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Ngày 25 Tháng Tư năm 1979, với Tông 
Hiến này, Mẹ Hội Thánh  qua tay  ÐTC 
hiển thánh Gioan Phaolô II,  Chủ Chăn Tối 
Cao  đã ban hành Bản Kinh Thánh Mới  
 

mang danh 'LỜI CHÚA NOVA VULGATA' cho con dân Hội Thánh Chúa  -  
thay thế cho Bản Kinh Thánh Cổ VULGATA  
chúng ta đã dùng từ năm 382  đến năm 1979;   
và thánh Gioan Phaolô II tuyên phán    
NOVA VULGATA LÀ là Bản "TYPICA,  bản gốc, bản mẫu mực "  
______________________ Ðây: Bản Tông Hiến: 

 
  

          GIOAN PHAOLÔ, GIÁM MỤC, 
 TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA, 
   - ÐỀ MÃI  MÃI TƯỞNG NHỚ ÐIỀU NÀY (CHÚ THÍCH 1) -  

 
(1) KHO BÁU THÁNH KINH- nhờ đó Ơn Cứu Ðộ từ Thiên Chúa ban - hằng 
được loan truyền đến người người - như thánh Augustinô đã nói thật chính 
đáng: ”Chính các lời đến với chúng ta từ chốn mà chúng ta bị phiêu bạt-  các lời 
nhắc nhở chúng ta sống tốt lành…” (xem Enarr. in ps. XC, s. 2, 1 ; PL 37, 1159).- KHO 
BÁU   này đã luôn luôn được Hội Thánh tôn quý hàng đầu và hằng gìn giữ  cẩn 
trọng.     
 
(2) Thực thế ngay từ khởi đầu Hội Thánh đã chẳng ngừng  mang cho Dân  Theo 
Ðạo Thánh Chúa  KiTô  ơn ích lãnh nhận Lời Chúa cách trọn vẹn nhất,  cách 



riêng là qua việc cử hành Phụng Vụ Thánh, mà “Lời Chúa giữ vai trò vô cùng  
quan trọng.”  (xem Công Ðồng Vatican II, Hiến chế  Sacros. Conc., 24).  
 
 (3) Hội Thánh  tại vùng Phương Tây  vì thế đã quý chuộng bản Sách Thánh quen 
gọi là " BẢN VULGATA" ['BẢN LATINH PHỔ THÔNG '] hơn hẳn các bản khác; 
BẢN VULGATA này  phần lớn là do công lao của thánh Giêrônimô,  tiến sĩ nổi 
danh của Hội Thánh soan thảo,  đã được Hội Thánh  "công nhận giá trị bằng 
chính việc dùng bản ấy trải dài qua hằng nhiều thế kỷ "  (xem Công Ðồng Tridentino , 
kỳ họp IV; Enchir. Bibl., số 21).   
 
(4) Bằng cớ cho lòng mến chuộng lớn lao ấy là Hội Thánh đã quan tâm đến việc 
cho thiết lập ra một bản văn Kinh Thánh xứng hợp với phương pháp khoa học 
khảo sát, phê bình và thẩm định giá trị Kinh Thánh  -  với  một bản đề xuất thật 
chính xác, trong giai đoạn hình thành,  hầu đáp ứng cho những đòi hỏi nghiêm 
nhặt của nền khoa học khảo sát hiện đại - do công sức các vị đan tu thuộc Ðan 
Viện Thánh Giêrônimô tại Thành La Mã này - mà chính Ðức Cố Chủ Chăn Piô XI , 
Vị Tiền Nhiệm của Ta, đã cho thành lập vì mục đích ấy;  và Ta vui kính nhớ đến 
ngài, (xem Tông Hiến Inter praecipuas, 15 Th Sáu. 1933; A.A.S. XXVI, 1934, các trang 85 và 
kế tiếp ) . 

(5) Công Ðồng Vatican II trong thời đại chúng ta, trong khi xác nhận lòng kính 
trọng Bản VULGATA [BẢN LATINH PHỔ THÔNG] (xem Tông Hiến  Dei Verbum  , 
số 22) và trong khi  sốt sắng cố làm sao để phần Thánh Vịnh trong Giờ Kinh 
Phụng Vụ được thấu triệt dễ dàng hơn thì Công Ðồng cũng đã  truyền rằng công 
tác kiểm điểm lại bản văn- mà chúng ta đã hân hoan khởi đầu -  "phải được 
hoàn thành càng sớm càng tốt; song cùng lúc  phải  lưu tâm đến  văn phong 
Latinh KiTô Giáo cũng như theo toàn bộ truyền thống của Hội Thánh.   ( Hiến chế  
Sacrosanctum Concilium , số 91).  

(6) Vì vậy mà Ðức Chủ Chăn PhaoLô VI, Vị Tiền Nhiệm của Ta , mà nay Ta hân 
hoan tưởng nhớ đến ngài, trước khi Công Ðồng Vatican II  bế mạc, đã cho lập ra 
vào ngày 29 Tháng 11 năm 1965 một Ủy Ban Giáo Hoàng đặc nhiệm thực hiện 
quyết định vừa nói của Công Ðồng,  và cũng để duyệt lại toàn bộ Sách Thánh 
hầu có thể mang lại một bản văn latinh cho Hội Thánh, trước nhất là để sử dụng 
trong Phụng Vụ thờ phượng, cùng lúc lại vừa phù hợp với các đòi hỏi mới theo 
những tiến bộ của khoa học khảo sát và phê bình Kinh Thánh hiện đại.   

  (7) Ðể thực hiện việc hiệu đính ấy, "từng chữ trong bản  cổ Latinh "VULGATA" 
được thận trọng kiểm điểm lại, nghĩa là được khảo nghiệm rằng những lời từ các 
bản gốc nguyên thủy […(CT) là các bản cổ Do Thái, Hy Lạp và các nguồn khác, v.v…]  phải 
được chuyển trình trung thực chính xác theo như  đọc thấy được  trong các bản 
phù hợp với các đòi hỏi của khoa học khảo sát và phê bình Kinh Thánh hiện đại; 
còn nếu chỗ nào bản cổ đi xa tiêu chuẩn hoặc giải thích thiếu sót thì  dùng 
"Latinitas Biblica KiTô" [ (CT) là ngôn ngữ rao truyền Lời Chúa theo truyền thống Ðạo Thánh 
Chúa KiTô ] mà khôn ngoan hiệu đính lại.  Như vậy, lòng kính trọng các giá trị 
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Tông Truyền hòa nhịp với các đòi hỏi chính đáng và nghiêm nhặt của khoa học 
khảo sát và phê bình Kinh Thánh hiện đại." ... (Huấn từ của ÐTC Phaolo VI, 23 Th. 12 
1966; A.A.S. 41 , 1967, các trang 53 và kế tiếp) 

 

 (8) Bản văn thành quả của công tác hiệu đính này  -  một tiến bước khá xa vì 
bao gồm một số sách Cựu Ước mà thánh Giêrônimô chưa hề đặt tay đến - đã 
được trình bầy qua nhiều ấn bản riêng biệt xuất hiện từ năm 1969 đến năm 
1977. 
 Nay tất cả được cống hiến trong một bộ sách duy nhất thành một “bản 
gốc làm "typica/ mẫu mực".    
 Bản NOVA VULGATA cũng làm " bản gốc " [bản mẹ]  cho các bản dịch 
theo các ngôn ngữ địa phương khác nhau so chiếu để dùng trong phụng vụ và 
mục vụ.     

(9) Và nay Ta xin  mượn  lời ÐTC Phaolo VI đấng tiền nhiệm đã phán rằng : " 
Chúng ta hài lòng mà vững tin rằng NOVA VULGATA đủ khả năng làm nền tảng 
vững vàng trong việc học hỏi Kinh Thánh,  nhất là khi việc tham khảo những thư 
mục chuyên biệt rơi vào  khó khăn hay gặp chướng ngại vì các tài liệu học hỏi bị 
pha trộn ( xem Huấn từ 22 Th.12, 1977 & L'Osservatore Romano, 23 Th. 12 1977, p. 1). 



  (10) Hội Thánh đã tin rằng,  trong  
thời gian trước đây, Bản Cổ 
VULGATA  tràn đầy hiệu quả để chia  
sẻ Lời Chúa cho Dân Chúa KiTô, thì 
nay  điều thực sự là Bản NOVA 
VULGATA này đủ khả năng kiện toàn 
trọn vẹn hơn.   

 (11) Vì thế Ta nay hân hoan trao phó  
cho Hội Thánh tác phẩm mà Ðức 
Thánh Cha Phaolo VI  đã nóng lòng ao 
ước nhưng ngài không thấy được ngày 
trọn vẹn hoàn thành,  là Bộ Sách 
Thánh mà Ðức Thánh Cha Gioan 
Phaolo I hết lòng  trân quý và đã quyết 
định đem  Bộ Ngũ Thư Cựu Ước trong 
ấy mà Ủy Ban Giáo Hoàng đặc nhiệm 
đã nói trên vừa hiệu đính làm món quà 

gởi đến các vị Giám Mục để chuẩn bị ngày gặp gỡ  [(CT) Mừng Ðại Hội Thánh Thể ngày 28 Th 

Giêng 1979 tại Mexico và các xứ Trung Mỹ] tại  thành phố  'Puebla' [PUEBLA de Los Angeles Mexico ] 
mà cũng là ngày Ta cùng với nhiều vị trong thế giới Công Giáo đã vui mừng chờ 
đón. 

(12)    Vì vậy với Tông Hiến này, TA tuyên phán  
bản Sách Thánh NOVA VULGATA là Bản "typica/ bản mẫu mực" ; 
và TA ban hành Bản này để dùng cách riêng  trong Phụng Vụ Thánh,  
và  trong cả các điều thích hợp khác như TA vừa truyền. 

(13) TA cũng truyền rằng Tông Hiến này của TA luôn vững bền, và mãi 
mãi đủ hiệu lực , và được mọi người liên hệ nghiêm chỉnh tuân hành  
cho dù gặp bất cứ mọi trở ngại nào.  

(14) Ban hành tại Ðiện Thánh Phê rô thành La Mã ngày lễ kính  Thánh Sử MarCô  
25 Tháng Tư năm 1979 , Năm Thứ Nhất trong Sứ Mạng Chủ Chăn của Ta 

(15) Chữ Ký mang hiệu lực ban hành:   IOANNES PAULUS  II ,  CHỦ CHĂN 

-------------------------------- 
(CHÚ THÍCH  AD PERPETUAM REI MEMORIAM Câu mở đầu theo tục lệ Roma xác thực một văn kiện quan trọng cần được nhớ đến 

mãi. Các ÐTC giữ tục này khi ban hành một tông hiến )  
Quý vị có thể xem bản dịch Tông Hiến tiếng Anh    
hay  bản dịch Tông Hiến tiếng Pháp.  [xin click hay xin xem trong phần phụ đính.]  
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 BẢN CHÍNH TÔNG HIẾN  
'KHO BÁU THÁNH KINH' 

[http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/no
va-vulgata_jp-ii_apost_const_lt.html]   

 
SCRIPTURARUM THESAURUS 

CONSTITUTIO APOSTOLICA 
QUA 

NOVA VULGATA  
BIBLIORUM SACRORUM  

EDITIO  “TYPICA”  
DECLARATUR ET PROMULGATUR 

 
IOANNES PAULUS EPISCOPUS 
SERVUS SERVORUM DEI - 
AD PERPETUAM REI MEMORIAM (CHU THICH 1) 

(SCRIP. THESAURUS 1) SCRIPTURARUM THESAURUS, quo 
salvificus nuntius a Deo hominibus datus continetur — 
ait enim recte s. Augustinus: “ de illa civitate unde 

peregrinamur, litterae nobis venerunt: ipsae sunt... quae nos hortantur ut bene vivamus 
” (Enarr. in ps. XC, s. 2,1: PL 37, 1159) — ab Ecclesia merito semper summo in honore est 
habitus singularique diligentia custoditus. (ST2) Quae quidem ab ipsis initiis suis 
numquam desiit curare, ut populus christianus quam amplissima frueretur facultate Dei 
verbum percipiendi, praesertim in sacra Liturgia, in qua celebranda “ maximum est 
sacrae Scripturae momentum ” (Conc. Vat. II, Const. Sacros. Conc., n. 24). 

(ST3) Ecclesia ergo in partibus occidentalibus illam ceteris versionibus anteposuit, quae 
Vulgata solet appellari quaeque maximam partem a s. Hieronymo, doctore praeclaro, 
confecta, “ tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata ” est (Conc. Trid., sess. IV; Enchir. 
Bibl., n. 21). (ST4) Tam egregiae existimationi documento est etiam cura eius textum ad 
criticam rationem apparandi, ac quidem per editionem, quae secundum altiorem 
doctrinam adhuc concinnatur a monachis Abbatiae S. Hieronymi in Urbe, a Pio XI, 
Decessore Nostro fel. rec., ad hoc institutae (Const. Apost. Inter praecipuas, 15 Iun. 1933; 
A.A.S. XXVI, 1934, pp. 85 ss.). 

(ST5) Aetate autem nostra Concilium Vaticanum II, honorem confirmans editioni illi, quam 
Vulgatam vocant, tributum (Const. Dei verbum, n. 22), atque eo contendens, ut in Liturgia 
Horarum facilior esset intellectus Psalterii, statuit, ut huius recognoscendi opus, feliciter 
inchoatum, “ quamprimum perduceretur ad finem, respectu habito latinitatis christianae 
necnon totius traditionis Ecclesiae ” (Const. Sacros. Conc., n. 91). 

(ST6) His omnibus Paulus Vl, Decessor Noster rec. mem., motus est, ut antequam eidem 
Concilio finis imponeretur, id est die XXIX mensis Novembris anno MCMLXV, peculiarem 
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Pontificiam Commissionem constitueret, cuius esset universalis eiusdem Synodi iussum 
perficere atque omnes Sacrae Scripturae libros recognoscere, ut Ecclesia praedita esset 
editione Latina, quam progredientia studia biblica postularent quaeque potissimum rei 
liturgicae inserviret. 

(ST7) In qua recognitione efficienda “ ad verbum ratio habita est veteris textus editionis 
Vulgatae, ubi videlicet primigenii textus accurate referuntur, quales in hodiernis 
editionibus, ad criticam rationem exactis, referuntur; prudenter vero ille est emendatus, 
ubi de iis deflectit vel minus recte eosdem interpretatur. Quam ob rem Latinitas biblica 
christiana est adhibita, ita ut aequa aestimatio traditionis cum iustis postulationibus artis 
criticae, his temporibus vigentis, temperaretur ” (cfr. Alloc. Pauli VI, 23 Dec. 1966; A.A.S. LIX, 
1967, pp. 53 s.). 

(ST8) Textus, ex hac ipsa recognitione exortus, quae quidem impensior fuit in quibusdam 
libris Veteris Testamenti, quibus s. Hieronymus manus non admovit, ab anno MCMLXIX 
ad annum MCMLXXVII seiunctis voluminibus est editus, nunc vero editione “ typica ”, 
uno volumine comprehensa, proponitur. (ST9) Haec Nova Vulgata editio etiam huiusmodi 
esse poterit, ut ad eam versiones vulgares referantur, quae usui liturgico et pastorali 
destinantur; atque, ut verbis utamur Pauli VI, Decessoris Nostri, “ cogitare licet eam 
certum quoddam fundamentum esse, in quo studia biblica... innitantur, maxime ubi 
bibliothecae, specialibus disciplinis patentes, difficilius consuli possunt et congruentium 
studiorum diffusio est impeditior ” (cfr. Alloc., 22 Dec. 1977; cfr. diarium L'Osservatore Romano, 
23 Dec. 1977, p. 1). 

(ST10) Praeteritis temporibus Ecclesia arbitrabatur veterem Vulgatam editionem sufficere 
atque ad verbum Dei populo christiano impertiendum affatim valere: quod quidem eo 
satius iam efficere poterit haec Nova Vulgata editio. 
 
(ST11) Itaque opus, quod Paulus VI vehementer optavit neque ad finem absolutum potuit 
videre, quod Ioannes Paulus I studiosa voluntate est prosecutus, qui Pentateuchi libros, 
a praedicta Pontificia Commissione recognitos, sacrorum Antistitibus in urbem “ Puebla ” 
congressuris muneri mittere statuerat quodque Nosmet ipsi una cum multis ex orbe 
catholico valde exspectavimus, typis excusum Ecclesiae iam tradere gaudemus. 
 

(ST12) Quae cum ita sint, Nos harum Litterarum vi Novam Vulgatam Bibliorum 
Sacrorum editionem “ typicam ” declaramus et promulgamus, praesertim in 
sacra Liturgia utendam, sed et aliis rebus, ut diximus, accommodatam. 
(ST13) Volumus denique, ut haec Constitutio Nostra firma et efficax semper sit et ab 
omnibus, ad quos pertinet, religiose servetur, contrariis quibuslibet nihil obstantibus. 
(ST14) Datum Romae, apud S. Petrum, die XXV mensis APRILIS in festo s. Marci 
Evangelistae, anno MCMLXXIX, Pontificatus Nostri primo. 

(ST15) IOANNES PAULUS PP. II 

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



 
Mục đích Tông Hiến 'KHO BÁU THÁNH KINH' 

của hiển thánh Gioan Phaolô II,  Chủ Chăn Tối Cao  
ban hành bản LỜI CHÚA NOVA VULGATA 

LsNguyenCongBinh@gmail.com 
  

   Chúa Thánh Thần thương ban Ơn  Ðổi Mới cho Hội Thánh là Công Ðồng 
Vatican II qua sáng kiến triệu tập của ÐTC thánh Gioan XXIII, sau đó Chúa Thánh 
Thần thương ban Bản LỜI CHÚA NOVA VULGATA,  một trong những thành quả lớn 
lao của Công Ðồng, qua cố gắng của ÐTC Phaolo VI và ÐTC thánh Gioan Phaolo. Thật 
thế, 35 năm trước, vào ngày 25 Tháng Tư năm 1979, Thánh Chủ Chăn Gioan Phaolo II,  
qua Tông Hiến 'Kho Báu Thánh Kinh' này,  đã long trọng ban hành bản LỜI CHÚA 
NOVA VULGATA làm Bản Sách Thánh Mới cho Hội Thánh thay thế cho Bản Sách 
Thánh bản Cổ VULGATA mà chúng ta đã dùng trong khoảng thời gian dài hơn 1500 
năm. [ Tạm dịch: Nova là Mới, Vulgata là Bản Phổ Thông cho mọi người.] Thật là một chuyển biến 
lớn lao trong lịch sử Hội Thánh. Lời Chúa luôn là MỘT chẳng đổi thay song Bản Cổ- tuy 
đã hiệu đính nhiều lần-  vẫn còn đôi chỗ không trình bầy đủ rõ nghĩa, nên được Mẹ Hội 
Thánh đọc lại toàn bộ cho rõ ràng khúc chiết hơn. 
 
 Ngày 27 Tháng Tư năm 2014 vừa qua, Hội Thánh đã tuyên dương hai ÐTC 
Gioan XXIII & Gioan Phaolo II là bậc hiển thánh.  Trong niềm hân hoan, chúng tôi xin 
giới thiệu và phỏng dịch Tông Hiến này (gọi tắt cho HIẾN CHẾ TÔNG TRUYỀN ) để vinh 
danh và ghi công các vị chủ chăn của thời đại.    
[Tranh: Công Ðồng Vatican II http://infallible-catholic.blogspot.com] 
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Mong cho con cái Hội Thánh đọc và hiểu 
từng câu và trọn bộ Lời Chúa rõ ràng 
hơn,  các vị Chủ Chăn từ ÐTC thánh  Piô 
X,  Piô XI & Piô XII đã cùng ưu tư và 
vào lúc đầu giao trách nhiệm cho một 
nhóm đặc trách nghiên cứu. Năm 1962, 
sau khi Thánh Thần Chúa hướng dẫn 
thánh Chủ Chăn Gioan XXIII triệu tập 
Công Ðồng Vatican II thì việc kiểm 
điểm lại bản văn Vulgata được toàn 
thể các đức giám mục của Công Ðồng từ 
bốn phương trời nhất trí đặt lên hàng ưu 

tiên. Vì thế ÐTC Phaolo VI với sứ mạng Ðấng Chăn Chiên đã cương quyết mong hoàn 
tất bản LỜI CHÚA MỚI với chính thời giờ và công sức mình.  Ngài được gọi về Trời 
khi công cuộc đại sự đang tiến hành.  Chính bản thân ÐTC thánh Gioan Phaolo II  đã 
tiếp nối ngay công trình và bản LỜI CHÚA NOVA VULGATA, danh xưng do chính ngài 
đặt, đã được ban hành năm 1979.  
 ÐTC Gioan Phaolo II cũng qua Tông Hiến này đặc biệt tuyên phán rằng  Cuốn 
Sách Thánh NOVA VULGATA là “editio typica/(đề nghị đọc là)  Bản gốc / Bản mẫu 
mực". Hai lần chữ "typica/ mẫu mực" được Tông Hiến nhắc đến và ÐTC đặt trong 
ngoặc kép để nhấn mạnh rằng bất cứ bản dịch Lời Chúa bằng ngôn ngữ nào khác thì 
đều cùng phải noi theo mẫu mực bản LỜI CHÚA NOVA VULGATA này.     
[Danh tự Typus (latinh),  tính tự typica gốc từ danh tự Hy Lap tupos τυποσ là khuôn mẫu gốc để    
đúc ra sản phẩm, hay một mẫu mực khuôn thước để noi theo (pattern,model, prescribed form, model to 
be imitated.[Xem Latin Greek Dictionary ]  Bản typica/ mẫu mực" đọc nôm na là " Bản MẸ".   
 
Xin nhớ tuy bản thảo đã được các chuyên gia Thánh Kinh trong Ủy Ban Giáo Hoàng 
nghiên cứu nhiều năm và đệ nạp lên ngài vào năm 1978, khi vừa nhậm chức lại đã 
được ÐTC Phaolo VI soạn lại và chuẩn y một phần trước đó, song ÐTC Gioan Phaolo 
hiểu rằng chính bản thân ngài 
được trao phó Sứ Mạng làm 
Chiên Mẹ với trọng trách lớn lao 
nhất  là Công Bố Lời Chúa cho 
chiên con, -các đức giám mục 
và chuyên gia trong Ủy Ban dù 
sao chỉ là phụ tá cố vấn,-  nên 
ngài đã bỏ ra nhiều tháng dầy 
công cân nhắc, duyệt xét, điều 
chỉnh, đọc đi đọc lại thật kỹ 
như ÐTC Phaolo VI đã làm.  
Ngày lễ kính thánh sử Marco,  
25 Tháng Tư năm 1979, ngài 
đã long trọng giới thiệu và ban 
hành 'NOVA VULGATA' bản 
LỜI CHÚA MỚI.  
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  Sau khi ban hành rồi, tuy bận bịu nhiều việc lớn lao song chính bản thân ngài  
vẫn tiếp tục cầu nguyện và cẩn thận duyệt xét Nova Vulgata trong 7 năm dài dẵng với 
sự phụ lực của ÐHY Ratzinger, Chủ Tịch Thánh Bộ Ðức Tin-[sau chính là ÐTC Benedicto 
XVI.] Năm 1986 ÐTC Gioan Phaolo cho in  Bản Nova Vulgata Hoàn Chỉnh và cho 
đăng trên 'internet'  là bản ta đang xem. Ngoài ra hai ngài cũng đích thân soạn thảo và 
ban hành hai tác phẩm đặc biệt cần thiết cho Hội Thánh là Cuốn Giáo Lý và bộ Luật 
Giáo Hội Canh Cải. 
 Trong Tông Hiến ÐTC ghi nhớ công lao của tập thể nhóm  chuyên gia đã được 
ÐTC Piô X & Piô XI  ủy nhiệm công tác nghiên cứu Kinh Thánh và cố vấn cho các ÐTC 
từ năm 1914; và được ÐTC Phaolo VI nới rộng thành phần năm 1965 [các Ủy Ban và Ðan 
Viện Thánh Giêrônimô nghiên cứu Kinh Thánh đã được giải nhiệm vào năm 1984 trước khi Bản Nova 
Vulgata Hoàn Chỉnh 1986 được ấn hành.]  Song nói tóm, cả Ba Ðấng Phaolo VI, Gioan Phaolo 
II và Benedicto XVI vừa là chủ chăn trổi vượt hơn các chủ chăn khác mà cũng lại là ba 
học giả lỗi lạc môn cổ văn Kinh Thánh đã chính mình làm tròn sứ mạng Chăn Chiên và 
cùng đáng được bảng vàng ghi công là đã mang Lời Chúa cho Dân Chúa. 
 Mạng Lưới Công Giáo Việt Nam chúng tôi đã dành một mục riêng cho việc HỌC 
HỎI TIN MỪNG NOVA VULGATA,  cũng là để ghi ơn  các vị  Chủ Chăn đã đích thân 
miệt mài mang lại cho chúng ta LỜI CHÚA NOVA VULGATA với ơn Thánh Thần.  
Ước mong được quý vị cùng tiếp tay hưởng ứng việc học hỏi:[Xin xem 2 bài giới thiệu sau 
đây       (1) TIN MỪNG NOVA VULGATA: GHI ƠN HAI ÐTC GIOAN PHAOLO & BÊNÊÐICTÔ     
 http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11034 
  
                (2) TIN MỪNG NOVA VULGATA (1) : ÐÔI LỜI GIỚI THIỆU     
 http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11045 
 

 A. Ngòi bút ÐTC Gioan Phaolo II đậm nét  
 và văn thể tông hiến súc tích nên rất khó dịch: 
 
XIN BỔ TÚC CHO BẢN PHỎNG DỊCH NÀY.  Tông Hiến này tuy đã có từ năm 1979 song 
chưa được chuyển sang Việt ngữ; nay chúng tôi xin mạo muội tạm phỏng dịch để giới 
thiệu Tông Hiến cho kịp ngày lễ Tuyên Dương Hiển Thánh và để tạm thời làm tài liệu 
học hỏi,  song vì chẳng chuyên ngành bởi nguyên bản là tiếng Latinh nên chúng tôi biết 
trước sẽ vấp váp.  Ước mong được quý vị bổ túc các thiếu sót.  Mong chóng có bản 
dịch chính thức của Giáo Hội Việt Nam thay thế cho bản phỏng dịch tạm thời này.   
Quý vị có thể sử dụng bản dịch Tông Hiến tiếng Anh    
hay  bản dịch Tông Hiến tiếng Pháp.  [xin click.]  

 
Tông hiến là gì? Một vị chủ chăn tối cao (giáo hoàng) với quyền Tông Ðồ gánh vác Sứ 
Mạng Chăn Chiên theo Tông Truyền Thánh có quyền ban hành và định đoạt những bản 
văn nào thuộc cấp bậc nền tảng - gọi là  constitutio apostolica/ hiến chế tông truyền 
[tông hiến] - có hiệu lực áp dụng cưỡng hành cho cả Hội Thánh; không bản văn nào 
khác cao hơn tông hiến kể cả các tông thư (apostolic letter, motu proprio…) hay sách vở 
chính ngài viết ra. Kho Báu Thánh Kinh ban hành Lời Chúa Nova Vulgata là một 
tông hiến  [ Tông 宗/model là mẫu mực ; 'tông giáo'  là các mẫu mực tin tưởng và hành động  mà đạo 
 đòi hỏi. Từ thời khởi đầu các thánh tông đồ đã để lại những mẫu mực được gọi là phần  Thánh 
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 Tông Truyền mà ta noi theo.    Hiến 憲/constitutio là văn kiện (kể cả truyền thống) nền tảng cao 
 cấp nhất cho một hệ thống. Tông hiến Constitutio apostolica – (tương tự ta gọi Constitution Law 
 Hiến Pháp -là luật nền tảng cao nhất. Chế là uy quyền và sức mạnh tạo ra hệ thống chung 
 buộc mọi người phải theo  vd chế phục,  chế tài (trừng phạt)].   
 
Chúng tôi chỉ dám phỏng dịch tông hiến 'Kho Báu Thánh Kinh' vì nhiều lý do, trước 
hết từng chữ latinh trong tông hiến có nhiều nghĩa uyển chuyển khác nhau; ngòi bút và 
văn thể 'latinh KiTô giáo cổ điển ' của ÐTC Gioan Phaolo II quá cao, đậm nét và súc tích 
với những câu dài nối nhiều ý;  hơn nữa đây không là một huấn từ đơn giản mà là một 
tông hiến nền tảng có hiệu lực cưỡng hành ấn định rõ ràng bộ Sách Thánh Mới từ nay 

cả Hội Thánh phải đọc cho nên sợ rằng khi dịch 
chúng tôi không dùng chữ chính xác đúng theo ý 
của Ðức Chủ Chăn;  ÐTC còn nhắc đến nhiều vấn 
đề, nhiều biến cố lịch sử Hội Thánh và nhiều văn 
kiện lịch sử mà chúng tôi chưa thể biết rõ. Vì thiếu 
khả năng, chúng tôi xin chỉ tạm dịch thoát với mục 
đích giới thiệu. Chúng tôi mạn phép đánh số đoạn 
để dễ dàng theo dõi bản dịch.   Xin bổ túc cho các 
thiếu sót của chúng tôi. 
  
B. Mục đích chính của tông hiến: Mẹ Hội 
Thánh biếu tặng Lời Chúa Nova Vulgata  
đến cho mọi người 
 
Tạ Ơn Chúa! Tung hô Lời Chúa Nova Vulgata. 
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/docume
nts/nova-vulgata_index_lt.html 
Hoan hô ÐTC Phaolo VI!  

Hoan hô ÐTC Gioan Phaolo II & Benedicto! 
 
ÐTC Gioan Phaolo long trọng truyền :  Vì vậy với Tông Hiến này, TA tuyên phán 
bản Sách Thánh NOVA VULGATA là Bản "typica/  mẫu mực" ;  và TA ban hành 
Bản này để dùng cách riêng  trong Phụng Vụ Thánh, sed et aliis rebus, ut diximus, 
accommodatam và  trong cả các điều thích hợp khác như  TA vừa truyền. 
Tiếp theo đó,  TA cũng truyền rằng Tông Hiến này của Ta luôn vững bền, và 
mãi mãi đủ hiệu lực , và được mọi người l iên hệ nghiêm chỉnh tuân hành  cho 
dù gặp bất cứ mọi trở ngại nào.  

 
Ba ÐTC Phaolo VI, Gioan Phaolo II và Benedicto đã bỏ nhiều công sức để  mang Kho 
Báu Nova Vulgata cho từng người Công Giáo chúng ta và mong chúng ta vui mừng 
đón đọc bộ sách là món quà Chúa Thánh Thần ban.   Mẹ Hội Thánh muốn rằng Nova 
Vulgata không chỉ dành riêng cho giới chăn chiên mà là bộ sách phổ quát  được ân 
cần biếu đến tận tay mọi người Công Giáo để  đọc trong phụng vụ và cho cả các điều 
thích hợp khác , [thiển nghĩ ít nhất các việc ấy là đón đọc , lắng nghe và học hỏi  Lời 
Chúa.] Bản Nova Vulgata miễn phí và ngày đêm luôn chờ đợi ta 24/24 trên internet.  
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Song nào ai ai cũng biết Latin bởi thế ÐTC đã nhắc đến vai trò quan trọng của các vị 
giáo quyền hữu trách và giới dịch giả- và xin họ tiếp tay Hội Thánh chuyển Nova 
Vulgata Bản Mẹ sang tiếng địa phương vì mục vụ.  [Mục 牧 là chăn nuôi chiên con.] Trong 
phần viện dẫn lý do ban hành ÐTC đã tuyên bố:  
 " Bản NOVA VULGATA cũng làm "bản gốc" [bản mẹ]  cho các bản dịch theo 
 các ngôn ngữ địa phương khác nhau so chiếu để dùng trong phụng vụ và mục 
 vụ. "    
 
Hiểu rằng từ năm 1969 Mẹ Hội Thánh qua ÐTC Phaolo VI đã rộng phép cho con dân 
Hội Thánh được cử hành Phụng Vụ, dâng lễ, và đón nghe Lời Chúa bằng tiếng Việt, 
tiếng Anh…v.v… chớ không còn bằng tiếng Latinh như thời trước Công Ðồng song Mẹ 
Hội Thánh vẫn truyền ta đọc Bản Latinh Lời Chúa Nova Vulgata song song với bản 
quốc ngữ … trước là để được 'bổ sung ' các sửa đổi cần thiết trong Bản Vulgata cũ, sau 
là để được Nova Vulgata Lời Chúa dạy nuôi với  ý và lời typica/chuẩn mực và để trở nên 
Một trong và cùng Một Hội Thánh.    
 Song làm sao để chuyển ngữ cách mau chóng và hữu hiệu? Trong khi chúng ta 
chờ đợi toàn bộ Sách Thánh Nova Vulgata được chuyển dịch sang tiếng Việt thì 
chúng ta đơn sơ mong rằng các vị hữu trách cho chuyển dịch 'ngay' để mọi người cùng 
được đón nghe Lời Chúa Nova Vulgata và cùng được Lời Chúa nuôi trong từng thánh lễ 
Chúa Nhật sắp đến. (Với thời gian và cố gắng thì công tác chuyển dịch tự hoàn chỉnh)  Mẹ Hội 
Thánh đã truyền Thánh Ý như thế và mong ta tuân hành nghiêm chỉnh cho dù gặp 
bất cứ mọi trở ngại nào.  
 Chúng ta cũng ước mong các vị học giả,  dịch giả Công Giáo với thiện ý cho so 
chiếu 'ngay' lại bản dịch đã có của mình với Nova Vulgata, tốt nhất là trong một hợp tác 
chung, để kiểm điểm những điều cần được phù hợp trọn vẹn hơn với Nova Vulgata, với 
các bản Do Thái và Hy Lạp Cổ,  mà cũng phù hợp với các nguyên tắc khoa học mới của 
"khoa học phê bình Lời Chúa"  (Biblical Criticism) mà ÐTC đã dạy qua Tông Hiến.    
Ngôi sao Nova Vulgata đã soi sáng trên bầu trời từ năm 1979 đã cả hơn 35 năm rồi 
song chẳng lẽ chúng ta vẫn thản nhiên nhắm mắt coi như chẳng có khi cố dùng Bản 
Vugata Cổ? Mong  thiển kiến của chúng tôi không bị coi là hỗn xược.  
 Lời Chúa nuôi chúng ta: Như Mẹ Hội Thánh truyền qua Tông Hiến, chúng ta 
cùng học hỏi Bản Lời Chúa Nova Vulgata do chính Ba Vị Giáo Hoàng ban tặng. 
 

C. LỜI CHÚA như được ghi trong bản Hy Lạp khởi thủy 
  rồi đến Bản LaTinh VULGATA và nay là Bản NOVA VULGATA 
 
Ðể hiểu rõ tại sao có bản Vulgata rồi lại đến bản Nova Vulgata, xin sơ lược về cách 
loài người ghi lại Lời Chúa trong Tân Ước từ khởi đầu đến nay. (Cựu Ước xin bàn 
riêng sau.) Errare humanum est -chúng ta loài người thì đầy sơ sót . Như ÐTC nói đến 
trong Tông Hiến: ' Lời Chúa từ các bản gốc nguyên thủy :  bản cổ Do Thái, Hy Lạp và 
các nguồn khác, v.v… phải được chuyển trình trung thực chính xác [sang tiếng Latinh]. 
Bản Cổ Vulgata đã cố gắng thực hiện công tác này song Nova Vulgata nay làm cho trọn 
vẹn.   
  



1. NHỮNG BẢN CỔ HY LẠP KHỞI THỦY: Khi Tin Mừng Lời Chúa vừa được rao giảng 
thì người người mừng rỡ đón nhận song đa số là dân nhiều vùng khác nhau mầu da, 
tiếng nói chớ không là người Do Thái. Với ơn Chúa Thánh Thần ban, các thánh tông đồ 
bởi thế có sáng kiến dùng tiếng  Hy Lạp là tiếng quốc tế phổ thông thời ấy làm chiếc 
cầu dẫn đến hợp nhất để người người cùng chung một  lời cầu nguyện, dâng lễ Bẻ 
Bánh và được nghe Lời Chúa. Khởi thủy các bài giảng Lời Chúa của các thánh tông đồ 
được viết bằng tiếng Hy Lạp và sao gởi đến các giáo đoàn để đọc lớn tiếng – (công bố) 
cho tất cả mọi người cùng đón nghe; sau đó được sắp xếp lại và đóng thành bộ (codex) 

theo thứ tự. Các thơ Phaolo cũng được 
chia sẻ như thế. Riêng trong Tin Mừng 
Gioan có những nét đặc sắc phải tin do  
Ðức Nữ Maria Tinh Trong bổ túc cho 
Con Nuôi Gioan viết nhờ trí nhớ và trí 
hiểu rất sâu sắc của Ðức Nữ vượt trội 
trí nhớ các tông đồ.   
Tuy nhiên lúc đầu các bản Tân Ước Hy 
Lạp được viết trên giấy cói thô sơ dễ bị 
hủy hoại mối mục theo thời gian. [Người 
ta đơn sơ đan các cọng cỏ cói papyrus ngang 
dọc với nhau đập giập ra làm giấy - cỏ cói cùng 
loại cỏ đan chiếu VN.] Song có những bản 
được trân quý viết trên những 'trang' 
da trừu cán mỏng nên sau cả hơn ngàn 
năm vẫn tồn tại.  Ba bộ được viết vào th kỷ 
2 hay 3 nay được tìm thấy và đặt tên theo nơi 
cất giữ là CODEX VATICANUS, CODEX 
SINAITICUS và CODEX WASHINGTON.  
Xin trưng bên đây trang da trừu  Mattheu 1 
trong CODEX WASHINGTON. Special thanks to 
CSNTM for granting permit].   
[http://www.csntm.org/manuscript/zoomify/GA_032?image
=CodexW_002a.jpg&page=0  
 

Người xưa viết chữ chưa biết 
đến các ký hiệu để chấm câu 
ngắt ý bởi vậy sau này hậu thế 

lúng túng thêm vào các dấu chấm dấu 
phẩy không đồng nhất sai văn phạm 
nên gây ra nhiều cách hiểu trái ngược 

nhau tạo những lỗ hổng thần học. Nay các bản cổ xem ra dễ đọc hơn, trong sáng hơn 
nhờ áp dụng bộ dấu chấm câu gẫy gọn của  Nova Vulgata như sẽ trình bầy.  
 
2. BẢN VULGATA đầu tiên của thánh Giêrônimô. (năm 382) 
 
Từ thế kỷ 2 văn hóa Latinh thay thế văn hóa Hy Lạp. Các giáo đoàn mới thuộc vùng 
Tây Âu Châu nói tiếng Latinh thay vì Hy Lạp. Vì vậy Mẹ Giáo Hội dùng Latinh để rao 
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truyền Lời Chúa và để giáo dân tham gia cử hành  phụng vụ và cầu nguyện. Thánh tiến 
sĩ Giêrônimô (347-420) được ÐGH Damasus ủy nhiệm dịch bản Hy Lap ra  BẢN LATIN 
VULGATA Giêrônimô (xong năm 382). Một số sách Cựu Ước ngài chưa dịch xong thì 
qua đời. Nay chính bản đã thất lạc. Trong Tông Hiến ÐTC nhắc lại: Bản Sách Thánh 
Vulgata Cổ mà con dân Hội Thánh đã trân quý suốt những thế kỷ qua, đã đến lúc cần 
được 'đọc lại – song với con mắt khoa học phê bình khắt khe '  như để mong 

phục hồi bản chính trong sáng của 
thánh nhân vì từ năm 382 đến nay, trải 
qua gần 16 thế kỷ, đã có những bất 
toàn, dù được hiệu đính nhiều lần. Tại 
sao lại xẩy ra sơ sót như thế?  
Trước khi Gutenberg  (1398-1468) chế ra 
máy in năm 1454, mỗi nhà thờ phải tự 
tay sao chép lại Sách Thánh Vulgata mà 
dùng bởi thế đã có sơ sót thừa thiếu 
khác nhau và không thể rõ những thừa 

thiếu ấy đúng hay sai. Nhân vô thập toàn . So bản Kinh Thánh Vulgata Gutenberg in 
năm 1454 với các bản Vulgata chép tay khác cùng thời (vd Codex Gigas thk13) ta thấy 
bản  Kinh Thánh Vulgata của  các giáo đoàn không đồng nhất, nhiều bản không trọn bộ 
Kinh Thánh. Xem VULGATA OF GUTENBERG    http://www.bl.uk/treasures/gutenberg/homepage.html   
 
3. Các bản Vulgata do nhóm TEXTUS RECEPTUS in (1516-1551)   
 
Cùng khoảng thời gian ấy bên các giáo đoàn Hy Lạp thuộc miền Ðông cũng xẩy ra 
trường hợp tương tự là có rất nhiều bản sao chép Kinh Thánh Hy Lạp song khác biệt 
nhau chẳng  thể lấy bản nào làm chuẩn.  Ðể giải quyết vấn đề gai góc ấy, thời Cải 
Cách, anh em phía Tin Lành đã tiến xa trong việc học hỏi Kinh Thánh.  Họ làm  một 
cuộc cách mạng trong việc đọc Lời Chúa   bằng cách gom lại các bản Kinh 
Thánh Hy Lạp & Latin rời rạc, rồi can đảm viết lại thành một bản- gọi là bản  
tổng hợp.    Các cuốn Kinh Thánh họ in vào thời đó được gọi chung là Textus 
Receptus (TEXTUS: bản văn, RECEPTUS: được mọi người cùng đón nhận). Ông Erasmus (1469-
1536) khởi đầu 
phong trào khi 
tổng hợp các dị 
bản Hy Lap, 
Latin và in cuốn 
Novum 
Instrumentum 
omne 1516.  [Ðây 
là một phần trang 
chót sách Khải 
Huyền – Erasmus in   
http://en.wikipedia.
org/wiki/Novum_Ins
trumentum_omne] 
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Textus Receptus 
Stephanus năm 1551    
 
Ðến năm 1546 thì bản  
Textus Receptus của 
Robertus Stephanus 
(Robert Estienne 1503-
1559) xuất hiện. Liền 
sau  tái bản 1550,  tái 
bản Textus Receptus 
năm 1551 rất độc 
đáo:  sách in ba cột 
song song là Hy Lạp, 
Vulgata  và bản  Latinh  
tổng hợp của Erasmus.  
Trong tái bản  này, 
Stephanus  còn táo 
bạo khởi xướng ra 

cách đánh số từng đoạn và từng câu Kinh Thánh.   Nhờ sáng kiến mang tính cách 
khoa học này,  Lời Chúa xem như hợp lý hơn vì đọc rõ hơn.  
Xin xem [http://library.dts.edu/Images/Sc/stephanus.gnt.1551.L.jpg 
 
 Từ đó đến nay, các bản Kinh Thánh Chính Thống Giáo, Tin Lành và Công Giáo 
cùng chấp nhận sáng kiến Stephanus đánh số từng đoạn, từng câu Kinh Thánh 
như một 'quy luật  bất thành văn’ : Vd: Gioan kể lại: Ðức Maria Mẹ Chúa và Gioan tông 
đồ đứng cạnh Thánh Giá Chúa đã đau lòng chứng kiến tên lính La Mã phóng ngọn giáo 
xé rách Trái Tim Chúa,  Tức Thì Máu và Nước chẩy ra (ta viết Ga 19:34 - tức xin mở Tin Mừng 
Gioan đoạn 19 câu 34); và cả hai vị xác nhận :  đúng như Lời Kinh Thánh đã tiên báo: 
“Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập .” (Ga 19:36 trích từ Xh 12:46, Ds 
9:12 Tv 34:20); lại có lời Kinh Thánh khác: “Họ, loài người, sẽ nhìn lên Ðấng mà họ, loài 
người  đã đâm thâu .” (Ga 19:37, Zech 12:10, Tv 22-16-17).  Phải khen ngợi quy luật 
Stephanus đánh số câu Kinh Thánh thật là hay, cần thiết và tiện lợi.  Ta đọc Lời Chúa 
cho nhau cách rõ ràng, hợp lý mà giản dị.  
 

 Song ta hiểu rằng Stephanus chỉ là nhà in - căn bản thần học không vững - nên 
việc chấm câu và đánh số không tuyệt đối hoàn chỉnh, có chỗ theo văn phạm là 
hai câu riêng rẽ song ông quên đặt dấu chấm chia câu nên vô tình nối liền hai câu 
đánh chung một số (vd Mat 1:23&24 v.v…), có chỗ ông đặt dư, chia một câu ra hai ba câu 
mang số khác nhau (vd Lc1:26&27 v.v…),  gây đứt đoạn văn phạm, loãng ý, hay những 
lỗ hổng trong việc hiểu ý nghĩa trọn vẹn các câu Lời Chúa.  Các học giả kiêm chủ 
chăn Phaolo VI, Gioan Phaolo II và Benedicto 16 nay trong Nova Vulgata  đã tra 
xét và đã chữa lại những khiếm khuyết ấy để từng câu nay được đọc đúng văn 
phạm mang những ý nghĩa trong sáng, xác thực, hợp luận lý và thần học hơn. 
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4. Các bản Vulgata Clementina Cổ chính thức của 
Hội Thánh (1590 – 1914)  
 
 Không kể Bản Vulgata Khởi Ðầu của thánh 
Gierônimô, các Bản Vulgata Cổ chính thức của Hội 
Thánh, gọi chung là Vulgata Clementina,  được in ra 
từ năm 1590 đến 1914 là Vulgata Sistina 1590, 
Vulgata Clementina 1592, hiệu đính Vulgata 1861, 
hiệu đính Vulgata 1878, hiệu đính Vulgata 1914 dùng 
đến năm 1979. Xin xem http://www.sacredbible.org/. Xin nhớ 
Textus Receptus Stephanus 1551 vì có trước các bản 
Vulgata Clementina Cổ của Hội Thánh (xem hình bên) - nên 
đã ảnh hưởng tuy vô tình song sâu đậm trên các bản 
này. Nay ÐTC Gioan Phaolo truyền lấy cuốn Lời Chúa 
Nova Vulgata mà thay thế Vulgata Clementina.  
 
Textus Receptus đề ra sáng kiến tổng hợp Lời Chúa là 
điều cần song chưa đủ khả năng trọn vẹn công tác; ta 
trông chờ một bản văn mẫu mực cao hơn: Lời Chúa Nova Vulgata nay xuất hiện: 
(1) Ðối với những chữ bị mất hay dư thừa trong bản này bản kia, ai có thẩm quyền cao 
nhất để tổng hợp tức viết lại câu Lời Chúa ? Ta đã có Bản Cổ Codex Vaticanus tại 
Vatican lại vừa tìm ra gần đây những bản cổ Codex Washington của giáo đoàn Dimai Ai Cập (thế kỷ 

2), Codex Sinaiticus núi Sinai và Bản Cổ Hang Qumran giúp so sánh và phân tích cách đọc 
KT hữu lý hơn theo khoa học. Ta không thể đọc Lời Chúa theo nguyên tắc dân chủ, nếu 
đa số đọc thì phải đúng, cũng không thể đồng ý một cá nhân học giả nào đó có quyền 
sửa đổi hay gạt bỏ chữ nào câu nào trong Lời Chúa, bởi thế ta cần một [hay một nhóm 
học giả] đủ khả năng nhìn thấu vấn đề theo phương cách khoa học khách quan đòi hỏi 
một cách nghiêm khắc nhất  để đi xa hơn Textus Receptus mà thẩm định ra một bản 
văn thẩm quyền mẫu mực. Nova Vulgata cho ta câu trả lời.  
 
(2) Văn phạm là toán học lý luận. Dịch sai văn phạm là phản bội các thánh sử và phá 
hỏng cái sườn của Kinh Thánh. Ðã có sơ hở văn phạm trong các bản dịch từ La Hy sang Anh, 
Pháp, Việt.v.v… vd1 nhiều động tự thời imperfect quá khứ kéo dài bị dịch ngược ngạo ra thời simple past 
quá khứ giản đơn  phản bội ý nghĩa thật của câu Lời Chúa; vd2 khi cổ nhân dùng động tự theo dạng 
participle để cho nó làm ÐT phụ bổ túc cho ÐT chính thì học giả dịch ra động tự độc lập;  thậm chí học 
giả còn đọc tiếng La Hy theo văn phạm Anh hay Pháp v.v.. . [Văn phạm Anh Pháp của thế kỷ 15, 16 còn 
thô sơ lắm, các thời quá khứ  La Hy  được đơn sơ gộp lại làm một - song ta như ban cho các học giả ơn 
bất khả ngộ dịch đâu đúng đó - chẳng hề sai lầm rồi cấy các sai lầm ấy vào bản Việt ngữ]. Lại thêm 
nhiều chữ dùng không đúng nghĩa, nghĩa đen lại hiểu theo nghĩa bóng hay ngược lại 
…Và còn nhiều thiếu sót, kể cả cách chấm câu chẳng rõ ý, trong các Bản Cổ Vulgata 
mà từ đó xuất phát các bản dịch  tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Việt.  Ta cần một bản văn 
đáp ứng các đòi hỏi của những quy luật văn phạm chính xác để làm bản typica bản 
mẫu mực/ bản mẹ cho các bản dịch bất cứ ra tiếng nào có thể dựa theo.  
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(3) Thật vậy, khi tôn trọng cách đánh số câu Lời Chúa  theo Textus Receptus  
một cách máy móc , dù sơ ý, thì thật đáng tiếc là nhiều người, kể cả đấng bậc vị 
vọng và học giả Công Giáo, vô tình tin rằng hễ đánh số mới thì phải dứt câu 
để sang câu mới- vì cách đánh số chấm câu  theo Textus Receptus trong Bộ 
Sách Thánh Vulgata Cổ, như được in , là chân lý  bất biến thuộc linh ứng soi 
sáng của Chúa Thánh Thần. Ta quen đọc theo uy tín của học giả, không ngờ rằng 
việc đánh số chấm câu của họ quá chủ quan và ngược ngạo văn phạm nên vô tình câu 
Kinh Thánh bị chặt đôi chặt ba,  gây ra những đứt đoạn trong việc hiểu ý nghĩa thật 
các câu Lời Chúa. Phải can đảm sửa đổi lại cách chấm câu  trong Bộ Sách Thánh 
Vulgata Cổ.  
 Lâu nay những nhóm học giả thiện chí như Nestle-Aland (Novum Testamentum 
Graece 1996), United Bible Society, CSNTM, Bible HUB .v.v… đã có công nghiên 
cứu và đề nghị ra bản tổng hợp mới và cách đọc mới để giải quyết  vấn đề song chưa 
ai đủ uy tín thuyết phục,  còn nhiều tranh luận với ý kiến khác biệt , nên không đạt 

được sự đồng 
tình. 
 
 
5. Nova Vulgata đã xuất hiện.   
 
 Dân Chúa không thể bị hoang mang khi đọc và nghe Lời Chúa. Ðể 'đọc lại '  Lời 
Chúa cho con cái mình,  các đấng Chủ Chăn đã ưu tư và đã tự nghiêm khắc đặt ra các 
nguyên tắc hợp lý khi định vị, định hàng và định nghĩa từng chữ trong Sách 
Thánh và nghiệm xét việc chấm phẩy từng câu Sách Thánh . Lex orandi lex 
credendi. Ðiều chúng ta cầu nguyện, lời chúng ta đọc tăng cường Ðức Tin chúng ta.  
Như thánh Gioan Phaolô II đã nói:" việc cầu nguyện cần một nghệ thuật "  thì việc 
đọc Lời Chúa, một phương thức cầu nguyện cao,  cần một tâm hồn mở rộng và  nghệ 
thuật cao,  kể cả khía cạnh phù hợp  các đòi hỏi chính đáng  của kỹ thuật "khoa học 
đọc và phê bình Lời Chúa" (Biblical Criticism) mà ÐTC Piô XII gọi là nghệ thuật (art) đọc 
Lời Chúa. [Xin xem Tông thư DIVINO AFFLANTE SPIRITU 30 Sept 1943  
http://www.papalencyclicals.net/Pius12/P12DIVIN.HTM ] 
 Chúa Thánh Thần luôn xuống Ơn để Mẹ Hội Thánh cố gắng đi đến hoàn thiện, vì 
thế khi Hội Thánh càng mến chuộng Lời Chúa sống động ghi trong Bản Vulgata 
Cổ chừng nào thì Hội Thánh càng luôn kiểm điểm để cải tiến cách đọc Lời Chúa mong 
càng ngày càng đi đến trọn vẹn hơn.  ÐTC thánh Piô X đã trao trách nhiệm ấy cho các 
tu sĩ Benedicto,  ÐTC Piô XI sau đó cho thiết lập một đan viện ngay tại La Mã làm trung 
tâm nghiên cứu, ÐTC Piô XII đặt  thêm những quy tắc dẫn giải. [Xin xem Tông thư DIVINO 

AFFLANTE]  Song sau khi Thánh Thần Chúa thôi thúc thánh Gioan XXIII mở ra Công Ðồng 
Vatican Ðổi Mới Hội Thánh thì Thánh Thần Chúa cũng qua Công Ðồng, tiếng nói và 
nguyện vọng của Dân Chúa, đòi hỏi chính ba ÐTC Phaolo VI, Gioan Phaolo và Benedicto 
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nối tiếp nhau, đích thân chỉnh trang lại toàn bộ Vulgata đem Nova Vulgata đến cho 
Dân Chúa.  
 I.  Tông Hiến cho thấy Mẹ Hội Thánh đã đi bước đầu hợp lý là truy nguồn bản 
cổ Lời Chúa trong Cựu Ước viết bằng tiếng Do Thái Cổ, Aramaic và Syriac…v.v… và 
bản Hy Lạp trong Tân Ước;   và cho đọc từng câu từng chữ theo đúng bút pháp, văn 
phạm, ý nghĩa, ngôn ngữ,  hoàn cảnh sống và văn hóa của từng tác giả theo thời họ 
sống, theo hoàn cảnh Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho họ để mong chuyển dịch cổ 
văn sang Latin được hoàn chỉnh.  Ta hiểu được tại sao Mẹ Hội Thánh cho dịch lại 
trong Nova Vulgata những sách Cựu Ước thánh Giêrônimô chưa đụng tay đến và đã 
dầy công tổng hợp CÁC bản Hy Lạp đã sẵn có theo toàn bộ .  
 
  II. Lời Chúa luôn là MỘT , chẳng hề thay đổi, song Lời Chúa khởi thủy do 
các thánh tông đồ truyền lại và thánh Giêrônimô dịch ra Latin đã bị bàn tay và trí óc 
thiếu sót của loài người vô tình sơ sót sao chép lại.  
 Văn phạm luôn đi hàng đầu. Các bản cổ Hy Lạp KHÔNG MANG DẤU CHẤM CÂU 
cho nên các học giả lúng túng đọc lệch văn phạm,  chấm câu sai chỗ gây ra những lỗ 
hổng hay đứt đoạn trong việc hiểu ý nghĩa các câu Lời Chúa.  Mẹ Hội Thánh nay cho 
sửa chữa lại để mong ta đọc đúng từng chữ,  đúng từng cụm chữ với dấu chấm câu 
ngắt ý hợp lý hơn theo các nguyên tắc của "khoa học đọc và phê bình Lời Chúa"  
(Biblical Criticism).  Khoa học này khá mới mẻ,  và là một tổng hợp nhiều bộ môn pha 
trộn như văn phạm học, khảo cổ học, cổ ngữ học,  xã hội học,  lịch sử học,  nhất là 
thần học và KiTô học v.v… môn này đòi hỏi một cách đọc Kinh Thánh phù hợp luận lý, 
với phân tích và phê bình nghiêm nhặt để xác định giá trị hay loại trừ dư thừa hay sai 
lầm. Nghĩ không quá đáng khi nói rằng các học giả KT đã cố gắng  song chưa đạt được 
kết quả khả quan thì nay phải nhìn nhận Ba Vị Học Giả Phaolo VI, Gioan Phaolo II và 
Benedicto đủ khôn ngoan, đủ hiểu biết văn phạm cổ văn, đủ khả năng đọc và  phân 
tích từng câu Lời Chúa đã giúp ta đọc Lời Chúa cách rõ ràng hơn. Ba Vị đã thanh lọc 
cách chấm câu giúp cho từng câu Bản Cổ Hy Lạp nay xem ra đọc dễ hiểu hơn, ý nghĩa 
trong sáng hơn.  [Ta chưa cần bàn đến  Ơn Bất Khả Ngộ Chẳng Sai Lầm Của Các Ngài mà chỉ nói đến 
và ca tụng Ba Bộ Óc Siêu Việt đã dắt chúng ta ra khỏi Những Sai Lầm Hằng Cửu cả mấy trăm năm. Xin 
xem vài ví dụ trong  Phần Thực Tập đính kèm hay trong mục Học Hỏi Nova Vulgata.] 
 
 III. Tông Hiến cũng nhắc cho ta quy luật của ÐTC Phaolo 6 áp dụng cho mọi 
thẩm quyền kể cả chủ chăn là mỗi khi đọc và chuyển dịch lại Lời Chúa, nhất là khi cần 
canh cải bản Vulgata Cổ thì cần cực kỳ cẩn thận theo khôn ngoan ‘thì phải theo toàn bộ 
truyền thống của Hội Thánh cũng như lưu tâm đến latinitas Christiana [tạm dịch] văn 
phong Latinh KiTô Giáo; còn nếu chỗ nào bản cổ (Vulgata) đi xa tiêu chuẩn hoặc 
giải thích thiếu sót thì  dùng "Latinitas Biblica KiTô" [ (CT) là ngôn ngữ rao truyền Lời 
Chúa theo truyền thống thuần túy Ðạo Thánh Chúa KiTô ] mà khôn ngoan hiệu đính 
lại.’ 
 Thật vậy, Ðạo đã được  thiết lập dĩ nhiên trên chính Bản Thân Thánh Chúa Ki Tô 
và nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, trên những nền  tảng các thánh tông đồ nguyên khởi và 
các vị nối tiếp từng đời sắp đặt; song  Ðạo cũng đã được  thiết lập trên những nền  
tảng văn hiến khác thừa hưởng từ văn minh tiến bộ trải qua hơn 2000 năm và đã tạo ra 
một nền văn hóa KiTô Giáo rất đặc thù  gồm một kho tư tưởng và ngôn ngữ được trình 



bầy một cách văn chương có lớp lang quy củ gọi là "Latinitas Biblica KiTô"  hay văn 
phong Latinh  KiTô giáo .  Mẹ Hội Thánh có lý do để tự hào về những nền nếp ấy và 
Nova Vulgata đã được thực hiện trên những nền tảng ấy.  

  
 
D. Lời Chúa Nova Vulgata là "bản typica - bản mẹ- bản 
gốc ", làm nền tảng vững vàng trong việc học hỏi Kinh 
Thánh. 
 
HÂN HOAN ÐÓN NHẬN NOVA VULGATA.   
NOVA VULGATA Bản Sách Thánh  mới là Một Ơn Lành 
Chúa Thánh Thần ban cho người người chúng ta.  Chúng ta 
thật lấy làm có phúc là được sống vào thời đại Công Ðồng 
Vatican II này và được hãnh diện đón nhận NOVA 
VULGATA. Ðứng trước Bộ Sách Thánh con dân Hội Thánh 
chờ đón cả 1600 năm và ba nhân vật phi thường của lịch sử 

Giáo Hội Chúa Thánh Thần gởi đến,  là ÐTC Phaolo VI,  ÐTC thánh Gioan Phaolo và 
ÐTC  Benedicto, vừa là chủ chăn mà cũng lại là ba học giả Kinh Thánh lỗi lạc, chúng tôi 
kính xin tất cả mọi người cùng học hỏi  LỜI CHÚA NOVA VULGATA. 
 Nova Vulgata  đã được Mẹ Hội Thánh ban với lòng yêu thương và óc khôn 
ngoan tuy vẫn còn là một KHO BÁU SÁCH THÁNH CHỨA ÐỰNG LỜI CHÚA chờ ta 
khám phá. Nguyện xin thánh Gioan Phaolo khởi động hứng thú ham học hỏi Lời Chúa 
cho ta song Mẹ Hội Thánh dặn dò rằng Lời Chúa không thể chỉ đọc một chiều  với thái 
độ hay chủ kiến duy văn tự, duy lý, duy khoa học mà còn phải được đọc song song với 
cầu nguyện, với lòng thành và với văn hóa truyền thống KiTô, tức với những lời dạy 
thêm của các giáo phụ, các thánh và các chủ chăn.  -   
 Những điều mà Mẹ Hội Thánh đã khôn ngoan cải sửa trong Bản Vulgata Cổ  thì 
ta cần nghiêm trang tìm hiểu và chấp nhận.  Những điều Nova Vulgata nói ra quá mới 
mẻ thì cùng nhau đón tìm hiểu không chỉ dựa vào "chữ" mà còn dựa vào các chỉ dẫn 
của Mẹ Hội Thánh với một trái tim và tâm hồn trong sáng.  Thật thế, Nova Vulgata như 
được phát theo băng tần rất cao mà đầu óc chúng ta phải được nỗ lực vận dụng để đủ 
đạt mức nghe. Cũng xin hiểu sau khi Nova Vulgata được ban hành thì nhiều điểm ngay 
Ủy Ban Nghiên Cứu Thánh Kinh Hoa Kỳ cũng đã phải xin giải thích rõ.  Thánh Bộ Phụng 
Vụ của Mẹ Hội Thánh với sự chuẩn y của ÐTC Gioan Phaolo đã ban những chỉ thị thiết 
thực trong bản văn Liturgiam Authenticam ngày 28 Th Năm 2001.  Mẹ Hội Thánh 
muốn chúng ta đầy đầu óc sáng tạo song luôn suy nghĩ theo tinh thần Nova Vulgata 
tức là theo Thánh Tông Truyền và  dùng ngôn ngữ thuần túy Ðạo Thánh Chúa KiTô.   
Hội Thánh Việt Nam đã hợp tác với Thánh Bộ  song  phần dịch thuật Nova Vulgata 
nghe ra chưa khởi động mạnh để Nova Vulgata được công bố  bằng tiếng Việt. Xin đem 
hết khả năng, hứng thú và đầu óc sáng tạo để khám phá Nova Vulgata dĩ nhiên theo 
những chỉ dẫn tuy nặng kỹ thuật Mẹ Hội Thánh căn dặn trong bản văn Liturgiam 
Authenticam.[ Xin xem Liturgiam authenticam .  ON THE USE OF VERNACULAR LANGUAGES IN 
THE PUBLICATION OF THE BOOKS OF THE ROMAN LITURGY do CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP 
AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS  28 May 2001 



http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_liturgia
m-authenticam_en.html    và http://www.bible-researcher.com/liturgiam-authenticam3.html ] 

 
VỮNG TIN VÀO NOVA VULGATA         
 Như vừa nói trên,  bản văn Vulgata Cổ  được ta trân quý song Mẹ Hội Thánh 
nhờ Ơn Chúa Thánh Thần đã trau chuốt  chấm phá để trở thành viên ngọc quý Nova  
Vulgata.  Không chỉ là một bản văn mới mà Nova Vulgata còn là dụng cụ để ta đọc 
Kinh Thánh cách hợp lý và đào sâu vào những vấn đề Kinh Thánh.   Trong Tông Hiến 
khi ÐTC Gioan Phaolo tuyên phán Nova Vulgata là "bản typica bản mẹ  thì ngài 
cũng tuyên bố ngài đồng ý với khám phá của ÐTC Phaolo VI : 

(ST 9) Và nay Ta xin  mượn  lời ÐTC Phaolo VI đấng tiền nhiệm đã phán 
rằng : " Chúng ta hài lòng mà vững tin rằng NOVA VULGATA đủ khả 
năng làm nền tảng vững vàng trong việc học hỏi Kinh Thánh,  nhất là 
khi việc tham khảo những thư  mục chuyên biệt rơi vào  khó khăn hay 
gặp chướng ngại vì các tài liệu học hỏi bị pha trộn ( xem Huấn từ 22 Th.12, 
1977 & L'Osservatore Romano, 23 Th. 12 1977, p. 1). 

 Khi nghe một câu Lời Chúa không được dịch gãy gọn, từng người trong chúng ta 
đã có ít nhiều thắc mắc và mong tìm ra câu giải đáp.  Chúng ta đã từng chia ra, hoặc 
Tin Lành Công Giáo, hoặc nhiều nhóm riêng biệt vì ý kiến các học giả hiểu mấy câu 
Kinh Thánh trái ngược nhau, dựa vào những tài liệu riêng song ai ai  cũng tin rằng học 
giả của mình đúng nên ta dắt nhau đi trong những đám mây mù. Lấy một ví dụ là vấn 
đề trinh tiết Ðức Nữ Maria Tinh Trong.   Người chống kẻ bênh.  Tài liệu và ý kiến 
tranh luận về điểm này nhiều lắm.  Ðiều này và cả  trăm vấn đề khác đã gây ra những 
hoang mang mà Tông Hiến gọi là những 'chướng ngại vì các tài liệu học hỏi Kinh Thánh 
bị pha trộn '.   
 Khi ÐTC Phaolo VI và ÐTC Gioan Phaolo khuyên ta vững tin vào Nova Vulgata để 
mà đọc Kinh Thánh cách hợp lý và đào sâu vào những vấn đề khúc mắc khác trong 
Kinh Thánh thì xin hỏi phải chăng các ngài quá tự cao và đề cao  Nova Vulgata quá 
mức hay  Sự Thật là Nova Vulgata giúp ta đạt được Ơn soi sáng?    
  
 Câu trả lời là: Nova Vulgata  là đèn soi sáng ta ra khỏi mọi hoang mang! 
 
Cá nhân tôi xin tuyên bố như thế sau nhiều năm học hỏi Nova Vulgata và mong quý 
vị sau khi bình tâm lượng định sẽ cùng tán thành. Quý vị hẳn có nhiều thắc mắc về 
Kinh Thánh và xin hãy vào Kho Báu Nova Vulgata mà tìm ra câu trả lời.  Lời Chúa 
vẫn luôn đòi hỏi chúng ta trí óc để  tìm hiểu và trái tim để biết  ơn và đón nhận.  Với 
thiện chí cởi mở không gò bó, xin vững tin Nova Vulgata giúp ta đạt được câu trả lời.   
 Song như ÐTC Gioan Phaolo nhận xét trong câu mở đầu Tông Hiến, trên bước 
đường lữ thứ trần gian chúng ta, nghĩa là kể cả chính ngài, với tư cách con cái loài 
người, cần Lời Chúa hướng dẫn.  Với trách nhiệm của Ðấng Chăn Chiên, và với lòng tự 
tin với Ơn Thánh Thần, ngài đã cố gắng khuyến khích trợ giúp chúng ta trong việc học 
hỏi Lời Chúa song ngài không hề tự mãn, và không tự tôn coi như mình là kẻ luôn nắm 
lẽ phải  và đã đạt đến tột đỉnh của chân lý mà Sự Thật chính là Chúa KiTô.  Vì thế chính 
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ÐTC Gioan Phaolo vẫn hiên ngang song cùng lúc vẫn khiêm nhường tự nhận riêng mình 
cần được bổ túc trên đường đi đến hoàn thiện và ngài xin chúng ta hễ ai thấy Nova 
Vulgata cần sửa sai điều gì thì lên tiếng. [Xem Liturgiam Authenticam: Nova Vulgata makes 
no claim to inalterable perfection http://www.bible-researcher.com/liturgiam-authenticam3.html Nov 
5, 2001.]  Chúng tôi chưa thấy và tin sẽ chẳng tìm ra ngài sai chỗ nào mà ngược lại phải 
tạ ơn ngài đã bổ túc cho chúng ta hiểu ra nhiều điều chúng ta sai.  Song nếu thế kỷ sau 
này- tôi nói giả dụ- lại xuất hiện một ÐTC Chủ Chăn Mới  đọc lại Nova Vulgata rõ hơn 
nữa thì chúng ta không lấy làm lạ mà càng cảm tạ Chúa Thánh Thần thương cho chúng 
ta tuy còn là loài người song càng ngày càng hoàn thiện hơn như Cha Trời là Ðấng 
Hoàn Thiện. Trân trọng cảm tạ.   
     LsNguyenCongBinh@gmail.com 

            ------------------------ 
PHỤ ÐÍNH BỔ TÚC.   

BA BÀI THỰC TẬP minh chứng 
Nova Vulgata là đèn soi sáng ta  

ra khỏi mọi hoang mang khi đọc Lời Chúa.
      

 Những điều vừa nói trên nghe quá lý 
thuyết, mong dễ hiểu hơn xin lấy vài ví dụ cụ thể 
làm mẫu khảo nghiệm minh chứng Nova 
Vulgata có khả năng soi sáng ta ra khỏi 
mọi hoang mang.  Có nhiều điểm có thể lấy 
làm đầu đề khảo nghiệm cho phần thực tập,  ba  
đề tài tiêu biểu sau đây có thể đã là những thắc 
mắc chung cho nhiều người đã cả mấy trăm năm 
khi đọc Kinh Thánh và Nova Vulgata đã cho câu 
giải đáp. BA BÀI THỰC TẬP  sau đây viết theo cái 
nhìn và kinh nghiệm riêng xin quý vị đóng góp ý 
kiến.  

  
THỰC TẬP #1:  Một số anh em Tin Lành và nay cả một số người Công Giáo dựa vào vài 
câu Kinh Thánh LuCa & Mattheu cho rằng cần đặt lại vấn đề bà Maria đồng trinh trọn 
đời. Tôi đọc Nova Vulgata và không thể úp mở nữa mà phải xin lỗi nói rằng quý vị đã 
theo mấy bản dịch đọc sai quy tắc văn phạm về động tự La Hy rồi dựa theo các học giả 
tưởng tượng thêm điều Kinh Thánh chẳng hề viết.  Tôi chỉ nói theo văn phạm của Nova 
Vulgata những lời LuCa và Matthêu viết khẳng đinh Bà Maria Tinh Trong suốt cuộc đời 
và chồng bà là ông GiuSe đã kính trọng bà tột bực.  
 
THỰC TẬP #2  Chúng ta đã dịch sai Lời Chúa dạy về Tình Nghĩa Vợ Chồng trong 
Epheso 5 rằng: Người làm vợ phải phục tòng chồng mình NHƯ phục tòng Chúa vì chồng 
là ÐẦU của vợ. Ta hiểu sai Lời Chúa theo đầu óc nam trọng nữ khinh.  Nay Gioan 
Phaolo II qua Nova Vulgata xin ta đọc lại cũng những câu ấy song với những dấu chấm 
dấu phẩy mới để thấy ra Lời Chúa dạy rất cao và rất đầy đủ về Bí Tích Hôn Nhân.   
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THỰC TẬP #3:  Ta vô tình giới hạn Quyền Năng của CHA Trời khi có định kiến rằng 
Ngày Sống Lại sẽ chỉ xẩy ra khi tận thế . Nay Nova Vulgata mang cho ta niềm vui và hy 
vọng vào Lòng Lân Tuất của CHA Trời Uy Quyền và Hằng Sống vì CHA đã cho Ðức 
Maria và nhiều vị thánh được sống lại theo thứ tự Cha định cho họ rồi. 
 
 Kính chào quý vị .  Xin tóm tắt mấy bài đã chia sẻ trước đây: Tôi không có căn bản thần 
 học nên chỉ dựa vào văn phạm và lý luận.  Mọi lập luận và kết luận hoàn toàn có tính 
 cách cá nhân và chưa được giáo quyền chấp thuận.  Xin bổ túc sai sót cho tôi.  Mọi trích 
 dẫn nhằm mục đích mổ xẻ vấn đề không thể bị coi là hỗn xược hay để diễu cợt trách cứ 
 bất cứ ai mà để xây dựng. Xin cùng mở mọi cuốn Tân Ước quý vị có để ta cùng đọc 
 và cùng học.  Xin đón nghe mọi ý kiến.   Kính cảm tạ  
 

THỰC TẬP #1 -  
Ðức Maria đã được đính hôn (đúng hơn đã được gả cưới) cho 
Thánh GiuSe 'trước ' ngày bà được thiên thần truyền tin?   
hay là 'LIỀN SAU' ngày truyền tin ấy?  
  Một thắc mắc chung đã cả mấy trăm năm 
  Xin Nova Vulgata giải đáp. 
 
Các học giả Công Giáo Anh Pháp Việt (3 bản dịch tiêu biểu) cùng 

đồng ý 'GiuSe làm lễ hỏi TRƯỚC, Maria được truyền tin SAU' tuy chấm câu khác 
nhau  
 Luke 1:26 And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of 
 Galilee, named Nazareth. [chấm]   
 1:27 To a virgin espoused to a man [đã đính hôn  ]whose name was Joseph, of the 
 house of David; and the virgin's name [was] Mary. 
 Luke 1 26 Six mois plus tard, Dieu envoya   l'ange Gabriel dans une ville de Galilée 
 appelée Nazareth, (phẩy)  27 chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme 
 nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie.  
 LuCa 1: (26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien 
 đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (phẩy) (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với 
 một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.  
 
Phải nói khi GiuSe  làm lễ hỏi trước ngày truyền tin, theo luật MaiSen, thần học và xã 
hội học đã là cái nhân tạo ra cho ta một giây chuyền hoang mang 
Nova Vulgata hiểu câu này ra sao? đọc ra sao? và chấm câu ra sao?  
 
 Bước số # 1 khi ta đọc Lời Chúa trong LuCa, Mattheu,v.v… thì Nova 
 Vulgata xin ta cẩn thận đọc cho đúng văn phạm  của LuCa, Mattheu…  
 và tôn trọng cách chấm câu ngắt ý
Quy tắc quá giản dị song lại bị ta vi phạm nhiều lần trong việc dịch Kinh Thánh. Mỗi 
ngôn ngữ có quy luật văn phạm riêng:  Chúa Thánh Thần soi sáng thánh LuCa viết Kinh 
Thánh song LuCa viết tiếng Hy Lạp theo văn phạm Hy Lạp chớ không là văn phạm tiếng Anh, 
Pháp. Hơn nữa khi ta dịch câu văn LuCa thì phải theo đúng cách chấm câu  CỦA LuCa, 
nếu không rõ thì giải quyết vấn đề theo tình tiết trong mạch văn chớ đừng chấm bừa 

 của LuCa, Mattheu,v.v… .   



theo ý CỦA mình.  Bản cổ Hy Lạp Codex Sinaiticus ghi lại lời chính tay thánh LuCa 
viết như sau: 

  
LuCa 1:26  line1 En   de tw    mhni   tw    
ektw Apestalh     o   aggelos      
Gabrihl  Apo    tou       &q&&u  
line4 eis    polin   ths Galilaias      
h       onoma      Nazaret    
 
LuCa 1:27 line6 pros     parqenon      
mnhsteumenhn          andri w 
 onoma   Iwshf  ec  oikou   kai    
patrias     &d&a&d      
line8  kai  to  onoma ths  
parqenou   mariam 
 
 Xin xem chi tiết, bản dịch Hy Lạp và cách cài 
đặt font Hy Lạp trong  GIUSE ĐÃ ĐƯỢC CHO 
BIẾT MARIA VÀ BÀO THAI THÁNH LÀ AI 
TRƯỚC NGÀY LÀM LỄ HỎI MARIA HAY 
KHÔNG?  
(http://www.conggiaovietnam.net/upload/article
/f__1365695859.pdf 

 
Và thánh Giêronimô cũng như nay  thánh 
Gioan Phaolo trong Nova Vulgata dịch rằng  
 

NOVA VULGATA Lc1:26 In mense autem  sexto missus est ÐT1 angelus Gabriel a Deo   
Ðúng thật , trong tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel đã được sai cho đi ÐTCHÍNH bởi từ Ðức Chúa Trời  

in civitatem Galilaeae, cui nomen Nazareth , [dấu phẩy nối sang câu kế ] 
đến một phố nhỏ thuộc Galilê tên là Nazareth   

Lc1:27 ad virginem đến với (gặp) một Cô Gái Tinh Trong desponsatam viro  mà Cô Gái Tinh 
Trong ấy TÐT1 đã5 liền ngay sau đó  (là sau khi được truyền tin) được gả cưới  trọn vẹn cho chồng    

  

cui nomen erat Ioseph  tên ông là Giuse, de domo David, từ gốc nhà (vua)Ðavít[ phẩy]   
et nomen virginis Maria.   và tên Cô Gái Tinh Trong  là MARIA.  

[Xin dùng chữ Tinh Trong bởi chữ đồng trinh giới hạn cái hiểu thấp kém về thân xác Bà mà thôi và 
chẳng  diễn tả được tâm hồn tinh trong, thánh đức cao quý của Bà bởi toàn bộ con người của Bà (hồn 
+xác) thì ÐẦY ƠN PHÚC.] 
Lc1:28 Et ingressus TÐT2 ad eam dixit ÐT2: Thiên thần vừa đã5 vào nhà (TÐT2 ingressus) thì 
đã1 bèn nói ÐT2:  “ Ave, gratia plena*, Dominus tecum ”. (ÐT3)    
Kính mừng Maria!  CHÚA ở cùng Bà (ÐT3)   
cho nên Bà được đầy tràn Ơn Phúc Của Chúa(TÐT3)   

 
 LuCa &  Gieronimo:  ÐÓ LÀ LỜI CHÚA! ALLELUIA              

Benedicto, Gioan Phaolo, Phaolo 6:  ÐÓ LÀ LỜI CHÚA! ALLELUIA                           
 Tất cả:  TẠ ƠN CHÚA! ALLELUIA 
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-lucam_lt.html 
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Theo văn phạm xem ra 2 câu LuCa 1:26 & 1:27 chỉ là một câu LuCa cấu trúc như sau:  
(a) động tự1 chính trong 1:26: missus est ÐT1 angelus Gabriel thiên thần Gabriel 
được sai đi  ad virginem đến với (gặp) một Cô Gái Tinh Trong 
(b) trong 1:27 là tính động tự  bổ túc,participle desponsatam  TÐT  viro,  
Maria, Cô Gái Tinh Trong ấy TÐT đã liền ngay sau đó, [ tức ngay lập tức sau truyền tin] được 
gả cưới và là gả trọn vẹn cho GiuSe là chồng  
 
TÍNH ÐỘNG TỰ TÐT: LuCa ( và nay Nova Vulgata) cũng như các tác giả Hy La khi viết 
câu văn mà dùng TÐT [ở đây là desponsatam] thì tuy LuCa không nói rõ song ta phải 
hiểu LuCa có dụng ý tuy coi nó ngang với động tự ÐT song  chỉ là một ÐT phụ - bổ túc 
lý do, mục đích, thời gian, phương cách... cho ÐT chính  missus est , và LuCa cho TÐT 
desponsatam

         Chẳng may ta hiểu lệch lạc câu này vì đã theo tiềm thức tạo thói quen đọc sai 
participle tính động tự (TÐT participle) La Hy  ra văn phạm Anh Pháp Việt nên cho rằng bà 
đã  tình cờ được gả 

 nằm trong cùng một câu với ÐT chính để nối liền với ÐT chính . 
           Lời Chúa qua tay LuCa đã có chủ ý nối liền làm một hai việc truyền tin (ÐT 
chính)  và việc gả cưới  (TÐT)  xẩy ra liên tiếp nhau - không tình cờ và rời rạc - 
mà cùng được hoạch định để phục vụ một mục đích theo chủ ý của Chúa 
Thánh Thần. [Thay vì viết 2 ÐT LuCa biến ÐT phụ ra TÐT, rồi cho 2 sự kiện nằm cùng một 
câu như xoắn vào nhau trong một thời điểm xác thực.]   

trước,  rồi được truyền tin sau;  rồi  tưởng tượng rằng thánh GiuSe 
chẳng biết gì nên mới nghi oan Maria. Khi nhập môn Hy La thì tôi nhớ đã được dạy quy 
luật văn phạm về  TÍNH ÐỘNG TỰ trong những bài đầu. Quy luật này áp dụng cho cả 
ngàn câu trong Kinh Thánh. Hễ đọc sai quy luật  TÐT , thì sẽ hiểu sai Ý NGHĨA câu Lời 
Chúa ngay lập tức - như trong ví dụ này ta hiểu lầm  SAU ra TRƯỚC  [Xin xem quy tắc 
PAUL6 về TÍNH ÐỘNG TỰ trong bài VÀI BA MẸO VẶT VĂN PHẠM   
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1367156411.pdf ] 
           Trong câu Lc1:28 ta cũng thấy rõ quy tắc TÐT2 bổ túc cho ÐT2 và TÐT3 bổ túc 
cho ÐT3.  Xin cám ơn ba học giả Phaolo 6, Gioan Phaolo & Benedicto đã soi sáng. 
------------------------------------------- 
Ðây là câu LuCa trong Textus Receptus 1550-          Ðây là câu LuCa trong Vulgata 1861  
   
1:26 εν δε τω µηνι τω εκτω απεσταλη ο     
αγγελος γαβριηλ υπο του θεου εις πολιν    
της  γαλιλαιας η ονοµα ναζαρετ. 
1:27προς παρθενον µεµνηστευµενην         
ανδρι ω ονοµα ιωσηφ εξ οικου δαβιδ και  
το ονοµα της παρθενου µαριαµ . 
[Stephens 1550 Textus Receptus   LuCa 
http://www.greeknewtestament.com/B42C001.htm#V26 
Câu LuCa 1:26-27 trong Vulgata bản in năm 1861 trang 677 
Vulgatae Editionis, Sixti V et Clementis VIII, Anno 1861, C. Vercellone Editore  

http://www.sacredbible.org/vulgate1861/scans/677-Marcus-Lucas.jpg  ] 
Tóm lại LỜI CHÚA trong sáng giản dị song  ta chấm câu sai, đọc sai văn phạm nên đã 
đi từ sai lầm này đến sai lầm kia.  
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Vì hiểu sai lễ hỏi TRƯỚC truyền tin SAU  này ta đẻ ra một 
giây chuyền hiểu sai khác: 
 Thắc mắc 2 : Lý do gì ông GiuSe ngần ngại rước 
 dâu và định từ hôn?    
  
Ta đã hiểu rằng họ nhà trai đã bưng mâm quả làm lễ hỏi cho 
chú rể GiuSe rồi,  cha mẹ đàng gái đã nhận quà cưới và đồng 
ý rồi, bà đã được gả rồi,  song ông thiên thần Gabriel cắc cớ  

truyền tin ngày hôm sau.  Vì chẳng hay biết tí gì về Bào Thai GiêSu nên GiuSe bực mình 
… định ném đá … cuối cùng tuy thông cảm và bỏ qua cho Hai Mẹ Con song từ chối 
rước dâu… nhất định xé hôn thú. Bình thường nếu cứ hiểu như thế thì GiuSe còn mặt 
mũi nào mà nhìn Hai Mẹ Con dù là hiểu lầm.   
 Ðừng trách anh em Tin Lành, chính người Công Giáo cả mấy trăm năm nay đọc 
và hiểu như thế và CG Hoa Kỳ còn tôn GiuSe là thánh quan thầy cho các cô bị bạc tình.  
Ta theo học giả đọc sai văn phạm, rồi tưởng tượng điều Kinh Thánh chẳng hề nói. Ta 
hoang mang. Thế thôi.   Xin chứng minh Luca, Matthêu  và Nova Vulgata viết rõ 
theo văn phạm:  vì GiuSe là người công chính thánh thiện  và vì Giuse được cho 
BIẾT RÕ heurethe nguồn gốc Bào Thai và tư cách cao trọng của Maria và GiêSu 
trước ngày làm lễ hỏi nên ông run sợ bởi thấy mình tội lỗi bất xứng. Bài khá dài, khó 
trích dẫn trọn song xin xem GiuSe thánh đức rơi vào nỗi hãi hùng 
 http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1368412724.pdf 

------------------------------------ 
Thắc mắc 3.  Ðức Nữ Maria Tinh Trong có còn  trinh 

trắng sau khi sanh ra Chúa GiêSu hay không?    
 
 Xin xem LỜI CHÚA ĐẾN VỚI GIUSE TRONG CƠN HOANG 
 MANG THÁNH 
 http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1369494449.pdf 
 
Vì đọc sai rằng Maria đã được gả trước ,  truyền tin sau  nên 

bản dịch 'công giáo' Catholic One 
Year Bible (1987) do vài linh mục 
'công giáo' in, mang imprimatur 
của một giám mục công giáo,  đã 
đạp lên văn phạm dịch Mattheu 1:25  
rằng: 25 but she (Mary) remained a 
virgin until her Son was born; tuy thế 
Maria chỉ còn là cô gái đồng trinh 
cho đến lúc sanh ra con, [nghĩa là sau đó thì đã mất trinh với GiuSe rồi???] Ðó là Lời Chúa??? 
Bản này in năm 1987 nghĩa là các tác giả và đức giám mục ban imprimatur đã KHÔNG 
đọc Nova Vulgata 1979? [Xem http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1367156411.pdf ] 
  
Tuy chỉ là thiển kiến riêng và dù không có căn bản thần học song  đọc đúng dấu chấm 
câu theo mạch văn LuCa & Mattheu  và quy luật văn phạm TÍNH ÐỘNG TỰ , Nova Vulgata 
cho tôi thấy rõ những sự kiện sau đây :   
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 1. Trong Mầu Nhiệm Cứu Ðộ loài người, Chúa Thánh Thần đã 
chọn trước Hai Vị thánh đức tột bực là  Ðức Maria và Thánh Cả GiuSe 
để gầy dựng một Gia Ðình Thánh chuẩn bị cho Chúa GiêSu xuống thế.  
 2. Một Vị được tấn phong làm Mẹ sanh ra Chúa, một Vị tấn phong 
làm chồng Mẹ Chúa và làm CHA nuôi. Hai Vị Loài người song được Ơn 
Cao Trọng thâm sâu. [Những dun dủi để hai vị biết nhau trước lễ hỏi hẳn rất 
tự nhiên và cùng được định sẵn tuy Thánh Kinh không nói đến;  song phải tin 
rằng Ơn Hai Vị được Làm Người cùng một thời điểm đã có trong Chương Trình 
Chúa Thánh Thần sắp đặt.] 
  3. Vì đư ợc coi xứng đáng đảm nhiệm trách vụ cho nên Hai Vị 
cùng được Chúa Thánh Thần sai thiền thần đến giảng giải cho hiểu rõ 
trách nhiệm (nói cách khác:  cùng được truyền tin), Hai Vị đã đồng ý và đã 'x in 
vâng';  
 4. Ðám hỏi đã x ẩy ra cách bình thư ờng:  Ðức Maria đã được gả 
trọn vẹn cho Thánh GiuSe liền sau

 Xin xem (

 ngày Maria [và GiuSe ] được truyền 
tin; [ phải tin rằng nhiều chi tiết truyền tin Thánh Kinh không nói rõ song đã 
được chỉ dẫn tường tận cho hai vị.] 
  5. Song GiuSe sau đó ngần ngại trì hoãn ngày rư ớc dâu chính vì 
lòng thánh đức của ngài. GiuSe đau khổ nghĩ đến rút lui vì tự cho là bản 
thân mình bất xứng, gây nhục nhã cho Hai Mẹ Con 
 6. Ðiều ông nghĩ và làm rất đúng , chẳng trách được,  song Chúa 
đã ban thêm ơn can đ ảm cho GiuSe để t iếp tục gánh trách nhiệm và để 
Chương Tr ình Cứu Chuộc thành tựu. 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1365695859.pdf 
Lời Chúa LuCa đã có chủ ý nối liền hai việc truyền tin (ÐT chính)  và việc gả cưới  (TÐT)  
xẩy ra liên tiếp nhau - không do tình cờ và rời rạc - mà được hoạch định để 
phục vụ một mục đích theo chủ ý của Chúa Thánh Thần. Thánh LuCa viết như 
thế. Thánh Giêrônimô dịch sang Latinh trong Vulgata Giêrônimô  như thế.  Nova 
Vulgata tái xác nhận là như thế.  Song tiếc rằng không phải chỉ anh em Tin Lành mà 

chính một số lớn linh mục Công Giáo vẫn còn rụt rè mà cho rằng phản 
ứng của thánh GiuSe  thay vì do lòng thánh đức gây ra sợ hãi thì có 
thể lại cho là bản thân mình bị Maria và hoang thai GiêSu xúc phạm. Ai 
ai cũng nói thế. Mỗi lần đến lễ Giáng Sinh thì lại nghe các đấng … bàn 
ra tán vào linh tinh chói tai như vậy trong các website Công Giáo hay 
trên các tòa giảng. Xin STOP NGAY việc bôi nhọ mạ lỵ thậm từ Chúa 
Thánh Thần, Chúa GiêSu,  Ðức Nữ Tinh Trong,  Thánh Cả GiuSe và cả 

thiên thần Gabriel. Xin đọc lại lời của thánh Gioan Phaolo: 
   (ST 9) Và nay Ta (Gioan Phaolo II)  xin  mượn  lời ÐTC Phaolo VI đấng tiền 
nhiệm đã phán rằng : " Chúng ta hài lòng mà vững tin rằng NOVA VULGATA 
đủ khả năng làm nền tảng vững vàng trong việc học hỏi K inh Thánh,  nhất là 
khi việc tham khảo những thư mục chuyên biệt rơi vào  khó khăn hay gặp 
chướng ngại vì các tài liệu học hỏi bị pha trộn. 
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BÀI THỰC TẬP #2  
   Vợ chồng phải đối xử với nhau thế nào theo Chúa dạy 
 
 Thắc mắc.  Phải chăng Lời Chúa qua thánh Phaolo dạy -  theo như các học giả 
 Công Giáo dịch:  Người làm vợ phải phục tòng chồng mình NHƯ phục 
 tòng Chúa vì chồng là ÐẦU của vợ? ( Epheso 5:22)    
 Nova Vulgata cũng đọc như thế hay đọc cách khác?  
 
Xin nêu vấn đề trước.  Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ đề tài trong một bài dài hơn.  
Ðàn ông ngang hàng với Chúa vì cao trọng hơn đàn bà? Hiển nhiên là SAI song đây là 
là chỗ người ta đọc Kinh Thánh như thế. Một số đức cha Ireland cho rằng nay không 
nên cho cô dâu chú rể đọc Ephê5 và mấy đoạn thánh Phaolo dạy về đời sống vợ chồng 
nữa [ theo như các học giả Công Giáo dịch VULGATA Clementina Cổ] vì Ephê5 như đề cao óc 
chồng là chúa vợ tôi đòi không còn phù hợp cho thế kỷ hiện đại và  như  là cớ kích thích 
bạo hành gia đình.  Ưu tư của các ngài có lý.  
(Negative impression regarding women, inciting domestic violence- Ireland Catholic Bishops   
http://www.ewtn.com/vnews/getstory.asp?number=6476  http://archive.thetablet.co.uk/article/9th-september-
2000/23/irish-bishops-want-to-drop-misogynistic-texts-seve 
 
Từng câu Kinh  Thánh đáng lẽ mở rộng trí hiểu và nâng tâm hồn ta lên song đầu óc tạo 
ra chế độ PHỤ QUYỀN từ thế kỷ này qua thế kỷ kia ta đã chẳng gột rửa được nên ta đã 
chẳng may lấy đầu óc ấy mà hiểu méo mó câu Lời Chúa.  Xin bàn sơ mấy điểm sau 
mà Nova Vulgata giảng giải Lời Chúa qua thánh Phaolo dạy về nghĩa vụ  vợ chồng:  
 
(1)  Vulgata Cổ và các bản dịch cũ khởi đầu đoạn nghĩa vụ vợ chồng với câu Ephe 5: 21 
như câu độc lập (21) Vì lòng kính sợ Ðức Kitô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau v.v….. 
Vulgata không đọc sai song không đọc trọn vẹn vì chấm câu thiếu sót làm ta hiểu như 
Phaolo đã chỉ cho lời khuyên luân lý xuông cách vợ chồng phải cư xử ra sao mà không 
hề nói đến Bí Tích Hôn Nhân. Nova Vulgata nay đọc câu 20 nối với câu 21 như sau:   
 
 20 Trong mọi lúc, cho mọi điều,  anh chị em hãy dâng lời cảm tạ Chúa 
 Trời và là CHA nhờ Danh Chúa Giêsu KiTô  Chúa chúng ta ( ,  dấu phẩy) 
 21:  trong lòng kính tôn Chúa Kitô,  xin anh chị em hãy yêu kính (phục 
 tùng) (hupotasso)  lẫn nhau.  
 
Khi nối 2 câu, Nova Vulgata dạy ta suy nghĩ Bí Tích Hôn Nhân theo nền văn hóa Chúa 
GiêSu khai sang, và đọc Lời Chúa theo khuôn mẫu ấy.    Hãy cảm tạ Chúa CHA vì CHA 
đã ban cho anh một người bạn đường, vì CHA đã ban cho chị một tấm chồng. Chúa 
GiêSu đã tạo ra một nền văn hóa Tin Mừng đổi mới sai lầm của người xưa và đề cao gia 
đình. Chúa Thánh Thần đã tấn phong anh chị thành vợ chồng và ban Ơn xuống anh 
chị. Ðừng lầm Lời Chúa ban chỉ ngang với luân lý kiểu Khổng Mạnh.  Không chỉ thánh 
Phaolo mà thánh Pherô cũng theo chân Chúa dạy về tình vợ chồng.  Hai thánh như 
dùng cùng một lời. Xin anh chị coi Thơ 1 Pherô ( 1Peter 3) dạy về vợ chồng yêu kính 
nhau. Mong có dịp đọc chung sau này.  
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(2) Các câu Epheso5: 20 & 21 & 22 trong Vulgata Cổ không sai lầm song óc coi nhẹ 
phụ nữ,  thập nữ viết vô, tam tòng tứ đức… tuy vô tình cũng đã ảnh hưởng trong việc 
chọn chữ không thích đáng  khi dịch các câu này và cách chấm câu theo óc não của 
người dịch thuộc thế kỷ xa xưa. Ta không nhìn ra CHA Trời và THÁNH THẦN  tác thành 
hôn nhân và ban ơn cho họ mà chỉ vội nhìn phu xướng phụ tùy: vợ thì thua chồng. Chủ 
Chăn Gioan Phaolo trong Nova Vulgata đã giải tỏa quan niệm cổ hủ ấy.    
 Trong mấy khóa Dự Bị Hôn Nhân chúng tôi đã theo Nova Vulgata đọc Epheso 5: 
20, 21, 22 như thế song cho là có lẽ do tình cờ mà Nova Vulgata  cho dấu phẩy dấu 
chấm mới.  Nay khám phá ra chủ ý của Chủ Chăn Gioan Phaolo đã nối 2 câu 20 & 21 ấy 
vì cũng  đoạn này đã là đề tài theo nguồn hứng khởi ngài đã giảng giải liên tục trong 
129 buổi Triều Kiến Thứ Tư từ Sept 1979  đến Nov 1984 (tôi kiểm rõ là 129 lần).  
Nay ta gom chung các bài giảng ấy và gọi là Theology Of The Body - tạm dịch Môn Thần 
Học Thân Thể  khám phá ra Thánh Thần Chúa tác động và xuống ơn trong Bí Tích Hôn 
Nhân cho  từng đôi vợ chồng. Sau đó cuốn Giáo Lý Mới của Mẹ Giáo Hội đã khai triển 
đề  tài này rất rõ.  Môn này đã được một cha giảng dạy cho các anh chị lớp DBHN từ 
đó. Cũng xin xem thêm trong internet. Nghĩ đề tài này rất quan trọng cho lớp DBHN.  
Ta sẽ cùng mổ xẻ  trong bài sau, song xin đừng tiếp tục đọc theo các bản dịch ấy rằng: 
 

21 Vì lòng kính sợ Ðức Kitô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau.  
22 Người làm vợ hãy phục tùng chồng như   phục tùng [hupotasso] 
Chúa - vì chồng là đầu của vợ….  
Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord.  For the 
husband is the head of his wife (Eph 5:21,22) 

 
Bởi vì Nova Vulgata đọc rằng:  

 20 Gratias agentes semper pro omnibus in nomine Domini nostri Iesu 
Christi Deo et Patri, 21 subiecti invicem in timore Christi. 
 22 Mulieres viris suis sicut2  Domino, 23 quoniam vir caput est mulieris, 
sicut1 et Christus caput est ecclesiae, ipse salvator corporis.  
 24 Sed ut ecclesia subiecta est Christo, ita et mulieres viris in omnibus. 

 25 Viri, diligite uxores, sicut et Christus dilexit ecclesiam et seipsum 
tradidit pro ea,  26 ut illam sanctificaret mundans lavacro aquae in verbo,  27 ut 
exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam non habentem maculam aut rugam aut 
aliquid eiusmodi, sed ut sit sancta et immaculata.  
 28 Ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua. Qui suam uxorem 
diligit, seipsum diligit; 29 nemo enim umquam carnem suam odio habuit, sed 
nutrit et fovet eam sicut1 et Christus ecclesiam,  
30 quia membra sumus corporis eius.  
 31 Propter hoc relinquet homo patrem et matrem et adhaerebit uxori 
suae, et erunt duo in carne una.  
 32 Mysterium hoc magnum est; ego autem dico de Christo et ecclesia!  
 33 Verumtamen et vos singuli unusquisque suam uxorem sicut seipsum 
diligat; uxor autem timeat virum.  
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 Xin tạm lược dịch: 
 
 Anh chị em bậc vợ chồng thân mến,  
 20 Trong mọi lúc, cho mọi điều,  anh chị em hãy dâng lời cảm tạ   
 Chúa Trời và là CHA nhờ Danh Chúa Giêsu KiTô  Chúa chúng  
 ta ( , dấu phẩy)  21  trong lòng kính tôn Chúa Kitô,  xin anh chị em hãy 
 yêu kính (hupotasso)  lẫn nhau.  
 
( A. Các lời thánh Phaolô nói cho quý chị:)  

22  Ðể mà  [HOS #2 để mà, đang khi  sicut2]   kính yêu Chúa (thờ Chúa) thì xin 
 các chị em làm vợ hãy yêu kính (hupotasso) chồng mình (,  dấu phẩy)   

23 và vì Ðức Chúa KiTô đã  thành hòn đá nền tảng  (kephale cornerstone ) 
cho Hội Thánh nương tựa,  và là Ðấng Cứu Chuộc Hội Thánh là thân thể 
mầu nhiệm của Ngài  thì chồng cũng là chỗ (hòn đá nền tảng  kephale)  cho 
vợ nương thân. 
24 Và như Hội Thánh  kính yêu Ðức Chúa KiTô thế nào, thì xin các chị 
làm vợ hãy yêu kính chồng mình trong mọi sự mọi điều như thế. 

( B. Các lời thánh Phaolô nói cho quý  anh:)  
25. Như chính Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội 
Thánh; thì xin các anh  làm chồng hãy yêu thương vợ mình như vậy,  
26  Với NƯỚC (Phép Rửa) và Lời Hằng Sống, Chúa thánh hóa và tinh tẩy 
Hội Thánh  27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, 
không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng 
thánh thiện và tinh tuyền.  
28 Cũng một thể ấy các anh làm chồng thì ‘phải’ (Hy Lạp viết là opheiló: mắc 
nợ -cước chú A)  yêu quý vợ mình như [HOS #1 như  sicut1] bản thân mình vậy.  
Anh yêu vợ mình thì  anh yêu chính mình vậy. 
29-30. Thật vậy, như Ðức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì 
chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người; thì có ai ghét thân xác 
mình bao giờ đâu, trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác 
mình.  

(Câu kết:)  31 Chính vì thế :  (I) - Lời Chúa nói rằng:  chú rể sẽ lìa cha mẹ mà 
 gắn bó với cô dâu vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 32. 
 Tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh:  Mầu nhiệm này thật là cao cả.  

(II)  Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ 
thì hãy yêu kính  chồng. 
  Benedicto, Gioan Phaolo:  ÐÓ LÀ LỜI CHÚA! ALLELUIA                           

   Tất cả:  TẠ ƠN CHÚA! ALLELUIA 
[ CHÚ THÍCH A: bản cổ Hy Lạp viết là opheiló ofeilw: mang cái nợ phải trả .Thánh 
Phaolo viết là chồng mang cái nợ phải trả cho vợ.  Tôi ngơ ngẩn vì tổ tiên Việt dạy rằng 
vợ chồng là Trời cho cái duyên gặp nhau yêu nhau mà cũng lại là cái nợ trả cho nhau] 
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CHÚ GIẢI 3  CHỮ : HOS, Kephale & Hupotasso 
 
1. Chữ HOS ws Latinh SIC+UT có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo văn mạch(context) 
(1) GIỐNG NHƯ (2) để mà, (3)  trong khi v.v.…  Trong câu 28 xin đọc: chồng thì phải 
yêu vợ mình như [HOS #1 như sicut 1 ] yêu bản thân mình.  Song trong câu 23 xin đọc 
[HOS #2 để mà, đang khi sicut 2 ] Ðể mà thờ Chúa hay Ðang khi thờ Chúa , thì xin các chị làm 
vợ hãy yêu kính chồng mình.  Quý vị nghĩ sao khi nghe các học giả dịch vợ hãy phục tùng chồng 
như  [thay cho TRONG KHI / ÐỀ MÀ ] phục tùng [hupotasso] Chúa - vì chồng là đầu của vợ….?   
 
2.   Chữ Kephale.(Latin caput, hay đủ hơn caput anguili)   Người Hy Lạp mượn chữ 
KEPHAS Ðá, tiếng Aramic,  tiếng nói vùng Chúa GiêSu sinh sống tạo ra chữ kephalê  
mang 2 nghĩa: (1) kephalê tảng đá đầu, đá nền the headstone, tảng Ðá góc the 
corner stone , chỉ tảng đá kiên cố được thợ xây chọn làm nền vững chãi cho từng góc 
một căn nhà, (2) nghĩa bóng kephalê cái  đầu cứng rắn, the head mang nghĩa cái 
đầu để đương đầu đối chọi - không hẳn là cái đầu óc để suy nghĩ, chỉ huy. 
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/kephas.html 
 (a) Thánh Phaolo ví Chúa KiTô là CHỒNG- Hội Thánh là vợ.  Chúa cũng là 
Ðầu (the head kephalê cái  đầu)  ta là thân mình Chúa. Song chính Chúa cũng tự ví 
mình như kephalê tảng đá nền (caput anguili, the headstone, the corner stone khiêm 
nhường đứng dưới làm nền tảng nâng đỡ Hội Thánh Chúa quý yêu;  mà cũng là một 
mầu nhiệm. Chúa Giêsu hỏi các kinh sư rằng:  "Vậy câu Kinh Thánh này có nghĩa gì: 
 Tảng đá l ithon thợ xây nhà loại bỏ, 
 lại trở nên kephalê tảng đá nền, tảng đá góc tường? LuCa  20:17 
 ho de emblepsas autois eipen: ti oun estin to gegrammenon touto:  
lithon hon apedokimasan hoi oikodomountes, houtos egenêthê eis kephalên gônias; 
[chữ Hy Lạp: Lithos là tảng đá song kephalê là tảng đá được tuyển chọn làm Ðá Nền cho góc tường ]  
Nova Vulgata 20:17“ Quid est ergo hoc, quod scriptum est: 
“Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli”? 
 (b) Chúa KiTô lại cũng đã chính thức gọi Tông Ðồ  Simon  theo tên mới Kêpha 
Ðá Tảng cứng rắn (Latinh  Petrus tức PhêRô) và nói Chúa xây Hội Thánh Ngài trên 
Ðá Tảng  ấy và Ðá Tảng  ấy cứng rắn nên Hỏa Ngục chẳng gây hại được.  Các anh 
chồng hãy hiên ngang vì nay được Chúa đòi làm Ðá  Nền  để  vợ con mình đứng vững 
trên ấy. 
 
3. Hupotasso.  Khi đọc theo học giả ta tưởng rằng Hupotasso trong câu 23 chỉ có 1 
nghĩa và 1 kiểu dịch là vợ tùng phục vâng lệnh chồng như tùng phục vâng lệnh Chúa. 
Xin anh chị theo Nova Vulgata đọc 6 chữ Hupotasso sau và chọn nghĩa thích hợp nhất..  
1. Ta Hupotasso1 kính trọng Chúa & tuân giữ Luật Thánh Chúa ban ( Giacobe 4:7)  
2. Ta cũng Hupotasso2 nhà cầm quyền và luật lệ của họ (Do thái 13:17; 1Pet2:13) 
3. Ta cũng Hupotasso3 người hầu việc Hội Thánh (1Cor16:16) 
4. Ta cũng Hupotasso4 người bậc trên người già cả (1Peter 5:5) 
5a. Chồng Hupotasso5 vợ  ( Epheso 5:21) (Col 3:18) 
5b. Vợ cũng Hupotasso5 chồng (Epheso 5:22).  
Phải chăng quý vị đồng ý chọn nghĩa hupotasso là kính yêu? 
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BÀI THỰC TẬP #3  

Nova Vulgata sáng nghĩa hơn bản Vulgata cũ.   
 

ÐTC Gioan Phaolo đã tuyên bố 
qua Tông Hiến:  "Hội Thánh đã 
tin rằng,  trong  thời gian trước 
đây, Bản Cổ VULGATA  tràn 
đầy hiệu quả để chia  sẻ Lời 
Chúa cho Dân Chúa KiTô, thì 
nay  điều thực sự là Bản 
NOVA VULGATA này đủ khả 
năng kiện toàn trọn vẹn hơn. "   
  Xin chia sẻ vài hàng để quý vị 
dù không Công Giáo sẽ thấy 
hài lòng với lời tuyên bố hợp lý 
của ÐTC Gioan Phaolo.   

 
 Câu hỏi:  ÐỨC MARIA MẸ CHÚA  ĐÃ SỐNG LẠI CHƯA?  
 Phải chăng Kinh Thánh khẳng định Ðức Nữ Maria đã  được Chúa  Trời 
 đặc cách cho sống lại? Hay Ðức Nữ  phải chờ đến ngày Chúa GiêSu tái 
 lâm mới cùng được sống lại với chúng ta?     
  Xin Nova Vulgata dẫn giải.  
    http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11890 
 
Bài này đã đăng song xin viết thêm vài câu.  Một anh Tin Lành thắc mắc:  người Công 
Giáo tin Ðức Mẹ đã sống lại nay hồn+xác  được rước lên Trời song  anh đã chẳng thấy 
câu Kinh Thánh nào chứng minh rõ con người (hồn+xác) Ðức Mẹ đã thực sự sống lại. 
Anh xin tôi đọc 1COR15:22,23 và 24. Ta tin Lời Chúa thì chẳng sai lạc thế mà theo 
Thánh Kinh của chính người Công Giáo dịch thì niềm tin ta như vu vơ.  Rằng:  

Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên 
đới với Ðức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. (23) Nhưng mỗi người theo thứ 
tự của mình: mở đường là Ðức K itô, rồi khi Ðức K itô quang lâm thì đ ến 
lượt những kẻ thuộc về Người.  [chấm câu/hết ý.]   Sang câu mới số 24 
Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần 
và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.(1Cor15:22,23 &24)    

   
Câu vừa rồi dịch theo Bản Vulgata Cổ 1914 (in lại nguyên văn từ  các bản 1822 1861) 
- theo cách Textus Receptus chấm câu. Bản Vulgata này là bản hiệu đính chót trước khi 
được Nova Vulgata thay thế.  
Nay  Mẹ Thánh Giáo Hội qua Nova Vulgata dạy chúng ta rằng:  Chính hai câu 
Kinh Thánh 1COR15:23&24 nói rằng Ðức Mẹ đã sống lại thật và đang vui 
sống trên trời.  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11890�


Vulgata  Clementina 1590-1914  

{15:20} Nunc autem Christus 
resurrexit a mortuis primitiæ 
dormientium, 
{15:21} quoniam quidem per 
hominem mors, et per hominem 
resurrectio mortuorum. 
{15:22} Et sicut in Adam omnes 
moriuntur, ita et in Christo omnes 
vivificabuntur. 
{15:23} Unusquisque autem in suo 
ordine, primitiæ Christus : deinde 
ii, qui sunt Christi, qui in adventu 
eius crediderunt.(dứt câu, dứt ý  sang câu mới  

#24  theo Textus Receptus đề nghị) 
{15:24}   Deinde finis : cum 
tradiderit regnum Deo et Patri, cum 
evacuaverit omnem principatum, et 
potestatem, et virtutem. 

 

NOVA VULGATA 1986 

 
15:20 Nunc autem Christus 
resurrexit a mortuis, primitiae 
dormientium.  
21 Quoniam enim per hominem 
mors, et per hominem resurrectio 
mortuorum:  
22 sicut enim in Adam omnes 
moriuntur, ita et in Christo omnes 
vivificabuntur.  
23 Unusquisque autem in suo 
ordine: primitiae Christus;(chấm phẩy #1)  

deinde hi, qui sunt Christi, in 
adventu eius; (chấm phẩy #2 - ý chưa dứt nên câu 

chưa dứt tuy Nova Vulgata vẫn giữ quy lệ quốc tế đánh số 

câu song 24 không là câu mới mà dính liền với 23- chữ d 

không được NV viết hoa -)  
24   deinde finis, cum tradiderit 
regnum Deo et Patri, cum 
evacuaverit omnem principatum et 
omnem potestatem et virtutem.

[Vulgata 1914 http://www.sacredbible.org/vulgate1914/index.htm  Nova Vulgata 
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_epist-i-corinthios_lt.html#15] 

XIN CHÚ Ý:  
(1) Câu 23 Vulgata Clementina Cổ dựa vào một bản Vulgata cổ không rõ xuất xứ có in 
dư hàng chữ qui in adventu eius crediderunt những kẻ đã có lòng tin. Câu này đã 
được in lại nguyên văn từ  các bản Vulgata Cổ 1822 & 1861.  Sự thêm thắt này xem ra  
vô hại song nay Nova Vulgata bỏ đi khi áp dụng  khoa đọc KT với phê bình  nhất là bản 
cổ Hy Lạp và đa số các bản Vulgata không có in mấy chữ này.  
 
(2) theo cách chấm câu #23 & #24 của Textus Receptus thì chỉ có hai đợt sống lại:  
đợt 1 là của Chúa GiêSu,  đợt 2 cho một số người thuộc về Chúa ngày Chúa tái lâm, số 
phận của tất cả nhân loại không rõ, tuy rằng Kinh Thánh cũng có câu ngày tận thế 
Chúa sẽ tái lâm và mọi người lành dữ cùng sống lại.  Các bản dịch tiếng Anh, Pháp, Việt 
dịch câu 22, 23 &24 cùng một ý giống như bản tiếng Việt sau:  
 Vì do một người mà sự chết đến, thì cũng do một người mà có sự sống lại từ kẻ  chết.  
 22Trong A-đam, tất cả chúng ta đều chết. Cũng thế, trong Chúa Cứu Thế tất cả  chúng 
 ta đều sẽ được sống lại. 23Tuy nhiên mọi người sẽ được sống lại theo thứ tự.  Chúa 
 Cứu Thế là người đầu tiên sống lại, rồi đến những người thuộc về Ngài, khi Chúa 
 Cứu Thế trở lại. 24Sau đó là thời kỳ tận thế. Lúc ấy Chúa Cứu Thế sẽ tiêu diệt tất cả các 
 bậc cầm quyền, các thế lực và giao nước lại cho Thượng Đế là Cha Ngài.  25Chúa Cứu 
 Thế sẽ cai trị cho đến khi Ngài đặt hết mọi kẻ thù dưới quyền cai trị của mình.  26Kẻ thù 
 bị tiêu diệt cuối cùng là sự chết.        [ https://www.bible.com/bible/205/1co.15.bpt] 
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Xin nghe  Ðức Thánh Cha Thánh 
GIOAN PHAOLO ÐỌC LỜI  CHÚA 
Chúa dậy qua Thánh Phaolô trong thư gửi Cộng 
Ðoàn Dân Chúa Côrintô (1 Cor15: 21-24) -  đọc 
theo NOVA VULGATA -  như sau 

 
21 Nunc autem Christus resurrexit a 
mortuis, primitiae dormientium. 22 

Quoniam enim per hominem mors, et per 
hominem resurrectio mortuorum: sicut 
enim in Adam omnes moriuntur, ita et in 
Christo omnes vivificabuntur.  
 23 Unusquisque autem in suo ordine : 
primitiae Christus ; (chấm phẩy#1)  deinde hi, qui 
sunt Christi, in adventu eius ; 24 (chấm phẩy#2- 

câu chưa dứt tuy NV vẫn miễn cưởng giữ cách đánh số cũ)  deinde 
finis , cum tradiderit regnum Deo et Patri, 
cum evacuaverit omnem principatum et 
omnem potestatem et virtutem.  
Gioan Phaolo:  Ðó là Lời Chúa! 
Tất cả:  TẠ ƠN CHÚA! 
 

 21Ngày hôm nay, Ðức K i Tô-  người  
đầu tiên trong mọi kẻ chết  đã từ cõi chết 
mà sống lại  - Chết phát sanh từ một người  
thì Sống Lại cũng bởi một người mà ra. 22 
Quả thế, như mọi người vì liên hệ với 
Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ l iên 
hệ với Ðức K itô, cũng được Thiên Chúa cho 
sống.  23 Song mỗi người theo thứ tự của 
mình : 

 (a) Người khởi đầu là Ðức K itô ; (chấm 

phẩy #1- câu chưa dứt)     
 (b) deinde hi, đoạn đến những người 
qui sunt Christi, là các đấng thuộc về Ðức 
K itô ,  - nhờ [công nghiệp] Ngài đã đến ; (chấm 

phẩy #2- câu chưa dứt tuy Nova Vulgata giữ cách đánh số cũ ) 
[I. dẫn ý: Lời Chúa ban qua Phaolo nói rõ: mỗi người 
được CHÚA CHA là CHA Toàn Năng và Hằng Sống 
cho sống lại song theo thứ tự của rieng mình, từng 
đợt,  do CHA ấn định và chỉ Một Mình CHA biết.  

Ðợt 1 :Chúa GiêSu, Con Thiên Chúa và cũng là người Ðức Nữ Maria Tinh Trong sanh ra.  
Ðợt 2:  gồm các đấng (số nhiều) thuộc về Ðức Kitô(Luca 20:36). Khởi đầu là Trinh Nữ Tinh 
Tuyền Ðầy Ơn Phúc Maria có tình nghĩa Mẹ Con, thánh cả GiuSe cha nuôi,  các thánh tông đồ 
và sau đó là các bậc thánh khác mà thật lòng ta không thể biết (Mattheu 19:27-29) theo nhiều 



thời điểm kế tiếp nhau. Chắc chắn sẽ có mặt thánh Gioan 
Phaolo II. Họ sống lại chẳng do công lênh họ mà do  en 
tê parousia  autou/  in adventu eius/  nhờ việc 
[công nghiệp] Ngài đã đ ến. Chúa Giêsu đã VÂNG 
THÁNH Ý CHA, đã làm người, đã chết chuộc tội và đã 
sống lại.  Mầu nhiệm sống lại tùy thuộc Tình Thương của 
Chúa và sắp đặt của Chúa Thánh Thần.  Chúng ta loài 
thọ tạo không thể đo lường được TÌNH YÊU CỦA CHA 
HẰNG SỐNG đâu.   
Chữ adventus/parousia chỉ có nghĩa là sự đến,  sự 
ngự đến của một vị vua,  vị thủ lãnh, thời điểm không 
cần phải xác định mà gồm quá khứ, hiện tại và cả tương 
lai. Ta thường hiểu adventus là Mùa Vọng trước lễ 
Giáng Sinh và GiêSu đã đến.  Nếu chỉ hiểu adventus là 
ngày Chúa tái lâm thuộc thời tương lai e quá gò bó, 
trừ phi cho nối hàng chữ này với câu 24. Sau khi  Phaolo 
đếm đợt sống lại #1 primitiae, rồi đợt #2 deinde  thì 
Phaolo đếm đến đợt # 3 deinde  là: 
 
 (c) deinde finis(CHÚ THÍCH **), rồi thì đến lượt 
tất cả những kẻ còn lại - 
(dẫn ý: trong ấy có chính tôi,  các thế hệ trước và sau tôi 
- tất cả cùng được cho sống lại - để  chờ bị phán xét 
chung bởi vì:) 
cùng trong khi ấy  Người trao vương quyền lại 
cho ÐỨC CHÚA TRỜI  và là CHÚA CHA, khi 
Người đã tiêu diệt mọi thế lực, quyền năng và 
sức mạnh. 
------------------------ 
Phaolo VI &  Gioan Phaolo: Ðó là Lời Chúa 

       Tất cả :  Alleluia - Tạ Ơn Chúa 
 

CHÚ THÍCH (**) finis HyLạp  telos là những gì còn lại sau đợt #1 và #2 tính theo tổng 
thể không theo đơn vị.  Góc trái trang là câu Lời Chúa Hy Lạp ghi  trong Codex 
Vaticanus:  
Source: CodexVaticanus 1COR15:23&24  http://www.csntm.org/Manuscript/View/GA_03 ] hay  Source: 
CODEX SINATICUS 1COR15:23&24 trang 74a 
http://images.csntm.org/Manuscripts/GA_01/_01_ScriptureIndex.pdf]  
Special thanks to The Center for the Study of New Testament Manuscripts (CSNTM)  
Hay xem trong 1COR 15:22-51. Codex Vaticanus trang 241 
http://ia700303.us.archive.org/6/items/CodexVaticanusbFacSimile/Codex-Vaticanus-NT.pdf 
 
 
Xin ông bà anh chị cùng đọc câu Lời Chúa Hy Lạp. Ðọc cả trang dài quá,  xin chỉ đọc 
câu 22 đến 24  và ta tô mầu nền ra mầu vàng cho dễ đọc.    
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hàng1 & 2        ekastosVde en tw idiw tagmati   
                      ekastos          de   en      tô     idiô         tagmati:  
                  each person      but    in       the    own              order  
                        mỗi người        song  theo    cái     thứ tự của mình: 
 

hàng3   Aparch C_&S   [viết đủ chữ cristos] Vaparchê XC (CHRISTOS );    
The very first man :     JESUS CHRIST;    Người khởi đầu là Ðức K itô; 

 

epeita oi      tou C_&u  [viết đủ cristou] 
epeita           hoi           TOU     XY      (CHRISTOU)  
next in order :  peoples   of (belong to) THE CHRIST 
 đoạn đến          các đấng thuộc về Ðức K itô 
 

 hàng4  en th parousia autou  
         en tê parousia       autou      nhờ sự  [công nghiệp] Ngài đã đến;  
 
*24       eita   to telos;V  eita           to    telos ;  

*24       then next :  the end (of all in the group)  
          rồi thì đến lượt tất cả những kẻ còn lại  
 
[ *24: QUAN TRỌNG: Vulgata Cổ đã theo chân Textus Receptus 1551 cho thêm dấu chấm câu 
vào đây để dứt ý câu 23 và khởi đầu câu 24 cách vô nghĩa. Nay Mẹ Giáo Hội qua Gioan Phaolo 
& Benedicto đã cho cải sửa lỗi lầm văn phạm này. Hai câu 23 và 24 phải đọc liền nhau ] 
 
Ba điểm quan trọng xin chú ý:    
1.   Codex Sinaiticus (th.k. 3 hay 4 tìm được tại một tu viện cổ trên núi Sinai)  cũng 
đã chép lại một lời y như trong Codex Vaticanus dù hai sách sao chép tại 2 nơi xa 
cách nhau cả mấy ngàn  cây số theo điều kiện , thời gian và hoàn cảnh khác nhau. 
Ðiều ấy chứng tỏ câu Lời Chúa ghi rõ Cha Trời ban ơn thứ tự sống lại cho từng người 
chúng ta ghi trong bản nguyên thủy của thánh Phaolo tuy thất lạc song đã được giáo 
dân nghe rất rõ từ thế kỷ 1 và truyền lại.  Tôi tin câu nguyên thủy Lời Chúa ban qua 



thánh Phaolo khoảng năm 54 -57 tức sau ngày Chúa GiêSu Sống Lại &  Về Trời độ 20 
năm, lúc ấy Ðức Nữ cũng vừa được rước về Trời trong niềm hân hoan và thương mến 
của Gioan con nuôi và các giáo hữu Epheso:  

line 1 ekastos de en  tô  
idiô tagmati :  
line2 aparchê XC(CHRISTOS ) ;  
epeita hoi TOU XY (TOU 
CHRISTOU )-  
line3 en tê parousia autou ; 
line5 *24   eita to telos   
 
[*24: điểm Textus Receptus  chấm câu 
vô nghĩa để dứt ý câu 23 và khởi đầu 
câu 24]  
Source: CODEX SINATICUS 
1COR15:23&24 trang 74a 
http://images.csntm.org/Manuscripts/GA_01
/_01_ScriptureIndex.pdf] Special thanks 
to The Center for the Study of New 
Testament Manuscripts (CSNTM)  

------------------------------ 
Hai chị em song sanh Sinaiticus & Vaticanus cùng nung đúc Ðức Tin cho giáo dân từ 
thế kỷ 1. Nay thế kỷ 20 thì người em Nova Vulgata xuất hiện (1979 & 1986) cùng 
chung ca rao một lời mang hy vọng.  
 
2. Xin chú ý cách chấm câu của Nova Vulgata (1979) (1986) hữu lý và bổ túc 
cho 2 bản cổ Codex Vaticanus & Codex Sinaiticus vốn không có dấu ngắt câu:        

  
NOVA VULGATA 
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-
vulgata_nt_epist-i-corinthios_lt.html#15 
 ekastos de en  tô idiô tagmati:  
Unusquisque autem in suo ordine : 
 song mỗi người theo thứ tự của mình:  (hai chấm) 
    (1)   aparchê CHRISTOS  ; (chấm phẩy#1 )  
primitiae Christus; Người khởi đầu là Ðức K itô ; (chấm phẩy#1  
    (2) epeita hoi TOU CHRISTOU )- deinde hi, đoạn đến 
những người qui sunt Christi là các đấng thuộc về Ðức K itô – 
en tê parousia autou in adventu eius; nhờ sự  [công 
nghiệp] Ngài đã đến; (chấm phẩy#2 ) 
    (3) eita to telos  24 deinde rồi thì đ ến lượt finis, tất cả 

những kẻ còn lại ... cùng trong khi ấy  Người trao vương quyền lại cho ÐỨC CHÚA TRỜI  và 
là CHÚA CHA, khi Người  đã tiêu diệt mọi thế lực, quyền năng và sức mạnh. 
  Benedicto 16:  Ðó là Lời Chúa! 
  Tất cả:  ALLELUIA - TẠ ƠN CHÚA!  
          Xin cám ơn Phaolo 6 & Gioan Phaolo 2 & Benedicto 16 
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[ *24: QUAN TRỌNG: Vulgata Cổ đã theo chân Textus Receptus 1551 cho thêm dấu chấm câu 
vào đây để dứt ý câu 23 và khởi đầu câu 24 cách vô nghĩa. Nay Mẹ Giáo Hội qua Gioan Phaolo 
& Benedicto đã cho cải sửa lỗi lầm văn phạm này. Hai câu 23 và 24 phải đọc  nhau]  
 
CƯỚC CHÚ: để thêm nhiều chi tiết hơn, xin xem   
 Ðức Mẹ đã hồn xác sống lại 
  http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1384935665.pdf 
 
Xin bàn thêm chi tiết theo văn phạm:  
(1)  Ðiều đã nằm trong tiềm thức ta thường vội cho là đúng, chẳng cần nghĩ sâu xa,  bởi thế 
khi đọc in adventu eius ta hiểu ngay ra ngày Đức Ki-tô quang lâm. Như trường hợp của chị 
Marta khi  nghe chính Chúa phán:" Lazaro em chị sẽ sống lại"  song  tiềm thức ám ảnh nên chị 
Martha vội cho rằng Chúa nói …khó nghe vì chưa đến ngày tận cùng thì Lazarô sao sống lại 

được.  
Nên đọc -  en tê parousia autou in adventu 
eius;  là nhờ [sự ] [công nghiệp] Ngài đã 
vâng THÁNH  Ý CHA đến trần gian . Chữ 

adventus này tương đương với chữ  "ngự " 
của tiếng Việt mình khi nói vua chúa ngự giá đến 
thăm. Ta nói Chúa  ngự trong Nhà Tạm cho 
trang trọng. Ta vẫn mừng Adventus là Mùa 
Vọng để ca ngợi Chúa GiêSu đã đến. Và Chúa đã 
đến nay cả hơn 2000 năm rồi. Nếu chỉ hiểu 
adventus là ngày Chúa tái lâm thuộc thời 
tương lai e quá gò bó.  
 
(2) nên đọc eita to telos  - deinde finis, là rồi 
thì đến lượt tất cả những kẻ còn sót lại ... vì 
đúng nghĩa hơn Sau đó mọi sự đều hoàn tất.  
Nên nhớ Phaolo đếm 3 đợt NGƯỜI được Chúa 
Trời cho sống lại không đếm lẫn người và biến 
cố tận thế 
#1 aparchê CHRISTOS; primitiae; chấm phẩy#1 
#2 epeita… ; deinde; chấm phẩy#2   
#3 eita, deinde .   
Trong Thayer’s Lexicon  có nhiều học giả Tin 
Lành đồng ý với Nova Vulgata (cũng là đồng suy 
nghĩ như tôi ) rằng theo văn phạm thì phải hiểu 
telos là những kẻ còn lại  song vì họ theo 
quy luật dấu chấm câu Textus Receptus chia ra 
23 & 24, nên họ nghĩ  “có lẽ người dữ sẽ bị 

sống lại sau người lành là những kẻ thuộc về Chúa Ki Tô “ (xem trích dẫn kèm theo đây 
lines 23 et seq. )  
http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G5056 
 
(3)  Cũng xin tránh đọc khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng 
thần kiểu Việt Nam phong thần 神 cho bất cứ sức mạnh nào vì niềm tin ấy không có căn bản 
trong Kinh Thánh. Sợ anh chị tân tòng hoang mang. SỰ CHẾT không là thần神 song nó mạnh 
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và dữ hơn bất cứ thần nào.  Nó cắn cả Chúa GiêSu trên Thánh Giá song trước mặt chúng ta 
Chúa GiêSu sẽ tiêu diệt nó như kẻ thù cuối cùng của Ngài vào ngày sau hết  
 
Những điều trên là suy nghĩ và kết luận riêng song dựa vào Kho Báu NoVa Vulgata. 
Ước mong quý vị bổ túc cho tôi và sẽ tự khám phá thêm ra những điều mà Mẹ Hội 
Thánh mong muốn Kho Báu NoVa Vulgata mang lại cho chúng ta và nâng cao  tâm 
hồn chúng ta lên.    
 
Cám ơn thánh Phaolo ban Côrintô (1 Cor15: 21-24).   
Cám ơn các vị cổ nhân đã có công chép lại Côrintô trong  Vaticanus & Sinaiticus cho 
chúng tôi.  
Cám ơn ba  ÐTC Phaolo VI, Gioan Phaolo II  và Benedicto XVI  ban Nova Vulgata.  
Cám ơn quý vị đã kiên nhẫn đọc bài này. 
      LsNguyenCongBinh@gmail.com 
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	Ngày 27 Tháng Tư năm 2014 vừa qua, Hội Thánh đã tuyên dương hai ÐTC Gioan XXIII & Gioan Phaolo II là bậc hiển thánh.  Trong niềm hân hoan, chúng tôi xin giới thiệu và phỏng dịch Tông Hiến này (gọi tắt cho HIẾN CHẾ TÔNG TRUYỀN ) để vinh danh và ghi cô...
	[Tranh: Công Ðồng Vatican II http://infallible-catholic.blogspot.com]
	/
	//Mong cho con cái Hội Thánh đọc và hiểu từng câu và trọn bộ Lời Chúa rõ ràng hơn,  các vị Chủ Chăn từ ÐTC thánh  Piô X,  Piô XI & Piô XII đã cùng ưu tư và vào lúc đầu giao trách nhiệm cho một nhóm đặc trách nghiên cứu. Năm 1962, sau khi Thánh Thần Ch...
	ÐTC Gioan Phaolo II cũng qua Tông Hiến này đặc biệt tuyên phán rằng  Cuốn Sách Thánh NOVA VULGATA là “editio typica/(đề nghị đọc là)  Bản gốc / Bản mẫu mực". Hai lần chữ "typica/ mẫu mực" được Tông Hiến nhắc đến và ÐTC đặt trong ngoặc kép để nhấn mạn...
	[Danh tự Typus (latinh),  tính tự typica gốc từ danh tự Hy Lap tupos  là khuôn mẫu gốc để
	đúc ra sản phẩm, hay một mẫu mực khuôn thước để noi theo (pattern,model, prescribed form, model to be imitated.[Xem Latin Greek Dictionary ]  Bản typica/ mẫu mực" đọc nôm na là " Bản MẸ".
	Xin nhớ //tuy bản thảo đã được các chuyên gia Thánh Kinh trong Ủy Ban Giáo Hoàng nghiên cứu nhiều năm và đệ nạp lên ngài vào năm 1978, khi vừa nhậm chức lại đã được ÐTC Phaolo VI soạn lại và chuẩn y một phần trước đó, song ÐTC Gioan Phaolo hiểu rằng c...
	Sau khi ban hành rồi, tuy bận bịu nhiều việc lớn lao song chính bản thân ngài  vẫn tiếp tục cầu nguyện và cẩn thận duyệt xét Nova Vulgata trong 7 năm dài dẵng với sự phụ lực của ÐHY Ratzinger, Chủ Tịch Thánh Bộ Ðức Tin-[sau chính là ÐTC Benedicto XV...
	Trong Tông Hiến ÐTC ghi nhớ công lao của tập thể nhóm  chuyên gia đã được ÐTC Piô X & Piô XI  ủy nhiệm công tác nghiên cứu Kinh Thánh và cố vấn cho các ÐTC từ năm 1914; và được ÐTC Phaolo VI nới rộng thành phần năm 1965 [các Ủy Ban và Ðan Viện Thánh ...
	Mạng Lưới Công Giáo Việt Nam chúng tôi đã dành một mục riêng cho việc HỌC HỎI TIN MỪNG NOVA VULGATA,  cũng là để ghi ơn  các vị  Chủ Chăn đã đích thân miệt mài mang lại cho chúng ta LỜI CHÚA NOVA VULGATA với ơn Thánh Thần.  Ước mong được quý vị cùng ...
	http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11034
	http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=11045
	A. Ngòi bút ÐTC Gioan Phaolo II đậm nét
	và văn thể tông hiến súc tích nên rất khó dịch:
	XIN BỔ TÚC CHO BẢN PHỎNG DỊCH NÀY.  Tông Hiến này tuy đã có từ năm 1979 song chưa được chuyển sang Việt ngữ; nay chúng tôi xin mạo muội tạm phỏng dịch để giới thiệu Tông Hiến cho kịp ngày lễ Tuyên Dương Hiển Thánh và để tạm thời làm tài liệu học hỏi, ...
	Quý vị có thể sử dụng bản dịch Tông Hiến tiếng Anh
	hay  bản dịch Tông Hiến tiếng Pháp.  [xin click.]
	Tông hiến là gì? Một vị chủ chăn tối cao (giáo hoàng) với quyền Tông Ðồ gánh vác Sứ Mạng Chăn Chiên theo Tông Truyền Thánh có quyền ban hành và định đoạt những bản văn nào thuộc cấp bậc nền tảng - gọi là  constitutio apostolica/ hiến chế tông truyền [...
	/Chúng tôi chỉ dám phỏng dịch tông hiến 'Kho Báu Thánh Kinh' vì nhiều lý do, trước hết từng chữ latinh trong tông hiến có nhiều nghĩa uyển chuyển khác nhau; ngòi bút và văn thể 'latinh KiTô giáo cổ điển ' của ÐTC Gioan Phaolo II quá cao, đậm nét và sú...
	B. Mục đích chính của tông hiến: Mẹ Hội Thánh biếu tặng Lời Chúa Nova Vulgata
	đến cho mọi người
	Tạ Ơn Chúa! Tung hô Lời Chúa Nova Vulgata. http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html
	Textus Receptus đề ra sáng kiến tổng hợp Lời Chúa là điều cần song chưa đủ khả năng trọn vẹn công tác; ta trông chờ một bản văn mẫu mực cao hơn: Lời Chúa Nova Vulgata nay xuất hiện:
	Lâu nay những nhóm học giả thiện chí như Nestle-Aland (Novum Testamentum Graece 1996), United Bible Society, CSNTM, Bible HUB .v.v… đã có công nghiên cứu và đề nghị ra bản tổng hợp mới và cách đọc mới để giải quyết  vấn đề song chưa ai đủ uy tín thuy...
	//
	5. Nova Vulgata đã xuất hiện.
	I.  Tông Hiến cho thấy Mẹ Hội Thánh đã đi bước đầu hợp lý là truy nguồn bản cổ Lời Chúa trong Cựu Ước viết bằng tiếng Do Thái Cổ, Aramaic và Syriac…v.v… và bản Hy Lạp trong Tân Ước;   và cho đọc từng câu từng chữ theo đúng bút pháp, văn phạm, ý nghĩa...
	III. Tông Hiến cũng nhắc cho ta quy luật của ÐTC Phaolo 6 áp dụng cho mọi thẩm quyền kể cả chủ chăn là mỗi khi đọc và chuyển dịch lại Lời Chúa, nhất là khi cần canh cải bản Vulgata Cổ thì cần cực kỳ cẩn thận theo khôn ngoan ‘thì phải theo toàn bộ tru...
	Thật vậy, Ðạo đã được  thiết lập dĩ nhiên trên chính Bản Thân Thánh Chúa Ki Tô và nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, trên những nền  tảng các thánh tông đồ nguyên khởi và các vị nối tiếp từng đời sắp đặt; song  Ðạo cũng đã được  thiết lập trên những nền  tảng v...
	/
	D. Lời Chúa Nova Vulgata là "bản typica - bản mẹ- bản gốc ", làm nền tảng vững vàng trong việc học hỏi Kinh Thánh.
	HÂN HOAN ÐÓN NHẬN NOVA VULGATA.
	NOVA VULGATA Bản Sách Thánh mới là Một Ơn Lành Chúa Thánh Thần ban cho người người chúng ta.  Chúng ta thật lấy làm có phúc là được sống vào thời đại Công Ðồng Vatican II này và được hãnh diện đón nhận NOVA VULGATA. Ðứng trước Bộ Sách Thánh con dân Hộ...
	Nova Vulgata  đã được Mẹ Hội Thánh ban với lòng yêu thương và óc khôn ngoan tuy vẫn còn là một KHO BÁU SÁCH THÁNH CHỨA ÐỰNG LỜI CHÚA chờ ta khám phá. Nguyện xin thánh Gioan Phaolo khởi động hứng thú ham học hỏi Lời Chúa cho ta song Mẹ Hội Thánh dặn d...
	Những điều mà Mẹ Hội Thánh đã khôn ngoan cải sửa trong Bản Vulgata Cổ  thì ta cần nghiêm trang tìm hiểu và chấp nhận.  Những điều Nova Vulgata nói ra quá mới mẻ thì cùng nhau đón tìm hiểu không chỉ dựa vào "chữ" mà còn dựa vào các chỉ dẫn của Mẹ Hội ...
	http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_liturgiam-authenticam_en.html    và http://www.bible-researcher.com/liturgiam-authenticam3.html ]
	VỮNG TIN VÀO NOVA VULGATA
	Song như ÐTC Gioan Phaolo nhận xét trong câu mở đầu Tông Hiến, trên bước đường lữ thứ trần gian chúng ta, nghĩa là kể cả chính ngài, với tư cách con cái loài người, cần Lời Chúa hướng dẫn.  Với trách nhiệm của Ðấng Chăn Chiên, và với lòng tự tin với ...
	/     LsNguyenCongBinh@gmail.com
	------------------------
	3. Hupotasso.  Khi đọc theo học giả ta tưởng rằng Hupotasso trong câu 23 chỉ có 1 nghĩa và 1 kiểu dịch là vợ tùng phục vâng lệnh chồng như tùng phục vâng lệnh Chúa.
	Xin anh chị theo Nova Vulgata đọc 6 chữ Hupotasso sau và chọn nghĩa thích hợp nhất..

