
1 

TÔN VINH SÁCH THÁNH KINH 
TRONG GIA ĐÌNH 

Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, sách Thánh Kinh luôn là biểu tượng 
được tôn kính vì sách Thánh Kinh nói lên sự hiện diện sống động của Thiên Chúa 
ở giữa chúng ta.  Các việc như rước kiệu, cúi đầu bái chào, thắp nến và sông hương 
sách Thánh Kinh thể hiện sự tôn kính của Giáo Hội dành cho Lời Chúa mỗi khi 
sách Thánh Kinh được tôn vinh, mở ra và công bố trong các nghi lễ thờ phượng 
của người Công Giáo. Nghi thức cầu nguyện này nhắc nhở lại tập tục cổ xưa về 
việc tôn kính Thánh Kinh tại các gia đình Công Giáo, hầu có thể liên lỉ nhắc nhở 
chúng ta tìm và sống Lời Chúa mỗi ngày.  

“Cha rất mong ước tất cả các Kitô hữu có thể hiểu được ‘giá trị phi thường của 
kiến thức về Chúa Giêsu Kitô,’ qua việc siêng năng đọc Lời Chúa, vì  Lời Chúa là 

của ăn nuôi dưỡng linh hồn và là suối nguồn thuần khiết mãi mãi cho đời sống 
thiêng liêng của tất cả chúng ta.” 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

Cung kính đặt sách Thánh Kinh trên giá, trên bàn, hoặc trên kệ. Mỗi gia đình có 
thể trang hoàng chỗ đặt sách Thánh Kinh với một cây nến, cây thánh giá, các ảnh 
tượng, hoặc bông hoa. Nơi đây sẽ thường xuyên nhắc nhở mọi người trong gia 
đình đọc sách thánh và cầu nguyện.  

Khi cử hành nghi thức tôn vinh sách Thánh Kinh, mỗi người trong gia đình có thể 
tự nhận những phần khác nhau trong nghi thức.  

Chủ Sự: Chúng ta cùng bắt đầu nghi thức với Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha, và 
Con và Thánh Thần. Chúng ta tụ họp nơi đây để tôn vinh sách Thánh Kinh, cuốn 
sách thánh của Giáo Hội chúng ta. Từ thời xa xưa, hình ảnh sách Thánh Kinh được 
mở ra luôn được tôn kính tại các công đồng trong Giáo Hội, trong các nhà thờ 
chánh tòa, và các nhà thờ tại giáo xứ. Vì mỗi gia đình Công Giáo là một “giáo hội 
tại gia,” nên chúng ta tiếp tục truyền thống này ngay tại nơi chúng ta sinh sống 
hàng ngày, chớ gì sách Thánh Kinh này, khi đã được tôn vinh, nhắc nhở rằng 
Thiên Chúa đang giáo huấn, khuyến khích và kêu gọi chúng ta qua các trang sách 
thánh đang được mở ra.  
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Chủ Sự: Chúng ta hãy cầu nguyện: 
Lạy Thiên Chúa hằng sống, xin sai Thánh Thần Chúa xuống để sách Thánh 
Kinh trở nên nguồn sức mạnh, an ủi, cảm hứng, và hướng dẫn cho chúng 
con. Xin cho chúng con có được lòng kính yêu sách Thánh Kinh nồng nàn 
hơn, lòng ước muốn đọc và suy ngẫm Lời Chúa, và quyết tâm trung thành 
hơn với con đường của Chúa Giêsu dẫn dắt. 
 

Chủ Sự:  Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giêsu, qua Lời Người, Chúa ban cho 
chúng ta chân lý và tự do. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Người rằng: 
“Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ 
được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi” (Ga 8:31-32). 

 

Thinh lặng giây lát để suy niệm 
 
Chủ Sự:  Xin tất cả cùng đáp “Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa.” 
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa. 
 
Chủ Sự:  Tác giả Thánh Vịnh 119 nguyện xin rằng: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho 
con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105).  Xin chỉ bảo chúng con 
cách vượt qua những tăm tối của cuộc đời bằng ánh sáng Lời Chúa. 
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa. 
 
Chủ Sự:  Tiên Tri Isaia nói, “Cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta 
đời đời bền vững” (Is 40:8). Xin chỉ dạy chúng con biết tín thác vào Lời Chúa vì 
lời Ngài là nguồn sống vĩnh cửu cho chúng con. 
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa. 
 
Chủ Sự:  Trong dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu giảng giải, “Người gieo 
hạt là gieo Lời Chúa” và “những người nghe và biết giữ lấy Lời Chúa” giống như 
đất mầu mỡ sinh hoa trái (Mc 4:14, 20). Xin chỉ dạy chúng con biết để cho hạt 
giống Lời Chúa bén rễ trong chúng con và mang lại một mùa gặt hái dồi dào. 
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa. 
 
Chủ Sự:  Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ thúc giục chúng ta: “Anh em hãy thực thi 
lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1:22).  Xin chỉ dạy 
chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. 
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa. 
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Chủ Sự:  Chúng ta hãy tiến lại gần sách Thánh Kinh, và từng người một đặt tay 
lên sách Thánh Kinh đang được mở ra. Chúng ta thầm cầu nguyện cho cam kết của 
chính mình. 
 
Hãy thầm cầu nguyện trong lòng cho từng người khi họ đặt tay trên sách Thánh 
Kinh. 
 
Chủ Sự:  Chúng ta hãy cầu nguyện: 

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, mở mắt, mở tai, và mở tâm trí chúng con 
để chúng con đón nhận Lời Hằng Sống của Chúa. Chớ gì Lời Chúa luôn là 
tâm điểm của gia đình và đời sống chúng con. Như Chúa đã linh hứng cho 
Lời Chúa bằng sức mạnh và chân lý, giờ đây xin cho chúng con có được 
lòng tín thác mỗi khi đọc Kinh Thánh, hầu Lời Chúa uốn nắn chúng con 
thành môn đệ của Ngài. Xin tuôn đổ đầy lòng chúng con và thắp sáng tâm 
hồn chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, hầu được Chúa canh tân bộ mặt trái 
đất. 

 
Chủ Sự:  Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. 
Tất Cả: Lạy Cha chúng con ở trên trời…. 
 
Chủ Sự:  Chúng ta hãy chúc cho nhau bình an của Chúa Kitô. 
 
(Nghi thức tôn vinh này có thể được tùy nghi cử hành trong lớp học, phòng họp, 
hoặc bất cứ nơi đâu chúng ta tôn vinh sách Thánh Kinh) 
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MỘT NƠI ĐỂ LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ CẦU NGUYỆN  
Giờ đây, sách Thánh Kinh đã được tôn vinh trong gia đình. Đây là nơi mỗi người 
chúng ta hay cả gia đình thường xuyên đến đọc Lời Chúa. Hãy chọn một cuốn hay 
một đoạn trong sách Thánh Kinh để đọc trong một khoảng thời gian: có thể là các 
bài đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật hoặc một cuốn sách giáo khoa về Thánh Kinh. 
Sau đó thực thành cách cầu nguyện Lectio Divina theo truyền thống cổ xưa qua 
năm bước dưới đây. 
 
1. ĐỌC LỜI CHÚA 
Đọc lớn, rõ ràng, chậm rãi, và thận trọng từng chữ, từng câu, hầu có thể nhận ra 
những điều Chúa đang nói với chúng ta qua sách Thánh Kinh. Hình dung những 
khung cảnh, chú ý đến những cảm xúc được Lời Chúa tác động, và xem xét tác giả 
dùng thể loại văn nào. Nếu thực hành theo nhóm, mỗi người chia sẻ với nhóm điều 
mình khám phá qua bản văn. 
2. SUY NIỆM 
Coi xem những câu hay những hình ảnh nào đánh động bạn, và tự hỏi Lời Chúa 
muốn nói với riêng bạn điều gì? Bạn cảm nhận được ý tưởng, ơn an ủi, hay lời mời 
gọi nào từ Thiên Chúa? Bạn có thể thoải mái chia sẻ suy tư của mình. 
 
3. CẦU NGUYỆN 
Thân thưa với Chúa về những gì Ngài nói với bạn qua Lời của Ngài. Bạn hãy thưa 
với Chúa từ tâm hồn của mình lời tri ân, chúc tụng, ăn năn, hay thống hối. Bạn có 
thể cầu nguyện trong thinh lặng hay nói lên thành lời.  
 
4. CHIÊM NIỆM 
Hãy nghỉ ngơi trong Chúa. Tin tưởng những việc làm của Chúa sẽ được thực hiện 
trong bạn và uốn nắn bạn nên những hình ảnh linh thánh. Tiếp tục trong thinh lặng 
và chiêm ngắm Chúa Thánh Linh. 
 
5. Thực Hành 
Xác định cho chính mình cách thức nào mà bạn có thể biến được suy niệm của 
riêng mình thành cảm nhận thiết thực. Hãy để sức mạnh của Lời Chúa tác động 
đến đời sống của bạn, biến đổi bạn thành môn đệ nhiệt thành hơn cho Chúa Giêsu. 
 
Do Stephen J. Binz biên soạn. Ông là một học giả thánh kinh người Công Giáo và 
là tác giả của nhiều sách giáo khoa về Thánh Kinh. Xem Bridge-B.com.  
 
Đã được phép sao chép bản văn này để sử dụng cho những việc không mang tính 
cách thương mại.  



LÀM PHÉP SÁCH THÁNH KINH 
TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 

 
Linh mục chủ tế có thể cử hành nghi thức làm phép sau bải giảng, sau rước lễ, hoặc sau Lễ. 
Hướng dẫn giáo dân giơ cao cuốn sách Thánh Kinh trong khi làm phép. 
 
LM Chủ Tế: (Dùng những lời sau đây hoặc những lời tương tụ hướng dẫn cộng đoàn.) 
 
Sách Thánh Kinh anh chị em đang cầm trong tay là lời được Thiên Chúa linh ứng. Là những 
người Công Giáo, chúng ta tin rằng đây là sách của Giáo Hội, Sách Thánh dành cho dân Chúa. 
Giáo Hội khuyến khích chúng ta thường xuyên đọc và suy gẫm Lời Chúa trên những trang sách 
này hầu chúng ta có thể được uốn nắn không ngừng để trở nên những môn đệ nhiệt thành của 
Chúa Giêsu Kitô.  
 
Chúng ta hãy tiếp nối một tập tục cổ xưa là kêu xin Đức Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh ứng 
việc viết lên Sách Thánh, trợ giúp chúng ta học hỏi và cầu nguyện với Lời của Chúa. Xin cho 
chúng ta biết lắng nghe Lời Ngài trong Sách Thánh này và tìm được nguồn trợ lực và sức mạnh 
qua những thông điệp Chúa gửi đến cho chúng ta.   
 
Hãy ép sát sách Thánh Kinh vào nơi trái tim của anh chị em, nơi đang có sự hiện diện của Chúa 
Giêsu Thánh Thể, và thưa: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, đốt lên trong chúng con ngọn 
lửa tình yêu của Chúa.”  
 
Thinh lặng trong giây lát.  
 
LM Chủ Tế: Xin Chúa Thánh Thần thôi thúc anh chị em biết dành sự kính trọng cho sách 
Thánh Kinh này, tôn vinh Sách Thánh tại một nơi trang trọng trong gia đình, và quyết tâm suy 
gẫm Lời Chúa thường xuyên hơn.  
 
Tất Cả: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu của 
Chúa.”  
 
LM Chủ Tế: Xin Chúa Thánh Thần hun đúc nơi chúng con lòng khao khát hiểu biết Thiên Chúa 
hầu chúng con có thể trở nên những môn đệ của Chúa Giêsu. 
 
Tất Cả: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu của 
Chúa.”  
 
LM Chủ Tế: Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, xin cho việc chúng ta đọc Sách Thánh dẫn đưa chúng ta 
đến một đức tin sâu rộng hơn, một niềm cậy trông sống động hơn, và một tình yêu mãnh liệt hơn 
dành cho Thiên Chúa và Hội Thánh của Người. 
 
Tất Cả: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu của 
Chúa.”  



Hướng dẫn giáo dân đặt tay lên sách Thánh Kinh khi linh mục chủ tế đọc lời nguyện ban phép 
 

LM Chủ Tế: Chúng ta hãy cầu nguyện: 
Lạy Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng con, Chúa đã mạc khải sự sống và tình yêu của 
Ngài qua các tổ phụ đức tin của chúng con. Từ Abraham và Sara, Môsê và Đavít, cho đến 
Đức Mẹ và Thánh Giuse, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Chúa đã phán dạy và kêu gọi 
chúng con đến với một cuộc sống hoàn hảo hơn. Chúng con tôn vinh sự hiện diện của 
Chúa trong Sách Thánh này, và chúng con nguyện xin cho những lời được ghi chép trong 
sách này trở nên lời Chúa ban sức sống mãnh liệt trong tâm hồn chúng con, uốn nắn 
những suy tư, khát vọng, và hành động của chúng con. Xin Chúa Thánh Hóa những cuốn 
Sách Thánh này  nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. 

 
Tất Cả: Amen. 
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