Legio 
Mariæ một vài tâm tình của tôi. 

1. Tâm tình thứ nhất là tâm 
tình tự hào 

Các thánh Tử ñạo Việt Nam 
của chúng ta làm cho chúng ta 
tự hào. Chúng ta phải tự hào vì 
chúng ta ñã có ñược những vị 
tổ tiên anh hùng thật xứng  

 
ñáng. Các ngài ñã ñược sinh ra, 
ñã làm việc, ñã cùng sống với 
những người Việt Nam chúng ta 
ngay trên mảnh ñất quê hương 
thân yêu này. Các ngài ñã sống 
như biết bao nhiêu những con 
nguời khác ñã sống, nhưng các 
Ngài ñã sống hơn hẳn rất nhiều 
người khác ở chỗ các ngài ñã 
biết sống anh hùng, không ñể 
cho mình bị mua chuộc, không 
ñể cho mình bị khuất phục. Tiền 
bạc không làm cho các ngài mù 
tối. Khổ ñau không làm cho các 
ngài chùn bước, nhục hình không 
làm cho các ngài ngã qụy, và cả 

T 
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cái chết cũng không uốn cong 
ñược lòng trung tín của các ngài. 

Chúng ta hãy ñọc lại sắc dụ 
cấm ñạo ñược ban hành ngày 
18.09.1855 ñể chúng ta thấy 
ñược một phần nào những hình 
khổ mà các ngài phải chịu như 
thế nào: "Các quan theo ñạo Gia-
tô tại triều ñình Huế hạn cho một 
tháng phải bỏ ñạo. Các quan tỉnh 
thì ba tháng. Lính tráng và người 
dân thì sáu tháng, bằng không 
thì phải kể là trọng phạm. Các 
người theo ñạo Gia-tô không 
ñược thi cử, không ñược giữ 
chức tước gì. Ai ñưa ñường hay 
chứa chấp ñạo trưởng thì bị xử 
tử. Đạo trưởng Tây phương thì 

chém ñầu vất xác xuống sông. 
Các giáo ñồ giúp các ñạo trưởng 
thì phải chém ñầu. Các cụ ñạo 
bản quốc cũng phải chém ñầu. 
Các giáo ñồ theo các cụ ñạo này 
thì phải thích chữ vào mặt và 
phát lưu. Phải ñốt cho sạch các 
nhà thờ nhà xứ ". 

Lịch sử còn ghi lại những hình 
phạt mà người ta ñã nghĩ ra và 
ñã dùng ñể phạt những người 
theo ñạo như sau: 

- Nhẹ nhất là bị gông cùm. Bị 
xiềng xích, bị nhốt trong cũi, bị 
ñánh ñòn, bị bỏ ñói cho tới chết. 

- Nặng hơn một chút thì bị voi 
dầy, bị trói ném xuống sông, bị 
chôn sống, bị ñổ dầu vào rốn rồi 
cho bấc vào mà ñốt, bị ñóng ñinh 
vào ván rồi ñem phơi nắng. 

- Quyết liệt hơn một chút thì bị xử 
trảm, xử giảo (thắt cổ) và thiêu sống. 

- Ác liệt nhất là bị xử lăng trì (phân 
thây ra từng mảnh) hay bá ñao (bị 
xẻo từng mảnh thịt cho tới chết). 

Tôi xin trích ra ñây một ñoạn trong 
bản báo cáo về việc xử Cha cố Du tại 
Thợ Đức ngày 30.11.1835: 

"Họ cột chân tay ngài vào một  
cây cột. Hai bên lính cầm kìm chờ 
sẵn. Sau hồi chuông báo hiệu, tên 
lính cầm kìm ñã ñược nung ñỏ kẹp 
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vào ngực kéo ra hai miếng thịt nơi 
vú liệng xuống ñất. Tên khác cầm 
dao xẻo thịt phía sau hông - rồi ñến 
dùi thì chúng lấy kìm kéo thịt ra rồi 
dùng lưỡi dao xẻo ñứt từng miếng. 
Cha ngất ñi, ñầu rũ xuống và ngài 
tắt hơi về chầu Chúa lúc 17giờ. 

Cha chết rồi, lính chặt ñầu 
ngài cho vào một chiếc thùng 
ñầy vôi... ñoạn họ cởi trói lật úp 
xác xuống, phân thây ra từng 
khúc bỏ vào thùng vôi. Tiếp 
theo họ lấy ñầu ñầu của ngài 
treo giữa chợ ba ngày... rồi lấy 
xuống nghiền nát ra bỏ vào 
thùng ñựng xác rối vất tất cả 
xuống biển cho mất tích". 

Vâng, kính thưa anh chị em, 

Gian khổ có cao, hình phạt có 
nặng nhưng lòng thành của các 
ngài còn cao hơn. Cái chết của các 
ngài thật ñáng làm cho chúng ta 
phải tự hào. Trong sắc tuyên Chân 
Phước cho 64 anh hùng tử ñạo 
Việt Nam ngày 27.05.1900 Chính 
Đức Lê-ô XIII ñã nói về các ngài 
với tất cả lòng khâm phục như 
sau: "Đây là những chiến sĩ trung 
liệt và kiên cường không kém gì 
những chiến sĩ ngày xưa vào 
những thế kỷ khai nguyên của 
Giáo Hội Chúa Ki-tô". 

2. Tâm tình thứ hai là 
lòng biết ơn 

Việc mừng lễ các thánh tử ñạo 
làm tôi nhớ lại những lời rất cảm 
ñộng sau ñây của Chúa Giê-su: 
"Kẻ gieo người gặt ñều vui mừng. 
Kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy 
sai các con ñi gặt những gì chúng 
con không vất vả làm ra. Những 
kẻ khác ñã khó nhọc, còn các con 
thừa hưởng công lao khó nhọc 
của họ" (Ga 4, 36-37). 

Sử gia Tertulianô ngày xưa khi 
nhìn lại những năm trời Giáo Hội bị 
bách hại và những cuộc trở lại ñạo 
hàng loạt sau ñó, ông ñã phải viết 
lên những lời rất ñáng cho chúng 
ta suy nghĩ như thế này: "Những 
hạt máu của những vị tử ñạo là 
những hạt giống làm nảy sinh ra 
những người Ki-tô hữu khác". 

Hàng trăm ngàn các anh hùng 
Tử Đạo Việt Nam của chúng ta 
ñã vất vả khó nhọc gieo vãi. Các 
ngài ñã gieo vãi không phải là 
những hạt giống thông thuờng, 
nhưng bằng những giọt máu của 
các ngài. Và chính nhờ những 
giọt máu này mà chúng ta mới 
ñược như ngày hôm nay. 

Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì 
Chúa ñã cho chúng ta có ñược 
những con người anh hùng như 
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thế. Đồng thời chúng ta cũng phải 
biết ơn các ngài vì chính nhờ các 
ngài mà hạt giống ñức tin ñã nảy 
mầm và lớn lên trong chúng ta. 

3. Tâm tình thứ ba là bổn phận 
phải sống làm sao cho xứng 
ñáng với danh nghĩa con 
cháu của những anh hùng 

Châm ngôn Việt Nam có câu rất 
hay: "Con nhà tông không giống 
lông cũng giống cánh" Phải sống 
xứng ñáng ñể những thế hệ mai 
sau khi nhìn vào thế hệ này, họ 
cũng cảm thấy tự hào. 

Năm 1934 khi nhắn nhủ một số 
các em nhỏ ñến mừng sinh nhật 
của mình nhà bác học nổi danh 
nhất của thế kỷ thứ 20, Albert 
Einstein ñã nói với các cháu 
những lời cảm ñộng như sau: 
"Các cháu nên nhớ rằng những 
ñiều kỳ diệu các cháu ñược học ở 
trường là do công lao của biết 
bao thế hệ trên khắp thế giới ñã 
hăng hái gắng sức và cặm cụi 
làm việc không ngừng, rồi truyền 
lại cho các cháu như một di sản 
ñể cho các cháu tiếp nhận, tôn 
trọng, tăng gia thêm và một 
ngày nào ñó các cháu sẽ lại 
trung thành truyền lại cho con 
cháu các cháu. Nhờ vậy mà 
chúng ta, những con người hữu 

sinh hữu tử mới thành bất tử 
trong những vật trường tồn mà 
chúng ta tạo chung với nhau". 

Chúng ta ñang thừa hưởng một 
di sản vô cùng quí giá do cha 
ông chúng ta ñể lại. Cách trả ơn 
tốt nhất ñối với các ngài là tiếp 
nhận và trung thành truyền lại 
cho các thế hệ mai sau. Nhưng 
truyền lại bằng cách nào? 

- Thưa bằng chính cuộc sống 
mà tổ tiên của chúng ta ñã sống. 

Văn hào Tagore khi bàn về cái 
chết của thánh Gandhi, ñã nói: 
"Có lẽ thánh Gandhi không thành 
công, có lẽ thánh sẽ thất bại như 
Đức Thích Ca ñã thất bại, như 
Đức Giê-su ñã thất bại vì chưa 
hủy diệt ñược lòng ác ñộc của 
loài người. Nhưng loài người luôn 
nhớ tới thánh vì thánh ñã ñem 
ñời mình ra ñể làm bài học cho 
muôn thế hệ mai sau". 

a) Bài học ñầu tiên mà mỗi 
người chúng ta phải noi gương 
bắt chước ñó là phải trung thành 
với niềm tin. Đức tin là ơn nhưng 
không Thiên Chúa ban cho 
chúng ta. Hãy bảo vệ lấy, ñừng 
ñể cho nó bị hao mòn ñi. 

Phao-lô Mợi bị bắt, bị giải ñến 
quan. Quan dụ: 
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- Anh ñạp ảnh ñi, tôi sẽ cho 
anh một nén bạc. 

- ... ... ... ... ... ... ... ... ..? 

- Vậy một nén vàng! 

- Bẩm quan chưa ñủ. 

- Vậy anh muốn bao nhiêu? 

- Bẩm quan lớn, quan lớn muốn 
cho tôi quá khóa thì quan phải 
cho tôi ñủ vàng ñể mua ñược 
một linh hồn khác. 

Nguyễn văn Lựu: "Đạo ñã nhập 
vào xương tủy tôi, làm sao tôi có 
thể bỏ ñược". 

b) Bài học thứ hai phải can ñảm 
sống niềm tin ñó. 

Trong một bài diễn văn ñọc cho 
binh lính trước khi họ lâm trận. 
Hitler ñã nói: "Thế giới này sẽ 
thuộc về những kẻ gan dạ". Còn 
Victor Hugo thì nói: "Đồi Calvario 
ở ñầu ñường và hào quang cũng 
xuất hiện ở ñó". 

Chúa Giê-su nói: "Nước Trời 
phải dùng sức mạnh mà chiếm 
lấy" Không có chiến thắng cho 
những kẻ chưa lâm trận ñã 
ñầu hàng. Không có vinh 
quang cho những kẻ hèn nhát. 
Phần thưởng càng lớn, vinh 
quang càng cao thì cái giá phải 
trả cho nó càng ñắt. Phải xử 

dụng sức mạnh mới chiếm hữu 
ñược Nước Trời. 

Lời cuối cùng của tôi. Tôi xin 
mượn lời của thánh Phao-lô gửi 
thư cho tín hữu Rô-ma. Ngài gửi 
những lời này cho họ vào lúc 
cơn bắt bớ ñạo giáo tại ñó bắt 
ñầu trở thành khốc liệt. Ngài 
muốn dùng những lời này ñể 
khích lệ họ, ñể họ can ñảm, ñể 
họ tin tưởng vào chiến thắng 
cuối cùng: "Ai có thế tách chúng 
ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-
tô? Phải chăng là gian truân, 
khốn khổ, ñói rách, hiểm nguy, 
bắt bớ, gươm giáo? 

Ngài nói tiếp như một xác tín: 
“Trong mọi thử thách, chúng ta 
sẽ toàn thắng nhờ Đấng ñã yêu 
mến chúng ta" Và Ngài kết 
luận: "Tôi tin chắc rằng: cho 
dầu là sự chết hay sự sống, 
thiên thần hay ma vương quỷ 
lực, hiện tại hay tương lai, hoặc 
bất cứ sức mạnh nào, chiều cao 
hay vực thẳm hay bất cứ một 
loài thụ tạo nào khác, không có 
gì tách ñược chúng ta ra khỏi 
tình yêu của Thiên Chúa ñược 
thể hiện nơi Đức Ki-tô Chúa 
chúng ta"  (Rm 8, 35 -39) � 
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VAI TROØ CUÛA NGÖÔØI LEGIO MARIÆ 

TRONG VIEÄC LOAN BAÙO TIN MÖØNG 
 

I. HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ, 
HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ LÀ 
TRUYỀN GIÁO (x. THỦ BẢN 
CHƯƠNG 10) 

1. Sự trọng ñại của việc tông 
ñồ (Đức Pi-ô XI – Pio XII) 

2. Tông ñồ giáo dân là việc tối cần 
thiết - Chân phước Newman nói: 
“bất cứ thời ñại nào giáo dân là hàn 
thử biểu ñể ño tinh thần tôn giáo”. 

3. Legio với việc tông ñồ giáo dân 

ĐHY. Riberi: “Legio là chính việc 
tông ñồ ñã ñược trình bày một 
cách hấp dẫn và quyến rũ – rất 
linh ñộng, có sức thu hút, một 
công cuộc như ý Đức Pi-ô XI 
mong muốn, hoàn toàn lệ 
thuộc Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa, 
công cuộc ñòi hỏi phẩm chất 
làm nền tảng cho hội viên, hơn 
nữa như ñiều kiện bó buộc ñể 
cho tổ chức có thể phát triển. 
Một công cuộc ñược củng cố và 
bảo vệ vừa bằng lời cầu nguyện 
và hy sinh vừa tổ chức chặt chẽ 
và cộng tác mật thiết với linh 
mục. Legio là một phép lạ 

của thời ñại văn minh ”. 

4. Linh mục và Legio. 

5. Legio nguồn lợi quý trong 
xứ ñạo. 

6. Lý tưởng vững chắc và hoạt 
ñộng hùng mạnh là kết quả 
của Legio. 

7. Thực tập làm việc tông ñồ. 

II. LÃNH VỰC HOẠT ĐỘNG 
ĐĂC BIỆT CỦA LEGIO 
MARIÆ  

Trong các lãnh vực trần thế là môi 
trường chuyên biệt cho việc dấn thân 
loan báo Tin Mừng của Legio Mariæ 
(nói riêng). Đây là môi trường các 
linh mục, tu sĩ không thể hay rất 
khó có thể  hiện diện và hoạt ñộng, 
nhưng lại là  những lãnh vực ñang 
chi phối mãnh liệt cuộc sống 
của ñông ñảo dân chúng và của 
cả một xã hội. Do ñó,  vai 
trò của người giáo dân nói chung và 
cách riêng người hội viên Legio 
Mariæ càng tỏ ra thiết yếu hơn bao 
giờ hết. Và ñể có thể loan báo Tin 
Mừng cho tất cả các lãnh vực trần 
thế, công tác loan báo Tin Mừng 
không chỉ cần có các giáo dân cách 
chung chung, nhưng cũng cần có 
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các giáo dân chuyên môn và trí thức 
mọi ngành như luật sư, kỹ sư, bác sĩ, 
thương gia, giáo sư ñại học… ñể 
ñem Tin Mừng vào những môi 
trường chuyên môn mà chỉ những 
người sinh hoạt trong những môi 
trường chuyên môn ñó mới có thể 
vào ñược. Do ñó, vai trò của người 
hội viên Legio, nhất là những hội viên 
có khả năng chuyên môn hết sức 
quan trọng cho Giáo Hội trong nhiệm 
vụ ñem Chúa Giê-su và Tin Mừng 
của Ngài ñến mọi người, thuộc mọi 
môi trường trong xã hội. 

Nhu cầu loan báo Tin Mừng cho 
môi trường thành thị, cho người giàu 
có, người quyền thế… thường thì  
người ta nhấn mạnh ñến việc ñi ñến 
những vùng sâu, vùng xa và loan 
báo Tin Mừng cho những người 
nghèo khó. Dĩ nhiên, ñây là một nhu 
cầu, nhưng có lẽ cần thiết hơn phải 
loan báo Tin Mừng cho những người 
sống trong thành thị, những người 
giàu và những người quyền thế vì  
họ là những người nắm vận mạng 
của những người nghèo trong tay, 
hay ít nữa họ là những người 
có khả năng giúp ñỡ người nghèo 
và chi phối cuộc sống của ñông ñảo 
dân chúng, và nhất là họ cũng là  
những người ñược Chúa Giê-su 
thương yêu và muốn cứu ñộ. 

III. MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT 
NAM: HAI HOÀN CẢNH MỚI 

Áp dụng vào môi trường xã hội 
Việt Nam hiện nay có rất nhiều 
hoàn cảnh chỉ có người giáo dân 
mới có thể hiện diện và quen biết 
ñể ñem Tin Mừng của Chúa ñến. 
Nhưng ñặc biệt có hai môi 
trường rất cần quan tâm. Đó là:  

1. Số người sống trong các tòa 
nhà cao ốc.  

Ở nhiều nơi nhưng ñặc biệt ở 
những thành phố lớn, người ta thấy 
dang mọc lên những tòa nhà cao 
ốc, những khu dân cư dành riêng 
cho người giàu, những chuyên viên, 
những thương gia… ñây sẽ là 
những thế giới riêng biệt và những 
người sống trong những môi 
trường này sẽ tách mình khỏi 
những sinh hoạt và liên hệ bình 
thường ñể trở thành những ốc ñảo 
riêng tư. Ai có thể vào ñược những 
môi trường này ñể loan báo Tin 
Mừng của Chúa, nếu không phải 
chính những giáo dân cũng sống 
trong những môi trường ñó. Đây là 
một vấn ñề rất lớn của công việc 
truyền giáo trong tương lai gần 

2. Hiện tượng di dân. 

Môi trường thứ hai của công tác 
loan báo Tin Mừng là hiện tượng di 
dân. Hiện tượng di dân ñặt ra 
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nhiều vấn ñề dưới góc cạnh kinh 
tế, xã hội, luân lý… nhưng ñối với 
sứ mệnh loan báo Tin Mừng thì 
ñây lại là một cơ hội lớn. Qua hiện 
tượng di dân, Giáo hội không cần 
ñi tìm ñồng bào lương dân, nhưng 
chính họ ñến với Giáo hội và họ ở 
trong tư thế sẵn sàng ñón nhận 
những nghĩa cử của tình yêu, của 
lòng thương mến. Trong môi 
trường này Legio là người trước 
tiên có cơ hội tiếp xúc với ñồng bào 
di dân ngoại giáo. Đây là dịp may 
ñể Legio loan báo Tin Mừng tình 
yêu của Chúa ñối với nhân loại khổ 
ñau và thiếu thốn. 

IV. NGƯỜI LEGIO CẦN 
TRANG BỊ NHỮNG GÌ CHO 
VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG? 

1. Cần học hỏi ñể hiểu sứ ñiệp 
phải loan báo. 

2. Học hiểu những con người 
mình cần tiếp xúc và những 
phương cách tiếp xúc với họ và 
truyền ñạt sứ ñiệp cho họ 

3. Đời sống nội tâm và tư cách 
của người hội viên Legio Mariæ 
sứ giả loan báo Tin Mừng. 

Tất cả  ba yếu tố trên ñều quan 
trọng, nhưng yếu tố  thứ ba là 
yếu tố nền tảng. Nhờ ñời sống 
nội tâm phong phú giúp cho 
người sứ giả có khả năng thương 

yêu hai chiều ñó là tình yêu ñối 
với Chúa và lòng thương yêu ñối 
với anh chi em lương dân. 

Tình yêu  ñối với Chúa trong 
người ñi loan báo Tin Mừng, giới 
thiệu Chúa Giê-su cho người 
khác ñể  họ hiểu, họ yêu mến và 
chấp nhận Ngài phải là thứ tình 
yêu sâu ñậm ñến ñộ có thể nói là 
tình yêu say mê và do ñó, có thể 
nói như thánh Phao-lô: “Tình yêu 
của Chúa Ki-tô thúc bách tôi” (2Cr 
5, 14); “Đối với tôi, sống chính là 
Chúa Ki-tô” (Pl 1, 21); “Không còn 
phải là tôi sống, mà là chính Chúa 
Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2, 20). 
Chỉ khi nào người Legio khám phá 
ra ñược Chúa Giê-su sống ñộng 
trong mình và là nguồn sống của 
mình, lúc ñó, mới có thể hăng say 
loan truyền Chúa cho người khác. 

• Với anh em lương dân, họ có thể 
là những người tử tế và dễ 
thương, nhưng cũng có thể họ là 
những người ơ hờ và ít thiện cảm 
- có thể họ là những người có cảm 
tình với Giáo hội của Chúa, nhưng 
cũng có thể họ là những người 
thù ghét Chúa và Giáo hội của 
Người - có thể họ là những người 
quý trọng Tin Mừng nhưng cũng 
có thể họ là những người chỉ tìm 
sự giúp ñỡ vật chất. 
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• Bất cứ họ là người thế nào 
người Legio dấn thân vào sứ vụ 
tông ñồ cũng cần thương mến 
họ vì ñó cũng là những người 
Chúa Giê-su thương yêu và 
muốn cứu chuộc.  

• Có ñược thứ tình yêu như trên 
người Legio sẽ là tông ñồ hăng 
say, hạnh phúc vì ñược dấn 
thân loan báo Tin Mừng của 
Chúa và sẽ hy vọng có khả 
năng phà nguồn vui và tình 
thương yêu của Chúa vào lòng 
anh chị em lương dân. 

-------------------------- 

GIẢI  ĐÁP THẮC MẮC 

 

1) Khi Trưởng vắng, trong phiên họp 
người ñiều khiển phiên họp ngồi ở ñâu? 
Có ñược ngồi ghế của Trưởng không? 

Trả  lời: 

Trong Thánh lễ có một ghế cho 
chủ tế ngồi, buổi sáng Cha Sở dâng 
lễ, buổi chiều Cha Phó dâng 
lễ cùng ngồi ở ghế ñó. Vậy ghế  
ñó là chỗ của vị chủ tế ngồi (x. 
Thủ bản (Sl 371,2 & 17 Trưởng 
chủ tọa phiên họp). Phó chủ tọa (x. 

Thủ bản Sl 373, 2). Như vậy 
ghế ñó là ghế chủ tọa phiên họp. 

Kết luận: Thủ bản không nói rõ 
người Phó khi chủ tọa phiên họp 
ngồi ñâu, nhưng theo lập luận 
như trên thì khi người Phó chủ 
tọa phiên họp thì ñược ngồi ghế 
của Trưởng. 

2) Khi hội viên ñược phân công 
ñi công tác, nhưng khi ñến nơi 
không gặp ñược ñối tượng mình 
thăm viếng, như vậy có ñược 
tính giờ công tác không?  

Trả  lời: 

Như ñã hẹn, khi 2 
hội viên ñi  công tác 
sẽ gặp nhau ñúng 
giờ và cầu nguyện 
trước khi ñi (x. Thủ 

bản Sl 327, C), giờ ñi họp cũng 
ñặc biệt ñáng tưởng thưởng 
như giờ ñi công tác. 

Như vậy, khi ñi công tác mặc dù 
chưa gặp ñược ñối tượng mình 
thăm viếng, nhưng cũng ñược 
tính giờ (x. văn thư số 055) � 

 

giờ công tác ñược tính từ khi ra 
khỏi nhà cho ñến khi về ñến 
nhà). 
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MÖØNG KÍNH CHÖ THAÙNH NAM NÖÕ 

An-na Teâ-reâ-sa Anh Tuù 

 

 

 

  

 

 

Lạy Chư Thánh Nam Nữ trên trời 

Trung kiên giữ luật Chúa trọn ñời. 

Hằng tôn kính phụng thờ Thiên Chúa 

Đấng cội nguồn tình yêu muôn thuở. 

Dù êm ñềm hạnh phúc an vui 

Hay phong ba nghiệt ngã dập vùi. 

Luôn trung thành cậy trông tín thác 

Hồng ân Chúa suối nguồn dào dạt. 

Nay ñã về ñến bến vinh quang 

Thánh Nhan Chúa hưởng phúc thiên ñàng. 

Bao cuộc sống ñã nên lễ tế 

Nêu gương sáng muôn vàn thế hệ. 

Đoàn con nay lữ thứ trần gian 

Chốn bể dâu nguy khốn gian nan. 

Quyết noi gương chư vị thần thánh 

Sống thực thi Tám Mối Phúc Hạnh. 

Biết cảm tạ trước mọi khó khăn 

Trọn tín thác cảm nghiệm hỷ hoan. 

Luôn hiền lành chan hòa thắm thiết 

Như anh em khắp nơi thân thiện. 

Biết “xin vâng” khóc lóc khổ ñau 

Hiệp dâng Cha thánh giá nhiệm màu. 

Khát khao ñiều ñạo hạnh nhân ñức 

Nên giống Cha trọn lành hết mực 

 Thực thi việc bác ái yêu thương 

Như của lễ thơm ngát trầm hương 

Nên ñền thờ Thánh Thần xứng ñáng 

Đây tâm thân giữ luôn thanh sạch 

Hằng thứ tha vun ñắp thuận hòa 

Cho ngày mới ñất trời nở hoa 

Hoa hoan lạc, bình an, bác ái 

Hoa nhân hậu từ, tâm nhẫn nại… 

Hẹn mai ngày quê trời vinh sáng 

Cùng Chư Thánh vang khúc khải hoàn.
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CHUÙNG TA COÙ THEÅ 
NEÂN THAÙNH ÑÖÔÏC KHOÂNG? (tt) 

FRANK DUFF 

Suy tưởng – Nhận thấy      
và Hành ñộng 

Đọc là chuẩn bị trực tiếp cho 
việc cầu nguyện và thân mật với 
Chúa. Để suy tưởng về các vấn ñề 
tôn giáo, chúng ta phải ñọc, bằng 
không sẽ chẳng có gì ñể suy 
tưởng cả. Như ñèn không có dầu. 
Nên ñọc chậm rãi và suy nghĩ kỹ 
về những ñiều vừa ñọc. Sách ñọc 
quá nhanh và không suy nghĩ gì, 
thì không có giá trị, như ăn mà 
không tiêu. 

Nếu ñọc mà không muốn thu 
lợi, thì ñọc chỉ làm mất thời gian, 
tiếc thay ñó lại là thói quen thông 
thường của chúng ta. Chúng ta 
không suy tưởng nên chúng ta 
không nhận thấy. Chúng ta chưa 
khám phá ñược những chân lý có 
thể ñiều khiển ñược trí lòng và 
dẫn ta ñến những hành ñộng lớn 
lao tận thẩm sâu tâm hồn. 

Có sự khác biệt giữa chỉ tin và 
nhận thấy qua ñức tin. Đây là vài 
chân lý mà chúng ta ñều tin: 

1) Cái chết không thể tránh 
ñược, giờ phán xét phải ñến. 

2) Sự sống là ân sủng lớn nhất 
trên thế gian. 

3) Tội lỗi dù nhỏ thế nào vẫn là 
ñiều bất hạnh nhất trong cuộc ñời. 

Bây giờ hãy xem chúng ta ñã 
chấp nhận những chân lý này ñến 
mức ñộ nào và thực hành ra sao? 

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa 
trở thành Người vì chúng ta: 
Không phải ñể làm Vua. Ngài 
muốn tình yêu chứ không phải sự 
sợ hãi, là một trẻ sơ sinh run rẩy 
nghèo nàn. Một người có ñôi bàn 
tay chai ñi vì lao ñộng, một kẻ 
không nhà, người ta có thể coi 
Ngài như một kẻ bị ruồng bỏ… rồi 
bị bắt, chịu nhục hình, chịu ñóng 
ñinh trên Thập giá cho ñến chết. 
Một ñề tài ñáng khinh bỉ, chịu 
ñựng tất cả chỉ ñể ñược tình yêu 
của chúng ta, hay chỉ là lòng trắc 
ẩn, thương hại, gần giống như 
tình yêu. 
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Ôi! Sự khủng khiếp của nó! Các 
Thánh ñã khóc trong phiền muộn 
khi nghĩ rằng: Một tình yêu to lớn 
như thế lại bị thế gian ruồng bỏ. 
Thật vậy, Thánh giá chỉ là một 
mảnh gỗ hoặc một miếng kim loại 
ñối với chúng ta. Chúng ta khóc cho 
bạn bè chứ không khóc cho Ngài. 
Trung thành với bất cứ nguyên 
nhân nào nhưng không phải vì 
Ngài… Và tại sao lại như vậy? 

Bởi vì chúng ta bỏ quên phương 
tiện thông dụng: Cầu nguyện và 
suy gẫm, sẽ làm Ngài trở nên thật 
và sống ñộng ñối với chúng ta. Chỉ 
vì sự lãnh ñạm của chúng ta, Ngài 
mới trở thành chiếc bóng, và ai có 
thể yêu một chiếc bóng? Và như 
thế chúng ta ñã tự ñánh mất một 
sức mạnh vô song của nhân loại. 
Đó là Tình Yêu của Thiên Chúa. 
Một Tình yêu không cần phần 
thưởng. Một Tình Yêu cười vào mặt 
sự chết. Một Tình Yêu sẽ làm cho 
sự hy sinh trở nên ñiều ham muốn 
và sự Thánh thiện trở nên dễ dàng. 

Sự suy gẫm sao mà khó quá 

Có nhiều người không thể suy 
gẫm cách thường xuyên ñược, xin 
ñừng chán nản rồi bỏ suy gẫm 
luôn. Sự suy gẫm rất cần thiết với 
những phương pháp sau ñây: 

+ Cố tưởng tượng ra Chúa thật 
sống ñộng trong trí óc chúng ta, tỉ 
mỉ chiêm ngắm khuôn mẫu Thánh 
thiện ñó. Hình dáng dong dỏng với 
khuôn mặt dễ thương thanh khiết, 
những lời nói, những cử chỉ, hành 
ñộng của Ngài. Chiêm ngưỡng 
từng chút một, kết hợp với sự thân 
thiết của chúng ta. Ôi một vẻ ñẹp 
chiếu sáng tất cả, không gì so sánh 
ñược! Lòng nhân hậu, khôn 
ngoan, tinh tuyền, kiên nhẫn, hiền 
hòa. Một Tình Yêu bao la dành cho 
chúng ta dù chúng ta ích kỷ và bất 
trung. Hãy nhìn và chiêm ngắm. 
Cố gắng ghi nhớ trong ta sự toàn 
mỹ và sống ñộng ấy. 

+ Chúng ta có thể tự tin rằng 
mình ñã không tìm kiếm một cách 
vô ích. Kho tàng toàn thiện, toàn 
mỹ nơi Ngài không giống kho tàng 
của thế gian, chỉ ñể ngắm mà 
không ñược chiếm hữu. Sự toàn 
thiện, toàn mỹ sáng ngời nơi Chúa 
Giê-su là ñể ban cho chúng ta. 
Hãy ngắm và ước muốn thì cái 
toàn thiện, toàn mỹ ấy sẽ thuộc về 
chúng ta. Sự suy gẫm có thể ñơn 
giản thế thôi, không cần hệ thống 
thường xuyên nào, nhưng luôn 
ñắc dụng. Không cần cố gắng hay 
quyết tâm nào cả. Chỉ cần muốn 
Yêu Ngài và Giống Ngài mà thôi. 
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Chỉ vậy thôi, chúng ta sẽ thăng 
tiến rất nhanh không thể tưởng 
ñược. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa 
Giê-su với Thiên tính của Ngài 
không chỉ Thánh thiện, mà còn có 
tác dụng Thánh hóa chúng ta nữa. 
Hãy nhìn và chiêm ngắm, với thiện 
tính, tất cả sẽ in sâu vào lòng ta 
và trở nên phần của chính ta. 

+ Hãy nhìn như Đức Mẹ ñã 
nhìn. Hãy xin Đức Mẹ giúp ta 
trong việc chiêm ngắm này, vì ñó 
là việc Mẹ làm trong ñêm ñầu 
tiên, khi Mẹ nhìn vào khuôn mặt 
Con sơ sinh của Mẹ. 

Tôi không thể suy gẫm 
chút nào cả 

Những người mà ngay cả 
những hình thức suy gẫm ñơn 
giản nhất cũng quá khó, thì tốt 
nhất là mang theo sách ñạo, ñọc 
trước Mình Thánh Chúa. Đọc như 
cầu nguyện, không như ñọc sách 
thường. Thỉnh thoảng ngưng ñọc 
ñể nói chuyện với Mình Thánh 
Chúa. Đọc từng câu, càng chậm 
càng tốt. Khả năng suy nghĩ về 
ñiều vừa ñọc một thời gian, là một 
hình thức suy gẫm rất hiệu quả. 

Phục vụ người bên 
cạnh chúng ta 

Ý Chúa ñặt ñể chúng ta sống ở 
thế gian dưới sự quan phòng của 

Ngài, hơn là ban ơn kêu gọi chỉ ñịnh 
rằng: cuộc sống thế gian là ñời sống 
Chúa qui ñịnh cho chúng ta. Mọi 
người, mọi việc quanh ta là phương 
tiện ñể Thánh hóa chúng ta. Chúng 
ta phải luôn nhớ rằng: phải phục vụ 
người bên cạnh chúng ta vì tình yêu 
của Chúa, và những gì ta làm cho họ 
là ta làm cho chính Chúa. 

Ảnh hưởng mà chúng ta có 

Cái khả năng mỗi người chúng 
ta có thể ảnh hưởng tốt hoặc xấu 
ñến người khác thì lớn lắm, gần 
như không có giới hạn. Điều này 
có thể giải thích là khi Chúa tìm 
ñược một người muon làm việc, 
khiêm nhường và tín thác. Chúa 
sẽ dùng người ñó như máng dẫn 
ân sủng của Ngài ñến cho người 
khác. Ngược lại, cũng thật ghê 
tởm, có nhiều người buông mình 
giống như vậy, nhưng lại buông 
mình liều thân lam dụng cụ cho 
loài quỷ dữ và chấp nhận số phận 
ñáng sợ khi giúp việc cho chúng. 

Nghĩ về các cái tên như: Thánh 
Phao-lô, Thánh Đa-minh, Thánh 
Phan-xi-cô Át-si-di. Rồi nghĩ ngược 
lại, cũng những cái tên như: Luther 
hay Voltaire sẽ thấy một người có 
thể làm ñược những gì, ảnh hưởng 
ñến toàn nhân loại từ thế kỷ này 
sang thế kỷ khác ra sao � 
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ột lần nọ, trước ngày lễ cầu 
cho các tín hữu ñã qua ñời, 

Cha Sở thông báo: “Ngày mai là lễ 
các ñẳng, chúng ta nhớ cầu 
nguyện cho các ñẳng ”. Thế rồi, 
công an xã mời cha ñến xã làm 
việc một tuần lễ, với lý do là 
“Chúng ta chỉ có một ñảng, sao 
linh mục kêu gọi cầu nguyện cho 
các ñảng?”  [1]! 

Lễ ngày 02 tháng 11 có nhiều 
cách gọi. Quyển “Những ngày lễ  

 
Công Giáo” chính thức của giáo 
phận ghi là: “Lễ cầu cho các tín 
hữu ñã qua ñời”, người ta thường 
gọi là “Lễ các ñẳng linh hồn”, hay 
vắn tắt hơn thì gọi là “Lễ các ñẳng”. 

1. Nguồn gốc. 

Việc cầu nguyện cho những 
người ñã qua ñời có nguồn gốc từ 
Cựu Ước: “Ông Giu-ña quyên 
ñược khoảng hai ngàn quan tiền, 
và gửi về Giê-ru-sal-em ñể xin 
dâng lễ ñền tội; ông làm cử chỉ rất 

M 
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tốt ñẹp và cao quý này vì cho 
rằng người chết sẽ sống lại. Thực 
thế, nếu ông không hy vọng rằng 
những chiến binh ñã ngã xuống 
sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho 
người chết quả là việc dư thừa và 
ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ ñến 
phần thưởng rất tốt ñẹp dành cho 
những người ñã an nghỉ trong 
tinh thần ñạo ñức. Đó là lý do 
khiến ông ñến dâng lễ tế ñền tạ 
cho những người ñã chết, ñể họ 
ñược giải thoát khỏi tội lỗi ” (2Mcb 
12, 43 - 46).  

Giáo hội từ những thế kỷ ñầu 
cũng ñã có cầu nguyện cho các 
tín hữu ñã qua ñời. Thánh Au-
gút-ti-nô, thế kỷ IV, ñã nói: “Nếu 
chúng ta không lưu tâm gì ñến 

người chết, thì chúng ta sẽ 
không có thói quen cầu nguyện 
cho họ.” Các dòng tu ñặc biệt 
quan tâm ñến việc này. Thánh 
Ô-ñi-lô, Tu viện trưởng Dòng 
Cluny, vào giữa thế kỷ XI (1048) 
ñã có sáng kiến cho dòng của 
ngài cầu nguyện cho những 
người ñã qua ñời vào ngày 
02/11, ngay sau lễ Các Thánh. 
Sáng kiến này ñược Giáo Hội ñưa 
vào lịch Phụng vụ Rô-ma. Công 
Đồng Tri-ñen-ti-nô (1545-1563) 
nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện 
của người sống có thể rút bớt 
thời gian thanh luyện của linh 
hồn người chết. Công Đồng Va-
ti-ca-nô II cũng dạy: "Giáo Hội lữ 
hành hết lòng kính nhớ, dâng lời 
cầu cho những người ñã chết, vì 
cầu nguyện cho họ ñược giải 
thoát khỏi tội lỗi là một việc lành 
thánh..." (GH 50), về sự bầu cử 
của các ñẳng linh hồn, Công 
Ðồng dạy: "Khi ñược về quê trời 
và hiện diện trước nhan Chúa... 
các thánh lại không ngừng cầu 
bàu cho chúng ta bên Chúa 
Cha..." (GH 49). Sự trao ñi nhận 
lại ñó vừa là một việc bác ái vừa 
là một bổn phận thảo hiếu phải 
ñáp ñền, ñã thực sự củng cố 
Giáo Hội thêm vững bền trong 
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sự thánh thiện. Ngày cầu nguyện 
cho các tín hữu ñã qua ñời liên 
quan ñến niềm tin về luyện ngục 
và các thánh thông công. 

2. Thuật từ tiếng La-tinh 

Lễ này tiếng La-tinh là 
“Commemoratio omnium 
Fidelium Defunctorum”, tiếng 
Anh gọi là “Commemoration of 
all the Faithful Departed”, có khi 
cũng gọi là All Souls’ Day (Lễ các 
linh hồn) hay Defuncts’ Day (Lễ 
các người ñã qua ñời). Ủy Ban 
Phụng Tự dịch là “Lễ cầu cho 
các tín hữu ñã qua ñời” là ñúng, 
nhưng bình dân vẫn gọi là “Lễ 
các ñẳng”. Vậy chúng ta tìm 
hiểu từ vựng này 

3. Nghĩa của các, ñẳng. 

3.1 Các: Có chín chữ Hán, ở ñây 
là chữ 各, nghĩa là (ñại từ). (1) 
Mỗi một: Các bất tương ñồng 
(không ai giống ai). (tt). (2) 
Khác: Các biệt. (3) Tất cả, hết 
thảy: Các vị (quý vị). 

3.2 Đẳng: có hai chữ Hán, ở ñây 
là chữ 等, nghĩa là (dt.) (1) Thứ 
bậc: Thượng ñẳng (bực trên 
nhất); Trung ñẳng (bực giữa); Hạ 
ñẳng (bực dưới nhất, hạng bét). 
(2) Phức số: Ngã ñẳng (Nhóm 
chúng tôi). (3) Bậc thang: Thổ 

giai tam ñẳng (Cầu thang ñất có 
ba bậc). (ñt.) (4) Ðợi chờ: Đẳng 
ñãi (Chờ ñợi). (5) Bằng nhau, 
ñều: Đại tiểu bất ñẳng (Lớn nhỏ 
không ñều). (6) Cân lường. (tt.) 
(7) Hạng: Nhĩ thị hà ñẳng nhân 
(Anh là hạng người nào). (pht.) 
(8) Vân vân: Đẳng ñẳng. 

4. Nghĩa của từ “các ñẳng”. 

Các ñẳng là tất cả thứ bậc. 
Thuật từ “Các ñẳng linh hồn” ñể 
chỉ tất cả các linh hồn người quá 
cố trong luyện ngục [2] (thuộc 
thành phần Hội thánh ñau khổ), 
phân biệt với “Các thánh nam 
nữ” là các phúc nhân trên thiên 
ñàng (Hội Thánh vinh quang)[3]. 
Có người cho rằng quan niệm về 
“linh hồn mồ côi” và “các ñẳng 
linh hồn” v..v… chịu ảnh hưởng 
tư tưởng “cô hồn các ñẳng” của 
ngoại giáo. Như Phật Giáo chia 
ñịa ngục ít nhất có 18 tầng và 
quỷ cũng có nhiều cấp bậc. 
Trong “Phật thuyết quỷ vấn Mục 
Liên kinh” [4] có rất nhiều thứ 
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quỷ: quỷ ñau ñầu, quỷ mặc áo 
rách, quỷ ngủ bờ ngủ bụi, quỷ 
ñói, quỷ nam căn [5] bị thối 
rữa… Hay trong xã hội loài 
người cũng chia làm nhiều giai 
cấp, tức là thứ bậc khác nhau 
trong xã hội: sĩ, nông, công, 
thương, binh... Trong tác phẩm 
“Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ 
Văn” [6] ñề cập ñến 10 hạng “cô 
hồn”: Thiền tăng, nho sĩ, ñạo sĩ, 
thiên văn ñịa lý, lương y, quan 
liêu, tướng quân, hoa nương, 
thương cổ và ñãng tử. Trong 
“Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh” 
[7] cũng nói ñến 10 loại: Vua 
chúa, tể thần, ñại tướng, kẻ 
ham giàu, kẻ ham danh, thương 
nhân, binh lính, quý nữ, kỹ nữ, 
bần nhân gặp nạn chết oan... 
Con số 10 chỉ là số phiếm chỉ 
cho tất cả các loại cô hồn tồn tại 
trong “lục ñạo” [8] mà thôi. Phải 
chăng, chính những hoàn cảnh 
này ñã ảnh hưởng ñến cách suy 
nghĩ của chúng ta?  

Thực ra, trong xã hội trần gian 
bao giờ cũng có nhiều thứ bậc, 
ñẳng cấp, giai tầng... Khi lìa trần, 
người ta không thể mang theo 
mình bất cứ của cải vật chất 
nào. Mọi thứ bậc, ñẳng cấp, ñịa 
vị của con người ở trên ñời 

không có ý nghĩa gì trước Tòa 
Phán Xét. Thiên Chúa xét xử con 
người theo “công trạng” [9] nó 
ñã làm ra. Chúa không hỏi 
chúng ta là ai, thuộc giai cấp nào 
trên thế gian, nhưng Chúa sẽ hỏi 
chúng ta về “nén bạc” (ân sủng 
và tình yêu) mà Chúa giao phó 
ñã ñược sinh lợi thế nào. Như 
Thánh Gio-an Kim Khẩu ñã nói: 
“Nên nhớ Người sẽ không khiển 
trách họ về hạnh kiểm, tội lỗi 
hay lời báng bổ; mà chỉ vì không 
ích lợi gì cho ai. Như kẻ ñã chôn 
nén của bạc mình, ñời sống y 
không có gì khiển trách, nhưng y 
không làm ích gì cho ai khác” 
[10]. Vì vậy, khi nói “các ñẳng linh 
hồn”, chúng ta nghĩ tới tất cả các 
linh hồn của mọi hạng người 
trên ñời này ñã quá cố và ñang 
còn phải thanh luyện trong luyện 
ngục. Họ có thể là ông bà, tổ 
tiên, thân nhân, bạn hữu của 
chúng ta hay là những người xa 
lạ. Khi còn ở ñời này, có thể họ 
là người giàu sang quyền quý 
hay nghèo khó mọn hèn. Họ có 
thể là những Ki-tô hữu hữu danh 
hoặc “Ki-tô hữu vô danh” [11]. 
Tất cả họ ñều là chi thể của 
Chúa Ki-tô, giờ ñây ñang thuộc 
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về Giáo Hội ñau khổ và cần ñến 
lời cầu nguyện của chúng ta. 

“Các ñẳng linh hồn” không có 
nghĩa là trong luyện ngục các 
linh hồn vẫn có sự phân chia 
ñẳng cấp, ñiạ vị như khi còn ở 
thế gian hay trong Luyện 
Ngục có bao nhiêu ñẳng cấp, 
thứ hạng linh hồn. Trong 
Luyện Ngục, tình trạng thanh 
luyện của họ có thể khác 
nhau, nhưng ñược “phân cấp” 
như thế nào thì chúng ta 
không biết. 

Khi nói “linh hồn mồ côi”, chúng 
ta nghĩ tới linh hồn của hạng người 
phải ñơn ñộc trong cuộc lữ hành 
ñức tin khi còn ở trên ñời. “Đơn 
ñộc”, “cô quả”, “mồ côi”.... hiểu 
theo nghĩa ñời thường là không có 
người thân thích, bạn bè, không có 
ai ñồng hành ñể ñược quan tâm, 
nâng ñỡ ñời sống ñức tin. Họ có 
thể là những tín hữu cô nhi, quả 
phụ hay kẻ cơ bần sống ñời ñơn 
chiếc. Họ cũng có thể là những tín 
hữu giàu sang, con ñàn cháu 
ñống, bạn hữu tứ phương mà thực 
ra những người quen biết xung 
quanh họ không ai có niềm tin 
Công Giáo như họ ñể xin lễ hay 
cầu nguyện cho họ. Và nay, những 
linh hồn ñó ñang ở trong Luyện 

Ngục, ñang cần ñến lời cầu 
nguyện từ Giáo Hội chiến ñấu [12]. 

“Linh hồn mồ côi” không phải là 
linh hồn không ñược Chúa ñoái 
trông chăm sóc, ít ñược Chúa yêu 
thương hay bị Ngài lãng quên. Điều 
ñó hoàn toàn sai lầm. Thực ra, mọi 
linh hồn ñều ñược Thiên Chúa tạo 
dựng. Mọi người ñều ñược Chúa 
yêu thương bằng một tình yêu riêng 
biệt, không ai giống ai, Ngài vẫn 
không ngừng gọi chúng ta bằng 
chính tên riêng của từng người: 
“Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên 
mới, chính là tên miệng Đức Chúa 
ñặt cho ” (Is 62, 2) và tình yêu ñó 
luôn luôn ñầy tràn: “Ơn của Ta ñủ 
cho ngươi” (2Cr 12, 9). 

Bản văn Công Giáo ñầu tiên sử 
dụng từ “các ñẳng” mà chúng tôi 
ñược biết là “Văn Tế Các Đẳng Linh 
Hồn” của cha Gio-a-kim Đặng Đức 
Tuấn (1806 - 1874): “Nhớ các ñẳng 
xưa: Tay Chúa dựng hình, tính 
thiêng gởi xác. Di luân tài mạng chịu 
thiên tư, lý dục thị phi ñầy ñịa bộ...”. 
Cụm từ “các ñẳng”, “các ñẳng linh 
hồn” ñã ñược sử dụng từ lâu trong 
Giáo hội tại Việt Nam ñể chỉ các tín 
hữu ñã qua ñời ñang còn thanh 
luyện chờ ngày hưởng phúc thanh 
nhàn bất diệt. Lịch phụng vụ của 
Rô-ma xưa nay ghi lễ ngày 02/11 là 
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“Commemoratio omnium Fidelium 
Defunctorum”. Lịch phụng vụ ở Việt 
Nam thì dịch là: “Lễ Các Linh Hồn” 
[13], “Lễ Linh Hồn” [14], “Lễ Cầu Cho 
Mọi Tín Hữu Qua Đời” [15], sau này 
dịch là “Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã 
Qua Đời”. Thiết nghĩ cách dịch “Lễ 
Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời” 
thì sát nghĩa với nguyên bản, nhưng 
nên hiểu ñó vẫn là nói tắt, vì ñầy ñủ 
phải là Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã 
Qua Đời Đang Còn Thanh Luyện 
(hay ñang ở luyện ngục). Cách nói 
“Lễ các ñẳng” cũng là cách nói tắt, 
mang âm hưởng văn hóa bản ñịa 
về “cả thảy vong linh” thuộc “thập 
loại chúng sinh” gồm cả “cô hồn các 
ñẳng”! Phải chăng các tiền nhân 
của chúng ta ñã hội nhập văn hóa 
trong khi tạo ra cụm từ này ñể 
phiên dịch? 

Trường hợp những ngày lễ Feria V 
in Cena Domini, Feria VI in Passione 
Domini, chúng ta dịch là Lễ Tiệc Ly 
(Thứ Năm Tuần Thánh), Lễ Tưởng 
Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa 
(Thứ Sáu Tuần Thánh), nhưng 
người bình dân vẫn quen gọi là “Lễ 
Rửa Chân”, “Lễ Hôn Chân”... vừa 
ñơn giản, tượng hình lại dễ nhớ. Tất 
nhiên không ñủ nghĩa, như vậy 
không nên sử dụng nữa. 

Kết luận. 

Giáo dân Việt Nam chúng ta có 
thói quen xin lễ cho các linh hồn tổ 
tiên nội hay ngoại, linh hồn thân 
nhân, linh hồn ngoại ñạo, thai nhi, 
linh hồn người chết vì tai nạn…… 
và trong Thánh lễ hàng ngày, Hội 
Thánh luôn cầu nguyện cho mọi 
người ñã qua ñời. Đó là những 
thực hành rất tốt ñể tưởng nhớ 
người ñã qua ñời, thực thi bổn 
phận “hợp thông cùng các thánh”. 

Ngày “Commemoratio omnium 
Fidelium Defunctorum”, chính xác 
là ngày “Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu 
Đã Qua Đời”. Còn “Lễ Các Đẳng” là 
cách nói vắn tắt, hiểu theo giáo lý 
Công Giáo như ñã trình bày, thì 
không ñúng cho lắm, những nếu 
ñặt trong bối cảnh văn hoá Việt 
Nam thì việc tiếp tục sử dụng nó 
cũng không có gì ngăn trở � 

 
Ghi chú: 

[1] Trong văn nói, một số người Nam bộ 
phát âm “các ñẳng” thành “các ñảng”, 
cũng như “cô hồn” thành “cu hồn”, nên 
“cúng cô hồn các ñẳng” thì nói là: “cúng 
cu hồn các ñảng”. 
[2] Lưu ý là luyện ngục không phải là 
một hoả ngục ngắn hạn, luyện ngục 
hoàn toàn khác xa hoả ngục và sự 
thanh luyện ñược hiểu về trạng thái 
hơn là một ‘nơi chốn’, lại càng không 
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thể nói ‘thời gian’ bao lâu (x. GLCG số 
1030-1032). 
[3] Thời xưa chưa có mục từ “tất cả”. 
Các danh từ chỉ tổng lượng thời xưa là: 
Cả, cả và, cả thảy, hết cả, hết thảy. 
[4] Phật thuyết quỷ vấn Mục Liên kinh, 
gồm 17 chuyện, theo truyền thuyết thì 
do An Thế Cao dịch, nhưng ñược ghi 
nhận là thất dịch, thuộc ñời lưỡng Tấn. 
[5] Tức bộ phận sinh dục. 
[6] Còn gọi là “Phật kinh thập giới”, 
không rõ tác giả, viết dưới thời vua Lê 
Thánh Tôn (1442-1497), là áng văn viết 
bằng chữ Nôm cổ theo thể biền ngẫu. 
[7] Tác phẩm của Nguyễn Du (1765-
1820), ñược làm theo thể song thất lục 
bát, gồm 184 câu thơ chữ Nôm. Theo 
Trần Thanh Mại trên “Đông Dương tuần 
báo” năm 1939, thì Nguyễn Du viết bài 
văn tế này sau một mùa dịch khủng 
khiếp làm hàng triệu người chết, khắp 
non sông ñất nước âm khí nặng nề, và 
ở khắp các chùa, người ta ñều lập ñàn 
cầu siêu ñể giải thoát cho hàng triệu 
linh hồn. 
[8] Theo giáo lý Phật Giáo, con người 
chúng ta do lực của nghiệp và phiền 
não của chính bản thân mà cứ mãi luân 
hồi chuyển sinh trong 6 chủng loại thế 
giới sinh tồn ñầy những khổ ñau, gọi là 
lục ñạo ñó là: thiên, a-tu-la, nhân, súc 
sinh, ngạ quỷ và ñịa ngục. 
[9] Xem BGCN, Số 07/2010, tr. 106. 
[10] Thánh Gioan Kim Khẩu, Bài giảng 
XX sách Công Vụ tông ñồ (Jean Comby, 
Để ñọc lịch sử Giáo Hội, q.I, tr.115). 

[11] Có những người vì lý do nào ñó mà 
không lãnh nhận bí tích Rửa Tội ñược, 
nên không trở thành Kitô hữu. Nhưng 
nếu họ sống theo những giá trị của 
Phúc Âm thì, nói theo từ ngữ của nhà 
thần học Karl Rahner, họ cũng là những 
“Kitô hữu vô danh” (Chrétien 
anonyme). 
[12] Công ñồng Florence (1431) ñã ñịnh 
tín: Có luyện ngục ñể thanh luyện các 
linh hồn. Các linh hồn ra khỏi trần gian 
không còn có thể làm ñược việc gì lành 
ñể cứu mình nên chỉ trông cậy vào 
những người còn sống lập công cầu 
nguyện cho mình ñể rút ngắn thời gian 
thanh luyện. Vì thế mà Giáo hội kêu gọi 
tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn nơi 
luyện tội. 
[13] Niên Giám 1964, tr.11. 
[14] Địa phận Hà Nội, Sách Lễ, Nxb Hiện 
Tại, 1967. 
[15] Sách Lễ Giáo Dân, 1971, tr. xxix và 
tr. 1572. Cách dịch này rất dễ hiểu lầm 
là: Lễ cầu cho mọi tín hữu chết hết (!) 
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Lm. Vuõ Xuaân Haïnh 

a dao Việt Nam thì nhiều lắm. Nó 
là sự ñúc kết kinh nghiệm sống 

của bao nhiêu người qua bao nhiêu 
thế hệ mà thành. Dành riêng cho chữ 
hiếu, ca dao Việt Nam lại càng phong 
phú. Có lẽ chữ hiếu ñứng hàng ñầu 
trong ca dao Việt Nam. 

Bất cứ ai sinh ra làm người, nếu 
không từ giã cuộc ñời quá sớm, 
ñều có thể chứng kiến những cái 
chết của những người thân yêu của 
mình. Là người Công giáo, chúng ta 
mang trong mình dòng máu Việt 
Nam. Vì thế, nếu người Việt Nam 
ñặt chữ hiếu lên hàng ñầu, thì 
người Công giáo Việt Nam lại càng 
khắc sâu lề luật của Thiên Chúa 

trao ban một cách tuyệt ñối về 
nghĩa ñạo hiếu. Bởi nếu người Việt 
Nam, tự bản chất, vốn yêu mến 
chữ hiếu, thì người Công giáo nói 
chung và người Công giáo Việt Nam 
nói riêng, có lề luật Thiên Chúa ban 
làm hướng ñạo cho mình. 

Chẳng hạn, khi khiển trách người 
Do-thái về lối sống vụ hình thức, hay 
những kiểu làm dối trá nhằm tự 
ñánh lừa lương tâm trong việc giữ 
ñạo hiếu, Chúa Giê-su ñã nói thẳng, 
nói dứt khoát: “Thiên Chúa dạy: 
'Ngươi hãy thảo kính cha mẹ; kẻ nào 
nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử 
'. Còn các ông, các ông lại bảo: 'Ai 
nói với cha mẹ rằng: Những gì con 

C 
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có ñể giúp cha mẹ ñều là lễ phẩm 
dâng cho Chúa rồi, thì người ấy 
không phải thảo kính cha mẹ nữa'. 
Như thế, các ông dựa vào truyền 
thống của các ông mà hủy bỏ Lời 
Thiên Chúa”  (Mt 15, 4 - 6).  

Với thái ñộ lấp liếm như thế, họ ñã 
bị Chúa Giê-su vạch trần: “Hỡi những 
kẻ ñạo ñức giả kia, tiên tri I-sai-a ñã 
nói rất ñúng về các ông: “Dân này 
kính Ta bằng môi miệng, còn lòng 
chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ 
phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý 
chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm 
nhân'”  (Mt 15, 7- 9). 

Bởi vậy, nếu sự hiếu thảo là 
trách nhiệm không thể thiếu của 
người Công giáo, thì tháng 11, 
tháng kính nhớ những người ñã 
khuất mặt là dịp ñể ta ý thức lại 
bổn phận thảo hiếu của mình. Sự 
ý thức này ñặt trên nền tảng của 
giới luật Thiên Chúa ban: 

I.  ĐIỀU RĂN THỨ IV: 

THẢO KÍNH CHA MẸ 

“Ngươi hãy thờ kính cha mẹ ñể 
ñược sống lâu trên ñất mà Đức 
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban 
cho ngươi” (Xh 20, 12). 

Đó là ñiều răn thứ IV trong 
Mười ñiều răn, Thiên Chúa ban 
cho trần gian qua ông Môi-sê. Lặp 

lại chính lề luật Thiên Chúa ban, 
trong kinh Mười Điều răn, Giáo Hội 
dạy: “Thứ bốn: Thảo kính cha 
mẹ.” Thứ tự của mười lề luật mà 
Thiên Chúa ban gồm hai phần rõ 
rệt (x. Xh 20, 2-17):  

- Phần thứ nhất, gồm ba giới răn 
ñầu quy về Thiên Chúa (thờ phượng 
một Chúa duy nhất, tôn kính danh 
Người, dành ngày Sa-bát ñể tỏ lòng 
biết ơn Thiên Chúa).  

- Phần thứ hai là bảy giới răn còn 
lại hướng về loài người (thảo kính 
cha mẹ, tôn trọng sự sống, giữ thân 
xác thanh sạch, hãy sống công 
bằng, giữ tư tưởng trong sạch và 
không tham lam), thì ñiều răn thứ 
nhất trong phần thứ hai này, không 
nhắm bất cứ ñối tượng nào khác 
nhưng chính là gia ñình, là cha mẹ.  

Như vậy, với thứ tự như thế 
trong lề luật ñến từ Thiên Chúa, cha 
mẹ chỉ ñứng hàng thứ hai ngay sau 
Thiên Chúa. Cha mẹ cũng là ñối 
tượng ñầu tiên của tình yêu mà con 
người dành cho nhau. Vì thế, sau 
lòng kính mến ñối với Thiên Chúa, 
con người phải dành sự kính tôn của 
mình ñặc biệt ñối với cha mẹ.  

Và còn hơn bất cứ một tình yêu 
dành cho ñối tượng nào của loài 
người, tình yêu dành cho cha mẹ 
chính là thảo kính cha mẹ mình. Ta 
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không buộc phải yêu ai bằng tình yêu 
thảo kính, ngoại trừ cha mẹ. Chỉ có 
cha mẹ mới xứng ñáng ñược yêu 
kính bằng tất cả tình yêu thiêng liêng 
nhất, sâu ñậm nhất xuất phát tận trái 
tim yêu thương của một người con.  

Đó là tình yêu thảo hiếu mà loài 
người phải sống. Không ai có 
quyền vượt qua lằn ranh của lề luật 
ấy. Bởi lề luật ấy là lề luật chính 
Thiên Chúa trao ban, nếu ta không 
tuân giữ, cũng ñồng nghĩa với việc 
ta chống lại Thiên Chúa. Bất tuân 
lời của ai, là xúc phạm ñến chính 
người ñó. Không ñón nhận Lời 
Thiên Chúa trao ban, là chính lúc ta 
xúc phạm ñến chính Thiên Chúa, 
Đấng là tác giả của Lề luật. 

Đạo Công giáo trước hết là ñạo 
của tình yêu. Hiếu nghĩa nằm trong 
bổn phận của lòng yêu thương này. 
Ta không ñược lãng quên trách 
nhiệm hiếu nghĩa với những ai ñã 
có công sinh thành mình. Chỉ có 
sống hiếu, con người mới có thể có 
khả năng chứng tỏ tình yêu của 
mình dành cho nhau. Bởi nếu cha 
mẹ, và tất cả những ai có công 
dưỡng dục như chính cha mẹ mình, 
ta không thể yêu thương thảo hiếu, 
làm sao có thể nói ñến tình yêu 
dành cho anh chị em quanh mình! 

II. TẤM GƯƠNG HIẾU THẢO 
CỦA CHÚA GIÊ-SU 

Rất nhiều lần Kinh Thánh, ñặc 
biệt là các sách Tin Mừng cho thấy 
nơi Chúa Giê-su là cả một tâm hồn 
thảo hiếu. Đó là bằng chứng xác 
ñáng và bài học cao cả cho mỗi 
người chúng ta. 

1. Đối với Chúa Cha 

Chúa Giê-su luôn luôn làm tròn 
bổn phận của một người Con và 
luôn luôn ñẹp lòng Chúa Cha (Ga 
8, 29). Chính Chúa Cha ñã nhiều 
lần công khai tuyên bố Chúa Giê-
su là Con yêu quý của mình, là 
Người Con luôn làm ñẹp lòng mình 
(Mt 3, 17; 17, 5).  

Còn Chúa Giê-su ñến trần gian 
là ñể làm việc của Chúa Cha, làm 
theo ý Chúa Cha: “Điều gì Chúa 
Cha làm, thì Người Con cũng làm 
như vậy” (Ga 19). Đó cũng là lý do 
mà Người ưu tiên làm việc của 
“Cha trên trời” (x. Lc 3, 49). Người 
ñã không tìm vinh quang cho 
mình, nhưng chỉ tìm vinh quang 
Chúa Cha (x. Ga 7, 4). Bởi Chúa 
Giê-su nên một với Chúa Cha, vì 
thế, chỉ có ai hiệp nhất với Người, 
kẻ ñó mới có Chúa Cha nơi mình, 
như cành nho gắn liền cây nho (x. 
Ga 15, 4; 17, 21- 23; 14, 20- 21; ). 
Tin Mừng còn ghi nhận Chúa Giê-
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su luôn luôn gặp gỡ và kết hợp với 
Chúa Cha trong sự cầu nguyện 
liên lỷ (x. Lc 6, 12; Mt 11,25- 26; 
14, 23; 15, 23; 26, 36- 46; 26, 42- 
44; 27, 46; Ga 6, 11; 11, 41; 12, 
27- 28; 14, 16; 17, 1- 26). 

Nhiều lần Chúa Giê-su khẳng 
ñịnh, Người ñược Chúa Cha sai ñến 
trần gian, vì thế Người tuân hành ý 
Chúa Cha. Chúa Giê-su ñã không 
hành ñộng, không giảng dạy, 
không xét ñoán, không thực hiện 
ñiều gì mà không theo ý Chúa Cha 
và quy về Chúa Cha: “Vì tôi tự trời 
mà xuống, không phải ñể làm theo 
ý tôi, nhưng ñể làm theo ý Đấng 
ñã sai tôi”  (Ga 6, 38. 57; 8, 16). 
Hay ñúng hơn, chính Chúa Cha 
hoạt ñộng nơi Chúa Giê-su: “Các 
lời Thầy nói với anh em, Thầy 
không tự mình nói ra. Nhưng Chúa 
Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, 
chính Người làm những việc của 
mình” (Ga 14, 10).  

Chúa Giê-su luôn luôn chu toàn 
thánh ý Chúa Cha trong mọi 
trường hợp, mọi hoàn cảnh. Người 
vâng phục thánh ý Chúa Cha cách 
tuyệt ñối, dù ñứng trước cái chết: 
“Lạy Cha, nếu có thể ñược, xin cho 
Con khỏi phải uống chén này. Tuy 
vậy, xin ñừng theo ý Con mà xin 
theo ý Cha”  (Mt 26, 39). Và cuối 

cùng, nhận lấy cái chết bi thương 
trên ñồi Sọ, Chúa Giê-su ñã chứng 
tỏ lòng yêu mến, sự thảo hiếu của 
Người ñối với Chúa Cha lên ñến 
cực ñộ (x. Ga 19, 28- 30). 

2. Đối với Đức Ma-ri-a 
và thánh Giu-se. 

Mặc dù luôn luôn hướng về Chúa 
Cha, và ưu tiên thực hiện thánh ý 
Chúa Cha, Chúa Giê-su vẫn không 
quên nghĩa vụ thảo hiếu với người 
cha, người mẹ trần thế của mình. 
Thánh Lu-ca ñã từng ghi nhận chi 
tiết này: “Người ñi xuống cùng với 
cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng 
vâng phục các ngài”  (Lc 3, 51). 

Về mặt nhân trần, là con của Đức 
Ma-ri-a, và nghĩa tử của thánh Giu-
se, Chúa Giê-su rất mực yêu mến cha 
mẹ. Người là con ngoan trong gia 
ñình Na-da-rét. Người ñã lao ñộng 
cùng với cha mẹ trần thế ñể sinh 
sống. Là Thiên Chúa nhập thể, Chúa 
Giê-su hướng về Chúa Cha ngay trên 
trần thế, nhưng tình yêu ñối với Chúa 
Cha nơi Chúa Giê-su, không bao giờ 
lấy mất tình yêu mà Người dành cho 
Đức Mẹ và thánh Giu-se.  

Dù không ñược nhấn mạnh khía 
cạnh vâng phục và yêu thương thảo 
kính ñối với cha mẹ trần gian, nhưng 
các Tin Mừng, trong khi ghi nhận 
cuộc ñời và những hoạt ñộng của 
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Chúa Giê-su, ñã hé mở cho ta một 
tình yêu lớn lao mà Chúa Giê-su dành 
cho Đức Ma-ri-a và thánh Cả Giu-se.  

Chẳng hạn, tại tiệc cưới Ca-na, 
chính Chúa Giê-su ñã khẳng ñịnh: 
“Thưa bà, chuyện ñó can gì ñến 
bà và tôi? Giờ của tôi chưa ñến” 
(Ga 2, 4). “Giờ chưa ñến”, nghĩa là 
lúc ñó chưa phải ñã ñến lúc Chúa 
Giê-su công khai chứng minh 
quyền năng Thiên Chúa của mình, 
nhưng Chúa Giê-su vẫn vâng lời 
Đức Mẹ ñề nghị: “Họ hết rượu rồi” 
(Ga 2, 3), thực hiện dấu lạ ñầu 
tiên biến nước thành rượu ngon.  

Một người con thảo hiếu như 
Chúa Giê-su, chắc chắn không ñể 
mẹ mình phải hụt hẫng khi thốt lên 
lời ñề nghị ấy. Dù không có gì liên 
can giữa “bà và tôi”, và dù “giờ” 
chưa ñến, nhưng vì Đức Ma-ri-a, vì 
lời khẩn cầu của Mẹ, Chúa Giê-su ñã 
không từ chối, nhưng ñã hành ñộng.  

Trong cuộc ñời công khai của 
mình, Chúa Giê-su vui lòng nhận lấy 
tước hiệu “con của bác thợ mộc 
Giu-se, con của bà Ma-ri-a” khi 
ñược người ñồng hương gán cho 
mình (x. Ga 6, 42; 7, 27; Lc 4, 22- 
23). Nhất là trên thánh giá, khi biết 
mình sắp trở về cùng Chúa Cha, 
Chúa Giê-su trối Đức Mẹ cho thánh 
Gio-an và trối thánh Gio-an cho Đức 

Mẹ, càng là bằng chứng cho thấy 
tình yêu thương của Chúa Giê-su 
ñối với mẹ mình (Ga 19, 26- 27).  

Phải chăng hành ñộng trao gởi 
này, là cách thức Chúa Giê-su 
muốn an ủi Đức Mẹ, muốn làm dịu 
ñi những ñau khổ, những cô ñơn 
mà Đức Mẹ gánh chịu? Phải chăng 
Chúa Giê-su mong muốn bên cạnh 
người mẹ của mình, luôn luôn có 
một người con nâng ñỡ, chở che 
lúc ấy,  cũng như trong những 
năm tháng già nua tuổi tác? 

Chúa Giê-su ñã sống ñạo hiếu 
hoàn hảo. Đến lượt chúng ta, 
bước theo Người, làm môn ñệ của 
Người, chúng ta cũng hãy là 
những người con thảo hiếu với tất 
cả những ai có công sinh thành, 
dưỡng dục chúng ta. 

III. THÁNG CÁC LINH HỒN      
VÀ LÒNG THẢO HIẾU 

Dù ñích thực là Thiên Chúa, 
tấm gương làm con của Chúa Giê-
su vẫn sáng mãi và ñược nêu cao 
muôn ñời ñể bất cứ ai, nếu sống 
trong cuộc ñời này biết mình 
không vô cội vô nguồn, sẽ cố gắng 
nên tốt lành trong trách nhiệm làm 
con như Người.  

Có một ñiểm mạnh nơi Chúa 
Giê-su dạy ta một bài học lớn và ý 
nghĩa hơn bất cứ một bài học nào 
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trong cuộc ñời. Điểm mạnh ñó là, 
dù là Thiên Chúa - Đấng hằng hữu 
từ ñời ñời, tác thành và cứu chuộc 
mọi loài - một khi ñã chọn cho 
mình một người mẹ, người cha 
trần thế, Chúa Giê-su vẫn thảo 
hiếu với người cha, người mẹ ấy, 
huống hồ là chúng ta, những con 
người ñược sinh ra bởi những con 
người. 

Đàng khác, tháng các linh hồn, 
Hội Thánh dành kính nhớ tất cả 
những ai ñã qua ñời, nay còn ñang 
ñược thanh luyện trong luyện ngục. 
Sự kính nhớ này, trước tiên hướng 
về những người thân thuộc, cách 
riêng là tổ tiên, ông bà cha mẹ của 
mình. Sự tưởng nhớ dành cho 
những người khuất mặt không còn 
có thể thể hiện bằng những nghĩa  
cử cụ thể “nâng khăn, sửa túi”, 
nhưng là sự tưởng nhớ tận ñáy tâm 
hồn và lòng biết ơn sâu xa của 
chúng ta là những người còn sống.  

Là Ki-tô hữu, lòng kính nhớ các 
Đẳng linh Hồn nói chung và ông 
bà cha mẹ của mỗi một người, nay 
ñã qua ñời nói riêng, có thể thực 
hiện bằng cách thế mà Hội Thánh 
hướng dẫn và chấp nhận: dâng 
thánh lễ, lời cầu nguyện, lời kinh, 
tiếng ca, sự hy sinh, chay tịnh, bố 
thí, lãnh bí tích, nhất là bí tích 
Thánh Thể và hòa giải của cá 
nhân hay tập thể, hay của mỗi gia 
ñình ñể hưởng nhờ ơn Chúa, 
nhường lại cho ông bà cha mẹ ñã 
ra ñi và cho cả các Đẳng Linh Hồn. 

Chúa cần sự nỗ lực cộng tác của 
ta với ơn cứu ñộ của Chúa. Bởi Chúa 
không cứu ñộ loài người cách áp 
ñặc, nhưng cần tâm hồn nhiệt 
thành của ta ñể ơn cứu ñộ trở thành 
giá trị cứu ñộ ñích thực cho chính ta 
và cho anh chị em quanh mình. 

Không chỉ dừng lại nơi những 
người ñã qua ñời, tháng các Linh 
Hồn còn nhắc ta bổn phận thảo 
hiếu với chính những người thân 
còn sống cạnh bên ta. Sách Giáo lý 
Công giáo khi bàn về bổn phận của 
con cái, ñã viết: “Lòng tôn kính của 
con cái ñối với cha mẹ (hiếu thảo) 
phát xuất từ sự biết ơn ñối với 
những người ñã cho chúng ñược 
và nhờ tình yêu và lao công của 
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họ, giúp chúng lớn lên về tầm vóc, 
khôn ngoan và ân sủng (số 2215). 

'Hãy hết lòng tôn kính cha con, 
và ñừng quên ơn mẹ ñã mang 
nặng ñẻ ñau. Hãy luôn luôn nhớ 
công ơn dưỡng dục sinh thành, 
công ơn ấy con lấy chi ñáp ñền 
cho cân xứng' (x. Hc 7, 27- 28)”. 

Thực tế của ñời sống hằng 
ngày, ta chứng kiến biết bao cuộc 
chia ly rơi nước mắt của bao nhiêu 
người, cũng có thể là của chính ta. 
Nhưng trong những giọt nước mắt 
ấy, chắc không thiếu gì giọt ân hận 
vì ñã sống thiếu bổn phận nghĩa 
hiếu. Vô phúc cho tất cả những ai 
phải mang niềm ân hận này suốt 
ñời vì không sống tròn chữ hiếu. 

 Hãy sống ngay hôm nay, sống 
cho hoàn hảo chữ hiếu trong chính 
lúc này, lúc còn có thể sống, ñể 
mai này, dù có chia tay với người 
thân, lòng ta thanh thản nhẹ 
nhàng, không cảm thấy mất bình 
an vì bất hiếu. Hãy làm cho giọt 
nước mắt tiếc thương người thân 
ra ñi, không lẫn một giọt hối hận 
cay ñắng nào! 

Nhưng tháng các Đẳng Linh 
Hồn còn nhắc ta về một chữ hiếu 
rộng hơn, thuộc về ñiều răn thứ 
IV. Đó là lòng biết ơn của ta ñối 
với tất cả những ai làm ơn cho 

mình. Sách Giáo lý Công giáo ghi 
nhận: “Điều răn này còn rộng mở 
tới bổn phận của học trò ñối với 
thầy, thợ với chủ, kẻ thuộc cấp ñối 
với người chỉ huy, công dân ñối với 
tổ quốc và với tất cả những người 
ñiều hành cai trị ñất nước” (số 
2199a). 

Ca dao Việt Nam có viết: “Cây 
có gốc mới nở ngành sanh ngọn, 
nước có nguồn mới bể rộng sông 
sâu, người ta có gốc từ ñâu? Có 
cha có mẹ, rồi sau có mình.” Nếu 
lòng thảo hiếu dành cho các bậc 
sinh thành hết sức quan trọng ñối 
với người Việt Nam, thì ñiều ñó 
ñối với các tín hữu Công giáo lại 
càng lớn lao và là một ñòi buộc 
ngặt không thể thoái lui hay chối 
cãi. Lòng thảo hiếu của ñức tin 
Công giáo lớn ñến nổi, không chỉ 
là ñiểm quy chiếu giữa những con 
người với nhau, mà còn có lề luật 
hoàn hảo của Thiên Chúa và mẫu 
gương sống ñộng của chính Đấng 
Thiên Chúa làm người làm chuẩn 
mực tuyệt ñối hướng dẫn ñời 
sống hiếu thảo của mọi người � 
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NHÔÙ NGÖÔØI CHA YEÂU  
Kính dâng Hương Hồn Cha 

Fx. Nguyễn Văn Thành 08.10.1997 (�) 

     ---------------------------------------------- 

(1)  Nhà thờ Giáo xứ Kim Châu, Giáo hạt Đăk Lăk II, Giáo phận Ban Mê Thuột 

Địa chỉ: Xã. Dray Bhăng, Huyện. Cư Kuin, Tỉnh Đăk Lăk. 
(2)  x. Ga 21, 17 An-na Tê-rê-sa Thùy Linh 

Pr. Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi 
Curia Gia Định – gx. Hiển Linh – Sài Gòn 

Ngày ấy ảm ñạm trời cuối thu 

Ban Mê se lạnh thoáng sương mù 

Rừng thông xanh thẳm buồn tiễn biệt 

Cha tôi an nghỉ rất thiên thu. 

Cha ơi! con ngỡ mới vừa qua 

Đôn hậu, nhân ái, thắm chan hòa 

Thấp thoáng mười bốn thu thay lá 

Còn ñó năm tháng chẳng phôi pha. 

Mênh mang hạnh phúc thưở ấu thơ (1960) 

Sài Gòn xuân ấm nắng xanh mơ 

Bến Thành Cha dắt ñi sắm Tết 

Áo quần, giày mũ, những chiếc nơ. 

Việc học chúng con, ñạt hàng ñầu 

Dù cho ñơn vị chuyển ñến ñâu 

Tư Thục Công Giáo Cha luôn trọn 

Đạo ñức con cái ñược chuyên sâu. 

Ngày con tú tài - mãi Hà Tiên (1972) 

Phương xa tác chiến cha chẳng quên. 

Chiếc vòng ñồi mồi, cây dù xếp 

Yêu thương ngày ấy vẫn vẹn nguyên. 

Kỷ niệm vơi ñầy bóng nguyệt trong 

Hạnh phúc thơm hương khóm tiểu hồng 

Đàn, sáo… réo rắt cung trầm bổng 

Cả nhà vang hát, “gánh hát rong”. 

Đồng ñội ñơn vị luôn nể vì 

Không màng dính bén ngoại tài chi 

Liêm khiết chính trực Cha là thế 

Vững tin Thiên Chúa luôn phù trì. 

Kim Châu (1) lạnh giá gió liêu xiêu 

Cha vẫn nhiệt thành bao sớm chiều 

Trùm Dòng – Bác Ái – Người Thừa Tác… 

Chúa yêu con nhiều, “ñáp bao nhiêu!” 

Công Cha rộng lớn tựa ñất trời 

Chúng con hiếu nghĩa ñền sao vơi 

Yêu Chúa, dấn thân luôn phục vụ! 

Tiếp bước theo Cha, sáng danh NGƯỜI. 

Hồng ân Thiên Quốc, phúc xum vầy 

Xin Cha phù hộ cả nhà nay 

Thực hiện Lời Chúa trên phần mộ 

“Thưa Thầy, Thầy biết con yêu Thầy”  (2). 
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Bs. Gio-an Bt. Ñaøo Ty Taùch 

Bệnh tay chân miệng do siêu vi 
trùng ñường ruột thuộc nhóm 
Coxasackieviruses và Enterovirus 71 
gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 
5 tuổi, gặp nhiều nhất là ở trẻ dưới 
3 tuổi. Bệnh xảy ra quanh năm, 
tăng cao từ tháng 2 – 4 và từ tháng 
9 – 12 trong năm. Bệnh lây nhanh 
từ trẻ này sang trẻ khác từ các chất 
tiết mũi, miệng, phân, nước bọt lúc 
trẻ bệnh ho, hắt hơi. 
 

ệnh tay chân miệng vừa qua 
ñã gây cơn kích ñộng trong giới 

truyền thông vì khả năng biến 
thành dịch. Đây là một bệnh do siêu 
vi gây ra phổ biến nơi trẻ sơ sinh và 
trẻ em dưới mười tuổi nhưng cũng 
có thể xảy ra ở người lớn. 

Bệnh thường gặp ở trẻ dưới ba 
tuổi và rất ít thấy ở trẻ trên năm 
tuổi. Một ñiểm cần lưu ý là trong 
một ñợt dịch bệnh, trẻ có thể 
mắc bệnh tái ñi tái lại nhiều lần. 
Siêu vi gây sốt ñau cổ họng và 
nổi mụn nước trong niêm mạc 
miệng và trên bàn tay bàn chân. 
Căn bệnh này thường nhẹ và trẻ 

thường hồi phục sau khoảng một 
tuần. Căn bệnh gây ra do một 
nhóm các siêu vi gọi là siêu vi 
ñường ruột enterovirus (EV). 

Một trong số này là con EV71 
gây ra biến chứng nghiêm trọng 
bao gồm các tổn thương thần 
kinh, tim mạch và hô hấp. Tại 
Việt Nam, dịch tễ học của bệnh 
tay chân miệng rất phức tạp 
nhưng EV71 chịu trách nhiệm 
phân nửa các trường hợp nhiễm 
trùng có xét nghiệm dương tính. 

Trước ñây, bệnh tay chân miệng 
không thường xuyên xảy ra ở Việt 
Nam nhưng vẫn tập trung ở các 

B 
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tỉnh phía Nam và miền Trung. Tỷ lệ 
bệnh gia tăng từ tháng ba ñến 
tháng chín cho ñến tháng mười hai. 

Siêu vi bệnh tay chân miệng lây 
lan từ người này sang người khác 
qua tiếp xúc trực tiếp với siêu vi có 
trong mũi và cổ họng, nước miếng 
và phân của trẻ bệnh, dễ lây lan 
nhất trong tuần lễ ñầu tiên của 
bệnh. Siêu vi gây bệnh tay chân 
miệng vẫn còn trong cơ thể trong 
vài tuần sau khi các triệu chứng 
trên người trẻ biến mất. Điều này 
có nghĩa là trẻ bị nhiễm bệnh vẫn 
có thể truyền bệnh cho trẻ khác 
mặc dù ñã khỏi. 

Biểu hiện của bệnh: 

 - Thời gian ủ bệnh: từ 3-6 ngày. 

 - Sốt: có thể sốt nhẹ thoáng qua, 
cũng có thể sốt cao 39 – 400C. 

 - Đau họng, chảy nước bọt liên tục. 

- Biếng ăn hoặc bỏ ăn. 

- Khó ngủ, quấy khóc, run chi, giật 
mình nhiều một cách bất thường. 

- Sang thương da, niêm chủ yếu 
nằm ở miệng, lòng bàn tay, lòng 
bàn chân, gối, mông. 

- Sang thương ở miệng ña số là 
những vết loét ñỏ (do các bóng nước 
vỡ ra), ñường kính 2-3mm ở vòm 
họng, niêm mạc má, nướu răng, lưỡi. 

- Sang thương ở da: thường là 
bóng nước, có ñường kính 2 – 
10mm, hình bầu dục, hoặc hơi 
tròn, nổi cộm hay ẩn dưới da trên 
nền hồng ban, không ñau, khi 
bóng nước khô ñể lại vết thâm da. 

�  Chú ý: có một số trường hợp 
không ñiển hình chỉ có loét miệng, 
sang thương da rất ít, hoặc không 
rõ ràng dạng bóng nước, mà chỉ 
là dạng chấm hoặc hồng ban. 

Các triệu chứng khi có 
biến chứng 

- Triệu chứng thần kinh: rung giật 
cơ, bứt rứt, lừ ñừ, chới với, yếu 
chi, co giật, hôn mê. 

- Triệu chứng của ñường hô hấp 
và tim mạch: thường xuất hiện khi 
bệnh trở nặng: mạch nhanh, da 
nổi bông, tay chân lạnh, thở 
nhanh hơn bình thường, sùi bọt 
hồng ở miệng. 

- Các xét nghiệm cần làm: chỉ làm 
các xét nghiệm theo chỉ ñịnh của 
BS: công thức máu, ñường máu, 
khí máu, X-quang phổi… 

Phân ñộ nặng của bệnh: 

Độ 1: chỉ có loét miệng và hoặc 
sang thương ở da. 

Độ 2: rung giật cơ, bức rức, chới với. 

Độ 3: yếu liệt chi, liệt các dây 
thần kinh sọ, co giật, hôn mê. 
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Độ 4: suy hô hấp, phù phổi, tăng 
huyết áp, trụy mạch. 

Phân biệt với các bệnh khác: 

- Dị ứng da: sang thương hồng 
ban ña dạng nhiều hơn bóng nước. 

- Viêm da mủ: sang thương ñau, 
ñỏ, có mủ, không có sang 
thương trong niêm mạc miệng. 

- Thủy ñậu: sang thương có nhiều 
lứa tuổi và rải rác toàn thân, không 
tập trung ñặc biệt ở một vùng nào. 

Biện pháp ñiều trị 

Nguyên tắc: 

Điều trị triệu chứng: Theo dõi sát, 
phát hiện sớm các triệu chứng của 
biến chứng ñể cho trẻ nhập viện. 

Điều trị tại nhà: chỉ ñiều trị tại 
nhà những trẻ bị bệnh tay chân 
miệng ñộ 1. 

- Hạ sốt, giảm ñau: dùng 
paracetamol 10 -15mg/kg cân 
nặng/ mỗi 4 – 6 giờ, chỉ sử dụng 
khi trẻ sốt từ 38oC trở lên. 

- Vệ sinh răng miệng bằng cách 
cho trẻ súc miệng với nước 
muối pha loãng. Nghỉ ngơi. 

- Sử dụng thêm các vitamin C, 
vitamin PP, vitamin A và kẽm 
theo toa bác sĩ ñể hỗ trợ cho 
da, niêm mạc mau lành. 

- Dùng kháng sinh theo toa bác 
sĩ khi có bội nhiễm. 

- Tái khám mỗi 1-2 ngày trong 
7 ngày ñầu của bệnh. 

Theo dõi các dấu hiệu nặng: khi 
có một trong các triệu chứng sau: 
sốt cao trên 390C, giật mình liên 
tục, run chi, chới với, quấy khóc, 
bứt rứt, co giật thì người nhà cần 
ñưa bé vào bệnh viện ngay. 

Dinh dưỡng trong bệnh tay 
chân miệng 

Trẻ bị bệnh tay chân miệng 
thường rất biếng ăn, thậm chí có 
thể bỏ ăn do các vết loét trong niêm 
mạc miệng gây ñau. Vì vậy, thức ăn 
cho trẻ cần chọn lựa sao cho mềm, 
mịn, mát lạnh nhằm tạo cảm giác 
dễ chịu khi thức ăn, thức uống ñi 
ngang qua vết loét. Như vậy, những 
thực phẩm có thể dùng cho trẻ là: 
bột dinh dưỡng, sữa, sữa chua, phô 
mai, bánh Flan, tàu hũ ñường… 

Nếu trẻ ăn kém, nên cho trẻ ăn 
nhiều lần hơn lúc bình thường ñể 
tránh tình trạng hạ ñường huyết 
có thể xảy ra. Cần chú ý muỗng 
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(thìa) dùng ñể ñút cho trẻ nên 
tránh những loại có cạnh sắc bén, 
ñể không ñụng vào các vết loét ở 
ñầu lưỡi và môi làm bé ñau dẫn 
ñến sợ hãi, không ăn. Khi trẻ giảm 
bệnh (thường là sau 4 – 5 ngày) 
nên cho bé ăn trở lại bình thường, 
không kiêng khem. 

Biện pháp phòng ngừa 

Hiện nay chưa có vaccin và thuốc 
cụ thể chống lại bệnh tay chân 
miệng. Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm 
trùng hạ xuống ñáng kể khi chăm 
sóc tốt vệ sinh cá nhân và môi 
trường. Y bác sĩ khuyến cáo bà con 
các biện pháp phòng ngừa sau ñây: 

- Thường xuyên rửa tay bằng xà 
phòng và nước, ñặc biệt là sau khi 
thay tã, trước khi chuẩn bị thức 
ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi 
sử dụng nhà vệ sinh. 

- Tập cho trẻ che miệng và mũi 
khi ho hoặc hắt hơi. 

- Tẩy sạch môi trường ô nhiễm 
và các dồ dùng dơ bẩn bằng xà 
phòng và sau ñó với chất khử 
trùng cloramin tại nhà, tại các 
trung tâm giữ trẻ, trường mẫu 
giáo và trường học, lưu ý duy trì 
môi trường xung quanh sạch sẽ. 

- Tránh cho con ñi nhà trẻ hoặc 
ñến trường học nếu ñang nghi 
ngờ có bệnh. 

- Thực hiện các biện pháp an 
toàn thực phẩm và nước. Trẻ em 
nên ăn thực phẩm nấu chín và 
uống nước ñun sôi, không dùng 
chung tô chén muỗng dĩa. 

- Tránh tiếp xúc gần gũi như ôm 
hôn với những trẻ nhiễm bệnh, ñeo 
khẩu trang mũi miệng khi hắt hơi 
hoặc ho. Cách ly trẻ bệnh tại nhà 
cho ñến khi khỏi bệnh thường ít 
nhất là sau một tuần. Các cơ sở y 
tế cần quan tâm theo dõi sức khỏe 
trẻ em ñể phát hiện sớm các triệu 
chứng sốt dai dẳng và nổi ban trên 
bàn tay, bàn chân hay miệng trẻ, 
ñem trẻ ñến các cơ sở y tế gần 
nhất ñể ñiều trị càng sớm càng tốt. 

- Cần cung cấp cho các trường 
mẫu giáo và trường mầm non ñầy 
ñủ các phương tiện rửa tay với xà 
phòng và nước hay dung dịch sát 
trùng cloramin B (có thể mua tại 
nhà thuốc tây) và có hệ thống 
quản lý chất thải.  

Số lượng các trường hợp bệnh 
tay chân miệng có nguy cơ gia 
tăng trong những tháng này khi 
các lớp mở lại, các em tung tăng 
ñến trường � 
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Nguyeãn Ngoïc Duy Haân 
 

hành rời nhà, lái xe ñi lang 
thang hết ñường này qua 

ñường khác suốt mấy tiếng ñồng 
hồ trong cơn bão tuyết dữ dội 
cuối tháng Mười Hai. Bầu trời 
như phủ ngập tuyết trắng và 
cuồng phong. Từng cơn gió dữ 
mang theo những bông tuyết 
nặng nề ñập mạnh vào hông  xe, 
nhiệt ñộ rớt xuống khá lạnh.  

Hai bên ñường, những người 
làm việc trễ mới tan sở co ro cúi 
ñầu rảo bước, như muốn ñi 
nhanh về nhà. Thành chẳng 
thèm quan tâm ñến thời tiết. Cơn 
bão trong lòng anh có lẽ còn lớn 
hơn cơn bão ngoài trời gấp bội 
phần. Anh tiếp tục lái xe ñi trong 
vô ñịnh cho ñến nửa ñêm thì 
thấy thấm mệt, bèn ghé vào một 
quán trọ nhỏ bên ñường ñể tạm 
trú qua ñêm.  

Lấy phòng xong, Thành ñể 
nguyên quần áo, nằm ngửa ra 
giường, hai tay kê dưới ñầu, mắt 
mở trừng trừng nhìn lên trần 
nhà. Mấy giờ lái xe dưới trời tuyết 

lớn vừa qua ñã làm cho ñầu óc 
Thành dịu lại ñôi chút, nhưng nỗi 
ñau trong lòng thì còn nguyên 
vẹn. Anh vẫn không hiểu ñược 
sự vô lý của vợ mình. Anh vẫn 
không hiểu ñược tại sao Hiền 
không biết dạy con, ñể hết trách 
nhiệm giáo dục cho một mình 
anh lo, chưa bao giờ giúp anh lên 
tiếng răn ñe con cái, rồi bây giờ 
còn dễ dàng trở mặt với anh. 

Thành cũng tự hỏi mình ñã 
làm gì sai và anh không trả lời 
ñược. Anh thấy mình quanh năm 
cực khổ làm việc ñể nuôi vợ nuôi 
con, hết lòng vun ñắp cho gia 
ñình. Các việc lớn nhỏ, trong 
ngoài ñều do một tay anh lo liệu. 
Hiền không phải ñi làm, chỉ ở nhà 
săn sóc con cái và lo việc cơm 

T 



TRUYEÄN NGAÉN: LOÃI TAÏI TOÂI MOÏI ÑAØNG... 
 

 

60

nước cho chồng con. Để bù lại 
khoảng trống do thiếu ñầu lương 
của Hiền, anh thường xuyên phải 
làm thêm giờ, có khi làm thêm cả 
cuối tuần mới ñủ tiền chi phí cho 
gia ñình. Như vậy là anh ñã làm 
hơn bổn phận người chồng, 
người cha trong gia ñình rồi, tại 
sao Hiền không biết quý mà 
ngược lại còn tỏ ra sẵn sàng 
chống ñối lại anh, và thường 
xuyên cằn nhằn mỗi khi anh ñề 
nghị mua sắm thức gì cho gia 
ñình, kể cả việc anh thỉnh thoảng 
mua vài món trang sức nhỏ nhặt 
cho Hiền hoặc chút ñồ chơi cho 
con. Hiền mà biết anh tiêu tiền là 
luôn miệng suýt soa: 

- "Ôi anh ơi, ñừng có phí tiền!" 
"Anh à, mình cần phải tiết kiệm 
chứ" "Trời ơi! Sao anh xài sang 
thế" v.v... 

Quả thật ñàn bà là chúa keo 
kiệt mà... Càng nghĩ Thành càng 
thấy lòng chán nản. Tất cả 
những gì anh ñã khổ công gây 
dựng bao nhiêu năm nay, trong 
ñó có gia ñình và vợ con anh, 
trong một sớm một chiều ñã sụp 
ñổ hết. Thành thở dài, quay mặt 
vào tường cố tìm giấc ngủ ñể 
qua cơn buồn phiền trong lòng 

và sự mệt mỏi của thân xác, 
nhưng anh cứ trằn trọc mãi ñến 
gần sáng thì mới chợp mắt thiếp 
ñi ñược một chút.  

*** 
Hôm sau, Thành gọi ñiện thoại 

cho Quang, người bạn thân ở 
thành phố kế bên ñể xin tá túc. 
Được Quang ñồng ý, anh lái xe 
về ở tạm tại nhà người bạn ñến 
nay ñã ñược một tuần lễ. Cũng 
may nhằm lúc Thủy, vợ Quang 
ñem con về thăm bên ngoại nên 
Thành ñỡ cảm thấy khó nghĩ.  

Vì là bạn thân từ thuở nhỏ, lại 
cũng không có gì ñể giấu, nên 
Thành ñem hết ñầu ñuôi câu 
chuyện kể lại cho bạn. Quang 
ñiềm tĩnh lắng nghe từ ñầu tới 
cuối, không hề ngắt lời Thành, 
chỉ thỉnh thoảng khe khẽ lắc ñầu 
tỏ dấu hiệu cảm thông với bạn, 
hoặc chắt lưỡi nho nhỏ biểu hiện 
sự tiếc nuối. Đợi cho Thành kể 
xong, Quang nhẹ nhàng ñưa tay 
vỗ vai bạn, miệng ôn tồn:  

- Gia ñình nào cũng có lúc 
sóng gió. Trong trường hợp của 
anh thì sóng gió có hơi lớn thật. 
Nhưng thong thả rồi cũng giải 
quyết ñược thôi. Thành ñáp 
nhanh không cần suy nghĩ:  
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- Không còn gì ñể giải quyết 
nữa. Tôi ñã quyết ñịnh một ñi 
không trở lại rồi. 

Quang ân cần:  
- Được! Tùy ý anh. Nhưng bây 

giờ anh ñi lên phòng thay ñồ, 
tắm rửa cho khỏe rồi ngủ một 
giấc. Trông anh phờ phạc, tả tơi 
như tàu lá chuối khô ấy. Mọi việc 
hạ hồi phân giải.  

- Cảm ơn anh.  
Thành vừa nói vừa ñứng dậy, 

xách vali ñi lên lầu. Tuy Quang 
nói "Được! Tùy ý anh", nhưng 
Thành biết bạn không bao giờ ñể 
yên cho anh muốn làm gì thì làm. 
Bằng chứng là anh ñã thòng 
ngay một câu "Mọi việc hạ hồi 
phân giải" trước khi chấm dứt 
câu chuyện.  

Quả thật vậy, sau khi ñể yên 
cho Thành nghỉ ngơi vài ngày, 
cũng như chờ cho tâm tình anh 
lắng dịu lại, Quang ñem lời nhẹ 
nhàng khuyên nhủ bạn. Anh 
nhắc tới tình nghĩa vợ chồng bao 
nhiêu năm ñầu ấp tay gối, không 
thể vì một chút hờn giận mà nỡ 
lòng cắt ñứt. Anh nhắc tới các 
ñứa con còn nhỏ dại, cần có 
người cha thương yêu dạy dỗ. 
Anh kiên nhẫn nói mỗi ngày một 

chút, cố ý không làm cho Thành 
cảm thấy khó chịu. Phần Thành, 
tuy không muốn Quang phải 
quan tâm về chuyện gia ñình của 
mình, nhưng anh cũng không 
cảm thấy khó chịu, vì anh biết 
bạn thật tình muốn giúp cho gia 
ñình mình hàn gắn lại. Đôi lúc 
nghe lời thuyết phục ñầy tình 
cảm và lý lẽ của Quang, Thành 
cũng thấy lòng xao xuyến. 
Nhưng khi nhớ ñến thái ñộ của 
Hiền, anh lại nghe lòng bực tức, 
không muốn tiếp tục câu chuyện 
với bạn nữa.  

Sáng hôm qua, trong khi 
Quang ñi làm, Thành ở nhà lái xe 
ra công ty du lịch lấy vé máy bay. 
Anh quyết ñịnh làm một chuyến 
ñi xa ñể quên ñi sự việc ñau lòng 
vừa mới xảy ra trong gia ñình. 
Buổi chiều Quang ñi làm về, 
nghe Thành thông báo quyết 
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ñịnh thì giật mình, nhưng vẫn cố 
ñiềm tĩnh hỏi bạn:  

- Sao anh ñành ñoạn vậy? Rồi 
vợ con anh sẽ ra sao?  

Thành buồn rầu ñáp lại:  
- Nhưng tôi là người bị ñuổi ra 

khỏi nhà mà. Anh quên rồi sao?  
- Đồng ý! Tuy nhiên ñó chỉ là 

ñiều lầm lỗi nhất thời. Hiền và 
cháu Hiếu rất ân hận về việc xảy 
ra hôm ñó.  

- Sao anh biết? Thành hỏi 
nhanh.  

Quang tựa người ra lưng ghế, 
khẽ tằng hắng ñể lấy giọng rồi 
chậm rãi:  

- Thực ra thì tôi có một việc 
chưa kể cho anh nghe. Sau hôm 
anh bỏ nhà ra ñi, Hiền rất buồn 
và ñã ñi hỏi thăm khắp nơi về 
anh ñó. Hiền cũng có gọi ñiện 
thoại lại ñây hỏi tôi, nhưng vì anh 
có dặn trước nên tôi không thể 
cho Hiền biết anh ở ñây. Thành 
tỏ ra dửng dưng: 

- Có việc như thế sao?  
- Quả thật như thế. Quang trả 

lời rồi thong thả nói tiếp:  
- Hiền cũng nhờ tôi ñể ý tìm 

dùm anh, và dặn thêm là nếu tôi 
có gặp ñược anh thì nói dùm 

Hiền lời xin lỗi. Nghe nói cháu 
Hiếu lo cho anh lắm. Cháu ñã gọi 
ñi khắp nơi ñể tìm anh, còn hai 
cháu gái thì nhớ anh nên khóc 
hoài.  

Thành nghe rúng ñộng trong 
lòng, nhưng bản tính cứng rắn, 
nên anh vừa ñứng lên, vừa nói 
với Quang:  

- Thôi anh ạ, mọi việc xem 
như ñã chấm dứt. Tôi nhất ñịnh 
phải ñi xa. Tôi sẽ bay chuyến 10 
giờ tối mai. Nhờ anh giúp chở tôi 
ra phi trường. Cảm ơn anh ñã 
cho tôi tá túc trong mấy ngày 
qua. 

Quang thở dài:  
- Thôi anh ñã quyết ý thì tôi 

không dám nói nữa. Tôi chỉ hy 
vọng anh không hối tiếc sau này.  

Thành không trả lời bạn, chỉ 
lẳng lặng ñi lên phòng ngủ � 

(Còn tiếp). 
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�  Ðức Thánh Cha mời gọi 
các tín hữu tái Rao giảng 
Tin Mừng. 
Vatican - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 
XVI mời gọi các tín hữu Ki-tô hãy 
ñể cho Lời Chúa nhào nặn cuộc 
sống ñể trở thành những người tái 
truyền giảng Tin Mừng trong thế 
giới ngày nay. 

Ngài ñưa ra lời kêu gọi trên ñây 
vào cuối Hội nghị ngày 
15.10.2011, do Hội Ðồng Tòa 
Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, 
tổ chức tại Ðại thính ñường Phao-
lô VI nội thành Vatican, với sự 
tham dự của hơn 8.000 người. Hội 
nghị có chủ ñề là "Những người 
mới rao giảng Tin Mừng cho 
công cuộc tái truyền giảng Tin 
Mừng - Lời Chúa tăng trưởng 
và tỏa lan" (Cv 12, 24). 

Trong số các tham dự viên có ñại 
diện cấp cao của 33 Hội Ðồng Giám 
Mục và 115 cộng ñoàn dòng tu, 
phong trào và hội ñoàn. Ngoài ra, 
có 25 vị Hồng Y Giám Mục thuộc 
các cơ quan trung ương Tòa Thánh 
cùng với một số Hồng Y khác. 

Lên tiếng sau lời chào mừng của 
Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, 
Chủ tịch Hội ñồng Tòa Thánh tái 
truyền giảng Tin Mừng, ngài ghi 
nhận rằng ngày nay, giống như thời 
ban ñầu, Lời Chúa ñang gặp thái ñộ 
khép kín và từ khước, lối tư duy và 
cuộc sống của nhiều người xa lìa sự 
tìm kiếm Thiên Chúa và chân lý. 
Nhưng thật ra Lời Chúa tiếp tục 
tăng trưởng và phổ biến, vì 3 lý do: 
trước tiên sức mạnh của Lời Chúa 
không lệ thuộc hoạt ñộng và các 
phương tiện của chúng ta, Thiên 
Chúa thường giấu quyền năng của 
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Ngài dưới những dấu hiệu yếu 
ñuối; tiếp ñến như dụ ngôn người 
gieo giống cho thấy, có những hạt 
giống rơi vào thửa ñất tốt, các nhà 
truyền giáo mới xuất phát từ những 
cánh ñồng tốt tiếp tục gia tăng làm 
cho Tin Mừng tương trưởng dồi 
dào, biến ñổi cuộc sống của họ và 
tha nhân; thứ ba là Tin Mừng thực 
sự ñã ñược truyền ñến tận bờ cõi 
trái ñất, kể cả giữa những sự dửng 
dưng, bách hại và thiếu cảm thông, 
nhiều người ngày nay tiếp tục can 
cảm cởi mở tâm trí ñón nhận lời 
mời của Chúa Ki-tô, gặp gỡ Chúa 
và trở thành môn ñệ của Người". 

Cũng trong bài huấn dụ, Ðức 
Thánh Cha nhắn nhủ các nhà 
truyền giáo mới cần ñể cho Lời 
Chúa thấm nhiễm trọn vẹn cuộc 
sống của họ, trong một quan hệ 
nồng nhiệt với Chúa, trong ñời sống 
cầu nguyện khẩn trương. Ngài nói: 

"Thế giới ngày nay ñang cần những 
người nói với Thiên Chúa, ñể có thể 
nói về Thiên Chúa. Và chúng ta 
cũng phải luôn nhớ rằng Chúa 
Giêsu không cứu ñộ thế giới bằng 
những lời hoa mỹ, hoặc bằng 
những phương thế "hoành tráng", 
nhưng bằng ñau khổ và cái chết 
của Người. Luật về hạt lúa chết ñi 
trong lòng ñất ngày nay vẫn còn 

giá trị; chúng ta không thể trao ban 
sự sống cho người khác, nếu chúng 
ta không hiến chính mạng sống của 
chúng ta". Và Ðức Thánh Cha kết 
luận rằng: "chỉ có những người 
nam nữ ñược nhào nặn bằng sự 
hiện diện của Thiên Chúa, bằng Lời 
Chúa, thì mới có thể tiếp tục con 
ñường của Chúa trong thế giới, 
mang lại nhiều hoa trái. Anh chị em 
hãy trở thành những dấu chỉ hy 
vọng, có khả năng nhìn về tương lai 
với niềm xác tín chắc chắn ñến từ 
Chúa Giê-su, Ðấng ñã chiến thắng 
sự chết và ban cho chúng ta sự 
sống ñời ñời. Anh chị em hãy thông 
truyền cho mọi người niềm vui ñức 
tin với lòng nhiệt thành hăng hái 
ñến từ cuộc sống ñược Chúa 
Thánh Linh thúc ñẩy, vì chính Chúa 
canh tân mọi sự " (Kh 21, 5). 

Hội nghị về tái truyền giáo ñã tiến 
hành tại Hội trường mới của 
Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế 
giới, rồi ban chiều tại Ðại thính 
ñường Phao-lô VI với một số bài 
tường trình về những ñề tài như 
"Linh ñạo và ñời sống nội tâm", 
"Tây phương và những câu hỏi về 
Chúa Ki-tô", "Khoa học và ñức tin: 
một cuộc ñối thoại phong phú"; 
Kinh nghiệm tái truyền giảng Tin 
Mừng tại Mỹ châu La-tinh" � 
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�  ĐỨC THÁNH CHA LOAN 
BÁO:  “NĂM ĐỨC TIN” 

Hôm Chúa nhật 16.10.2011, Đức 
Thánh Cha Bê-nê-ñíc-tô XVI ñã 
công bố thiết lập một “Năm Đức 
Tin” bắt ñầu từ 11 tháng Mười 2012 
ñể ñánh dấu kỷ niệm 50 năm khai 
mạc Công ñồng Vatican II – Công 
ñồng ñã phê duyệt những cải cách 
chính trong Giáo Hội Công giáo.  

Trong một thánh lễ tại Vương 
Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô, 
ngỏ lời với khoảng 8.000 tham dự 
viên của một Hội nghị về Phúc Âm 
hóa do Tòa Thánh Vatican tổ chức, 
Đức Thánh Cha công bố: “Tôi xin 
thông báo rằng tôi ñã quyết ñịnh 
thiết lập một Năm Đức Tin”. 

Ngài cho biết Năm Đức Tin  nhằm 
“thúc ñẩy hơn nữa sứ mạng của 
toàn thể Giáo Hội là ñưa con người 
ra khỏi sa mạc, là nơi họ thường 
chỉ gặp ñược chính mình, ñể ñến 
với sự sống và hướng tới tình bạn 
với Chúa Ki-tô, Đấng ban cho 
chúng ta cuộc sống này với tất cả 
sự ña dạng của nó”.  

Năm này sẽ bắt ñầu vào ngày 11 
tháng Mười 2012 và kết thúc vào 
ngày 24 tháng Mười Một 2013.  

Đức Thánh Cha thường xuyên nhấn 
mạnh ñến nhu cầu Phúc âm hóa – 
khẳng ñịnh: “Đây sẽ là thời ñiểm 

của ân sủng và dấn thân hơn bao 
giờ hết cho Thiên Chúa, củng cố 
niềm tin nơi Người và loan báo niềm 
tin ấy cho con người ngày nay” � 

�  ÐỨC THÁNH CHA GỬI THƯ 
CHO TỔNG GIÁM ĐỐC 
LƯƠNG NÔNG THẾ GIỚI 

Ðức Thánh Cha Bê-nê-ñíc-tô XVI 
ñã kêu gọi Liên Hiệp Quốc nên có 
những biện pháp cụ thể ñể chống 
lại nạn ñói một cách hữu hiệu. 

ĐTC ñã ñưa ra lời kêu gọi trên ñây 
trong một sứ ñiệp gửi cho ông 
Jacques Diouf, tổng giám ñốc tổ 
chức Lương Nông Thế Giới của Liên 
hiệp quốc, nhân Ngày Lương Thực 
Thế Giới lần thứ 30 ñược cử hành 
hôm 16.10.2011. Lá thư bằng tiếng 
Tây Ban Nha của ĐTC ñã ñược Ðức 
Cha Luigi Travaglino, quan sát viên 
thường trực của Tòa thánh tại trụ 
sở của Tổ chức Lương Nông, tuyên 
ñọc sáng thứ Hai 17.10.2011. 

Trong sứ ñiệp, ĐTC ñặc biệt nhắc 
ñến thảm trạng ñói khát tại vùng 
Sừng Phi Châu và hố ngăn cách 
giữa những người thiếu ăn và 
những người ñang thừa mứa của 
cải. Trọng tâm của sứ ñiệp là lời 
kêu gọi tỏ tình nhân ñạo, liên ñới 
và công lý. ĐTC ñòi hỏi hai ñiều. 
Trước hết, các dân tộc ñang chết ñói 
và trốn khỏi những vùng hạn hán, 
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cần phải có ñược lương thực cần 
thiết ngay bây giờ chứ không phải 
ngày mai. Ðức thánh cha khẳng 
ñịnh: "Thoát khỏi ách của ñói khát là 
biểu hiện ñầu tiên và cụ thể của 
quyền ñược sống". 

Ðiều thứ hai mà ngài lên tiếng ñòi 
hỏi trong lá thư gửi cho ông tổng 
giám ñốc Luơng Nông Thế Giới là: 
họat ñộng của cộng ñồng thế giới 
không chỉ giản lược vào việc cứu 
trợ khẩn cấp. Theo ngài, cần phải 
ñầu tư vào lãnh vực nông nghêp 
ñầy ñủ và bảo ñảm sự ổn ñịnh 
trong sản xuất và thị trường. 

ĐTC tố giác nạn ñầu cơ tích trữ: 
trong khi nhiều người ñang ñói 
khát thì tại một số quốc gia, người 
ta lại phá hủy lương thực ñể giữ 
giá. Ngài kêu gọi mọi người hãy 
sống có trách nhiệm và thay ñổi 
nếp sống. ĐTC viết rằng cần phải 
có một thái ñộ nội tâm có trách 
nhiệm, sống tiết kiệm và quan 
tâm ñến các thế hệ tương lai � 

�  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT 
NAM: HỘI NGHỊ KỲ II - 2011 

Tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo 
phận TP. HCM từ ngày 03 ñến 
ngày 07.10.2011. Hội ñồng Giám 
mục Việt Nam (HĐGMVN) ñã nhóm 
họp Hội nghị kỳ II/2011. Kể từ năm 
2008, HĐGMVN ñã quyết ñịnh 

nhóm họp mỗi năm hai lần thay vì 
một lần, ñược gọi là kỳ I và kỳ II. 
Hội nghị kỳ I thường diễn ra trong 
tuần Bát nhật Phục Sinh, và Hội 
nghị kỳ II vào tháng 10 hằng năm.. 

Trong Hội nghị lần này, HĐGMVN ñã 
quan tâm ñặc biệt ñến việc: (1) triển 
khai Thư Chung Hậu Đại hội Dân 
Chúa 2010 thành kế hoạch mục vụ 
cụ thể tại mỗi giáo phận – ngoài kế 
hoạch chung của Giáo Hội Việt Nam, 
thể hiện hình ảnh Giáo Hội hiệp 
thông và tham gia; (2) góp ý cho bản 
Đề cương "Tân Phúc âm hóa" của 
Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế 
Giới lần thứ XIII sẽ diễn ra vào tháng 
10.2012. Đặc biệt, Đức Tổng Giám 
Mục Leopoldo Girelli – Đại diện không 
thường trú của Tòa Thánh tại Việt 
Nam ñang viếng thăm mục vụ Giáo 
Hội Việt Nam, cũng tham dự phiên 
họp khai mạc Hội nghị. 

Quý Bạn ñọc xem chi tiết THƯ 
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 
của HĐGMVN tại: 

http://www.daobinhducme.net/d
bdm/home/view.aspx?idx=44b7
1256-fadc-4965-b4ca 
24ab9dab75ac&ag=ttthongbao 
ñể cùng hiệp thông, chia sẻ và 
cầu nguyện với các mục tử trong 
Giáo Hội � 
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�  TÂN BAN QUẢN TRỊ HỘI 
ĐỒNG SENATUS VIỆT NAM 

Sau một thời gian chuẩn bị và 
cầu nguyện, sáng ngày 
01/10/2011, tại Văn Phòng 
Senatus Việt Nam, Nhà thờ giáo 
xứ Thị Nghè số 22B Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, P. 19, Q. Bình Thạnh, Tp. 
HCM, 153 anh chị em Legio 
Mariæ ủy viên thuộc các cấp Hội 
ñồng Regiæ, Comitiæ và Curiae 
trên khắp 26 giáo phận Việt 
Nam, cùng Curiæ của hai nước 
bạn Lào và Campuchia ñã quy tụ 
về ñây ñể tiến hành việc bầu cử 
Ban quản trị Hội ñồng Senatus 
nhiệm kỳ 2011 – 2014. 

Tham dự buổi họp bầu tân Ban 
quản trị Hội ñồng Senatus Việt 

Nam còn có sự hiện diện của cha 
linh giám Phê-rô Nguyễn Công 
Danh và quý anh chị ủy viên trong 
Ban quản trị ñương nhiệm. Số ứng 
cử viên Ban quản trị là 08 người do 
các Comitiæ và Curiæ ñề cử. Danh 
sách các ứng cử viên ñã ñược niêm 
yết cho các ñơn vị trước ñó 2 tuần. 

Sau hai vòng bầu theo lối phổ 
thông bầu phiếu kín ñã ñạt ñược 
kết quả như sau:  

Trưởng: Anh Gio-an Lasan 
Vũ Đức Hiếu (79/153) 

Phó: Anh Gio-a-kim Hoàng 
Văn Thái (90/153) 

Thư ký: Chị Tê-rê-sa Nguyễn 
Thị Ngọc Quý (78/153) 

Thủ Qũy: Chị Ma-ri-a Nguyễn 
Kim Xuân (152/153). 

Vào cuối buổi bầu cử, cha linh 
giám Phê-rô Nguyễn Công Danh 
ban huấn từ như sau: 

“Tổ chức bầu Ban quản trị Hội 
ñồng Senatus ñúng vào ngày lễ 
mừng kính thánh Tê-rê-sa Hài 
Đồng Giê-su, noi gương thánh 
nhân là bậc thầy truyền giáo, 
toàn thể các hội viên Legio Mariae 
ñào sâu việc học hỏi linh ñạo hơn 
nữa. Linh ñạo của Legio Mariæ là 
thánh hóa bản thân, và cùng với 
việc thánh hóa bản thân ñó thì 
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trong tác ñộng của Chúa Thánh 
Thần, hội viên Legio Mariæ góp 
phần thánh hóa thế giới, ñổi mới 
mặt ñịa cầu bằng việc: “Bất cứ 
nơi nào Thiên Chúa mở rộng cửa 
cho việc Truyền giáo, mở rộng 
cửa cho việc rao giảng mầu 
nhiệm Của Ki-tô, thì người ta phải 
tin tưởng và bền chí loan báo cho 
hết mọi người biết Thiên Chúa 
hằng sống" (AG 13). 

Sau ñó, Anh Trưởng Senatus 
Việt Nam Dom. M. Đỗ Ngọc 
Phác Ban quản trị HĐ/Senatus 
tuyên bố mãn nhiệm, ñồng thời 
dâng lời tạ ơn Chúa và ngỏ lời 
cảm tạ Đức Hồng Y, Quý Đức 
Cha, quý cha linh giám các giáo 
phận, quý chức Hội ñồng mục 
vụ giáo xứ Thị Nghè, quý anh 
chị em ủy viên của các cấp Hội 
ñồng Regiæ, Comitiæ, Curiae và 
Praesidiæ. Các ngài ñã yêu 
thương, nâng ñỡ, ñồng hành và 
tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể 
Legio Mariæ Việt Nam từng 
bước hình thành và phát triển. 
Tri ân ñặc biệt cha linh giám 
Senatus Việt Nam là cây cao 
bóng cả, ngài ñã thương yêu, 
chỉ dẫn và cưu mang Legio ñể 
ñoàn thể ngày thêm ñoàn kết, 
yêu thương vững mạnh ñi lên… 

Kế ñó, Anh Thư Ký Hội ñồng 
Senatus Việt Nam, Gio-an Lasan 
Vũ Đức Hiếu, nay vừa ñắc cử 
tân Trưởng Ban quản trị 
HĐ/Senatus có ñôi lời cảm ơn 
Anh cựu Trưởng. Với bao thử 
thách trăm chiều, nhờ ơn Chúa 
giúp và Mẹ Ma-ri-a ñồng hành, 
Anh ñã hoàn thành nhiệm vụ 
xuất sắc dẫn dắt Legio Mariae 
Việt Nam ñã ñược giao phó, ñặc 
biệt là Hội ñồng Senatus gặt hái 
ñược nhiều hoa trái. 

Một giai ñoạn mới lại ñến với 
Tân Ban quản trị HĐ/Senatus. 
Xin ñược thay mặt cho Đại gia 
ñình Legio Mariæ Việt Nam. Xin 
kính chúc Tân Ban quản trị Hội 
ñồng Senatus ñược tràn ñầy ơn 
Chúa Thánh Thần, cùng với Mẹ 
Mẹ Ma-ri-a Nữ Tướng ñồng 
hành, các Thánh bảo trợ, Ngài 
Phan Đức Tôi Tớ của Thiên 
Chúa, ñấng sáng lập Legio 
Mariæ, giúp quý Anh Chị vững 
bước trên ñường thực thi sứ vụ 
tông ñồ Giáo dân - Legio Mariæ 
ñã trao phó cho quý Anh Chị 
trong những ngày tháng tới � 

Ban Thường Trực HĐ/Senatus VN 



HIEÄP THOÂNG CAÀU NGUYEÄN 
 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

OREMUS PRO DEFUNCTIS 

 

 

 

 

“Giôø cuoái cuøng cuûa ñôøi chieán ñaáu ñaõ ñieåm, ngöôøi Legio cheát 

caùch hieân ngang. Cho ñeán giôø, anh ñaõ beàn vöõng phuïc vuï 

Legio. Ñôøi ñôøi anh laø ngöôøi Legio, chính Legio laø theå chaát, laø 

khuoân ñuùc neân ñôøi soáng vónh cöûu cho anh” (TB 17, 186). 
Trong nieàm tin vaøo Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ Phuïc sinh, xin anh chò em 

hieäp thoâng caàu nguyeän cho quyù hoäi vieân Legio Mariae, quyù vò 

aân nhaân vaø thaân nhaân cuûa chuùng ta ñaõ an nghæ trong Chuùa 

thôøi gian töø 01/09/2011 – 31/11/2011: 
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� Coá linh muïc Ignatio Nguyeãn Thôùi Hoøa 
Sinh ngaøy 03 thaùng 03 naêm 1935 taïi Saøi Goøn. 

Chòu chöùc Linh muïc ngaøy 23.04.1962 taïi Saøi Goøn. Veà Nhaø Cha 

luùc 02g00 ngaøy Chuùa Nhaät 02.10.2011, höôûng thoï 76 tuoåi, sau 49 

naêm linh muïc. Nguyeân Linh giaùm Curia Xoùm Chieáu, baøo huynh 

cuûa Tröôûng Pr. Ñöùc Meï Laø Cöûa Thieân Ñaøng, Curia Bình Thaïnh. 

Muïc vuï: 
1962-1965: Tieåu chuûng vieän Saøi Goøn. 

1965-1974: Hieäu Tröôûng Tröôøng Chí Thieän - Chôï Quaùn. 

1974-1977: Hieäu Tröôûng Tröôøng Nguyeãn Baù Toøng. 

1978-1996: Chaùnh Sôû giaùo xöù Ñöùc Baø Hoaø Bình. 

1983-1996: Chaùnh Sôû giaùo xöù Ñöùc Baø Fatima (kieâm nhieäm). 

1996-2011: Chaùnh Sôû giaùo xöù Xoùm Chieáu. Kieâm Haït Tröôûng 

giaùo Haït Xoùm Chieáu. 

� CURIA VIENTIAN LAØO: 
- Giu-se Vinh Sôn Nguyeãn Coâng Chính, sinh 1927, HVHÑ. 

� REGIA NHA TRANG: 
Pheâ-roâ  Ñaëng Vaên Hoà, HVHÑ, Pr. Ñöùc Meï Thoâng Ôn Thieân 

Chuùa, giaùo xöù Phöôùc Hoøa.   

� COMITIUM LONG KHAÙNH: 
- Lu-xi-a Leâ Thò Sen, sinh 1920, HVTT. 

- Pheâ-roâ  Vaên Taân Dieäu, sinh 1928, HVTT, Curia An Bình. 

� CURIA THUÛ  ÑÖÙC 1: 
- Ña-minh Ma-ri-a Nguyeãn Vaên Nhöï, sinh 1934, HVHÑ, 

Praesidium Ñöùc Meï Baøu Chöõa. 

- Ma-ri-a Haø Thò Vaân, sinh 1931, HVHÑ,  Pr. Ñöùc Meï Leân Trôøi. 

- Ma-ri-a Ñoã  Thò Thu, sinh 1951, HVTT, Pr. Ñöùc Meï Ban Ôn.  
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� CURIA THUÛ  ÑÖÙC 3: 
An-toân Nguyeãn Vaên Mai 93t, cöïu HVHÑ,  Pr. Ñöùc Meï 

Maân Coâi, giaùo xöù Töø Ñöùc.   

� CURIA PHUÙ  THOÏ 3: 
- Phan-xi-coâ Xa-vi-eâ Ñaøo Troïng Hoà Minh, 27t, HVHÑ Pr. Nöõ 

Vöông Ban Söï Bình An. 

- Ma-ri-a Nguyeãn Thò  Dung 74t, HVTT, Pr. Ñöùc 

Meï Nhö Hoa Hoàng Maàu Nhieäm.   

�  PRAESIDIUM ÑÖÙC MEÏ ÑAÀY LOØNG KHOAN NHAÂN BÌNH HOØA: 
Ma-ña-leâ-na Ñaøo Thò Bình 1956, HVTT.   

� PRAESIDIUM ÑÖÙC MEÏ TRUYEÀN TIN : 
Phao-loâ Leâ  Phöông Huøng 44t, HVHÑ, giaùo xöù ñeàn thaùnh 

Giu-se, giaùo haït Raïch Giaù, giaùo phaän Long Xuyeân: 

giaùo xöù ñeàn thaùnh Giu-se, giaùo haït Raïch Giaù, giaùo 

phaän Long Xuyeân. 

� COMITIUM CAÀN THÔ: 
Ca-ta-ri-na Döông Thò Maäu 91t, HVHÑ,  Pr. Ñöùc Meï Hoàn 

Xaùc Leân Trôøi.   

�  COMITIUM GIA PHÖÔNG: 
- Phan-xi-coâ Nguyeãn Minh Theá, sinh 1940, cöïu tröôûng 

Curia Caây Gaùo. 

- An-na Nguyeãn Thò  Töôi,  sinh 1935, HVHÑ, Curia Phöông Laâm. 

- Ma-ri-a Nguyeãn Thò  Nghò, sinh 1918, HVTT, Curia Phöông Laâm. 

- An-na Traàn Thò  Thaûo, sinh 1920, HVHÑ, Curia Phaùt Haûi. 

- Ña-minh Buøi Quang Minh, sinh1960, thuû quyõ Pr. Ñöùc Meï 

La Vang, Curia Phaùt Haûi. 

- Ma-ri-a Phaïm Thò  Töûu, sinh 1928, HVTT, Curia Phaùt Haûi. 
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- An-na Traàn thò  Lan 1940, HVTT Pr. Ñöùc Meï Voâ Nhieãm, 

Curia Phuù  Laâm. 

- Ma-ri-a Phaïm Thò  Sen, sinh 1928, HVTT, Pr. Ñöùc Meï Hoàn 

Xaùc Leân Trôøi, Curia Gia Taân. 

- Pheâ-roâ Vuõ  Chính Kieåu, sinh 1915, HVTT,  Pr. Ñöùc Meï Hoàn 

Xaùc Leân Trôøi, Curia Gia Taân.   

 “Queâ höông chuùng ta ôû treân trôøi, vaø chuùng ta noùng 

loøng mong ñôïi Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ töø trôøi ñeán cöùu chuùng 

ta. Ngöôøi coù quyeàn naêng khaéc phuïc muoân loaøi, vaø seõ 

duøng quyeàn naêng aáy maø bieán ñoåi thaân xaùc yeáu heøn 

cuûa chuùng ta neân gioáng thaân xaùc vinh hieån cuûa Ngöôøi” 

(Pl 3, 20 - 21). 

Xin Thieân Thaàn Chuùa daãn ñöa caùc linh hoàn naøy vaøo 

cöûa söï soáng trong Nöôùc Chuùa, nhö Lôøi Chuùa ñaõ höùa: “Ta 

seõ môû cho con caùnh cöûa khoâng ai coù theå ñoùng laïi 

ñöôïc. Vì con tuy yeáu ñuoái, nhöng con ñaõ giöõ Lôøi Ta vaø 

ñaõ khoâng choái boû danh Ta” (Kh 3, 8). 

Ban Quaûn Trò Hoäi Ñoàng Senatus Vieät Nam. 
 


