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học tối thứ Sáu tuần thứ 
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Ðức Giáo Hoàng Phao-lô II 
 

    MỤC TIÊU CỦA THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC BAN HÀNH 
 
CHƯƠNG II 
“ANH EM CHỚ UỐN MÌNH THEO THẾ GIAN NÀY ” 
(Rm 12,2) 
GIÁO HỘI VÀ PHÂN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ KHUYNH 
HƯỚNG 
THẦN HỌC LUÂN LÝ HIỆN NAY 
 
IV. HÀNH VI LUÂN LÝ 
Cứu cánh luận và thuyết duy cánh 
Tiếp theo…. 
 
75. Tiếp theo…. 
Bởi đó, “thuyết duy cứu cánh” này, với tư cách là phương pháp 
khám phá chuẩn mực luân lý – theo những hạn từ và những 
tương cận vay mượn nơi các trào lưu tư tưởng khác nhau – có 
thể tiếp nhận thêm danh hiệu “thuyết duy hậu quả” hoặc “thuyết 
cân xứng” (conséquentialisme/proportionalisme). Thuyết duy 
hậu quả chủ trương định nghĩa các tiêu chuẩn ngay chính của 
một hành vi nhất định bằng cách khởi đi và chỉ cần khởi đi từ 
một bài tính về những hậu quả có thể tiên liệu của việc thể hiện 
một lựa chọn. Thuyết cân xứng, trong khi tạo thế cân bằng với 
nhau giữa giá trị của các hành vi và những thiện đeo đuổi, lại 
đúng ra quan tâm tới sự cân xứng giữa những hiệu quả tốt với 
những hiệu quả xấu của các hành vi, nhắm tới “sự thiện cao cả 
hơn” hoặc “sự dữ suy yếu hơn” vỗn trong thực tế có thể xảy ra 
vào một tình huống đặc thù.    
Các lý thuyết luân lý duy cứu cánh thuyết duy hậu quả, thuyết 
cân xứng một đàng công nhận rằng những giá trị luân lý được lý 
trí và Mạc Khải chỉ dẫn, đàng khác lại cho rằng không bao giờ 
có thể phát biểu một lệnh cấm tuyệt đối về những hành vi ứng 
xử sẽ đối nghịch lại những giá trị ấy, trong mọi hoàn cảnh và 
trong tất cả các nền văn hóa. Chủ thể hành động, theo các lý 
thuyết ấy chắc chắn sẽ có bổn phận đạt tới những giá trị mưu 
tìm, nhưng dưới hai phương tiện : quả thế, các giá trị hay các 
điều thiện đã nhập cuộc trong một hành vi nhân linh thì sẽ một 
đàng thuộc cấp trật luân lý (nếu, xét đến những giá trị thuần luân 
lý như tình yêu Thiên Chúa, đức ái đối với tha nhân, công bằng 
v.v…) và đàng khác thuộc cấp trật tiền luân lý, còn gọi là phi 
luân lý, chất thể hay hữu thể (nếu xét đến những lợi ích hay 
những bất tiện gây nên cho những người hành động hay cho 
những người khác liên hệ vào lúc này hoặc lúc kia, như chẳng 
hạn sức khỏe hay sự suy yếu, sự toàn vẹn thể lý, sự sống, sự 
chết, sự mất mát của cải vật chất v.v…). Trong một thế giới mà 
điều thiện sẽ luôn pha trộn với điều dữ và mọi hiệu quả tốt sẽ 
luôn gắn liền với những hiệu quả xấu khác, tính chất luân lý của 
hành vi sẽ được phán đoán một cách biện biệt : “sự tốt lành” 
luân lý của hành vi sẽ được phán đoán khởi từ ý hướng của chủ 
thể liên quan tới các điều thiện luân lý và “sự ngay thẳng” của 
nó, khởi từ sự tính toán về những hiệu quả hay những hậu quả 
có thể tiên liệu và về những tỉ lệ cân xứng. Từ đó suy ra, những 
hành vi ứng xử cụ thể sẽ phải đánh giá là “ngay chính” hoặc “sai 
lầm” mà không nhất thiết phải có thể thẩm định ý chí của người 
chọn lựa các hành vi ấy là “tốt” hay là “xấu” xét theo luân lý. 
Theo chiều hướng này, một hành vi, mà vì mâu thuẫn với một 
chuẩn mực tiêu cực phổ quát, trực tiếp vi phạm đến những điều 
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thiện được coi là tiền luân lý thì sẽ có thể đánh giá là chấp nhận 
được về mặt luân lý nếu ý hướng của chủ thể, tùy theo nhịp độ 
cân bằng “có trách nhiệm” giữa những điều thiện hàm chứa 
trong hành động cụ thể, tập trung vào giá trị luân lý được xét là 
mang tính chất định đoạt trong các hoàn cảnh.  
Việc đánh giá các hậu quả của hành động, trong tương quan với 
tỉ lệ cân xứng giữa hành vi và hiệu quả và tỉ lệ cân xứng giữa các 
hiệu quả với nhau, sẽ chỉ liên quan đến cấp trật tiền luân lý. Tính 
đặc loại luân lý của các hành vi, nghĩa là sự tốt lành hoặc mánh 
lới của chúng, sẽ được độc quyền ấn định do sự trung thành của 
con người đối với những giá trị cao cả nhất của đức ái và của sự 
cẩn trọng, mà sự trung thành ấy không nhất thiết phải là bất khả 
dung hợp đối với những lựa chọn trái ngược với một số mệnh 
lệnh luân lý đặc thù. Ngay cả khi chất thể là nghiêm trọng, các 
mệnh lệnh vừa đề cập sẽ phải được coi như là những chuẩn mực 
dành cho hành động, luôn tương đối và có khi được miễn trừ. 
Cứ theo nhãn quan này, đối với một số hành vi ứng xử được luân 
lý truyền thống tuyên bố là không được phép, nếu có sự ưng 
thuận có suy tính thì cũng không nhất thiết bao hàm một tà tâm 
luân lý khách quan. 
 
Đối tượng của hành vi có suy tính 
76. Các lý thuyết này có thể đạt được một sức mạnh thuyết phục 
nào đó nhờ tính chất tương cận của chúng với não trạng khoa 
học là não trạng chuyên lo phối trí các hoạt động kỹ thuật và 
kinh tế trong sự tương ứng với phép tính về các tài nguyên và lợi 
nhuận, về các trình tự và hiệu quả. Ước muốn của chúng là giải 
tỏa những cưỡng bức của một nền luân lý bó buộc, duy ý chí và 
võ đoán, một nền luân lý xem ra phi nhân bản. 
Tuy nhiên, những lý thuyết đại loại như thế không thể nào trung 
thành với học thuyết của Giáo Hội, bởi vì chúng cho rằng có thể 
biện minh cho những lựa chọn có suy tính nhằm thực hiện những 
hành vi ứng xử đối nghịch với các giới răn của Luật Thiên Chúa 
và luật tự nhiên rằng những lựa chọn ấy có thể là tốt xét về mặt 
luân lý. Các lý thuyết ấy không thể tự xưng mình là nằm trong 
truyền thống luân lý công giáo :  nếu như quả thực trong truyền 
thống luân lý công giáo đã có sự phát triển của một bộ môn vấn 
nạn luân lý (casuistique) luôn chú ý  đến việc tạo cân bằng cho 
những điều kiện nào là đáng kể nhất để có thể làm điều thiện 
trong một số hoàn cảnh cụ thể, thì vẫn còn điều khác không kèm 
quan trọng, đó là phương cách giải quyết ấy chỉ liên quan đến 
những trường hợp có hồ nghi về luật và truyền thống luân lý 
công giáo không hề đặt lại vấn đề về sự công hiệu tuyệt đối 
(validité absolue) của các mệnh lệnh luân lý tiêu cực vốn có 
buộc  mà không hề miễn trừ. Các tín hữu có nhiệm vụ nhìn nhận 
và tôn trọng những mệnh lệnh luân lý đặc loại mà Giáo Hội công 
bố và giảng dạy nhân danh Thiên Chúa. Đấng Tạo Hóa và Đức 
Chúa (125). Khi thánh Tông Đồ Phaolô tóm tắt sự chu toàn Lề 
Luật trong mệnh lệnh yêu tha nhân như chính mình (x. Rm 13, 8
-10), thánh nhân không làm cho các giới răn ra nhẹ hơn nhưng 
xác nhận chúng, bởi vì thánh nhân bày tỏ những đòi buộc và tính 
chất nghiêm trọng của chúng.  Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu 
tha nhân thì không thể tách rời khỏi việc tuân giữ các giới răn 
của Giao Ước, được tái lập trong máu của Đức Giêsu Kitô và 
trong ân huệ của Thần Khí.   
(Còn Tiếp ..) 

THÔNG BÁO 
Giáo Xứ Các Thánh cho mướn hội trường để tổ 
chức tiệc cưới, sinh nhật, hội đoàn, hoặc các 
ngày kỷ niệm.  Về các dịch vụ nấu ăn cho các 
việc tổ chức sẽ do nhà hàng Chez Thúy Boulder 
đảm trách, 303-442-1700.  
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hoà: 720-308-5872 



NIÊN BIỂU NHỮNG BIẾN CỐ TRONG CUỘC 
ĐỜI THÁNH NỮ MARIA FAUSTINA-HELENA KOW-
ALSKA 
DÒNG CÁC NỮ TU ĐỨC MẸ NHÂN LÀNH 
 
TẬP MỘT : LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NƠI LINH 
HỒN TÔI 
 NHẬT KÝ NỮ TU MARIA FAUSTINA 
 Warsaw, ngày 1 tháng 8 năm 1925 
Vào Dòng 
            Với tất cả sức mạnh của linh hồn, tôi đã kêu lên: 
“Lạy Chúa Giêsu!”. 
(Tiếp Theo..)      
 
+ Ngày 25 [tháng 4], năm 1933 
Những Phép Hằng Tháng [26] 
246      Vào nhà nguyện mỗi khi đi ngang qua gần đó. 
            Cầu nguyện trong các giờ rảnh rỗi. 
            Nhận, cho, hoặc cho mượn các vật nhỏ mọn. 
            Dùng bữa phụ vào giữa buổi sáng và buổi chiều. 
            Thỉnh thoảng tôi sẽ không dự giờ giải trí. 
            Thỉnh thoảng tôi sẽ không dự giờ tập thể dục chung. 
        Thỉnh thoảng tôi sẽ không dự giờ cầu nguyện tối và 
sáng. 
          Thỉnh thoảng làm việc nán thêm một chút sau chín giờ, 
hoặc làm việc thiêng liêng sau chín giờ.    
Viết lách hoặc ghi chú khi có giờ rảnh. 
            Gọi điện thoại. 
            Ra khỏi nhà. 
            Viếng một nhà thờ nào đó khi lên tỉnh. 
            Vào phòng riêng của chị em khi cần thiết. 
            Thỉnh thoảng uống nước ngoài những giờ quy định. 
Những Việc Hãm Mình Nhỏ Mọn 
            Dang tay đọc chuỗi kinh Thương Xót. 
            Thứ Bảy, dang tay đọc năm chục kinh Mân Côi. 
            Thỉnh thoảng phục xuống đất đọc kinh. 
            Thứ Năm, làm một giờ thánh. 
            Thứ Sáu, hãm mình nhiều hơn cho các tội nhân hấp 
hối. 
247      (114) Lạy Chúa Giêsu, Người Bạn của con tim cô độc, 
Chúa là nơi nương ẩn, là cõi an bình của con. Chúa là ơn cứu 
độ của con, là thanh nhàn cho con trong những khi chiến đấu 
và chơi vơi giữa đại dương ngờ vực. Chúa là tia sáng soi 
đường cho đời con, là tất cả cho một linh hồn cô đơn. Chúa 
hiểu linh hồn mặc dù nó lặng thinh. Chúa cảm thông những 
yếu đuối của chúng con như một lương y. Chúa an ủi, chữa 
lành và cứu vớt chúng con khỏi đau khổ - Chúa là chuyên gia 
như thế. 
248      Những lời của Đức Giám Mục [Rospond [27]] trong 
nghi lễ nhận lời khấn trọn đời: “Chị hãy nhận lấy cây nến này 
như một biểu hiện của ánh sáng thiên đàng và của tình yêu 
bừng cháy”. 
            Trong khi trao nhẫn: “Tôi kết ước chị với Đức Giêsu 
Kitô, Con Chúa Cha Tối Cao; chớ gì Người gìn giữ chị vẹn 
tuyền. Chị hãy nhận lấy chiếc nhẫn này như một dấu chỉ của 
giao ước vĩnh viễn chị đang thực hiện với Chúa Kitô, Lang 
Quân của các trinh nữ. Chớ gì đối với chị, đó là chiếc nhẫn 
đức tin và dấu hiệu của Chúa Thánh Thần, vì chị được mời 
gọi làm hiền thê của Đức Kitô, và nếu trung thành phụng 
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sự Người, chị sẽ được đội triều thiên cho đến muôn đời”. 
249      + Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa; con tín thác 
vào đại dương xót thương của Chúa. Chúa là một Người Mẹ 
đối với con. 
250      + Năm 1933 là một năm hết sức trọng đại đối với tôi, 
bởi vì tôi đã được vĩnh thệ trong Năm Thánh kỷ niệm cuộc 
Thương Khó Chúa. Tôi liên kết hy sinh của mình một cách 
đặc biệt với hy sinh của Chúa Giêsu Tử Giá, để nhờ đó mà 
được đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Tôi làm mọi việc với Chúa 
Giêsu, nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. 
251      Sau khi vĩnh thệ, tôi ở lại Cracow hết tháng Năm, bởi 
vì tôi chưa nhận được quyết định thuyên chuyển về Rabka 
hoặc Vilnius. Một lần kia, Mẹ Tổng Quyền [Michael] hỏi tôi: 
“Này chị, tại sao chị cứ ngồi đây âm thầm mà không chuẩn bị 
đi đâu?”. Tôi thưa lại: “Con muốn thực thi đúng thánh ý 
Chúa; thưa Mẹ yêu dấu, Mẹ cử con đi đâu, con sẽ biết thánh ý 
Chúa muốn con đến đó, không hề có pha tạp nào từ phía con”. 
            (115) Mẹ Tổng Quyền đáp lại: “Được lắm!”. Hôm 
sau, Mẹ triệu tôi đến và nói: “Này chị, chị đã muốn thực thi 
đúng thánh ý Chúa, rất tốt, vậy chị sẽ đi Vilnius”. Tôi cảm ơn 
Mẹ và đợi ngày được chỉ định để ra đi. Tuy nhiên, linh hồn tôi 
tràn ngập sướng vui lẫn lo âu. Tôi cảm thấy Thiên Chúa đã 
chuẩn bị cho tôi những ân sủng đặc biệt và những đau khổ 
kinh hồn ở đó. Tuy nhiên, tôi vẫn nán lại Cracow cho đến 
ngày 27 tháng Năm. Vì không có phận sự thường xuyên, nên 
tôi ra giúp ngoài vườn. Và thế là nhờ được làm việc một mình 
trong suốt tháng đó, tôi đã có thể làm một cuộc tĩnh tâm của 
dòng Tên. [28] Tuy có tham dự giờ chơi cộng đoàn, nhưng tôi 
vẫn xoay xở làm được cuộc tĩnh tâm của dòng Tên. Tôi đã 
nhận được nhiều ánh sáng từ Chúa trong thời gian này. 
252      + Bốn ngày sau vĩnh thệ. Tôi đang cố gắng làm một 
giờ thánh. Hôm đó là thứ Năm đầu tháng. Ngay khi tôi vừa 
vào nhà nguyện, sự hiện diện của Thiên Chúa đã bao phủ lấy 
tôi. Tôi ý thức rõ ràng Chúa đang hiện diện bên tôi. Sau một 
lúc, tôi nhìn thấy Chúa toàn thân đầy thương tích; và Người 
phán với tôi: Con hãy nhìn xem Đấng con đã kết ước. Tôi đã 
hiểu ý nghĩa những lời ấy và thưa lại với Chúa: “Lạy Chúa 
Giêsu, khi thấy Chúa bê bết thương tích và quằn quại trong 
đau khổ thế này, con yêu mến Chúa hơn là khi thấy Chúa giữa 
oai nghi”. Chúa Giêsu hỏi: Tại sao? Tôi thưa lại: “Oai nghi 
cao cả của Chúa làm con sợ hãi, vì con chỉ là một cái hư vô bé 
mọn, còn những thương tích của Chúa lôi kéo con đến gần 
Trái Tim Chúa và cho con biết về tình yêu bao la Chúa đã 
dành cho con”. Sau một lúc chuyện vãn là giờ im lặng. Tôi 
chiêm ngắm các thương tích thánh thiện của Chúa và cảm 
thấy sung sướng được chịu đau khổ với Chúa. Tôi chịu đau 
nhưng không thấy khổ, bởi vì tôi cảm thấy sung sướng khi 
biết được chiều sâu của tình yêu Chúa, và giờ chầu trôi qua 
nhanh như một phút đồng hồ. 
253      + Tôi không bao giờ không được xét đoán, nhưng hãy 
nhìn người khác với sự từ tâm, và nhìn bản thân với sự 
nghiêm khắc. Tôi phải qui hướng mọi sự về Chúa, trong mắt 
phải nhận biết mình là gì: hoàn toàn khốn nạn và hư vô. 
Trong đau khổ, tôi phải nhẫn nại và im lặng vì biết mọi sự sẽ 
qua đi theo thời gian. 
254      (116) + Những phút giây được trải nghiệm khi tuyên 
khấn trọn đời cứ đừng nói ra thì hơn. 
            Tôi ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi. Trong khi Đức 
Giám Mục [Rospond] xỏ nhẫn vào ngón tay tôi, Thiên Chúa 
đã thấu nhập toàn thể hữu thể của tôi, và vì không thể diễn tả 
được, nên tôi sẽ giữ im lặng về giây phút ấy. Mối tương giao 
giữa tôi với Thiên Chúa kể từ ngày vĩnh thệ càng ngày càng 
nồng thắm hơn trước. Một khi đã được nếm hưởng Thiên 
Chúa, linh hồn tôi không thể sống được nếu thiếu vắng 
Người. (Còn Tiếp ..) 



 

 "Tai Nạn Xe Cộ" 

*Có châm cứu và Massage trị liệu   
*Chấp nhận một số lớn các loại Bảo Hiểm 
*Hoàn tất thủ tục Bảo Hiểm và tham khảo bệnh trạng với Bác Sĩ 

 Hà Nguyễn 

50. S. Federal Blvd. 
Denver, CO. 80219 
(1st Ave. & Federal) 

1350 Chambers Rd 
Aurora, CO.80011 
(13th & Chambers Rd.) 

2532 Sheridan Blvd. 
Denver, CO. 80214 
(Sloan’slake area) 

Xin gọi để lấy hẹn: 303-922-2977  
Có nhân viên nói tiếng Việt. 

BS. Bùi Côn  

Nhức đầu - Đau lưng - Đau cổ - Chóng mặt 

Dr. Hembree 

 
MUA BÁN NHÀ CỬA 

Xin Liên Lạc Chuyên Viên Địa Ốc 
"Theresa" Nguyễn Mai Hoa 

Cell: (303)949-2904  
PHỤC VỤ - TẬN TÂM - UY TÍN 

***Giúp Giảm Thuế Bất Động Sản Miễn Phí*** email: sunriserealty9999@gmail.com 

Nhận  làm hoa cưới, hoa tang, và cho thuê đồ cưới.  

Gọi Tuấn  

Cell: 303 -359-1201 

Tel: 720-328-2329 

H  A  NHẬN LÀM  

(Mâm quả, khay rượu, dù, long, và 
các đồ dùng trang trí đám cưới) 

Xem mẫu tại  
www.lilyflowersshop.net  
Facebook lilyflowersco  

hoặc FB Người Việt (Colorado) 

3355 South Wadsworth blvd, Unit  H107, Denver, CO 80227 


