
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi năm, cứ đến tháng 11, các Kitô hữu VN tha hương lại 

bùi ngùi tưởng nhớ đến những người thân yêu đã qua đời 

hoặc tại quê nhà, hoặc nơi hải ngoại. Đức hiếu thảo của 

người VN có tính cách rất thắm thiết và thâm sâu, đã liên 

kết mọi người thân thuộc khi sống cũng như khi chết. 

 

Hơn một triệu người sống tha hương nơi đất khách chắc đã 

cảm thấy một niềm đau xót thầm lặng khi nghĩ đến quê cha 

đất tổ, nơi an nghỉ của tổ tiên, đến mộ phần của những 

người thân thương, những người đã ra đi vĩnh viễn trong 

hoàn cảnh không được nhìn thấy mặt, không nói được một 

lời với người thân yêu của mình. Phần lớn, những người VN 

ly hương hiện nay, vì bất đắc dĩ phải bỏ quê cha đất mẹ mà 

ra đi, nhưng tâm hồn và tâm trí họ vốn luôn hướng vể Việt 

Nam ngàn đời yêu dấu. 

 

Khi sống cũng như khi chết, người VN luôn gắn bó, đoàn tụ 

với nhau. Chắc mọi tín hữu còn nhớ ngày lễ các Thánh và 

các Đẳng linh hồn, nhà thờ nào cũng đều chật ních giáo dân 

đến dự lễ, các nghĩa trang đều đông nghẹt những người đi 

viếng mộ phần của cha mẹ hoặc họ hàng xa gần. 

 

Giáo hội dành hẳn tháng 11 trong năm để cầu nguyện và 

tưởng nhớ các linh hồn. Điều này cho thấy tầm quan trọng 

của niềm tin. Đấy là chưa kể đến các thánh lễ, kinh nguyện, 

hy sinh hãm mình, đạo đức làm hằng ngày để đền thay cho 

các linh hồn.  

 

Người Công giáo không nhìn đến luyện ngục như một cơ 

cấu riêng biệt của những người bị đọa đầy. Luyện ngục là 

chốn chuyển tiếp giữa dương thế và thiên đàng. Nơi dương 

thế con người yếu đuối lầm lỡ. Chốn luyện hình, con người 

trả những lỗi lầm, sai trái. Sau khi trả xong, họ lên hưởng 

phúc thiên đàng. Để thời gian thanh tẩy được mau chóng 

hơn, việc cầu nguyện này có thể là thánh lễ, công tác đạo 

đức, hy sinh, hãm mình…những hình thức phổ thông nhất là 

thánh lễ, lần hạt, ăn chay, bố thí, giúp cho người nghèo, 

thăm viếng bệnh nhân. Khi làm những công tác trên, người 

dâng việc làm với ý chỉ cầu nguyện cho một số linh hồn 

thân yêu nào đó…Giáo Hội Công giáo gọi thiên đàng là 

Giáo hội chiến thắng, vì đã vượt qua mọi khốn khó vá cám 

dỗ của ma quỉ. Gọi luyện ngục là Giáo hội đau khổ, vì các 

linh hồn trong đó đang chịu phạt. Gọi cuộc sống trên dương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thế là Giáo hội chiến đấu, vì còn phải chiến đấu với ma quỉ 

và mưu chước của chúng. Cả ba đều hiệp thông với nhau 

dưới ân sủng cứu chuộc của Đức Kitô. Tiến trình ân sủng và 

cứu chuộc khởi đầu ở đời này, thanh tẩy nơi luyện ngục và 

vinh hiển trên thiên đàng. 

 

Giáo hội dâng lễ Misa như Chúa đã dạy để “loan truyền việc 

Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi 

Chúa lại đến” ( lời tung hô sau truyền phép). Thánh lễ cũng 

được dâng lên để thờ phượng chúa, tạ ơn Chúa, đền bù tội 

lỗi nhân loại và cầu xin ơn phúc cho Giáo Hội và thế giới, 

Lễ vật dâng lên trong Thánh lễ để “Tôn vinh Danh Chúa, 

mưu ích cho chúng con cùng toàn thể Hội Thánh Người) 

(lời đáp trước kinh Tiền Tụng). 

 

 “Thánh lễ Misa không những ca tụng Chúa mà còn là lễ đền 

tội cho người sống và cho người đã qua đời. “Lạy Chúa, xin 

nhớ đến tôi tớ nam nữ Chúa mà Chúa đã gọi ra khỏi thế 

gian, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa, thì cũng được 

sống lại như Người”. 

 

Từ thời xưa, Giáo Hội đã chấp nhận cho Linh Mục chủ tế 

được nhận một số tiền xin lễ của giáo dân để chỉ lễ theo ý 

người xin. Theo lịch sử thời trước nữa, giáo dân thường đem 

hoa màu như bánh, trái, rượu dâng lên chủ tế trong phần 

dâng lễ vật, dần dần để thuận tiện hơn, người ta dâng tiền để 

tùy ý chủ tế sắm các vật dụng cần thiết. 

 

Khi linh mục dâng lễ cầu cho linh hồn nào, dù Ngài đọc bài 

lễ kính Đức Mẹ, lễ kính Các Thánh, lễ cầu hồn hay bài lễ 

nào khác thì công phúc của Thánh lễ cũng như nhau, nhưng 

nếu Ngài đọc bài lễ cầu hồn thì công phúc được đặc biệt 

hơn, vì Giáo hội đã dọn riêng những lời cầu nguyện và bài 

đọc chỉ cho người quá cố. 

 

Thánh lễ hát cầu cho người đã chết lại càng gia tăng, vì 

không những có Linh mục mà còn có các giáo dân cùng 

thông phần hiệp lời cầu nguyện cách trọng thể hơn. Những 

lời ca hát không phải để cộng đoàn vui vẻ, hay cá nhân 

người xin lễ tự hào, mà để những lời ca tiếng hát đó quyện 

cùng với những lời van xin làm Chúa cảm kích và ý chỉ lễ 

được chấp nhận hơn. 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 

cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục và cho mình 
Ích lợi của việc xin lễ 
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